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Керівники українських конфесій, 
що входять до складу Всеукра-
їнської Ради Церков і релігійних 

організацій, 6 жовтня провели зустріч із 
представниками дипломатичних установ 
семи іноземних держав.

У зустрічі, з нагоди 15-річного юві-
лею діяльності Ради, взяли участь 
надзвичайні та повноважні посли Джон 
Теффт (США), Дж. Даніель Карон (Ка-
нада) та Жак Фор (Франція), а також 
уповноважені представники Республіки 
Польща, Держави Ізраїль, Федеративної 
Республіки Німеччина та Апостольської 
нунціатури (Ватикану).

У конференц-залі Українського дому 
Біблії іноземних гостей приймали глави 
та представники 15 українських кон-
фесій. Модератором зустрічі виступив 
єпископ Римсько-Католицької Церкви 
Маркіян Трофим’як.  

Зі словами привітання та своїм 
баченням міжнародної співпраці в гу-
манітарній сфері виступили: Філарет, 
патріарх Київський і всієї Руси-України, 
предстоятель Української Православної 
Церкви Київського патріархату; Святос-
лав (Шевчук), Верховний архієпископ 
Української Греко-Католицької Церкви; 
В’ячеслав Нестерук, голова Всеукра-
їнського союзу церков євангельських 
християн-баптистів; Яків Дов Блайх, 
головний рабин м. Києва та України, пре-
зидент Об’єднання юдейських релігійних 
організацій України; протоієрей Миколай 
Данилевич, секретар відділу зовнішніх 
церковних зв’язків Української Право-

славної Церкви (в єдності з Москов-
ським патріархатом); Михайло Паночко, 
старший єпископ Церкви Християн Віри 
Євангельської України.

У зустрічі взяли також участь голова 
Українського уніону Церкви адвентистів 
сьомого дня Віктор Алексєєнко, єпископ 
Української Християнської Євангельської 
Церкви Микола Саламаха, єпископ Укра-
їнської Лютеранської Церкви В’ячеслав 
Горпинчук, єпископ Української Автоке-
фальної Православної Церкви Володи-

мир (Черпак), старший пресвітер Союзу 
вільних церков християн євангельської 
віри України Василь Райчинець, архіє-
пископ Української єпархії Вірменської 
Апостольської Церкви Григоріс Буніа-
тян, пастор Київської громади Німець-
кої євангелічно-лютеранської Церкви 
України Ральф Хаска та представник 
Духовного управління мусульман України 
шейх Рустам Гафурі.

Представники конфесій порушили 
питання розвитку міжнародної діяльності 

Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій 
зустрілась з послами семи іноземних держав 

Всеукраїнської Ради Церков і релігійних 
організацій, розширення духовної, 
соціальної та психологічної допомоги 
українським заробітчанам за кордоном, 
спрощення візового режиму між Укра-
їною та іноземними країнами задля 
поліпшення міжкультурних та релігійних 
зв’язків між країнами, обміну студентами 
духовних навчальних закладів України та 
інших країн.

Зі свого боку іноземні дипломати 
були єдині у позитивній оцінці діяльності 

Всеукраїнської Ради Церков і релігійних 
організацій як успішного прикладу само-
організації громадянського суспільства. 
Вони відзначили важливість консолі-
дованої позиції українських конфесій у 
розбудові демократичних засад в Укра-
їні та розвитку державно-конфесійного 
діалогу, а також привітали прагнення 
долати корупцію та утверджувати високі 
моральні цінності в суспільстві.

Під час зустрічі представники іно-
земних дипломатичних місій отримали 
презентаційний диск з оновленим Збірни-
ком офіційних документів Всеукраїнської 
Ради Церков і релігійних організацій за 
15-річний період її діяльності – з 1996 
по 2011 рік. 

Зустріч завершилась урочистим фур-
шетом та спілкуванням у неформальній 
обстановці.

Це не перші міжнародні контакти 
Всеукраїнської Ради Церков і релігійних 
організацій, діяльність якої вийшла за 
межі міжконфесійного діалогу та питань 
всередині країни. У грудні 2007 року 
представники дипломатичних місій у Ки-
єві взяли участь у ювілейному засіданні 
Ради. У вересні 2009 року в Єрусалимі 
відбулось виїзне засідання ВРЦіРО, під 
час якої було проведено низку зустрічей 
з високопосадовцями Держави Ізраїль. 
А у вересні 2011 року у Києві відбувся 
круглий стіл за участі президента Євро-
пейської Народної Партії д-ра Вілфреда 
Мартенса.

 Максим ВАСІН.
ІРС.

Свято жнив – це остан-
нє календарне свято, яке 
традиційно відзначаєть-
ся у всіх євангельських 
церквах. І хоча воно не 
засноване на якійсь події 
з життя Ісуса Христа, ми 
відзначаємо його, беру-
чи за основу бажання 
дякувати Богові – і не 
тільки за врожай цього 
року, але й за все, що Він 
робить для нас.

Разом з тим ми нагаду-
ємо про важливий закон, який з 
повним правом можна назвати 
всесвітнім. Бог проголосив цей 
закон після потопу, і він досі 
залишається одним із головних 
законів людського буття.

Це закон сіяння і жнив: «На-
далі, по всі дні землі, сівба та 
жнива, і холоднеча та спека, і 
літо й зима, і день та ніч не при-
пиняться!» (Бут. 8:22).

І що людина сіє, те вона й пожне. По 
суті, наше сьогодні – це жнива того, 
що ми сіяли вчора. Ще кажуть: за-

втра – це сьогодні, тільки завтра. І це 
очевидно. Основу завтрашнього дня ми 
закладаємо сьогодні, приймаючи певні 

рішення, поводячись так, а не інакше. 
І цю аналогію можна провести аж до 
вічності, яка для всіх нас буде жнивами 
того, що ми сіяли всім своїм життям.

Тому закон сіяння і жнив стосу-
ється всіх сфер нашого життя. Якщо 
ми сьогодні не попіклуємося про своє 
здоров'я, то завтра захворіємо. Якщо 
сьогодні будемо марнотратними, то 
завтра будемо бідувати. Якщо сьогодні 
не виховуватимемо своїх дітей, то за-
втра вони виростуть непутящими. Якщо 
сьогодні сіятимемо розбрат, то завтра 
залишимося без друзів. Якщо сьогодні 
не читатимемо Біблію і не молитиме-
мося, то завтра станемо духовними 
банкрутами. 

(Закінчення на 3-й стор.).

Близько 15 років тому моло-
дий циган на ймення Маріанн 
одружився й отримав подарунок 
від Бога: дуже симпатичного 
синочка Крісті. Будучи музикан-
том, Маріанн непогано заробляв 
і мріяв коли-небудь купити бу-
динок в Падурені, маленькому 
циганському селі в Румунії.

Одного разу, коли дружина прала 
білизну, дворічний син впав у 
таз з окропом і отримав сильні 

опіки. Маріанн негайно знайшов авто, 
але лікарня була за 40 кілометрів, і 
поки вони прибули до лікаря, Крісті 
впав у кому.

У розпачі Маріанн пропонував 
лікареві все, що мав. «Лише Бог може 
врятувати твого сина», — співчутливо 
відповів лікар. Через кілька хвилин 
Маріанн, молодий і гордий циган, сто-
яв на колінах у лікарняному коридорі, 
благаючи Бога про милість.

Через два дні Крісті вийшов з коми, 
а через місяць його виписали з лікарні.

Приблизно в цей же час християн-
ське подружжя відвідало сім’ю Маріан-
на. Після розмови з ними Маріанн став 
послідовником Ісуса Христа і вирішив 
ніколи не грати в місцях, де люди 
п’ють, а співати тільки для Господа. Час 
спливав, Маріанн втратив засоби для 
забезпечення своєї сім’ї, втратив своїх 
батьків і п’ятьох братів і сестер.

«Прийнявши християнство, ти 
зганьбив нашу сім’ю, — кричала мати. 
— Краще йди геть з мого дому».

Маріанн із сім’єю переїхали в маленьку 
кімнату і наступні півроку все, що вони 
могли собі дозволити, — кукурудзяний 
хліб і сало.

Через кілька років в селі організували 
церкву, і Маріанн став пастором. Сьогодні 
понад 25 віруючих регулярно збираються 
для поклоніння. Маріанн став виготовля-
ти і продавати цеглу і таким чином зміг 
побудувати свій дім. Бог також дав їм із 
дружиною ще двох синів і дочку. З синами 
Маріанн веде поклоніння Богові в церкві.

Боже благословення перейшло і на 
його дітей. Цікаво, що у Крісті і сліду не 
залишилося від тих опіків, хоча третина 

БогБог може все може все......СІЙМО В ПРАВДУ…
його тіла була обпечена. Другий син 
Маріанна відвідує біблійний коледж, 
щоб стати пастором після закінчення 
середньої школи наступного року.

А сам Маріанн мріє організувати 
християнську музичну студію у своєму 
селі, щоб записувати християнську 
циганську музику як циганською, так 
і румунською мовами. Прагнення Ма-
ріанна — служити Богові все життя, 
щоб його співплемінники також могли 
прийти до Христа.

Так Бог перетворив трагічну ситуа-
цію на благословення.

CNL News.

Олег КАРПЮК
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Якось на одній християн-
ській конференції несподівано 
не стало електричного струму. 
Те, що погасло світло, було ще 
півбіди. Найгірше — не працю-
вали мікрофони, відеокамери, 
музичні інструменти. Після 
декількох хвилин героїчних 
спроб продовжити хід конфе-
ренції ведучий змушений був 
оголосити перерву …

З цієї нагоди пригадується випадок, 
про який ішлося в одному доку-
ментальному відеофільмі. Через 

погані погодні умови одного дня значна 
частина території Канади виявилася 
покритою товстим шаром льоду. Він 
був скрізь: на гілках, дротах електро-
ліній, будинках. Вага льоду була така 
велика, що ламалися не лише столітні 
дерева, але й міцні високовольтні 
опори. У результаті третина Канади 
залишилася без електроструму. Життя 
на декілька днів у високорозвинутій 
країні завмерло…

Але особливо запам’яталися слова 
коментатора цієї події. Він сказав: 
«Якби щось подібне сталося років 
100-150 тому, цю природну катастрофу 
мало хто й помітив би. Звичайно, було 
б слизько ходити, були б поламані 
дерева, але на повсякденне життя 
це майже не вплинуло б». Населення 
тоді не було прив’язане до ліній елек-
тропередач, до розкладу поїздів та 
автобусів, за продуктами не потрібно 
було їхати в супермаркет. Люди були 
самодостатніми, тобто мало залежали 
від зовнішніх штучно-технологічних 
обставин.

Що ж, за все потрібно платити. І 
за науково-технічний прогрес теж. Ни-
нішні жителі, особливо у цивілізованих 
країнах, практично на всі сто відсотків 
залежні від зовнішньої інфраструктури: 
у побуті, у спілкуванні, у переміщенні, у 
роботі, на відпочинку. 

Така ж ситуація нерідко складається 
і в духовній сфері. Християнство зде-
більшого звикло до «цивілізованого», 

комфортного існування. Відсутність 
прямих переслідувань, зростання 
матеріального добробуту сприяють 
виникненню так званих «тепличних» 
християн. Вони, як рослини в теплиці, 
можуть нормально жити і служити Бо-
гові лише при відповідному «кліматі». 
Достатньо їх винести на свіже повітря, 
а тим більше на негоду, як вони хворі-
ють, а то і вмирають. Служіння Богові 
можливе лише за певних цивілізованих 
умов та сприятливого клімату. 

Якось при розмові з лідером «елек-
тромузичної» групи прославлення 
церкви з новітньою формою бого-
служіння я запитав: «А ви зможете 
провести служіння прославлення «без 
розеток», без музичних інструментів?». 
Він хотів щось пояснити, але, видно, 
зрозумівши нелогічність таких пояс-
нень, лише винувато посміхнувся: «Не 
знаю, скоріше всього, ні…»

Ще один випадок з практики мі-
сіонерки, яка працює в Монголії. 
Зауважуючи позитивні риси жителів 
цього краю, вона констатує один до-
сить неприємний бік їхньої поведінки. 
На всіх іноземців вони дивляться як 
на людей, які їм щось винні. Останнім 
часом, пише вона, в Монголії великими 
темпами поширюється мормонізм. 
Десятками утворюються громади, 
будуються церкви. Причина банальна: 
мормонські місіонери – люди багаті, а 
отже, можуть чимось допомогти. 

Нерідко місцеві віруючі, які мають 
якесь служіння в церкві, служать доти, 
доки їм платять. Як тільки виникають 
проблеми з виплатою заробітку, вони 
ідуть в іншу церкву, де пропонують 
більше. У монгольському місіонерстві 
непоодинокі випадки, коли багатші місі-
онери «перекуповують» цілі церкви…

Гріш ціна такій вірі і такому служін-
ню, коли вони залежать від грошей чи 
зовнішніх обставин. Гріш ціна таким 
християнам, які йдуть на богослужін-
ня тоді, коли сприятлива погода, є 
комфортний транспорт і зручні стільці 
в церкві. Горе таким віруючим, які 
можуть прославити Бога чи увійти в 

Його присутність лише за допомогою 
гучної музики та спецефектів.

Мені особисто не раз доводилося 
бачити невдоволення на обличчі 
своїх дітей, яким не вистачило місця 
в автомобілі і тому доводилося йти на 
богослужіння пішки «аж цілих півтора 
кілометра!». І водночас знаю людей, 
які за радянських часів гонінь, маючи 
велике особисте господарство, кожної 
неділі добиралися до церкви за 30 
кілометрів, і часто пішки.

Це добре, що нині немає гонінь. Але 
якщо раптом щось зміниться? Чи буде 
звучати пісня з душі, коли вона раптом 
обірветься у гучномовці? Чи будемо 
жертвувати в церкву, коли виникнуть 
проблеми з бізнесом або знизиться 
зарплатня? Чи підемо на богослужіння, 
коли нас попередять, що за це чекає 
ув’язнення? 

Справжня віра в Бога не залежить 
ні від матеріальних статків, ні від еко-
номічного чи політичного стану країни, 
ні від технічного прогресу. Даниїл 
залишився вірним Богові у чужій язич-
ницькій державі. Єремія проповідував 
навіть тоді, коли державні та релігійні 
діячі погрожували йому смертю. Йов 
твердо вірив у Божі обітниці, коли втра-
тив все і сидів прокажений у попелі. 
Апостол Павло добровільно відмовився 
від перспективного кар’єрного зросту, 
комфорту та благополуччя ради пропо-
віді Євангелія. Він говорив про це так: 
«Умію я й бути в упокоренні, умію бути 
й у достатку. Я привчився до всього й 
у всім: насищатися й голод терпіти, 
мати достаток і бути в недостачі. Я все 
можу в Тім, Хто мене підкріпляє, в Ісусі 
Христі» (Фил. 4:12-13).

Що ж, апостоле, твої слова особли-
во актуальні в третьому цивілізованому 
тисячолітті. Дав би Бог, щоб більшало 
таких християн, як ти, які вірують 
свідомо та безкомпромісно, служать 
не за щось і не лише за певних умов, 
які виконують Божу працю навіть тоді, 
коли обставини цьому не сприяють. 
Дав би Бог!

Юрій ВАВРИНЮК.
Головний редактор журналу

«Благовісник».

«Мені 18 років. Ось уже два 
роки, як я хвора  на СНІД. У 
лікарні я не одна, тут у мене такі 
ж подруги і друзі. Тепер на все я 
дивлюся інакше, ніж раніше. На-
віщо ви, дорослі, нас, своїх дітей, 
під «танк» кинули? Навіщо зім’яли 
сексом, порнотою, наркотиками!.. 
Ви, ви винні в наших хворобах і 
наших смертях! Вам хотілось роз-
кутості, розслабленості, свободи. 
Ви розвели «голубих», пропові-
дуючи вільні зв’язки, ви афішуєте 
режисерів-гоміків. Ви лелієте все 
це, задовольняєте своє біснуван-
ня. А ми помираємо!

Ми поволі помираємо, і не 
треба брехати, що нічого з нами 
не сталося, що ми будемо жити... 
У нас не буде любові, не буде 
сімей, ми не народимо дітей. Ви 
розумієте, що відбувається з нами, 
з поколінням, яке прийшло після вас? Ми ще живі, і нас вже нема. Нас позбавили 
дитинства і відібрали наше майбутнє. Ми не знаємо, що таке любов, сором, 
моральність, ганьба. Усе це зникло зі школи, з життя. Але ж ви це знали! Ви 
дожили до 70-80 років. А ми не доживемо! Ми помремо молодими! За що? Чому?

Четверо моїх друзів, вчорашніх школярів, вже померли. У моргах лежать 
молоді. Ми ховаємо один одного... Чому ви нас не попередили з вашим «безпеч-
ним сексом»? Нам хочеться жити! Краще би нам цілину орати, трактор водити, 
ніж в іномарках від СНІДу помирати. СНІД і сифіліс стали у молоді чимось, наче 
нежить... Ми були маленькими, ми не знали, як народжуються діти, думали, 
що їх знаходять в капусті або приносять бузьки. Нехай би і продовжували зна-
ходити їх в капусті, не знати би нам нічого іншого якомога довше...

І ніхто вас не буде судити за нас. Ви ж нікого власними руками не вбивали. 
Ви розбещували нас вашими «картинками», вашими «творами». Ви блазнювали 
в школах, «відкриваючи нам очі, як «добре» займатися «цим» не у підвалах, а 
«цивілізовано», підносили фільми, брошури. Таких гвалтівників нині не судять, 
їх заохочують, їх вибирають у владу. І ви продовжуєте це чинити з іншими 
дітьми, молодшими за нас. Зупиніться!

Яка б я тепер була вдячна тому, хто вирвав би в мене з рук сигарету, хто 
відшмагав би кропивою, коли мене ще можна було врятувати, витягнути з-під 
«танка».

Допоможіть тим, кому ще можна допомогти, зупиніть те, що відбувається в 
країні повсюдно. Прийміть закони і забороніть порнорекламу, порнолітературу, 
фільми, наркотики, горілку. Ми гинемо, і ви також. Хто там на «танку»? П’яні, «голу-
бі», вільні від сорому і відповідальності? А ми під ними... Нас переїхали. Це кінець».

Людина помирає. У 18 років. Помирає від наслідків розбещеного життя. 
Старші її не навчили, не захистили. Де вони — батьки, вчителі та інші дорос-
лі? У нашому суспільстві втрачена духовна культура, втрачений зв’язок між 
поколіннями. Усе це — наслідок атеїзму.

Що ж робити, щоб відновити втрачену культуру? Повернутися до Божих 
принципів. Усе інше — шлях в нікуди.

Знеструмлене 
християнство

l КРИК ДУШІ

Ми ще живі, 
і нас вже нема

За час існування християнства 
відомий не один випадок, коли пу-
блічна молитва докорінним чином 
впливала на розвиток подій і при-
водила до несподіваних наслідків.

У серпні цього року губернатор 
штату Техас Рік Перрі організував 
Національний день молитви, що зі-

брав понад 30 тисяч осіб на стадіоні в м. 
Х’юстоні. Після цієї події у перспективного 
республіканця рейтинги і політична під-
тримка з боку ймовірних виборців зросли 
в кілька разів. Американські соціологи в 
опитуваннях за травень-червень навіть 
не розглядали Перрі як одного з ймовірних 
кандидатів від Республіканської партії на 
пост президента США. Тому перші дані 
про рівень популярності політика появи-
лися з моменту підготовки молитовного 
ралі. Якщо в липні 18% республіканців 
готові були проголосувати за Ріка Перрі 
як за головного представника партії, то 
в серпні (після проведення молитви) кіль-
кість прихильників зросла до 29%. Таким 
чином, він обійшов лідера Мітта Ромні (у 
липні — 23%, а в серпні — 17%).

34% республіканців, які щотижня від-
відують церковні богослужіння, є ядром 
підтримки губернатора Техасу. Всього 16% 
із тієї ж групи підтримують мормона Ромні, 
близько 10% — баптиста Рона Пола, який 
не дуже активно заявляє про свою віру.

Недавні вересневі соціологічні дослі-
дження визначали Ріка Перрі і Міта Ромні 
як двох основних конкурентів за пред-
ставництво Республіканської партії на 
президентських виборах. Причому у Перрі 
рейтинг симпатій республіканців 73% 

проти 71% у Ромні. Можливо, губернатор 
Техасу стане першим американським пре-
зидентом, котрий лише одним покликом до 
Всевишнього зміг забезпечити собі пере-
могу в передвиборних перегонах.

Американська історія знає багато при-
кладів результативної публічної молитви. 
Так, перший президент США Джордж 
Вашингтон почав своє управління країною 
з молитви, а присягу він завершив слова-
ми: «Хай допоможе мені Бог» і поцілував 
Біблію, після чого пішов у супроводі людей 
в капличку на богослужіння. І саме його 
американці шанують за те, що заклав 
основи для майбутнього процвітання 
Сполучених Штатів.

Представники американської еліти 
неодноразово кликали до Всевишнього 
під час кризових ситуацій і непростих для 
країни періодів. У 1935 році норвезький 
іммігрант Абрам Верейде, допомогаючи 
бідноті м. Сієтла, звернув увагу на високу 
ймовірність приходу до влади соціалістів. 
Тоді він запропонував місцевим бізнес-
колам і політикам разом молитися і ви-
рішувати насущні питання у відповідній 
духовній атмосфері.

Успіх і громадська користь від зустрічі 
привели до появи подібних «молитовних 
сніданків» по усій країні — у Сан-Францис-
ко, Чікаго та ін. У 1942 році штаб-квартира 
молитовного сніданку перемістилася у 
Вашингтон, де в організації взяли участь 

сенатори і члени палати представників. 
А Дуайт Ейзенхауер вирішив надати 
президентський статус зустрічам. З того 
часу в кожний перший четвер лютого під 
патронатом президента США проходили 
молитовні сніданки.

Один із найбільш успішних президентів 
в історії Америки Франклін Д. Рузвельт в 
особистому листуванні зі Сталіним у квітні 
1945 року підкреслив, що поразка Гітле-
ра у Другій світовій війні є результатом 
молитов американського, британського і 
радянського народів.

Варто зазначити, що цілеспрямована 
публічна молитва характерна не лише для 
президентів. У розпал фінансової кризи і 
зростання цін на нафтопродукти 59-літній 
Рокі Туаймен із Вашингтона створив ініціа-
тивну групу «Молитва на автозаправках», 
учасники якої збирались на автозаправних 
станціях і молилися за зниження вартості 
бензину. За час молитви — з квітня по 
серпень 2008 року роздрібна ціна бензину 
впала з чотирьох доларів за галон (3,8 
літра) до 3,80 долара.

Роль і вплив молитви на життя людини 
і всієї нації почали підкреслювати і світські 
автори. Два співпрацівники впливового 
у світі журналу The Ekonomist — голо-
вний редактор Джон Міклетвейт і шеф 
вашингтонського бюро Адріан Вулдрідж 
(один католик, другий — атеїст) у 2009 
році опублікували книгу під назвою «Бог 

повертається: Як розквіт віри змінює 
світ». Вона розповідає читачеві, що у світі 
зростає вплив релігії. Автори наводять 
дані природничих і соціальних наук, що 
свідчать про користь віри для людини і 
суспільства. Вивчення мозку віруючих 
— католицьких черниць показало нейробі-
ологам, що під час молитви синхронізація 
нейронів (поліпшення мозкової діяльності) 
досягає неймовірних значень.

Спираючись на дані статистики, авто-
ри стверджують: люди, для яких церква 
стала невід’ємною складовою життя, у 
середньому багатші за атеїстів. Економіст 
із всесвітньо відомого Массачусетського 
технологічного інституту Джонатан Гу-
бер наводить кілька ймовірних пояснень 
цієї закономірності. По-перше, ті, хто 
регулярно ходить до церкви, володіють 
додатковим соціальним капіталом: вза-
ємне довір’я між парохіянами дуже високе, 
тому їм легше вступити в ділові відносини, 
і, отже, витрати нижчі. Вони психологічно 
підтримують один одного (і молитовно в 
тому числі). По-друге, найімовірніше, у ди-
тинстві вони відвідували добру церковну 
школу, де їх навчили старанності і прище-
пили потяг до навчання. І по-третє, віруючі 
легше переносять життєві труднощі (тут 
варто нагадати давній християнський 
принцип oraet labora — «молись і трудись») 
і тому в підсумку виграють.

Значення публічної, колективної мо-

литви важко переоцінити. Вона створює 
серед учасників незвичне почуття єдності, 
взаєморозуміння і бажання досягнути 
поставленої мети. Спільні молитви фо-
кусують увагу як тих, хто молиться, так 
і тих, хто їх оточує (у тому числі і неві-
руючих) на проблемі. Цілком нормально, 
що не всі люди готові приєднатися до 
молитви (з різних причин), але ентузіазм 
і бажання окремих сподвижників віри, під-
кріплені конкретними ділами, не залишать 
байдужими стороннього спостерігача. 
І існує ймовірність, що молитовна запо-
падливість «запалить» вогонь у байдужих 
серцях. Адже все незвичне — а молитва, 
погодьтесь, не часте явище в публічному 
житті України — завжди викликає за-
цікавленість.

Наша країна має багато проблем. 
Одна з них — 30 тисяч дітей-сиріт, яким 
потрібна сім’я. День молитви за сиріт 
ставить перед собою завдання змінити 
цю статистику. Необхідно нагадати людям 
про Боже ставлення до таких дітей і пока-
зати шляхи допомоги. 6 листопада цього 
року віруючі у своїх домівках, місцевих 
церквах піднесуть до Бога прохання про 
допомогу тим, хто терпить кривду. Як 
бачимо, в історії нічого просто так не 
відбувається — всюди є результат при-
сутності християн, які моляться, змінюючи 
цей світ на краще.

Микола МАЛУХА.

Молитва не буває безрезультативною
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Американський пастор і проповідник 
Гарольд Кемпінг знову спробував наля-
кати людей апокаліпсисом. Вдруге після 
21 травня напророкував на п’ятницю, 21 
жовтня, кінець світу та порадив, поки не 
пізно, покаятися. Бо як ні – пряма дорога 
до пекла. А люди й не повірили. Хоча дарма. 
Бо дядько говорив навіть дуже серйозні 
аргументи.

Судний день насправді наближається, і якщо не 
змінити життя вже сьогодні – завтра цілком 
можна потрапити до пекла. Така правда.

У своєму пророцтві Гарольд сказав, що близько 
двох відсотків людей потраплять до раю, а решта 
залишаться відбувати своє покарання тут, на землі. 
Приблизно так воно і є. Щодня щонайменше 20 
відсотків жителів планети помирають. І деякі із 
них таки заслуговують раю. Бо жили згідно зі своїм 
сумлінням та свідомі того, навіщо прийшли у світ. 

Коли говорять про покарання і пекло, люди 
схильні шукати ефемерних ворогів. Щоб вони всі 
палали в пеклі та відбували гріхи, які спричинили 

(Закінчення. Поч. на 1-й стор.).
Є, щоправда, моменти, коли цей закон наче й 

не діє, але навряд чи комусь із нас це подобаєть-
ся. У пророка Михея читаємо: «Ти сіяти будеш, 
але не пожнеш, ти будеш оливку топтати, та не 
будеш маститись оливою, і молодий виноград, та 
вина ти не питимеш!» (Мих. 6:15). 

Як ви розумієте, відміна закону тут – це форма 
прокляття, яка насправді скасовує тільки його 
позитивний бік у разі, якщо люди відвертаються 
від Бога.

Іншими словами, у грішника, котрий сіє, нео-
дмінно щось виросте, але користуватися цим буде 
інший. Мова тут іде про безплідність життя, в 
якому немає Бога.

Зазвичай ми ілюструємо закон сіяння й жнив 
прикладами із сільського господарства. Тобто 
сіємо пшеницю – виростає пшениця, садимо куку-
рудзу – виростає кукурудза. Це очевидно. Однак 
навіть народні спостереження іноді виходять за 
рамки простих сільськогосподарських прикладів 
і проводять несподівані паралелі. 

Мабуть, усім відомий такий вислів: «Посієш 
думку – пожнеш вчинок. Посієш вчинок – пожнеш 
звичку. Посієш звичку – пожнеш характер. Посієш 
характер – пожнеш долю». А тепер звернімо увагу 
на початок і на кінець цього вислову. Сіємо думку 
– а пожинаємо долю!  Усе починається з думки, 
а виростає в долю. Думка й доля ніби споріднені 
одним довгим життєвим процесом.

Про це ж говориться і в пророка Осії 10:12: 
«Сійте собі в правду – і пожнете милість». За за-
коном сіяння і жнив мали б отримати те, що сіяли. 
А тут трохи інакше: сіємо в правду, а пожинаємо 
чомусь милість.

Насправді думка тут така: Бог наче говорить: 
«Сійте собі в праведне життя, а Я буду вас милу-
вати. Ви хочете милості без праведного життя, 
але так не буває! Тому живіть праведно, а Моя 
милість прийде до вас як наслідок вашого правед-
ного життя».  Праведність і милість в очах Божих 
тут виглядають як щось цільне, неподільне. Зо-
всім не простий, виявляється, цей закон! 

Щоб добре зрозуміти його дію, треба бути 
спостережливими. «Погляньте на пташок не-
бесних… погляньте на польові лілеї », – закликає 
Ісус Христос (Мт. 6:26-29). Ці слова спонукують 
нас до спостереження за явищами природи, за 
всім, що оточує нас. 

Часом люди довго можуть простоювати в кар-
тинних галереях, розглядаючи витвори великих 
митців. Але водночас вони байдуже проходять 
повз великі Божі творіння, повз красу живої 
природи. «Погляньте на пташок небесних… по-
гляньте на польові лілеї…» У цих словах також 
виражена воля Христа – щоб ми не нехтували 
природою, були уважними до неї, любили і ста-
ранно доглядали.

Однак ці Христові слова мають ще глибший 
смисл. Господь говорить, що природа дає до-
рогоцінні уроки для нашого духовного життя. 
Як у кожному музичному творі захована душа 

композитора, як у кожній картині закладена 
душа художника, так і в природі, у цьому велико-
му творінні Бога, заховані божественні істини її 
Творця.

Про це дуже ясно говорить апостол Павло 
у своєму Посланні до римлян: «... те, що можна 
знати про Бога, явне для них, бо їм Бог об’явив. 
Бо Його невидиме від створення світу, власне 
Його вічна сила й Божество, думанням про твори 
стає видиме. Так що нема їм виправдання» (Рим. 
1:19-20). Апостол наголошує, що природа – це 
своєрідна школа пізнання Бога.

Притчі Христа свідкують нам про те, що при-
рода яскраво пояснює істини Писання і відкриває 
таємниці Царства Божого. Явища природи голо-
сно проповідують про премудрість і силу її Творця. 
Адже у створенні всього, що нас оточує, Господь 
закладав божественні принципи. Чи чуємо ми ці 
проповіді природи? 

У Псалмах читаємо: «Дякуйте Господу, кличте 
Ім’я Його, серед народів звіщайте про чини Його!.. 
Пошукуйте Господа й силу Його, лице Його за-
вжди шукайте! Пам’ятайте про чуда Його, які 
Він учинив, про ознаки Його та про присуди уст 
Його» (Пс. 104:1-5). Чудесами природи породжена 
одна з найкращих євангельських пісень «Великий 
Бог», яку співають християни всіх країн на різних 
мовах світу. 

У далекій спекотній Африці один місіонер 
посадив насіння грушевого дерева і поїхав на 
батьківщину, маючи намір через короткий час 
повернутися в Африку для продовження місійної 
праці. Однак на батьківщині він захворів і невдовзі 
помер. А що сталось з насінням, котре він поса-
див? Воно зійшло і під благодатним промінням 
африканського сонця, зрошуване тропічними 
зливами, виросло і перетворилось на велике 
дерево, під кронами котрого часто збирались 
місцеві жителі, щоб слухати Євангеліє.

Хіба це не чудо? Крихітне зернятко перетво-
рилось на велике дерево з чудовими солодкими 
плодами. Насіння духовне і насіння фізичне 
принесли плід.  

На нашій планеті близько півмільйона ви-
дів рослин. Найменші з них трави, найбільші 
– велетенські дерева. А найбільша з усіх дерев 
– гігантська каліфорнійська секвоя, вік якої 
сягає до 5000 років.  Під час перебування у США 
мені випала нагода бачити ці дерева-велетні. 
Друзі завезли мене в Національний парк у штаті 
Каліфорнія, відомий у всьому світі саме завдяки 
велетенським секвоям. Заввишки ці дерева понад 
100 метрів. Діаметр стовбура нерідко сягає 20-23 
метрів, а вага деревини лише одного дерева іно-
ді перевищує 1000 тонн. Понад 2000 кубометрів 
деревини дає тільки одна секвоя! Лише заліз-
ничному потягу з 60 вагонів під силу перевезти 
такого гіганта. Серед таких велетнів почуваєшся  
просто крихітним.  

Але що воістину справжнє чудо природи – то 
це те, що всі півмільйона видів рослин взяли по-
чаток з крихітних зерняток. Насіння, наприклад, 

тієї ж секвої – не більше маленького ґудзика. Тому 
Христос і говорить: погляньте на насіння, на це 
чудо природи, і візьміть з цього благословенний 
урок для свого духовного життя.

Ісус у притчі про сіяча говорить: «Насіння – це 
Слово Боже» (Лк. 8:11). У чому ж подібність Слова 
Божого з насінням? Насіння на вигляд незначне, 
але в ньому таїться чудодійна сила, здатна ви-
робляти повноцінне життя. Півмільйона рослин  
від маленької травинки до найбільшого дерева 
взяли початок від крихітної зернинки.

Біблія на вигляд, можливо, для багатьох 
неприваблива і навіть непотрібна книга. Але в 
ній захована велика чудодійна сила. Потрапив-
ши в людське серце, Слово Боже перероджує 
його, робить новим, зовсім не подібним на 
колишнє.

Люди, в чиї серця було посіяне Слово Боже, 
перетворюються з егоїстів на самовідданих і 
милосердних, із рабів гріха і пристрасті на правед-
ників. Животворне насіння Слова Божого таїть 
нескінченні блага і прекрасні плоди для кожного, 
у чиє серце воно потрапляє.  

Фізичне насіння будь якої рослини не виросте 
і не принесе плодів, якщо не потрапить в землю. 
Те саме стосується і  насіння Слова Божого. Воно 
ніколи не принесе плоду, якщо не потрапить в 
серце людини.  Біблія може бути зодягнена в зо-
лоту палітурку й оздоблена коштовним камінням, 
але вона залишиться безплідною книгою, якщо 
не потрапить у добрий грунт людського серця. 
Лише так Слово Боже може проявити свою 
чудодійну силу. 

Що ж робити, щоб Слово Боже могло про-
являти в нашому житті свою божественну силу? 
Відповідь на це питання ми знайдемо в Посланні 
до євреїв 4:2:  «Бо Євангеліє було звіщене нам, як 
і тим. Але не принесло пожитку їм слово почуте, 
бо воно не злучилося з вірою слухачів». 

Насіння будь-якої рослини проявить свою силу 
тільки тоді, коли потрапить у землю. Слово Боже 
проявить свою силу в житті людини тільки тоді, 
коли потрапить на грунт віри. Без віри воно за-
лишиться поза серцем і не принесе користі, навіть 
якщо ми уважно його слухаємо.

 З другого боку, якщо в людини немає віри, 
але вона хотіла б вірити і просить про це в Бога, 
то Дух Святий через Слово Боже приведе її до 
віри, і про це читаємо в Рим. 10:1: «Тож віра від 
слухання, а слухання через слово Христове». Та-
ким чином, божественна сила Слова Божого про-
являється подвійно: у серці, в котрому немає віри, 
Слово Боже виробляє віру і нове життя – життя 
з Христом і в Христі; а в новому, відродженому 
серці Слово Боже виробляє найпрекрасніший 
плід – образ Ісуса Христа в нас, сукупність усіх 
духовних плодів. Тож відкриймо свої серця для 
насіння Слова Божого!

Жнива – пора збирання врожаю. Господь ще-
дро благословив нас цього року – «земля врожай 
свій дала, Бог поблагословив нас, наш Бог!» (Пс. 
67:6). Тому церкви в Україні складають Йому щиру 
хвалу за турботу про наш край. 

 Ми вдячні Богові також за нові душі, які при-
єдналися до Церкви цього року. 

Свято жнив – це і нагадування про останні 
часи в історії людства, і ми, як християни, дякуємо 
Богові і за свободу для проповіді Євангелія.

 Ми живемо в часи великих жнив, отже, пра-
цюймо віддано для Його слави! 

страждальному людству. 
Ще інші вважають, що пекло – це та дійсність, 

в якій вони живуть. А зовсім ні. Пекло – це та 
дійсність, яка вже завтра може настати, якщо вже 
сьогодні не задуматись над своїм життям і не прихи-
литися до милосердного Бога, Який постійно чекає, 
щоб ми прийшли за спасінням. І коли приходиш – Він 
дарує небо. Уже тут, на землі.

Дякуємо дядьку Гарольду за пророцтво про 
апокаліпсис. Завдяки йому я сьогодні подзвонила 
мамі і сказала, що її люблю. А по дорозі з роботи 
купила маковий пиріг, на який шкодувала грошей, 
хоча давно хотіла його з’їсти.

А ще перед сном подякую Богові за кожну лю-
дину, з якою сьогодні мала справу, і попрошу, щоб 
Він і завтра мене благословив. І допоміг прожити 
завтрашній день гарно, з пошаною і з думкою про 
те, що зі мною поруч Живий Бог. Бо знаю, що коли 
сьогодні я відмовлюся від Нього, не доведеться 
чекати пекла завтра, бо сумно буде вже сьогодні. Бо 
дуже ревна Його Любов. І справедлива. І вірна. Бо 
коли буду з Ним – буду в повноті життя завжди.

Друзі, якщо не покаєтеся, завтра буде вам 

«кришка». Це не пастор з Америки говорить. Це 
вже моє пророцтво. Хочу бачити всіх радісними і 
щасливими. Царство Боже близько!

Оксана ТУПАЛЬСЬКА.
Часопис «Кредо».

Та хворійте 
на здоров’я!

Ранкова пошта принесла скажені 
новини: ВООЗ визнала любов хво-
робою. Отже, згідно з міжнародною 
уніфікованою класифікацією, тепер 
чимало з людей можуть сказати, що 
вони хворі на F63.9. А на що, у такому 
разі, хвора ВООЗ?

Можна плакати, можна сміятися. Втім, 
друге зазвичай краще – і для власної 
психіки, і для ширших наслідків. Бо 

єдине, чого сатана насправді не зносить, 
то це сміху. Він надто гордий для того, щоб 
таке стерпіти.

А якщо плакати, то тільки молитовно, у 
сенсі покаяння за цей скажений, скажений 
світ, у якому «офіційна медицина» нарешті 
визначилася з тим, що таке кохання.

Тема любові – гаряча для всіх без ви-
нятку, бо ж для християн Бог є Любов, а 
для світу любов є Богом, у тому числі й суто 
фізичний потяг або психічні збурення, які 
нерідко визнаються за любов. Так чи інакше, 
але повністю спокійно та об’єктивно на тему 
любові ще ніхто, мабуть, не говорив уза-
галі… Бо, зрештою, як можна без емоцій та 
почуттів говорити про те, що чималою мірою 
складається з емоцій та почуттів?

… За винятком Самого Бога, Який не є ані 
емоціями, ані почуттям. Отут і маємо «водо-
діл», межу, лезо ножа, яким шалено важко 
пройти, – а також часто згадувану бритву 
шановного товариша Оккама.

Бог є Любов. Бог не є фізичним пожа-
данням, емоцією, почуттям. А що ж тоді 
таке людська любов? За цією логікою – або 
Бог, Який, відповідно до Його власних слів, 
присутній там, де принаймні «двоє» зібрані 
в Його Ім’я; або – не Бог, а отже – не любов. 
В улюбленому моєму Інтернеті, де можна 
надибати абсолютно все, у тому числі й 
розумні думки, я буквально вчора – на геть 
іншу тему, але вельми вчасно – прочитала 
запис одного блогера: «Любов не похітлива. 
Скажу більше: там, де є пожадання, там най-
частіше немає любові». Причому написала це 
людина вельми далека від теології та віри в 
її пересічному розумінні.

Чому я тут згадую цей сторонній блогер-
ський запис? Тому що істина, як і Сам Бог, 
існує об’єктивно, і мислячі, розумні люди 
здатні її «ненароком» відкривати. При цьому 
вони цілком можуть самих себе вважати 
невіруючими. Так само, як цілком можуть 
вважати себе віруючими ті, хто, скажімо, 
схвалює гомосексуальні «шлюби» і навіть 
їх дає.

У цьому рішенні ВООЗ, як на мене, теж 
проявилася істина. Як ото каже Писання? 
«Бо, будучи первосвящеником на цей рік, 
мимоволі вирік пророцтво». Приблизно так. 
Лікарі ВООЗ – теж певною мірою «первосвя-
щеники» медицини в силу свого становища 
та обов’язків. І вони певною мірою – геть не 
усвідомлюючи того – вирекли істину, як на 
мій погляд. Істину, що те, що світ вважає 
любов’ю, зовсім нею не є. Це хвороба F63.9, 
психічна «зацикленість» на комусь, хворо-
блива залежність від когось, гормональний 
вибух. Бога там немає навіть близько, відпо-
відно – так, це не любов.

«Хто з нас з’їхав з глузду – я чи ВООЗ? 
– запитує у своєму блозі петербурзька ав-
торка і виконавець пісень Ольга Лехтонен. 
– Якщо взяти до уваги, що та ж сама ВООЗ 
викреслила гомосексуалізм зі списку за-
хворювань».

Отакі, бачте, «пророцтва наших часів». 
Одне не є хворобою ані відхиленням, друге 
є хворобою, бо у світі, який вперто відмовля-
ється визнати Бога і прийняти чітку систему 
моральних координат, буде догори ногами 
геть усе починаючи зі списку хвороб.

А закоханим, молодим, щасливим, які вмі-
ють нести свій «тимчасовий емоційний стан» 
до Бога, Котрий здатен із цього людського 
чуттєвого пуп’янка виростити справжню 
квітку любові на віки вічні, – тим я кажу: 
та хворійте собі на здоров’я! І збільшуйте 
у світі кількість радості, захвату, щирості, 
піднесення. Бо світові явно цього всього 
бракує – он погляньте, до яких анекдотичних 
висновків докотилася Всесвітня Організація 
Охорони Здоров’я… Ірина ЄРМАК.

СІЙМО В ПРАВДУ…

Кінець світу 21 жовтня. Кінець світу 21 жовтня. 
Що за лжепророк – Гарольд КемЩо за лжепророк – Гарольд Кемпінг?пінг?
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Під час інструктажів щодо здійснен-
ня воєнних (терористичних) дій, 
інструктори навчали: «Раптовість 

— ключ до успіху. Переконайтеся в тому, 
що перерізали ворогу артерії. Будьте, як 
звірі, будьте безстрашними. Вбийте його, 
кинувши на землю, причому швидко, без 
всякого милосердя».

Ми жили в пустині і тренувалися для 
одної мети — повернутися в Єгипет, щоб 
скинути уряд. Ми були готові зустрітися з 
будь-якими труднощами заради Бога. Нас 
цікавив лише ісламський заклик і ніщо інше. 
У нас було тільки два вибори: померти і 
піти на небеса (як ми думали), або вижити, 
перемігши в битві.

Я був успішним в стрільбі і вчився на 
снайпера. Мені говорили: «Ті, хто б’ється за 
діло Аллаха, отримають велику нагороду. 
Твій брат Мустафа в раю. Ти повинен дозво-
лити себе вбити, втішений цією думкою». 

Нас періодично відвідував емір, переві-
ряючи нашу боєздатність. Одного разу він 
читав нам з Каїрського газетного видання 
про групу місіонерів, які були заарештовані. 
Їх звинуватили в спробі навернути номіналь-
них мусульман в одній із лікарень, начебто 

пропонуючи мусульманам секс і гроші.
«Смерть невірним! Аллах акбар!» — за-

кричали ми. Це було приниженням для всіх 
нас, тим більше, що тоді був місяць рама-
дан. Усі були розлючені. А для мене це був 
ще один привід ненавидіти християн. Ми 
поклялися покласти кінець християнському 
євангелізму за всяку ціну.

Емір заборонив вступати у відверте 
воєнне протистояння, запропонувавши 
замість цього «логічну конфронтацію» 
— ми повинні були написати книгу, яка б 
доказувала, що Біблія змінена і їй не можна 
вірити. Мені дали Біблію для цієї мети. З 
переляку я впустив її на землю.

«Що з тобою? Ти що, злякався цієї 
книги?» — запитали мене. «Моя мама 
говорить, що християни роблять закли-
нання і ворожать за допомогою цієї книги, 
і всякий, хто читає їх книгу, потрапляє під 
закляття, — відповів я. — Я не буду читати 
цю книгу, нізащо».

— Не сперечайся, Халілю. Якщо ві-
руєш в Аллаха і останній день, то повинен 
зробити так, як я сказав.

— Ні, еміре. Знайди когось іншого!
— Я впевнений, що ніхто не зробить це 

краще за тебе, Халілю.
— Попроси мене краще вбити кожного 

християнина в Єгипті, тільки не проси чита-
ти їх книгу, навіть доторкатися до неї!

— Твоя ревність за Аллаха велика. Але 
вона осліпила тебе. Невже ти не бачиш, яку 
шану і повагу ти отримаєш, якщо виконаєш 
цю місію? Ти будеш першим, хто розвінчає 
брехню християн і євреїв. Ти одержиш 500 
фунтів за місяць.

Ми залишили табір в пустині, і я повер-
нувся додому. Але до роботи  так і не при-
ступив. Пізніше вирішив, все-таки, виконати 
накази еміра і дістав Біблію, але не знав, з 
чого почати. При читанні Тори я знайшов 
деякі протиріччя. Але сказав собі, що це 

Дивовижна зустріч Дивовижна зустріч 
l СВІДЧЕННЯ

Історія мусульманина, життя якого змінив Ісус Христос

Питання виховання підростаючо-
го покоління актуальне для кожного 
суспільства. Не виняток і українське. 
Ще гостріша проблема перевихован-
ня підлітків, які в силу обставин по-
трапили в місця позбавлення волі.

У Бережанській виховній колонії 
управління Державного департа-
менту України з питань виконання 
покарань у Тернопільській області 
відбувають покарання неповнолітні  
правопорушники, які з тих чи інших 
причин оступилися на своєму жит-
тєвому шляху, допустилися помилки. 
Потрапивши в умови ізоляції, будучи 
позбавлені повноцінного спілкування 
з навколишнім світом, рідними та 
близькими, підлітки прагнуть розі-
братися в собі, у своїх вчинках. Однак 
зорієнтуватися у складному світі 
людських відносин без чіткої, напо-
легливої та доброзичливої допомоги 
збоку неможливо. Юнакам потрібна 
дружня рука дорослого і підтримка, 
яка б вміло скерувала на шлях істи-
ни. Дорослий повинен бути зразком 
поведінки для неповнолітнього по-
рушника, мати стійкі переконання і 
ціннісні орієнтації.

Такими взірцями для наслідування є 
представники  релігійних громад, які 
здійснюють релігійно-просвітницьку 

і душпастирську роботу в колонії. На 
сьогодні шість таких громад працюють у 
Бережанській виховній колонії. 

Багато добрих слів можна сказати 
про цих людей, проте особливої поваги 
заслуговує громада християн віри єван-
гельської с. Горинки Кременецького району 
Тернопільської області, яка з 2004 року 
опікується нашими вихованцями.

У колонії, на відміну від багатьох насе-
лених пунктів України, немає  ворожнечі 
на релігійному ґрунті. Вихованці установи 
твердо знають, що протягом тижня 
вони повинні добросовісно працювати,  
вчитися, а неділю та святкові дні при-
свячувати Богу. Як показують результати 
соціологічного опитування засуджених, 
найбільшою повагою серед вихованців 
уже не перший рік користується громада 
християн віри євангельської с. Горинки,  

представники якої завжди підтверджують 
віру добрими, гідними  ділами, словами, 
терпеливістю.

При спілкуванні з ними не раз згадуєш 
повчальні слова: «Як дерево  пізнається 
від плодів своїх, так людина від діл своїх». 
Протягом декількох років віруючі, як їх 
називають наші вихованці, здійснюють 
в колонії шефство над дітьми-сиротами 
та дітьми, позбавленими батьківського 
піклування. Вихованці знають, що, не-
зважаючи на віддаль, а це майже 120 
кілометрів, попри будь-які погодні умови 
чи інші проблеми, представники громади 
обов'язково приїдуть, вислухають, зігріють 
теплим словом та мудрою порадою.

А порада неповнолітнім правопорушни-
кам дійсно потрібна, адже юнацька душа, 
яка заплуталась в тенетах гріховності, 
прагне до покаяння,  прагне стати на новий 
шлях – шлях пізнання істинних цінностей, 
здобуття духовних скарбів.

Дітям-сиротам постійно надається 
благодійна допомога у вигляді продуктів 
харчування, одягу, взуття, предметів пер-
шої необхідності та матеріальна допомога 
при звільненні, яка вселяє віру вихованцям 
у завтрашній день, захищає їх від гіркоти 
розчарувань та зневіри. 

Крім благодійної допомоги продуктами 
харчування, одягом, взуттям, предметами 
першої необхідності, вихованці отриму-
ють велику духовну підтримку. Для них 
організовуються різноманітні концертні 
програми. Під час щотижневих занять з ви-
вчення основ християнської моралі пастор 
церкви Петро Соловей завжди наголошує, 
що діти – наш найдорожчий скарб, наша 
радість і наше майбутнє. Саме тому святий 
обов'язок кожного дорослого подбати про 
всебічний розвиток інтересів та здібностей 
української молоді, забезпечити їй належ-
ний рівень виховання і дотримання прав 
дитинства, прищепити любов до Бога, 
адже віра в Бога – перший і, напевно, 
найважливіший виховний фактор, оскільки 
вона впливає на душу і тим самим на все 
життя людини.

Досвід роботи в колонії показує, що 

така діяльність громади християн віри 
євангельської дає позитивні результати. 
Вихованці стають добрішими, з повагою 
ставляться один до одного, до працівників 
установи, не допускають порушень правил 
внутрішнього розпорядку. Щоб допомогти 
вихованцям адаптуватися до життя після 
звільнення, пастор Петро Кирилович, який 
водночас є відповідальним за діяльність 
громад християн віри євангельської у 
Тернопільській області, підтримує зв'язок 
із представниками аналогічних громад у 

багатьох регіонах України, які допомагають 
юнакам вирішити проблемні питання, зна-
йти своє місце у житті, стати порядними 
людьми та гідними громадянами нашої 
держави.

Яскравий приклад такої роботи – допо-
мога Олександру Гуменюку, який у дитин-
стві пізнав більше розчарувань від  життя, 
ніж багато його ровесників. Відсутність 
батьківської опіки і належного виховання, 
постійні матеріальні нестатки штовхнули 
юнака на шлях злочину. Перебуваючи 
в колонії, хлопець задумався над своїм 
подальшим життям, регулярно відвідував 
заняття у школі основ християнської мо-

нії у супроводі працівників установи.
Важко підібрати слова, щоб передати 

отой настрій вихованців, з яким вони разом 
із гуртом громади ХВЄ «Вифлиєм» співали, 
декламували вірші. Мешканці села з вели-
ким задоволенням слухали талановитих 
вихованців, а в пастора на очах виступили 
сльози – сльози радості за тих юнаків, які 
навернулися до Бога. Приємно було Петру 
Кириловичу бачити результати своєї праці, 
переконатися, що він зумів достукатися 
до юнацьких сердець, посіяв в них оте 
духовне зерно, яке в майбутньому дасть 
міцне коріння.      

Адміністрація Бережанської виховної 
колонії переконана, що тільки спільно, 
працюючи пліч-о-пліч із громадськістю 
краю, із різноманітними релігійними 
громадами, можна досягти успіхів у ви-
правленні молодих людей, які порушили 
закон. Добре слово і корисна порада 
допомагають юнакам впевнитися у собі 
і з надією дивитися в завтрашній день, 
надають сили позбутися комплексу ворога 
суспільства, збагнути, що кожна людина 
має шанс, упавши, підвестися і твердо 
стати на чесну стежку життя.

Євген РУБІНЕЦЬ.
Заступник начальника 

Бережанської виховної колонії 
із соціально-виховної та 
психологічної роботи.

l ЛИСТ ДО РЕДАКЦІЇ

Благородні людиБлагородні люди

ралі, зробив правильні висновк і в 
результаті був звільнений умовно-
достроково.

Петро Кирилович  взяв хлопця 
під свою опіку. Сашко, слідуючи  
мудрим настановам, відчуваючи 
щиру підтримку християн віри 
євангельської, знайшов своє місце 
у житті: одружився з віруючою 
дівчиною, влаштувався на гарну 
роботу і сьогодні живе повноцінним 
життям. Подібних прикладів можна 
наводити багато.

Наша співпраця не односто-
роння. У Бережанській виховній 
колонії вже традиційно в першій 
половині жовтня громада християн 

віри євангельської с. Горинки запрошує 
представників колонії взяти участь в 
урочистому служінні з нагоди складання 
подяки Богу за хліб, за мир, за Україну. 
Цього року, окрім автора цієї публікації, 
директора школи та ще кількох працівни-
ків, участь в урочистому  служінні взяли 
чотири найкращі вихованці колонії, які 
готуються до звільнення і своєю поведін-
кою, старанністю у навчанні, сумлінним 
ставленням до праці заслужили на заохо-
чення, передбачене у ст. 144 Кримінально-
виконавчого кодексу України, – отримали 
право на відвідування культурно-масових 
і спортивних заходів за межами коло-

не допоможе, оскільки і в Корані повно по-
дібних різночитань. Якщо ми скажемо, що 
ці помилки применшують точність Біблії, 
тоді осудимо Коран так само. Тому я почав 
шукати інші, більш значимі помилки, але не 
міг їх виявити. Так я прочитав усю Біблію, 
але не знайшов того, що сподівався знайти. 
У Біблії не було жодного вірша, що згадував 
би прихід пророка на ймення Магомет.

Якось емір приніс мені книгу під назвою 
«Показуючи істину» і сказав:

— Це те, що тобі треба. У цій книзі 26 
посилань на Магомета. Посилання, які є в 
Торі чи Інжилі (Євангеліях).

— Чому ти не показав мені цього 
раніше?

— Я хотів, щоб ти спочатку сам про-
читав Біблію. Таким чином, тепер ніхто не 
зможе сперечатися з твоїми висновками. 
Халілю, сину мій, книга, яку ти пишеш, буде 
унікальною. 

Отож я почав досліджувати всі 26 
посилань. І жодне не могло що-небудь до-
вести. Усі вони виявились неправильними. 
Я сказав: «Господи, я не можу доказати, що 
Біблію змінили. І не можу знайти в Біблії 
хоч якусь згадку про Магомета. Для чого 
я живу? Кому тоді поклоняюся?».

Я подумав: якщо Біблія правдива, то яке 
майбутнє Корану? Не може бути, щоб і Біблія, 
і Коран були правдивими, оскільки вони ру-
хаються в різні боки. Тому я взявся за дослід-
ницьку працю «Чи є Коран Божим Словом».

Я завершив цей трактат, і емір знову 
мене відвідав. У кімнаті, куди він зайшов, 
мене не було. Він шукав мої рукописи, щоб 
побачити, що мені вдалося зробити, і знай-
шов рукопис мого трактату на ліжку. Він 
подякував Аллахові за те, що я, нарешті, 
щось написав, а потім прочитав його назву: 
«Чи є Коран Божим Словом».

Коли я повернувся до кімнати, він крик-
нув мені в лице: «Що з тобою, Халілю? Що 
ти пишеш? Ти що, хочеш сказати, що Коран 
— це не Слово Боже?».

— Не віриш — прочитай це сам, — від-
повів я.

І дав йому Біблію, яку він відкинув, 
вдаривши мене в обличчя.

Я продовжував: «Ти думаєш, я щасливий 
тими висновками, до яких дійшов? Я вмов-

ляв тебе доручити це комусь іншому! Ти ж 
увесь час говорив мені, що Господь вибрав 
саме мене. Це ти в усьому винен, а не я!».

— Ми заплатили тобі багато грошей за 
розвінчання брехні невірних!

— Ні! Ти сказав мені провести дослі-
дження, що я і зробив! І їх книга, виявля-
ється, правдива! Сам Коран визнає, що Іса 
Месія — Бог!

— Припини! Замовкни! Не смій більше 
говорити! Невірний!

Я продовжував: «Коран говорить, що 
Іса проповідує в притчах і Він повернеться 
на хмарах! Він буде Суддею для всіх людей! 
Іса здатний творити, зцілювати хворих, 
воскрешати мертвих! Він повертається на 
хмарах! І Він буде судити народи в останній 
день, як і говорить Коран!».

Емір з криком кинувся мене душити. 
На крик прибігла мама, зупинила його. Він 
сказав: «Віднині ми чужі. Я скажу групі, що 
ти, невірний, покинув нас. І якщо ти комусь 
покажеш це сміття (він вказав на рукопис), 
я сам тебе вб’ю».

«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», 
— говорить Євангеліє Ісуса.

«Воюйте з безбожниками, бо вони без 
віри. Воюйте з багатобожниками так, як 
вони з вами. Воюйте з тими, хто не вірує 
в Бога. Воюйте, бийтеся, воюйте! Навіть 
якщо вони — ваші батьки, діти чи чоловіки. 
Вбивайте!» — говорить ісламське вчення.

Якось я зателефонував другові, про 
котрого знав, що він християнин. Думав, він 
розповість мені більше про Євангеліє, але 
він злякався і повісив трубку. Потім сталося 
щось, що злякало мене. Хтось вкрав мій 
портфель, в якому були мої паспорт і Біблія.

Прийшовши додому, я почав молитися: 
«Боже, покажи мені Твою дорогу. Усе, що 
я хочу, — це знати Тебе і служити Тобі всім 
серцем і душею. Я любив Тебе з дитинства, 
все моє життя у Твоїх руках. Але я дуже 
збентежений. Ти потрібний мені. Я знаю, 
що Ти Єдиний. Але хто Ти? Бог християн чи 
Бог мусульман? Якщо Ти — Бог мусульман, 
тоді забери все з мого розуму, окрім ісламу. 
Якщо ж Ти — Бог християн, тоді дай світло 

душі моїй, щоб поклонятися Тобі. Покажи 
мені дорогу до істини. Будь ласка, Боже».

Тієї ночі я спав спокійно, як ніколи рані-
ше. А під ранок побачив сон. Я опинився в 
кімнаті, залитій світлом. До мене підійшов 
чоловік в яскравому, сліпучому світлі і 
сказав: «Ти все ще сумніваєшся в Мені?». 
— «Хто Ти?». — «Я Той, Кого ти шукав». 
— «Але я не пам’ятаю». — «Прочитай 
книгу». — «Я люблю книгу». — «Я знаю». 
— «Але я загубив її зі всіма документами». 
— «Цю книгу неможливо загубити. Встань і 
подивися в шафу. Там її і знайдеш».

Я тут же прокинувся. Біблія справді 
була в шафі! Я притиснув її до грудей, як 
скарб, і заплакав.

А потім підійшов до матері і сказав: 
«Прости мені, я думав, що сповідую істинну 
віру, ставлячись до тебе грубо. Прости мені 
і дай поцілувати твої ноги».

— Боже мій, що з тобою, Халілю? 
— здивувалася вона.

— Бог привів мене до істини. Той Бог, 
Який веде мене зараз, не той, за яким я 
йшов раніше.

— Але ж є тільки один Бог!
— Так, мамо. І Він вчить мене любити 

тебе і коритися тобі.
— І хто ж цей Бог, Халілю?
— Це істинний Бог, що відкрився в 

Христі, в Ісі, як написано в Корані.
— Зупинися, дорогий, якщо тебе почу-

ють, подумають, що ти збожеволів.
— Я зроблю, як ти сказала, але чи 

віриш ти мені?
— Чому би мені не вірити тобі? Ти ніколи 

раніше так до мене не ставився. Йди далі, 
мій дорогий, і Бог не покине тебе ніколи.

Моє серце змінилося, наповнилося лю-
бов’ю. Усе навколо здалося раптом таким 
чудовим. Мені хотілось обнімати і цілувати 
всіх навколо і говорити, що я їх люблю. 

Християни, які знали мене як лютого 
насильника і фанатика, спочатку боялися 
мене, але після того, як я попросив у них 
прощення, славили Бога.

Я дуже змінився. Це помітили всі, хто 
знав мене. Раніше я був вбивцею, спалю-
вав церкви і грабував магазини. Христос 
змінив мене. Я тепер вільна людина. Ісус 
для мене життя, а смерть — надбання.
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й Біблія застерігає, що зв`язок з ду-

хами може мати неочікувані трагічні 
наслідки. Тому, як засторогу, подаємо 
свідчення Сергія БОБРОВСЬКОГО, 
колишнього дипломованого пара-
психолога і екстрасенса.

Із чого все почалося? Довгий час хворіла 
дружина. Галина безрезультатно ходила 
від одного лікаря до іншого, від вчено-

го-спеціаліста до знахарки, екстрасенса, 
парапсихолога. Цей звичайний шлях пошуку 
зцілення і привів її до екстрасенсів. Якось 
подруга покликала її на курси біоенергетики 
за методом Джуни. Обох курси страшенно  
захопили.

Коли я привіз їх на заняття, то вирішив 
зайти, подивитися, що там. Почуте захопи-
ло, здалося незвичайно цікавим. Адже ми 
жили, як живуть усі люди: свята-гулянки, 
зустрічі-знайомства: сьогодні в нас гості, 
завтра ми в гостях, усілякі розмови, суди-
пересуди…Раділи, дивлячись на дітей, які 
ростуть на очах – у нас двоє чудових синів, 
раділи, що є свій будиночок, справи якісь… 
А тут раптом щось нове, незвідане.

Я не знав тоді, що це наука, яка веде до 
смерті. Закінчив курси, і мені здавалося, що 
переді мною відкрився широкий, цікавий, 
прекрасний шлях. Нас вчили знімати про-
кляття, вроки. Досі я їх не помічав, аж рап-
том побачив, скільки на мені цих проклять. 
Так само й дружина просто не встигала їх 
з себе знімати. Прокляття просто переслі-
дували нас, і я не міг зрозуміти, чому, адже 
мене вчили, що я у світлі.

Я пояснював це тим, що ставав духовно 
більш зрілим і тому почав більше відчувати 
зло. Але це було зовсім не так, оскільки 
людина не може отримати прокляття, не 
заслуживши його. Вченням, яке я почав 
пізнавати, я робив зло іншим людям, і це зло 
відбивалося ще сильніше на мені самому.

А я в цьому вченні прогресував. Якось 
я натрапив на оголошення про курси пара-
психології, а наступного дня вже пішов на 
них із дружиною і друзями. Це були курси зо-
всім іншого рівня. Нас вчили, що всі знання, 
які ми отримали раніше, – це темрява. Нато-
мість світлом було вчення, яке пропонується 
тут, на цих курсах. Для людини відкривався 
ще ширший шлях. Але цей шлях також вів 
до смерті. Шкода, що тоді я цього не знав. 

Я завжди прагнув пізнати, що таке 
людина, для чого вона живе? Ще  коли був 
маленьким, мене вже турбувало, що буде, 
коли я помру. Я ночами не міг заснути від цих 
думок. Років до 20 не міг заспокоїтися, усві-
домлюючи, що мені потрібно буде вмерти і 
що мене не буде. Ця думка не просто терза-
ла – вона розривала моє  серце. А на курсах 
твердили: людина живе, перевтілюючись у 
когось, багато разів народжуючись у світ.

Викладач Козаков серед інших виявив 
у мене особливі здібності. Ми закінчили 
курси і стали практикувати. Удома почали 
помаленьку знімати вроки, нашіптування і 
т. д. І чим більше знімали, тим більше вони 
липли до нас. Сусід Василь, з яким ми разом 
вчилися, не встигав знімати їх з себе, так 
багато їх було.

Але інтерес затягував. І ми потрапили 
ще на одні курси парапсихологів. Це був 
інший, складніший напрямок. Цікаво було 
дуже! Не можна применшувати того, що 
може пітьма. Тим вона людей і затягає.

Мені здавалося, що я знав Бога, від-
чував Його. Ми іноді читали Біблію, часто 
бували в православній церкві, ставили 
свічки, приносили їх додому, лікували за 
допомогою цих свічок, спалювали різні не-
дуги. Багато чого робили.

Але моя дружина продовжувала хворіти. 
Болячки ніби зникали на якийсь час, а потім 
поверталися із ще більшою силою. Стабіль-
ності не було, і це руйнувало моє серце, мою 
душу, мій розум.

Я працював директором Будинку спорту. 
У вільних приміщеннях ми створили пара-
психологічну лабораторію. Спектр нашої ді-
яльності був дуже широкий: зцілення, зняття 
проклять, навчання. До нас приходили 
багато людей, і звичайно, не безкоштовно. 
Бог заповідав: «Ви дармо дістали, дармо 
й давайте». Але тут все було навпаки. Ми 
заробляли таким чином досить великі гроші. 

Я відчув, що на цих курсах отримав якусь 
силу. Люди почали мене побоюватися, бага-
то хто ставився з пересторогою. Їм було ці-
каво говорити зі мною, тому що я відкривав 
незрозумілі для них речі. Це гачок, на який 
диявол ловить людину. Можливостей для 
цього безліч. Мене спіймали саме на такий 
гачок, і тепер я ловив інших людей.

Мені було страшно, тому що відкрива-
лися дуже великі можливості. Я міг читати 
думки людини. Знав, як звати людину, яка 
прийшла до мене, скільки в неї дітей і про 
що вона зараз думає. Почувши таке, людина 
легко потрапляє на гачок. 

машину й буквально через дві хвилини вона 
згоріла. Нова машина, ми тільки-но її купили, 
спалахнула й згоріла ущент! Випадок неймо-
вірний, але так духовний світ мстив за сум-
ніви. Тому що вже тоді я став сумніватися: 
а чи Богові я служу? Хоча на початку щиро 
думав – Богові. У церкві не раз відчував на 
собі благословення, плакав, хоча глибоко 
Слово Боже у свідомість не проникало.

Я продовжував «удосконалюватися». І 
одного разу вночі до мене прийшли з духо-
вного світу дуже багато людей. Я вийшов 
з тіла, спілкувався з ними, бачив себе на 
підлозі, дружину, що тряслася від страху… 
І в ту ніч на подвір'ї нашого дому згоріло де-
рево. Як знак якийсь, щоб я про це пам'ятав.

Але щось весь час бентежило мене, 
я починав розуміти, що калічив людей, 
калічив їхні душі.

До речі, на думку академіка Казначеєва, 
мало хто сьогодні усвідомлює наслідки робо-
ти екстрасенсів, знахарів, чаклунів. Вчений 
вважає, що практика ринку їх діяльності 
зростається з нарко-психобізнесом і по-
роджує страшного монстра. Це не просто 
небезпечно, це смертельно небезпечно. 

Я часто входив у медитацію, виходив з 
тіла й міг блукати духовними світами. Свого 
провідника я називав Вищим, тобто вищим 
для мене нікого, крім нього, не було. Я вірив, 
що він від Бога, – про сатану навіть мови не 
було. Я тренував групу, яка завдяки меди-
тації досягала високих результатів у карате 
– тіло рухається і працює мимо твоєї волі.

Мені подобалося займатися медитацією, 
випробовувати надприродні відчуття, хоча 
іноді ставало дуже страшно. Саме тоді в 
нашому домі вмирав вже третій собака. Ми 
приїхали з дачі, і собака, якого ми залишили 
в  будинку, вилетів зі скаженим виттям із 
квартири, тому що якась сила тиснула на 
нього. Вона лякала, ця сила, страх пропи-
сався в нас і жив усередині. Нас не покидало 
відчуття, начебто хтось весь час стоїть за 
спиною. Ця сила на мій заклик приходила в 
будь-який момент, відзивалася на мій голос, 
водила моєю рукою, і рука писала сама 
– різні вислови, різні думки. І мені хотілося 
цих знань все більше, більше… Книжкові 
полиці ломилися від окультної літератури, 
а мені все було мало.

До нашої парапсихологічної лабораторії 
зверталися з усього краю. Спочатку люди 
«лікувалися» самі, а потім приводили своїх 
дітей, родичів, знайомих. Я по телефону міг 
бачити внутрішні органи людини, визначити, 
що саме болить. Як на рентгені, бачив запа-
лену печінку, опущені або зморщені нирки, 
спазми судин… Моя рука сама писала від-
повідь на будь-які питання щодо цієї людини.

Але я почав зауважувати дивні речі: 
лікуєш дорослих – їх дитина починає 
хворіти, дружину – чоловік занедужує, 
болячка з бабусі переходить на сина або 

Ці пошуки все глибше змушували мене, 
дружину й моїх дітей, а також тих, хто за-
ймався в лабораторії, поринати в темний, 
страшний світ. І врешті-решт вони привели 
мене в так звану Ленінградську школу 
еволюційної свідомості. 

Духовна школа – це лише назва. Такі 
школи називаються духовними, начебто 
проповідують Христа, і людина легше по-
трапляє на гачок, хоча рівень викладання 
може бути дуже високий. Творець цієї 
школи, відомий у минулому екстрасенс, 
любив говорити: «Я її, екстрасенсорику, в 
Союзі породив, я її й уб'ю». І вбивав, одно-
часно відроджуючи й удосконалюючи на 
іншому рівні. Ми займалися медитацією, і 
в тіло вселялася невідома й могутня сила, 
котра повністю підкоряла нас собі. Зі мною 
вчилися молоді хлопці, якими ця сила ово-
лоділа повністю, але їм здавалось, що це 
вони панували над нею. Самообман і брехня 
– такими методами діє сатана.

Траплялося, моя рука писала рецепт: 
«Піди у церкву. Покайся. Постав свічки, 
помолися, а потім повернешся до мене». 
І людина йшла до церкви з вірою, що 
екстрасенс служить Богові. Потім вона, з 
очищеним серцем і чистою, як їй здавалося, 
совістю поверталася до екстрасенса. А кому 
він служить? У результаті в чисте серце 
вселяються біси, ще лютіші за попередніх, 
і душа загублена. 

Ми забирали «роздратування» у квар-
тирах. Але серця тих, хто там мешкав, не 
переставали належати тому ж духу роздра-
тування. Вичищали зло, а воно рано чи пізно 
знову поверталося туди. Тому що екстрасенс 
може «видалити» зло лише на короткий час.

Допустимо, дух пияцтва заволодів люди-
ною. Нарколог, а це, як правило, екстрасенс, 
говорить: «Закодуємо, і не будеш хворіти». 
Але хазяїн у нарколога й духа пияцтва один і 
той самий – князь пітьми, і він говорить духу: 
«Відійди до пори від цієї людини, через іншо-
го духа вона все одно належатиме мені». І 
закодований справді не п'є. Але варто йому 
зірватися, як приходить у сім разів лютіший 
і сім найлютіших бісів із собою приводить. 
І дух пияцтва, і той «лікар-цілитель», який 
«виганяє» його кодуванням, – усе це одного 
поля ягоди.

Удень ми займалися в школі. А ночами 
я сидів над літературою. І докопався до іс-
тини, зрозумів, чим насправді займаються 
ця школа еволюційної свідомості і наша 
лабораторія, для чого вони організовані і 
хто в людському вигляді керує нами.

У школі нам викладали вчення на основі 
Десяти заповідей Божих, але водночас був 
присутній культ творця цієї школи. Його 
ставили вище за Бога, а Бога насправді 
там взагалі не було. Мене мучило те, що 
до нашої лабораторії почали надходити 
скарги після зникнення нашого вчителя. 

Багато дітей, котрі лікувалися в нас, ставали 
одержимими, люди ставали залежними. Я 
навчався в цій школі і в той же час сам про-
довжував навчати і лікувати людей. І одного 
разу вночі чітко усвідомив, що це не від Бога, 
а від диявола, що саме диявол ловить людей 
на гачки і робить залежними.

Була третя ночі. Я розбудив дружину. 
Страх скував моє серце. Ми стали на коліна 
і почали молитися. Потім я пояснив дружині, 
чим насправді займається наша лабораторія. 

Енергетичний вампіризм – це реаль-
ність. Він став необхідною складовою 
частиною біоенергетики й екстрасенсорики, 
яку практикував і наш викладач. У першу 
чергу, забиралася сексуальна енергетика. 
Жінок він настановляв на шлях збочення: я 
тебе зцілю, але ти повинна робити так і так. 
І вона робила, інакше їй ставало погано. Сам 
він був тільки провідником. 

Його дружина розповіла потім, як ця 
сила піднімала його й била об стінку, як 
після роботи він годинами сидів нерухомо, 
схопившись за голову. І не витримав усього 
того – кинувся під поїзд.

Тієї ночі я багато чого зрозумів і благав 
Господа показати, що таке зі мною діється. 
І мені був показаний вогонь. Я відігнав від 
себе видіння. Але знову побачив попелище. 
Я молився, благаючи Господа зберегти нас.

Заснули ми лише над ранок. Але невдо-
взі я прокинувся, чую, Галя питає, що то 
за тріск на вулиці? Я спросонку подумав, 
може , хтось дрова рубає.  О пів на шосту? 
Які дрова? Кинувся до віконця, і побачив, 
що поруч горять два будинки. Один вже 
догоряв до тла, а другий яскраво палахкотів 
буквально за десять метрів від нашого, ще й 
вітер дув на нас. На небі – ні хмарини. 

Я розбудив дітей і ми вибігли надвір. Діти 
повискакували в нижній білизні, а був бере-
зень – у Сибіру це майже зимовий місяць. 
Старший почав зі мною гасити пожежу, 
дружина витягала якісь речі…У нашому 
домі був водопровід, ми знайшли маленький 
шланг і стали поливати стіни… Іскри так 
і сипалися на нас. Сусідка, Людмила, яка 
щиро вірила в Бога, почала за нас молитися. 
Приїхали пожежники, але в них чомусь дуже 
швидко закінчилася вода. 

А пожежа розгорялася. Тоді Люда 
впала на коліна й голосно закликала Бога. 
І та молитва спасла нас, врятувала мою 
родину й мій дім, тому що сталося чудо: вітер 
раптово подув зовсім в інший бік,  і відразу 
величезними пластівцями повалив сніг.… 
Хіба це була не Божа рука?

Того дня ми не пішли на заняття. Галина 
плакала й кричала: «Усе,  крапка, тепер я 
йду за Богом, тому що переконана, нам у цій 
ситуації допоміг  лише Бог!».

 Проте ми все ж закінчили третій курс 
цієї школи еволюційної свідомості. Це вва-
жається дуже високим рівнем, це, практич-
но, вся парапсихологія. Нам давався дозвіл 
лікувати й навчати, відкривати свої школи. 
Але я вже не раз зауважував, що хтось мене 
захищає, а хтось намагається погубити.

Віруюча сусідка весь час говорила нам: 
підіть до церкви, там за вас помоляться. І я 
пішов – просто, щоб послухати. Коли пішов 
туди втретє, моє серце почало плавитися. 
Я побачив справжніх віруючих людей, поба-
чив їхню любов один до одного, спілкування 
між ними. І мене це дуже вразило – ніхто не 
відчував страху, а на курсах і в школі страх 
супроводжував нас постійно. 

Слово Боже витісняло те слово, яке було 
посіяне раніше. Я побачив Ісуса Христа, 
розп`ятого на хресті за мене. Відчув, що 
Бог благословив мене і що я тепер з Богом. 
Господь з милості Своєї в один момент спас 
всю мою сім`ю. Я був у такій пітьмі, але Бог 
спас водночас мене, мою дружину і двох 
наших синів, які щиро вірують в Господа.

Нашу лабораторію ми зруйнували. Деякі 
мої сусіди, люди, які приходили до мене, 
також навернулися до Господа. А Він може 
витягнути людину з будь-якого місця, якщо 
людина попросить Його. Бог відкритий для 
кожної людини. 

Але Слово Боже застерігає від занять 
будь-якими окультними речами. Я раніше 
цього не знав, тому що не читав Біблію. 
Я був абсолютно впевнений, що все, що я 
роблю, – це від Бога. Бог зцілює і робить 
чудеса з волі Своєї, а не тоді, коли цього 
хоче людина. Немає і не може бути від 
Бога жодного парапсихолога, екстрасенса, 
чаклуна чи ворожбита.

У мене була купа книжок, кожна з яких 
говорила про Бога, посилалася на Нього. 
Але я усвідомив, що це не так. І коли в церкві 
запросили до покаяння (а зі мною прийшли 
й інші працівники лабораторії), Божа рука 
винесла нас усіх наперед. Наші серця були 
розтоплені, очищені від зла і скверни і тепер 
належали тільки Богові. Я дуже стримував-
ся, щоб не заплакати, але все-таки заплакав. 
Так остаточно зламалася моя стара натура.

Але в моєму домі все ще залишались 
окультні книги, хоча я старанно взявся чита-
ти Слово Боже. І знаходив там багато такого, 
чому вже був навчений. Ворог не хотів так 
легко мене відпустити, бо я був його старан-
ним учнем. Відбувалась велика боротьба, і 
я зрозумів, що треба знищити всі ті книжки, 
а бібліотека в мене була дуже велика. 

Спочатку спалив один диплом, бо думав, 
що він найгірший. Згодом ще один. Третій хо-
тів зберегти, але побачив, що нічого Божого 
і в ньому немає. Бог є любов, і тільки в ньому 
людина може знайти те, що шукає. 

Моя дружина одразу спалила всі свої 
книги і дипломи. Я ж думав, що в моїй 
бібліотеці є і хороші книги, оскільки багато 
з них розповідали про Ісуса Христа. Але 
насправді всі ці книги були пов`язані з 
окультними науками. Тільки  коли я спалив 
останню книгу і останній диплом, я відчув 
себе повністю вільним. 

З того часу моя дружина забула про свою 
хворобу – її просто не стало. А після того, 
як я став членом церкви, Бог зцілив і мене 
від багаторічного шкірного захворювання. 

Тоді я й довідався, що наш зниклий 
вчитель, не витримавши болю і страху, по-
кінчив життя самогубством. Багато людей, 
котрі займаються окультними речами, саме 
так і закінчують своє життя. Тому Бог нас 
застерігає не ходити до жодних ворожби-
тів, екстрасенсів, біоенергетиків. Тому що 
ніхто не допоможе людині, тільки Господь. 
Уся сила – в Його руці. Це та сила, яка дає 
життя. Віра в Бога дає людині вічне життя. 
Я знаю, що Бог мене спас завдяки церкві, 
яка молилася за моє навернення, і знаю, 
що ще багато людей навернуться завдяки 
нашій молитві до Господа.             

 Мені здавалось, що я готовий був 
дощенту розбити екстрасенсів своїми 
пізнаннями, однак Бог стримував мене. І 
все глибше відкривалося Писання. «Ніщо із 
заклятого нехай не прилипне до руки твоєї». 
Так це ж про мої книги! А в нас були дуже 
цінні книги, дорогі! Спершу я хотів роздати 
їх, але Бог не допустив: не бажай іншим 
того, чого не побажаєш і собі. 

Поки я не спалив всі свої книги, у мені за-
лишалася та сила, якій я так довго служив. 
Вона спробувала розправитися із мною. І 
знову врятувала молитва. За мене моли-
лися дружина Галя, брати й сестри з нашої 
церкви. І  та сила вийшла з мене. Це було 
повне покаяння. Я плакав і дякував Богові 
за звільнення. Переживав такий стан, ніби 
в мене налили щось світле й чисте. Вдома 
я негайно спалив всю літературу, яка ще 
залишилася, щоб сатана не міг прийти й 
сказати: ось це моє!

І всe відразу пішло по-іншому. Лабора-
торію ми закрили – не Божа це була справа! 
Сьогодні я вдячний Богові за те, що Він ви-
зволив нас із тенет диявола і спас. Не лише 
ми з дружиною, але й наші сини перебували 
у злі. Особливо сильно цікавився цим молод-
ший: дорослі дивувалися його пізнанням.

На початку мені хотілося кричати всім 
людям: Бог живий! А всім екстрасенсам роз-
повідати й говорити лише про Господа. Але в 
Слові я був ще  слабкий, тому відчував, що 
перемога в цей момент може виявитися не 
за мною. «Багато хто скаже Мені того дня: 
Господи, Господи, хіба ми не Ім'ям Твоїм 
пророкували, хіба не Ім'ям Твоїм демонів 
ми виганяли або не Ім'ям Твоїм чуда великі 
творили?» (Матвія 7:22). Але екстрасенсам 
Господь говорить: «І їм оголошу Я тоді: Я 
ніколи не знав вас... Відійдіть від Мене, хто 
чинить беззаконня!» (Матвія 7:23).

Коли лікують свічками, ніби й  згадують 
ім'я Боже, моляться над людьми, а в дійснос-
ті відкидають і Бога, і Його заповіді. І мені 
хочеться їм сказати – отямтеся й подивіться 
на Слово Боже: Бог судить чарівників і 
ворожбитів нарівні із людиновбивцями. Чи 
не тому, що вони гублять душу людини, про-
дають її сатані. Погляньте не лише розумом, 
а всім серцем своїм. Наверніться до Бога. Я 
молю Господа, щоб Він вирвав вас із лабет 
смерті. Бог постійно говорить щоб я за них 
молився. Бо саме по молитві Бог спасе 
багатьох. І я молюся.

Я прийняв водне хрещення. Господь 
хрестив мене Духом Святим. Але найголо-
вніше, за що я дякую Богові, – Він спас мене 
і всю мою родину. Тепер моє серце вільне. 
І я знаю, що в моєму домі живе Бог. Чого 
мені тепер боятись? Він завжди зі мною. 
Я відчуваю Його руку на собі і на дітях. «І 
знаємо, що тим, хто любить Бога, хто по-
кликаний Його постановою, усе допомагає 
на добре», – цей вірш із Послання до римлян 
8:28 говорить про мене.

І запевняю вас, люди: духовний світ ре-
альний, він не вигадка, не брехня й не казка. 
Я при здоровому розумі так сміливо про ньо-
го говорю, тому що тепер мене захищає Бог. 
Важливо раз і назавжди зробити вибір – зло 
і смерть або добро і життя. Обери життя!

l СМЕРТЕЛЬНО НЕБЕЗПЕЧНО!

Життя чи смерть? Життя чи смерть? 

Зроби свій Зроби свій вивибірбір

На курсах нас навчили заходити в 
духовний світ. У мене був провідник, який 
водив мене туди, розповідав все про моїх 
відвідувачів. 

Одного разу до мене прийшла жінка, в 
якої було гостре інфекційне захворювання. 
Через дві зустрічі воно повністю зникло. 
Але жінка й не здогадувалася, чому згодом 
почала хворіти її дитина і чоловік.

Ми проповідували друзям: дивіться, як 
це прекрасно! Який світ! Проповідували сло-
во, але не Боже, як тепер розумію, а сатани. 

Якось я приїхав на курси, припаркував 

онука. Захворювання з родини не йшло.
А потім пропав наш керівник, до якого 

ми так і зверталися: «Вчителю». Ще раніше 
я помітив, що в нього дуже часто сильно 
болить голова і він наче чогось боїться. Чому 
в такого сильного чоловіка  проблеми зі здо-
ров`ям і відчуття страху? А через декілька 
днів наш вчитель безслідно зник. Ми довго 
його розшукували, духовний світ відповідав 
нам, що він живий, просто десь навчається і 
що його готують на підвищення. Мені навіть 
показували, де він. Я їхав туди, куди вночі 
мене водив той дух, але вчителя там не було.
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Кожен, напевне, хоч раз у житті 
був «козлом відпущення». Тому, 
мабуть, усім відоме почуття, коли 
в тебе кидають каміння, а ти зму-
шений нести свій хрест через не-
справедливість, можливо, навіть 
приниження. Звичайно, приємного 
в цьому мало — відчувати це все 
на собі. 

А чи всі знають, звідки до нас прий-
шов цей «козел відпущення»? 
Ізраїльський народ, живучи за За-

коном, одержаним від Мойсея, приносив 
у жертву за гріх безневинних тварин без 
плями і вади — овець, козлів, бичків. Лю-
дина за природою грішна, а кара за гріх 
— смерть. Отже, кожний, хто згрішив, 
повинен померти. Але Господь не хоче 
смерті ні одної людини. Тому Він дав 
можливість людям, що жили до Христа, 
очищатися від гріхів, перекладаючи свою 
вину на невинних тварин. Вони стали за-
міною для людини в смерті гріха.

Ось яке повеління одержав священик 
Аарон від Бога: «А від громади Ізраїлевих 
синів візьме він два козли на жертву за 
гріх та одного барана на цілопалення... І 
візьме він обох тих козлів та й поставить 
їх перед Господнім лицем при вході скинії 
заповіту. І кине Аарон на обох тих козлів 
жеребки — один жеребок для Господа, і 
один жеребок для Азазеля. І принесе Аа-
рон козла, що на нього вийшов жеребок 
для Господа, і вчинить його жертвою за 
гріх. А козел, що на нього випав жеребок 
для Азазеля, буде поставлений живим 
перед Господнє лице, щоб очистити його, 
і щоб послати його до Азазеля на пусти-
ню... І покладе Аарон обидві руки свої на 
голову живого козла, і визнає над ним усі 
гріхи ізраїлевих синів та всі їхні провини 
через усі їхні гріхи, і складе їх на голову 
козла, та й пошле через призначеного 
чоловіка на пустиню. І понесе той козел 
на собі всі їхні гріхи до краю неврожай-
ного, і пустить (відпущення) того козла в 
пустиню» (3 М. 16:5, 7-10, 21-22).

Як ви розумієте, у безводній пустині, 
серед розпечених сонцем пісків козел ги-
нув. Із приходом Христа увесь цей ритуал 
став непотрібний. Ісус, Син Божий, взяв 
на Себе всі гріхи світу. Він добровільно 
став заступницькою жертвою перед 
Богом за всіх людей. Кров Ісуса, одного 
разу пролита на Голгофі, омиває і очищає 
кожного, хто приходить до Нього, від 
всякого гріха.

Але старозаповітне словосполучення 
«козел відпущення» збереглося й до-
нині. У тлумачному словнику пишуть: 
«Козел відпущення — людина, на яку 
постійно звалюють чужу вину, чужу 
відповідальність».

Ще один відомий вислів — «кара єги-
петська». Тлумачний словник пояснює 
його так: «Кара єгипетська — це важке, 
нестерпне становище, стихійне лихо». 

А тепер звернімося до першоджере-
ла. Читаючи Книгу Вихід, дізнаємося, що 
ізраїльський народ тривалий час жив у 
Єгипті. Він зростав кількісно і почав ста-
вати сильнішим за єгиптян. Тоді фараон 
Єгипту вирішив винищити його шляхом 
тяжких, виснажливих робіт. Крім того, 
було наказано бабам-сповитухам, що 
приймали пологи в ізраїльтянок, зали-
шати живими новонароджених дівчаток 
і умертвляти хлопчиків.

Бог почув плач і стогін Свого народу 
і вивів його з полону. Але фараон не 
хотів відпускати безплатну робочу силу 
своєї держави. За це і впали на Єгипет 
десять кар Божих: отруєння води, через 
що загинула в ріках риба; нашестя жаб, 
вошей, мух, моровиця худоби, гнояки на 
людях. Великий град побив усе, що на 
полі, поламав дерева. Рослинність, що 
вціліла від граду, знищила сарана. По-
тім густа темрява на три дні опустилась 
на Єгипет, і люди не могли бачити один 
одного. А насамкінець ангел-губитель 
винищив усіх перворідних в Єгипті, окрім 
перворідних в ізраїльтян.

Бог таким чином покарав фараона 
за його жорстоке серце, а з ним і увесь 
єгипетський народ тяжкими муками.

А що означає «кидати каміння»? Усім, 
мабуть, відоме значення цього вислову 
— осуджувати, звинувачувати, очорни-
ти, опаплюжити кого-небудь. В Євангелії 
від Івана читаємо: «І ось книжники та 
фарисеї приводять до Нього в перелюбі 
схоплену жінку, і посередині ставлять 
її та й говорять Йому: «Оцю жінку, 
Учителю, зловлено на гарячому вчинку 
перелюбу... Мойсей же в Законі звелів 
нам таких побивати камінням. А Ти що 
говориш?» (Ів.8:3-5).

Так, старозаповітний Закон дозво-
ляв побивати камінням перелюбників, 
злодіїв, дармоїдів. Але як часто ми, 
цивілізовані люди XXI століття, тримаємо 
за пазухою якщо не брилу, то камінь 
лихослів’я, звинувачень для своїх ближ-
ніх, забуваючи, що слова можуть також 
поранити і вбити.

Що відповів Христос фарисеям? «А 
коли ті не переставали питати Його, Він 
підвівся й промовив до них: «Хто з вас 
без гріха — нехай перший на неї той 
каменем кине!»... І Він знов нахилився 
додолу і писав по землі... А вони, це 
почувши й сумлінням докорені, стали 
один по одному виходити, почавши з 
найстарших та аж до останніх. І зо-
стався Сам Ісус і та жінка, що стояла 
всередині... І підвівся Ісус, і нікого, крім 
жінки, не бачивши, промовив до неї: «Де 
ж ті, жінко, що тебе оскаржали? Чи ніхто 
тебе не засудив?». А вона відказала: 
«Ніхто, Господи»... І сказав їй Ісус: «Не 
засуджую й Я тебе. Іди собі, але більше 
не гріши!».

Ніхто з нас не без гріха, тому не варто 
осуджувати інших.

«І трапилося тими днями, — вий-
шов наказ царя Августа переписати 
всю землю. Цей перепис перший 
відбувся тоді, коли владу над Сирі-
єю мав Квіріній» (Лк. 2:1-2).

Чи не перекрутив Лука історичні 
відомості про перепис? Апостол 
підкинув читачам нашого часу не-

величку задачу. На самому початку своєї 
розповіді про народження Христа він 
навів історичні відомості, які дослідникам 
останніх віків могли видатися такими, що 
не стикуються одні з одними і з іншими 
історичними джерелами.

Лука згадав перепис, оголошений 
римським імператором Августом (про це 
написано в Лк. 2:1) і сказав, що він від-
бувався тоді, коли якийсь Квіріній правив 
Сирією. Проблема полягає в тому, що 
історичні документи відносять перепис 
Квірінія до шостого чи сьомого року по Р. 

Х. Саме тоді Квіріній правив Сирією і тоді 
ж проходив перепис, який проводили за 
наказом кесаря Августа.

Можна, звичайно, припустити, що 
Ісус народився на 10-12 років пізніше 

тієї дати, від якої ведеться літочислення 
нашої ери, але тоді виникає ще одне 
запитання: а як же бути з Іродом Вели-
ким, адже, відповідно до Євангелія від 
Матвія, він під час того перепису був ще 
живий. Виходить, або Лука вводить нас 
в оману і Кіріній не правив під час того 

спотворенні фактів саме євангелістів. 
Та й для неутверджених християн та-
кого роду неув’язки — зайвий привод 
до сумнівів в авторитетності Біблії. У 
всякому разі, цю проблему варто ви-
рішити. Як свідчить про це Генрі Геллей, 
«ця історична неув’язка тривалий час 
турбувала теологів».

Цей неспокій зрозумілий. Навіть такий 
шановний коментатор, як Вільям Барклі 
міг засумніватися в професіоналізмі Луки 
як історика. У Барклі в його коментарях 
навіть зустрічаємо фразу: «Можливо, 
Лука допустився невеликої помилки...»

Однак Барклі звинувачує Луку, оче-
видно, не стільки в історичній помилці 
взагалі, скільки в тому, що Лука назвав 
Квірінія правителем. Саме тому він на-
звав це «невеликою помилкою», а не 
просто помилкою. 

А рішення виявилось простим, і 
прийшло воно з цікавим археологічним 
відкриттям. У 1764 році в Тіволі біля 
Рима був знайдений фрагмент каменя з 
написом на честь римського чиновника, 
який, як у ньому стверджується, двічі 
був правителем Сирії і Фінікії під час 
царювання Августа. І хоча на фрагменті 
немає імені посадової особи, серед його 
досягнень перераховані деталі, котрі не 

можуть стосуватися нікого іншого, як 
Квірінія. Таким чином, Квіріній був прави-
телем двічі. Можливо, другий раз — коли 
займав посаду конкретно правителя, 
а перший раз — виконуючи обов’язки 
правителя, при цьому офіційно займаючи 
дещо іншу посаду. Наприклад, він, як 
припускають деякі дослідники, був не 
цивільним чиновником, а командуючим 
римськими військами. Тобто все одно 
правив, очолюючи силові структури.

Це багато що пояснює і все стикує. 
Адже в часи першого правління Квірінія, 
яке припало, очевидно, на 4-1 рр. до Р. 
Х., був ще живий Ірод. І перепис, що про-
водився кожні 14 років в Римській імперії, 
міг відбуватися в цей період.

Підсумовуючи, можна сказати, що 
в нас немає приводу для сумнівів у до-
стовірності Євангелія від Луки. Добре 
про це сказав Вільям Рамсей: «Слова 
Луки можна піддавати випробовуванню 
більше, ніж слова будь-якого іншого іс-
торика. Вони витримують найсуворішу 
перевірку і найсерйознішу критику, якщо, 
звичайно, критик знає свій предмет і не 
виходить за межі справедливості і на-
укової об’єктивності».

Нам залишається лише з цим по-
годитися.

Месник прагне поставити себе на місце Бога, щоб 
задовольнити спрагу помсти, не розуміючи, що 
яким судом судить, таким судом і осуджений буде, 

якою міркою міряє, такою міркою Бог і йому відміряє. 
Бог дасть кожному за ділами його. Він вмовляє нас: «Не 
мстіть самі, улюблені, але дайте місце гніву Божому, 
бо написано: «Мені помста належить, Я відплачу...» 
(Рим. 12:19).

Апостол Павло пише: «Не будь переможений злом, 
але перемагай зло добром!» (Рим. 12:21). Згідно з Біблі-
єю, Бог переміг гріх любов’ю, а зло — Своєю смертю на 
хресті. Не всі бажають примиритися з Богом, але Він зі 
Свого боку зробив усе, щоб примирити людство із Со-
бою. Саме тому Ісус Христос закликає всіх нас: «Коли 
можливо, якщо це залежить від вас — живіть у мирі зо 
всіма людьми!» (Рим. 12:18).

7 грудня 1941 року японська авіація атакувала 
кораблі Тихоокеанського флоту США. Один з амери-
канських моряків, що залишився живим, приїхав на 
місце трагедії через 50 років, коли відкрили меморіал 
на пам’ять про загиблих. Спілкуючись із літнім японцем, 
він дізнався, що той був льотчиком, який атакував Перл 
Харбор. Американець зблід, не знаючи, як поводитися 
далі, а японець сказав: «Повернувшись додому, я буду 
щомісяця висилати тобі гроші на квіти, а ти клади їх 
до пам’ятника». Це продовжувалось десять років, і 
коли вони знову зустрілися — мені довелось побачити 
це по телебаченню — американець кинувся японцеві 
назустріч, обняв його і заплакав, повторюючи: «Є при-
мирення, є прощення».

Звичайно  примиренню передує болісний і зазвичай 
тривалий процес відмови від помсти. Людина часто 
протягує руку на знак примирення, не примирившись, 
однак, із кривдником в серці. Словам Ісуса Христа на 
Голгофському хресті: «Отче, відпусти їм, — бо не зна-
ють, що чинять вони» передувала мученицька ніч в 
Гетсиманському саду.

У борінні і молитві Ісус тричі благав Отця Небесного, 
щоб не пити з чаші страждань. Він казав: «Отче, коли 
можна, нехай обмине ця чаша Мене... Та проте — не як 
Я хочу, а як Ти» (Мт. 26:39). Він боровся кілька годин і 
погодився виконати волю Божу.

Ціна примирення — це згода нести наслідки гріха 
іншої людини. Для Ісуса Христа згода нести наслідки 
гріха всього людства означала смерть на хресті. І Святе 
Письмо говорить, що Бог у Христі примирив із Собою 
світ, тому що Христос заплатив ціну примирення.

В історії Йосипа і його братів (1 М. 45 розділ) ціна 
примирення означала згоду з боку Йосипа жити в 
рабстві. Він зміг простити своїм братам, що продали 

його в рабство, тому що не тільки змирився зі своїм 
становищем, а й побачив у цьому благословення і Божу 
турботу для всієї сім’ї.

Давид, відмовившись відомстити Саулу, був ви-
гнанцем, але потім став одним із найблагословенніших 
пророків Божих. Він заявив Саулу: «Нехай розсудить 
Господь між мною та між тобою, і нехай помститься 
Господь тобі за мене, а моя рука не буде на тобі» (1 
Сам. 24:13).

Мені хочеться підкреслити, що наслідки злого вчинку, 
зробленого проти нас, ми будемо нести так чи інакше. 
Мова йде про внутрішню згоду жити з цими наслідками, 
що допоможе нам здобути спокій в душі і дасть можли-
вість примиритися з кривдником. Бог, закликаючи нас 
відмовитись від помсти, турбується про наш духовний, 
душевний і фізичний добробут.

В одній із християнських радіопередач проповідник 
говорив про примирення і прощення. Після проповіді 
слухачі могли зателефонувати в студію, задавши запи-
тання чи виступивши з коментарями. І ось у телефонній 
слухавці почувся гнівний жіночий голос: «Як ви можете 
вчити людей прощати? Ви коли-небудь втратили дитину? 
А мою тиждень тому розчавив п’яний водій. Ви хочете, 
щоб я йому простила? Ніколи, я його ненавиджу!». Про-
повідник розгубився, не знаючи, що сказати прибитій 
горем жінці. Але тут пролунав дзвінок від іншої жінки. «Я 
чула, — сказала вона, — слова матері, що втратила ди-
тину. Розумію її, оскільки таке саме сталося зі мною два 
роки тому. Я плакала вдень і вночі, не могла ні спати, ні 
їсти. Минули два страшні роки, і раптом я зрозуміла: той 
чоловік, відбуваючи покарання за свій злочин, можливо, 
давно справився з тим, що в нього трапилось у житті, 
а я все ще страждаю. Вбивши мою дитину, він тепер 
вбиває мене. Я усвідомила, що треба відмовитись від 
помсти не тому, щоб зробити послугу іншому, а тому, що 
це життєво важливо для мене самої. Прощення потрібне 
не стільки кривднику, скільки особисто мені».

Якщо людина, прибита горем, повірить Слову Бо-
жому, котре вчить, що зло перемагається добром, то 
навіть у стражданнях вона побачить милість Божу і 
Його благословення. Ісус пройшов цією дорогою і тому 
закликає всіх нас іти за Ним. Немає гріхів, які не можна 
простити, є тільки гріхи, які ми не хочемо прощати.

Не мстіть за себе. Наверніться до Бога і з дитячою 
довірою вилийте душу перед Ним. Він знає все і все 
зрозуміє, і ви знайдете заспокоєння в Його любові. 
«Прийдіть до Мене, усі струджені та обтяжені, і Я вас 
заспокою. Візьміть на себе ярмо Моє і навчіться від 
Мене, бо Я тихий і серцем покірний, — і знайдете спокій 
душам своїм» (Мт. 11:28-29).

Крилаті вислови Звільни душу від помсти
Завдана образа, спричинений збиток і наше 

уявлення про справедливість вимагають від-
плати. Але людина, що дотримується Святого 
Письма, повинна розуміти, що помста — це 
справа Бога і встановленої Ним влади на землі. 
Прийняття цієї біблійної істини визволить нашу 
свідомість і душу для справжнього християн-
ського життя. Помста отруює й так коротке 
земне життя, позбавляючи нас радості і щастя 
спілкування з людьми і Богом. Помста робить 
людину сліпою, і вона перестає бачити, скільки 
болю сама завдає іншим.

l ЗАГАДКИ ІСТОРІЇ

Квіріній заплутавКвіріній заплутав

 

перепису, або інші, небіблійні джерела 
недостовірні, або Матвій написав не-
правду про Ірода, або тут щось не те.

Звичайно, будь-який невіруючий 
історик автоматично звинуватить у 
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Відомого бейсболіста якось за-
питали, що би він хотів знати 
заздалегідь, коли тільки починав 

грати. Він відповів:  «Як би я хотів, щоб 
хтось попередив мене, що, досягнувши 
вершини, я нічого там не знайду!». На 
жаль, порожнеча багатьох життєвих 
цілей розкривається лише через багато 
років, потрачених на їх досягнення.

Люди в нашому суспільстві прагнуть 
досягти багато всього, думаючи, що так 
вони знайдуть смисл життя. Цілі бувають 
різними: кар’єра, багатство, добрі стосун-
ки, секс, розваги і т. д. Однак більшість із 
людей визнають, що навіть після досяг-
нення бажаного в багатстві, стосунках і 
задоволеннях глибоко в душі все одно 
залишається вакуум — порожнеча, яку 
неможливо заповнити.

Автор біблійної Книги Еклезіаста 
висловив ці почуття такими словами: 
«Наймарніша марнота... на-
ймарніша марнота — марнота 
усе!». Він володів неймовірними 
багатствами і був наймудрішою 
людиною свого часу; сотні його 
жінок, його палаци і сади викли-
кали заздрість в сусідніх царів. 
У нього були найвишуканіші їжа 
і напої, будь-які розваги. Він 
добивався всього, чого тільки 
бажало його серце. А тепер 
він підсумовує, що «життя під 
сонцем» безглузде! Чому таке 
почуття порожнечі?

А тому, що ми були створені 
Богом не лише для повсякденної метуш-
ні. Як сказав Соломон: «Він... вклав мир 
в серце їх». У серці ми відчуваємо, що 
існує щось більше, ніж отримати щось 
тут і вже. У Бутті, першій книзі Біблії, 
написано, що Бог створив людину за 
образом Своїм (1 М. 1:26). Це означає, 
що ми більше схожі з Богом, ніж із будь-
якою іншою формою життя. Там також 
сказано, що до прокляття землі через 
гріх все було по-іншому:

Бог створив людину для спілкування 
(1 М. 2:18-25).

Бог дав людині працю (1 М. 2:15).
Бог спілкувався з людиною і був по-

руч з нею (1 М. 3:8).
Бог дав людині владу над землею 

(1 М. 1:26).
У чому важливість цих моментів? 

Бог створив нас так, щоб кожен з цих 
пунктів давав відчуття повноти життя і 
задоволення. Але падіння людини і про-
кляття землі негативно вплинули на всі 
аспекти людського життя, особливо ж 
на спілкування з Богом (1 М. 3).

В Об’явленні, останній книзі Біблії, 
Бог об’являє, що після багатьох подій 
кінця світу Він знищить цю землю і 
небо і створить нову, досконалу землю 
і небеса. Він відновить з відкупленим 
людством втрачені стосунки. Але деякі 
люди після суду будуть визнані негідними 
і кинуті в озеро вогненне (Об. 20:11-15). 
Гріх перестане існувати, як і печаль, біль, 
хвороби і смерть (Об. 21:4). А віруючі 
вспадкують все; Бог буде з ними, а вони 
стануть Його дітьми (Об. 21:7). Таким 
чином, світ повернеться на вихідну по-
зицію: Бог створив нас для спілкування 
з Ним; згрішивши, людина розірвала 
цей зв’язок, але Бог відновив стосунки 
з тими, хто цього прагне.

Безглуздо потратити життя на досяг-
нення своїх цілей, щоб потім просто по-
мерти у вічному віддаленні від Бога! Тим 
більше, щоб Бог дав нам можливість бути 
щасливими не лише  у вічності (Лк. 23:
43), а й тут, на землі. Як же досягти цього 
вічного блаженства і «раю» на землі?

Смисл життя відновлений 
через Ісуса Христа

Справжній смисл нашого життя нині 
і в майбутньому полягає у відновленні 
стосунків з Богом, котрі були порушені 
з часу гріхопадіння Адама і Єви. Сьо-
годні ці стосунки можливі тільки через 
Сина Божого Ісуса Христа (Дії 4:12; Ів. 
14:6; 1:12). Ми одержуємо вічне життя, 
відрікаючись від гріха (тобто ми не 
бажаємо більше грішити, а дозволяємо 
Ісусу змінити і відродити нас) і віруючи 
в Ісуса Христа як свого Спасителя. 

Ціль нашого життя не лише в тому, 
щоб повірити в Ісуса як Спасителя, 
а і в тому, щоб іти за Ним, вчитися в 
Нього, проводячи час у читанні Слова 
Божого — Біблії, спілкуючись з Ним у 
молитві і живучи відповідно до Його 
заповідей.

Ісус сказав: 
«Прийдіть до 
Мене, усі стру-
джені та об-
тяжені, — і Я 
вас заспокою! 
В і з ь м і т ь  н а 
себе ярмо Моє, 
і навчіться від 
Мене, бо Я ти-
хий, і серцем 
п о к і р л и в и й , 
— і «знайдете 
спокій душам 
своїм». Бо ж 

ярмо Моє любе, а тягар Мій легкий!» 
(Мт. 11:28-30); «Я прийшов, щоб ви 
мали життя, і подостатком щоб мали» 
(Ів. 10:10); «Коли хоче хто йти вслід за 
Мною, — хай зречеться самого себе, і 
хай візьме свого хреста, та й іде вслід 
за Мною. Бо хто хоче спасти свою 
душу, той погубить її, хто ж за Мене 
свою душу погубить, той знайде її» 
(Мт. 16:24-25).

І ще написано: «Хай Господь буде 
розкіш твоя, — і Він здійснить тобі твого 
серця бажання!» (Пс. 37:4).

Отже, у нас є вибір. Ми можемо 
або продовжувати спроби самостійно 
контролювати своє життя (і в підсумку 
маємо порожнечу в душі), або вибрати 
щирий послух Богу і Його волі щодо 
нашого життя (що приведе до життя, 
наповненого смислом і задоволенням). 
Це можливо тому, що наш Творець 
любить нас і бажає нам найкращого (не 
обов’язково — найлегшого, але такого, 
що приносить нам найбільше користі).

Якщо ви захоплюєтесь спортом і 
хочете відвідати професійне змагання, 
то завжди зможете за незначну суму 
одержати місце в останньому ряді 
стадіону. Але якщо ви пожертвуєте 
заради свого задоволення кілька со-
тень доларів, то можете потрапити в 
перші ряди стадіону, де будете зовсім 
близько і безпосередньо спостерігати 
за розвитком подій.

Так само і в християнському житті. 
«Недільні християни» жертвують мало 
чим. Лише ті зможуть в безпосередній 
близькості спостерігати за працею 
Бога, хто всім серцем довірився Христу, 
хто насправді цілком припинив гонитву 
за власними бажаннями, щоб дотриму-
ватись Божих намірів у своєму житті. 
Вони заплатили набагато більше, 
повністю віддавшись Ісусу і Його волі; 
вони і отримають повноцінне життя.

Чи заплатили ви відповідну ціну? 
Чи бажаєте це зробити? Якщо так, 
тоді вам більше не доведеться знову 
шукати смислу у своєму житті.

Історія, записана в Книзі Естер, слу-
жить великим повчальним прикладом, 
якого варто б дотримуватися всім 

християнам. В ізраїльського народу був 
ворог — Гаман. Він замислив винищити 
весь народ, і ця доля очікувала й царицю 
Естер, яка була єврейкою. Гаман мав 
царську печатку, яка давала йому право 
наказувати від імені царя.

Коли Естер дізналася про плани Гама-
на, вона почала діяти. На свій страх і ризик 
вона без запрошення пішла до царя. Естер 
знала, що коли буде небажаною для царя, 
він може стратити її. Але попри це пішла на 
зустріч до царя, і коли зайшла на царський 
двір, цар виявив прихильність до неї. Він 
простяг свій скіпетр і запитав, що може 
для неї зробити.

Естер розуміла, що вв’язалася у битву, 
вести яку на території ворога небезпечно. 
Тому найперше, що вона зробила, — пе-
ревела битву на свою територію. Вона 
запросила царя і ворога у свій дім.

Дуже часто ми вв’язуємося у битву і 
програємо, тому що ведемо її на території 
ворога. Церква — це наша територія. 
Писання говорить, що служниці в її домі 
молилися і постили, отож це була територія 
молитви. 

Так само і щодо церкви: тут присутність 
Божа. Світ — територія ворога. Там не-
правда, омана, наклеп, невірство, страх, 
там править князь світу цього. Він, як 
Гаман, замислив знищити нас, він укладає 
договори, завіряє їх печаткою. Часто ми 
поспішаємо, не встигаємо помолитися, 
нехтуємо таємною кімнатою. І не заува-
жуємо, що ворогові це на руку.

Після того, як ворог прийшов до неї, 
вона накрила стіл для свого царя і не 
переставала кланятися йому в присутності 
свого ворога.

Часто ми повертаємося до ворога 
(хвороби, проблеми) замість того, щоби 
в його присутності поклонитися Цареві. 
Занурюємося у проблеми з головою і ні 
про що більше не думаємо, забуваючи 
про Бога.

Естер зробила свого ворога ворогом 
цареві. Так само, як Естер, робімо своїх 
ворогів ворогами Цареві. Не нам битися з 
ними, наш Цар буде битися за нас. Біблія 
говорить, що цар підвівся, сказав слово, 
і Гаману закрили обличчя. Слово нашого 
Царя, промовлене до наших ворогів — про-
блем, хвороб, допоможе перемогти їх. Ес-

тер — яскравий приклад, як можна виграти 
битву, як отримати благовоління Царя, як 
накривати стіл у присутності ворога.

В її випадку вироком була смерть. 
Ворог виніс цей вирок і завірив його 
печаткою.

Можливо, лікарі, знайомі, друзі гово-
рять, що в тебе нічого не вийде, ти нічого 
не доб’єшся. Але в тебе сьогодні є благо-
воління Царя! Цар на твоєму боці! Тобі 
необхідне слово від твого Царя.

«Співай, дочко Сіону! Втішайся, Ізраї-
лю. Радій та втішайся всім серцем, дочко 
Єрусалиму!» (Соф. 3:14).

Багато з нас настільки налякані ви-
роком, настільки зациклені на печатці, 
яку поставив ворог, що забули про радість 
у Господі.

«Відкинув Господь твої присуди, усунув 
у кут твого ворога!» (Соф. 3:15).

Шибениця була приготовлена для Мор-
дехая, а на ній повісили ворога — Гамана. 
«Естер, де твій ворог? На шибениці, яку 

він сам і приготував».
Цар знає тебе на ймення, Він гово-

рить: «Ти Мій, Я купив тебе ціною крові 
Ісуса». Невже ти думаєш, що коли ворог 
почне претендувати на тебе, то Богові це 
байдуже? Ти — Його приватна власність! 
А при нарушенні межі приватної влас-
ності можуть і вбити. І закон буде на боці 
власника.

Могила Естер збереглася до сьогодні 
— на території Ірану. Через три тисячі ро-
ків могилу єврейки охороняє мусульманин! 
Усі єгипетські піраміди розграбовані, а її 
могила недоторкана. А в самому Ізраїлі від-
значають свято Пурим — день визволення 
Ізраїлю від ворогів.

Сьогодні твій Пурим, тому що Бог посе-
ред тебе. У Нього мільйони доріг для того, 
щоб вивести тебе з боргів, змінити твоїх 
дітей, чоловіка чи дружину. Досить одного 
слова від Нього, і все в місті прийде в рух! 
Він Бог! Скіпетр простягнутий!

Олексій РУДЕНЬКИЙ.

У науковій і популярній літера-
турі не прийнято згадувати про 
садистські нахили Дарвіна. Одна 
з його пристрастей була пов’яза-
на з полюванням, стріляниною, 
вогнепальною зброєю. Такий ін-
терес не був рідкістю в Англії XIX 
століття, однак у випадку Дарві-
на справа заходила значно далі, 
ніж у більшості його сучасників, 
для яких полювання — як і в наші 
дні — було способом роздобути 
харчі або спортом. Для Дарвіна 
ж полювання було манією, і по-
ведінка його в ході цього заняття 
межувала з садизмом.

Цей темний бік сутності Дарвіна по-
чав виявлятися досить рано — у 
схильності до брехні і злодійства, 

метою яких було створити навколо себе 
галас і привернути до себе увагу. За 
власними словами Дарвіна, ще дитиною 
він часто навмисно видумував небилиці, 
щоб викликати шум і метушню. Дарвін 
признається і в тому, що крав просто 
заради задоволення.

А ось і досить яскравий приклад його 
садистських нахилів: ще будучи хлоп-
чиком, Дарвін «побив песика... просто, 
щоб відчути почуття влади». Він навіть 
признавався, що потім відчував докори 
совісті — тобто розумів, що чинить зле. 
Тоді він ще вірив у Бога, можливо, цим 
частково і пояснюється його відчуття 
вини.

Хоч Дарвін навчився поводитися з 
рушницею, коли йому не було ще й 15 
років, пристрастю це почало ставати 
лише тоді, коли він вбив свою першу 
тварину. Дарвін настільки любив уби-
вати, що, вперше застреливши пташку, 
буквально тремтів від збудження. Його 
власні слова, зафіксовані в біографії, 
красномовно свідчать про те, яку 
важливу роль відігравало в його житті 
вбивство тварин: «У старших класах 
школи я пристрасно полюбив стріляти, 
і не думаю, щоб хтось був здатний ви-
являти більший потяг до найсвятішого 
діла, ніж я — до полювання на птахів... 
Ця пристрасть тривала довго, і я став 
чудовим стрільцем».

До 1828 року прагнення вбивати 
тварин досягло таких розмірів, що 
колишнього спорядження вже не виста-
чало. Дарвін хотів потужнішої рушниці і 
попросив грошей у батька і сестри. Він 
погрожував, що коли вони відмовлять, 
наслідки будуть жахливі: стара рушниця 
може в будь-яку мить «позбавити ви-
щеозначеного Чарльза Дарвіна ніг, рук, 
тулуба і мозку». Рушницю він незабаром 
одержав і, будучи вже студентом Кемб-
ріджа, старанно тренувався у стрільбі. 
Коли не було можливості піти до лісу, він 
стріляв прямо в себе в кімнаті.

Ця нестримна пристрасть настільки 
оволоділа Дарвіном, що йому важко було 
дочекатися початку сезону полювання. 
При цьому він чітко усвідомлював свою 

одержимість стрільбою і вбивством 
тварин, бо якось сказав: «Я підсвідомо 
соромився своєї пристрасті і намагався 
переконати себе, що стрільба — заняття 
ледь не інтелектуальне».

Батько Дарвіна з тривогою відмічав 
цю одержимість. Якось він сказав, що 
Чарльз «не цікавиться нічим, окрім 
стрільби, собак і ловіння щурів» і в під-
сумку «стане ганьбою» для нього (бать-
ка) і всієї сім’ї».

 Не можна не задуматися про те, яку 
роль могла відіграти ця пристрасть до 
вбивства у розробці дарвінівської без-
жальної і нещадної теорії природного 
відбору з її принципом «виживання най-
більш пристосованих».

Погляди Дарвіна істотно розходилися 
з переконаннями деяких членів його 
сім’ї. Сестра його вважала, що не можна 
вбивати навіть комах для колекції, а по-
трібно «збирати лише мертвих». Дарвін 
неохоче погоджувався з нею, визнавши, 
що «було неправильно вбивати комах 
просто заради збору колекції». Пізніше, 
однак, він відкинув цей ідеал.

І при всьому цьому Дарвін насмілю-
вався говорити про садизм Бога. У листі 
до свого друга Аса Грея 22 травня 1860 
року Дарвін писав, що не може повірити 
в християнського Бога-Творця, тому що у 
світі стільки страждань.

Верх іронії полягає в тому, що Дарвін 
заперечує існування Бога, приписуючи 
Йому ті ж діла, котрі сам творив у юності. 
На жаль, більшість авторів оминають цю 
рису Дарвіна і те, який вплив вона мала 
на його світогляд; згадують лише, що він 
любив полювати (навряд чи цей термін 
правильно пояснює стан справ).

Можливо, автори уникають цієї теми 
тому, що в наші дні багато вчених (і не 
тільки вони) обожнюють Дарвіна, а ось 
вбивство заради втіхи сьогодні аж ніяк 
не вважається доблестю.

Джеррі БЕРГМАН.
Викладач біології.

Огайо, США.

Вирок відмінено

Дарвін і садизм

У чому полягає смисл життя? Як знайти ціль, досягти її і У чому полягає смисл життя? Як знайти ціль, досягти її і 
одержати задоволення в житті? Чи можу я звершити щось одержати задоволення в житті? Чи можу я звершити щось 
важливе в житті? Дуже багато людей ніколи не задумуються важливе в житті? Дуже багато людей ніколи не задумуються 
над цими питаннями. А через роки, оглянувшись на прожите, над цими питаннями. А через роки, оглянувшись на прожите, 
вони дивуються, чому все склалося не так, а те, до чого вони вони дивуються, чому все склалося не так, а те, до чого вони 
прагнули, принесло не задоволення, а лише порожнечу.прагнули, принесло не задоволення, а лише порожнечу.

У чому ціль життяУ чому ціль життя
«І сталося третього дня, і вбрала Естер царські шати... 
І яке прохання твоє? Якщо побажаєш аж до половини 

царства, то буде дане тобі!» (Ест. 5:1, 3).
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За адресою:
м. Львів, 

вул. І. Блажкевич, 14
(уч. № 52)

Чекаємо вас!

Богослужіння 
відбувається:
Неділя - 10:00
Середа - 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»

I програма Українського радіо:

ЩОПОНЕДІЛКА 
о 21.30 — «Жива надія»

ЩОСЕРЕДИ 
о 21.15 — «Новий вимір»

ЩОЧЕТВЕРГА 
о 20.40 — «Віра. Надія. Любов»

ЩОП’ЯТНИЦІ 
о 21.15 — «Відвертість»

ЩОСУБОТИ 
о 20.00 — «Вірую» 

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

Дорогі друзі! Слухайте 
ХРИСТИЯНСЬКІ РАДІОПЕРЕДАЧІ

ЩОПОНЕДІЛКА 
о 20.45 на хвилях «Променя» — 

передача для дітей «Стежинка»

ЗАПРОШУЄМО 
на Бого слу жіння 

в Івано-Франківській церкві 
християн віри євангельської:

ЩОСЕРЕДИ – 
о 19 год.,

ЩОНЕДІЛІ – 
о 10 та 18 год., 

ЩОПОНЕДІЛКА – 
молодіжне 
служіння о 19 год. 

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

Тел. для довідок
(0342) 78-17-03. 

ЗАПРОШУЄМО 
на Богослужіння в церквах християн віри євангельської:

Івано-Франківська область:
БУРШТИН, вул. Міцкевича, 28;  НЕДІЛЯ — 10 год., ЧЕТВЕР — 19 год.;
КОСІВ, вул. Горбового, 8;  НЕДІЛЯ – 10 год., ЧЕТВЕР – 18 год.;
КАЛУШ, вул. Козоріса, 20;  НЕДІЛЯ – 10 год., ЧЕТВЕР – 19 год.;
КОЛОМИЯ, вул. Верещинського, 9;  НЕДІЛЯ – 10 год., СЕРЕДА – 18 год.;
КОРШІВ, вул. Шевченка, 5;  НЕДІЛЯ – 10.30, ЧЕТВЕР, П’ЯТНИЦЯ – 19 год;
НАДВІРНА, вул. Вагилевича, 16;  НЕДІЛЯ – 10 і 18 год., СЕРЕДА – 19 год.;
РОГАТИН, вул. Богуна, 2;  НЕДІЛЯ – 10 год., ЧЕТВЕР – 19 год.;
РОЖНЯТІВ, вул. Довженка, 13; НЕДІЛЯ -9.30, СЕРЕДА – 18 год.;
ТЛУМАЧ, вул. Винниченка, 42;  НЕДІЛЯ – 10 год., СЕРЕДА – 20 год.

Хмельницька область
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, вул. Березнева, 5; НЕДІЛЯ — 9, 15 і 17 , 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.
ЗБАРАЖ, вул. Грушевського, 31; НЕДІЛЯ – 10 і 18 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.

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

Церква 
«Спасіння Боже»

Неділя: 
12:00-14:00

(Богослужіння)

Четвер: 20:00,

П’ятниця: 21:00
(розбір Біблії)

Субота: 18:00
(молитовне служіння)

Слово «апостол» означає «посла-
ний». У часи перебування Ісуса Хрис-
та на землі 12 чоловіків були названі 
Його учнями. 12 учнів йшли за Ним 
і навчалися від Нього. Після Свого 
воскресіння Він настановив учнів 
(Мт. 28:18-20; Дії 1:8), щоб вони були 
Його свідками. Тоді їх назвали апос-
толами. Але коли Ісус ще перебував 
на землі, терміни «учні» і «апостоли» 
були взаємозамінними.

Перші 12 учнів (апостолів) перерахо-
вані в Матвія 10:2-4: «А ймення апос-
толів дванадцятьох такі: перший Си-

мон, що Петром прозивається, і Андрій, брат 
його; Яків, син Зеведеїв, та Іван, брат його; 
Пилип і Варфоломій, Хома й митник Матвій; 
Яків, син Алфеїв, і Тадей: Симон Кананіт, 
та Юда Іскаріотський, що й видав Його».

Біблія також подає список 12 учнів 
(апостолів) в Євангеліях від Марка 3:16-19 

З наближенням пришестя Господа 
безбожності у світі стає все більше. 
Те, що колись вважалося нормою, 
знецінене. Колись непорушне розва-
люється на очах. Чиїсь ідеї набувають 
вигляду традицій в суспільстві. Не 
розібравшись у смислі такої ідеї, люди 
вкорінюють їх у своїх сім’ях, колекти-
вах, у своєму народі. Чи думають вони 
про наслідки цього? Чим керуються? 
Чому вірять? Захоплені інтересом і 
прагненням до чогось новенького, 
люди квапляться втілити найабсурд-
ніші примарні думки. Навіщо?

Літній чоловік з дорослим сином увійшли до вагону 
поїзда і зайняли свої місця. Молодий чоловік сів біля ві-
кна. Як тільки поїзд рушив, він висунув руку у вікно, щоб 
відчути потік повітря і раптом захоплено закричав:

– Тату, бачиш, всі дерева їдуть назад!
Батько усміхнувся у відповідь. Поруч з молодим чо-

ловіком сиділа подружня пара. Вони були трохи збенте-
жені тим, що дорослий поводиться, як маленька дитина.

А молодий чоловік знову захоплено закричав:
–Тату, бачиш, озеро і тварини... Хмари їдуть разом з поїздом!
Пара зніяковіло спостерігала за його дивною поведінкою, хоча батько, здавалося, 

не знаходив тут нічого дивного.
Пішов дощ, краплі дощу впали на руку молодика. Він знову переповнився радістю:
– Тату, йде дощ! Бачиш, тату?
Врешті-решт сусіди не витримали. І жінка, запитала літнього чоловіка:
– Чому ви не відведете сина в яку-небудь клініку на консультацію?
А той відповів:
– Ми щойно з клініки. Сьогодні перший день, коли мій син може бачити.

12 років поспіль Християнська благодійна місія «Добрий самарянин» 
працює на медіапросторі Прикарпаття. У лютому 1999 року вийшли перша 
радіопрограма «Вірую» і перший номер газети «Вірую». У грудні 2002 року 
місія почала готувати щотижневу телепрограму під тією ж назвою – «Ві-
рую», яка транслюється на обласному телебаченні, а також в Інтернеті на 
християнських сайтах. З жовтня 2004 року місія видає ще один часопис 
– «За євангельську віру», а з 2007 року на каналі CNL транслюється ще 
одна наша телепрограма – «Одвічні істини»

Як видно із назв медіа-продуктів, місія переслідує єдину ціль  – се-
ред розмаїття християнських напрямків і конфесій ми говоримо про 
те, що єднає всіх християн, – про віру в Ісуса Христа, нашого Господа і 
Спасителя.

Наші видання, радіо- і телепрограми порушують важливі й актуальні 
соціально-етичні проблеми суспільства, є тим променем світла в темному 
царстві телебачення – царстві засилля бруду і гріха, який звертає погляд 
людини до Господа і Спасителя Ісуса Христа, висвітлює її проблеми і 
вказує на єдино правильний і можливий вихід з них.

Нині, коли на пропаганду всілякого роду гріха й огидних збочень 
витрачаються колосальні кошти, християнам не годиться байдуже спо-
стерігати, як люди масово потрапляють на гачок ворога душ людських 
і в результаті прямують до загибелі. За словами білоруського христи-
янського журналіста Олеся Беліча, «в руках християнських журналістів 
– праща і камінь, здатні вразити Голіафа». 

Враховуючи реалії сьогодення, місія безплатно надсилає газети тим, 
хто передплатити їх самостійно не в змозі, – малозабезпеченим, інвалі-
дам, в'язням, знедоленим людям тощо. На це теж потрібні немалі кошти. А 
працівники місії, задіяні у підготовці медіа-продуктів, стараються робити 
свою роботу якомога професійніше, і тому просто не в змозі вишукувати 
ще й необхідні фінансові засоби для успішної діяльності.

Враховуючи це, а також ясне вчення Божого Слова, згідно з яким 
проповідь Євангелія – це наша спільна праця, звертаємося до вас із про-
ханням стати активним співпрацівником місії через фінансове служіння. 
Бо «ані той, хто садить, ані хто поливає, є щось, але Бог, що родить! І хто 
садить, і хто поливає – одне, і кожен одержить свою нагороду за працею 
своєю. Бо ми – співробітники Божі» (1 Кор. 3:7-9). 

Разом працюймо на нашу спільну мету – спасіння душ людських, і Бог 
буде прославлений через наше життя і служіння, а це наше найбільше 
бажання і найвище благо.
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і від Луки 6:13-16. Порівнюючи ці тексти, 
ми бачимо кілька незначних відмінностей 
в іменах. Очевидно, Тадей у відповідному 
тексті в Марка і був Юдою Яковим в Луки 
6:16. «Симон, званий Зилотом» (Лк. 6:15), 
був відомий як Симон Кананіт (див. Мт. 10:4 
і Мр. 3:18). Юду Іскаріота, що зрадив Ісуса, 
був замінив Матвій (Дії 1:20-26). 

Однак деякі дослідники Біблії, вва-
жають Матвія «недійсним» апосто-
лом і припускають, що апостол Пав-
ло був вибраний Богом замість Юди 

Ким були апостоли Ісуса ХристаКим були апостоли Ісуса Христа

Іскаріота як дванадцятий апостол.
12 учнів були звичайними людьми, 

яких Бог використав незвичайним чином. 
Євангелія відмічають постійні падіння, 
боротьбу і сумніви цих чоловіків, що пішли 
за Ісусом Христом. Але після того, як вони 
стали свідками воскресіння і вознесення 
Ісуса на небеса, Святий Дух перетворив 
їх на сильних Божих людей, які сколихнули 
світ (Дії 17:6). Що це була за переміна? 12 
апостолів (учнів) «з Ісусом були» (Дії 4:13). 
Хай те саме буде сказано про всіх нас.

Нині в Інтернеті, газетах, по телеба-
ченню багато говорять про Гелловін. 
Про це свято знають навіть малюки, 

несучи в дитячий садок костюми страхопу-
дів, а їх бабусі спеціально для цього осо-
бливого дня заготовляють голови-гарбузи. 

У США це один із найулюбленіших днів 
у році, що за популярністю мало поступа-
ється Різдву. Тепер уже і в нас в ніч з 31 

жовтня на 1 листопада можна побачити 
як дорослих, так і дітей, наряджених відь-
мами, привидами та іншою нечистю.

Гелловін (англ. Halloween) має глибоке 
поганське коріння. Близько двох тисяч років 
тому кельтські племена в цей час святкува-
ли прихід Нового року, напередодні якого 
відзначалося свято Самхейн (Samhain). Цей 
межовий час (перехід до зими) вважався 
чарівним і містичним. Вважалось також, 
що душі померлих в цей день повертаються 
до своїх домівок і вимагають жертовної їжі 
у живих.

Меценати, 
відізвіться!

Народившись у поганські часи в рамках 
культу предків і поховального культу, Гел-
ловін багатий на традиції і розрахований 
на те, щоб задобрити душі померлих і 
«переконати» їх не чинити зла живим. Цими 
переконаннями займаються діти і дорослі, 
переодягаючись у злих духів, що гарчать і 
скрегочуть зубами.

Останнім часом це свято відзначають 
все більше і більше людей. Поступово 
воно набуває певного значення і в нашій 
країні. А, наприклад, в Америці Гелловін 
давно перетворився на подію насамперед 
комерційну. Щорічно на це свято там ви-
трачається кілька мільярдів доларів. Зви-
чайно, наша країна не така багата, але... 
Можливо, час зупинитися і подумати? Чи 
потрібні нам такі свята?

Щоб вижити в цьому світі, не залишай-
мо Бога. Нехай Слово Боже оживає у на-
шому розумі і навчає правильно реагувати 
на те, що відбувається у світі. Перш ніж 
переймати щось нове (а насправді давнє під 
новою личиною), роздумуймо, досліджуй-
мо, молімося. «... І не стосуйтесь до віку 
цього, але перемініться відновою вашого 
розуму» (Рим. 12:2), — закликає нас Біблія.

Анастасія БЛАЖЕНКО.

Не ставаймо нечистю Не ставаймо нечистю 

Не судіть


