
ГАЗЕТА  ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ  ХРИСТИЯНСЬКОЇ  МІСІЇ  МИЛОСЕРДЯ  «ДОБРИЙ  САМАРЯНИН»

РОЗПОВСЮДЖУЄТЬСЯ
БЕЗПЛАТНО

Реєстраційне свідоцтво 
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«І шукав Я між ними чоловіка, 
що поставив би загороду і став би 
в виломі перед Моїм обличчям за 
цей Край, щоб Я не знищив його…» 
(Єз. 22:30).

Цей текст проливає світло на духо-
вну ситуацію в Ізраїлі за декілька 
сотень років до Різдва Христового. 

Господь Бог через Свого пророка Єзекіїля 
суворо попереджував Свій народ про суд, 
який гряде на них за всі беззаконня, котрі 
вони чинили. 

 І що характерно – Господь найперше 
докоряє священикам: «Священики її 
ламають Закона Мого, і зневажають 
Мої святощі, не розрізняють між святим 
та несвятим, і не оголошують різниці 
між нечистим та чистим, від субот Моїх 
закривають свої очі. І був Я зневажений 
серед них» (Єз. 22:26). Тобто Він докоряє 
їм за те, що:

– вони ламають Закон Божий;
– своєю поведінкою зневажають Бога;
– не роблять різниці між чистим і 

нечистим.
Це слово я найперше сприймаю для 

себе, у мене немає цілі кинути на когось 
тінь, але хочу наголосити на великій 
відповідальності тих, хто взявся за свя-
щеницьке служіння.

Дорогі священнослужителі всіх хрис-
тиянських Церков України! Не забудьмо 
однієї дуже важливої істини: ми всі 
будемо стояти на праведнім Божім суді, 
і Господь обов’язково запитає, як ми 
проповідували Його Слово, як навчали 
людей, який приклад давали нашими 
вчинками тим, кого ми пасли, бо на-

писано: «Горе пастухам, які пасуть самі 
себе» (Єз. 34:2). 

Я знаю, що найсуворіше будуть пока-
рані священики, бо вони тримають у руках 
Божий Закон і взялись навчати людей. 
Якщо ми самі не живемо, як написано, 
то Писання каже, що «раб той, що знав 
волю свого господаря, але не приготував, 
ані не вчинив згідно волі його, буде тяжко 
побитий» (Лк. 12:47).

Роль священика в суспільстві дуже 
важлива. Він має вчити людей правди 
Божої, він представляє інтереси Божі на 
землі, він має бути духовним авторите-
том, який не зважає на звання сильних 
світу цього. Він несе Світло Правди, він 
– наставник і учитель, він турбується про 
стан отари, яку пасе, він має право доко-
ряти і попереджати людей про небезпеку.

Священики мають бути першими 
з тих, хто розуміє духовну ситуацію в 
Україні, мають першими стати в проломі 

Якщо не священики, то хто?..
за долю нашого краю! Ми зобов’язані 
пам’ятати велике горе й біль, що перене-
сла Україна. Її земля рясно полита гіркими 
слізьми вдів, матерів і сиріт та ріками не-
винної крові. Мільйони невинно убієнних, 
похованих у різних куточках нашого краю 
і далеко за його межами: в ГУЛАГах та на 
Сибіру. Ми відповідальні за те, щоб це 
не повторилося знову. Ми маємо стати в 
проломі за наш край! Якщо не ми, то хто?

Господь докоряє правителям країни: 
«Князі її в середині її, немов ті вовки, 
що здобич шматують, щоб розливати 
кров, щоб губити душі ради користи» (Єз. 
22:27). Господь, у Якого «влада на небі і 
на землі» (Мт. 28:18) та Який є єдиним 
законним Управителем всесвіту, дав у 
Своєму Слові ясне визначення головної 
функції влади земної: «Щоб судити спра-
ведливо», «підтримувати доброчинця і ка-
рати злочинця» (Рим. 13:3-4). Якщо земні 
управителі цього не дотримуються, вони 
потрапляють у категорію «хижих вовків», 
що кров проливають і ради користі гу-
блять душі. За такі дії буде справедливий 
суд Божий, якого ніхто з князів цього віку 
не підкупить і не уникне. Обов’язок усіх 
християн – молитися за владу, «щоб нам 
проводити тихе і мирне життя у всякій 
побожності та чистоті» (1 Тим.2:1-3).

Бог суворо докоряє різним прові-
сникам: «А пророки її все замазують 
болотом, бачать марноту і чарують собі 
неправдою, вони кажуть: Так говорить 
Господь Бог, а Господь не говорив...» 
(Єз. 22:28).

Докір пророкам – як нагадування, 
що саме їм належало стати в проломі за 
народ, підняти свій голос на захист про-
стих людей, щоб їх оминула небезпека 
винищення за гріхи та беззаконня. Але, 
на жаль, не знайшлося і в тім середовищі 
людини, яка б жертовно й молитовно за-
йняла позицію заступника.

Звичайно, судити й докоряти легше, 
як милувати і жаліти, але наш Господь 
сказав: «Я прийшов не судити, а спасати 
грішників». Це головна місія Спасителя 
– врятувати від смерті вічної кожного 

грішника через його покаяння та віру в 
рятівну жертву Ісуса Христа.

Стосунки між людьми теж дуже 
не сподобалися Богові: «Народи краю 
тиснуть утиском та грабують грабунком, 
а вбогого та бідака гноблять, а чужинця 
тиснуть у безправ'ї…» (Єз. 22:29).

Який висновок можна зробити, аналі-
зуючи духовну ситуацію в Україні? Невже 
ми – на порозі нових потрясінь і горя? 
Господь попереджає всіх – і священиків, 
і тих, хто при владі, і пророків, і простих 
людей, щоб вони покаялися, повернулися 
лицем до Бога, до правди, до добра!

Господь не хоче карати, Він, як добрий 
Батько, застерігає нас щоб ми звернули 
з дороги гріха та неправди й стали на 
стежку істини Божої. Якщо ж і надалі ми 
будемо глухими й сліпими до Його Слова, 
до Його любові, то обов’язково гряде суд 
праведний.

Закликаю всіх людей доброї волі: 
довірмося Богу і Його Слову! Станьмо 
в молитві за нашу країну, піднесімо свій 
голос до неба й просімо милості Божої, 
щоб простив гріхи й беззаконня україн-
ського народу та зберіг нашу країну від 
всяких катастроф: природних, техноген-
них, соціальних. Просімо в молитві, щоб 
Господь дав нам серце чутливе, серце, 
сповнене жалю та милосердя, яке було 
в нашого Спасителя, серце, яке реагує 
на біду ближніх і сповнене бажання за-
хистити їх від смертельної загрози, що 
насувається.

Згадаймо невимовну тугу Ісуса Христа 
в Його Слові: «Єрусалиме, Єрусалиме, 
що вбиваєш пророків та каменуєш по-
сланих до тебе! Скільки разів Я хотів 
зібрати діти твої, як та квочка збирає під 
крила курчаток своїх, та ви не захотіли!» 
(Мт. 23:37).

Молімося ревно та щиро, щоб народ 
України захотів сховатись у «тіні Його 
крил» (Пс. 90:1-4). А щоб це сталося, ми 
зобов’язані донести Добру Новину до 
кожного села та міста, до кожної оселі, 
бо «горе народу, що не знає Євангелія», 
бо тільки живе Слово Євангелія може 
уздоровити душі нашого народу.

Господь у Своєму милосерді каже: «І 
шукав Я між ними чоловіка, що поставив 
би загороду і став би в виломі перед Моїм 
обличчям за цей Край, щоб Я не знищив 
його...» (Єз. 22:30).

Михайло ПАНОЧКО
Старший єпископ 

Церкви ХВЄ України
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Слова мудрості: «Найяскравіша віра сяє в дитячому серці«Найяскравіша віра сяє в дитячому серці».».
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«Пам’ятай весь шлях»
25 листопада у Між-25 листопада у Між-

народному центрі куль-народному центрі куль-
тури і мистецтв у Києві тури і мистецтв у Києві 
в ідбулася  Всеукраїн-в ідбулася  Всеукраїн-
с ь ка  м і ж ко н ф е с і й н а с ь ка  м і ж ко н ф е с і й н а 
церемонія  «Пам’ятай церемонія  «Пам’ятай 
весь шлях». Захід при-весь шлях». Захід при-
свячений вшануванню свячений вшануванню 
пам’яті  сподвижників пам’яті  сподвижників 
християнської віри, які християнської віри, які 
загинули мученицькою загинули мученицькою 
смертю. Місце, де про-смертю. Місце, де про-
водився захід, має осо-водився захід, має осо-
бливе,  історичне зна-бливе,  історичне зна-
чення, бо саме тут за чення, бо саме тут за 
часів більшовизму були часів більшовизму були 
закатовані  тисячі  не-закатовані  тисячі  не-
винних людей, зокрема винних людей, зокрема 
багато священнослужи-багато священнослужи-
телів різних церков та телів різних церков та 
конфесій.конфесій.

(Закінчення на 2-й стор.)

Християнська місія милосердя Християнська місія милосердя 

«Добрий самарянин»«Добрий самарянин»
 

ЗАПРОШУЄ НА КРУГЛИЙ СТІЛ 
з нагоди відзначення з нагоди відзначення 
450-річчя 450-річчя святині святині 
українського народу – українського народу – 
Пересопницького Пересопницького 
Євангелія.Євангелія.

Учасники круглого столу:  старший єпископ Церкви ХВЄ України 
Михайло ПАНОЧКО, заступник старшого єпископа Церкви ХВЄ України 
Микола СИНЮК, кандидат історичних наук Михайло МОКІЄНКО, кандидат 
історичних наук, доктор служіння, докторант Євангельського теологіч-
ного факультету (м. Лувен, Бельгія) Роман СОЛОВІЙ, завідувач відділу 
освіти Церкви ХВЄ України, магістр релігієзнавства, аспірант кафедри 
психології Національного універститету «Острозька академія» Віктор 
ВОЗНЮК, доктор служіння, вчитель Біблії Анатолій КЛІНОВСЬКИЙ.

Чекаємо вас 18 грудня в Центрі підвищення 

кваліфікації держслужбовців за адресою: 
вул. Незалежності, 46 (навпроти кінотеатру «Космос») 

в Івано-Франківську.

Початок о 17-й годині.
Вхід вільний.

Дізнавшись про трагічну загибель 
70-річного шахтаря-інваліда, який 
брав участь в акції протесту 

чорнобильців у Донецьку, я був глибоко 
вражений і хочу висловити глибоке 
співчуття родині загиблого. На жаль, те, 
що трапилося, вкотре вказує на кризу 
– насамперед, кризу моральності в на-
шому регіоні, і цей інцидент – не рідкість, 
не випадковість.

Мені зрозумілі настрої людей. Кричу-
ща несправедливість змушує їх виходити 
на вулиці і шукати правди методами 
протестів і голодувань. Але гірко усві-
домлювати, що це доводиться робити 
пенсіонерам та інвалідам.

Особливо сумно від того, що людей, 
в основному, сьогодні цікавить тільки 
матеріальна сторона життя, і багато 
хто готовий піддавати себе небезпеці, 
відстоюючи свої права. Якщо ж справа 
стосується захисту духовних і моральних 

Надія є!
принципів, то, як правило, мало кому до 
цього є діло.

Наприклад, коли кілька років тому в 
Донецьку під час святкування Велико-
дня в центрі міста проходило свято 
пива – ніхто не обурювався. Коли на 
центральній площі проходять концерти 
з використанням елементів стриптизу 
– усі мовчать. Коли біг-борди пропонують 
людям рекламні послуги із зображен-
нями оголених жінок – виглядає так, 
що для більшості це нормально. І таких 
випадків чимало!

Але як бути моральним суспільством, 
якщо не відстоювати моральні прин-
ципи? При мовчазній згоді затверджу-
ються беззаконня і аморальність. Тож 
чи варто потім дивуватися існуючому 
беззаконню і несправедливості, пору-
шенню людських прав і спотворенню 
судових процесів?

Нічого випадково не відбувається 
– є певні наслідки життєвого вибо-
ру людей. Неможливо просто від-
мовчатися, зайнявши позицію «моя 
хата скраю», та розраховувати на 
те, що все вирішиться само собою.

Письменник Бруно Ясенський спра-
ведливо зауважив: «Не бійся ворогів – у 
найгіршому разі вони можуть тебе вбити. 
Не бійся друзів – у найгіршому разі вони 
можуть тебе зрадити. Бійся байдужих 
– вони не вбивають і не зраджують, але 
тільки з їхньої мовчазної згоди існують 
на землі зрада і вбивство». Антон Чехов 
порівнював байдужість з паралічем душі 
і передчасною смертю.

Слава Богу, надія не втрачена. Бог ска-
зав: «І впокоряться люди Мої, що над ними 
кличеться Ім'я Моє, і помоляться, і будуть 
шукати Ім'я Мого, і повернуть зо злих своїх 
доріг, то Я вислухаю з небес, і прощу їхній 
гріх та й вилікую їхній Край!» (2 Хр. 7:14).

Справжні, добрі зміни можуть при-
йти тільки тоді, коли люди втомляться 
від своїх злих, гріховних шляхів, від 
аморальності і беззаконня, піднімуться 
на захист моралі і звернуться до Того, 
Хто може змінити все на краще!

Леонід ПАДУН.
Старший єпископ

Української Християнської 
Євангельської Церкви.

м. Донецьк.
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Петро повчає: «Тому, браття, тим 
більше дбайте чинити міцним 
своє покликання та вибрання, бо, 

роблячи так, ви ніколи не спіткнетесь» 
(2 Петр. 1:10). Наш обов’язок — з усією 
ретельністю прагнути здобути впевне-
ність у спасінні. 

Християни, що відчувають сумніви 
з приводу того, як далеко вони про-
сунулися у спасінні, задаються найріз-
номанітнішими запитаннями, які лише 
ускладнюють їх спілкування з Христом. 
Невпевненість стає для них каменем 
спотикання, а самі вони відкриті для 
стріл сатани. Насправді ми можемо і по-
винні бути впевнені у своєму спасінні.

Є люди, котрі не спасенні, і вони 
знають, що не спасенні. Такі люди від-
верто вороже налаштовані щодо Бога і 
рішуче відкидають Христа як Спасите-
ля. Вони сміливо заявляють про те, що 
не відчувають ніякої потреби у Ньому. 
Як правило, ці люди відмовляються 
послухати про Добру Новину.

Є люди, які спасенні, але вони в цьо-
му сумніваються. Ці люди перебувають 
в стані благодаті, але не переконані 
в цьому. Вони всіляко намагаються 
протистояти гріху у своєму житті і сум-
ніваються в спасінні, тому що совість 
не дає їм спокою. 

Є люди, які спасенні, і знають про 
це. Вони переконані у своєму вибранні 
і покликанні. Їм дано чітке й правильне 
розуміння того, що вимагається для 
спасіння, і вони знають, що відповіда-
ють цим вимогам. Вони вірою віді-
звалися на свідчення Святого Духа їх 
духу про те, що вони — діти Божі (див. 
Рим. 8:16).

Але є люди, котрі не спасенні, хоча 

щиро вірять, що вони спасенні. Ці 
люди мають впевненість у спа-

сінні, але не мають самого спасіння. Їх 
впевненість хибна.

Як визначити, до якої групи людей 
належимо ми? Щоб відповісти на це 
запитання, треба зрозуміти, як можна 
мати хибну впевненість у спасінні.

Найлегше її набути, сповідуючи по-
милкову доктрину про спасіння. Напри-
клад, якщо ми дотримуємось погляду 
про загальне спасіння, то почнемо 
міркувати так: кожна людина спасен-
на. Я — людина. Отже, я спасенний. 
Оскільки ця доктрина помилкова, то і 
впевненість у спасінні, що грунтується 
на ній, безпідставна.

Інший спосіб обманути себе — пові-
рити в те, що на небеса можна потрапи-
ти, якщо намагатися праведно жити. Ті, 
хто самовпевнено думає, що їх життя 
досить праведне для того, щоб задо-
вольнити вимоги святого Бога, марно 
тішать себе нездійсненними надіями 
на спасіння.

А що, коли людина сповідує здорове 
вчення? Чи можна при цьому, все ж, 
мати хибну впевненість у спасінні? І 
на це питання ми змушені відповісти 
ствердно. Людина може вважати, що 
має спасаючу віру, а насправді її не має. 
«Не кожен, хто каже до Мене: «Господи, 
Господи!», увійде в Царство Небесне, 
але той, хто виконує волю Мого Отця, 
що на небі. 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?». І їм оголошу Я 
тоді: «Я ніколи не знав вас... Відійдіть 
від Мене, хто чинить беззаконня!» (Мт. 
7:21-23).

Справжня впевненість перевіряєть-

ся двома шляхами.
Передусім ми повинні ретельніше 

приглянутися до власного серця і пере-
вірити, чи маємо істинну віру в Христа. 
Необхідно переконатися в тому, що ма-
ємо щиру любов до біблійного Христа, 
тобто Христа, Який описаний в Біблії, а 
не Христа, Якого люди придумали собі, 
— або ж переконатися в її відсутності. 
Справжня любов до Христа не може 
існувати в невідродженому серці.

Потім треба подивитися на плоди 
нашої віри. Щоб мати впевненість, не 
варто шукати в собі якоїсь доскона-
лості, але певні результати послуху 
повинні бути видимі, бо саме вони й під-
тверджують, що наше сповідання віри 
— не просте марнослів’я. Нема плодів 
— нема і віри. Де є віра, там неодмінно 
будуть і її плоди (див. 2 Петр. 1:5-8).

Нарешті, ми черпаємо свою впевне-
ність у Слові Божому, через яке Святий 
Дух засвідчує нашому духові, що ми 
— діти Його: «... бо не взяли ви духа 
неволі знов на страх, але взяли ви Духа 
синівства, що через Нього кличемо: 
«Авва, Отче!». Сам Цей Дух свідчить 
разом із духом нашим, що ми — діти 
Божі. А коли діти, то й спадкоємці, 
спадкоємці ж Божі, а співспадкоємці 
Христові, коли тільки разом із Ним ми 
терпимо, щоб разом із Ним і прослави-
тись» (Рим. 8:15-17).

«Бо це нам хвала, — свідчення на-
шого сумління, що в святості й чистоті 
Божій, не в тілесній мудрості, але в 
Божій благодаті жили ми на світі, осо-
бливо ж у вас» (2 Кор. 1:12).

«Оце написав я до вас, що віруєте 
в Ім’я Божого Сина, щоб ви знали, що 
ви, віруючи в Ім’я Божого Сина, маєте 
вічне життя» (1 Ів. 5:13).

Чи впевнені ви у своєму спасінні?

(Закінчення. Поч. на 1-й стор.)

Організаторами Всеукраїнської між-
конфесійної церемонії виступило 
Українське Біблійне Товариство 

за участю Наради представників христи-
янських Церков України, Української Між-
церковної Ради та Ради Євангельських 
Протестантських Церков України.

Учасники заходу мали на меті по-
дякувати Богові за 20 років свободи 
та вшанувати пам’ять тих, хто за віру 
заплатив власним життям.

Згідно з програмою, перша час-
тина заходу була присвячена аналізу 
історичного розвитку християнства і 
підведенню підсумків 20-річчя свободи 
віросповідання в Україні. Друга – вша-
нуванню пам’яті християн, які загинули 
мученицькою смертю у період більшо-
вицько-радянської влади.

Пастор церкви «Нове життя» (Київ), 
голова Ради собору незалежних єван-
гельських Церков України єпископ 
Анатолій Калюжний, розпочинаючи уро-
чистість, закликав згадати весь тяжкий 
і кривавий шлях, яким пройшла христи-
янська Церква від початку пробудження 
до епохи свободи проповіді Євангелія у 
незалежній Україні.

Зануритися в тогочасну атмосферу 
допомогли відеонариси з історії хрис-
тиянства в Україні. Переглянувши їх, 
присутні разом з єпископом Іларієм (УПЦ 
МП) та єпископом Миколою Синюком 
(ЦХВЄ) склали щиру подяку Господеві 
за 20 років свободи віросповідання 
і вшанували пам'ять мученицьки за-

гиблих священнослужителів хвилиною 
мовчання.

Серед учасників церемонії пам’яті 
було понад 30 священнослужителів різ-
них конфесій, які зазнали переслідувань 
з боку радянської влади. Їх привітали 
словами благословення, прочитаними 
із Святого Писання, і подарували Біблію 
та квіти. 

Продовжуючи захід, старші слу-
жителі церков України звернулися до 
молодого покоління зі словами благо-
словення, надихаючи молодь бути 
стійкими у вірі, ревними в Божому ділі 

На Надвірнянщині відбулася зустріч учнів 8-11 класів 
із священнослужителями

24 листопада в селі Перерослі Надвірнянського району відбулася зустріч 
священнослужителів різних конфесій із вчителями та учнями 8-11 
класів місцевої загальноосвітньої школи на тему «450-річчя Пересо-

пницького Євангелія».
Більше сотні учнів зібралися в актовому залі школи, щоб послухати священиків 

католицької, православної та євангельської церков. Діти завчасно підготувалися 
до зустрічі: духовних пастирів зустрічали цитатами з Євангелія на спеціальних 
стендах, слайдами з історіями про відомих людей, які були противниками Бога 
і життя яких закінчилося дуже плачевно.

Після того священики вітали присутніх. Єпископ обласного об'єднання церков 
християн віри євангельської Івано-Франківщини Юрій Веремій подарував для 
школи п'ять примірників Пересопницького Євангелія, спеціально надрукованих 
до річниці Першокниги, яка відзначається цього року на державному рівні.

А далі упродовж двох уроків тривав діалог: учні задавали різні запитання, а 
священнослужителі відповідали.

й сповненими пошани до старших.
У відповідь на це від імені молодшого 

покоління пастор В. Алімов подякував 
представникам старшого покоління за 
їхню підтримку і за подвиг віри, який 
вони звершили у складні для християн-
ства часи.

Дитячий ансамбль «Співаночка» 
благословив учасників і гостей зустрічі 
натхненним співом пісні «Хай живе у 
щасті кожна родина». Об’єднані церковні 
академічні хори та окремі християнські 
виконавці супроводжували співом всі 
етапи цього урочистого заходу.

«Пам’ятай весь шлях»«Пам’ятай весь шлях» Євангеліє – 
основа духовності

Греко-католицький священик Василій, єпископ Юрій Веремій та магістр 
богослов'я, викладач Львівської богословської семінарії Василь Попудник 
ділилися з дітьми своїми думками стосовно різних сфер життя.

Наприкінці зустрічі гостей частували кавою та солодощами і запросили 
приїжджати ще.

«Ми живемо в благословенний час і зобов'язані проповідувати Євангеліє 
різними способами і на всякому місці», – наголосив після зустрічі єпископ 
Юрій Веремій.

Прес-служба церков ХВЄ Івано-Франківщини.

Впевненість 
у спасінні

Чи може людина бути впевнена у спасінні? 
Дехто вважає, що це нечувана зухвалість. І все ж 
Біблія закликає нас утверджувати своє спасіння.

Бути виконавцями 
Слова 

покликані всі
3 грудня в домі молитви церкви ХВЄ м. Івано-Франківська 

пройшла конференція для людей з фізичними вадами. Гаслом 
її стали слова зі Святого Писання: «Будьте виконавцями сло-
ва, а не тільки слухачами, які ошукують себе» (Якова 1:22).

На конференцію з’їхалися делегати з усієї області, представники хрис-
тиянських церков із Косова, Бурштина, Калуша, Долини, Богородчан, 
Тисмениці, Коломиї, с. Уторопів і звичайно ж, обласного центру.

Організатори заходу поставили собі за одну із цілей привернути увагу 
суспільства, і Церкви зокрема, до потреб людей, які не чують, не бачать, не 
можуть самостійно пересуватися. Але насамперед – підтримати духовний 
стан людей з особливими можливостями, нагадати їм, що люди, навіть при 
великому бажанні, не завжди можуть допомогти, але є Той, Хто допоможе 
завжди і у всьому, – Ісус Христос. Варто тільки до Нього звернутися, і Він ви-
слухає, дасть пораду, а головне – утихомирить бурю протиріч у серці людини, 
пошле Свій мир і спокій.

Присутні на конференції свідчили про те, що зробив у їхньому житті Ісус 
Христос, коли вони до Нього звернулися. Говорили, що Господь допоміг їм 
зрозуміти ціль життя, що навіть у такому стані можна активно жити і ділитися 
з іншими своєю радістю у Христі Ісусі. 

Люди ділилися своїми бідами і радощами, і їх розповіді підбадьорювали 
тих, хто переживає нелегкий період у житті. 

Як і кожен християнський захід, почалася і закінчилася конференція мо-
литвою до Бога. Звершували молитви пастор-євангеліст Івано-Франківської 
церкви ХВЄ Геннадій Ліптуга і відповідальний за служіння для людей із 
фізичними вадами Микола Стафіїв. 

Наприкінці дійства організатори приготували для всіх присутніх невеликі 
подаруночки і запросили на обід. Делегати роз’їхались по своїх домівках із 
зміцнілою вірою в те, що Господь Ісус Христос любить усіх і відповідає на 
молитви нужденних.
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Несправедливість у житті
Важко вірити, що життя добре, якщо знаєш, що нема потойбіч-

ного покарання за несправедливість і нерівність. Одним людям, 
здається, судилося бути щасливими, інші народжуються і страж-
дають. Якби ми були впевнені в тому, що не отримаємо ніякого 
відшкодування за свої страждання, багато б людей мали привід 
проклясти день свого народження (Йов 3:1-3). 

Ми погодилися б із царем Соломоном, який в печалі говорив: «І 
знов я побачив всі утиски, що чинились під сонцем, — і сльози ось 
утискуваних, та немає для них потішителя, і насилля з руки, що їх 
гноблять, і немає для них потішителя... І я похвалив тих померлих, 
що давно повмирали, більш від живих, що живуть дотепер... А кра-
ще від них від обох тій людині, що досі іще не була, що не бачила 
чину лихого, що робився під сонцем!» (Екл. 4:1-3).

Краса і рівновага
У житті разом з особистими проблемами несправедливості 

і потреби, нерівності і болю є щось таке, що не узгоджується з 
цим, — краса і рівновага. Часи насилля і жаху завжди змінюються 
періодами миру і гармонії. Тоді як старі страждають від болю і 
слабкості, діти і молоді безтурботно веселяться. Кожен світанок 
і захід свідчать про те, що Хтось забезпечив природі відпочинок і 
відновлення, знаючи, що вони їй потрібні. Коли настають холодні 
зими і темні ночі, ми абсолютно впевнені в тому, що «і це мине». 
Той факт, що потойбічного життя немає, очевидно, не вкладається 
в цю впорядковану і збалансовану систему.

Свідчення людей, 
що пережили клінічну смерть
Ці свідчення, звичайно, суб’єктивні і спірні. Часто важко оцінити 

значення висловлювань на взірець «я відділився від тіла», «я бачив 
яскраве світло», «я влетів у довгий тунель» або «мене супрово-
джував ангел». Але ми точно знаємо, що статистика такого роду 
випадків вельми велика. Загальний висновок наступний: наближа-
ючись до смерті, багато людей відчували, що підходять не до кінця 
існування, а до початку якогось нового життя.

Душевна порожнеча
Людське серце прагне чогось більшого, ніж те, що пропонує земне 

життя. Кожен з нас переживав те, про що цар Соломон сказав: «... і 
вічність поклав їм у серце» (Екл. 3:11). Хоч важко визначити, що Со-
ломон мав на увазі, очевидно, він вказував на невідворотне прагнення 
людини до чогось такого, чого не може дати цей світ. Порожнеча в 
серці — ось що мучило Соломона. Він намагався заповнити цей вну-
трішній вакуум роботою, вином і втіхами. Намагався наситити душу 
філософією, музикою, жінками. І врешті-решт впав у розчарування.

Віра в безсмертя
Хоча чимало людей не впевнені в тому, що можна достеменно 

знати,  є життя після смерті чи немає, віра в безсмертя має непере-
хідний характер. Люди всіх часів і у всіх країнах — від стародавніх 
єгиптян, що будували піраміди, до прибічників сучасного руху New 
Age, які відстоюють ідею реінкарнації, — вірили і вірять в те, що душа 
людини безсмертна.

Вічний Бог
Біблія називає Бога джерелом безсмертя і описує Його вічну при-

роду. У Святому Письмі говориться, що Бог створив нас за Своєю 
подобою і що Його задум полягає в тому, щоб, у кінцевому підсумку, 
запросити Своїх дітей у Свій вічний дім. У Писаннях також сказано, 
що смерть — це прокляття, яке Бог поклав на людину після того, як 
наші прабатьки переступили Його заповіді (1 М. 3:1-9). 

Смисл полягає в тому, що якби Бог дозволив роду людському 
вічно жити в бунтівному стані, ми мали б безмежну кількість мож-
ливостей розвивати свої гордість і егоцентризм. Замість цього Бог 
почав реалізувати задум, кінцева мета якого — вічне перебування 
в домі Отця тих, котрі свідомо вирішили примиритися з Ним (Пс. 
90:1; Ів. 14:1-3).

Звіщення Старого Заповіту
Дехто стверджує, що безсмертя душі — ідея чисто новозаповітна. 

Однак це не так. Ще старозаповітний Даниїл говорив, що настане 
день, коли ті, що сплять у поросі земному, воскреснуть — одні для жит-
тя, інші — на вічну гидоту (Дан. 12:1-3). У Псалмах також згадується 
про потойбічне життя. У 73-му псалмі чоловік на ймення Асаф описує, 

Роберт Дік Вілсон (1856-1930) закін-
чив Університет Прінстона в 1876 
р. у 20-річному віці. Він продовжив 

освіту, щоб здобути наукові ступені 
магістра і доктора філософії, а потім 
відправився до Німеччини, де протягом 
двох років був аспірантом Берлінського 
університету. Доктор Вілсон виявив 
видатні здібності у вивченні мов. Ще в 
семінарії він міг читати Новий Заповіт 
на дев’яти різних мовах.

Коли йому минуло 25 років, він роз-
ділив своє життя на три періоди по 15 
років кожний. Протягом першого періоду 
він збирався вивчити всі стародавні 
мови, які мали відношення до старозапо-
вітного тексту. Вражаюче, що протягом  
п’яти років він оволодів 45 мовами! Він 
не тільки став фахівцем у галузі дав-
ньоєврейської і всіх споріднених мов, 
а й вивчив усі мови, на які Біблія була 
перекладена до 600 р. від Р. Х. Якось 
він заявив, що коли залишилася хоч одна 
мова, яка стосується біблійного тексту 
і якої він не знав, і хтось показав би її 
йому, він би цю мову вивчив! Він відчу-
вав рішучість стати таким спеціалістом, 
щоб при виникненні будь-якого питання 
можна було дослідити його, як кажуть, 
із «перших рук».

У наступні 15 років свого дослі-
дження професор Вілсон вивчив кожну 
приголосну букву Старого Заповіту на 
староєврейській мові (в давньоєврей-
ському тексті немає голосних букв). Цих 

приголосних  близько мільйона з чвертю. 
Він сказав: «Мені довелося прочитати 
увесь Старий Заповіт і розглянути в 
ньому кожну приголосну. У мої плани 
входило зведення критичного аналізу 
Старого Заповіту до абсолютно об’єк-
тивної науки; до того, що грунтується 
на свідченнях, а не на припущеннях. 
Я не дозволю собі висловлювання, які 
випливають лише з моїх суб’єктивних 
переконань. Для того, щоб стати тек-
стовим експертом, необхідно оволодіти 
палеографією (наукою, яка займається 
стародавніми рукописами) і філологією; 
треба мати точне знання принаймні дю-
жини мов, щоб ретельно проаналізувати 
кожне слово».

Ретельне дослідження дозволило 
професору Вілсону показати точність 
старозаповітного тексту порівняно з 

деякими класичними творами давни-
ни. «Я пам’ятаю, — писав він, — коли 
вважалось цілком даремним читати 
довгі родоводи в перших розділах 1 Па-
раліпоменон. Але сьогодні в науковому 
критичному аналізі Старого Заповіту 
імена власні мають величезне значення. 
Те, як вони написані, і навіть все, що з 
ними пов’язано, стало однією з основ, 

Біблії можна довіряти

У передмові до своєї чудової книги «Наукове дослідження Ста-
рого Заповіту» доктор Роберт Дік Вілсон сказав: «Я постараюся 
показати на основі рукописів, перекладів і написів, що ми можемо 
бути впевнені, що маємо той самий текст, який був у розпорядженні 
Христа, апостолів і перших авторів старозаповітних документів».

Чоловік, який зробив таку впевнену заяву, не був некомпетент-
ним, неосвіченим. Насправді він був одним з найкращих дослідників 
мов і Біблії!

на яких будується критичне вивчення 
Старого Заповіту».

Точність старозаповітного тексту 
була переконливо доказана знахідкою 
сувоїв Мертвого моря, або кумранських 
рукописів. До 1947 р. найстародавніші 
єврейські рукописи будь-якого обсягу 
датувалися не пізніше кінця дев’ятого 
століття від Р. Х., а найстаріша повна 
давньоєврейська Біблія — приблизно 
одним століттям пізніше. З відкриттям 
письмових документів Мертвого моря 
історія старозаповітного тексту була 
відсунена назад приблизно на тисячу 
років! 

Текст Нового Заповіту
Багато людей дивуються, дізнавшись, 

що ми не маємо жодного з оригінальних 
письмових документів (названих авто-

Життя після смерті:

графами) Нового Заповіту. Втрата цих 
первісних рукописів, безумовно, сталася 
за Божим замислом, бо якби вони збе-
реглися, нерозумні люди створили би з 
них ідолів замість того, щоб завдяки їм 
навертати людей до Бога, Чию волю 
вони відкривають. Однак, незважаючи 
на відсутність оригіналів, ми можемо 
бути цілковито впевнені в надійності 
новозаповітного тексту. 

Первісний текст Нового Заповіту 
визначається за трьома основними 
джерелами: рукописи грецькою мовою; 
стародавні переклади; цитати з Нового 
Заповіту у творах післяапостольського 
періоду.

До сьогодні збереглися біля 5000 
грецьких рукописів (цілком та частково) 
Нового Заповіту. Первісні документи 
Нового Заповіту були, очевидно, напи-
сані на папірусних сувоях. Папірус — це 
«папір», який виготовляли з рослини 
папірус сімейства осокових, яка росла 
вздовж Нілу в Єгипті. (Кошик, в якого 
поклали маленького Мойсея, був зро-
блений з папірусу — 2 М. 2:3). Стрічки 
губкуватого внутрішнього стебла цієї 
рослини склеювали, щоб одержати 
листки паперу, котрі, у свою чергу, при-
єднували один до одного, щоб одержати 
довгі сувої. 

Два із найбільш значних зібрань 
папірусів — це зібрання Честера Беатті, 
придбане в 1930-31 рр. в Дубліні, і зі-
брання Бодмера в Женеві, Швейцарія. 
Зразки цих зібрань можна надати в 
такому порядку:

Папіруси Честера Беатті, які дату-
ються близько 250 р. від Р. Х., містять 
великі розділи Євангелій від Луки і 
Марка і трохи меншу частину Євангелій 
від Матвія та Івана, Дії святих апосто-
лів, значні частини послань до римлян, 
євреїв, 1 і 2 коринтян, галатів, ефесян, 
филип’ян, колосян і 1 солунян, послання 
Юди, 1 і 2 Петра, а також Об’явлення.

 Папіруси Бодмера, близько 200 р. 
від Р. Х., містять Євангеліє від Івана з 
деякими пропущеними місцями в розді-
лах 14-21, Євангеліє від Луки, розділи 
3-14; Івана, розділи 1-15.

Важливість виявлення цих рукописів 

подвійна: по-перше, вони пролили світло 
на значення багатьох слів у Новому За-
повіті, показали, що грецька мова хойне 
(тобто новозаповітна грецька) була 
розмовною мовою звичайних людей 
першого століття і що Новий Заповіт не 
був (як припускали деякі) написаний на 
мові Святого Духа. По-друге, ці рукописи 
усувають твердження критиків про пізні-
ше створення новозаповітних творів.

Ще одним важливим джерелом но-
возаповітного тексту служать цитати із 
грецьких і латинських творів отців Церк-
ви. Доктор Дж. Х. Грінлі стверджував: 
«Ці цитати настільки обширні, що Новий 
Заповіт можна було би реконструювати 
тільки за допомогою цього джерела». 
Справді, весь Новий Заповіт, за ви-
нятком менше дюжини віршів, можна 
знайти в цих творах.

Дослідження цих свідчень розкриває 
дуже важливі факти. По-перше, нині до-
ступна велика кількість матеріалів, щоб 
обгрунтувати текст Нового Заповіту. 
По-друге, ці знахідки сягають глибокої 
давнини. Краще зрозуміти це допоможе 
порівняння Нового Заповіту з творами 
авторів античної літератури, справ-
жність яких не візьметься заперечувати 
ні один дослідник. Деякі з цих класичних 
творів мають лише одну рукописну копію 
(чи, найбільше, кілька); і найчастіше ці 
рукописи на багато століть віддалені від 
першоджерела. Наприклад, рукописні 
копії творів Гомера молодші за сліпого 
поета на півтора тисячі років. Існує 
проміжок у 18 століть між рукописними 
копіями творів Геродота і тим часом, в 
котрий жив цей стародавній історик.

Прикладів можна наводити багато. 
Джон Монтгомері зазначає, що «скеп-
тично ставитися до тексту новозаповіт-
них книг означає піддати забуттю всю 
класичну літературу, бо жоден документ 
античного періоду не має такого біблі-
ографічного підтвердження, як Новий 
Заповіт».

Ми тільки можемо відчувати благо-
говійний страх від того, як Господь Бог 
Своїм провидінням зберіг Своє святе 
Слово, і воно прийшло до нас через за-
пилені століття минулого.

як ледь не втратив віру в Бога, коли побачив процвітання лиходіїв 
і страждання праведних. Але потім він увійшов у святилище Боже і 
раптом побачив слизькі дороги нечестивих і їх загибель. Збагнувши 
це, він вимовив: «Ти Своєю порадою водиш мене, і потому до слави 
Ти візьмеш мене! Хто є мені на небесах, окрім Тебе? А я при Тобі на 
землі не бажаю нічого! Гине тіло моє й моє серце, та Бог — скеля 
серця мого й моя доля навіки» (Пс. 73:24-26).

Слова Христа
Сьогодні мало знайдеться людей, котрі б назвали Ісуса лиходієм 

чи лжевчителем. Навіть атеїсти і прибічники нехристиянських релігій 
зазвичай висловлюються про Ісуса з пошаною і повагою. А Ісус не 
раз говорив про реальність життя після смерті, і в Його словах зовсім 
немає невизначеності: «І не лякайтеся тих, хто тіло вбиває, а душі 
вбити не може; але бійтеся більше того, хто може й душу, і тіло вам 
занапастити в геєнні» (Мт. 10:28). 

Розбійнику, що помирав на хресті поруч з Ним і покаявся, Ісус 
пообіцяв: «... ти будеш зі Мною сьогодні в раю!» (Лк. 23:43). Але Він 
також вказував на долину Гінном — місце, розташоване на південь 
від Єрусалиму, куди постійно звалювали сміття і спалювали його, 
— як на символ того, що очікує тих, хто не лякається суду Божого. 
Найголовніше в цьому житті — постійно пам’ятати про життя 
майбутнє. Ісус говорив, що коли, наприклад, око відводить нас 
від Бога, то краще вибрати його: «... краще тобі однооким ввійти 
в Царство Боже, ніж з обома очима бути вкиненому до геєнни 
(огненної)» (Мр. 9:47).

Воскресіння Христа
Найвагоміший доказ існування життя після смерті — воскресіння 

Ісуса Христа. Ще в Старому Заповіті пророкувалось, що на землю 
прийде Месія, «Котрий спасе Свій народ від гріха і вічної загибелі» 
(Іс. 53; Дан. 9:26). Саме це, за свідченням послідовників Ісуса, Він і 
зробив. Він добровільно помер від рук катів, «був похований у бага-
того» і через три дні залишив порожньою гробницю, в якій лежав. 
За показами свідків, вони бачили не тільки спорожнілу гробницю, 
а й воскреслого Христа, Який являвся сотням людей протягом 40 
днів, після чого вознісся на небо (Дії 1:1-11; 1 Кор. 15:1-8).

Практичні результати
Віра в потойбічне життя — це джерело особистої безпеки, опти-

мізму і духовного вдосконалення (1 Ів. 3:2). Ніщо не дає такої сміли-
вості, як впевненість в тому, що настане краще життя для тих, хто 
використовує нинішнє для підготовки до вічності. Віра в необмежені 
можливості вічності спонукала багатьох жертвувати своїм життям 
за тих, кого вони люблять. 

Ісус сказав: «Яка ж користь людині, що здобуде ввесь світ, але 
душу свою занапастить? Або що дасть людина взамін за душу свою?» 
(Мт. 16:26). У світлі цієї істини християнський мученик Джим Еліот, 
якого в 1956 р. вбили індіанці аука, сказав: «Розумний той, хто віддає 
те, що не може зберегти, взамін за те, що не може втратити».

ВВИГАДКА ЧИ РЕАЛЬНІСТЬИГАДКА ЧИ РЕАЛЬНІСТЬ
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покататися на американських 
гірках. Ми відпочивали з ма-
мою на півдні, і там я вперше 
побачив у місцевому Централь-
ному парку культури і відпо-
чинку подібну забаву. Черга до 
цього атракціону була досить 
довга. Яким же було моє роз-
чарування, коли мене не пус-
тили, тому що я не проходив 
за віковим цензом. У ту мить 
мені дуже хотілося виглядати 
старшим за свої роки!

Існує так багато місць, куди не 
пускають дітей. Іноді цілком обгрун-
товано, як у цьому випадку (якщо 

чесно, і дорослим там робити нічого), 
а іноді обмеження здається принизли-
вим і несправедливим. Для того, щоб 
проскочити повз пильну охорону, діти 
часом вдаються до різних хитрощів, 
намагаючись виглядати старшими.

Наш світ розрахований на дорослих, 
а не на дітей. Але є одне місце, куди 
пускають дітей і не пускають дорослих. 
Це — Царство Небесне. «Підійшли до 
Ісуса тоді Його учні, питаючи: «Хто 
найбільший у Царстві Небеснім?». Він 
же дитину покликав, і поставив її серед 
них, та й сказав: «Поправді кажу вам: 
коли не навернетесь і не станете, як ті 
діти, — не ввійдете в Царство Небесне! 
Отже, хто впокориться, як дитина оця, 
той найбільший у Царстві Небеснім» 
(Мт. 18:1-4).

«І не станете, як ті діти» — що це 
означає? Особливий тип поведінки? 
Особливе ставлення до життя? Якщо 
так, то які риси дитини необхідно засво-
їти? Здатність постійно дивуватися? 
Завжди проявляти цікавість? Досить 
швидко (порівняно з дорослими) за-

бувати образи? З легкістю довіряти 
іншим? Один із варіантів тлумачення 
цього уривка полягає в тому, що ми 
повинні бути чисті, як діти.

Простота і щирість властиві дитині 
хоча б тому, що вона ще не одержала 
відповідної підготовки у сфері етикету 
та інших дисциплін, які роблять життя 
дорослих таким заплутаним.

XVIII століття характеризувалося 
справжнім культом дитини. Тоді почали 
вважати, що діти за своєю природою 
— істоти невинні, маленькі ангели (і 
ангелів почали зображати, як амурчи-
ків). А псує дітей суспільство дорослих. 
Якщо ж дитину правильно виховувати 
(тобто не втручатися в її природний 
розвиток), тоді настане Царство Боже 
на землі.

Біблійний погляд на людську при-
роду, у тому числі і на природу дитини, 
зовсім інший. Дитина вже схильна до 
гріха, хоча її можливості для того, щоб 
«проявити» себе, ще не такі великі, як у 
дорослих. Августин описує свій дитячий 
досвід (і кожен з нас, напевне, може 
згадати щось подібне): «У грі я часто 
обманом здобував перемогу, сам пере-
можений порожньою спрагою переваги. 
Хіба я не робив іншим того, чого сам 
пережити зовсім не хотів? А якщо мене 
викривали і сварили, я озлоблювався, а 
не поступався. І це дитяча невинність? 
Ні, Господи, ні! Дозволь мені сказати це, 
Боже мій. Коли ти сказав, Царю наш: «... 
бо таких Царство Боже!», Ти схвалив 
смирення, символ котрого — маленька 

Така подія не привернула би увагу стількох 
журналістів, якби мова йшла про звичайну 
пару. Але це були двоє чоловіків, котрі що-

йно вийшли з церкви після того, як одержали 
«шлюбне благословення».

Це сталося в Голландії у 2001 році. Такі ін-
циденти пізніше відбудуться в Бельгії, Канаді і 
Сполучених Штатах.

Спочатку люди з багатьох країн противилися 
цьому процесу, стаючи на захист сімейних цін-
ностей і моралі. Багатьом це здавалося кінцем 
світу. Сьогодні, через кілька років, співжиття і 
зареєстровані шлюби гомосексуалістів — звичай-
не явище в Аргентині, Данії, Німеччині, Франції 
і Португалії. Подія, що часто повторюється, 
незабаром стає звичаєм, а звичай — частиною 
культури.

Гомосексуалісти, які раніше приховували свій 
спосіб життя, сьогодні без вагань виходять на 
вулиці, влаштовують гей-паради, пропагуючи 
свої погляди. Цікаво і знаменно те, що біблійне 
пророцтво, яке передбачало такий стан речей, 
сьогодні збувається на очах. Господь Ісус сказав, 
що в останні дні така поведінка стане частиною 
масової культури.

Якби в цьому ділі були замішані лише люди, 
котрі не мають нічого спільного з християнством, 
то це було б легше зрозуміти. Врешті-решт, якщо 
людина не вірить в єдиного Бога, то їй не обов’яз-
ково поводитися так, як говорить Писання. Але 
навіть у християнських колах лунають голоси, які 
виправдовують такі погляди.

Що відбувається в християнському світі? Чому 
те, що Біблія називає гріхом, стає нормальним? 
Слова Ісуса, записані в Біблії, відкривають, що 
буде в останні дні: «Так само, як було за днів 
Лотових... Так буде й того дня, як Син Людський 
з’явиться» (Лк. 17:28, 30).

Як було «за днів Лотових»? Про це написано 
в першій книзі Біблії — Бутті. Мешканці Содо-
му намагались зламати двері в домі Лота, щоб 
схопити двох гостей, що прийшли до нього, і 
збезчестити їх. Ось чому  слово «гомосексуалізм» 
— це синонім до слова «содомія». За днів Лотових 
гомосексуалізм був звичним явищем, і Бог виявив 
Своє несхвалення до такого роду поведінки, 
знищивши нечестиве місто. Ісус передбачив, що 
останні дні будуть, як Лотові.

Біблія вчить, що Бог любить кожного. Гомосек-
суалісти, як і інші люди, є об’єктами Його любові 
і милості. Але...

Ісус прийшов у наш світ не тільки для того, щоб 
прощати грішникам, але й для того, щоб змінювати 
їх, робити новим творінням. Апостол Павло гово-
рить про це просто: «І вас, що мертві були через 
ваші провини й гріхи, в яких ви колись проживали 
за звичаєм віку цього... чинили волю тіла й думок і з 
природи були дітьми гніву, як і інші, — Бог оживив» 
(Еф. 2:1-5). У цьому ж Посланні Павло продовжує: 
«... вони запаморочені розумом, відчужені від життя 
Божого за неуцтво, що в них, за стверділість їхніх 
сердець, вони отупіли й віддалися розпусті, щоб 
чинити всяку нечисть із зажерливістю. Але ви не 
так пізнали Христа... щоб відкинути, за першим 
поступованням, старого чоловіка, який зотліває в 
звабливих пожадливостях... і зодягнутися в нового 
чоловіка, створеного за Богом у справедливості й 
святості правди» (Еф. 4:18-24).

Тут апостол Павло говорить 
про перетворення. Кожній людині 
необхідне це чудесне навернення. 
Навернення, яке  включає в себе по-
каяння, прощення і відвернення від 
колишнього способу життя. У світлі 
того, що говорить апостол Павло, 
неможливо погодитися з ідеєю про 
те, що оскільки Бог є любов, Він при-
йме будь-які відхилення в людській 
поведінці.

Очевидно, соціальний тиск, який 
змушує приймати те, що заборонене 
Біблією, — це ознака кінця. Відверта 
пропаганда гомосексуалізму і твер-
дження, що це просто «інший вид 
сексуальної орієнтації», свідчить про 
те, що ми живемо в останні дні.

Людина — істота, яка має не 
лише тіло, але й розум і дух. Проблема людства 
в наш час полягає в тому, що ми не бажаємо ви-
знати духовного виміру нашої природи. Але як би 
ми його не ігнорували, він існує, тому що походить 
від Творця. Наше життя може бути повним лише 
коли ми живемо в гармонії з Ним і поважаємо 
цілісність і єдність Богом даної нам природи.

Візьміть пташку і посадіть її в золоту клітку з 
діамантами. Прослідкуйте, щоб у клітці завжди 
було багато їжі і води і, якщо вам до вподоби, 
поставте їй спеціальний кондиціонер. Ви думає-
те, пташка коли-небудь почувається щасливою? 
Ніколи! Адже в неї своя природа, вона народжена 
для того, щоб бути вільною, літати. Їй справді 
потрібні вода і їжа, але щасливою її робить 
свобода.

Луди думають, що вони вільні, тому що можуть 
робити все, що захочуть. Але вони — бранці за-
доволення. Держава може гарантувати фізичну 
свободу, але не свободу душі.

Ті, хто живе в тоталітарному суспільстві, 
страждають не більше, ніж ті, хто живе в суспіль-
стві, названому «вільним». Чому? Тому що люди 
стали полоненими своїх комплексів, схильностей, 
егоїзму, амбіцій, заздрості, гріхів і всього того, що 
становить темний бік людської душі.

Такі полонені ніколи не зможуть бути на-
справді щасливими. У своїй безвиході багато 
з них занурились в життя, повне задоволень, 
і  віддали себе під владу аморальності. Ті, 

фігура дитини».
Августин дуже яскраво описує дитя-

чу гріховність, але коли він доходить до 
фігурки дитини як символа смирення, 
це звучить не дуже переконливо. Сми-
рення приходить з досвідом невдач, а 
дитина ним, поки що, не володіє. Інший 
можливий варіант головної дитячої 
риси — віра. Існує навіть вираз «ди-
тяча віра». Дитина переконана, що її 
тато — найсильніший у світі чоловік, і 
її не дуже бентежить, що інші діти про 
своїх батьків думають так само. Іноді, 
звичайно, розпалюються суперечки 
на тему «чий тато сильніший», але в 
цілому віра в батьків на певному етапі 
дитинства непохитна.

Нас захоплює дитяча віра, ми бажа-
ємо такої ж простоти і безпосередності. 
Але, якщо вдуматися, то нам просто не 
хочеться зустрічатись лицем до лиця зі 
складним і недоброзичливим світом. 
Дитяча віра не знає сумнівів, але лише 
тому, що вона не знає труднощів. Мож-
на погодитися з Девідом Вілкерсоном, 
який в одній проповіді зазначив: «Деякі 
трактують слова Ісуса в цьому уривку 
як слова про довір’я. Вони кажуть: 
«Ісус хоче, щоб ми довіряли Йому, як 
маленькі діти». Але довір’я має мало 
спільного з людською природою ді-
тей. Наприклад, мій десятимісячний 
внук Елліот не здатний довіряти. Він 
просто не знає, що це означає. Коли 
він голодний, він має лише один засіб: 
добру пару легень! Він може тільки 
кричати. Елліот не довіряє, але він 

повністю залежний. Це 
його людська природа. 
Він залежний від своїх 
батьків, незважаючи на 
те, довіряє він їм чи ні. 
Ісус зосередив увагу на 
нашому стані — нашій 
абсолютній безпораднос-
ті, а не на вірі, довір’ї чи невинності. 
Дитя, яке Він поставив серед Своїх 
учнів, — це дзеркало їх власної без-
порадності — не тільки духовної, але і 
фізичної, людської безпорадності».

Однак все одно залишається пи-
тання, чи доречно зводити багатство і 
різноманітність внутрішнього світу ди-
тини до одної характеристики? Можна 
було би сказати, що тлумачення цього 
епізоду з Євангелія ускладнено тим, 
що нам не відомий вік дитини. Скільки 
їй було років? Адже один вік від іншого 
відрізняють характерні особливості. 
Якби ми знали вік, то могли б зверну-
тися до вікової психології...

Однак це, швидше за все, непра-
вильний шлях тлумачення. Суть не в 
тому, щоб проникнути в психічний світ 
дитини і виявити суттєві риси, котрі 
потім треба буде виховати в собі. Необ-
хідно усвідомити зовнішнє становище 
дитини в суспільстві. Приклад треба 
тлумачити не з точки зору психології, а 
з точки зору соціології. Поглянувши на 
історію з цієї перспективи, ми бачимо 
підлеглість дітей, смиренність у силу 
відсутності особливих прав і т. д.

Щодо Бога ми повинні зайняти таке 

ж становище, яке діти займали в сім’ї, 
в суспільстві, — становище повної 
залежності. Але для цього необхідно 
змінити стиль мислення — «коли не на-
вернетесь і не станете, як ті діти, — не 
ввійдете в Царство Небесне!». Як же 
нам навернутися? Процитовану фразу 
з Євангелія було б коректніше пере-
класти так: «Якщо не будете навернені 
і не станете дітьми». Якщо вас не на-
вернуть, не ввійдете... Вхід у Царство, 
де піддані—  діти, а правитель — Бог, 
можливий тільки завдяки чуду.

Для того, щоб увійти в Царство, 
треба понизитись. І хто понизиться, 
той і стане великим. Тут парадокс. Це 
нагадує «Алісу в країні чудес» Льюїса 
Керрола. Щоб увійти в заповітний сад, 
Алісі треба було стати маленькою. 
Вузька дорога, вузькі ворота, маленьке 
вушко... «Верблюдові легше пройти 
через голчине вушко, ніж багатому в 
Боже Царство ввійти!». Як учні ж Його 
це зачули, здивувалися дуже й сказали: 
«Хто ж тоді може спастися?». А Ісус 
позирнув і сказав їм: «Неможливе це 
людям — та можливе все Богові» (Мт. 
19:24-26).

Андрій СУХОВСЬКИЙ.

хто намагається жити поза духовним вимі-
ром, наглухо зачиняються у власній в’язниці.

Люди, на жаль, віддаються всім видам збо-
чень. Біблія говорить: «Через це Бог їх видав на 
пожадливість ганебну — бо їхні жінки замінили 
природне єднання на протиприродне. Так само 
й чоловіки, позоставивши природне єднання з 
жіночою статтю, розпалилися своєю пожадли-
вістю один до одного, і чоловіки з чоловіками 
сором чинили. І вони прийняли в собі відплату, 
відповідну їхньому блудові» (Рим. 1:26-27).

Про яку «відповідну відплату» говорить тут 
апостол? Сучасний світ страждає від різних 
захворювань. СНІД безжально забирає людські 
життя. Нині 43 мільйони людей хворі на СНІД. 
Тільки за минулий рік було інфіковано 4,8 мільйо-
на людей. Найжахливіше, що 2000 малюків були 
заражені цією хворобою в утробі своїх матерів. 
Біблія передбачила, що все це вказуватиме на 
те, що ми живемо в останні часи.

... Сумний день, коли їй здавалося, що життя 
закінчується, схилявся до вечора. Її осудили, як 
безнадійну грішницю. Помилки переповнювали 
її життя, її любов була грішною. Вона так праг-
нула взаємної любові, а її просто використали, 
залишаючи в серці криваві рани, які ніхто не міг 
загоїти. Хоч вона знала, що повинна змінити своє 
життя, у неї не вистачало для цього сил.

Фарисеї застали її в момент перелюбу і приве-
ли до Ісуса. Вона знала, що заслуговує на побиття 
камінням. Невблаганний закон не передбачав ні 
милості, ні прощення.

Вона стояла перед натовпом. Її минуле було 
огидним,теперішнє — жахливим, а майбутнього 
не існувало взагалі. А потім втрутився Ісус. Слава 
Богові, що Він завжди втручається в ту мить, коли 
ми потребуємо Його якнайбільше. Ось такий Бог: 
Він завжди шукає, кличе і чекає відповіді.

Учитель із Галілеї почав щось писати на піску. 
А розлючений натовп вимагав у Нього відповіді: 
«А Ти що говориш?». Підвівши голову, Ісус ска-
зав: «Хто з вас без гріха — нехай перший на неї 
той каменем кине!» (Ів. 8:7).

Ніхто не посмів цього зробити, обвинувачі 
почали відходити один за одним, поки не віді-
йшли всі.

— Де ж ті, жінко, що тебе оскаржали? Чи ніхто 
тебе не засудив?» — запитав Ісус.

— Ніхто, Господи, — відповіла вона, не сміючи 
підвести очей.

— Не засуджую й Я тебе, — сказав їй Господь. 
— Іди собі, але більше не гріши!

20 століть минуло з того дня. А до нас все ще 
доноситься голос Учителя. Він кличе: «Віддайте 
Мені своє серце, і Я його обновлю».

Яка чудова обіцянка! Чи вірите ви в це? Як ви 
вчините? Відповідь за вами.

Олександр БУЙОН.

Іди і більше не гріши

ЄВАНГЕЛІЄ ДІТЕЙЄВАНГЕЛІЄ ДІТЕЙ

Недільний день в Амстердамі. 
Тримаючись за руки і обмінюючись 
поцілунками, щаслива пара розпо-
відає журналістам про деталі свого 
одруження. Молодята говорять про те, 
що хотіли б усиновити дитину. Камери 
знімають все це і через супутник роз-
силають новину по всьому світу.
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16 листопада відзначали Між-
народний день терпимості. Чита-
ючи матеріали, присвячені цьому 
дню, я звернув увагу на різницю 
між тим, як розуміють поняття 
чесноти добрі світські люди і як 
її бачать християни. Це видно на 
прикладі такого поняття, як «тер-
пимість», або «толерантність». 
Терпимість сприймається як від-
сутність нетерпимості, екстре-
мізму і насильства. Це чеснота, 
яка проявляється у відсутності 
певних поглядів і вчинків. Добро 
— це відсутність зла.

З християнської точки зору справа 
виглядає зовсім навпаки — добро 
первинне, а зло — це його нестача. 

Це відсутність добра. Щось, як дірка в 
тканині. Тканина первинна, а дірка там 
тому, що там, де повинні бути волокна 
бавовни чи вовни, їх немає. Дірка не 
володіє самостійним буттям — це по-
рожнеча, а не матерія, провал, а не 
підвищення. Світло — це не відсутність 
темряви. Навпаки, темрява — це від-
сутність світла.

Чи важлива  ця філософія, коли ми 
говоримо про реальні проблеми сус-
пільства? Тільки вона й важлива. Вона 
визначає, як ми збираємося протистояти 
злу. Будемо зосереджуватись на злі, 

котре, на нашу думку, потрібно знищи-
ти, чи на добрі, нестачу якого хочемо 
поповнити?

Є сумний жарт про тиждень боротьби 
з ненавистю під лозунгом «смерть нена-
висникам», і в цьому жарті надто багато 
правди. Боротьба з нетерпимістю, схоже, 
тільки збільшує відсоток нетерпимості.

«Нетерпимість, екстремізм і насиль-
ство» — це не наявність, це відсутність. 
Відсутність таких чеснот, як розважли-
вість, справедливість, мужність і любов. 
Відсутність істинного погляду на світ, на 
людину, на Бога. А істина підмінюється 
міфами — ультраправими, ультралівими, 
якими завгодно.

Світ, охоплений безумством ворож-
нечі, потребує не нетерпимих борців 
з нетерпимістю — він потребує тих, 
хто, свідомо шукаючи допомоги в Бога 
і безупинно молячись про мудрість, 
утверджує істину.

А проте в капкан озлобленої боротьби 
зі злом потрапляють і християни — що 
особливо печально. У нас є світло, щоб 
розсіяти темряву — Господь і Спаситель 
наш Ісус Христос. Темрява зникає там, 
куди приходить Він. А приходить Він за-
вдяки зусиллям християн. Як сказав Він 
Сам: «Мир вам! Як Отець послав Мене, і 
Я вас посилаю!» (Ів. 20:21).

Сергій ХУДІЄВ.

«Знай же ти це, що останніми 
днями настануть тяжкі часи. 
Будуть бо люди тоді самолюбні, 
грошолюбні, зарозумілі, горді, 
богозневажники, батькам не-
слухняні, невдячні, непобожні, 
нелюбовні, запеклі, осудливі, 
нестримливі, жорстокі, ненави-
сники добра, зрадники, нахабні, 
бундючні, що більше люблять 
розкоші, аніж люблять Бога, 
— вони мають вигляд благочес-
тя, але сили його відреклися...» 
(2 Тим. 3:1-5).

Час, у котрий ми з вами живемо, — 
останній час. Усе, що відбуваєть-
ся по всій землі сьогодні, свідчить 

про те, що другий прихід Христа і кінець 
віку «не за горами». Чутки про страшні 
природні явища, катаклізми, звірячі 
терористичні акти, епідемії, воєнні дії 
часом жахають наші серця. Але апостол 
Павло називає ці останні дні тяжкими не 
тому, що на землі будуть відбуватися 
такі жахливі явища. Апостол говорить 
про те, що страшне зло оселиться 
в серцях багатьох людей того часу.

Ви можете заперечити, що у всі часи 
люди були горді, самолюбні. Це й справді 
так! Але, очевидно, людство в останні дні 

матиме особливу схильність до гріха. Ця 
схильність стане перешкодою, яка роз-
ділить людину з Богом. І для людських 
душ вона стане значно страшнішою за 
урагани, цунамі, вибухи на атомній стан-
ції чи терористичні акти, тому що багато 
людей через цю схильність не зможуть 
одержати найголовніше в земному житті 
— спасіння душі і життя вічне.

Зверніть увагу, що на першому місці 
в переліку гріхів, які називає апостол 
Павло, стоїть самолюбство («будуть бо 
люди тоді самолюбні»). Очевидно, пер-
шим цей гріх названий не випадково. Це 
біда нинішнього часу! Гасло сучасного 
світу звучить саме так: «Люби себе!». 
Багато людей зайняті підвищенням 
своєї самооцінки. Існують навіть цілі 
центри, в яких людям допомагають 
повірити в себе, у свої сили, доказати 
іншим, що вони чогось-таки варті.

Світ дивиться на тих, хто вміє гарно 
говорити, вишукано одягатися, хто 
освічений, хто завжди в центрі уваги, 
завжди на висоті!

А до чого ж закликає людину Гос-
подь? «Коли хоче хто йти вслід за Мною 
— хай зречеться самого себе, і хай 
візьме свого хреста, та й іде вслід за 
Мною» (Мт. 16:24). Це саме та дорога, 
про котру Христос сказав, що «тісні ті 
ворота і вузька та дорога, що веде до 
життя» і що «багато хто будуть намага-
тися ввійти — та не зможуть!» (Мт. 7:14; 
Лк. 13:24). Чому не зможуть? Тому, що 
не захочуть зректися себе, відмовитися 
від чогось свого.

Так, я хочу мати прощення, благо-
словення від Бога, але тільки нічого не 
віддаючи взамін. Але так не вдасться! 
Самолюбна людина ніколи не зможе ста-
ти справжнім учнем Ісуса Христа, тому 
що вона просто не здатна віддати себе 
Богові. У центрі життя такої людини буде 
завжди вона сама, її бажання, її амбіції.

Погляньмо на світ, що оточує нас, і 
переконаємося, що мав рацію апостол 
Павло, коли писав про тяжкі часи. 
Господи, допоможи нам бути не людьми 
останнього часу, а новим творінням, 
створеним в Ісусі Христі за Його образом 
і подобою!

Частина стихійних лих сьогодення — це останній Божий заклик до 
покаяння для особливо впертих. Звичайно, Бога, Котрий є любов, це не 
тішить, але заради спасіння людей від смерті Він змушений йти на крайні 
заходи. Частина з цих бід — це закономірне покарання за гріхи людей. 
Бог — не лише вселенська любов, а й вселенська справедливість. Кожен 
злий вчинок вимагає покарання винного. Це фундаментальний духовний 
закон всесвіту.

Оскільки людина була створена за образом і подобою Божими (1 М. 
1:27), кожна людина несе в собі цей принцип, хоча подоба Божа з віками 
деградації людства дуже ослабла.

Задумайтеся на хвилинку про свої вчинки. Якщо вас хтось образив, ви мимоволі 
бажаєте його покарати — словом чи ділом. Якщо вас хтось серйозно скрив-
див, ви звертаєтеся до суду з бажанням відплати і справедливості. І це не 

просто принцип, котрого вас навчили батьки чи вчителі в школі. Це ваша природна, 
вроджена реакція! Це прояв божественного принципу справедливості.

Так само реагує і Бог, тільки Його реакція, Його почуття набагато сильніші. З 
одного боку Він любить людину як Своє дитя, Своє творіння. З другого — Його 
справедливість вимагає покарати людину за гріх, за негідні вчинки.

Добре і приємно думати, що Бог покарає тих, хто ображає нас. Але як бути з тим, 
що ми й самі щодня грішимо проти ближніх і Бога? Що буде, якщо нас каратимуть 
кожного дня? Від нас залишиться лише мокре місце!

Тому Бог пішов на радикальний і неймовірний крок — Свою любов Він дарує 
нам, а Свою природну реакцію на наші грішні вчинки Він поніс Сам на Собі, в осо-
бі Однородженого Сина Божого, Котрий постраждав і помер за мої і ваші власні 
гріхи (Іс. 53:1-12).

Однак так не може тривати вічно. Біблія, а зокрема її пророчі книги, розповіда-
ють, що перед другим приходом Божа благодать закінчиться. Усі, хто не покаявся 
і не погодився передати кару за свої гріхи Сину Божому, понесуть покарання самі. 
Настане момент, коли Христос перестане покривати Своєю благодаттю (захистом) 
грішників, і тоді почнеться те, що було б на землі, якби жертви Христа не існувало. 
Почнуться такі біди, які важко навіть уявити. Але торкнеться це тільки тих, хто не 
прийняв заступницьку жертву Ісуса Христа.

Мормон – дещо змінена на-
зва ангела Мороні, який 
нібито з’явився у видінні 

засновникові секти «пророкові» 
Джозефові Смітові і дав йому від 
імені Бога важливі «об’явлення». 
Ангел нібито показав йому місце, 
де була захована книга, у якій опи-
сувалось життя давніх мешканців 
Америки. Ця книга була написана 
на «золотих платівках» мовою 
«змінених єгипетських ієрогліфів» 
і захована десь у лісі на горі Каморі 
в кам’яній скрині. 

Два срібні камінці, які Джозеф 
клав до капелюха і в які довго 
вглядався, допомогли йому перекласти 
книгу англійською мовою і показували 
видіння – якихось двох істот Урім та Тумім. 
Сміт нібито диктував переклад своєму 
секретареві Оліверові Ковдері та іншим 
співробітникам, що ховалися за пере-
городкою, а по закінченні своєї праці він 
мав повернути «золоті платівки» ангелові 
Мороні. Це звучить, як «Казки із 1001 
ночі», але фермери, дроворуби, теслярі 
і ремісники радо слухали такі неймовірні 
розповіді.

Таким чином, на основі «об’явлень» 
пан Сміт написав такі «богонатхненні 
книги», як «Книга мормона» , «Коштовна 
перлина» та «Вчення і Заповіти». Ці три 
книги мормони ставлять в один ряд із 
Біблією.

Дехто твердить, що «Книгу мормона» 
насправді написав Соломон Спелдінб 
(1761-1816) і що його твір був романом, 
який Джонатан переробив.

У1829 році Сміт та Ковдері оголосили, 
що у містечку Гармоні їм об’явився Іван 
Христитель і звелів охреститися в місцевій 

річці. Охрестившись, вони оголосили себе 
«священиками Аарона». А після того, 
як обох охрещених відвідали апостоли 
Петро, Яків та Іван, то в їхніх особах 
було відновлене «священство за чином 
Мелхиседека». Сміт почав хрестити «но-
вонавернених». Перші громади мормонів 
появилися у Нью-Йорку, Пенсильванії, 
Огайо, у всій Новій Англії вздовж канад-
ського кордону.

Сміт і Ковдері створили ієрархію своєї 
секти. Головою став Сміт, який згодом 
вибрав собі 12 «апостолів», а відтак ще 
70 – так, як це робив Ісус Христос. Але 
опоненти з конкуруючих сект звинуватили 
його в окультних практиках задля ви-
явлення скарбів. 27 червня 1844 р. Сміт 
і його однодумці потрапили до в’язниці, а 
згодом під час нападу на в’язницю Сміта 
і його брата вбили.

Відтоді і до сьогодні сектою управ-
ляють 13 «пророків». При них діють 12 
основних і 70 додаткових «апостолів», які 
роз’яснюють доктрину мормонізму у світі. 
40 тисяч їхніх місіонерів ведуть невтомну 

роботу, щороку навертаючи 300 тисяч 
нових членів.

Діяльність секти 
в Україні
У 1994-1996 роках американські мор-

мони були співорганізаторами двох ре-
лігієзнавчих міжнародних конференцій у 
Києві. Завдяки своєму багатству і впливові 
у США вони вміло шукають прихильни-
ків, відкриваючи філії скрізь, де тільки                                                                                              
можна.

  Сьогодні мормони не дотримуються 
полігамії, у мормонському храмі шлюб 
звершують урочисто не тільки довічно, 
але «на віки вічні». Така ж справа і з 
хрещенням, яке охоплює як живих, так і 
мертвих. Мормони вважають хрещення 
умовою осягнення спасіння. Воно полягає 
в зануренні у воді озера або річки, а при-
ймають його мормони у восьмирічному 
віці. Якщо син бажає прийняти хрещення 
за померлого батька, близького чи знайо-
мого «в його імені», він може отримати до-

звіл від церковної влади. Так можна 
стати мормоном після смерті.

Що треба знати 
про мормонів

Засновник мормонства Джозеф 
Сміт був засуджений за окультизм і 
вбитий. Мормони вірять, що «Книга 
Мормона» – це Слово Боже. Вони 
вигадали оповідання про те, що 
американські індіанці були нащад-
ками юдеїв, які залишили Єрусалим 
600 р. до Різдва Христового. Через 
свої гріхи вони начебто стали тем-
ношкірими, а праведні залишалися 
«білими і прекрасними»; проте тем-

ношкірі перемогли білих, а останній з білих 
перед смертю переписав свій народ на зо-
лотих платівках зміненими єгипетськими 
ієрогліфами і закопав на горі Каморі.

В інших книгах Сміта мовиться про 
вигадане перетворення людини в Бога, 
заперечення Пресвятої Трійці та ряд 
інших неймовірностей, до яких у минулих 
віках не додумувалися найзапекліші 
Христові вороги. Мормонське віровчення 
твердить, що Господь Ісус Христос – не 
Єдинородний Син Бога-Отця. Що Отець 
мав багато дітей – «велику сім’ю». Ісус 
Христос був найстаршим, а відразу за 
Ним ішов... Люцифер. Вони перекручують 
народження Христа, місію Діви Марії, а 
Христові приписують аж три одруження: 
з Марією, Мартою та ще однією Марією. А 
це брутальна вигадка і богохульство.

Отаке повне фантазій, казок, пере-
кручень віровчення тих, хто вже понад 
півтора століття не червоніючи називає 
себе «Церквою Ісуса Христа святих 
останніх днів». 

о. Іван КОЗОВИК.

Люди останнього часу

l ВІДХИЛЯЄМО ЗАВІСУ

МОРМОНИ:
хто вони такіНавіщо потрібні Навіщо потрібні 

катастрофи?катастрофи?

Терпимість Терпимість 
та істината істина

Секта мормонів була заснована 6 квітня 1830 року у містечку 
Файєм, що у штаті Нью-Йорк (США), під назвою «Церква Христа». 1832 
року її перейменували на «Церкву святих останнього дня», а ще через 
два роки вона стала «Церквою Ісуса Христа святих останніх днів».

Ця назва збереглася до сьогодні. Релігійний рух об'єднує приблизно 
вісім мільйонів осіб, якими керує кількатисячний склад організаторів 
та місіонерів. Характерною рисою мормонів є внесення змін у Біблію 
та «свої» пояснення біблійних текстів, заперечення або зміни важливих 
християнських догм тощо.

Скандального присмаку організації надало застосування багато-
женства (полігамії).
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Я не міг напиватись щодня, як деякі 
мої друзі, тому що після того, як 
перехворів на жовтуху, вже не міг 

регулярно вживати спиртне. Кожен запій 
починався за одним і тим же сценарієм. 
Перша чарка і після неї п’ять-сім днів 
запою. Потім два-три місяці на спиртне 
і подивитись не можеш — до такої міри 
отруювався організм.

Під час запою я не міг працювати. У 
результаті раз за разом втрачав роботу. 
Можете уявити таке страшне життя, 
коли кожні два-три місяці ти опиняєшся 
в напівмертвому стані, і єдиний лік 
— той же алкоголь, котрим ти отруївся. 
П’ять-сім днів без сну і спокою, жахливі 
видіння, блювання і півгодинне заспо-
коєння після прийняття чергової дози 
спиртного.

Запій закінчувався нездатністю при-
ймати алкоголь, бо організм його просто 
відкидав. По два-три дні треба було 
відлежуватися і приймати заспокійли-
ве і вітаміни. Ці дні супроводжувались 
різними жахіттями і страхами. Тоді я 
ще не знав, що таким чином наді мною 
знущається дух алкоголізму. Так, як 
вічність, минало з десять днів, а потім, 
змучений, хворий і побитий, я знову міг 
вийти на вулицю.

Нерви були розхитані, я боявся зу-
стріти знайомих, котрі напевне помітять, 
що я знову після запою і безробітний. 
Боявся будь-якого запитального по-
гляду, підозрілого шурхіту і машин. Щоб 
перейти вулицю, мені потрібен був час 
на адаптацію для оцінки ситуації.

Далі йшов місяць відновлення орга-
нізму, залагоджування діл на роботі або 
пошуки нової. Потім місяць-два нормаль-
ного життя і наступний запій.

Так тривало майже сім років. І вре-
шті-решт усвідомлення згубної ситуації, 
тривога за своє майбутнє і майбутнє сім’ї 
перевищили сором. Боротьба із запоями 
була поставлена на перший план. І я по-
чав шукати шлях до звільнення.

Першим кроком стало звернення в 
наркологічний диспансер за консультаці-
єю. Реальної допомоги я там не знайшов 

— мені сказали, що запої раз на два 
чи три місяці — це не хвороба. Потім я 
звертався до різних релігій, пробував 
податися до буддистів і кришнаїтів, які 
обіцяли успіх. Не допомогло. Якось у 
бібліотеці прочитав про кодування від 
алкоголізму за методом Довженка. У 
Білорусі жив і працював його учень, 
який успішно й ефективно, як мене 
переконували, застосовував цей метод. 
Тож разом із другом-художником, який 
також шукав звільнення від алкоголізму, 
ми поїхали в Білорусь. Заплатили гроші 
і три дні відвідували лекції і співбесіди з 
лікарем, котрий навіював нам, що після 
кодування нас скрутить, ми осліпнемо 
чи помремо, якщо тільки ковтнемо хоч 
краплину спиртного. На третій день 
була звершена процедура кодування, і 
ми відправились додому. Мій друг дуже 
скептично висловився про цей метод 
лікування. Тут же, на залізничній станції, 
він випив бокал шампанського, повністю 
підірвавши і мою віру в кодування. Я не 
пив, знаючи про згубні наслідки запою, 
проте противитися невідступному ба-
жанню випити було дуже важко. 

Якось, після трьох чи чотирьох мі-
сяців стримання, я йшов центральною 
вулицею міста і раптом відчув жагуче 
бажання випити, від котрого вмить щез-
ли всі думки про спротив чи боротьбу з 
цією пристрастю. Я не зайшов, а просто 
забіг до магазину і, купивши пляшку го-
рілки, вибіг на вулицю. Пам’ятаю, навіть 
засмутився, що незручно пити тут же, на 

місці, і треба затратити кілька хвилин, 
щоб заховатися в під’їзд.

Так почався черговий запій з усіма 
наслідками. На десятий день пияцтва, 
душевно змучений, морально побитий 
і в повному відчаї, я вблагав друзів 
відвезти мене в монастир, до відомого 
своєю добротою і побожністю католиць-
кого священика. Мене там прийняли і 
вислухали. І навіть погодилися залишити 
на кілька днів у монастирі. Показали мені 
кімнату, де я буду жити, і їдальню, де 
можна попоїсти. 

Пробув я там три дні. Щодня по 
кілька хвилин розмовляв зі священиком, 
але від нього не почув чітких відповідей 
про реальну можливість звільнення від 
алкоголізму. Як приїхав в монастир 
алкоголіком, так через три дні поїхав 
звідти алкоголіком, бо й там не знали, 
як мені допомогти.

Дух алкоголізму і далі панував наді 
мною на свій розсуд. Коли я відновлю-
вався і, здається, забував про своє не-
щастя і горе, коли в тихій радості лише 
дозволяв собі помріяти, що, нарешті, 
буду жити, як усі люди, підходив він 
— мій невпізнаний ворог. Він, напевне, 

насміхався наді мною: «Подивіться на 
цього нікчему, який думає, що може 
керувати своїм життям на свій розсуд. 
Як він помиляється! Він вже відновився, 
то пора йому побувати в пеклі». І пекло 
починалося з нового запою. 

Спасіння прийшло через пізнання 
цілющої любові Господа. Якось дружина 
купила квитки на лекцію про методи 
звільнення від чар і заклинань. Я дуже 
вдячний своїй дружині, яка не залишила 
мене в біді і перетерпіла всі лиха і нега-
разди. Вона боролася за моє звільнення 
і за збереження сім’ї. Їй було нелегко 
допомагати мені і виховувати п’ятеро 
наших дітей. Вона придбала ці квитки 
в надії на те, що, можливо, хоч тут ми 
знайдемо відповіді на всі біди, котрі 
звалилися на нас.

І цього разу вона не помилилася, бо 
після цієї лекції ось уже другий десяток 
років дух алкоголізму не має сили наді 
мною. Навпаки, через метод звільнення 
від алкоголізму за допомогою цілющої 
любові Господа за 15 років я допоміг 
вийти з-під влади демона алкоголізму 
більш ніж 150 рабам цієї недуги. Спа-
сенних могло бути значно більше, але 
багато людей не повірили в цей метод 
спасіння. На жаль, не повірили. 

... Ми з дружиною пішли на лекцію. 
Усі квитки були продані, і в лекційній залі 
були зайняті всі 250 місць. Літній лектор 
переконливо розповідав про реальність 
духовного світу, про небезпеку захо-
плення окультними речами — такими, 
як різного роду чаклунство, заклинан-
ня, прокляття, навіювання, спіритизм, 
астрологія, хіромантія і так далі.

Під кінець лектор виголосив пропо-
зицію, яку важко сприймали мої вуха і 
серце. Він запитав, чи не хочемо ми на 
практиці перевірити чудодійну любов 
Господа і тут, у залі, звільнитися від най-
страшнішої для нас недуги. Я за кілька 
років перепробував найрізноманітніші 
методи лікування, витратив багато 
грошей, але перемогти свою недугу так 
і не зміг. А лектор пропонує метод від 
Всевишнього Господа, Котрий створив 
небо й землю, за яким можна звільни-
тися від недуги за одну хвилину. 

Важко було в це повірити, але не-

дарма кажуть, що потопаючий хапа-
ється і за соломинку. Я приготувався 
почути щось неймовірне. І почув. Лектор 
об’явив, що коли людина хоче одержати 
звільнення від якоїсь недуги, вона по-
винна не тільки святкувати Різдво, а й 
виконати його.

Це було щось нове. Лектор пояснив, 
що Різдво — це час подарунків, і найпре-
красніший дарунок нам приготував Не-
бесний Отець. Для цього Він послав Сво-
го Сина Ісуса Христа, щоб Його кров’ю і 
смертю відкупити нас від рабства гріха і 
диявола. Після смерті Ісуса Христа і Його 
воскресіння дорога до звільнення відкри-
та ось уже 2000 років. Це подарунок від 
нашого Небесного Отця кожній людині 
нашої планети. Нам залишається лише 
цей подарунок прийняти. «Бо спасенні ви 
благодаттю через віру, а це не від вас, 
то — дар Божий, не від діл, щоб ніхто не 
хвалився» (Еф. 2:8-9).

Людина, бажаючи звільнитися від 
якоїсь недуги, шукає лікарів, чарівни-
ків, ворожбитів, священиків і т. д. А 
звертатися  треба не до людей, а без-
посередньо до Господа. Він — Той, Хто 
створив небо і землю. Той, Хто віддав 
Свого Сина на муки і смерть за відку-
плення грішників. Треба лише сказати 
Господу, що ти цьому віриш, і попросити, 
щоб Він Своїм могутнім Духом увійшов 
у твоє серце.

Я все зрозумів. І коли лектор запро-
понував повторити за ним молитву, 
запрошуючи Христа у своє серце, я 
сказав такі слова: «Дорогий Ісусе, я 
— грішник, але, почувши Добру Но-
вину про те, що Ти помер за мої гріхи, 
благаю: увійди в моє серце, стань моїм 
Господом, звільни мене від пристрасті 
до алкоголю, заміни її бажанням жити 
для Тебе і служити Тобі».

... Ось уже другий десяток літ, як від 
згубної пристрасті до алкоголю у мене 
залишилися лише неприємні спомини. 
Нехай Святе Ім’я Господа і Царя Ісуса 
Христа буде прославлене і у твоєму 
житті, дорогий друже! Бо до кожної 
людини на землі звернені Його слова: «Я 
— Господь, Лікар твій!» (2 М. 15:26).

Леонідас ПУСКОВАС.
м. Каунас, Литва.

l СВІДЧЕННЯ

Єдиний метод
Коли я врешті-решт усві-

домив, що став алкоголіком, 
то жахнувся, але здаватися 
не збирався. Почались напо-
легливі і тривалі пошуки за-
собів звільнення від згубної 
пристрасті до алкоголю.

Ми часто говоримо, що ось це — най-
головніше, а ось це — завжди головне. 
Але що головне для нас насправді, ми 
зазвичай дізнаємося лише в останні хвилини життя. 
Лише тоді, коли нам треба буде назавжди покинути цей 
світ, ми дізнаємося, що для нас було найдорожчим, що 
нам найважче залишити. 

Наші слова і думки рідко відображають наші істинні почуття. У 
хвилини небезпеки чи хвилювання ми часто говоримо зовсім не 
те, що справді для нас важливо. Розповідають, що після того, 

як у бункері Гітлера вибухнула бомба, він найбільше турбувався про 
свої нові штани, хоч сам тільки чудом залишився неушкодженим. Ось 
так з нами й буває в житті. Наші слова і думки часом далекі від того, 
що для нас справді дороге.

Усі ми розумні, як то кажуть, «заднім числом». Однак осмислити 
життя — найголовніше завдання, яке поставив перед нами Бог. У 
Біблії написано: «І поклав я на серце своє, щоб шукати й досліджувати 
мудрістю все, що робилось під небом. Це праця тяжка, яку дав Бог  для 
людських синів, щоб мозолитись нею» (Екл. 1:13).

Натомість ми часто живемо самими лише почуттями й емоціями, 
причому найпримітивнішими. Ми позбавляємо себе вміння бачити світ 
в цілому, вічно плутаємо цілі із засобами. Заганяємо себе в глухий 
кут і робимося нещасними. Після чого поводимося, як хвора собака, 
яка, зітхаючи і поскиглюючи, намагається знайти місце, де їй не буде 
боляче. Собака знає, що від дощу можна сховатися під дахом, від сонця 
— у затінку, від страшного звіра — за спиною господаря. То чому ж не 
бути такому місцю, де можна сховатися від болю? Треба лише добре 
пошукати, і воно знайдеться! Так само часто поводимося і ми.

Усе життя ми намагаємось знайти місце, де нарешті будемо щасливи-
ми. Міняємо друзів, міняємо погляди, міняємо дружин, міняємо квартири, 
міста і країни. Але біль, від якого ми так намагаємося втекти, — він в 
нас. І немає місця на землі, де ми могли б від нього сховатися. 

Вся справа в тому, що та частина людської душі, де оселився Дух 
Господній, відірвана від свого Творця — це і є причина всіх наших 
негараздів і бід на землі. Ця рана буде кровоточити доти, поки ми не 
з’єднаємося з Ним. Цю рану ніхто і ніщо не може залікувати, хоча ми, як 
та нещасна собака, метушимося в пошуках позбавлення від незрозумі-

лого, а тому страхітливого болю. І так важко укладається 
в нашій голові, що є лише один лік — віра в Євангеліє. 
Це як пов’язка, що оберігає від зарази світу. Тільки віра 
рятує нас від омани і відчаю.

Увесь світ, величезний і складний, намагається пе-
реконати нас в тому, що ми — найменша його частина. 
Жалюгідна частина, покликана йому служити.

Ти мій, говорить він. Ти жалюгідний гвинтик мого 
механізму. Ти помреш, а я житиму вічно. Мої закони 
— святиня для тебе. Я зроблю з тобою все, що захочу. 
Ти будеш танцювати під мою дудку, і танцювати те, що я 
тобі скажу. Ти будеш жити і думати так, як диктуватиму 
я. Мої діла найголовніші. Ви ляжете добривами на моїх 
полях. Вас не стане, а я розквітатиму. 

Так проголошує світ у своїй пихатості, і багато людей 
підкоряються йому. Починають робити кар’єри, збирати маєтки, до-
биватися влади і популярності, зневажаючи всіх, хто досяг меншого, 
за ніщо маючи ближнього, використовуючи його, як матеріал, як річ, 
потрібну тільки, поки вона служить. 

Поступово така людина перетворюється на потвору, до пари потвор-
ному світові, який пише свої закони і який колись був проклятий Богом. 
Обманюючись сама, така людина обманює й інших, переконуючи, що 
її дорога — єдина дорога. Дорога в нікуди!

Але Бог, всюдисущий, всезнаючий і милосердний, говорить інше. 
Про Нього читаємо: «І ввесь людський рід Він з одного створив, щоб 
замешкати всю поверхню землі, і призначив окреслені доби й границі 
замешкання їх, щоб Бога шукали вони, чи Його не відчують і не знайдуть, 
хоч Він недалеко від кожного з нас. Бо ми в Нім живемо, і рухаємось, і 
існуємо...» (Дії 17: 26-28).

Це не ми служимо світові, а він створений для нас. Не ми його части-
на, а він — лише тимчасовий наш притулок. Ми вічні — він перехідний. 
Ми — найвища цінність. Ми будемо й тоді, коли назавжди забудуться і 
світ, і всі діла його. І все, що на шкоду людині, буде знищене, і всі ілюзії 
розвіються.

Цей день наближається з кожною хвилиною — День Господній, 
великий і яскравий. «Підсумок усього почутого: Бога бійся й чини Його 
заповіді, бо належить це кожній людині! Бо Бог приведе кожну справу 
на суд, і все потаємне — чи добре воно, чи лихе!» (Екл. 12:13-14). По-
переду останній екзамен, від якого буде залежати все. І дивно, що між 
життям і смертю ми не знаємо, що вибрати.

Невже нам жаль віддати багато бід за одне щастя? Напевне, звичні, 
знайомі біди для нас менш страшні, ніж прийдешнє невідоме життя. 
Ми не стільки любимо цей світ зі всіма його спокусами, від яких більше 
шкоди, ніж користі, як просто вважаємо себе не вартими кращого. Ми 
не вміємо любити ні себе, ні ближніх, і тому не можемо повірити в любов 
Господню. Так що, врешті-решт, усі наші біди — від браку віри.

Але як можна не повірити Богові? Отож «сьогодні дав перед тобою 
життя та добро, і смерть та зло... Сьогодні взяв я за свідків проти вас 
небо й землю, — життя та смерть дав я перед вами, благословення та 
прокляття. І ти вибери життя...» (5 М. 30:15, 19).

Олександр ЛАУГА.

Вибери Вибери 
життяжиття

Я повільно ішла алеєю парку. Був гарний осінній день. По-
жовкле листя все густіше вкривало землю. На мою долоню 
опустився кленовий листок. Пригадалося дитинство...

 У парку лежить різнобарвне листя: жовте, зелене, червоне. 
Його так багато – цілі купи по коліна. Ми, діти, беремо його в 
жмені і кидаємо один на одного, вдихаючи приємний аромат 
осені. Десь далеко в небі курличуть журавлі, перекликаються 
дикі гуси. Зграями вони вирушають на південь, а ми довго і за-
чаровано дивимося їм услід.

Як же хотілося насолоджуватися кожною миттю цього дива. 
Дива, яке створив Бог. Тоді здавалося, що дитинство ніколи не 
закінчиться. Але спливали дні, місяці, роки, непомітно відлетіли 
у спогади дитячі літа, пройшла юність, настала зрілість, а неза-
баром у двері постукає невблаганна старість.

   Життя людини, як і природа, має свої пори. І вони минають 
так швидко, що не встигнеш оглянутися, а ти вже на порозі осені 
свого життя. А там – і зима.

Осінь – особлива пора. Вона приносить з собою купу думок, 
змушує сумувати, дає змогу оглянутися в минуле, щось про-
аналізувати, над чимось замислитись. Осінь – це час збирання 
урожаю. Щаслива та людина, яка збере зі свого саду і поля 
багато повноцінних і добрих плодів. Недаремною була її праця 
навесні і влітку, тому не лякає її ніяка зима, що неминуче на-
ближається.

Щороку Бог посилає цю прекрасну пору для того, щоб ще 
і ще раз нагадати людині, що життєве море шаленою хвилею 
б`ється об той берег, на якому свого часу доведеться відпо-
відати на запитання: чи так ти прожила  своє життя? Чи готова 
зустрітися з Господом?

Я повільно ішла алеєю парку і думала, якою ж буде моя 
відповідь... Оксана РОЩУК.

 м. Костопіль.

Осінні роздумиОсінні роздуми
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Що ви уявляєте, почувши 
слово «ідолопоклонство»? 
Дикунів, що падають ниць 
перед тотемною жерди-
ною? Жорстокі обличчя 
статуй в індуських храмах? 
Танці жерців Ваала навколо 
вівтаря, якого звів Ілля? 
Так, усе це — звичайнісінь-
ке ідолопоклонство, однак 
треба усвідомити, що існує 
ще багато не настільки яв-
них його форм.

Згадаймо другу запо-
відь: «Не роби собі різьби 
і всякої подоби з того, що 
на небі вгорі, і що на землі 
долі, і що в воді під землею. 
Не вклоняйся їм і не служи 
їм, бо Я — Господь Бог 
твій, Бог заздрісний...» (2 
М. 20:4-5). Про що говорить 
ця заповідь?

Якщо прочитати її окремо від інших, то можна 
було би припустити, що мова йде про покло-
ніння зображенням інших богів, окрім Ягве, 

— наприклад, про вавилонське поклоніння ідолам, 
котре висміював Ісая (Іс. 44:9-20), або про покло-
ніння поган греко-римського світу за часів Павла, 
про яке той писав у Посланні до римлян: «... і славу 
нетлінного Бога змінили на подобу образа тлінної 
людини, і птахів, і чотириногих, і гадів... Вони Божу 
правду замінили на неправду, і честь віддавали, і 
служили створінню більш, як Творцеві...» (Рим. 1:23, 
25). Але, судячи з контексту, друга заповідь навряд 
чи може стосуватися такого ідолопоклонства, 
оскільки тоді вона просто повторювала би першу 
заповідь, нічого до неї не додаючи.

Тому друга заповідь — як, власне, і вважалося 
завжди — говорить, що ідолопоклонство полягає 
не лише в поклонінні лжебожествам, а і в поклонінні 
істинному Богу через зображення. Це означає, 
що ми не повинні створювати ніяких зображень 
Триєдиного Бога чи однієї з Осіб Трійці з метою 
поклоніння. Таким чином, заповідь говорить не 
про об’єкт, а про спосіб нашого поклоніння; згідно 
з цією заповіддю, не можна використовувати статуї 
і зображення Того, Кому ми поклоняємось, як допо-
міжні засоби для поклоніння. 

На перший погляд, доволі дивно, що така за-
борона ввійшла в число десяти основних принципів 
релігії Біблії, тому що, на перший погляд, у цій 
забороні мало смислу. Що поганого в тому, що віру-
ючий оточує себе статуями і картинами, якщо вони 
допомагають йому піднести свій зір до Бога? Ми 
схильні думати, що питання такого роду належать 
винятково до сфери особистого смаку і темпера-
менту. У домівках багатьох людей висять розп’яття 
чи зображення Христа, і люди стверджують, що 
ці предмети допомогають їм зосередити думки на 
Христі під час молитви. Багато хто заявляє, що 
їм легше поклонятися Богові в церкві, наповненій 
подібними речами, і складніше це робити там, де 
зовнішніх атрибутів немає.

Ну, і що тут такого, запитаємо ми. Що в цьому 
страшного? Якщо це справді комусь допомагає, то 
який смисл це забороняти? Тому дехто припускає, 
що друга заповідь стосується лише аморальних 
і непорядних зображень Бога, запозичених з по-
ганських культів, і нічого більше.

Але саме формулювання заповіді виключає 
таке обмежене тлумачення. Бог цілком конкретно 
говорить: «Не роби собі різьби і всякої подоби» 
для поклоніння. Ця категорична вимога виключає 
не лише використання малюнків і статуй, де Бог 
зображений у вигляді тварини, а й використання 
малюнків і статуй, де Він зображений у вигляді 
вищої відомої нам істоти — людини. У тому числі 
використання статуй і зображень Самого Ісуса 
Христа у вигляді людини, хоч Сам Ісус був і за-
лишається Людиною.

У всі часи християни висловлювали різні думки з 
приводу того, чи забороняє друга заповідь викорис-
тання зображень Ісуса для навчання (наприклад, на 
заняттях недільної школи). І на це питання нелегко 
дати відповідь. Безсумнівно одне: заповідь вимагає, 
щоб ми відділили поклоніння Богові від усіх Його 
зображень і статуй.

Виходячи з того, що ця заповідь входить в 
число найважливіших і за непослух спаде Боже 
покарання, можна припустити, що мова справді 
йде про речі дуже серйозні.

Зображення зневажають Бога, оскільки затьма-
рюють Його славу. Подоба з того, що на небі вгорі 

(сонце, місяць, зорі), що на землі (люди, тварини, 
птахи, комахи), що в воді (риби, ссавці, ракоподіб-
ні) не є подобою їх Творця. «Істинну подобу Бога, 
— писав Кальвін, — не знайти в усьому світі; слава 
Його зневажена і істина Його спотворена обманом 
щоразу, коли Його ставлять перед нашими очима 
у видимій формі... Тому створення всякого зобра-
ження Бога само по собі неблагочестиве; таким 
паплюженням спотворюється Його велич, і Його 
показують нам не таким, Яким Він є».

Основна думка тут не в тому, що зображення 
подають Бога як істоту з тілом і кінцівками. Якби 
справа була лише в цьому, то зображення Христа 
були би цілком невинними. Однак насправді тут все 
значно глибше. Основна причина заперечень проти 
зображень полягає в тому, що вони неодмінно при-
ховують велику частину істини — якщо не всю істи-
ну — про особисту сутність і характер божественної 
Істоти, Яку вони намагаються показати.

Для більшої наочності Аарон зробив золоте теля 
(тобто зображення бика). Теля задумувалося як 
наочне зображення Ягве, могутнього Бога, Котрий 
вивів ізраїльтян з Єгипту. Безумовно, люди хотіли 
віддати Богові честь, думаючи, що теля — доречний 
символ Його великої сили. Але неважко побачити, 
що насправді такий символ ображає Бога: бо що 
можна дізнатися про Його моральний характер, 
Його праведність, доброту і терпіння, дивлячись 
на Його статую у вигляді бика? Таким чином, Ааро-
нове зображення приховало славу Ягве. Так само 
скорботне розп’яття приховує божественну сутність 
Христа, Його перемогу на хресті і Його нинішнє 
царювання. Воно зображає Його людську слабкість, 
але нічого не говорить про Його божественну силу; 
воно зображує Його біль, але ховає від наших очей 
Його радість і велич. 

Що б ви не думали про релігійне мистецтво з 
точки зору культури, не треба очікувати, що зо-
браження Бога являть нам Його славу і приведуть 
до поклоніння; бо саме Його славу ці зображення 
ніколи нам не покажуть. І саме тому Бог додав до 
другої заповіді слова про те, що Він — «Бог за-
здрісний» і відомстить всім, хто не кориться Йому: 
бо Божа «заздрість» в Біблії — це Його прагнення 
відновити Свою славу, яка опоганюється, коли при 
поклонінні використовуються зображення.

Після яскравого проголошення неймовірної 
величі Божої пророк Ісая запитує: «І до кого вподо-
бите Бога і подобу яку ви поставите поруч із Ним?» 
(Іс. 40:18). На це запитання відповіді не очікується; 
за ним може йти лише зніяковіле мовчання. Воно 
задано, щоб нагадати нам, як абсурдно і неблаго-
честиво думати, що зображення, створене, як і всі 
зображення, за подобою будь-якого творіння, може 
бути гідним зображенням Творця. Але це не єдина 
причина, через яку нам заборонено використову-
вати зображення для поклоніння.

Зображення вводять людей в оману. Вони 
передають неправдиві уявлення про Бога. Не-
адекватність, з якою Його зображують, спотворює 
наші думки про Нього і вкладає в наш розум різні 
помилкові поняття про Його характер і волю. Коли 
Аарон зробив зображення Бога у вигляді теляти, 
ізраїльтяни зробили висновок, що Бог — це Іс-
тота, Котрій можна поклонятися в нестримному 
безчинстві. Тому і влаштоване Аароном «свято 
Господу» перетворилося на ганебну оргію. Так 
само з історії відомо, що використання розп’яття 
в молитві спонукало деяких людей прирівнювати 
побожність до постійних роздумів про фізичні 
страждання Христа. Це призвело до того, що в їх 

свідомості духовна цінність фізичного болю була 
хворобливо перебільшена, і вони так ніколи й не 
пізнали воскреслого Спасителя.

Ці приклади свідчать, що зображення спотво-
рюють Божу істину в людському розумі. Психоло-
гічно неминуче, що, постійно зосереджуючи свої 
думки на зображенні чи образі Того, до Кого ви 
молитеся, ви почнете уявляти Його саме таким, 
яким бачите на цьому зображенні. Таким чином, ви 
в певному сенсі «схилитеся» перед своїм ідолом і 

«поклонитеся» йому. 
Усвідомлення того, що образи 

і зображення Бога впливають на 
наші думки про Бога, приводить 
нас у ще одну сферу, де застосо-
вується заборона другої заповіді. 
Забороняючи створення видимих 
зображень Бога, вона також за-
бороняє нам придумувати і Його 
уявні образи. «Я не уявляю собі 
Бога як Суддю, мені подобається 
думати про Нього просто як про 
Отця». З досвіду відомо, що часто 
за подібними зауваженнями йде 
заперечення якоїсь біблійної іс-
тини про Бога.

Люди, які вважають, що мають 
право думати про Бога так, як їм 
подобається, порушують другу 
заповідь. Найкраще, що вони 
можуть собі уявити, — це Бог в 
образі людини, можливо, ідеаль-
ної людини чи суперлюдини. Але 
Бог взагалі не людина. Ми були 

створені за Його образом, але не повинні думати, 
що Він існує в нашій подобі. Думати про Бога на 
такому рівні — означає нічого про Нього не знати, 
не знати Його Самого. Тут і спотикається все бого-
слов’я, яке грунтується не на біблійному об’явленні, 
а на філософських міркуваннях. Павло попереджав 
нас, до чого призводить таке богослов’я: «... світ 
мудрістю не зрозумів Бога...» (1 Кор. 1:21). Йти за 
уявою власного серця у світі богослов’я — означає 
йти дорогою незнання Бога і стати врешті-решт 
ідолопоклонником; і ідолом в цьому разі буде не-
правдивий образ Божий у вигляді людини, створе-
ний за допомогою уяви і припущень.

Таким чином, стає зрозумілою ціль другої 
заповіді. Як заборона, вона застерігає від таких 
способів поклоніння і релігійної діяльності, котрі 
зневажають Бога і спотворюють істину про Нього. 
Але вона ж і закликає усвідомити, що Бог-Творець 
— всюдисущий, святий, неосяжний і безмежний, 
що Він перебуває поза сферою будь-якої уяви і 
будь-яких філософських здогадок. Отож це за-
клик до того, щоб ми впокорилися перед Ним, 
слухалися Його і вчилися в Нього, дозволяючи 
Йому відкривати нам, Який Він насправді і як нам 
треба про Нього думати.

«Бо ваші думки — не Мої це думки, а дороги 
Мої — то не ваші дороги, говорить Господь. Бо 
настільки небо вище за землю, настільки вищі 
дороги Мої за ваші дороги, а думки Мої — за ваші 
думки» (Іс. 55:8-9). Павло пише в тому ж дусі: «О 
глибино багатства, і премудрости, і знання Божого! 
Які недовідомі присуди Його, і недосліджені дороги 
Його! «Бо хто розум Господній пізнав? Або хто був 
дорадник Йому?» (Рим. 11:33-34).

Бог зовсім не такий, як ми з вами; Його мудрість, 
Його цілі, Його школа цінностей, Його методи на-
стільки відрізняються від наших, що нам ніколи 
не наблизитися до них за допомогою інтуіції і не 
дослідити їх за аналогією з нашим уявленням про 
ідеальну людину. Нам не пізнати Його доти, поки Він 
не заговорить і не розповість нам про Себе.

Але ж Він вже заговорив. Він говорив Своїм 
пророкам і апостолам, говорив через них; Він 
говорив словами і вчинками Свого Сина. Завдяки 
об’явленню, даному у Святому Письмі, ми можемо 
мати істинне уявлення про Бога; іншим шляхом 
зробити цього не можна. Виходить, що друга за-
повідь спонукає нас формувати думки про Бога 
лише з Його власного святого Слова і ні з якого 
іншого джерела.

Уже з самого формулювання заповіді стає 
очевидно, що саме в цьому і полягає її позитивний 
смисл. Заборонивши створення ідолів і поклоніння 
їм, Бог оголошує Себе «заздрісним», Який карає 
не лише ідолопоклонників, а всіх, хто зневажає 
Його, — тобто тих, хто ігнорує Його заповіді. У 
цьому контексті було б природно очікувати, що 
Бог виголосить конкретну загрозу на адресу 
ідолопоклонників; чому ж тоді Божа загроза така 
узагальнена? Очевидно, тому, щоб ми усвідомили: 
люди, які створили ідолів і поклоняються їм (а отже, 
в кінцевому підсумку витягують з цих ідолів своє 
богослов’я), швидше за все, завжди і у всьому 
ігноруватимуть об’явлену нам Божу волю. Розум, 
наповнений ідолами, — це розум, який ще не на-
вчився любити Слово Боже і прислухатися до нього. 
Люди, які думають, що образи, матеріальні чи уявні, 
приведуть їх до Бога, навряд чи зможуть серйозно 
сприймати Боже об’явлення в цілому.

Із книги Джеймса ПАКЕРА
«Пізнання Бога».

«Скажи нам, коли станеться це? І яка буде 
ознака приходу Твого й кінця віку?» (Мт. 24:3)

Уся історія землі може бути описана в кіль-
кох подіях — творіння, гріхопадіння, перше при-
шестя Ісуса Христа, Його смерть для спасіння 
від гріха, проповідь Євангелія для спасіння 
людей, друге пришестя Христа для суду над 
світом, відтворення нової землі, на котрій не 
буде гріха і смерті. 

Ми віримо, що живемо в останній час історії землі 
— час напередодні другого пришестя Христа. 
Причин для такої заяви достатньо. По перше, 

багато з передбачень Ісуса Христа, записаних у 24-му 
розділі Євангелія від Матвія, вже сповнились або про-
довжують сповнюватися. І хоча конкретного часу не 
може знати ніхто (див. Мт. 24:36), та все ж нам дана 
одна конкретна ознака виконання цього пророцтва: 
«І проповідана буде ця Євангелія Царства по цілому 
світові народам усім. І тоді прийде кінець» (Мт. 24:14).

Звичайно, ще багато жителів землі не чули про 
Євангеліє, і всі вони здебільшого проживають у 
мусульманських країнах та в деяких країнах колиш-
нього соціалістичного табору. Але падіння атеїзму в 
цих країнах, проповідь Євангелія в Китаї — країні, де 
проживає чверть населення землі, — усе це свідчить 
про швидке виконання цього пророцтва.

У Біблії є дві есхатологічні (тобто такі, що сто-
суються кінця віку) книги — книга пророка Даниїла 
в Старому Заповіті і книга Об’явлення в Новому 
Заповіті. Це вельми нелегкі для розуміння книги, не 
так-то просто збагнути пророцтва і символи, про які 
читаємо там. Але навіть без цього можна сказати 
наступне: книга Даниїла закінчується повелінням 
запечатати її до останнього часу. І справді, про-
тягом століть ніхто особливої уваги на цю книгу не 
звертав. Більше того, її вважали, швидше, не про-
рочою, а художньою книгою — нарівні з Псалмами 
і Приповістями, книгою Йова та іншими. Однак 
близько 200 років тому практично у всьому світі 
одночасно виникла особлива цікавість до цієї книги.

Одним із перших коментаторів книги Даниїла був 
відомий богослов (у нашій країні він відомий як фізик 
з огляду на атеїстичний вплив) Ісак Ньютон. Сам цей 
факт вже свідчить про те, що настають останні часи 
(див. Дан. 12:4).

Хоч вивчення книг Даниїла і Об’явлення вимагає 
особливого часу і місця, ми можемо коротко розгля-
нути одне просте пророцтво, дане для вавилонського 
царя Навуходоносора і записане в другому розділі 
книги Даниїла. У цьому пророцтві вся історія світу 
показана у вигляді величезного ідола з різних металів 
і матеріалів. Кожна частина ідола відповідала одній із 
світових імперій і певному періоду в історії світу. Варто 
мати на увазі, що це пророцтво було звіщене в період 
розквіту вавилонської імперії. Але в ньому передбаче-
но, що Вавилон буде переможений Мідо-Персією, а та, 
у свою чергу, — Македонією чи Грецією.

Після Грецької імперії настав період Риму. Римська 
імперія, відповідно до цього пророцтва, повинна бути 
останньою всесвітньою імперією. Вона має поділитися 
на десять держав. Після Римської імперії держави 
більше не зможуть об’єднатися в одну світову імперію: 
«А що бачив ти залізо, змішане з глейкою глиною, то 
вони змішані будуть людським насінням, а не будуть 
прилягати одне до одного, як залізо не змішується з 
глиною» (Дан. 2:43).

І справді, хоча практично всі європейські прави-
телі, особливо в минулі віки, поріднилися між собою і 
багато з них намагалися створити величезну імперію, 
як скажімо, нашестя турків чи татар, завоювання 
Наполеона чи Гітлера або спроби створити соціаліс-
тичний блок країн — усе це закінчувалося невдачею 
— нікому не вдавалося створити єдину світову імпе-
рію, яка охоплювала б більшу частину світу, як це було 
за минулих світових імперій.

Сьогодні знову робляться спроби об’єднати Єв-
ропу. Вже створено єдиний Європарламент, введена 
єдина валюта. І кордони стають абсолютно прозо-
рими. Але держави залишаються. І Біблія має рацію 
— єдиній Європі не бути — не бути тільки тому, що 
так сказав Господь.

Але найголовніше не це. Найголовніше те, що «за 
днів тих царів Небесний Бог поставить царство, що 
навіки не зруйнується, і те царство не буде віддане 
іншому народові. Воно потовче й покінчить усі ті 
царства, а само буде стояти навіки. Бо ти бачив, що з 
гори відірвався камінь сам, не руками, і потовк залізо, 
мідь, глину, срібло та золото» (Дан. 2:44-45). 

Ось чому ми впевнені, що живемо в останній час, 
коли Ісус Христос повернеться, щоб встановити Своє 
вічне Царство.

У Біблії є ще цілий ряд пророцтв, здійснення яких 
вказує, що ми вже буквально в кінчиках пальців того 
ідола, коли ось-ось камінь Божого Царства повинен 
«потовкти» увесь наш світ.

Чи готові ви до такого розвитку подій?

Ідолопоклонство 
і зображення Бога

Що рік 
прийдешній 
нам готує
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I програма Українського радіо:

ЩОПОНЕДІЛКА 
о 21.30 — «Жива надія»

ЩОСЕРЕДИ 
о 21.15 — «Новий вимір»

ЩОЧЕТВЕРГА 
о 20.40 — «Віра. Надія. Любов»

ЩОП’ЯТНИЦІ 
о 21.15 — «Відвертість»

ЩОСУБОТИ 
о 20.00 — «Вірую» 

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

Дорогі друзі! Слухайте 
ХРИСТИЯНСЬКІ РАДІОПЕРЕДАЧІ

ЩОПОНЕДІЛКА 
о 20.45 на хвилях «Променя» — 

передача для дітей «Стежинка»

ЗАПРОШУЄМО 
на Бого слу жіння 

в Івано-Франківській церкві 
християн віри євангельської:

ЩОСЕРЕДИ – 
о 19 год.,

ЩОНЕДІЛІ – 
о 10 та 18 год., 

ЩОПОНЕДІЛКА – 
молодіжне 
служіння о 19 год. 

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

Тел. для довідок
(0342) 78-17-03. 

Церква 
«Спасіння Боже»

Неділя: 
12:00-14:00

(Богослужіння)

Четвер: 20:00,

П’ятниця: 21:00
(розбір Біблії)

Субота: 18:00
(молитовне служіння)

ЗАПРОШУЄМО 
на Богослужіння 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. Шевченка (біля базару); НЕДІЛЯ -9.30, СЕРЕДА – 18 год.;
ТЛУМАЧ, вул. Винниченка, 42;  НЕДІЛЯ – 10 год., СЕРЕДА – 20 год.
СТЕЦЕВА Снятинського р-ну, вул. Миру, 2-б; НЕДІЛЯ – 10 год., СЕРЕДА, П’ЯТНИЦЯ – 19 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.

Християнська церква
www.bethezda-church.org

За адресою:
м. Львів, 

вул. І. Блажкевич, 14
(уч. № 52)

Чекаємо вас!

Богослужіння 
відбувається:
Неділя - 11:00
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»

ЗАПРОШУЄМОЗАПРОШУЄМО  на на БогослужінняБогослужіння  додо церкви  церкви ХВЄХВЄ  
м. Радехова Львівської областім. Радехова Львівської області  

Адреса:Адреса:  вул. Рильського, 1вул. Рильського, 1;;    
НЕДІЛЯНЕДІЛЯ — 10 і 18 год. — 10 і 18 год.,,  СЕРЕДАСЕРЕДА і  і П’ЯТНИЦЯП’ЯТНИЦЯ — 19 год. — 19 год.

Недавно мене запитали — чи 
може молитва до Бога змінити 
карму. Що ж, у наш час можна 
почути багато «вчень різних і 
чужих», і такі запитання — не 
рідкість. Але розберемося з 
тим, що ми називаємо кармою 
і Кого називаємо Богом.

Карма у східних релігіях — без-
особовий закон відплати, згідно 
з яким люди збирають 

плоди своїх вчинків, добрих чи 
злих. Уявлення про карму часто 
пов’язується з іншим уявленням 
із тих же східних релігій — реін-
карнацією.

Ваші нинішні біди можуть 
бути, згідно з цим розумінням, 
результатом ваших прогріхів 
у «минулих життях», а те, що 
в вашому житті добре, — на-
города за минулі заслуги. Таким 
чином, все у житті визначається 
кармою. У карми безглуздо про-
сити про прощення, як і в закону 
всесвітнього тяжіння: заробив 
— одержуй.

А Хто такий Бог? Всемогутній, 
вічний, добрий, морально до-
сконалий Творець і Суддя світу, 
в руках Котрого перебуває наша 
тимчасова і вічна доля. Він Той, 
про Кого Ісус говорить в Євангелії: 
«Чи не два горобці продаються за 
гріш? А на землю із них ні один не 
впаде без волі Отця вашого. А вам 
і волосся все на голові пораховано. 
Отож не лякайтесь — бо вартніші ви 

за багатьох горобців» (Мт. 10:29-31).
Тож чим (або Ким) визначається 

наша доля — Богом чи кармою? Чи 
можемо ми одночасно вірити в Бога і 
в карму? Ні! Якщо Бог вирішує, що з 
нами буде, це не залишає місця для 
карми — Бог може і має право в будь-
яку мить змінити нашу долю, якщо ми 
звернемось до Нього з каяттям. Тому в 
буддизмі, наприклад, немає віри в Бога, 
але є віра в карму, тоді як у християн-
стві є віра в Бога, але не в карму. Це 

В одного статечного чоловіка був 
прекрасний сад. Там росли най-
різноманітніші сорти троянд. Цей 

заможний чоловік кохався у квітах. 
Ранкової пори, коли природа вми-

вається росою і підставляє свої лис-
точки та пелюстки під перші лагідні 
сонячні промінчики, пан заходив у сад 
і милувався неземною красою, що 
оточувала його. Кожен кущик, кожна 
квіточка були добре знайомі йому. І 
споглядючи їх, він усміхався.

Якось побачив він кущ дикої ружі 
— гарний, пахучий. Такої в нього ще не 
було, тож він одразу наказав служці 
викопати рожу й посадити у квітнику.

Дорогий друже! Ми з тобою, як ті 
дикі ружі, вікуємо на узбіччі життя: хто 
йде, той скубне. Тому найважливіше 
для кожного з нас — зберегти чисто-
ту і невинність. А що, коли сьогодні чи 
завтра Творець захоче пересадити нас 
у Свій сад? Чи готові ми для цього? 
Чи справді ми — «для Бога Христова 
запашність» (2 Кор. 2:15)? Нехай наші 
пахощі любові, добра, миру та інших 
моральних чеснот розносяться на 
увесь світ. Бо це наше призначення 
на землі. Оксана ГУДЗЬ.

Гріхи зруйнували зв’язок людини з Богом, але Отець Небесний, завдяки 
жертві Свого Сина Ісуса Христа, готовий простити нам. І з молитви покаяння 
може початися наша дорога до Бога.

Щоб навернутися до Христа, потрібно:
* визнати себе грішником;
* покаятися у своїх гріхах;
* повірити, що Ісус Христос помер на хресті за наші гріхи;
* у молитві відкрити серце Ісусу Христу, визнавши Його Господом всього 

свого життя.
Біблія вчить: «Бо кожен, хто покличе Господнє Ім’я, буде спасенний» (Рим. 10:13).
Помолитися можна приблизно так:
«Господи Ісусе Христе, я грішник і заслуговую на вічну смерть. 

Але я вірую, що Своєю смертю на Голгофі Ти прийняв покарання 
за мої гріхи і відкрив мені дорогу на небеса. Увійди в моє серце 
і будь моїм Господом і Спасителем навіки. Прошу це в Ім’я Ісуса 
Христа. Амінь».

Після покаяння треба налагоджувати нове життя: щодня читати Біблію 
— Господь говоритиме з вами через Своє Слово; щоденно молитися.

Виділяйте час, щоб побути наодинці з Богом, розповісти Йому про своє жит-
тя, про труднощі і сумніви, про надії і сподівання; регулярно ходіть до церкви, 
де читають Біблію; моліться разом з іншими віруючими — вони нададуть вам 
духовну підтримку.

Молитва покаянняБезбожна карма Безбожна карма 

і некармічний Богі некармічний Бог

взаємовиключні уявлення про світ.
Євангеліє закликає нас навернутися 

до Бога, Котрий може і бажає простити 
наші гріхи і Котрий оберігає нас Своїм 
промислом. А про карму можна просто 
сміливо забути.

Для кого 
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