
ГАЗЕТА  ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ  ХРИСТИЯНСЬКОЇ  МІСІЇ  МИЛОСЕРДЯ  «ДОБРИЙ  САМАРЯНИН»

РОЗПОВСЮДЖУЄТЬСЯ
БЕЗПЛАТНО

Реєстраційне свідоцтво 
ІФ № 406 від 16.06.1999.

C
 —

 б
ла

ки
тн

ий
   

М
 —

 п
ур

пу
рн

ий
   

Y 
—

 ж
ов

ти
й 

  В
 —

 ч
ор

ни
й

Слова мудрості: «Христові є до нас діло«Христові є до нас діло».».

NN 8 (163) 8 (163)
  серпсерпеньень
  20120122

Покаяння – найважчий для 
людини і найважливіший у її 
житті крок, який за наслідками 
просто не має аналогів. Найваж-
чий – бо сатана має велику силу 
скеровувати розум людини на 
протистояння Божим діям, а най-
важливіший – бо цей же розум 
Бог починає оновлювати у світлі 
віри в Господа Ісуса Христа, щоб 
відкривати через нього істину 
духовного зростання і радість 
взаємин із живим Богом.

Я знав одного чоловіка, який 
майже 25 років молився за свою 
дружину. Вона покаялася бук-
вально за кілька місяців перед 
його відходом у небеса, але і 
сама пережила його всього на 
півроку.

То що ж стоїть за покаянням, 
яка формула його успішності і в 
чому причина неуспіху? Неуспіх 
– це демонстрація недостатньої 
сили Бога перед могутністю са-
тани? Тисяча разів «ні»; просто 
для Бога вибір людини і її воля 
– святі.

Тут, на землі, ми просто не 
можемо усвідомити всіх склад-
нощів і тонкощів стосунків Бога 
і сатани, але коли прочитаємо 
уважно, як диявол спокушує 
Ісуса (Лк. 4) або слова Господні: 
«... Бо надходить князь світу 
цього, але в Мені він нічого не 
має...» (Ів. 14:30), то зрозуміємо, 
що людині знищити сатану не під 
силу, але під силу досліджувати і 
виконувати Слово. І цього цілком 
достатньо.

Фактично, перший множник фор-
мули покаяння ми вже вивели 
– це молитва за грішну людину; 

без неї Отець не почне діяти. Тут не обі-
йтися без фундаментально важливого 
питання. Написано: «А один із розп’ятих 
злочинців став зневажати Його й гово-
рити: «Чи Ти не Христос? То спаси Себе і 
нас!». Обізвався ж той, другий, і докоряв 
йому, кажучи: «Чи не боїшся ти Бога, 
коли й сам на те саме засуджений? Але 
ми справедливо засуджені і належну 
заплату за вчинки свої беремо, Цей же 
жодного зла не вчинив». І сказав до Ісуса: 
«Спогадай мене, Господи, коли прийдеш у 
Царство Своє!». І промовив до нього Ісус: 
«Поправді кажу тобі: ти будеш зо Мною 
сьогодні в раю!»» (Лк. 23:39-43).

Оці слова Ісуса на хресті – це і є пе-
реможний результат покаяння людини, 
торжество любові й сили Бога, торжество 
святої крові Ісуса! Бо в цих словах про-

явився божественний характер Ісуса: 
страждаючи на хресті, Він, як завжди, зо-
середжувався не на Своїх стражданнях, 
хоч їх було неймовірно важко переносити, 
а на стражданнях тих, хто був поруч з 
Ним! Тільки цим можна пояснити молитву 
за тих, хто Його розп’яв, страждання 
яких на землі і після їх смерті Він уже 
тоді бачив: «Ісус же промовив: «Отче, 
відпусти їм, бо не знають, що чинять 
вони!..» (Лк. 23:34).

Він бачив страждання Своєї матері і 
доручив її учню, якого любив (Ів. 19:25-
27). Ісус просто не міг не молитися за цих 
двох людей, які страждали поруч з Ним, 

– такий уже характер Месії.
Результат Його молитви в екстре-

мальних умовах дуже показовий: один 
покаявся, а другий ще більш озлобився. 
Це означає, що і наші молитви за грішних 
людей часто приводять їх або до покаян-
ня, або до більшого гріховного буйства. 
Таке буйство людей може бути прелюдією 
до їх покаяння або ознакою того, що Гос-
подь до них застосує більш дієві заходи. 
На те Він і Бог, щоб діяти так, як Він хоче. 

Якщо узагальнити Голгофу, то її мож-
на розглядати як модель світу, який Гос-
подь Ісус розділив на дві половини: одна 
визнає Ісуса за Господа і спасається, а 

ФОРМУЛА ПОКАЯННЯ
інша зневажає Його і Його кров: найбільш 
вірогідно, що для переважної більшості з 
них формула покаяння буде рівна нулю. 

Інші множники формули нікому із 
кандидатів на покаяння не сподобаються, 
але вони дуже важливі. Другий множник 
може викликати легкий шок – людина 
має усвідомити себе грішною на рівні 
убивці – не менше. І не тільки усвідомити, 
але страждання, які трапляються в її 
житті, сприймати як законну Божу кару 
за гріховне життя. Так, як сприйняв той 
розкаяний грішник на хресті. Може, на-
справді людина нікого не вбивала, але 
могла вбивати словом, могла носити в 
собі думку про самогубство, а Господь 
самогубство розцінює як вбивство. 

Утвердження цих постулатів почалося 
не з Голгофи, а з Адама. Із Буття, 4:3-12, 
дізнаємося, що «Господь зглянувся на 
Авеля і на жертву його, а на Каїна і на 
жертву його не зглянувся. І сильно розгні-
вався Каїн, і обличчя його похилилось (від 
непрощення). І сказав Господь Каїнові: 
«Чого ти розгнівався, і чого нахилилось 
обличчя твоє? Отож, коли ти добре роби-
тимеш, то піднімеш обличчя своє (будеш 
прощеним), а коли недобре, то в дверях 
гріх підстерігає (тебе). І до тебе його по-
жадання, а ти мусиш над ним панувати». 
Тобто з самого початку Господь дав синам 
Адама умову успішного життя: робити 
добро і панувати над гріхом. А робити зло 
– це свідомо чи несвідомо підкорятись 
притягальній силі гріха, який веде до 
неминучої смерті

Каїн був впевнений, що, вбиваючи 
брата, він робить добре, так само, як 
упевнений терорист-самогубець, заби-
раючи з собою життя десятків і сотень 
невинних жертв, у тому числі і дітей. Усе 
залежить від того, яким інструментом 
користується людина: оновленим чи 
не оновленим розумом. Робити добре 
оновленим розумом – це діяти винятково 
з волі і для слави Бога, Який є Любов. Усе 
інше – це намагання служити одночасно 
двом панам, один із яких з часом немину-
че буде зненавиджений (Мт. 6:24). 

Цікаво, чому із пропозицією про по-
каяння Бог звернувся не до Адама та 
Єви, а до їх нащадків? А тому, що вже 
тоді Бог мав план спасіння через жертву 
Ісуса Христа, і тепер через народження 
згори люди мають привілей повернутися 
в Едем. Але спочатку кожен кандидат на 
повернення має через покаяння зробити 
перший крок до дверей, які охороняє 

херувим з оголеним мечем.
Ось так ми дійшли до третього множ-

ника формули – страждання. Відвідайте 
церкви: вони наповнені стражденними у 
недалекому минулому людьми, багато з 
них були невдахами у світі, понівеченими 
фізично або духовно, або і так і так. Саме 
до таких звертався Христос, кажучи: 
«Прийдіть до Мене, усі струджені та об-
тяжені, і Я вас заспокою!» (Мт. 11:28). 

Тому духовний сенс цього множника 
теж може викликати в кандидатів певне 
несприйняття, хоча страждання – це 
милість Божа, ліки Неба, дані людині на 
вічне спасіння! Написано: «Бо як терпимо 
скорботи, то на нашу потіху й спасіння» 
(2 Кор. 1:6). Парадокс у тому, що людина, 
у першу чергу, шукає в Господа виходу 
зі страждань, бо не може зрозуміти, Хто 
стоїть за її стражданнями. Досить заду-
матися, що здоровим, успішним у світі лю-
дям Бог взагалі не потрібен: тут кожний 
сам собі бог, на превелику радість сатани. 

Четвертий множник – віра в Бога, яка 
починається зі свідчення про дії Ісуса в 
житті інших людей. Попередні множники 
– це тільки праця, затрачена на підготов-
ку захаращеного сміттям ґрунту, який го-
тують під посадку одної зернини. Людина 
може прослухати тисячу свідчень, але 
тільки одне з них ляже в ґрунт і проросте, 
щоб процес завершився. Але біда в тому, 
що зерно вибирає сама людина. Вимоги 
ж до зерна в Бога незмінні: воно повинно 
бути зрілим, неушкодженим, а головне 
– життєдайним, щоб дати добрий плід. 
Знаючи це, сатана формує у свідомості 
людини свої вимоги до зерна, бо прекрас-
но знає, що для Бога воля і вибір людини 
– святі й непорушні. Щоб закрити серце 
людини для Бога, сатана вкладає у розум 
людини якщо не «доброту» Каїна, то щось 
близьке до неї. Прочитайте хоча б притчу 
про сіяча в Лк. 8:5-15. 

Згадаймо також велику кількість не-
християнських релігій, екстрасенсорне 
лікування хвороб, ворожбитство, а також 
нехтування з боку деяких християнських 
деномінацій наукою Ісуса. Поверхневе 
«вчення» про Бога стало майже незбо-
римою перепоною для біблійних пошуків 
живого Бога. «Світлом правдивим був 
Той, Хто просвічує кожну людину, що 
приходить на світ. Воно в світі було, і світ 
через Нього повстав, але світ не пізнав 
Його. До свого Воно прибуло, та свої 
відцурались Його» (Ів. 1:9-11). 

За висновком звернемось до ариф-
метики: перемножуючи кілька великих 
чисел на одне дуже маленьке, отримаємо 
незначний результат. Це арифметичне 
правило повністю стосується і формули 
покаяння. 

Юрій МОНДА.

50 християн спалено живцем 
в будинку пастора в Нігерії

Мені знову пригадалася жінка, 
патріотка своєї країни з давньої 
біблійної історії. На пропозицію 

пророка Єлисея замовити словечко перед 
царем (а вона справді на це заслуговува-
ла) жінка з гідністю промовила: «Не по-

Промова про мову
У Нігерії 50 віруючих були спалені живцем в будинку свого пастора, 

де вони ховалися від терористів. Загалом озброєні терористи вбили 
понад 100 осіб у 12 селах штату Плато. Екстремістське угруповання 
«Боко Хаара» взяло відповідальність за ці напади.

«50 членів нашої церкви були вбиті в приміщенні церкви, де вони шукали при-
тулку. Разом з ними вбили дружину і дітей нашого пастора», – сказав Дачоллом 
Датірі, віце-президент «Церкви Христа» в Нігерії.

«Нігерія дійсно стає новим полем винищення християн. Уже вбито сотні християн, у 
тому числі жінки і діти», – занепокоєний Джеррі Дікст, представник Open Doors США.

«Напади на християнські села – не новина для штату Плато», – констатує аналітик 
Heritage Foundation Africa Морган Роуч.

Громадяни Нігерії критично налаштовані щодо реакції уряду на напади екстре-
містів і закликають до більш активних дій для протидії тероризму.

Пастор Айо Оріцежейфор, президент Християнської асоціації Нігерії (CAN), та-
кож закликав палату представників міністерства закордонних справ США офіційно 
оголосити «Боко Хаара» терористичною організацією, з якою повинна боротися 
міжнародна громадськість.

CNL-News.

Отже – закон прийнято. Верхо-
вна Рада визначилася з основами 
державної мовної політики, про-
голосувавши за аж надто супере-
чливий законопроект.

Що далі? Стародавні говорили: 
«Закон – павутина, слабкого заплу-
тає, сильний порве».

трібно – серед свого народу я живу…»
Це звучить вагомо – я живу серед 

людей, мову яких розумію, і вони розу-
міють мене. Це апріорі благо – жити 
серед своїх людей. Але…

Минулого тижня, повертаючись з 
Києва на Волинь, ледь не потрапив у ха-
лепу. На Житомирській окружній   відвів 

погляд від дороги (каюся), а коли за мить 
знову повернув голову, на моє авто майже 
лоб в лоб мчала міліцейська автівка, ви-
блискуючи синьо-червоними маячками. За 
нею, як стадо бізонів у прерії, зайнявши 
всю проїжджу частину, летіла кавалькада 

представницьких авто. Грізний голос з 
динаміка вимагав: «Освободітє дорогу, 
на обочіну, освободітє дорогу!».

«Освободіл», а думка, як пилюка після 
блискучих авто, осіла: а чи серед свого 
народу я живу? Що чекає мене і народ, 
серед якого я живу? Дорога чи «обочіна», 
мова чи язик, свобода чи повернення у такі 
«рідні» комуністичні 70-ті?

Признаюся відверто – з дитинства 
користувався російським перекладом 
Біблії, хоч жив серед свого народу. Понині 
люблю і ціную цей переклад, але зараз так 
хочеться процитувати з української: «Горе 
тим, хто пише злі закони. Бо пишучи, біду 
пишуть, перекручуючи суд… А що вони 
робитимуть у день відвідин (Божих)? 
Адже скорбота на вас нагряне здалека. І 
до кого втечете, щоб вам допомогли? Де 
залишите вашу славу?..» (Іс. 10:1-3).

Хто читає, нехай розуміє…
Микола СИНЮК.

Єпископ.
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до Ісуса й сказали: «Чому ми не 
могли його вигнати?». А Він їм 
відповів: «Через ваше невірство. 
Бо поправді кажу вам: коли бу-
дете ви мати віру, хоч як зерно 
гірчичне, і горі оцій скажете: 
«Перейди звідси туди», то й пе-
рейде вона, і нічого не матимете 
неможливого! Цей же рід не вихо-
дить інакше, як тільки молитвою 
й постом» (Мт. 17:19-21).

Побачивши, як Ісус вигнав нечисто-
го духа з епілептика, котрого вони 
не могли зцілити, учні запитали 

Учителя, чому вони зазнали невдачі. Він 
дав їм владу над всіма демонами, силу 
зцілювати всякі недуги і немочі. Вони 
часто використовували цю силу і з радіс-
тю говорили, що й демони коряться їм. Та 
все ж поки Він був на горі преображення, 
вони зазнали невдачі. Вигнання демона 
силою Христа показало, що причина 
невдачі учнів була не у відсутності волі 
Божої чи характері самого випадку. З 
їх слів: «Чому ми не могли?» видно, що 
учні хотіли і намагалися вигнати духа. 
Вони, ймовірно, наказували йому, вико-
ристовуючи Ім’я Учителя. Але їх зусилля 
виявилися марними. Вони осоромилися 
перед натовпом. 

Відповідь Христа була прямою і 
чіткою: «Через ваше невірство». Успіх 
Христа не був результатом того, що Він 
мав якусь особливу силу, до якої не мали 
доступу Його учні. Він часто вчив їх, що є 
одна сила — сила віри, перед котрою як у 
царстві темряви, так і в Царстві Божому 
повинно скоритися все.

У духовному світі невдача має лише 
одну причину: брак віри. Віра — це єдина 
умова, за якої божественна сила може 
діяти через людину. Сила, яку прийняли 
учні, щоб виганяти диявола, не належала 

їм як постійний дар чи власність. Сила 
була в Христі, а прийняти, зберігати 
і вживати її можна було тільки вірою 
— живою вірою в Нього Самого. Якщо 
б вони були повні віри в Нього як Господа 
і Переможця в духовному світі, то були 
б повні віри в Нього як Того, Хто дав їм 
владу виганяти демонів Його Іменем, і 
віра привела би їх до перемоги.

«Через ваше невірство» — так по-
яснив Учитель. Такий брак віри повинен 
мати причину. В учнів могло б виникнути 
запитання: «Чому ми не могли вірити? 
До цього ми вірою виганяли демонів. 
Чому нам не вистачило віри цього 
разу?». Але перш ніж виникло таке за-
питання, Учитель відповів: «Цей же рід 
не виходить інакше, як тільки молитвою 
і постом».

Хоч віра — найпростіший вияв духо-
вного життя, вона водночас і найвища. 
Така віра повністю залежить від стану 
духовного життя. Тільки коли наш ду-
ховний стан відрізняється здоров’ям і 
міцністю, тобто коли Дух Божий цілком 
керує нашим життям, у віри є сила чини-
ти великі діла. Тому Ісус додає: «Цей рід 
не виходить інакше, як тільки молитвою 
і постом» (Мр. 9:29).

Не можна мати віру, здатну здо-
лати впертий опір на взірець того, з 
яким ви стикнулися в цьому нечистому 

Ми стверджуємо, що наукові аспекти 
Творення важливі, але другорядні по-
рівняно з проповіддю про Ісуса Христа 
— Всемогутнього Творця, Відкупителя 
і Суддю.

Ми заперечуємо, що вчення про 
Творця і Творення можна відділити від 
Євангелія Ісуса Христа. Вчення Книги 
Буття — це, безпосередньо чи опосеред-
ково, основа Євангелія і всіх біблійних 
доктрин.

Ми стверджуємо, що 66 книг Біблії 
— це записане Слово Боже. Бог — На-
тхненник Біблії, і вона безпомильна (у 
всіх початкових манускриптах). Її твер-
дження правдиві і відображають факти. 
Вона володіє найвищим авторитетом не 
тільки у питаннях віри і поведінки, а й в 
усьому, чого навчає.

Ми заперечуємо, що авторитет 
Біблії обмежений духовним і релігійним 
життям і темою відкуплення, і ми проти 
заперечення її авторитету в питаннях, 
пов’язаних з історією і природничими 
науками.

Ми стверджуємо, що головним ав-
торитетом у питаннях тлумачення 
Писання повинно бути саме Писання. 
Для правильної інтерпретації того 
чи іншого тексту слід порівнювати 
Писання з Писанням. Тексти, значення 
яких ясне, повинні використовувати-
ся для тлумачення текстів, значення 

яких менш очевидне, а не навпаки. 
Ми заперечуємо, що твердження, які 

містяться в джерелах, що не володіють 
богонатхненням (історичних, архео-
логічних, природничих тощо) можна 
використати для інтерпретації Писання. 
Окрім того, ми відкидаємо точку зору, 
яку часто висловлюють при спробах обі-
йти авторитет біблійного вчення, — що 
біблійна істина і наукова істина повинні 
бути повністю відокремлені одна від 
одної і що наука принципово несумісна 
з Біблією.

Ми стверджуємо, що ніякі дані (які 
виглядають як факти, сприймаються як 
факти чи претендують на роль фактів) 
ні в одній із галузей знань, у тому числі 
в історії, археології і природничих на-
уках, не можна вважати істинними, 
якщо вони суперечать Писанню. Ми 
стверджуємо також, що дані, одержані 
цими дисциплінами, завжди піддаються 
інтерпретації, і інтерпретують їх люди, 
які можуть помилятися і не володіють 
всією інформацією, 

Ми заперечуємо, що наукові «дані», 
які використовуються для «доказів» ідеї 
про мільйони років, є об’єктивними.

Ми стверджуємо, що літопис Тво-
рення в Книзі Буття — це простий, 
але правильний виклад реальних по-
дій, надійна основа для наукового 
дослідження питань походження та 

історії життя, людства, землі і всесвіту.
Ми заперечуємо, що Буття 1-11 — це 

міф, сага чи будь-який інший жанр поза-
історичної літератури. 

Ми стверджуємо, що родоводи в Бут-
ті 5 і 11 містять хронологію, за допомогою 
котрої можна визначити приблизний час 
створення всесвіту. Ми стверджуємо, 
що людству стільки ж років, скільки і 
всьому творінню, і що, згідно з Книгою 
Буття,Творення відбулося від шести до 
десяти тисяч років тому. 

Ми заперечуємо, що до появи Адама 
і Єви минули мільйони років. Заперечу-
ємо, що геологічні літописи відкладень і 
скам’янілостей відповідають тривалим 
геологічним епохам, що передували 
появі людини. Ми заперечуємо також 
теорію «великого вибуху» та інші мате-
ріалістичні теорії походження всесвіту. 
Заперечуємо, що радіометричні методи 
датування, які вказують на багато-
мільйонний вік порід, заслуговують на 
довіру і можуть використовуватися для 
спростування і применшення значимості 
біблійного вчення про вік творення. Запе-
речуємо, що єгипетські, китайські і будь-
які інші поганські хронології достовірніші, 
ніж хронологічна інформація в Біблії. І 
заперечуємо, що ці поганські хронології 
спростовують результати уважного ви-
вчення відповідних біблійних текстів, в 
яких згадується вік землі та інші події 
старозаповітної історії.

Ми стверджуємо, що дні в Книзі Буття 
— це не геологічні епохи, а шість бук-
вальних (24-годинних) днів Творення.

Ми стверджуємо, що різні початкові 
форми життя, у тому числі людство, були 
створені в результаті безпосередніх над-
природних дій Бога-Творця. Сьогоднішні 
нащадки будь-якого з початкових родів 
(за винятком людини) можуть бути пред-
ставлені різними видами, що відповідає 
генетичному потенціалу, закладеному 
в тому чи іншому створеному роді. 
Природним чином після Творення відбу-
валися лише доволі обмежені біологічні 
зміни (в результаті природного відбору, 
мутацій та інших біологічних процесів) 

дусі, говорить їм Ісус, якщо не живеш 
в дуже близькому спілкуванні з Богом, 
спеціально відокремившись від світу в 
пості і молитві.

Таким чином, Ісус дає нам щодо мо-
литви два важливі уроки. Перший: щоб 
віра зростала і зміцнювалася, необхідне 
життя молитви; і другий: щоб молитва 
мала повний і досконалий розвиток, 
необхідний піст. Вірі для її повного роз-
витку необхідна молитва. В усіх аспектах 
духовного життя існує постійний тісний 
зв’язок між дією і результатом, так що 
і те й інше може бути і причиною, і на-
слідком. Те саме з вірою. Не може бути 
істинної молитви без віри; якась міра 
віри повинна передувати молитві. Однак 

і молитва — це дорога до великої віри. 
Не можна досягнути вищих ступенів віри, 
якщо багато не молитися. Цьому урокові 
й навчає тут нас Ісус.

У нас немає більшої потреби, ніж 
зростати у вірі. «Ви збагатилися вірою», 
— сказано про одну церкву. Коли Ісус 
говорив: «Нехай станеться вам згідно з 
вашою вірою!» (Мт. 9:29), Він проголо-
шував закон Царства: різні люди мають 
різний ступінь віри, навіть одна людина 
може мати змінний ступінь віри, і міра 
віри завжди буде визначати її силу і 
благословення.

Якщо ви хочете знати, де і як наша 
віра повинна зростати, то Учитель вказує 
нам на місце біля Божого престолу. Лише 
в молитві, тренуючи віру в спілкуванні 
з живим Богом, можна зростати у вірі. 
Віра може жити, споживаючи лише 
те, що Боже. Лише в благоговійному 
поклонінні Богові, у стоянні перед Ним 
і очікуванні Його в глибокому мовчанні 
душі, яка віддає себе Богові, щоб Він міг в 
ній відкритися, — розвинеться здатність 
розуміти Бога і довірятися Йому. Ми 
беремо Його Слово і просимо говорити 
до нас, і в живому контакті з Богом віра 
в нас міцніє.

Багато християн не можуть усвідоми-
ти потребу в тому, щоб проводити години 
в спілкуванні з Богом. Але Учитель гово-
рить (і досвід Його народу підтверджує 
це), що мужі сильної віри — це і мужі 
багатьох молитов. Це знову повертає 
нас до засвоєного вже уроку, коли Ісус, 
перш ніж сказати, що ми одержимо те, 
що просимо, каже: «Майте віру Божу». 
Тоді віра буде досить сильною, щоб 
зсувати гори і виганяти демонів. «Коли 
будете ви мати віру... нічого не матимете 
неможливого». 

Христос Ісус — наше життя і життя 
нашої віри. Його життя в нас — ось що 
робить нас сильними і готовими вірити. 

Помирання для себе — тобто життя, 
наповнене молитвою, — приведе до 
тіснішого зв’язку з Христом. Для повного 
зростання в вірі потрібна молитва.

А для повного зростання в молитві 
потрібен піст. Молитва — це одна рука, 
якою ми беремо невидиме. Піст — дру-
га рука, якою ми відсуваємо видиме. 
Людину ніщо не прив’язує так до світу 
почуттів, як її потреба у задоволенні і їжі. 
Саме плодом людина була спокушена і 
згрішила в Едемському саду. І хлібом 
був спокушуваний Ісус в пустині, але 
Він переміг в пості. Тіло було відкуплене, 
щоб бути храмом Святого Духа. Писання 
говорить, що в тілі, як і в дусі, ми повинні 
прославляти Бога, коли їмо і п’ємо.

І тільки тоді людина може мати до-
статньо сили, щоб багато молитися, коли 
вона живе стримано і самовіддано. Ми 
— істоти, що живуть почуттями. Піст до-
помагає виразити, поглибити і утвердити 
нашу рішучість, що заради здобуття 
Царства Божого ми готові жертвувати 
чим завгодно, навіть собою. Ісус, Котрий 
Сам постив і жертвував, вміє оцінити, 
прийняти і нагородити духовною силою 
душу, готову заради Нього і Його Цар-
ства відмовитися від всього.

Молитва простягається до Бога, до 
невидимого. Піст відсуває все видиме і 
відчутне. Деякі християни думають, що 
все, що не належить безпосередньо до 
забороненого чи гріховного, їм дозволе-
но. Однак істинно посвячена душа — як 
воїн, котрий має при собі лише необхідне 
для битви. І оскільки він звільнений від 
всякого непотрібного вантажу, то може 
легко перемагати гріх. Він старається 
жити, як назарянин, що спеціально від-
ділився для Господа і Його служіння. Без 
такого добровільного відділення навіть 
від того, що законно, ніхто не отримає 
силу. Така сила приходить лише через 
піст і молитву.

Молитва і пістМолитва і піст
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всередині кожного із створених видів.
Ми заперечуємо, що будь-коли від-

бувалися еволюційні переходи з одного 
початково створеного роду в інший 
(тобто що риби перетворювались на 
земноводних, плазуни — на ссавців чи 
птахів, мавпи — на людей і т. д.).

Ми стверджуємо, що Адам був над-
природним чином створений з земного 
пороху, а Єва — надприродним чином з 
ребра Адама протягом дуже короткого 
періоду часу (за кілька секунд чи хвилин) 
у шостий день Творення.

Ми відкидаємо думку про існування 
будь-яких інших істот, які були схожі на 
людей і поводилися, як люди, але не 
мали душі. 

Ми стверджуємо, що опис гріхопадін-
ня Адама і Єви — це буквальна історична 
розповідь і що наслідки гріхопадіння 
відобразилися у всьому всесвіті. Ми 
стверджуємо, що фізична і духовна 
смерть і кровопролиття ввійшли у світ 
після гріхопадіння як його безпосеред-
ній результат. І саме через цю історичну 
подію — гріхопадіння людству стало 
необхідне спасіння, звершене через 
відкупні дії «останнього Адама» — Ісуса 
Христа.

Ми заперечуємо, що літопис гріхопа-
діння — це міфологічна чи фігуральна 
розповідь, що має передусім символічний 
характер. І хоч деякі аспекти Буття 1-11 
служать прообразами дій Христа, ми 
заперечуємо, що це якимось чином від-
кидає чи виключає буквальне історичне 
значення тексту. Ми заперечуємо, що 
суд Божий після гріхопадіння призвів 
лише до духовної смерті людини і що 
наслідки гріхопадіння відобразились 
тільки на людині, не зачепивши тварин і 
неживе творіння. 

Ми стверджуємо, що великий потоп, 
описаний в Бутті 6-9, був реальною істо-
ричною, всесвітньою і глобальною поді-
єю з катастрофічними наслідками. Саме 
потоп спричинив велику частину (але не 
всю) геологічного літопису — тисячі ме-
трів геологічних пластів і скам’янілостей, 
які ми бачимо сьогодні на поверхні землі.

Ми стверджуємо, що всі люди похо-
дять від Адама і Єви і однаковою мірою 
створені за образом Божим. Тому існує 
один-єдиний рід людський, а різні групи 
людей (з усім розмаїттям мов, культур 
і фізичних рис, у тому числі і кольору 
шкіри) появилися в результаті надпри-
родного Божого суду над людьми при 
вавилонському розпорошенні народів.

Ми заперечуємо переваги одних 
«рас» над іншими.

Ми закликаємо Церкви прийняти 
ці «Ствердження і заперечення» як 
явне вчення Писання, що відповідає 
переконанням, яких Церква традиційно 
дотримувалася до появи еволюційних 
теорій.
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Ми стверджуємо! Ми заперечуємо! 
Ми підписали

Наведені нижче твердження і заперечення відобра-
жають думку, якої дотримувалися майже всі Церкви до 
початку XIX століття. Суть їх у наш час відкидає значна 
частина Церкви. Тому на доповнення до «Стверджень і 
заперечень», прийнятих Міжнародним конгресом з питань 
безпомилковості Біблії і Міжнародною Церковною Радою, 
ряд відомих вчених склали «Ствердження і заперечення, 
необхідні для проповіді християнського світогляду».
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вимовляти. Шукали відповіді на свої 
потреби. Шукали Бога. Колишні респу-
бліки Союзу, що розколовся, відкрилися 
для християнства. Воскресли духом 
православні, повернулись колись гнані 
католики, приїхали тисячі місіонерів з 
протестантських церков... 

Непросто, повільно, але все в на-
ших країнах з того часу змінюється. 
Сьогодні церквою нікого не здивуєш і 
не злякаєш. Нині самі вчителі шукають 
книги про Різдво, про Пасху, про історію 
християнства. Було б бажання, а праці 
вистачить всім церквам.

І в цій праці гідне місце посідає і 
Асоціація «Еммануїл». Сьогодні її офіси 
працюють в Москві, Києві, Алмати. Усім, 
напевне, відомі мультфільми «Супер-
книга» і «Літаючий дім», телевізійні 
програми «Клуб 700», «Відображення», 
«Для чого ти живеш?», «Дім живих 
історій». Усе це транслювалося на най-
популярніших телеканалах.

Після переглядів люди писали і 
телефонували не просто сотнями і 
тисячами, а десятками і сотнями тисяч. 
Були періоди, коли на адресу Асоціації 
приходило по 30 тисяч листів щодня. У 
1993 році листоноші принесли в «Емма-
нуїл» шість мільйонів листів із 55 тисяч 
міст і селищ. З людьми листувалися, 
їм надсилали християнську літературу, 
спрямовували в церкву того міста, де 
жила людина.

Дуже скоро стало зрозуміло, що 
церкви є далеко не всюди. На базі Асо-

Життя повне запитань. Що робити, 
коли ми потрапляємо під тиск? На чому 
фіксувати свою увагу, коли проблеми 
починають обсідати звідусіль? Чому 
диявол нас атакує? 

Чому сатана атакує? Іноді тому, що ми зро-
били щось неправильно. І цим відчинили 
двері для ворога, який приніс руїну в наше 

життя. У Посланні до ефесян 4:27 апостол Павло 
закликає: «Місця дияволові не давайте!».

Тому коли у вас виникли проблеми, підіть до 
Бога і скажіть: «Отче, будь-ласка, покажи мені, 
що не так. Я не хочу давати місце ворогові, щоб 
він керував моїм життям».

Якщо Бог відкриває, у чому треба покаятися, 
зробіть це, прийміть Його прощення і йдіть далі. 
Якщо Бог нічого не показує, заспокойтеся і до-
віртеся Богові. Часом сатана атакує нас тільки 
тому, що ми рухаємося в правильному напрямку. 
Єдина його ціль — вкрасти, вбити і погубити все, 
що лише можливо. Він приходить, щоб вкрасти 
наші добрі взаємини, істину Слова, наш мир і 
радість. Добра новина полягає в тому, що Ісус 
прийшов, щоб зруйнувати діло ворога і дати нам 
життя з достатком (див. 1 Ів. 3:8; Ів. 10:10). Якщо 
ми підкоримося Йому, Він допомагатиме нам на 
кожному етапі нашого життя.

І треба пам’ятати: ви — не єдиний християнин, 
що опинився під атакою ворога. В усьому світі 

християни повсякчас переживають такі атаки 
(див. 1 Петр. 5:9). Звісно, нам хотілося б уникати 
всіх випробувань і бід, але це неможливо, Ісус 
сказав, що ми будемо переживати їх. Проте Він 
також сказав: «... будьте відважні: Я світ переміг» 
(Ів. 16:33).

Одне з найбільших підбадьорень, які ми тільки 
можемо мати, — це глибоке усвідомлення того, що 
Бог завжди з нами. Через все Писання ми бачимо 
Бога, Котрий не покидає Свій народ. Коли прий-
шов голод, Бог явився Ісаку, дав йому вказівки 
і сказав, що буде з ним (див. 1 М. 26:1-5). Коли 
помер Мойсей і Ісус Навин став лідером Ізраїлю, 
Бог промовив до нього: «Як був Я з Мойсеєм, так 
буду з тобою, — не залишу тебе й не покину тебе» 
(Єг. 1:5). Коли Бог покликав визволити Ізраїль 
від руки мідіянітян, Гедеон боявся, що не зможе 
зробити цього. І Господь сказав: «Але Я буду з 
тобою, і ти поб’єш мідіянітян, як одного чоловіка» 
(Суд. 6:16).

Знову й знову ми бачимо Божу присутність 
серед Його народу, навіть у центрі вогненних 
випробувань. Коли Шадрах, Мешах та Авед-Него 
були кинуті у вогненну піч, тому що не пішли на 
компроміс і не поклонилися золотому бовванові, 
Бог з ними був у вогні (див. Дан. 3:14-16). Їх 
кинули в піч зв’язаними, але в печі їх бачили 
розв’язаними.

Це істина і щодо нас. Коли ми піддаємося «вог-
ненним» випробуванням, Бог з нами; і в цьому на-

гріві згоряє все, що раніше зв’язувало нас! Саме в 
важкі часи наші стосунки з Богом по-справжньому 
зміцнюються. Це період, коли нам треба глибоко 
вникати в Слово, щоб знайти надію і допомогу. І 
лише в часи випробувань такі тексти Писання, як 
Мт. 28:20, Пс. 27:10 і Євр. 13:5 можуть переконати 
нас, що Бог завжди поряд. Переживаючи тяжкі 
часи, ми набуваємо досвід, який ніхто не може 
вкрасти — навіть сатана.

Не переживаймо за своє майбутнє — у цих 
переживаннях ми намагаємося передбачити 
завтрашні проблеми сьогодні, не маючи Божої 
милості на це. Турботи і переживання виникають 
тоді, коли ми витрачаємо сьогоднішні сили і енер-
гію, пробуючи знайти відповіді на завтра.

Нам не потрібно все розуміти. Не треба навіть 
намагатися робити це. Писання говорить: «Надійся 
на Господа всім своїм серцем, а на розум свій не 
покладайся! Пізнавай ти Його на всіх дорогах 
своїх, і Він випростує твої стежки» (Прип. 3:5-6). 
Бог вимагає від нас жити вірою (див. Рим. 1:17). 
Іншими словами, ми повинні вірити в те, що Його 
Слово називає істиною, і довіряти Йому, навіть 
коли ми не розуміємо, що відбувається.

Звичайно, ми не отримаємо таку віру за одну 
ніч — наша віра спочатку, як зернятко. Вона 
зростає з часом і досвідом, коли ми вчимося до-
віряти Богові, проходячи через труднощі. Довір’я 
Богові вимагає від нас залишати деякі питання без 
відповіді. Тому ми повинні вчитися залишатися в 
мирі, навіть не знаючи, чому щось відбувається, 
не знаючи, як довго це триватиме, не знаючи, 
що робити. А щоб навчитися цього, треба пере-
стати видивлятися на свої обставини, перестати 
думати, говорити про них і перестати намагатися 
зрозуміти їх.

Замість цього необхідно спрямувати свій по-
гляд на Ісуса, Автора й Виконавця нашої віри (див. 
Євр. 12:2). Необхідно подивитися на Його харак-
тер, повний добра, любові, вірності... Необхідно 
подумати про Його життя, згадати, що Він учора, 
і сьогодні, і навіки Той Самий! (див. Євр. 13:8).

Коли нам здається, що нема виходу, коли 
ми почуваємося загнаними в глухий кут, дуже 
важливо вміти правильно реагувати на це. На-
шим найпершим захистом завжди є молитва. І 
молитися треба  не після того, як ми вичерпали 
всі інші шляхи і виходи. Молитися треба зараз — у 
будь-яку пору, в будь-якому місці, на будь-яку тему 
(див. Еф. 6:18). Ми можемо дякувати Богові за 
Його благословення, прославляти за Його вірність 
і хвалити за те, Ким Він є.

Якщо ми в сум’ятті настільки, що не знаємо, про 
що молитися, ми можемо молитися у Святому Дусі. 
Іноді єдина молитва, на яку ми здатні, — це: «Допо-
можи!». І це нормально. Бог знає наше серце, Він 
уважний до того, через що ми проходимо (див. Євр. 
4:15). Молитва відчиняє двері для Бога, для Його 
втручання. Вона також показує, що ми смиренно 
довіряємо Йому і надіємось на Його допомогу.

І один із найкращих способів молитви — це 
молитва Словом. Біблія говорить, що Бог пильнує, 
щоб Його Слово виконалося (див. Єр. 1:12).

Бог благий, і Він все тримає під Своїм конт-
ролем. Навіть волосся нам на голові пораховане, 
кожна наша сльоза записана в книзі Його (див. 
Лк. 12:7 і Пс. 56:9). Він дуже добре  знає, через 
що ми пройшли і проходимо зараз, що очікує 
нас у майбутньому. Те, що ми не бачимо виходу, 
ще не означає, що його нема. У кожному ви-
пробуванні Бог забезпечить для нас вихід (див. 
1 Кор. 10:13).

УУсе контролює Богсе контролює Бог

З гірчичного зерна...З гірчичного зерна...

Відповідь знайшли скоро. У Москві 
до того дня вже був відкритий 
офіс Асоціації «Еммануїл», що 

представляла в Радянському Союзі 
відому в США і в усьому світі християн-
ську телекомпанію CBN. Мільйони дітей 
очікували «АБВГДейку», щоб подиви-
тися нову серію улюбленого мультика, 
а батьки писали в «Еммануїл» листи, 
запитуючи, чи є ще щось таке цікаве. 
Протягом двох років до редакції надій-
шло понад шість мільйонів листів.

У ті роки, можливо, ще не всі усві-
домлювали розумом, але серцем від-
чували — комуністична мрія згинула. 
Економіка, що роками тягнула воза 
«гонки озброєнь», хрипіла, як загнаний 
кінь. Працювали всі, а «жили» деякі. 
За три кроки від Москви все ставало 
дефіцитом — і ковбаса, і добре взуття, 
і хороша книга... Де вони — довго-
очікувані рівність і братерство? Чому 
переможці у великій війні стоять в 
черзі за кілограмом гречки, а пере-
можені «імперіалісти» так довго і... так 
красиво «загнивають»? Навіщо руйну-
вали храми і виганяли Бога, якщо без 
християнства нічого світлого в серцях 
втримати не змогли, скотилися до зло-
дійства, п’янки, халтури?

Горбачов дав втомленому народові 
всього лише ковток повітря, але все 
раптом зірвалося з місця, зарухалося. 
Ніби скресла крига на великій річці. 
На початку 90-х в країні Рад почалося 
те, що християни багатьох країн на-
зивають пробудженням на території 
Радянського Союзу. Церкви появлялися 
сотнями, тисячами. Люди шукали відпо-
віді на запитання, які раніше боялись 

1991 рік. Молода телеве-
дуча популярної дитячої про-
грами «АБВГДейка» Тетяна 
Черняєва зважилася показати 
глядачам всього Радянсько-
го Союзу короткий уривок з 
християнського мультфільма 
«Суперкнига». Ніхто не знав, 
як зреагують на цю «витівку» 
мільйони просякнутих атеїз-
мом людей. Очікували гіршого. 
Але... замість потоку скарг 
на телеканал «Останкіно» 
вихлюпнувся потік листів із 
запитаннями про те, де можна 
придбати всі серії «Супер-
книги». А й справді — де? Хто 
переклав мультсеріал росій-
ською мовою? Хто озвучив? 
Хто може дати телевізійникам 
всі серії «Суперкниги», якщо 
вже глядачі просять?

ціації почали відкриватися місіонерські 
і пасторські школи. Випускники їхали 
в міста, звідки надходило найбільше 
листів, організовували там домашні 
групи і церкви.

Загалом Асоціація «Еммануїл» 
посприяла у відкритті понад 90 тисяч 
домашніх груп і близько 18 тисяч церков 
в країнах колишнього Союзу. І все це 
— на базі листів і телефонних дзвінків 
телеглядачів.

Асоціація «Еммануїл» — найбіль-
ший виробник християнського відео, 
а це понад 100 найменувань і тисячі 
серій. Програми і мультфільми студії, 
які раніше можна було побачити лише 
по телевізору чи на DVD, сьогодні роз-
міщені в Інтернеті і доступні всім. На 
різних державних, обласних і міських 
телеканалах досі транслюють створені 
чи озвучені співпрацівниками Асоціації 
17 документально-публіцистичних 
фільмів, сім художніх фільмів, 22 муль-
типлікаційні фільми і серіали, дев’ять 
дитячих і музичних програм.

За 20 років роботи співпрацівники 
Асоціації отримали від різних добродій-
них організацій і поширили серед  нуж-
денних понад 250 контейнерів з одягом, 
взуттям, продуктами, медикаментами, 
меблями, медичним обладнанням. До-
помогу отримали понад мільйон дітей 
і дорослих.

2002 року була відкрита служба ду-
ховно-психологічної підтримки Асоціації 
«Еммануїл». Це, мабуть, єдина росій-

ськомовна лінія довіри, на яку можна 
безплатно зателефонувати з України, 
Росії, Ізраїлю і США. За дев’ять років 
консультанти лінії довір’я вислухали 
396 тисяч прохань про допомогу від 
абонентів з 57 країн світу. 13 тисяч 
людей за хвилини телефонної розмови 
примирилися з Господом, помолившись 
молитвою покаяння.

Театрально-концертний відділ Асоці-
ації вже 12 років несе служіння для дітей 
і дорослих. Його співпрацівники провели 
близько тисячі доброчинних виступів у 
500 містах України, Росії, Німеччини і 
США. Спектаклі «Скарб» і «Подаруй 
любов», шоу «Свято», різдвяний мюзикл 
«Старий швець», шоу «Комп’ютерні 
пригоди Робіка» і концерт «У Твоїх 
руках» побачили півмільйона глядачів, 

тисячі вихованців дитячих будинків.
Інтернет значно спростив це завдан-

ня. Сьогодні вражаючі історії про те, 
що Бог робить в житті людей, художнє 
і документальне кіно, мультфільми та 
багато іншого Асоціація представляє 
на сайтах video.emmanuil, tv.perekrestok 
i poiskboga.com.

Добре зарекомендувала себе і виїзна 
мобільна клініка «Еммануїла». Лікарні, 
як відомо, є не в усіх селах, а літнім лю-
дям і матерям з грудними дітьми не за-
вжди легко добратися до райцентру. Та 
й у діючих сільських лікарнях сучасного 
обладнання нема. Тому медики Асоціації 
влаштовують благодійні виїзні акції. 

У село приїжджають мікроавтобуси з 
лікарями, ліками, обладнанням. Два дні 
з ранку до вечора лікарі оглядають хво-
рих. Лише в 2011 році медики мобільної 
клініки провели 20 акцій в Рівненській, 
Чернівецькій і Миколаївській областях. 
Медичну допомогу отримали майже сім 
тисяч осіб.

За всі роки проведення медичних 
добродійних акцій понад 80 тисяч осіб 
отримали безплатну медичну допомогу, 
у 9800 чоловік були вперше виявлені 
серйозні захворювання: цукровий діа-
бет, підозра на онкологію, гіпертонія... 
Люди, які про ці хвороби навіть не під-
озрювали, змогли пройти своєчасне 
лікування.

Можна говорити ще про багато. 
Про безплатні гарячі обіди, дитячі 
християнські табори, допомогу сиротам 
і малозабезпеченим сім’ям, створення 
благодійного медичного центру в 
Святошинському районі Києва, про 
відкриття Біблійного інституту «Емма-
нуїл», дубляж мультфільмів «Різдвяні 
скарби Михея», «Пригоди Спанкі» і 

«Пісня ангела», зйомки телепрограм 
«Дім живих історій» і «180 градусів», 
трансляцію популярної телепрограми 
«Клуб 700»...

Зроблено й справді багато. І ще біль-
ше хочеться зробити. Нині співпрацівни-
ки Асоціації перекладають і озвучують 
новий, створений з використанням 
високоякісної 3D-анімації мультфільм 
«Суперкнига». Очікується, що до кінця 
року він вийде одночасно на 20 мовах 
в різних країнах світу.

«Не для себе робимо, — говорять 
співпрацівники Асоціації. — Для Гос-
пода».

Сергій МИРНИЙ.
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тивляйтесь дияволові, — то й утече 
він від вас. Наблизьтесь до Бога, то 
й Бог наблизиться до вас. Очистьте 
руки, грішні, та серця освятіть, 
двоєдушні! Журіться, сумуйте та 
плачте! Хай обернеться сміх ваш у 
плач, а радість у сум! Упокоріться 
перед Господнім лицем — і Він вас 
підійме» (Як. 4:7-10)

Людей завжди цікавило запитання: 
звідки появився диявол? Адже 
якщо Бог — це єдиний Творець 

всього сущого, хіба міг Він створити таку 
жахливу особу?

Писання розповідає, що свого часу Бог 
створив Люцифера: «Ти помазаний херу-
вим хоронитель, і Я дав тебе на святу гору 
Божу, ти ходив посеред огнистого каміння. 
Ти був бездоганний у своїх дорогах від дня 
твого створення, аж поки не знайшлася на 
тобі несправедливість» (Єз. 28:14-15); «Як 
спав ти з небес, о сину зірниці досвітньої, 
ясная зоря, ти розбився об землю, погром-
нику людів! Ти ж сказав був у серці своєму: 
«Зійду я на небо, повище зір Божих постав-
лю престола свого, і сяду я на горі збору 
богів, на кінцях північних, підіймуся понад 
гори хмар, уподібнюсь Всевишньому! Та 
скинений ти до шеолу, до найглибшого 
гробу!» (Іс. 14:12-15).

Але звідки в серці помазаного херу-
вима появилася гордість? На це складне 
запитання є гранично проста відповідь: 
як хвороба — це відсутність здоров’я, як 
ненависть — це відсутність любові, як 
холод — це відсутність тепла, так само і 
гріх Люцифера — це вакуум у серці. Це 
відсутність гідного благоговіння перед 
Творцем. Це самозакоханість. Це замилу-
вання собою!

І це серйозне нагадування для нас: 
людині властиво шукати межу, де почина-
ється гріх. Щось зробити, щось взяти, щось 
з’їсти, щось випити, чимось заволодіти.

Гріх починається там, де ти про себе 
думаєш більше, ніж про Бога. Там, де ти 
себе любиш більше, ніж Бога. Там, де ти 
шукаєш лише свого, а не Божого.

Так появився гріх. Так херувим став 

сатаною. І таким же чином гріх і диявол 
діють в житті людства. «Злодій тільки на 
те закрадається, щоб красти й убивати та 
нищити. Я прийшов, щоб ви мали життя, 
і подостатком щоб мали. Я — Пастир До-
брий! Пастир добрий кладе життя власне 
за вівці» (Ів. 10:10-11). Отже, диявол бажає 
одного — вкрасти, вбити, знищити. Але 
чому в нього таке сильне бажання: руйну-
вати життя людини?

Справа в нас, тобто в тому, що людина 
— це носій Божого образу, такого ненави-
сного для сатани. Людина — єдина особис-
тість, доступна впливові диявола.

Диявол не може вкрасти, вбити і погу-
бити ангелів. Тим більше не може завдати 
хоч якоїсь шкоди особисто Богові.

Колись у Національному парку я 
бачив, як вовк полював на бізонів. Він з 
побоюванням зиркав на величезних биків 
і намагався триматися від них якомога 
далі. Увага вовка була зосереджена на 
телятах. Ось кого він здатний здолати. 
Сатана діє так само.

Тож знаючи це, ми розуміємо: диявол 
— не друг. Це ворог, якому апостол Яків 
закликає опиратися. Але як ми можемо 
вести з ним духовну війну?

На Новий рік жителі Тібету і Китаю 
спалюють опудало «головного диявола», 

і це знаменує очищення світу від злих сил. 
На жаль, у сучасному християнстві існують 
течії, в котрих практикують формальні і 
небіблійні способи ведення духовної битви, 
щось на взірець спалювання опудала. Так, 
у Прибалтиці знайшлися люди, які змай-
стрували опудало диявола і, надававши 
йому копняків і запотиличників, посадили 
на поїзд, який їхав з країни: можна за-
спокоїтися, диявола в Прибалтиці більше 
нема.

Є багато відеороликів, на яких можна 
бачити, як проповідники уявляють, що 
диявол переможений і корчиться в них 
під ногами, а вони топчуть його, помаху-
ють на нього пальцем, суворо кричать і 
наказують.

Але всі ці ритуали, опудала, замовлян-
ня, свята вода, всеперемагаючий хрест не 
діють! Щось не спрацьовує, та й не може, 
адже апостол Яків чітко і ясно сказав «Тож 
підкоріться Богові та спротивляйтесь дия-
волові — то й утече він від вас» (Як. 4:7).

І найперше треба наблизитися до Бога 
— це заклик із Святого Письма. «А тепер, 
сину мій Соломоне, знай Бога, Отця твого, 
і служи Йому всім серцем та всією душею, 
бо Господь вивідує всі серця та знає всякий 
витвір думок. Якщо будеш шукати Його, 
то ти знайдеш Його, а якщо залишиш 

Його, Він залишить тебе назавжди» (1 
Хр. 28:9).

Яків називає конкретні речі, котрі на-
ближають нас до Бога:

Найперше, треба очистити руки.
Мова йде про чистоту наших дій і 

вчинків. Дії впливають на наші стосунки 
з Богом.

Недавно я розмовляв з бомжем на 
смітнику. Бачили б ви його руки. Він слухав 
мене, усміхався, задавав питання, але 
він не подав мені руки. Будь-яка людина 
розуміє: це неприємно, неможливо, так 
не годиться.

Так само неприємно Богові торкатися 
до життя нечистої людини. І тому Бог 
говорить: «Коли ж руки свої простягаєте, 
Я мружу від вас Свої очі! Навіть коли 
ви молитву примножуєте, Я не слухаю 
вас, — ваші руки наповнені кров’ю...» 
(Іс. 1:15).

У цьому правилі є виняток. Якби цьому 
чоловікові стало погано, я переборов би 
свою гидливість. Колись мені довелося 
витягти з води чоловіка. Я знав, що це 
п’яниця, знав, що мені цей чоловік не 
симпатичний. Але він людина, йому по-
трібна моя допомога, і я робив все, щоб 
його врятувати.

Так само і Богові все одно, хто ти, якщо 
ти гинеш. Богові все одно, чистий ти чи не-
чистий, інтелігент чи пропащий злочинець. 
Якщо ти гинеш, Бог спішить тобі назустріч. 
Він протягує руку допомоги. Він з любов’ю 
приймає тебе, як Отець блудного сина.

Але заповідь очищення, освячення не 
втрачає своєї актуальності. Ми кажемо: 
«Прийди до Бога таким, яким ти є!». Од-
нак іноді людині здається, що вона чує: 
«Залишайся такою, яка ти є. Бог все одно 
тебе любить і приймає».

Але істина в тому, що Бог приймає 
нас такими, якими ми є, але не хоче, щоб 
все життя залишались такими! Він хоче 
змінити нас і зробити кращими. Звільнити 
від залежності і очистити від гріха.

По-друге, треба виправити серце!
Бог завжди говорив про серце, тому 

що серце символізує нашу істинну сутність. 
«І промовив Господь: За те, що народ цей 

устами своїми наближується, і губами сво-
їми шанує Мене, але серце своє віддалив 
він від Мене, а страх їхній до Мене — за-
учена заповідь людська» (Іс. 29:13).

Серце — це найголовніше. У вас може 
бути лице без зморшок, гарне довге 
волосся. Вас можна прикрасити золотом 
і стильним одягом. Ви можете мати гроші 
пачками і жити в домі з фантастичним 
комфортом, але... Але якщо ваше серце не 
б’ється, нема вам з того ніякої користі.

Серце — це найголовніше. Серце 
— це джерело! Не важливо, яку ми маску 
носимо, не має значення, наскільки ми 
здатні керувати своєю мімікою, нікому 
нема користі від нашої єлейної мови і 
статусного одягу, якщо наше серце не 
горить для Бога.

Виправте серце! Відкрийте для Бога! 
Спрямуйте сердечні наміри і бажання 
до Бога.

По-третє, треба впокоритися перед 
Господом!

Упокоритися — це життєва позиція, 
коли я визнаю: Бог більший, ніж я. Бог ро-
зумніший, ніж я. Бог сильніший, ніж я. «Тож 
покоріться під міцну Божу руку, щоб Він вас 
свого часу повищив» (1 Петр. 5:6).

Диявол радіє, коли наші вчинки нечисті, 
коли серце помиляється, коли ми непокірні 
перед Богом. Адже цим ми даємо йому 
місце у своєму житті, і нам ніяк не вдасться 
противитися йому.

Але якщо ми приймаємо Боже Слово і 
живемо згідно з ним, Бог наблизиться до 
нас! А коли Бог близько — диявол далеко. 
Коли Бог близько, людині дуже добре, 
спокійно, радісно, безпечно.

Бог підвищить нас!
Люди турбуються про те, щоб до-

годити людині. Людині властиво шукати 
підвищення. Люди шукають прихильності 
в сильних світу цього. Але навіть важко 
уявити, як Бог може підняти людину! Це 
найбільше підвищення, про котре хто-не-
будь коли-небудь чув.

Ми читаємо, як Бог підвищував по-
кірних. Йосипа брати продали в рабство, 
а він став другою людиною після фараона. 
Полонений юнак Даниїл згодом став 
прем’єр-міністром Вавилону. Пастух і 
наймолодший син в сім’ї Єссея Давид став 
царем Ізраїлю.

Упокоріться перед Богом, і Він підніме 
вас. Яка чудова обітниця!

Єлисей ПРОНІН.

Звичайно, я розумію, що стандарти 
краси у всіх різні. Коли я думала 
про те, що Бог створив людину, 

як і все інше, вельми добре, що Він не 
міг нічого переплутати чи забути, по-
являвся контраргумент про гріхопадіння 
і прокляття Боже на людей. Але якщо 
Отець так любить людину, що не пожалів 
Сина за грішних, злих і проклятих, то Він 
не може карати людей нестандартною 
зовнішністю.

Більше того, ніде в Біблії нема згадки 
про стандартну чи нестандартну зовніш-
ність. Ніде не згадується про інкубаторну 
схожість ні окремих індивідуумів, ні 
народів, ні країн. Отже, Богові подо-
бається різноманітність, унікальність. 
Виходить, Він задумав створити мене 
так, щоб усе в мені було гармоній-
не: зріст і об’єм, колір шкіри і очей. 
Чому ж мені так не подобається? Чому 

тоді я не можу себе такою сприйняти? 
Відповідь проста: я орієнтуюся на не-

правильні стандарти. Коли ці стандарти 
ледь не довели мене до істерики, коли я 
запитувала в Бога, що робити, Він послав 
до мене мою подругу Галю, яка прочи-
тала уривки з Пісні пісень 4:1-5 і 7:2-9. 
Я покірно слухала і нічого не розуміла. 
Але слова Писання подіяли, як ліки. Я 
почала подобатися собі. У мене зміни-
лися постава, вираз обличчя, появилися 
грація і шарм.

Це дивне, незрозуміле, непояснюва-
не: коли я сприйняла себе, мене почали 
сприймати інші, почали робити комплі-
менти. То ось, виявляється, в чому се-
крет: у сприйнятті, в покірності волі Божій 
відносно всього, навіть зовнішності.

У мене тепер завжди гарний настрій. 
Навіть якщо хтось намагається його 
зіпсувати. Тому що я впевнена в собі, 
мене приймають і люблять. Незалежно 
від пори року і віку мій дух, в якому живе 
Дух Божий, молодий і бадьорий. Цього 
не приховаєш. Це зауважують всі. Це 
приносить щастя. 

Справжнє щастя не потребує корекції, 
ретушу чи фотошопу. А ці ліки, якими 
лікувала мене моя подруга, допомогли 
багатьом, хто погодився їх прийняти.

Однак треба пильнувати, щоб не зва-
литися в іншу канаву і не виправдовувати 
лицемірно свою пасивність благодаттю. 
Перед Творцем доведеться відповісти за 
довірене тобі тіло, за яким треба догля-
дати. Його не досить любити, годувати, 
одягати, тримати в чистоті, йому не 
можна дозволяти неробство, не можна 
перегодовувати, дозволяти зайве. 

Тіло завжди прагне командувати 
розумом. Воно намагається диктувати 
свої умови. Воно вимагає задоволень. А 
наше завдання — підпорядкувати його 
оновленому розуму і духу. Тобто йому 
потрібно давати відпочивати від їжі 
(через пости), від телевізора. Його треба 
тренувати фізичними вправами і працею. 
Треба тримати тіло на «короткому повід-
ку», щоб воно не загубилося в гріховних 
пожадливостях. Тоді, можливо, будуть з 
нього гідні люди.

Олена ШАБЕЛЬСЬКА.

Сьогодні визначення «віруюча 
людина» означає, що ця людина 
визнала Ісуса Христа своїм Госпо-

дом і Спасителем. Але багато християн 
на цьому й зупиняються, думаючи, що 
коли вони житимуть благочестиво (не 
будуть пити, займатися перелюбом, 
щонеділі ходитимуть до церкви), то 
цього достатньо. Але в Біблії написано: 
«Ідіть і проповідуйте Євангеліє», тому не 
можна називатися християнином, якщо 
ти нікому не проповідуєш.

Багато вважають, що проповідувати 
— це означає розповідати комусь про 
Бога, переказуючи Біблію. Але є багато 
інших способів проповідувати. Напри-
клад, ти можеш засвідчити невіруючій 
людині про чуда, котрі Бог творить у 
твоєму житті, або ж помолитися за цю 
людину.

За часів першоапостольської церкви, 
коли імператор Нерон переслідував хрис-
тиян, знущаючись над ними, піддаючи їх 
звірячим мукам, віруючі в різних містах 
були змушені переховуватися, а знаходи-
ли один одного таким чином. У людному 
місці християнин малював на землі рибу. 
Інші християни, побачивши цей знак, 
запрошували його пройтися з ними. 
Але через те, що навколо було багато 
шпигунів, винайшли спосіб перевірити, 
чи справді ця людина — християнин. Її 
підводили до першого хворого, котрого 
перестріли на дорозі, і пропонували по-
молитися за нього. Якщо за молитвою 
цього чоловіка хворий зцілювався, зна-
чить, це християнин, і його вели до братів 
і сестер у Христі. А якщо зцілення не 

відбувалося, з таким чоловіком відразу 
прощалися.

Якби нас взялися перевіряти таким 
чином, чи визнали б нас християнами?

Тож найперше оцінімо себе самі. Чи 
наше серце настільки прагне прославити 
Господа і настільки відкрите для Нього, 
що через нас Він може творити чудеса 
зцілення, торкатися через наші слова до 
сердець інших людей, закликаючи їх до 
покаяння, чи здатні ми надихати інших на 
те, щоб творити діла Божі. А може, хоч 
ми вже немало років з Христом, однак і 
досі харчуємося, як немовлята, молоком і 
навіть не думаємо робити якісь кроки для 
того, щоб наша віра зростала. «Бо коли 
б ми самі судили себе, то засуджені ми 
не були б» (1 Кор. 11:31).

По-друге, приймімо рішення твердо 
йти за Христом. Не за буквою слова, 
а за серцем. Будьмо щирими з Богом, 
пам’ятаймо, що Він бачить серце кожної 
людини. Почнімо виконувати Його волю в 
малому, і якщо будемо в цьому вірними, 
то й не помітимо, як Господь поставить 
нас над великим. Що б не трапилося в 
житті, не відвертаймося від Бога. «Будь-
те тверезі, пильнуйте! Ваш супротивник 
— диявол ходить, ричучи, як лев, що 
шукає пожерти кого» (1 Петр. 5:8).

І нарешті, аж по вінця наповнімо своє 
життя Богом. Ревнуймо про Його дари. 
Співаймо Йому, читаймо Його Слово, 
творімо діла, котрі Він заповідав чинити 
через це Слово, несімо світові Його 
світло. І чим наполегливіше ми будемо 
це робити, тим яскравішим і сильнішим 
ставатиме Його світло в нас!

Духовні закони ЯковаДуховні закони Якова

l ПЕРЕВІРМО СЕБЕ

Ознаки християнина
«Поправді, поправді кажу вам: Хто вірує в Мене, той учинить діла, 

які чиню Я, і ще більші від них він учинить, бо Я йду до Отця» (Ів. 14:12).

Тим, хто незадоволений своєю 
зовнішністю

Чомусь ми впевнені, що худі, 
опрацьовані в фотошопі, усміхнені 
моделі — це взірець людського щас-
тя. А щастя дуже хочеться. Скільки 
можна його чекати? Минає рік за 
роком, ти виснажуєш себе дієтами, 
напихаєш вітамінами і «чудодійни-
ми» бальзамами, доходиш до не-
рвових зривів, але ніяк не нагадуєш 
усміхнену модель. Більше того, тебе 
лякає та, що дивиться на тебе в 
дзеркало. Ти це ненавидиш. Скільки 
сил, скільки грошей потрачено на те, 
щоб втиснути її в загальноприйняті 
рамки. А їй хоч би що. Так, я нена-
виджу свою фігуру, свою повноту, 
свою поставу і багато ще чого в 
собі. Мої очі мимоволі зупиняються 
на худорлявих жінках. Дивлюся на 
них із заздрістю. Але одного разу 
почула від такої худорлявої жіночки, 
що вона з заздрістю дивиться на 
повненьких жінок.
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Культ святих мощів в християнстві 
почав поширюватися після Нікей-
ського собору 325 року. Тобто про-

тягом майже 300 років прах найближчих 
сподвижників Христа нікого не цікавив. 
Зрозуміло, тим, хто проводжав свідків 
життя Ісуса в останню путь, не спадало 
на гадку складати докладні плани поховань 
або ж замість поховань здавати тіла по-
кійних на зберігання послідовникам нової 
віри. Тому придбання справжніх мощів 
перших святих стало, м'яко кажучи, спра-
вою вкрай скрутною. Ні про яку достовірну 
ідентифікацію не могло бути й мови. Спро-
буйте-но зараз відкопати якесь набагато 
пізніше поховання часів Ярослава Мудрого 
чи Володимира Мономаха і з абсолютною 
точністю ідентифікувати останки. 

І ще далеко не факт, що ці останки 
взагалі збережуться як такі. На території 
поблизу Ефеса трупи не піддаються при-
родній муміфікації. 900 років – період прак-
тично повного розкладання останків. 

Але мощі знайшлися, причому в не-
абияких кількостях. Так, у Андрія Перво-
званного виявилося п'ять тіл, шість голів 
і 17 рук. У святої Анни  – два тіла і вісім 
голів. Стільки ж голів і у святого Пилипа. 
У Івана Хрестителя – десять тіл і сім 
«справжніх голів». 

А ось продовження вибіркового і дале-
ко не повного списку спонтанного клону-
вання мощів: Бенедикт – три тіла і чотири 
голови;  Еразм – 11 тіл; Доротея – шість тіл; 
Стефан – чотири тіла і вісім голів; Олена 
– чотири тіла і п'ять голів; Ієронім – два 
тіла, чотири голови і 63 пальці; Юліана – 20 
тіл і 26 голів; Лука – вісім тіл і дев'ять голів; 
Петро – 16 тіл; Федора – чотири тіла і шість 
голів. Повний перелік дублікатів займе ще 
кілька сторінок. 

Шанування останків померлих – дуже 
давній культ, поширений у всьому світі. 
Поклонялися кісткам предків, черепам 
вождів, останкам хоробрих воїнів (як 
своїх, так і чужих), носили амулети з 

Антимінс, ковчежець, рака, та-
берникль, релікварій... Більшості 
людей ці терміни ні про що не го-
ворять, і тільки дехто вгадує в них 
предмети релігійного культу. Усе це 
— ємності для зберігання останків 
людей, яких вважають святими. Але 
якщо терміни і невідомі, то сама 
практика пошанівку останків святих 
поширена надзвичайно.

Про особливе сакральне значення 
цього культу красномовно свідчать 
факти. Будь-який православний 

храм містить мощі, покладені в ньому при 
його заснуванні й освяченні. Це правило 
настільки суворе, що єпископ, який насмі-
лився освятити храм без мощів, підлягає 
анафемі. Під престолом всередині вівтаря 
храму поміщений ковчежець з людськими 
останками, сам же престол, який слу-
жить столом для євхаристії, покритий 
спеціальним покривалом — антимінсом, 
у котрий також вкладені шматочки мощів. 
Вважається, що таїна перетворення хліба 
і вина на тіло і кров Христа відбувається 
тільки на ньому.

Мощі можна виявити в іконах і хрестах. 
Така практика пояснюється глибоким 
переконанням у тому, що останки святих 
володіють чудотворними властивостями, і 
саме тому вони не піддаються тлінню. 

Ці вірування породжували найнесподі-
ваніші способи поклоніння. Так, наприклад, 
у соборах Московського кремля впритул 
до 1917 року  після Великої П’ятниці на 
середину храму виносилися всі мощі, і 
звершувалось їх омивання. По закінченні 
обряду воду омивання як велику святиню 
роздавали клірикам і знатним особам, а 
присутні в храмі окроплювались нею.

Особливе благоговійне ставлення до 
останків великих людей спостерігається 
в обширному історичному зрізі. Під різ-
ною мотивацією цей стародавній культ 
виявляв себе в стародавньому Єгипті з 
його пірамідами-гробницями, у буддизмі, 
в атеїзмі з його ленінським мавзолеєм, у 
культі предків східних слов’ян. Відома при-
казка «перемивати кістки» походить від 
поганської практики викопування покійника 
через рік після його смерті і промивання 
його кісток.

Своє ставлення до цієї практики Біблія 
висловлює чітко і однозначно: «Кожен, хто 
доторкується до померлого, і не очистить-
ся, — він занечистив Господню скинію...» 

(4 М. 19:13). Нехтування цим простим 
санітарним правилом породило багато 
проблем, і не лише в сфері здоров’я. Після 
офіційно закріпленої практики пошану-
вання мощів побічні ефекти цієї форми 
фетишизму почали проявлятися повсюдно. 
Викрадання мощів, їх фальсифікація, та-
ємне муміфікування, бізнес на забобонах 
— ось лише деякі з них.

Фетишизм (релігійне поклоніння ма-
теріальним предметам — фетишам, яким 
приписуються надприродні властивості) 
завжди був візитною карткою поганства, 
а віра в рекліквії завжди була сильнішою 
за найочевидніші розвінчування. Такий 
забобон у своїй суті. Він абстрагований від 
здорового глузду, позбавлений авторитет-
ної основи, першоджерела, і грунтується на 
чуттєвому досвіді.

У християнстві ця практика була офі-
ційно закріплена через кілька століть після 
його виникнення. Основу під цей культ було 
підведено таку: «Спаситель наш Христос 
дарував нам спасаючі джерела, останки 
святих, що багаторазово виливали благо-
діяння на гідних. І це через Христа, Котрий 
в них проживає». Хоч така заява геть 
позбавлена біблійного підгрунтя, усе ж 

знайшлися люди, котрі 
пов’язали культ мощів 
з відомим біблійним 
епізодом, що трапився 
у 835 р. до н. е. «А Єлисей заслаб 
на недугу, що з неї й помер... І 
сталося, як ховали одного чоло-
віка, то погребальники побачили 
ті орди та й кинули того чоловіка 
до Єлисеєвого гробу. А коли впав 
і доторкнувся той чоловік до Єли-
сеєвих костей, то воскрес і встав 
на ноги свої» (2 Цар. 13:14, 21). 

Але чому ж Господу знадо-
бився такий спосіб для воскресіння 
людини? Слово Господнє обходить 
мовчанням людину, що пережила 
чудо воскресіння, а цей епізод є 
останньою згадкою про пророка 
Єлисея у Старому Заповіті. Тому 
справа саме в ньому. Знайомство 
з цим біблійним персонажем від-

криває цікаву неординарну особистість 
з такими характерними рисами, як по-
ривчастість, цілеспрямованість, різкість, 
посвячення ділу, неординарність. 

Згадаймо історію про покликання 
Єлисея, про його рішучі дії у відповідь 
на заклик до пророчого служіння (1 Цар. 
19:19-21). Він без вагань спалює свій плуг і 
смажить на ньому м’ясо тварин, що тягнули 
його. На таке рішуче спалювання мостів 
здатний не кожен.

До рішучості нашого героя додається 
ще й унікальна цілеспрямованість з ва-
гомою часткою максималізму: «Нехай же 
буде на мені подвійний твій дух» (9).

Дуже сумна історія про малих дітей, 
яких прокляв молодий пророк (2 Цар. 2:23-
24). Неважко уявити, яка народна «слава» 
супроводжувала Єлисея. Знаменний факт: 
Єлисей ще не раз стикався з дитячими 
і молодіжними бідами, і змушений був 
виконувати спасительну місію. Але ви-
сновок очевидний: пророки також люди; 
повноваження, дані згори, — це і велика 
відповідальність, і засіб виховання.

Сюжети про зцілення сирійського на-
чальника війська і помилування сирійської 
армії стали ще двома приводами для 

зубів, шматочків шкіри, волосся і яких 
завгодно частин тіла. Черепи і скелети 
були частиною інтер'єру і навіть ланд-
шафтного дизайну. З цим намагалися 
боротися, але марно. Первісні уявлення 
в тій чи іншій формі воскресали знову.

 Не так давно в Свято-Катерининсько-
му кафедральному соборі Краснодара на 
загальний огляд виставлялася кисть руки 
Марії Магдалини, привезена з монастиря 
на горі Афон. Проте цей монастир – аж ніяк 
не єдине місце, в якому зберігаються мощі 

людського поголосу. Таким був біблійний 
пророк — людина, покликана Богом. 

А історична канва тих подій така... Пів-
нічна частина колись великого і єдиного 
Давидового царства опинилася в глибокій 
кризі. Залишалося лише піввіку до моменту 
його завоювання. Ще не оговтавшись від 
духовної розрухи під час правління не-
честивої Єзавелі, Ізраїль ось-ось повинен 
був стати на останню путь своєї історії за 
правління розпусного Йорама, коли більша 
частина Авраамового спадку припинила 
існування, перетворившись пізніше на 
інший народ під назвою «самаряни». Ця 
асиміляція була неминуча як Господній гнів 
за відступництво. 

Але повний милості Бог завжди дає 
шанс. Ця незаслужена милість була пере-
дана через пророків Іллю і Єлисея і поляга-
ла у заснуванні ними духовних навчальних 
закладів для молоді Ізраїлю — пророчих 
шкіл для тих, кого ще цікавить істина. 
Всевишній сіяв насіння в молодь у надії, що 
колись воно зійде і заколоситься врожаєм 
на духовних нивах. Це був правильний 
крок. Коли Ісус Христос був у Самарії, Він 
промовив: «Підійміть свої очі,та погляньте 
на ниви — як для жнив уже пополовіли 
вони!» (Ів. 4:35).

У цій праці пророк Єлисей відігравав 
виняткову роль. Своєю особистою учас-
тю, зв’язками при царському дворі, своїм 
впливом і миротворчою діяльністю він 
сприяв розвитку цього важливого почину 
— духовної освіти і виховання, і Бог не міг 
допустити, щоб Його діло померло разом 
з Єлисеєм. А така загроза була!

Про обставини смерті пророка Писання 
говорить: «А Єлисей заслаб на недугу, що з 
неї й помер» (2 Цар. 13:14). Важкі хвороби 
вважалися ознакою особливих Божих 
проклять. І Небесний Бог вибирає спосіб, 
який остаточно підтверджує особливу 
вибраність Єлисея і, звичайно ж, статус 
пророчих шкіл, які він заснував.

Окрім цього, згадана вище історія про 

воскресіння описана в контексті діалогу 
вже хворого Єлисея з ізраїльським царем 
Йоашем (див. 2 Цар. 13:14-19). Останній, 
будучи людиною слабохарактерною і мало-
душною, сприймав грядущу смерть Єлисея 
з неприхованим жахом, передчуваючи своє 
безсилля перед відповідальністю за без-
пеку держави. Пророк як міг підтримував 
царя за життя. Провидінню Божому було 
потрібно підтримати руки Йоаша і після 
смерті пророка.

Біблія повідомляє, що чудо воскресіння, 
створене Богом (а не кістками!), сталося 
через кілька місяців якраз в ту мить, коли 
«моавські орди прийшли до Краю» (2 Цар. 
13:20-21). Це було найсильнішим стимулом 
для Йоаша. А те, що чудо викликав Бог, а не 
кості, підтверджують чіткі тексти Писання: 
«Бо як має Отець життя Сам у Собі, так і 
Синові дав життя мати в Самому Собі» (Ів. 
5:26); «Цар над царями та Пан над панами, 
Єдиний, що має безсмертя і живе в непри-
ступному світлі» (1 Тим. 6:15-16).б Ніхто (і 
тим більше ніщо!), окрім Бога, не має непо-
зиченого життя, яким можна ще й ділитися.

Це чудо не породило культу мощів ні в ті 
часи, ні в наступні 900 років. Він виник наба-
гато пізніше як плід політики конформізму 
(узгодження з народними традиціями, що 
вкоренилися), яку практикувала середньо-
вічна Церква. Тому біблійні тексти почали 
тлумачити на догоду цій політиці.

Корінь проблеми вшанування мощів у 
тому, що цим підмінюється об’єкт покло-
ніння. Ісус гранично чітко виразив Своє 
ставлення до людських останків: «Горе 
вам, книжники та фарисеї, лицеміри, що 
подібні до гробів побілених, які гарними 
зверху здаються, а всередині повні трупних 
кісток та всякої нечистости!» (Мт. 23:27).

Слово Боже запевняє, що Христос про-
живає лише в живому серці (див. Іс. 38:19; 
57:15; 1 Кор. 3:16). У вільному суспільстві 
кожен вільний вибирати власну віру. Але 
треба пам’ятати, що навіть незначна 
похибка при визначенні азимуту напри-
кінці дороги дасть відхилення у величезних 
величинах. Тому, дорогий читачу, віруючи 
в Бога, ти можеш бути впевнений в істині 
лише тоді, коли звіряєш свої думки з єди-
ним незаперечним авторитетом — Біблією, 
Божим Словом. Якщо тільки в ланцюжку 
авторитетів поступового розкриття істин 
Біблії ти не додаєш до фінальної ланки 
людську традицію або ще щось... Але це 
вже інша тема.

Рустем МУХАМЕТВАЛІЄВ.

Поклоніння мощам
У Києві під час ввезення в Києво-Пе-

черську лавру мощів «Андрія Первозван-
ного» неймовірна кількість паломників 
зібралося для поклоніння цим мощам: 
люди по черзі прикладалися губами, по-
рушуючи цією дією всі мислимі гігієнічні 
норми, до заскленого куба, крізь який 
просвічував якийсь зморщений плямистий череп.

Видовище було невимовно жахливе і викликало лише одну думку: невже 
все це відбувається в ХХI столітті?

Проте таку «потужну» виставу практикують церковники регулярно і по-
всюдно, збираючи мільйони релігійних некрофілів – бо як ще їх назвати?

Якщо скласти всі уламки й останки культових предметів і тіл, розкида-
них по всьому світу, що виставляються на огляд релігійної пастви, то їх 
сумарна кількість багаторазово перевищить реальні розміри цих об'єктів. 
Імовірно, що, прочитавши цю статтю, дехто скаже, що вона ображає по-
чуття віруючих і спрямована проти християнства. Насправді ж така мета 
не ставилася. Навпаки.

Кістки пророкаКістки пророка

святої. Їх можна побачити в Єрусалимі, 
Римі (храм Івана Латеранського); Мінську 
(храм Святої рівноапостольної Марії Маг-
далини); церкві Сент-Бом поблизу Марселя 
(там зберігається її голова); церкві Сент-
Мадлен у місті Везле (Бургундія); Сен-
Максима (Прованс); у монастирі Есфігмен 
в Греції (там зберігається її ліва нога). 

Однак самими мощами перелік святинь 
не обмежується. Разом з кистю руки Ма-
рії Магдалини в Краснодарі показували 
частку хреста, на якому був розп'ятий 
Ісус Христос. Але якщо зібрати всі наявні 
по світу частки, то з них можна скласти 
близько сотні хрестів. Мабуть, хрест був 
циклопічних розмірів, і його вершина 
губилася десь у стратосфері. А цвяхів, 

якими був прибитий Христос, зібрали аж 
1235 штук! 

А ось короткий список інших християн-
ських реліквій: сльози Богородиці; молоко 
Богородиці; волосся немовляти Ісуса; 
кров Ісуса, зібрана біля підніжжя Хреста; 
сльози Ісуса; сіно з ясел, в яких лежав Ісус; 
срібна таця, на якій лежала голова Іоанна 
Хрестителя; посуд з Тайної вечері; ніготь 
святого Павла; крайня плоть Ісуса; шматки 
савана Ісуса; залишки одягу апостолів; 
камінь, на якому сидів Ісус; терновий вінець 

брати разом, то можна робити висновок, 
що Ісус на прощання влаштував вельми 
вражаючий банкет. Лоскутів з савану 
Господа стільки, що загортали його не 
інакше, як у корабельние вітрило. А крім 
того, виходить, що за Ісусом і Його учнями 
натовпами ходили антикварі, збираючи 
все, що тільки можна.

У Києво-Печерській лаврі довгий час 
зберігалася пляшка з запечатаною в ній... 
пітьмою єгипетською. 

Почуття віруючих ображає не опис 
всіх цих неподобств, а сама їх наявність. 
Не можна за світло віри видавати останки 
покійних. До просвіти це не має ніякого 
відношення. Релігія з духовного вчення 
вже давно перетворилася на своєрідний 
різновид шоу-бізнесу. У Краснодарі на 
кістки прийшли подивитися близько 100 
тисяч чоловік. Уявіть, скільки вони зали-
шили грошей, які не обкладаються ніякими 
податками. Навряд чи від такого бізнесу 
хтось відмовиться.

У 60-ті роки ХХ століття Ватикан по-
каявся і «зняв святість» з більше сотні 
святих. Усіх «чинів і звань» позбувся 
святий Георгій Побідоносець. Причина 
– його ніколи не існувало. Легенда про 
хороброго християнського воїна, що вряту-
вав прекрасну дівчину від зубів страшного 
чудовиська – це переклад давньогрецького 
міфа про Персея і Андромеду. Проте в 
цього примарного святого виявилося не 
багато не мало 30 тіл! Так само не було і 
святої Єлизавети, яку, за переказами, вря-
тував Георгій, але її мощі теж збереглися 
до наших днів.

 Католики також визнали, що ніколи 
не існували:  Бригіта, Варвара, Катерина, 
Мексиканська Діва Гваделупська, Хрис-
тофор, Валентин (той самий, на честь 
якого 14 лютого святкується день всіх 
закоханих).

Але ж мощі  всіх цих святих ніхто не 
вилучав. То чиї це кості? Є попит на трупи, 
буде і пропозиція. Цілком по земному, і 
нічого надприродного.

Володимир МАРКІН.
http://irvara.livejournal.com.

(зберігається в соборі Паризької Бого-
матері); вбрання, в якому Ісуса вели на 
Голгофу; свіча, яка світила при народженні 
Ісуса; посудина з потом святого Михаїла, 
зібраного після його борінь з дияволом; 
палець святого духа; шматок вікна, через 
яке архангел Гавриїл явився Марії; кістки 
ослиці, на якій Ісус в'їжджав в Єрусалим 
(у Вероні скелет, а в Генуї хвіст) і так далі і 
так далі. У листопаді 2002 року знайшлися 
навіть сандалі Христа (!).

 Багато з перелічених вище реліквій 
існують в абсолютно неймовірних кіль-
костях. Скажімо, столів на Таємній вечері 
було два – кедровий і дубовий. Перший 
зберігається в Італії, другий – в Австрії. 
А якщо посуд, що стояв на тих столах, зі-



ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ХРИСТИЯНСЬКА МІСІЯ «ДОБРИЙ САМАРЯНИН»ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ХРИСТИЯНСЬКА МІСІЯ «ДОБРИЙ САМАРЯНИН»6

N 8 (163), СЕРПЕНЬ 2012 РОКУN 8 (163), СЕРПЕНЬ 2012 РОКУ

C
 —

 б
ла

ки
тн

ий
   

М
 —

 п
ур

пу
рн

ий
   

Y 
—

 ж
ов

ти
й 

  В
 —

 ч
ор

ни
й

Мода змінюється. Те, що було пис-
ком моди в XIX-XX ст., нині має кумед-
ний і незграбний вигляд. Змінюються 
стилі, довжина сукні, висота й товщина 
підборів. Змінюється все. Але в усі 
століття залишається незмінним одне: 
жінка завжди прагне бути гарною. Що 
ж таке краса?

Краса – один з найбільших проявів Бога. 
Людині, створеній за Його образом і 
подобою, властиве прагнення краси. 

Очевидно, через те людина й прикрашає своє 
житло, ділянку навколо будинка й себе саму. 
Тільки людина здатна бачити красу й насоло-
джуватися нею. Коли ми милуємося чудовими 
краєвидами, тендітним метеликом, яскравим 
пір’ям птаха або грацією коня, ми захоплюємося 
красою Божого творіння, тому що в нас закла-
дене відчуття краси. Бог виявляє Себе через 
красу Свого творива.

Господь створив прекрасним усе, а шедев-
ром Його творіння була жінка. «І Бог на Свій 
образ людину створив… як чоловіка та жінку… І 
побачив Бог усе, що вчинив. І ото, вельми добре 
воно!» (Бут. 1:27, 31).

Бог не засуджує, а навпаки, високо цінує 
зовнішню красу: Сара була такою гарною, що 
Аврам боявся, що інші чоловіки вб’ють його, 
щоб заволодіти його дружиною (Бут. 12:11–12); 
Ревека була «вельми вродлива з обличчя» (Бут. 
24:16); Авіґаїл була «доброго розуму та вродли-
ва» (1 Сам. 25:3); Естер була «хорошої постави 
та вродливого вигляду» (Ест. 2:7).

Біблія неодноразово згадує про те, що 
жінки тих днів користувалися косметикою, 
щоб підкреслити свою красу, наприклад, Естер 
причепурювали 12 місяців, це був установлений 
порядок для жінок (Ест. 2:12). Для більшої краси 
єврейки використовували різні засоби: мазі, 
масла, парфуми, рум’яна, білила (Пісн. 4:14).

У жінок головною прикрасою були сережки із 
золота, срібла, слонової кістки, часто з коштов-
ними каменями (Вих. 32:2; Чиc. 31:50). В Ізраїлі 
відомі з найдавніших часів намиста, кулони, 
ручні й ножні браслети, персні. Їх виготовляли зі 
срібла й золота, прикрашаючи відшліфованими 
дорогоцінними й напівкоштовними каменями. 
Зі слонової кістки робили гребені, брошки, 
вази, скриньки для зберігання косметики.

Коли Мойсей виводив ізраїльтян з Єгипту, 
то вони взяли з собою свій найкращий одяг і 
прикраси. Біля гори Синай, поки Мойсей роз-
мовляв з Господом, ізраїльтяни, зібравши свої 
прикраси, розплавили їх і відлили золотого 
тельця. Однак, покаявшись у своїй невірності 
Господу, «…приходили ті чоловіки з жінками, 
кожен щедросердий, і приносили гачка, і носову 
сережку, і персня, і сережку, всякі золоті речі, 
та все, що людина приносила, як золоте при-
ношення для Господа» (Вих. 35:22). Зібраним 
золотом і коштовностями ізраїльські майстри 
прикрасили скинію.

Усе вищезгадане доводить, що жінка за всіх 
часів прагнула оточувати себе гарними речами 
й бути модною. Але є два «але»:

– не потрібно сліпо підкорятися моді;
– прагнення «крокувати в ногу з часом» 

не треба робити всепоглинаючою метою.

Нетлінна краса 
у Новому Заповіті

Ісус Христос проголошує важливий принцип 
переваги небесних цінностей над земними: «Чи 
ж не більше від їжі життя, а від одягу тіло?» 
(Мт. 6:25).

Апостол Павло так звертається до жінок: 
«Так само й жінки, – у скромнім убранні, з со-
ромливістю та невинністю, нехай прикрашають 
себе не плетінням волосся, не коштовними 
шатами, але добрими вчинками, як то личить 
жінкам, що присвячуються на побожність» (1 
Тим. 2:9–10). Слово «прикрашати» походить 
від грецького «космео», що означає «упоряд-
ковувати». У цьому тексті Павло не забороняє 
жінкам прикрашати себе, а радить їм приводити 
свій зовнішній вигляд у порядок.

Кожна християнка повинна мати такі духо-
вні якості, які зроблять її здатною самостійно 
приймати правильні рішення щодо її одягу й 
прикрас, світ не повинен їй указувати, що вона 
повинна одягати. Отже,

– перший принцип: порядок у зовнішньо-
му вигляді;

– другий принцип: зовнішній вигляд 
жінки визначають якості її серця.

Духовні якості
Апостол конкретно називає ці якості: 

соромливість і цнотливість. Соромливість 
(грецькою aidous) – це почуття сорому або честі, 
скромність, благоговіння, повага до інших. Це 
риса серця, що робить його здатним розуміти 
й уникати того, що ганебно. Це унікальна риса, 
притаманна християнському характеру благо-
честивої жінки, яка своїм одягом не прагне 
привернути увагу до свого тіла, але прикрашає 
себе з почуттям поваги до інших. Її вбрання 
не говорить про сексуальну розбещеність і 
чуттєвість, що нерідко диктують деякі тенденції 
в сучасній моді.

Одне із значень грецького слова sofrosuneis, 
яке перекладено як цнотливість, – «здоровий 
глузд». Воно вказує на здатність християнки 
тверезо мислити, на її самодисципліну, вміння 
контролювати себе щодо одягу та прикрас.

Істинна краса
Павло закликає жінок-християнок кон-

центруватися на своїй внутрішній красі, яка 
є найкращою прикрасою для тих, хто шукає 
благочестя. Джерелом і засобом досягнення 
цієї краси є, насамперед, їхні добрі справи.

Одного разу я познайомилася з жінкою, 
зовні схожою, м’яко кажучи, на казкового 
персонажа, яким лякають маленьких дітей. 
Гачкуватий ніс, випнута щелепа, окуляри з ве-
личезними скельцями, рідке безбарвне волосся 
і такі ж безбарвні очі. Це знайомство відбулося 
в одній із лікарень, де лежали мами із застудже-
ними крихітками. Жінки в палаті цуралися її, я 
ж вирішила поспілкуватися з нею.

Жінка виявилася розумною, милою й ча-
рівною. Через півгодини я перестала помічати 
її вади. Незабаром вона, підбадьорена моєю 
увагою, стала відвертішою й розповіла, що ді-
тей у неї не може бути, а дочка – прийомна, що 
незабаром вона всиновить і братиків дівчинки, 
оскільки батьки в них алкоголіки, жорстоко по-
водяться з дітьми, забувають годувати. Вона 
підняла кофтинку своєї однорічної крихітки й 
показала мені шрами від опіків на животику 
дитини. «Це її п’яний тато так гасив сигарети», 
– пояснила жінка. На її очах забриніли сльози, 
і тепер вони не здавалися мені безбарвними 
– вони були прекрасні! А на ранок сусідка по 
палаті повідомила мені, що добре знає сім’ю 
моєї нової знайомої, що в неї дуже хороший 
чоловік, що живуть вони дружно, що вона гарна 
господиня, що симпатичний костюмчик дитини 
вона сплела сама. Я не знаю, що тепер робить 
ця жінка, ми більше не зустрічалися. Але вона 
завжди була для мене прикладом справжньої 
краси. Тієї краси, що не в’яне!

Дорогі жінки, краса – це не риси вашого 
обличчя й не форми вашої фігури. Краса – це 
те, ким ви є насправді, те, як ви мислите, як 
відчуваєте, як реагуєте на те чи інше.

«Не робіть спокуси…» 
(1 Кор. 10:32) за допомогою 

одягу
Апостол Павло не подає список рекомен-

дованих і заборонених стилів одягу й прикрас. 
Замість цього він концентрує увагу своїх читачів 
на належному стані серця християнки, здатно-
му зробити її гарною, сформувати її правильне 

ставлення до вбрання. Віруюча 
людина, яка зростає в благочесті 
й праведності, зможе вибрати з 
різних модних тенденцій такий 
одяг, що підкреслить її красу та ін-
дивідуальність, але не стане «спо-
тиканням слабим» (1 Кор. 8:9).

Чоловіки люблять 
очима

Головний персонаж однієї з 
біблійних книг Йов робить разюче 
визнання: «Умову я склав був з 
очима своїми, то як буду дивитись 
на дівчину?» (Йов. 31:1). Чому 
Йов був змушений піти на такий 
крок? Сам Бог сказав, що «не-
має такого, як він, на землі: муж 
він невинний та праведний, що 
Бога боїться, а від злого втікає» 
(Йов. 1:8). Але, виявляється, і така 
непорочна, справедлива, богобо-
язлива людина, що віддаляється 
від зла, не могла уникнути цієї 
внутрішньої боротьби!

У Біблії достатньо прикладів, 
коли, споглянувши на жіночі при-
нади, не встояли такі чоловіки, як 
Самсон, Соломон, Давид та інші. 
«Калейдоскоп» чуттєвих образів 

обертається в чоловічій голові зі скаженою 
швидкістю. І це все мимоволі! Духовні чоловіки 
дисциплінують себе, вони суворі до себе. Тому 
дуже важливо нам, жінкам, зрозуміти, що кра-
ще одягатися так, щоб не збуджувати в чужих 
чоловіках гріховних бажань!

Американська письменниця Шонті Фельдан 
у книзі «Строго конфіденційно: жінкам про чо-
ловіків» пише: «Абсолютно неосвічені в цьому 
питанні жінки й дівчата ускладнюють стано-
вище чоловіків. Оскільки більшість жінок, на 
відміну від чоловіків, люблять аж ніяк не очима, 
вони не усвідомлюють факту свого впливу на 
оточуючих їх чоловіків, у що чоловіки, до речі, 
відмовляються вірити.

Батько одного сімейства запитав мене, наві-
що його розсудлива донька, студентка коледжу, 
крутиться перед хлопцем, який їй подобається, 
в облягаючій маєчці. «Невже моя дочка не ро-
зуміє, що робить?» – сказав цей чоловік. «Так, 
– відповіла я, – не розуміє. Вона знає, що гарна, 
але навіть не підозрює, що відбувається в голо-
ві в цього хлопця. Їй здається, що він думає: 
«Ой, яка вона чарівна!». І це все, що приходить 
їй на розум». «Чарівна?! – перепитав уражений 
батько. – Він же уявляє її роздягненою!»

Ось про це ми часто й не здогадуємося. 
Багато жінок просто шукають чоловічої любові 
й уваги, не розуміючи при цьому, що «увага», 
якої вони в результаті домагаються, зовсім не 
те, чого вони прагнули, і що вона не має нічого 
спільного з любов’ю. Запевняю вас, мами, що 
ваша юна дочка, якби ви їй пояснили, не буде 
в захваті від думки, що її облягаючий одяг 
підштовхує її однокласників до того, щоб вони 
уявляли собі її в оголеному вигляді.

На жаль, можу гарантувати, що навіть 
багато дорослих жінок не уявляють, які думки 
й образи народжуються в головах вірних одру-
жених чоловіків, коли ті бачать їх у подібних 
«карколомних» убраннях. Кожній жінці приємно, 
коли на неї звертають увагу. Але чоловіки не 
хочуть, щоб ви змушували їх звертати на вас 
увагу. Ви забиваєте голови вірних чоловіків 
усякою дурницею й провокуєте їх на негідне 
ставлення до їхніх дружин. Ми зобов’язані 
розуміти, як багато залежить від нас, і на-
магатися зробити все, щоб уберегти чоловіків 
від спокус».

Секрети жіночої краси
– Щоб губи були гарними  – вимовляй 

тільки добрі слова.
– Щоб очі були прекрасними – дивися на 

людей з любов’ю.
  – Щоб фігура була ідеальною – ділися 

своєю їжею з голодними.
– Щоб руки були ніжними й витонченими 

– однією рукою допомагай собі, а другою 
– людям.

– Для гарної постави – ходи з повною 
впевненістю, що поруч із тобою йде Сам 
Господь.

– Справжня краса жінки – в сердечній 
турботі про інших і прояві добрих почуттів. 
А з віком така жінка стає ще гарнішою!

Матеріал підготувала 
Алла АЛЕКСЄЄВА.

Коли займаєшся фінансовими аферами, набуваєш здат-
ність бачити, як обманути ту чи іншу контору. Заходиш 
на фірму і через деякий час уже розумієш, як діяти. 

Мені така здатність довго заважала вже в християнському 
житті. Швидкість придумувати операції про фінансову підпри-
ємливість плюс самовпевненість і рішення залатати позикою 
проблеми, що виникли, породжували величезні борги.

Бог щодо мене мав Свої плани. І Його аж ніяк не хвилювало 
те, що я задихаюся від боргів. Можу вас запевнити, для Нього 
вирішити вашу проблему з боргами — це не проблема. Але 
змінити вас — це процес, причому довготривалий.

Ми всі — тугодуми. До нас очевидні речі доходять лише 
тоді, коли ми опиняємося в несприятливих обставинах і аж 
тоді усвідомлюємо, що помилялися. Я думаю, що в деяких 
моїх ситуаціях автором був Бог, в інші я заліз сам. Без диявола 
також не обійшлося. Я, як муха на солодке, летів у розставлені 
ним пастки.

У підсумку заліз по вуха в борги, від яких страждала сім’я, 
страждав я і страждали люди, яким я був винен. Це було 
жахливо. Я заробляв досить добре, але всі фінанси спливали в 
чорну дірку боргу і відсотків. І коли наставав наступний період 
виплати відсотків чи оплати оренди, то я вирішував це звичним 
способом — шукав, у кого позичити.

Ви можете сказати: а ти що, брате, невіруючий? Сказати 
то можете, а ось жити в надії на Бога реально спробуйте. Я 
молився, постив, старався вірити і надіятись, але нічого не 
виходило. І знаєте, чому? Та тому, що я не змінював свого 
ставлення до фінансів, не змінював рівень своєї довіри до Бога. 
Напевне, ці мишачі перегони так й продовжувались би, якби 
Бог був до мене байдужим. Але це не так. Усіх нас Він любить 
особливою любов’ю. Тепер я це дуже добре розумію.

У моєму випадку етап підготовки до змін був тривалим і 
болючим. Ми  разом з дружиною отримали об’явлення, що Бог 
турбується про кожний наш день. Він сказав не турбуватися, 
Він сам все вирішить. І всі лінивці закричали: «Ура!». Але ж ні. 
Цей вірш не говорить про те, що можна полежати і нікуди не 
прагнути. Ні. Він говорить про нашу суєту, про хліб насущний і 
про те, що ми намагаємось все вирішувати самі замість того, 
щоб довірити це Богові.

І ми з дружиною наважилися. Буквально відразу Бог виявив 
Свою турботу про нас. Він давав нам саме те, що нам було 
необхідне на кожний день. Як тільки виникала потреба — Він 
її вирішував. Було цікаво бачити і переживати чудо щодня. Бог 
давав необхідні фінанси, і, прийшовши додому, я дивувався, що 
прийшла саме та сума, яка була вкрай нам необхідна.

На цьому Бог не зупинився. Він вирішив проблему з борга-
ми. У мене була батьківська квартира, яку я намагався продати 
вже біля десяти років, але марно. Я постив за її продаж, але Бог 
не піддається на наші виверти і намагання маніпулювати Ним, у 
Нього все відбувається в потрібний час. І я був вражений, коли 
цю квартиру несподівано купили. Знайомі нам радили купити 
собі хоч якесь житло, а з боргами, мовляв, потім розберетесь. 
Але ми не піддавалися на підступи ворога і були сповнені 
рішучості позбутися боргів.

Ми віддали практично всі борги. Залишились незначні суми. 
Для себе придбали стареньку іномарку, бо була гостра потреба 
в транспорті для роботи. І це для нас стало благословенням.

Нині ми не маємо жодного переживання щодо фінансів. Бог 
благословляє і притому щедро. Звичайно, у нас залишаються 
невирішені потреби, але ми безмежно вдячні Богові за турбо-
ту, яку Він виявляє до нас щодня. Ми навіть не напрягаємося, 
коли приходить час оплачувати рахунки. Він все дає, і дає 
своєчасно.

І наостанку додам: Бог дає нам фінанси, щоб ми могли дати 
Йому звіт про їх використання. Чи це ваші гроші, чи церковні 
— не має значення. Ми віддали Йому себе, віддали Йому все, 
що маємо чи будемо мати. І Він — Господар всього. Усе, що 
ми маємо, — це не наше, а розпоряджатися не своїм треба з 
розумом, як ті перші два мудрі чоловіки з притчі про таланти 
і  лукавого раба.

Правильне розпорядження талантами — це зростання розу-
міння відповідальності перед Богом за Його довір’я до нас. І чим 
більше ми це розуміємо, тим більше нам довіряється. А лукавий 
раб — це, по суті, розтратник, який не спромігся усвідомити те, 
що йому було довірено, і не пустив це у своє духовне зростання 
щодо відповідальності перед своїм паном.

Я благаю Бога за кожного, хто сидить у боргах, — до-
поможи їм, Господи, здобути свободу у відносинах з Тобою 
і свободу від важкого боргового зобов’язання. І прошу, щоб 
їхнє ставлення до фінансів змінилося, а віра і надія на Тебе 
зростали. Амінь.

Р. П.

l СВІДЧЕННЯ

Залізти в борги не складно, треба лише мати 
відповідне мислення: вирішувати фінансові про-
блеми своїми силами, легко ставитися до пози-
чання і недбало розпоряджатися фінансами. Плюс 
вроджена самовпевненість. Саме тому я весь час 
був у боргах. А додайте ще дохристиянське мину-
ле. При життєвому кредо: якщо красти, то мільйон, 
самі розумієте, кандидат поповнить кримінальні 
ряди на старті. У підсумку я став бомжем на зва-
лищі, будучи в розшуку за три КамАЗи запчастин, 
вивезених з заводу з виготовлення двигунів. 

Свобода 
від боргів

Народжена бути гарною
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Ви, можливо, зустрічали мор-
монів. Це, як правило, молоді 
чоловіки, одягнуті в білі сорочки 
з краватками, за плечима рюк-
заки, а на грудях — бейджик, де 
на чорному фоні написано ім’я 
власника. Вони не особливо напо-
легливі. Як правило, іноземці.

Що це — чергова секта чи 
новий релігійний рух? Заглянемо 
в історію.

На початку XIX століття Америка 
була охоплена загальним релігій-
ним пробудженням. Нові секти по-

являлися, як гриби після дощу. Виникали 
нові вчення, часом настільки абсурдні, 
що було незрозуміло, чому все більше 
розсудливих, на перший погляд, людей 
сповідують їх.

Молодий Джозеф Сміт виростав 
на такому грунті народних переказів і 
релігійних бродінь. Його сім’я також була 
охоплена загальним піднесенням. Мати 
Джозефа писала про зцілення, чуда і ви-
діння, очевидицею яких вона нібито була. 
Але юний Джозеф відмовлявся разом зі 
своєю сім’єю відвідувати церкву.

У своїй біографії Джозеф писав, що 
якось він опустився на коліна і молився 
в благанні: «Боже! Хто з них має рацію? 
А можливо, вони всі помиляються? Як 
мені дізнатися про це?». Далі нібито 
розверзлися небеса і Джозефа навіда-
ло видіння, в якому Бог заборонив йому 
приєднуватися до будь-якої секти, тому 
що всі вони неправильні.

Одного чудового дня восени 1823 
року 17-річний Сміт розповів своїй сім’ї 
про те, що ангел на ймення Мороній по-
казав йому якісь золоті листки з накрес-
леними на них письменами. Через чотири 
роки він заявив, що ангел віддав йому ці 
золоті листки і наділив особливою силою, 
щоб їх перекласти, але для цього також 
потрібні були особливі коштовні камені 
— «пророчі камені». Сміт відмовився 
показати золоті листки, пояснюючи це 
тим, що того, хто побачить їх, спіткає 
негайна смерть.

Сміт продиктував «переклад» листків 
переписувачам, оскільки сам погано пи-
сав. Переписувачі зі слів Сміта записали, 
що золоті листки і записи на них створив 
якийсь єврей, Мормон на ім’я, багато 
сотень років тому. Записи були зроблені 
«новоєгипетською» мовою, яка нібито 
до часів Джозефа Сміта була втрачена. 
Там ішлося про те, що Мормон і його 
син Мороній були останніми нефійцями 
(світлошкірими нащадками євреїв), котрі 
переселилися до Америки приблизно в 
600 році до н. е., рятуючись від знищення 
Єрусалиму.

Згідно з тими ж записами, Ісус 
явився цьому народові в Америці після 
Своєї смерті і вибрав ще 12 апостолів 
із нефійців. За словами Сміта, син Мор-
мона Мороній став духом, віддав Сміту 
рукопис на золотих листках і доручив 
йому відновити церкву Христа. Неза-
баром у Сміта появились послідовники. 
Один з них оплатив витрати на опублі-
кування рукопису, названого «Книгою 
Мормона».

Навесні 1830 року книга побачила 
світ, і через два тижні після цього Джо-
зеф Сміт проголосив себе «провидцем, 
перекладачем, пророком, апостолом 
Ісуса Христа». 6 квітня 1830 року по-
явилась «Церква Ісуса Христа», яка з 
28 квітня почала називатися «Церквою 
Ісуса Христа святих останніх днів» і но-
сить таку назву до сьогодні. «Мормони» 
— це неофіційна її назва.

Ледь виникнувши, релігія зразу 
піддалася жорстоким переслідуван-
ням: її послідовники в пошуках Нового 
Єрусалима втікали зі штату Нью-Йорк 
в Огайо і Міссурі. Пророк Сміт пере-
казував об’явлення за об’явленням, 
проголошуючи волю Божу з усіх питань 
починаючи з грошових пожертвувань 
до Божої вказівки брати багато дружин. 
Саме останнє призвело до ще більших 

переслідувань. Зіткнувшись з непри-
критою ворожнечею, мормони, щоб 
захиститися, взялися за зброю.

Інтриги і колотнеча за життя Джозе-
фа Сміта ніколи не затихали. В містах ко-
лоністів, що заселяли Захід, куди хлинув 
потік послідовників Сміта, вони зіткну-
лися з жорстоким спротивом. Колоністи 
не бажали миритися ні з самозваним 
«пророком», ні з його новою «священною 
книгою». Коли ворожнеча ще більше роз-
палилася, Джозефа Сміта заарештували 
і кинули в тюрму міста Картідж (Іллінойс), 
27 червня 1844 року розлючений натовп 
увірвався в тюрму і вбив «пророка».

Але історія на цьому не закінчилась. 
Брайям Янг, президент ради дванадцяти 
апостолів, швидко взяв на себе керівни-
цтво і повів віруючих в небезпечну по-
дорож до долини Солт-Лейк Сіті в штаті 
Юта, де й досі розташований головний 
центр мормонів.

Як і від всякого релігійного об’єд-
нання, від «Церкви Ісуса Христа святих 
останніх днів» відділилося багато груп, 
які також називають себе мормонами.

Церква Джозефа Сміта
 в наші дні

Мормони відрізняються старанніс-
тю, міцними сім’ями і самостійністю. 
Здавалось би, непогані хлопці, чому ж 
цю релігійну групу оточує багато сенса-
ційних чуток?

Мормони не діляться на священиків і 
мирян. Кожному мормону чоловічої статі, 
який заслуговує на довір’я і досягнув 
12-літнього віку, можуть бути доручені 
найрізноманітніші обов’язки, а з 16 років 
він може стати священиком.

Рада з 12 апостолів в Солт-Лейк Сіті 
керує діяльністю мормонів у всьому світі. 
Президент (його вважають за пророка 
і провидця) і два радники становлять 
керуючий орган — Кворум президента, 
або Верховну раду.

За своє життя мормон проходить 
кілька таїнств. Хрещення, що означає 
покаяння і послух, може проводитися 
з восьмилітнього віку. Обмивання і по-
мазання очищає. Обряд посвячення хра-
мові включає в себе цілий ряд обітниць, 
після чого на посвяченого одягають 
особливий храмовий одяг, щоб надалі 
носити його для захисту від зла. У храмі 
мормони можуть брати шлюб «на певний 
час і назавжди», тому вони вірять, що 
і після смерті на небесах вони можуть 
жити сім’єю і мати дітей.

Яким чином ця «церква» фінансуєть-
ся? У місцевих громадах мормони двічі 
на місяць відмовляються від обіду, і зе-
кономлені таким чином гроші жертвують 
«церкві». Окрім того, в обов’язковому по-
рядку зі всіх береться десятина від доходу.

Мормони вірять, що Біблія — це 
Слово Боже, але при цьому вважають, 
що самої Біблії недостатньо. Однак і тут 
неув’язка. Мормони стверджують, що 
Біблія вже давно не та, що була спо-
чатку, і точний текст втрачений через 
багато перекладів, тому Біблію краще 
не читати, а замість неї читати книги, 
«дані пророком згори». У мормонів є 
«священні писання»:

— «Вчення і Заповіти». Це зібрання 
того, що Джозеф Сміт назвав об’явлен-
ням від Бога. Кілька разів воно зміню-

валося залежно від того, що диктували 
розвиток вчення та історичні події.

— «Дорогоцінна Перлина». У цій книзі 
викладені погляди Джозефа Сміта на 
створення, це «доповнення» до біблійної 
Книги Буття і Євангелія від Матвія, а та-
кож біографія самого Сміта. Окрім того, 
тут міститься переклад папіруса, придба-
ного Смітом в 1835 році. Сміт пояснив, 
що це писання самого Авраама, де міс-
тяться відомості, що не ввійшли в Біблію. 

У 1967 році цей папірус потрапив до 
рук вчених-єгиптологів, котрі переклали 
його і відкрили світові, що це стародавній 
документ єгиптян про поховання і жодно-
го слова про Авраама в ньому нема.

— «Переклад Біблії Джозефа Сміта». 
Сміт не встиг закінчити цей «переклад». 
Він переглянув близько 3400 віршів і 
додав багато матеріалу включаючи про-
роцтва про своє пришестя як «вибраного 
провидця».

Будь-який новий «провидець» може 
видати власну книгу, котра буде шану-
ватись поряд з тими, що вже є.

Мормони вірять, що, подібно до того, 
як Бог одного разу став людиною, люди-
на може стати Богом, якщо буде постійно 
вдосконалюватись. «Бог сам колись був 
таким, як ми, а тепер він — вища Лю-
дина і сидить на троні там, на небесах, 
— сказав Джозеф Сміт. — Ви повинні 
дізнатись, як самим стати Богами... як 
робили всі Боги до вас».

Мормони вірять, що спочатку Адам і 
Єва жили на небі як духи. Їм стало нудно, 
і вони вчинили перший статевий акт, який 
і був гріхом. Мормони вважають, що всі 
небесні духи очікують своєї черги жити 
на грішній Землі. Це необхідний етап, 
через який треба пройти, щоб стати 
Богом. У журналі «святих останніх днів» 
«Ensign» говориться: «Ми вдячні Адаму 
і Єві за їх вчинок, а не зневажаємо їх 
за це».

Сама «Книга Мормона» задає уваж-
ному читачеві чимало загадок: у ній 
порушена хронологічна послідовність 
подій, а також відображені факти, які 
просто не могли бути.

Наприклад: якщо кількість євреїв, 
що втекли з Єрусалима в 600 році до н. 
е., сягала 20 чоловік, то як вони могли 
менш ніж за 30 років розмножитись так, 
що розділились на два народи? У книзі 
також написано, що через 19 років після 
прибуття до Америки ця жменька людей 
побудувала величезний храм всього за 
кілька років. Ще розповідається про 
величезні поселення по всій Північній 
Америці. У Мормоні1:7 говориться: «... 
обличчя землі було покрито будівлями». 

Виникає резонне запитання: а де 
ж залишки цієї величезної цивілізації? 
Чому не знайдено жодного камінчика, 
що підтверджував би теорію «пророка 
Джозефа Сміта»?

Таких неточностей і вигадок у «Книзі 
Мормона», яку пропонують  придбати 
елегантно одягнуті молоді люди з імена-
ми на бейджиках, — велика кількість.

Але щоб розібратися у всіх тонкощах 
лжевчень, потрібно ретельно досліджу-
вати єдине джерело Істини — Слово 
Живого Бога, Біблію. І тоді ми не лише 
самі уникнемо небезпечних духовних 
пасток, а й допоможемо іншим не під-
датися спокусі омани.

написаний супротивними сектами 
«перемішувачів» і «різальників». Мис-
лячи по-сільському раціонально, вона 
розуміла, що редьку треба спочатку 
порізати і лише потім перемішати з 
іншими інгредієнтами, а не навпаки.

І нарешті, один запис включав 
особливий інгредієнт, якого не було 
в жодному іншому. Бабуся Поля втя-
мила, що це справа рук Салтичихи 
— місцева знахарка, швидше за все, 
додала в рецепт порошок з перетертої 
лапки висушеного павука для більшої 
ефективності.

Якщо ви «ішче» не перестали сте-
жити за подіями, то виявили, що тепер 
бабуся Поля мала справу з 36 різно-
читаннями в 26 записах, що містили 
рецепт з 24 слів. Кількість різночитань 
і помилок перевищила за обсягом сам 
оригінальний текст в півтора раза! 

Якби бабуся вчилася у професорів 
теології Тюбінгенського університету, 
вона зрозуміла б, що відновити втраче-
ний оригінал, враховуючи, що в збере-
жених манускриптах 150% різночитань 
і помилок, просто неможливо. Усе ж 
я схильний вважати, що ви зробили 
правильний висновок — всупереч всім 
різночитанням бабуся Поля відновила 
початковий текст і продовжує насоло-
джуватися здоров’ям і молодістю.

Характер різночитань 
(дещо нудний параграф)

Ця вигадана історія пригод бабусі 
Полі є чудовою ілюстрацією проблем, 
з якими стикаються дослідники тексту 
Нового Заповіту. Понад 99 відсотків 
усіх різночитань — це різночитання, 
які жодним чином не впливають на 
розуміння тексту. Навіть не володіючи 
знанням давньогрецької мови, ви мо-
жете помітити, що деякі слова близькі 
за написанням, а якщо володієте, то 
зрозумієте, що вони мають одне і те ж 
значення. Це саме можна сказати про 
взаємозамінні різночитання «Ісус Хрис-
тос» і «Христос Ісус» та подібні їм.

Словом, більшість різночитань саме 
такого плану — вони нічого не зміню-
ють в смислі тексту Нового Заповіту. 
Решта ж — а це менше відсотка — різ-
ночитань, які можна було б тлумачити 
по-різному, зустрічаються в одиничних 
варіантах і вирішуються без особливих 
затруднень як пізніші зміни чи вставки. 
Найвідоміша з цих вставок — так звана 
Comma Johanneum — фрагмент з 1 Ів. 
5:7: «Бо троє свідкують на небі: Отець, 
Слово й Святий Дух, і ці троє — Одно». 
Цей текст не міститься в більшості 
стародавніх рукописів і вважається 
пізнішою вставкою. Однак і ця вставка, 
ледь не найсерйозніша з усіх різночи-
тань, ортодоксальна по суті і нічого не 
змінює в розумінні Послання Івана.

Усе той же старий 
Новий Заповіт

Отож чи можна бути впевненим в 
тому, що ми, читачі Нового Заповіту 
XXI віку, володіємо текстом, який 
практично не відрізняється від того, 
що вийшов з-під пера апостолів? 
Безумовно, так. І це не заява віри, а 
результат багаторічних досліджень і 
практичного аналізу тексту Біблії. Тому 
якщо ви в черговий раз почуєте, як лю-
дина, інтелігентна на вигляд, говорить 
про численні різночитання біблійних 
рукописів, які не дозволяють відновити 
з достовірністю текст Нового Запові-
ту, пожалійте її. Не дратуйтеся через 
її неосвіченість — перед вами просто 
«ішче» одна жертва науковоподібної 
помилки, яких так багато останнім 
часом.

Петро НОВОЧЕХОВ.

Про достовірність 
Біблії

Мормони — хто вони?
«У Біблію не мож-«У Біблію не мож-

на вірити як у слова на вірити як у слова 
Самого Бога, тому Самого Бога, тому 
що її писали люди, її що її писали люди, її 
багаторазово переписували і багаторазово переписували і 
вносили зміни». Ця точка зору вносили зміни». Ця точка зору 
й досі популярна серед наших й досі популярна серед наших 
співвітчизників. «Навіть якщо й співвітчизників. «Навіть якщо й 
існував колись оригінал, напи-існував колись оригінал, напи-
саний самим апостолом Іваном, саний самим апостолом Іваном, 
— продовжують вони, — тепер — продовжують вони, — тепер 
про це нема смислу говорити, про це нема смислу говорити, 
оскільки оригінали втрачені, а оскільки оригінали втрачені, а 
копіям не можна довіряти».копіям не можна довіряти».

Але чи так це насправді? На 
перший погляд, статистика 
різночитань біблійних рукописів 

підтверджує цю точку зору. У Новому 
Заповіті близько 130 тисяч слів. А в 
численних манускриптах зустрічається 
400 тисяч різночитань, тобто виходить, 
що помилок більше, ніж самого оригі-
нального тексту. Як у тому анекдоті 
«Чи можна у слові із трьох букв зроби-
ти чотири помилки?» Відповідь: «Так, 
можна. Якщо слово «іще» написати як 
«ішче». То що, Біблії вірити не можна? 
Це зовсім неправильний висновок.

Рецепт бабусі Полі
Щоб стало зрозуміло, що статис-

тика в цьому випадку не з’ясовує, а 
швидше, заплутує ситуацію, скорис-
таюся геніальним методом сучасного 
американського апологета Грега 
Коукла, який умовно можна назвати 
«бабусиним рецептом». Припустимо, 
бабусі Полі приснився сон, в якому 
їй дали рецепт еліксиру молодості. 
Прокинувшись, вона поспіхом запи-
сала його на обривку газети. Через 
місяць бабусю Полю було не впізнати 
— вона просто іскрилася молодістю 
й здоров’ям. Будучи жінкою доброю, 
бабуся Поля поділилася секретом зі 
своїми трьома найближчими подруга-
ми, зробивши три копії рецепту. Ті, у 
свою чергу, переписали рецепт своїм 
подругам.

Усе було б добре, якби не коза 
Лялька, яка найнахабнішим чином 
зжерла в бабусі Полі аркуш із доро-
гоцінним рецептом. Оригінал рецепту 
був втрачений безповоротно. Бабуся 
ледь не впала в паніку, але потім до-
думалась, що його можна відновити 
за копіями, що збереглися у її подруг 
і подруг її подруг. Всього вона зуміла 
зібрати 26 копій і наступного ранку 
почала переглядати записи.

Коли бабуся Поля розклала їх на 
столі, то відразу звернула увагу на 
різницю в тексті. 23 записи містили од-
накову граматичну помилку, яку вона 
не робила. Це не злякало її, тому що 
хоч бабуся Поля закінчила тільки сім 
класів, вона чудово знала, що «чайна 
ложичка» пишеться як «чайна ложеч-
ка». Однак статистично в тексті рецеп-
ту, що містив 24 слова, вже вкралося 
23 різночитання! І це було «ішче» не 
все! У трьох записах, що залишилися, 
порядок у списку інгредієнтів був по-
рушений. Гребінь півня містився під 
номером «три», коли в бабусиному 
оригіналі він був під номером «п’ять». 
Ще три значні викривлення початково-
го тексту! На щастя, бабуся Поля була 
жінкою розсудливою, тому розуміла, 
що в цьому випадку порядковий номер 
не має значення.

Однак з точки зору теорії тексто-
вого аналізу в тексті рукописів вже 
нараховувалось 26 протиріч! На цьому 
проблеми відновлення оригінального 
тексту «ішче» не закінчилися. У двох 
записах замість «порізати, а потім пе-
ремішати», було написано «переміша-
ти, а потім порізати». Поліна Сергіївна 
не мала докторського ступеня, тому 
не стала припускати, що початковий 
рецепт був складений із двох джерел, 

l ПОВЕРТАЮЧИСЬ ДО ТЕМИ
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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, 14 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 год., СЕРЕДА, П’ЯТНИЦЯ – 19 год.;
вул. Миру, 92 б; НЕДІЛЯ – 18 год.,  СЕРЕДА 18.30;
ЛЕТИЧІВ, вул. І. Франка, 35/1; НЕДІЛЯ – 10 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, 18 год.;  вул. Довженка, 4; НЕДІЛЯ – 10, 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.
МОНАСТИРИСЬКА, вул. Січ.стрільців, 24 (зал військкомату); НЕДІЛЯ – 10, СЕРЕДА – 19 год.
с. ГРИМАЙЛІВ, вул. Лук'яновича, 3; НЕДІЛЯ – 10 год.
БЕРЕЖАНИ, вул. Валова, 4; НЕДІЛЯ – 10, 20 год., СЕРЕДА, П’ЯТНИЦЯ – 20 год., 
                                                    ЧЕТВЕР – 20 год. молодіжне.

ІТАЛІЯ
Церква «ІСУС СПАСИТЕЛЬ», Viale Giorgio De Chirico, 73, Top  Sapienza, Roma, 
 НЕДІЛЯ – 13.30 год., ЧЕТВЕР – 19 год;   тел. +39 (329)735-26-92.

Церква 
«Спасіння Боже»

Неділя: 12:00-14:00 
(Богослужіння)

Четвер: 20:00,

П’ятниця: 21:00
(розбір Біблії)

Субота: 18:00
(молитовне служіння)

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 14:00 та
 щопонеділка о  9:00 

ДИВІТЬСЯ християнську телепередачу 
«Вірую» на каналі ТРК  «3-студія»

ЗАПРОШУЄМОЗАПРОШУЄМО  
на на БогослужінняБогослужіння  

додо церкви  церкви ХВЄХВЄ  
м. Радехова Львівської облм. Радехова Львівської обл..

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.

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. 

ТЕЛЕФОН ДОВІРИТЕЛЕФОН ДОВІРИ
Дорогі друзі! Якщо ви опини-

лися в ситуації, з якої не бачите 
виходу, якщо потребуєте допо-
моги, підтримки, поради, потіхи 
або просто доброго слова – теле-
фонуйте:

  +38 (066) 0000-462+38 (066) 0000-462, , 
+38 (093) 0000-462+38 (093) 0000-462

Цікавими виявилися резуль-
тати дослідження науковців із 
Rutgers University, Нью-Джерсі 
(США): виявляється, сучасні чо-
ловіки мріють про родину більше 
за жінок.

Існує певна статистика критеріїв-
вимог чоловіка до жінки. Насам-
перед, жінка дійсно повинна вміти 

куховарити. Жодні хитрощі у вигляді 
романтичних походів до кав'ярні чи 
ресторану не допоможуть – романтика в 
«асортименті» повинна бути на домаш-
ньому столі. Не вміє жінка куховарити? 
Нехай вчиться! 

Вона повинна бути берегинею до-
машнього затишку. Не «бігати» по 
нескінченних семінарах, тренінгах, а 
більше бути вдома – пильнувати за 
господарством. Доглядати дім. 

Найважливіший обов'язок жінки 
– турбота про дітей. Діти повинні бути 
доглянутими, ситими і здоровими. І 
зробити це зобов'язана жінка. Нехай 
відразу (ще до заміжжя) знає про це і 
готується до материнства. 

Жінка повинна бути привабливою. 
Не виглядати, а бути. Щонайменше, 
перед приходом чоловіка з роботи 
додому. 

Щодо зовнішності – опитування 
чоловіків спростували красу і привабли-
вість довгих жіночих ніг. Довгі ноги в 
очах чоловіків виглядають неестетично. 
Це просто глянець і гламур, вважають 
чоловіки. На таких жінок добре дивити-
ся на обкладинках журналів. Довгі ноги 
чоловіки вважають неприродними! 

Мало того, чоловіки люблять жінок 
невисокого зросту – вони так само від-
повідають бажанню чоловіка бачити в 
жінці природність. Невисокі жінки до-
бріші, більш жіночні і темпераментні. 

Найголовніше – чоловік не любить 
різноманітності, як вважали досі. Він 
бажає, щоб жінка не робила різких змін 
у зовнішності. Чоловік хотів би бачити 
свою обраницю такою, якою вона була 

під час їх першої зустрічі, коли він у неї 
закохався! 

Ніякого суб`єктивізму. Тільки ста-
тистика!

Микола ВИННИК.

Господи, зроби мене знаряд-
дям Твого миру.

Там, де ненависть, нехай я 
посію любов; там, де кривда, 
— прощення; там, де сумнів, 
— віру; там, де відчай, — надію; 
там, де смуток, — радість.

О, Небесний Владико, допо-
можи мені не стільки шукати 
втіхи, як утішати; не стільки 
зазнати співчуття, як співчува-
ти; не стільки пізнати любов, 
як любити.

Віддаючи, ми отримуємо. 
У прощенні прощають нам. У 
самозреченні ми народжуємося 
для вічного життя.

Св. Франциск Асизький.

Мова щирого серця 

ДИВІТЬСЯ ТЕЛЕПРОГРАДИВІТЬСЯ ТЕЛЕПРОГРАМИ:МИ:

ЛІНІЯ ДОВІР’ЯЛІНІЯ ДОВІР’Я
Безплатно з усіх стаціонарних телефонів

Україна  0-800-50-77-50
skype: emmanuil.tv

e-mail: otvet@emmanuil.tv
ЦІЛОДОБОВОЦІЛОДОБОВО!!

«Клуб 700»

     канал
Україна
сб., нд. — 7.20

ТБН
Пн. — чт. — 21.00
(час московський)

CNL
Пн., ср.,
пт. — 15.35
(час місцевий)

«Клуб 700 
інтерактив»
ТБН
вт., чт. — 19.30
(час московський)

«180 ГРАДУСІВ»

ТБН
ср., пт. — 17.00
(час московський)
сб. — 20.00
(час московський)

CNL
чт., сб. — 15.35
(час місцевий)

СХН
Світові 
християнські новини

ТБН
нд. — 8.30 і 21.30
(час московський)

ЕммануїлЕммануїл emmanuil.tvemmanuil.tv
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Засновник —  Івано-Франківська християнська 
місія милосердя «Добрий самарянин»

Газета видається на добровільні пожертвування

Р/р 26002000007923, ПАТ «Укрсоцбанк», 
МФО 300023, код 20559726

l РУЙНУЄМО СТЕРЕОТИПИ

Чого хочуть чоловіки?


