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Підготовка до інавгурації 
нового президента була в роз-
палі. Тисячі людей з нетерпінням 
очікували, коли ж з'явиться пре-
зидентський кортеж, що скаже 
вінценосний у своєму першому 
зверненні до нації...

... Час минає, а обраний не з'яв-
ляється. Президента стали 
шукати, народ хвилюється 

– куди зник призвідник торжества? Чи 
це не діло рук ворогів, що раптом зник 
гарант? Може, це робота таємних 
спецслужб?

«Он він заховався між речами...» 
– такою прозаїчною була відповідь на 
питання, чи прийде він сюди (1Сам. 
10:22). Його там і знайшли – в обозі, де 
він ховався серед побутового мотлоху 
і всього, чим багатий обоз... Саула 
привели до розхвильованого натовпу 
– і вигукнув народ: «Нехай живе цар!».
Така от історія з першим президентом 
– царем Ізраїлю.

Про що це я? Та все про те ж – про 
царів, яких обирає Бог. «Не ви Мене 
вибрали, але Я вибрав вас і вас наста-

новив... царями і священиками» (Ів.15:16, 
Об.5:10). «Ви вибраний рід» – це апостол 
Петро про нас.

Рід, він різний буває... Рід зміїний 
– шипить і ховається, а ще жалить у не-
відповідний момент. Рід лукавий і пере-
любний шукає знамен... Рід невірний й 
розбещений (Мт. 17:17) що робить?

... А ви, «рід вибраний, царське 
священство», – чим зайняті? Скажемо 
прямо: не царське це діло – ховатися в 
обозі. Гра в хованки, особливо з Богом, 
– небезпечне заняття навіть для царів. 
«Адаме, де ти, куди сховався?». – «Та 
я ось тут, Господи, в кущах, я ховаюся, 
стра-а-шно... Я голий...»

Сауле, агов, ти де?..
Якщо ви любите грати в хованки з 

Творцем, пораджу кілька затишних міс-
цин, де Він навряд чи вас знайде.

Можна заритися в обозі серед речей і 
блаженствувати – «я багатий, і збагатів, 
і не потребую...»

Дуже зручна місцина – сховатися 
в образах, прикрощах... «Ну, а як же, 
ось я так старався – не помітили, не 
подякували, в газетці забули заміточку 
помістити...»

Класичний приклад – загубитися в 
суєті. Працьовиті мексиканці кажуть: 
«Муча травахо – покута денеро», тобто 
«роботи багато – грошей мало». Як за-
вжди, хоча слід пам'ятати: робота і суєта 
– це, як кажуть в Одесі, дві великі різниці.

Можна сховатися в «павутині». Це 
одна з останніх моделей гри в хованки. 
Іти в віртуальний світ замість реального 
життя і перебувати там довго-довго... Ні 
Бог, ні дружина, ні обставини не можуть 
нас звідти витягнути... Дуже надійне 
місце, щоб сховатися.

Є ще один спосіб. Самому не ховати-
ся, а заховати дароване Богом. Простіше 
кажучи – закопати свій талант. Розуміє-
те, про що я? А потім, коли Він повернеть-
ся, скромно заявити: «Ось Тобі Твоє». Я 
надійно заховав і оберігав. Забирай...

... Загалом, не царське це діло – гра 
в хованки. Царське діло – воювати (спо-
діваюся, ви правильно мене розумієте). 
Звичайно ж, у повному озброєнні й 
екіпіруванні. Дозвольте нагадати, до-
кладна інструкція тут – Еф. 6:11-17. 
Читати зараз...

Такі от роздуми з приводу невинної 
дитячої забави – гри в хованки... За-
лиште це, в Ім'я Господнє. Займіться 
справами царськими, вилазьте з речей 
обозу, бо можна пропустити інавгурацію 
на престол небес... Або ж доведеться 
брати участь в останній грі в хованки: 
«Гори і пагорби, упадіть на нас і сховай-
те, закрийте нас від Того, Хто сидить на 
престолі...»

На жаль, сховатися не вдасться...
Микола СИНЮК.

Єпископ.

Чи не задумувалися ви, чому саме 
гору обрав Ісус за місце для 
призначення учнів в апостоли? 

Чому не рівнину або місто, де зазвичай 
Він проголошував Добру Новину?

Пригадаймо також, що староза-
повітний пророк Мойсей зустрічався 
з Богом саме на горі, де й отримав 
вказівки, а ще – скрижалі Заповіту. «І 
вийшов Мойсей на гору, а хмара вкри-
ла гору. І слава Господня спочивала на 
горі Сінай» (Вих. 24:15-16). 

А в Книзі пророка Ісаї читаємо: 
«Ходіть та зберімось на гору Господ-
ню, до дому Бога Якового, і доріг Своїх 
Він нас навчить, і ми підемо стежками 
Його!» (Іс. 2:3).

Гора – місце зустрічі з Богом. Як 
і колись, так і тепер Ісус прагне цієї 
зустрічі з нами.

Цікаво, що Він обирає апостолів 
лише після молитви з Богом, нада-
ючи нові імена учням та наділяючи 

їх повноваженнями влади. За старо-
заповітним звичаєм імена надавались 
при обрізанні та мали особливе зна-
чення. Чому ж Ісус вдається до пере-
йменовування, яке «обрізання» мали 
пережити учні? 

Ті, кого покликав Господь, були 
далеко не священиками і не книжни-
ками, а рибалками, митарями. Кожен 
з них мав своє минуле, свою історію. 
Але Ісус не дивиться на минуле, не 
вдається до пригадування, дорікання 
гріхом. Навпаки, Він дає новий поча-
ток, відбувається свого роду обрізання 
тілесне, і в результаті ти отримуєш 
нове серце.

Сьогодні Ісус кличе нас на ту гору, 
де Він перебував з Отцем в молитві, 
прагне наших відкритих сердець 
і нашої готовності до прийняття 
повноважень нового творіння – на-
родженої згори людини (див. Ів. 3:3, 
2 Кор. 5:17).

Унікальна знахідка зроблена 
в стародавньому єгипетському 
похованні. Уривок найстарішого 
з відомих науці фрагмента Єван-
гелія виявили в поховальній масці 
одного з фараонів. Імовірно, важ-
ливий історичний текст належить 
до I століття нашої ери. Його зміст 
поки що не розголошується, по-
відомляє Live Science.

Лист папірусу з фрагментом Єван-
гелія від Марка був «утилізований» 
в поховальній масці. Вона була 

зроблена з льону, клею і фарби. Про 
знахідку повідомив канадський біблеїст 
Крейг Еванс. За його словами, знайдений 
археологами текст написаний до 90 року.

Інформація про унікальну історичну 
знахідку навряд чи стала б надбанням 
громадськості, якби дані про знахідку 
іншого фрагмента цього тексту не 
витекли в мережу ще в 2012 році.

Зазвичай через різні угоди з влас-
никами артефактів, музеями та універ-
ситетами настільки важливі відомості 
зберігаються в таємниці до публікації 
книги з розшифрованими папірусами з 
масок. Очікується, що це видання по-
бачить світ цього року.

Провести досить точне датування 
знайденого фрагмента Євангелія ар-
хеологам допомогли інші документи, 
виявлені всередині маски. Серед них 
– ділові та особисті листи покійного. Крім 
того, учені піддали виявлений фрагмент 
папірусу радіовуглецевому аналізу.

Усі книги під назвою «Євангеліє» 
були написані через десятиліття після 
завершення земного життя Ісуса Христа. 
Чотири Євангелія – від Матвія, Марка, 
Луки та Івана – увійшли до складу кано-
нічних книг Нового Заповіту. На сьогодні 
найстаріші копії євангельських текстів 
датуються II-III століттями.

WWW.VESTI.RU.

Про переміщення стрілок 
повідомили під час прес-
конференції у Вашингтоні, 

трансляція якої велася на сайті 
журналу Bulletin of Atomic Scien-
tists.

Символічний годинник Судно-
го дня – проект американського 
журналу вчених-атомників, який 
запустили у 1947 році творці пер-
шої атомної бомби. Цей годинник 
сиволічно показує рівень напру-
женості у світі і розвиток ядерного 
озброєння. Північ символізує момент 
ядерного катаклізму. Рішення про 
переведення стрілок приймає рада 
директорів журналу за допомогою 
зовнішніх експертів, серед яких, 
зокрема, 18 лауреатів Нобелівської 
премії.

«У 2015 році неконтрольовані клі-
матичні зміни, модернізація ядерної 
зброї по всьому світу і роздуті ядерні 
арсенали становлять надзвичайну і 
безсумнівну загрозу для виживання 

Антуан де Сент-Екзюпері написав 
цю молитву в один з найважчих пері-
одів свого життя. Вона нагадує про 
дуже важливі речі і глибоко зачіпає 
душу і розум.

Господи, я прошу не про чудеса, а 
про силу кожного дня. Навчи мене 
мистецтву маленьких кроків.

Зроби мене спостережливим і сприт-
ним, щоб у розмаїтті буднів вчасно зупи-
нятися на відкриттях і досвіді, які мене 
схвилювали.

Навчи мене правильно розпоря-
джатися часом. Подаруй тонке чуття, 
щоб відрізняти першорядне від друго-
рядного.

Я прошу про силу стриманості і за-
ходів, щоб розумно планувати свій день, 
бачити вершини і хоч іноді знаходити час 
для насолоди мистецтвом.

Допоможи мені зрозуміти, що мрії 
не можуть бути допомогою. Ні мрії про 

Хай живе цар,   
Гра в хованкиабо

Зустріч на горі
 «І сталось, що того часу Він вийшов на гору молитися, і пере-

був цілу ніч на молитві до Бога. А коли настав день, покликав 
Він учнів Своїх і обрав із них Дванадцятьох, яких і апостолами 
Він назвав» (Лк. 6:12-13).

22 січня стрілки го-
динника Судного дня 
були зрушені на дві хви-
лини вперед: тепер вони 
показують за три хвили-
ни північ. Пересування 
стрілки відображає під-
вищений рівень небез-
пеки ядерної війни та 
загрози, пов'язані з клі-
матом, зазначили автори 
проекту.

Годинник Судного дня 
залишив людству три хвилини

людства. Світові лідери не можуть ді-
яти досить оперативно і в масштабах, 
достатніх для захисту громадян від 
потенційної катастрофи. Ці помил-
ки політичних лідерів загрожують 
кожному жителю землі. Ймовірність 
глобальної катастрофи дуже вели-
ка», – заявив виконавчий директор 
журналу Кеннет Бенедикт.

У 1947 році стрілки встановили 
у положенні за сім хвилин до пів-
ночі. У 1952-му, коли СРСР і США 
випробували термоядерні бомби, 
стрілки показували максимально 

небезпечне становище – 11:58.
Після зовнішньополітичних криз 

60-х  років ХХ століття у 1972 році 
Судний день відсунули на 10 хвилин. 
Гонка озброєнь у середині 80-х і про-
ект Рональда Рейгана знову підняли 
рівень небезпеки (11:57).

Найдальше від півночі розташу-
вання стрілок (17 хвилин до півночі) 
мало місце в 1991 році, коли між 
СРСР і США був підписаний до-
говір про скорочення стратегічного 
озброєння. 

ЕКСПРЕС-ОНЛАЙН.

В масці мумії знайшли 
найдавніше Євангеліє

минуле, ні мрії про майбутнє. Допоможи 
мені бути тут і зараз і сприймати цю 
хвилину як найважливішу.

Убережи мене від наївної віри, що 
все в житті має бути гладко. Подаруй 
ясне усвідомлення того, що складнощі, 
поразки, падіння і невдачі – це лише при-
родна складова частина життя, завдяки 
якій ми ростемо і зріємо.

Нагадуй мені, що серце часто спере-
чається з розумом.

Пошли мені в потрібний момент ко-
гось, у кого вистачить мужності сказати 
мені правду, але сказати в любові!

Навчи мене терпінню.
Дай бути гідним дружби – цього най-

прекраснішого дарунка долі.
Дай у потрібний момент бути в по-

трібному місці.
Убережи від страху пропустити щось 

у житті.
Дай не те, чого я собі бажаю, а те, що 

мені дійсно необхідно.

Молитва Сент-Екзюпері
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Слова мудрості: ««Золото випробовується в вогні, а людЗолото випробовується в вогні, а людиинана  — в біді— в біді».».
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Від самого початку 2014 рік приніс для укра-
їнського суспільства надзвичайні випробування, 
які не оминули і сферу релігійної свободи. Раніше 
міжнародні оглядачі згадували Україну здебіль-
шого як державу з високим рівнем свободи вірос-
повідання серед інших країн Східної Європи. А 
нині новини з окупованого Криму і розтерзаного 
війною Донбасу все більше лякають жорстокістю 
релігійних переслідувань і складними питаннями 
виживання віруючих різних конфесій.

Ці території України, які в умовах суспільно-полі-
тичної кризи стали об’єктами агресії з боку Росії 
та місцем бойових дій із залученням російських 

військ та зброї, стали винятком із загальнодержавного 
контексту. Окрім свободи думки, совісті та релігії, тут, 
фактично, перестали діяти й інші загальноприйняті у 
демократичному світі фундаментальні права і свободи.

З лютого 2014 року сепаратизм на Донбасі та в Криму 
часто виправдовували російські ЗМІ нібито наявними 
утисками російської мови, культури та московського 
православ’я тощо. У спільному зверненні 1 березня 
глави найбільших Церков і релігійних організацій України 
заявили: «У нашій державі немає утисків за ознакою 
мови, нації, віросповідання. Тому всі намагання російської 
пропаганди подати події в Україні як «фашистський пере-
ворот» і «перемогу екстремістів» абсолютно не відповіда-
ють дійсності». Всеукраїнська Рада Церков і релігійних 
організацій (ВРЦіРО) теж неодноразово виступала на 
захист релігійного миру: «У жодному разі не можна до-
пустити протистояння на релігійному ґрунті. Наша велика 
українська родина має бути єдиною в різноманітті».

Проте 16 травня представники самопроголошеної 
«Донецької народної республіки» (ДНР) прийняли текст 
власної «конституції», яка визначила релігійну нетерпи-
мість основою політики сепаратистів. У статті 9 цього 
документа зазначено: «Первісною і панівною є право-
славна віра... що сповідується Російською Православною 
Церквою (Московський патріархат). Історичний досвід і 
роль Російської Православної Церкви (Московський па-
тріархат) визнаються та поважаються як системотворчі 
стовпи «Русского Мира».

У Донецьку було анонсовано створення батальйону 
«Російська православна армія», що свідчило про намір 
сепаратистів зі зброєю у руках встановлювати на тере-
нах Донбасу «панівну віру».

З цього часу та до кінця 2014 року на територіях Схо-
ду України, підконтрольних бойовикам, фіксувалося зрос-
тання релігійної нетерпимості щодо всіх християнських 
Церков, за винятком громад УПЦ МП. Особливою мі-
шенню бойовиків стали церковні громади євангельських 
християн, які, згідно з офіційною статистикою, становлять 
близько 33% усіх релігійних громад Донецької області.

Проукраїнська позиція, використання української 
мови або українських символів також стали причиною 
загрози для життя та здоров’я громадян з боку ксено-
фобськи вмотивованих сепаратистів Донбасу. Така ж 
ситуація в містах Луганської області, що перебувають 
під контролем місцевих сепаратистів самопроголошеної 
«Луганської народної республіки» (ЛНР) і російських 
військових формувань.

На окупованих територіях Східної України стали нор-
мою цілеспрямовані викрадення пасторів і священиків, 
жорстокі допити з побиттям та застосуванням тортур, ма-
сове захоплення храмів та молитовних будинків тощо.

15 травня в спеціальній заяві Київський патріархат 
повідомив про наявність «численних фактів погроз 
життю та здоров’ю духовенству і вірних УПЦ КП, 
створення перешкод діяльності Церкви в східних об-
ластях України з боку контрольованих і заохочуваних з 
Росії терористичних та сепаратистських сил». Озброєні 
особи вдиралися до храмів УПЦ КП з вимогою негайно 
переходити в підпорядкування УПЦ МП, терористи 
«оголошували смертні вироки» священикам Київського 
патріархату, що в нинішніх умовах створює реальну за-
грозу життю духовенства і вірних УПЦ КП в Донецькій 
та Луганській областях.

Кричущий приклад релігійної нетерпимості мав 
місце у Слов’янську Донецької області, де 8 червня 
2014 р. двоє синів пастора Олександра Павенка та двоє 
дияконів релігійної громади церкви ХВЄ «Преображення 
Господнє» були захоплені у заручники, а їх особисті 
автомобілі відібрали озброєні бойовики «ДНР» під час 
богослужіння з нагоди свята Трійці. Наступного дня усі 
четверо віруючих були розстріляні. З метою приховання 
слідів злочину бойовики спалили деяких зі своїх жертв 
в одному з автомобілів, а інших поховали у колективній 
могилі разом із загиблими у боях сепаратистами.

14 червня через артилерійський вогонь проросійських 
бойовиків у Маріуполі Донецької області загинув пастор 
протестантської церкви «Відновлення», голова міської 
Ради церков Сергій Скоробагач.

16 травня у Слов'янську бойовики «ДНР» захопили 
єпископа євангельського об'єднання «Церква Божа 
України» Олексія Демидовича та близько семи годин 
допитували його.

23 травня у Донецьку пастор релігійної громади ХВЄ 
«Асамблея Божа» Сергій Косяк був жорстоко побитий у 
штабі «ДНР» після спроб провести переговори щодо про-
довження вуличного молитовного марафону у центрі міста.

27 травня римо-католицький священик Павло Вітек з 
Польщі був викрадений озброєними сепаратистами у До-
нецьку під час вуличної молитви та зусиллями дипломатів 
був визволений після доби полону.

21 червня озброєні сепаратисти захопили в за-
ручники пастора євангельської церкви «Слово життя» 

міста Шахтарська Донецької області Миколу 
Калініченка, якого пізніше відпустили, але 
відібрали автомобіль.

26 червня бойовики увірвалися в примі-
щення євангельської «Церкви переможців» 
міста Дружківки на Донеччині та відвезли у 
свій штаб пастора Павла Ліська з дружиною, 
яких звільнили після майже тижневого полону.

3 липня бойовики «ДНР» у Донецьку 
захопили в полон греко-католицького свяще-
ника Тихона (Сергія) Кульбаку, якого 12 днів 
утримували і над яким знущалися.

8 липня сепаратисти викрали в Донецьку 
священика УПЦ КП протоієрея Юрія Іванова, 
який три тижні провів у заручниках.

15 липня у Горлівці на Донеччині бойовики 
«ДНР» захопили та 11 днів тримали у по-
лоні римо-католицького священика Віктора 
Вонсовича.

8 серпня в Донецьку сепаратисти захопили в полон 
двох протестантських пасторів. Олександр Хомченко був 
жорстоко побитий та покараний п'ятьма днями примусових 
робіт після звинувачення у шпигунстві проти «ДНР», а пас-
тор Валерій Якубенко був звільнений після доби допитів.

У жовтні така доля спіткала пастора громади церкви 
адвентистів сьомого дня Сергія Литовченка, який 20 днів 
провів у полоні бойовиків «ДНР» у Горлівці.

14 жовтня стало відомо про захоплення сепаратис-
тами у полон помічника пастора церкви «Блага вість» 
Сергія Сайкова та його 14-річного сина Данила у місті 
Краснодоні Луганської області. Їх відпустили після чоти-
рьох днів жорстоких допитів, пов’язаних із підозрами у 
шпигунстві для української армії. Після цього сім’я була 
змушена виїхати з Луганщини на Західну Україну.

Ці факти свідчать про те, що на контрольованих 
сепаратистами територіях на Сході України мають місце 
цілеспрямовані релігійні переслідування. Такі нестерпні 
умови для сповідування релігії ставлять під загрозу жит-
тя і здоров’я багатьох священнослужителів і віруючих.

Під приводом боротьби з екстремізмом окупаційна вла-
да у Криму переслідує людей, які належать до проукраїн-
ськи налаштованих релігійних організацій. Російська вла-
да у різний спосіб намагається підпорядкувати українські 
релігійні громади Криму російським релігійним центрам.

Чи не найбільш кричущий випадок стався 15 бе-
резня 2014 року, коли греко-католицького священика 
Миколу Квича незаконно затримали представники 
кримської влади безпосередньо у храмі парафії Успін-
ня Пресвятої Богородиці міста Севастополя під час 
спілкування з парафіянами. Це супроводжувалось 
свідомим оскверненням святинь храму та подальшими 
незаконними діями щодо священика: застосуванням 
насильства, обшуком приватного помешкання, до-

100 років минуло від часу, коли ста-
лася подія, яка, згідно з пророцтвами 
«Вартової башти», мала знаменувати 
«знищення злої людської системи» в 
1914 році. «Свідки Єгови», які сьогодні 
проповідують вчення «Вартової ба-
шти», часто не знають, яким чином про-
відники їхньої організації встановили 
цю дату, а потім маніпулювали подіями, 
пов’язаними з нею, залежно від того, як 
складалися обставини. Назва цієї статті 
взята із заголовка журналу «Вартової 
башти» за 1 травня 1992 року.

Ось стисло про походження вчення 
організації «свідків Єгови» про «час 
кінця» у 1914 році. Англієць А. Браун 

1823 року першим опублікував метод 
перетворення «семи часів» (Даниїла 4) на 
2520 років. У Книзі Даниїла дійсно є ви-
раз «сім часів», але він стосується тільки 
вавилонського царя Навуходоносора («усе 
це сталося над царем Навуходоносором», 
«сім часів перейдуть над тобою» – Дан. 4:25, 
29-30) і описує сім років безумства, які йому 
належало пережити. Чогось іншого ці «сім 
часів» стосуватися не можуть і ніяких інших 
значень безпосередньо з усього четвертого 
розділу книги винести неможливо. 

«Вартова башта» вчить, що ці «сім часів» 
– це пророцтво про період від царювання 
останнього юдейського царя Седекії і зруйну-
вання халдеями Єрусалима в 606 році до н.е. 
(пізніше 606 рік було змінено на 607) до кінця 
«часів поган». Сім часів «Вартова башта» 
тлумачить як сім років по 360 днів –2520 
днів. А потім виводить «біблійне правило», 
що в Бога день береться за рік (Числа 14:34; 
Єз. 4:6). І тому 2520 днів перетворюються 
на 2520 років (книжка «Ви можете жити 
вічно в Раю на землі», ст. 138-141; видана 
організацією в 1982 році). Таким чином і 
з’явився 1914 рік. 

Дивує, що без всяких біблійних підстав в 
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питом протягом восьми годин з елементами тортур.
Микола Квич пережив погрози розправи через свою 

конфесійну належність та у зв’язку зі спілкуванням 
українською мовою, якою йому заборонили говорити 
під час допиту. Священик постав перед перспективою 
засудження до 15-річного ув’язнення за надуманими 
звинуваченнями в екстремізмі. З цих причин 16 березня 
він був змушений покинути Крим.

Через такого роду погрози та дедалі більше по-
ширення атмосфери ненависті до проукраїнських 
релігійних громад усі священики УГКЦ протягом березня 
були змушені вивезти свої родини у безпечне місце за 
межі Криму. 

Окремими проблемами стали вимога окупаційної вла-
ди Росії щодо обов’язкової перереєстрації усіх релігійних 
організацій в Криму згідно з російським законодавством 
до 1 січня 2015 р., а також російська політика стосовно 
іноземців. Федеральна міграційна служба Росії не 
продовжила термінів дії посвідок на проживання для 
іноземних громадян, які працювали у кримських релі-
гійних громадах. Як приклад, римо-католицька парафія 
в Сімферополі залишилася без настоятеля о. Петра 
Росохацького, який є громадянином Польщі і працював 
у Криму протягом п'яти років. 

Ці виклики для релігійної свободи, з якими зіткнулася 
Українська держава, виходять за межі внутрішньопо-
літичної компетенції, оскільки пов’язані з агресивними 
військовими діями мілітарної Росії. Тому відновити 
релігійну свободу в окупованому Криму та на Донбасі, 
яка подекуди невід’ємно пов’язана з правом на життя, 
можуть лише спільні дієві зусилля усієї міжнародної 
спільноти.

Максим ВАСІН.
Виконавчий директор 

Інституту релігійної свободи. 

брошурі організації під назвою «Уряд, який до-
веде до Раю» (виданій у 1985 р.) на ст. 20 сказа-
но, що поганський цар «Навуходоносор пред-
ставляв всесвітнє володарювання Єгови». 

Яким чином Рассел прийняв «пророцтво» 
про 1914 рік? Прихильник руху Другого при-
ходу адвентист Н. Барбор з Рочестера (до 
його групи на початках релігійної діяльності 
належав і Ч. Рассел), ознайомившись з ме-
тодом розрахунку Брауна і прийнявши за 
початок відліку 606 рік до н. е. та додавши 
2520 років, отримав в результаті 1914 рік. З 
хронологією Барбора Рассел згодився, а з 
часом, відокремившись від Барбора, це «про-
роцтво» про 1914 рік як рік закінчення «часів 
поган» впровадив у вчення своєї організації. 
Пояснення Рассела надруковано у випуску 
«Вартової башти» за 15.07.1906 р. 

Барбор, а з ним і інші адвентисти, під-
рахувавши закінчення 6000-літньої історії 
людства на 1874 рік, чекали в цьому році 
з’явлення Христа в тілі. Але їхні сподівання 
не здійснилися, тому вони розгубилися. 
Але, змінивши в Мт. 24:27, 37, 39 переклад 
грецького слова «парусія» з «прихід» на 
«присутність», вони прийшли до розуміння 
(потім і Рассел згодився з цим), що Христос 
вернувся на землю в 1874 році, але неви-
димо, і з того часу Він незримо присутній на 
землі, звершуючи суд.

Сьогодні мільйони «свідків» вчать інших 
про те, що невидима присутність Христа по-
чалась в 1914 році. Мало хто з них знає, що 
десятки років видавці «Вартової башти», ви-
ступаючи в ролі пророка, проголошували, що 
така невидима присутність почалась в 1874 р.

Що ж чекала організація від 1914 року? У 
книзі Ч. Рассела «Час близький» (ІІ том його 
творів), опублікованій у 1889 році (ст. 98), чи-
таємо: «Так, стверджувати (як ми стверджу-
ємо), що протягом найближчих 26 років всі 
існуючі уряди будуть повалені і перестануть 
існувати, значить очікувати великих подій; 
але ми живемо в особливий час, в «День 

Єгови», коли події швидко приходять до свого 
завершення». І в абзаці нижче: «У зв'язку з 
цими переконливими біблійними доказами 
про часи поган ми вважаємо встановленою 
істиною те, що кінцеве падіння царств цього 
світу і повне встановлення Царства Божого 
здійсниться до кінця 1914 року».

У цій же книжці на ст. 101 читаємо: «Ві-
йна того великого дня Вседержителя Бога 
(Об. 16:14), яка завершиться в 1914 році н. 
е. повним поваленням існуючого земного 
правління, вже почалася».

У 1891 році Рассел видає ІІІ том своїх тво-
рів під назвою «Нехай прийде Царство Твоє». 
На ст. 153 цієї книги читаємо: «Разом із за-
кінченням 1914 року зникне те, що Бог іменує 
Вавилоном, а люди іменують християнським 
світом, як і показано в пророцтві».

А ось уривок з «Вартової башти» за 15.01.1-
892 р.: «Дата завершення «війни» виразно 
вказана в Писанні як жовтень 1914 року. Війна 
вже йде; вона почалася в жовтні 1874 року». 

Стаття у «Вартовій башті» за липень 
1894 року підкреслює, що світ того часу 
ось-ось має увійти в стан агонії, і його 
останні конвульсії настануть у 1914 році: 
«Ми віримо, що це Божі терміни, а не наші. 
1914 рік знаменує не початок, а кінець часу 
лихоліть. Ми не бачимо причини змінювати 
свою думку, висловлену у «Вартовій башті» 
за 15 січня 1892 року, і радимо прочитати цю 
статтю ще раз». 

1914 рік проминув, не принісши ви-
конання очікуваних подій, проголошуваних 
по всьому світі. Ч. Рассел, який заявляв, 
що його устами говорить Бог, помер в 1916 
році. Після його смерті залишилися тисячі 
спантеличених послідовників, а ще більше їх 
покинуло організацію, не зумівши пережити 
такого потрясіння. Так 1914 рік найбільше 
потряс організацію «Дослідників Біблії», як 
її називав Рассел.

40 років члени організації були переко-
нані, що закінчення «часів поган» – це повне 
повалення всіх земних урядів, їх буквальне 
знищення; замість них на землі в 1914 р. мало 
настати Царство Христове. Але і через 100 
років ми бачимо, що нічого не змінилося в 
пануванні земних урядів. 

Сьогодні організація вчить, що закінчення 

«часів поган» вже не означає дійсне закін-
чення їхнього правління, це, мовляв, кінець їх 
«безперервного правління» на землі, оскіль-
ки Христос у 1914 році (дату перенесено з 
1874 року) невидимо взяв владу у Свої руки 
і забрав «право» на владу у земних урядів. 

Біблійна книга Повторення Закону 18:22 
дає нам конкретні підстави для виявлення 
фальшивого пророка: «Що буде говорити той 
пророк Ім'ям Господа, і не станеться та річ, 
і не прийде, то це те слово, якого не сказав 
Господь. У зухвалості говорив його той про-
рок, і ти не будеш боятися його». 

Журнал «Вартова башта» 1 квітня 1972 
р. надрукував статтю під назвою «Вони піз-
нають, що пророк був серед них». Там пору-
шувалося питання, чи є тепер у Єгови пророк, 
який би попереджав про небезпеки і звіщав 
майбутнє. Стаття запитує: «Хто цей пророк?» 
І відповідає: «Це організація, яка складається 
з чоловіків і жінок, невелика група відданих 
послідовників Христа... Сьогодні вони відомі 
як християнські свідки Єгови». 

Як дізнатися, чи дійсно керівництво орга-
нізації «свідків Єгови» отримує об’явлення  від 
Бога. А дуже просто. Якщо слово об’явлення 
подав істинний Бог, то воно має здійснитися. 
Дослідивши «пророцтва», які проголошувала 
організація про події 1874-го та 1914 років, 
приходимо до висновку, що це не Божі 
слова. Передбачення пророків-самозванців 
з «Вартової башти» про 1914 рік не збулися 
тому, що вони висловлювали «привиди серця 
свого, а не слово з уст Господніх» (Єр. 23:16). 

Керівництво організації «свідків Єгови» 
неодноразово оголошувало інші дати «кін-
ця»: 1915-й, 1918-й, 1920-й, 1925-й, 1975 
роки, про що тут через брак місця не пишемо. 
Але жодного разу ці пророкування «вірного 
і мудрого раба» не збулися. І жодного разу 
цей «раб» не визнав своїх пророкувань і 
передбачень фальшивими. 

На закінчення – ще один приклад, як 
організація змінила своє ж твердження щодо 
«покоління 1914 року». Ось цитата із згаданої 
вже книжки «Ви можете жити вічно в Раю на 
землі» (ст. 154): «Звернувши увагу на всі ті 
події, які відрізняють цей час з 1914 р., Ісус 
сказав: «Не перейде це покоління аж усе це 
[також закінчення цієї системи] станеться» 

(Матвія 24:34, 14, НС). Котре ж покоління 
Ісус мав на думці? Покоління, яке вже жило 
в 1914 р. Ті люди, які ще живуть з того по-
коління, вже дуже постаріли. Проте декотрі 
з них ще будуть жити й побачать кінець цієї 
злої системи. Ми можемо бути певні: неза-
баром настане раптове знищення всього зла 
й злих людей в Армагеддоні». 

Це пророче вчення організація «свідків 
Єгови» протягом багатьох десятків років про-
голошувала як істину, яка не підлягала сумні-
ву. Кожен член організації мусив визнавати 
цю «істину», а незгода каралась відлученням. 
Сьогодні ще є свідки, які добре пам’ятають, 
як вони самі навчали, що «декотрі люди 
з покоління, яке жило в 1914 р., побачать 
знищення цієї системи і переживуть його». 
І на запитання про «покоління 1914 року» ці 
свідки ніяково схиляють голови, почуваючись 
обдуреними «вірним і мудрим рабом».

Тому що 1 листопада 1995 р. журнал 
«Вартова башта» розмежовує слова Христа 
про «це покоління» від дати 1914 року і подає 
їх у зовсім іншому значенні. Мовляв, поняття 
«це покоління» тепер визначається не па-
раметрами часу, а якісними параметрами з 
допомогою характерних рис цього покоління 
– як, наприклад, у словах Христа про «рід 
лукавий і перелюбний» (Мт. 12:39). Отже, 
тепер людям, які належать до «цього поко-
ління», зовсім не обов’язково бути частиною 
покоління 1914 року. 

Але 1914 рік не відмінений повністю. 
Він залишається датою початку царювання 
Христа в Божому небесному уряді і Його 
невидимої присутності на землі, а також 
датою початку «останніх днів». У сучасних 
публікаціях «Вартової башти» промахи у 
вченнях і лжепророцтва організації виправ-
довуються «ревним бажанням побачити 
виконання Божих обітниць, як тільки вони 
здійсняться» – так, ніби не можна горіти 
тим же ревним бажанням без спроб скласти 
для Бога розклад, висунути передбачення, а 
потім приписувати їх Богу. 

На жаль, багато «свідків Єгови» не 
хочуть подивитися правді в очі і усвідомити, 
наскільки непорядні політика й історія їхньої 
організації. 

К. Р.

«Рік, який потряс світ»
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Відносини Церкви й держави 
У Божому плані Церква не є чимось, що проти-

стоїть державі і перебуває в вічному конфлікті з нею. 
Навпаки, як Церква, так і держава покликані служити 
народові. Біблійна історія Ізраїлю свідчить про те, що 
не тільки Церква, але й держава повинні відображати 
Божий характер. Біблія показує, що Бога навіть дуже 
хвилює поведінка царів.

Багато проповідників обгрунтовують спосіб вза-
ємовідносин держави й Церкви словами Ісуса в Єван-
гелії: «Віддайте кесареве кесареві, а Богові — Боже». 
Таким чином, вимальовується картина, нібито в Бога є 
Свої діла і, будь ласка, нехай кесар туди не пхає свого 
носа, а в кесаря — свої діла, і нехай Бог його не чіпає.

Така теорія абсолютно суперечить Біблії. Усе 
створив Бог, і все належить Йому: і Церква, і кесар, 
і народ, і гроші. І кожний дасть свою відповідь перед 
Богом за те, що йому довірено.

Щоб  правильно інтерпретувати ці слова Ісуса, 
потрібно прочитати їх у всьому контексті. Питання про 
податок, задане Ісусу, було інтригою, і сам євангеліст 
стверджує, що іродіяни спокушували Його. Ісус вико-
ристав їх же мову, геніально ухилившись від відповіді.

Слово Боже говорить, що «немає влади, як не від 
Бога, і влади існуючі встановлені від Бога. Тому той, 
хто противиться владі, противиться Божій постанові» 
(Рим. 13:1-2).

Інститут влади створений як 
відображення влади Бога на землі

Без закону, без авторитету, без влади життя 
стає жахом. Бог — це Бог облаштування й порядку. 
Кожний, хто противиться Божому улаштуванню, 
виступає як ворог Бога. І правителі, які виступають 
проти Божого улаштування, потрапляють в цю кате-
горію. Адже «високий пильнує згори над високим, а 
над ними Всевишній» (Екл. 5:7).

Потрібно розрізняти три різні аспекти влади. По-
перше, влада — це святий інститут, який християни по-
винні всіма силами підтримувати. Лозунги типу «геть 
всіх» чи «проти всіх» суперечать Божому порядку.

По-друге, за владою необхідно бачити людей. На 
них покладена величезна відповідальність, і вони 
слабкі, грішні і потребують спасіння. Мудро сказав 
лорд Ектон: «Всяка влада розбещує, а абсолютна 
влада розбещує абсолютно».

Тому суспільство повинно контролювати людей 
влади. Влада уряду повинна бути обмежена. Церква 
визначає моральні стандарти, завдяки яким суспіль-

ство знає, що добре, а що — погано.
По-третє, треба відзначити духовну складову чи 

світогляд, які стоять за певним урядом. Це може бути 
Святий Дух, коли правителі діють згідно з християн-
ським світоглядом, але також може бути злий дух, 
дух комунізму, фашизму і т. д. А з нечистими духами 
ми ворогуємо!

«Бо ми не маємо боротьби проти крови та тіла, але 
проти початків, проти влади, проти світоправителів цієї 
темряви, проти піднебесних духів злоби» (Еф. 6:12).

У православному просторі побутує уявлення, 
що нібито Бог посилає владу уряду безпосередньо 
з небес. Факт, що «всяка влада від Бога», означає, 
що вибір будь-якого уряду визначається рівнем свідо-
мості народу. У безбожного народу буде безбожний 
уряд. У «темного» народу буде тиранія.

Прислів’я, що кожний народ 
заслуговує на свій уряд, — це 

справедливий закон Бога
Добрим прикладом дії цього закону є біблійна 

розповідь з історії Ізраїлю. Ізраїль хотів мати 
царя, як мали його навколишні поганські народи. 
Але в Бога був кращий стандарт державного 
устрою для вибраного народу. Він хотів бути 
Царем в серцях і совісті ізраїльтян, щоб Божий за-

кон був виписаний в серцях людей (Єр. 31:31-34).
Іншими словами, Господь бажав, щоб Його народ 

мав здатність до самоуправління. Божий стандарт 
— це громадянське суспільство. Це організм, котрий 
складається з людей освічених, відповідальних та 
ініціативних, що діють згідно з законом. Адже вони 
знають, що закон даний згори і для блага людей. На 
жаль, Ізраїль в часи Самуїла не доріс до такого рівня, 
і довелося йому терпіти свавілля Саула і всіх інших 
ізраїльських царів.

Усе, що відбувається згідно з принципом: «Кожний 
народ заслуговує на свій уряд» — від Бога. Швидше 
за все, можна сказати, що німецький народ заслужив 
собі Гітлера. Християни абсолютно не повинні були 
підтримувати Гітлера (на жаль, саме так і сталося). 
Навпаки, християни повинні були протистояти його 
сатанинським намірам. Однак «совість» німецького 
народу мовчала, німці під час фашизму стали безсо-
вісними, цинічними і безбожними.

Роль старозаповітних пророків не полягала в 
тому, щоб виступати проти встановлених царів, 
навпаки, вони повинні були допомогти царям відо-
бражати на землі Божу справедливу владу і, таким 
чином, служити народові.

Роль Церкви — бути совістю нації. Бути совістю 
всього народу, у тому числі й уряду. Якщо народ йде 

доброю дорогою, Церква повинна заохочувати його. 
Якщо народ бідує, Церква повинна втішати його.

Якщо народ не розуміє, що з ним відбувається, 
Божі пророки повинні пояснити йому. Якщо народ 
грішить, Церква повинна його викривати. «Бо уста 
священикові знання стережуть та Закона шукають із 
уст його, бо він Ангол Господа Саваота» (Мал. 2:7).

Церква — це голос Божий для народу. Іноді цей 
голос комусь неприємний, і тому страшно його озву-
чити. Але Бог говорить пророкові: «Я настановив 
тебе вартовим для Ізраїлевого дому, — і як почуєш 
ти слово з уст Моїх, то остережи їх від Мене. Коли Я 
скажу безбожному: «Конче помреш», а ти не осте-
режеш його й не будеш говорити, щоб остерегти не-
справедливого від його несправедливої дороги, щоб 
він жив, то цей безбожний помре за свою провину, а 
його кров Я зажадаю з твоєї руки!» (Єз. 3:17-18).

Такі пророки, як Мойсей, Натан, Ілля, Даниїл, Іван 
Хреститель, викривали царів. Деякі з них заплатили за 
це високу ціну і, виконавши Божу волю, спасли свої душі.

Завдання совісті — говорити 
правду. Якщо совість народу замов-

чить, люди стануть безсовісними
Коли уряд в Росії і Білорусі почав обмежувати 

права віруючих, євангельські християни почали 
обурюватися і навіть погано говорити про уряд. Але 
коли раніше уряд грубо порушував права людини, 
християни мовчали, ніби це їх не стосується.

Багато служителів сьогодні вчать, що Бог ви-
магає від уряду одного — дати свободу проповіді 
Євангелія. Хіба це біблійний підхід? Бог вимагає від 
уряду значно більше. Написано: «... і чинив Давид суд 
та справедливість для всього народу свого» (2 Сам. 
8:15). Чинити суд і справедливість — це турбуватися 
про справедливість в суспільстві і чинити все згідно 
з правдою. Завдання уряду — відображати і утвер-
джувати в народі Божий Закон. Який уряд, таким буде 
й народ. Риба гниє з голови.

Тому цар повинен бути прикладом для всього 
народу. Уряд покликаний берегти високі моральні 
якості. Церква Божа — це сіль землі і світло для світу. 
Це совість народу. Совість залишається совістю в 
кожній ситуації і в будь-якій сфері. У тому числі в 
галузі політики, культури, ЗМІ, економіки.

Церква повинна озвучувати голос Божий як для 
кожної особистості, так і для суспільства і держави. 
Церкві необхідно повноцінно зайняти те місце, яке 
визначив для неї Творець. Від позиції Церкви за-
лежить доля народу, і Церкві доведеться відповісти 
за це перед Всевишнім.

Заздрю ще й з чисто практичних, 
прагматичних мотивів, бачачи, яких 
успіхів досягла відносно молода 

держава Ізраїль. Нещодавно мені випала 
честь вперше відвідати цю країну – у 
складі спеціального прес-туру для хрис-
тиянських журналістів, організованого 
міністерством закордонних справ Ізраїлю. 
Так сталося, що одна з моїх найзапові-
тніших мрій – побувати в Ізраїлі збулася 
тільки тепер. Я багато знав про Ізраїль, 
цікавився ним, вболівав, молився за нього. 
Тому багато з того, що вдалося побачити 
власними очима, не було новиною. Але 
були і сюрпризи.

По-перше, неможливо передати осо-
бливе відчуття від того, що стоїш на 
землі, яка пропахла історією. На землі, 
якою мандрували праотці Авраам, Ісак, 
Яків. Навколо якої оберталися обітниці 
Всемогутнього Ягве, які Він давав Своєму 
вибранцеві Аврааму. Земля, яка була 
каменем спотикання для найбільших сві-
тових імперій, перебувала в центрі найза-
пекліших політичних та релігійних баталій.

І нарешті – це земля, на якій народився 
Месія, обіцяний Господом Своєму народо-
ві. Саме так я, як християнин, сприймаю 
Ісуса з Назарету. Розумію, що місця, де 
нині розташовані так звані святині, навряд 
чи відповідають місцям, згаданим у Біблії. 
Але попри все відчуваєш якесь особливе 

переживання, яке неможливо описати 
словами, коли дивишся з Оливної гори 
на святе місто, стоїш біля тисячолітніх 
оливок Гетсиманського саду, піднімаєшся 
мармуровими сходинками на осучаснену, 
позолочену гору Голгофу. 

Ця земля, каміння, вузькі старовинні 
вулички просякнуті Божою присутністю 
та величчю… Здається, що ось зараз, 
серед строкатого натовпу євреїв, арабів 
та численних туристів зі всього світу 
з’явиться знайома мені з дитинства по-
стать євангельського Рабе в оточенні 
вірних учнів…

Але, окрім цих емоцій від перебування 
на святих місцях, мене усю поїздку не 
покидало ще одне сильне почуття «дежа 
вю». На ділових зустрічах з місцевими 
журналістами,  у міністерстві закордонних 
справ під час розмови із Зві Рав-Нером, 
заступником директора департаменту 
Євразії, коли слухав розповіді гіда чи 
випадкових співрозмовників, – мене не 
покидала думка: щось подібне я вже десь 
переживав.

Так, в Україні. Історія утворення та 
формування Ізраїлю дуже подібна до того, 
що нині відбувається в Україні. І ця поїздка 
дозволила мені поглянути на Ізраїль з 
незвичної точки зору – очима українця, у 
серці якого раптом прокинулося особливе 
відчуття ідентичності, причетності до сво-

го, нехай далеко не святого, але рідного 
народу, до Вітчизни.

Є в ізраїльській історії феномен, що 
має назву алія – повернення євреїв на 
свою історичну батьківщину. Але це по-
няття, яке перекладається як «піднесення, 
сходження вгору», для кожного єврея є 
чимсь більшим, аніж просто повернення 
на палестинську землю. Це сходження 
духа, свідомості, це піднесення душі до 
чогось високого, святого та цінного. Це, 
власне, переосмислення своєї причет-
ності до обіцяної Богом землі, до свого 
народу, його історії та звичаїв. Це те, 
що об’єднало євреїв цілого світу, які вже 
встигли призвичаїтися, врости в культуру 
та особливості народів, де проживали, 
але які в глибині душі не перестали бути 
дітьми Авраама.

Алія була і залишається не лише 
хвилюючим та знаковим моментом іс-
торії. Вона проходила важко та болюче, 
за неї довелося платити велику ціну. 
Але ціль була настільки висока, що «вічні 
мандрівники», як називали євреїв, готові 
були платити цю ціну.

Боюся проводити якісь паралелі, 
але для мене те, що відбувається нині 
в Україні, також можна назвати алією. 
Українською алією. Звичайно, один рік 
– не так і багато як для історії. Ще рано 
підводити підсумки, але процеси, які відбу-
ваються в Україні, доленосні та унікальні. 
З українцями, яких в анекдотах показують 
егоїстичними, аполітичними, недружніми, 
зрадниками, раптом щось сталося. «Моя 
хата скраю», «де два українці, там три 
гетьмани», «радіє, бо в сусіда корова здо-
хла» – це все про них, про непривабливих 
«хохлів». І несподівано вони однією стіною 
стають проти несправедливості, брехні 
та державного злочинництва. З різних 
регіонів, розмовляючи різними мовами, із 
різних соціальних прошарків, вони раптом 
об’єдналися під одним прапором націо-
нальної ідентичності, яку за десятиліття 
совєцько-тоталітарного режиму зуміли 
майже вбити. Чому ж два десятиліття 
незалежності, які мали ідеальні умови для 
розбудови сучасної цивілізованої держа-
ви, не зробили того, що зробили доленосні 
зимові місяці 2013-14 років?

На зустрічі з ізраїльськими журна-
лістами в офісі ведучого PR-агентства 

Peer&Levin я для себе зробив відкриття. 
Керівник агентства Аріель Бен Фелер, 
знайомлячи нас із особливостями ізра-
їльської журналістики, розповів про гучні 
корупційні скандали у вищих ешелонах 
влади, про жорстоку політичну боротьбу 
та журналістів, які беруть участь у цих ба-
таліях. Розповів про те, що багато людей 
у країні незадоволені своїм керівництвом, 
політикою держави, її законами. Виявля-
ється, навіть у цій цивілізованій та право-
вій державі існує щось подібне. Раніше я 
вважав, що сила та могутність Ізраїлю 
саме в тому, що суспільство згуртувалося 
навколо спільної ідеї збудувати країну без 
усіх цих вад. Я не стримався і запитав: 
«Чому ж тоді, з такими факторами, Із-
раїль залишається могутньою, сильною 
та монолітною державою, здатною чи не 
самотужки давати відсіч усім зазіханням 
ззовні?». Відповідь була проста та лаконіч-
на: «Спільний ворог та щоденна реальна 
загроза смерті. Якщо ми дозволимо собі 
розслабитися і роз’єднатися, нас просто 
знищать».

Як це не дивно, саме ця неприємна 
обставина дозволяє Ізраїлю твердо та 
впевнено стояти на ногах.

Коли говорити про розбудову нової 
України, мирні та спокійні 20 років не-
залежності не змогли зробити стільки 
позитивного, як останній рік, буремний 
та кривавий. Спільна небезпека об’єд-
нала Схід та Захід України, україно- та 
російськомовне населення. Ми раптом 
усвідомили себе єдиною нацією, яку по-
трібно захищати, якою варто пишатися. 
Ми, до кісток просякнуті хабарництвом, 
брехливістю, лицемірством, скупістю, 
раптом усвідомили, що є речі, варті того, 
щоб за них боротися, і навіть помирати. У 
нас прокинулася національна свідомість і 
національна гордість.

Розпочалася українська алія, україн-
ське сходження. Ця дорога важка. Зробле-
но лише перші кроки. Попереду ще багато 
труднощів та небезпек. Ще не знаємо, 
чим все закінчиться. Ще в чиновницьких 
кріслах сидять колишні бюрократи та ха-
барники. Ще немає належного порядку ні 
в коридорах влади, ні на вулицях міст і сіл. 
Але ми прокинулися. Ми повертаємо себе 
собі. Внутрішня алія розпочалася зі зміни 
свідомості та зречення синдрому меншо-

вартості. Ми почали особисте сходження 
до вершин цивілізованості, гідності та 
національної свідомості. Спільна загро-
за, небезпека, яка нависла над країною 
та нацією, спільна мета згуртували нас, 
консолідували, привели до тями.

Єврейська алія була надзвичайно 
важкою, болючою та довгою. Але вона 
закінчилася відродженням держави, яка 
зникла з лиця землі більше двох тисяч 
років тому. І я, знайомлячись з Ізраїлем, 
заздрив його жителям. Я бачив, як у 
кам’янистій, безводній пустелі розкину-
лися зелені оази полів. Як до кожного 
дерева та квітки на міських клумбах 
проведені трубки з водою. Їздив бездоган-
ними асфальтованими дорогами. Бачив, 
з якою гордістю хлопці та дівчата носять 
військову форму та невід’ємний атрибут 
захисника країни – автомат. Знайомився 
з цивілізованими, виваженими законами. 
Дивувався високій заробітній платі, 
неймовірним досягненням медицини, 
науки та техніки, неймовірному розвитку 
високих технологій. Це результати алії, 
яка розпочалася ще в кінці ХІХ століття 
в серцях небайдужих євреїв, вигнанців 
долі, розкиданих вітром історії по цілому 
світові.

Вона продовжувалася працею со-
тень та тисяч перших переселенців, які 
осушували болота, заводнювали пустелі, 
будували кібуци та нові міста. Вона про-
довжується і нині добросовісною працею 
народу Ізраїлю. Народу, який поважає, 
перш за все, себе, має високе відчуття 
причетності до свого народу і готовність 
захищати свою землю будь-якою ціною.

Я для себе заново відкрив важливий 
факт: ізраїльська державність і суспіль-
ство тримаються на особливій національ-
ній свідомості, національній ідентичності, 
які тільки зараз по-справжньому про-
буджуються в українському суспільстві. 
Ізраїльська алія досягла мети. Надіюся, 
так станеться і з українською алією.

І тому я заздрю тобі, Ізраїлю! І благо-
словляю тебе!

Шалом алейхем, Ізраель!
Мир тобі, Україно!

Юрій ВАВРИНЮК.
Головний редактор 

журналу «Благовісник».
РІСУ.

Всяка влада – від Бога
Тема взаємовідносин Церкви й держави 

вельми складна. Неправильне розуміння 
цього питання породжує грандіозні пробле-
ми, доленосні наслідки, які можуть віками 
негативно впливати на народи. 

Історія відкриває багато прикладів, коли 
проблеми виникали в результаті неправиль-
них взаємовідносин Церкви й держави. У 
країнах східного християнства, особливо в 
царській Росії, уряд використовував Право-
славну Церкву як інструмент самодержав-
ства. Церква була частиною державного 
апарату. І в західних країнах були відхилен-
ня в цій сфері — папи римські неодноразово 
замахувались на владу королів, плутаючи 
роль Церкви й держави.

Моя аліяМоя алія
Я заздрю єврейському 

народові. «Білою» за-
здрістю. І не тільки тому, 
що це вибраний Богом на-
род. І не тільки через те, 
що йому випав привілей 
отримати Господні закони 
добра та справедливості. 
І не лише тому, що пред-
ставникам цього народу 
випала честь внести най-
більший вклад в еконо-
міку, культуру та історію 
цивілізованого світу.
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Антихрист і
 лжепророк

Сьогодні мова йтиме про ан-
тихриста і лжепророка, про двох 
чоловіків, які незабаром керува-
тимуть світом. Ми вже говорили 
про те, що Священна Римська 
імперія відродилася. На чолі 
цієї імперії завжди стояли двоє 
лідерів – політичний і релігійний. 
І Біблія про це говорить. Анти-
христ буде її політичним лідером 
а лжепророк – релігійним.

Але спершу з’ясуймо дещо про анти-
христа. Антихрист – це майбутній 
всесвітній диктатор, який вже 

нині живе на землі і очікує свого часу. 
Він багаторазово згадується в Біблії під 
різними іменами. Зокрема, як супротивник, 
призначений на загибель, чоловік гріха і 
син загибелі.

У 2 Сол. 2:3-4 про нього говориться так: 
«Хай ніхто жадним способом вас не зведе! 
Бо той день не настане, аж перше прийде 
відступлення і виявиться беззаконник, 
призначений на загибель, що противиться 
та несеться над усе, зване Богом чи свято-
щами, так що в Божому храмі він сяде, як 
Бог, і за Бога себе видаватиме».

Але в нього є багато інших імен. У 2 
Сол. 2:8 читаємо: «І тоді то з'явиться той 
беззаконник, що його Господь Ісус заб'є 
Духом уст Своїх і знищить з'явленням 
приходу Свого. Його прихід за чином 
сатани буде з усякою силою й знаками та 
з неправдивими чудами».

Тут та в інших текстах Писання анти-
христ названий беззаконником. А в Дан.7:8 
він названий малим рогом: «Я приглядався 
до тих рогів, аж ось поміж ними піднісся 
ріг інший, малий, а три з тих передніх рогів 
були вирвані з коренем перед ним. І ось 
у того рога очі, як очі людські, і уста, що 
говорили про великі речі».

 Далі у 21-му вірші мова йде про те, що 
цей ріг вестиме війну зі святими до тих пір, 

поки не прийде Старий днями: «Я бачив, 
що цей ріг учинив бій зо святими і переміг 
їх. Аж ось прийшов Старий днями, і даний 
був суд святим Всевишнього, і надійшов 
умовлений час, і царство взяли святі».

Отже, малий ріг – це антихрист. Бо 
саме він буде воювати зі святими.

В Об.13:7-8 читаємо: «І їй дано про-
вадити війну зо святими та їх перемогти. 
І їй дана влада над кожним племенем, і 
народом, і язиком, і людом. І їй вклоняться 
всі, хто живе на землі, що їхні імена не на-
писані в книгах життя Агнця, заколеного 
від закладин світу».

А в Об. 13:4-5 антихрист названий зві-
риною: «І вклонилися змієві, що дав владу 
звірині. І вклонились звірині, говорячи: Хто 
до звірини подібний, і хто воювати з нею 
може? І їй дано уста, що говорили зухвале 
та богозневажне. І їй дано владу діяти 
сорок два місяці».

Раніше ми вже говорили, що біблійною 
мовою «звірина» завжди означає царство 
чи націю разом з її правителем. Це дуже 
важливо розуміти. Коли ми говоримо «зві-
рина», то маємо на увазі світове правління 
останнього часу. А іноді під цим словом 
маємо на увазі самого антихриста. «І 
вклонилися змієві, що дав владу звірині. І 
вклонились звірині, говорячи: Хто до звіри-
ни подібний, і хто воювати з нею може?».

Антихрист – це ім'я, яким найчастіше 
описується світовий диктатор останнього 
часу. В 1 Ів. 2:18 сказано так: «Діти, остан-
ня година! А що чули були, що антихрист 
іде, а тепер з'явилось багато антихристів, 
з цього ми пізнаємо, що остання година 
настала!».

Багато людей думають, що термін 
«антихрист» в Біблії не зустрічається. Але 
це слово має біблійне коріння. Звернімо 
увагу на множину: «… а тепер з'явилось 
багато антихристів, з цього ми пізнаємо, 
що остання година настала!».

Чому апостол Іван так сказав? Тому, що 
в ті часи багато людей мали дух антихрис-
та. Це були самозванці, які стверджували, 
що вони – Христос. Саме це і зробить 
антихрист. Іван говорить, що у світі багато 

антихристів, але в ролі правителя прийде 
лише один антихрист. Слово «антихрист» 
означає «проти Христа» і «замість Хрис-
та». Під антихристом мається на увазі 
хтось, хто присвоює собі місце Христа, а 
значить, є противником Христа.

А тепер з'ясуймо, звідки він прийде. Це 
питання цікавить багатьох людей. Чи буде 
це виходець з ісламської країни? А може, 
з Європи чи з Америки? Біблія вказує на 
походження антихриста. У Дан. 7:8 читає-
мо: «Я приглядався до тих рогів (мова йде 
про десять рогів, як символізують десять 
царів, що підтримають антихриста), аж 
ось поміж ними піднісся ріг інший, малий, 
а три з тих передніх рогів були вирвані з 
коренем перед ним. І ось у того рога очі, 
як очі людські, і уста, що говорили про 
великі речі».

Отож ми бачимо, що антихрист вийде 
з союзу десяти царів. На основі сьомого 
розділу книги пророка Даниїла нам відомо, 
що спочатку буде 10 царів. Потім з їхнього 
середовища вийде антихрист і викорінить 
трьох з них. 

Що ж це за десять царів, з середовища 
яких вийде антихрист? Пам'ятаєте, що 
10 рогів в Дан. 7 – це ті самі 10 царів, 
яких символізують 10 пальців в Дан. 2. 
Десять пальців – це останні з усіх світових 
правлінь, які існували з 600 року до Р. Х і 
існуватимуть до другого приходу Христа, 
коли Він встановить на землі Своє Цар-
ство. Ці 10 царів ввійдуть в об’єднання, яке 
буде підтримувати антихриста напередодні 
повернення Ісуса Христа.

Прочитаймо, що сказано в пророцтві 
Даниїла стосовно цих 10 пальців: «А за днів 
тих царів Небесний Бог поставить царство, 
що навіки не зруйнується, і те царство не 
буде віддане іншому народові». 

Що ми тут бачимо? Що 10 пальців 
на нозі боввана – це останнє людське 
царство. Коли Ісус прийде, Він вдарить 
боввана саме в пальці ніг і таким чином 
повалить все світове людське правління.

Залізні ноги боввана символізують 
Римську імперію, яка правила світом при-
близно з 200 року до Р. Х і до 300 року по 
Р. Х. А залізно-глиняні ноги символізують 
останню людську державу, на місці котрої 
постане Царство Ісуса Христа. Ця остання 
імперія буде частково залізна, і частково 
– глиняна. Залізні ноги – це Римська імпе-
рія, а глиняно-залізні ноги – це Священна 
Римська імперія. Священна Римська 
імперія завжди була в Європі. Значить, 
десятироге царство постане з Європи, із 
Священної Римської імперії. «А за днів тих 
царів Небесний Бог поставить царство, що 
навіки не зруйнується, і те царство не буде 
віддане іншому народові». 

Якщо 10 рогів і 10 пальців ніг – це одне 
й те ж, значить, антихрист прийде із від-
родженої Священної Римської імперії, яка 
позначена рогами і пальцями ніг боввана. 
Щодо цього не може бути жодних сумнівів. 
Правитель Священної Римської імперії за-
вжди був із Європи. Тому й цього разу він 
буде родом саме з Європи.

більшості сучасних країн. Іншими словами, 
ми маємо одне царство але з десятьма ца-
рями. Це ніщо інше, як вказівка на альянс. 
У Писанні сказано, що десять рогів – це де-
сять царів, які об’єднаються в федерацію. 
Союз десяти націй з часом перетвориться 
на світове правління. Пам’ятаєте, що звір, 
якого бачив Іван, був подібний на пантеру 
(леопарда), ноги в нього як у ведмедя, а 
паща – як у лева. І в нього було 10 рогів. У 
сьомому розділі Книги пророка Даниїла всі 
ці звірі представляли окремі царства, а в 
Об’явленні вони об’єднані в одне царство 
– єдине всесвітнє правління. Це ніщо інше, 
як результат глобалізації. І це всесвітнє 
правління буде очолювати антихрист.

Ось які нації будуть входити в це 
правління: Німеччина, представлена ле-
опардом, Росія, представлена ведмедем, 
Великобританія, представлена левом, і 
союз десяти націй, або відроджена Свя-
щенна Римська імперія, представлена 
десятьма рогами. Ці країни, поза всяким 
сумнівом, будуть ядром світового прав-
ління антихриста.

З цього та інших уривків нам відомо, 
що антихрист буде очолювати це всесвітнє 
правління впродовж 3,5 року. Ось як про 
це сказано в пророка Даниїла: «І він буде 
говорити слова проти Всевишнього, і при-
гнобить святих Всевишнього, і буде думати 
позмінювати свята та права, і вони віддані 
будуть у його руку аж до одного часу, і 
часів і половини часу» (Дан. 7:25).

Час – це один рік, часи – два роки, по-
ловина часу – півроку. В Об. 13 говориться 
про цей же відрізок часу, тільки іншими 
словами: «І їй дано уста, що говорили 
зухвале та богозневажне. І їй дано владу 
діяти сорок два місяці» (Об. 13:5). 42 місяці 
– це ті ж час, часи і половина часу, або ж 
3,5 року.

Усім нам хотілось би визначити особу 
антихриста. І ми спробуємо це зробити. 
Під час вивчення лише трьох книг Біблії:  
Даниїла, Об’явлення і Другого послання до 
солунян я виявив 53 конкретні пророцтва, 
які стосуються антихриста. Безсумнівно, 
ця людина вже живе серед нас. І всі проро-
цтва, які виконуються тепер, вказують на 
те, що незабаром він прийде до влади.

Спробуймо детально дослідити особу 
антихриста. Деякі люди вважають, що ан-
тихрист – це не людина, а система. Але що 
говорить Біблія? У Дан.7:24-25 написано, 
що повстануть 10 царів. Царі – це люди. 
Трохи пізніше з’явиться ще один цар, який 
скине трьох з десяти. Оскільки він цар, то 
він і людина. В цьому уривку антихрист 
зображений як цар, правитель і людина. 
Нам також відомо, що антихрист ствер-
дить Авраамів заповіт, про це сказано в 
Дан. 9:27. Це вказівка про заповіт, про 
який сказано в Бут. 15:18. Бог пообіцяв, 
що земля, на якій проживав Авраам, буде 
навіки належати йому і його нащадкам. 
Ось чому Ізраїль називають Святою зем-
лею. Це земля обітована, земля, дана на 
основі заповіту. 

У наш час ця земля є предметом най-
запекліших суперечок. Коли при участі 
антихриста між Ізраїлем, Палестиною і 
світовою співдружністю буде підписаний 
мирний договір, який визнаватиме право 
Ізраїлю на існування, тоді багатолітній 
близькосхідний конфлікт нарешті буде 
врегульований. Можливо, антихрист не 
буде якось особливо виділятися під час 
підписання цього мирного договору, але не 
виключено, що він буде одним з багатьох, 
хто поставить свій підпис. Біблія говорить, 
що він на сім років ствердить заповіт 
для багатьох і що він буде явлений лише 
через три з половиною роки. Після того, 
як світова спільнота ствердить заповіт, 
почнуться останні сім років, які ведуть до 

Армагеддону. Ще раз нагадую, що анти-
христ буде виявлений лише через 3,5 року 
після підписання угоди.

Отже, антихрист вийде з середовища 
десяти царів. І в Дан 7:24, і в Об. 17:12-13 
говориться про царство з десяти націй, 
яке стане опорою антихриста. Це досить 
конкретне пророцтво. У Дан. 7:8 сказано, 
що маленький ріг з коренем вирве трьох 
царів, а в 24-му вірші написано так: «А де-
сять рогів визначають, що з того царства 
встане десять царів, а по них встане інший, 
що буде різнитися від попередніх, і скине 
трьох царів». І ми будемо свідками цього.

У Дан. 8:25 йдеться про те, що мир 
стане зброєю в руках антихриста. Це 
цікаво, адже в Писанні сказано, що за-
вдяки миру він погубить багатьох. Як таке 
може бути? Історія повна прикладів, коли 
в ім’я миру починалися війни. Миротворчі 
сили ООН саме в ім’я миру розпочинають 
війни з різними країнами. Недарма кажуть, 
що немає миру без війни. Тому антихрист 
буде «миротворцем». 

Ще одна ознака, за якою можна буде 
його розпізнати, записана в Дан 7:20. «... 
І про десять рогів, що на його голові, і про 
іншого, що піднісся, а три через нього 
випали, і про цього рога, що мав очі, а 
уста говорили про великі речі, а вид його 
більший від його друзів». А в Дан. 8:23 він 
описаний як цар безжалісний і нахабний. 
«А в кінці їхнього царства, коли покінчать 
своє ті грішники, постане цар нахабний та 
вправний у підступах». Як це зрозуміти? 

Особисто я не знаю. Думаю, що коли ми 
його побачимо, тоді все нам стане зрозумі-
ло. Так що залишається лише чекати.

Ще Біблія говорить, що антихрист 
вважатиме себе богом. Цей політик 
врешті-решт заявить, що він – бог. «Хай 
ніхто жадним способом вас не зведе! Бо 
той день не настане, аж перше прийде 
відступлення, і виявиться беззаконник, 
призначений на погибіль, що противиться 
та несеться над усе, зване Богом чи 
святощами, так що в Божому храмі він 
сяде, як Бог, і за Бога себе видаватиме» 
(2 Сол. 2:3-4).

Можливо, він оголосить себе верхо-
вною владою над Храмовою горою. 
Можливо, заявить, що він – месія або ж 
відкрито проголосить, що він бог і глава 
світу. Його нахабна заява стане гидотою 
спустошення, яка станеться посередині 
завершального відрізка з семи років. Це 
станеться за три з половиною роки до 
армагеддонської битви. Саме з цієї нахаб-
ної заяви антихриста і почнеться велика 
скорбота. Гидота спустошення виявить 
нам справжній образ антихриста. Апостол 
Павло так і написав, що тоді відкриється 
людина беззаконня, син загибелі.

Коли ми побачимо на Храмовій горі 
людину, яка проголошує себе верховною 
владою, месією чи Самим Богом, тоді ми 
точно дізнаємось, що саме він і є анти-
христом.

Спочатку всі сприйматимуть його як 
видатну особу. У Дан. 7:8 сказано, що він 
буде говорити про великі речі. А в Дан. 8:23 
говориться про те, що він буде мудрим і 
вправним. Далі, як говорить Біблія, він 
буде переслідувати правдивих Божих по-
слідовників. Ось як про це написано в Об. 
13:7: «І їй дано провадити війну зо святими 
та їх перемогти. І їй дана влада над кожним 
племенем, і народом, і язиком, і людом».

Свого часу він провадив війну з Ісу-
сом Христом, і здавалося, він переміг. 
Хоча насправді переміг Бог. Смерть на 
хресті була величною перемогою усього 
людства. Ось що сказано стосовно війни 
антихриста з Божим народом в Дан. 7:21: 
«Я бачив, що цей ріг учинив бій зо святими, 
і переміг їх».

РОЗУМІННЯРОЗУМІННЯ  
Ірвін БАКСТЕР

Царство антихриста
А тепер поговоримо про царство анти-

христа. Як воно виглядатиме? 13-й розділ 
Об’явлення поділений на три частини. 
Перші вісім віршів розповідають про анти-
христа і його всесвітнє правління. Наступні 
п’ять віршів описують його релігійного 
партнера – лжепророка. А три останні 
вірші описують їхню всесвітню економічну 
систему, через яку вони змушуватимуть 
людей бути покірними всесвітньому прав-
лінню і всесвітній релігії. 

Прочитаймо останній вірш 12-го роз-
ділу і перші два вірші 13-го розділу Об’яв-
лення: «І я бачив звірину, що виходила з 
моря, яка мала десять рогів та сім голів, а 
на рогах її було десять вінців, а на її голо-
вах богозневажні імена. А звірина, що я її 
бачив, подібна до рися була, а ноги її як 
ведмежі, а паща її немов лев'яча паща. І 
змій дав їй свою силу, і престола свого, і 
владу велику».

Царство звірини буде складатися з 
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У Біблії також сказано, що коли анти-
христ керуватиме світом, він наштовхнеть-
ся на супротив. На основі Об. 12:14 робимо 
висновок, що Ізраїль буде захищений від 
антихриста. Там сказано, що коли сатана 
буде переслідувати жінку з короною із 12 
зірок (а 12 зірок вказують на ізраїльські 
племена), то їй будуть дані два крила. «І 
жінці дані були дві крилі великого орла, 
щоб від змія летіла в пустиню до місця 
свого, де будуть її годувати час, і часи, і 
півчасу». Можливо це вказівка на допомогу 
США, щоб вона змогла відлетіти в місце, 
приготоване для неї. Це місце ніщо інше, як 
Свята земля, Ізраїль. Там вона буде захи-
щена впродовж часу, часів і половину часу. 
А ще в Дан. 11:41 сказано, що Йорданія не 
буде окупована антихристом. «І він прийде 
до Пишного Краю, і багато хто спіткнуться, 
та оці втечуть від його руки: Едом, і Моав, 
і останок Аммонових синів». Едом, Моав і 
більша частина синів Аммонових – мова 
про територію сучасної Йорданії. Це 
дуже важливо знати, тому що деякі люди 
помилково вважають, що антихрист буде 
контролювати весь світ. Насправді ж він 
буде керувати світом, але в нього не буде 
контролю над кожною країною. Більш того, 
як ми вже говорили, в останні 3,5 року він 
наштовхнеться на супротив. «Але його 
налякають вістки зо сходу та з півночі, і 
він вийде з великою лютістю, щоб багатьох 
погубити та зробити закляттям». 

Це вказує на те, що він буде мати владу 
і він буде домінувати. Однак він не буде 
мати повного і абсолютного контролю.

Наступна ознака антихриста – він 
буде віддавати честь богові твердинь. 
Про це сказано в Дан. 11:38. «Але він 
буде віддавати честь богові твердинь 
на його місці, та богові, якого не знали 
батьки його, віддаватиме честь золотом, і 
сріблом, і дорогоцінним камінням, і речами 
коштовними».

Без усякого сумніву, контроль над 
зброєю буде однією з головних цілей анти-
христа. Тому що це одна з головних цілей 
ООН. Він захоче, щоб усі роззброїлись і 
тим самим передали йому контроль над 
єдиною армією у світі. 

Біблія також говорить, що антихрист 
буде великим прихильником і ініціато-
ром перемін. Навіть захоче відмінити 
святкові дні: «І він буде говорити слова 
проти Всевишнього, і пригнобить святих 
Всевишнього, і буде думати позмінювати 
свята та права, і вони віддані будуть у його 
руку аж до одного часу, і часів і половини 
часу» (Дан. 7:25). 

Головне гасло антихриста приблизно 
звучатиме так: «Усюди переміни, все по-
винно змінитись!». 

Наступна ознака антихриста згадана 
в Дан. 11:37: «І він не буде придивлятися 
до богів своїх батьків, і на пожадливість 
жінок, і на всякого бога не буде дивитися, 
бо він звеличить себе понад кожного». Як 
бачите він буде досить егоїстичним ліде-
ром. А ось важлива фраза: «І він не буде 
придивлятися на пожадливість жінок».

На основі цього багато людей виріши-
ли, що антихрист буде гомосексуалістом. 
Це не виключено, хоча, швидше за все, 
ця версія помилкова. У чому, згідно з 
Біблією, полягає суть традиційної жіночої 
пожадливості? Бути матір’ю, мати дітей 
– кожна жінка рано чи пізно хоче дитини. 
Це природне жіноче бажання. Біблія спо-
внена прикладами жінок, які молилися про 
те, щоб вони могли мати дітей. Нам відо-
мо, що світове правління буде прагнути 
встановити контроль над народженістю. У 
Китаї, наприклад, діє правило: одна сім`я 
– одна дитина. Китайцям дозволяється 
мати не більше однієї дитини на сім`ю. 
Цілком ймовірно, що антихрист зробить 
політику однієї дитини всесвітньою. Ми 
не сміємо говорити про це з повною впев-
неністю, однак відкидати такого повороту 
подій також не можемо.

Далі. Біблія говорить, що число його 
імені 666: «Тут мудрість! Хто має розум, 
нехай порахує число звірини, бо воно чис-
ло людське. А число її шістсот шістдесят 
шість» (Об. 13:18).

Я сумніваюся, що на руку чи на чоло 
ставитимуть число 666. Писання гово-
рить, що той хто наділений мудрістю, 
може вирахувати число звіра. А в Об. 
15:2 сказано, що це число його імені. Де-

тальніше про це дещо згодом. Зараз нам 
важливо запам’ятати, що ім’я антихриста 
буде одним з факторів, за яким ми його 
пізнаємо. Якимось чином сума його імені 
складатиме 666. 

І ще однією відмінною рисою цього 
світового правителя буде тісна співпраця 
з його релігійним партнером. Найвпливо-
віший релігійний лідер на землі підтримає 
антихриста і переконуватиме весь світ 
слідувати за ним. Цього чоловіка Біблія 
називає лжепророком.

Як розпізнати 
лжепророка

 У Біблії написано, що завдяки вогню і 
великим чудесам з небес він буде спонуку-
вати світ слідувати за антихристом. Лже-
пророк усіляко підтримуватиме антихриста. 

Згадаймо, що перші вісім віршів 13-го 
розділу Об’явлення описують антихриста. 
А далі ми знайомимося з релігійним парт-
нером антихриста – лжепророком. Це буде 
найбільш популярний релігійний діяч на 
всій планеті. За допомогою свого впливу 
та авторитету він переконуватиме людей, 
що новий світовий порядок – це добре. 
Він не називатиме світового диктатора 
антихристом, він називатиме його божим 
посланцем. І закликатиме увесь світ йти 
вслід за ним. 

Про нього читаємо в Об. 13:11: «І ба-
чив я іншу звірину, що виходила з землі. І 
вона мала два роги, подібні ягнячим, та 
говорила, як змій».

Це парадокс, тому що в біблійному 
контексті ягнята завжди представляють 
щось добре. Сам Ісус Христос був на-
званий Агнцем Божим, Який несе на Собі 
гріх всього світу. Друга звірина виглядає, 
як ягня, однак її зовнішність обманлива. 
З вигляду ягня, а говорить, як змій. Кого 
Біблія називає змієм? В Об. 12:9 змієм 
названий диявол і сатана. Отож пророк 
– це лжепророк. І він скерує весь світ за 
антихристом. Про це йдеться в наступних 
віршах: «І вона виконувала всю владу 
першої звірини перед нею, і робила, щоб 
земля та ті, хто живе на ній, вклонилися 
першій звірині, що в неї вздоровлена була 
її рана смертельна. І чинить вона великі 
ознаки, так що й огонь зводить з неба до-
долу перед людьми» (Об. 13:12-13).

Лише уявімо собі. Найбільш впливовий 
релігійний лідер. За допомогою телебачен-
ня весь світ спостерігатиме за тим, як він 
зводить вогонь з небес. Як зреагують на 
це люди? Хтось ридатиме, хтось впаде на 
коліна, а хтось зрадіє і почне танцювати й 
вигукувати: « Бог відвідав землю!».

Але це буде вовк в овечій шкурі. «І 
вона виконувала всю владу першої звірини 
перед нею, і робила, щоб земля та ті, хто 

живе на ній, вклонилися першій звірині».

Захист від обману
Як же нам захиститися від обману лже-

пророка? У Біблії є відповідь: «Дослідіть но 
Писання, бо ви думаєте, що в них маєте 
вічне життя, вони ж свідчать про Мене!» 
(Ів. 5:39).

Зовсім не має значення, хто і яке чудо 
здійснив, бо лише єдиний Бог здійснює 
правдиві чудеса. Біблія говорить, що 
лжепророк буде обманювати людей лже-
чудесами і лжезнаменнями. Ось чому так 
важливо вивчати Біблію і розуміти Боже 
Слово, щоб відрізняти правду від брехні, 
правдивого пророка – від лжепророка. 

Хтось запитає, а звідки нам відомо, що 
та друга звірина – це лжепророк? Адже в 
13-му розділі Об’явлення про це ніде не 
сказано. Щоб розібратися в цьому питанні, 
нам треба зрозуміти контекст. «І зводить 
вона мешканців землі через ознаки, що 
їх дано їй чинити перед звіриною, намов-
ляючи мешканців землі зробити образа 
звірини, що має рану від меча, та живе» 
(Об. 13:14).

Це не що інше, як опис діяльності лже-
пророка. Чудесами, які він здійснить в ім’я 
звірини, він обдурить жителів землі. Він 
накаже встановити зображення звірини.

В Об. 19:20 читаємо конкретний опис 
лжепророка: «І схоплена була звірина, а з 
нею неправдивий пророк, що ознаки чинив 
перед нею, що ними звів тих, хто знамено 
звірини прийняв і поклонився був образові 
її. Обоє вони були вкинені живими до огня-
ного озера, що сіркою горіло». Після повер-
нення на землю Сам Ісус Христос вкине і 
антихриста, і лжепророка в озеро огняне.

А в Об. 13:15 читаємо: «І дано їй 
вкласти духа образові звірини, щоб за-
говорив образ звірини, і зробити, щоб 
усі, хто не поклониться образові звірини, 
побиті були». Значить, лжепророк буде 
головним підбурювачем великої скорботи. 
Він примушуватиме всіх людей поклоняти-
ся образу звірини. І коли лжепророк буде 
закликати весь світ поклонятись анти-
христу, насправді він закликатиме людей 
поклонятися сатані. Він буде спричиняти 
смерть усім, хто відмовиться від союзу 
зі світовим правлінням і не приєднається 
до світової релігії. Він зробить так, щоб 
усіх, хто не поклониться образу звіра, 
було вбито. 

«І зробить вона, щоб усім малим і ве-
ликим, багатим і вбогим, вільним і рабам 
було дано знамено на їхню правицю або 
на їхні чола, щоб ніхто не міг ані купити, 
ані продати, якщо він не має знамена 
ймення звірини, або числа ймення його» 
(Об. 13:16-17).

Антихрист і його світове правління 
будуть вимагати від всього світу покірності 

і лояльності всесвітній релігійній системі. 
Щоб підкорити собі все людство, вони на-
дадуть право купівлі і продажу лише тим, 
хто присягне на вірність їхній системі.

Ми вже знаємо, як це працює на прак-
тиці. У деяких країнах без внутрішнього 
паспорта неможливо влаштуватися на 
роботу. А що може зробити безробітний? 
Що він може купити чи продати? 

В Америці вже сформульований про-
ект, згідно з яким кожна людина повинна 
мати національне посвідчення особистості, 
без якого неможливо буде працювати. 
Отож для того, щоб нав'язати свій новий 
світовий порядок і релігію, вони пустять в 
хід економічний бойкот. Між антихристом 
і лжепророком буде повна згода у всьому, 
що дуже сподобається світу, який в їхньо-
му гармонійному союзі угледить шлях до 
миру і безпеки. 

З уведенням таких надзвичайних 
засобів впливу почнуться три з полови-
ною роки, які Біблія називає великою 
скорботою. На основі Об.13:16 можемо 
передбачати, що лжепророк переконає 
світових правителів напасти на Ізраїль. 
Цей лжепророк буде противником Ізраїлю. 
Ось що написано в Об'явленні: «І я бачив, 
що виходили з уст змія, і з уст звірини, 
і з уст неправдивого пророка три духи 
нечисті, як жаби, це духи демонські, що 
чинять ознаки. Вони виходять до царів 
усього всесвіту, щоб зібрати їх на війну 
того великого дня Вседержителя Бога» 
(Об. 16:13-14).

Змалюймо цю картину. З пащі змія, з 
пащі звірини і з уст лжепророка виходять 
три нечисті духи. Що це все значить? Це 
місце Писання вказує на те, що всі вони 
будуть майстерними ораторами, які схи-
лять на свій бік усю землю. Вам, мабуть, 
доводилось чути виступи, які викликали у 
всіх сльози або нестримний сміх чи регіт? 
Оце і є сила красномовства.

Отож з їхніх уст виходять духи, які 
контролюватимуть усе людство. Це духи 
демонів, які звершують знамена. Вони 
відправляться до царів всієї землі, щоб 
зібрати їх на битву проти Ізраїлю. Арма-
геддонську битву в Великий день Всемо-
гутнього Бога. Прочитаймо 15-й вірш: «Ось 
іду, немов злодій! Блаженний, хто чуйний, і 
одежу свою береже, щоб нагим не ходити, 
і щоб не бачили ганьби його!» (Об. 16:15). А 
тепер наступний вірш: «І зібрав їх на місце, 
яке по-єврейському зветься Армагеддон» 
(Об. 16:16). 

Усе, про що ми говоримо, обов'язково 
відбудеться. І не в якомусь далекому 
майбутньому, а в найближчий час. Не 
можу з точністю сказати, коли, але це не 
за горами. 

Біля керма Священної Римської імперії 
завжди стояли двоє лідерів:  політичний 
лідер з Європи і  духовний лідер – з Риму. 
Це почалося в 800 році, коли папа Лев ІІІ 
коронував Карла Великого, що походив 
з Німеччини. Папа римський завжди 
вважався духовним лідером Священної 
Римської імперії. 

Можливо, той, хто буде папою в часи 
антихриста, буде і лжепророком. Не спішіть 
сердитися на мене за це висловлювання, 
тому що навіть католицькі пророцтва 
вказують на те, що їхній останній понтифік 
буде злим. Про це я дізнався з розмов від 
моїх численних римо-католицьких друзів. 
Я не міг би цього вигадати, вони самі роз-
повіли мені по це.

Під час однієї зустрічі з ними я запитав: 
чи чули ви коли-небудь про прихід злого 
папи римського? Один мій товариш від-
повів: «О так, монашки розповідали нам 
про це, коли я навчався в восьмому класі 
католицької школи». 

Тоді я взявся детально вивчати це 
питання. І виявив, що багато католиків 
твердо вірять в прихід злого понтифіка. А 
значить, багато католиків самі погоджу-
ються з тим, що останній папа римський, 
який буде при владі в часи антихриста, 
буде і лжепророком.

Щоб це зрозуміти, потрібно знати про 
святого Малахію. Він жив в ХІ столітті і 
був католицьким архієпископом Арми у 
Північній Ірландії. І він стверджував, що 
мав видіння про майбутніх пап починаючи 
зі свого часу і до приходу Христового. Від 
часів Малахії і до самого кінця він побачив 
і описав 112 пап. Згідно з його описами, 
останній папа римський буде злим, а в часи 
його правління Рим буде зруйнований. 
Саме так сказав святий Малахія.

Це все було записано в книзі, яку вміс-
тили в римський архів і про яку забули на 
сотні років. Друкарських засобів тоді не 
було, і копіювання книг коштувало дуже 
дорого, тому манускрипт залишався в 

ОСТАННЬООСТАННЬОГО ЧАСУГО ЧАСУ
архіві до винайдення друкарського вер-
стату. Після появи друкарських засобів 
книгу надрукували в кількох примірниках. 
Спочатку видіння Малахії не викликало 
якогось особливого враження. Однак з 
наближенням до 112-го папи римського 
інтерес до книги зріс, і її стали друкувати 
великими тиражами. 

110-им за рахунком був папа Іван Павло 
ІІ. Але перш ніж продовжити розмову про 
пап римських, хочу звернути вашу увагу на 
те, що пророцтво Малахії про зруйнування 
Риму під час правління останнього понти-
фіка повністю узгоджується з Біблією. Бі-
блія говорить про Вавилон, який названий 
містом на семи пагорбах. Місто на семи 
пагорбах – це Рим. Біблія попереджує, 
що Вавилон буде зруйнований. Писання 
говорить так: «Впав, впав, впав Вавилон». 
Згідно з Біблією, падіння Вавилону буде 
результатом великого землетрусу. Про це 
йдеться і в пророцтві Малахії.

Я не можу сказати, наскільки правдиві 
передбачення святого Малахії, однак не 
можна відкидати того, що вони збігаються 
з біблійними пророцтвами. Коли папа Іван 
Павло ІІ перебував на смертному одрі, 
багато людей згадали про пророцтва Ма-
лахії. Малахія не лише вказав на кількість 
понтифіків, але кожного з них коротко 
описав.

Наступного після Івана Павла ІІ папу 
описано так: «Від слави оливки». Це дуже 
цікавий опис. Коли дні папи Івана Павла ІІ 
наближалися до кінця, один журналіст з Ін-
дії написав з цього приводу статтю. Автор 
статті звертається до високопоставлених 
духовних осіб і просить їх не вибирати в 
папи того, хто має хоча б найменше від-
ношення до оливки. Інакше фанатики, які 
очікують кінця світу, почнуть волати, що 
кінець вже близький, і що після нового 
понтифіка буде ще лише один. Кардинали 
відправились на нараду і дуже швидко 
вибрали нового понтифіка – кардинала 
Йозефа Алоїса Рацінгера з Німеччини. 

Традиційно відразу ж після обрання 
новий папа римський вибирає собі тронне 
ім’я, під яким правитиме. Зазвичай останні 
кілька сторіч папи стараються вибирати 
імена на честь своїх попередників. Серед 
традиційних папських імен – Пій, Іван і 
Павло. 15 з попередніх пап носили ім’я 
Бенедикт. Йозеф Рацінгер вирішив на-
зиватись Бенедиктом ХVI.

Чому він вибрав саме це ім’я? Висували 
різні версії. Перший Бенедикт, завдяки яко-
му це ім’я набуло популярності, названий 
покровителем Європи. Крім всього іншого, 
він був засновником чернечого ордена бе-
недиктинців. В ордена Святого Бенедикта 
є відгалуження – чоловічий чернечий 
орден оліветів. У них є і свій герб. І що зо-
бражене на цьому гербі? Оливкові галузки. 

Але ж ще в ХІ столітті фразою «від 
слави оливки» архієпископ Малахія опи-
сав передостаннього папу римського. 
Останнього папу Малахія назвав «Петром 
Римлянином». Це ім’я – ключ до розгадки. 
Що це означає? Ніхто до пуття не знає. 
Однак нам відомо, що до цього часу ніхто 
з пап не смів називатись Петром, тому що 
католики вважають, що апостол Петро був 
першим папою римським. Чи може бути 
таке, що останній папа прийме рішення 
назватися папою Петром ІІ? Це нам невідо-
мо. Але запам'ятаймо цю характеристику 
– «Петро Римлянин». Оскільки пророцтво 
Малахії не можна ставити на один рівень 
з Писанням, ми не можемо повністю на 
нього покладатися. Отож нам залишається 
лише очікувати і спостерігати.

«І я побачив звірину, і земних царів, 
і війська їхні, зібрані, щоб учинити війну 
з Тим, Хто сидить на коні, та з військом 
Його. І схоплена була звірина, а з нею не-
правдивий пророк, що ознаки чинив перед 
нею, що ними звів тих, хто знамено звірини 
прийняв і поклонився був образові її. Обоє 
вони були вкинені живими до огняного озе-
ра, що сіркою горіло...» (Об. 19:19-20).

Отож Писання говорить про те, що 
після повернення на землю Ісус Христос 
схопить політичного лідера світу – анти-
христа  і духовного лідера світу – лже-
пророка  і вкине їх в огняне озеро. Після 
цього ми проголосимо Ісуса Христа Царем 
над царями і Паном над панами. І тоді по-
чнеться його царювання.

Особисто я вірю, що і антихрист, і 
лжепророк вже перебувають на землі. Усі 
пророцтва ведуть в одну точку і вказують 
на те, що скоро ці лідери будуть явлені 
світові. Ми ще не знаємо, хто антихрист, 
а хто – лжепророк, але це питання часу. 
Ми живемо в небувалі часи, а тому по-
винні приготуватися до другого приходу 
Ісуса Христа.
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Чи вважаєте ви себе доброю люди-
ною? Більшість людей дадуть ствердну 
відповідь на це запитання. Однак у 
кожного з нас своє уявлення про те, що 
таке «добра людина». Тому оцінімо себе 
згідно з Божими стандартами.

1. «Хай не буде тобі інших богів передо 
Мною!». Чи любите ви Бога понад все, більше 
всього на світі?

2. «Не роби собі ідола». Чи не придумали ви 
собі бога, який більше відповідає вашому на-
строю і світогляду? Чи не поклоняєтеся комусь 
або чомусь замість того, щоб поклонятися 
Єдиному Творцеві?

3. «Не призивай Імення Господа, Бога твого, 
надаремно». Чи не вживали ви Боже Ім’я в не-
гативному контексті, проклинаючи кого-небудь 
або бажаючи комусь зла?

4. «Пам’ятай день суботній, щоб святити 
його!». Чи посвячуєте ви Богові хоча б день 
на тиждень, який проводите в читанні Святого 
Писання, молитві, роздумах над Словом Божим 
і спілкуванні з братами й сестрами по вірі?

5. «Шануй свого батька і матір свою». Чи ви 
завжди слухалися своїх батьків, не нехтували 
ними, не говорили грубо з ними і про них?

6. «Не вбивай!». Причому Бог прирівнює 
ненависть до вбивства: «Ви чули, що було 
стародавнім наказане: «Не вбивай, а хто вб’є, 
підпадає він судові». А Я вам кажу, що кожен, 
хто гнівається на брата свого, підпадає вже 
судові. А хто скаже на брата свого: «рака» 
(нікчемний), підпадає верховному судові, а 
хто скаже «дурний», підпадає геєні огненній» 
(Мт. 5:21-22).

7. «Не чини перелюбу!». «Ви чули, що сказа-
но: «Не чини перелюбу». А Я вам кажу, що ко-
жен, хто на жінку подивиться із пожадливістю, 
той уже вчинив із нею перелюб у серці своїм» 
(Мт. 5:27-28). Ця заповідь застерігає проти 
будь-якої форми інтиму поза шлюбом, а також 

позашлюбних статевих зв’язків і захоплення 
порнографією.

8. «Не кради!». Ви ніколи не брали щось чуже 
без дозволу? І в цьому випадку ціна й кількість 
не мають значення. Не обов’язково красти речі 
чи гроші. Вкрадені час чи ідея — це також по-
рушення восьмої заповіді.

9. «Не свідкуй неправдиво на свого ближ-
нього!». Кожна плітка, кожне криве слово щодо 
іншої людини — це порушення цієї заповіді.

10. «Не пожадай чужого», тобто не заздри. 
Чи ви ніколи не заздрили? Не бажали володіти 
тим, що мають інші?

Біблія попереджає, що Бог каратиме всіх 
вбивць, гвалтівників, злодіїв, неправдомовців, 
зрадників, ворожбитів, язичників... «А лякливим, 
і невірним, і мерзким, і душогубам, і розпусникам, 
і чарівникам, і ідолянам, і всім неправдомовцям, 
— їхня частина в озері, що горить огнем та сіркою» 
(Об. 21:8). Бог буде судити не лише наші діла, а й 
наші помисли. Чи визнає вас Бог під час Великого 
Суду невинними?

Може, ви думаєте, що Бог Добрий і заплющить 
очі на деякі з ваших гріхів. Так, Він Добрий, але 
очей Він не заплющить. Саме завдяки Божій 
благодаті і справедливості вбивці, неправдомовці, 
гвалтівники та інші порушники Закону Божого 
одержать заслужене покарання. Він не був би 
справедливим Суддею, якби заплющив очі на 
чиї-небудь гріхи.

Чи порушили ви хоча б одну з Десяти запо-
відей? Біблія проголошує, що той, хто порушить 
лише одну заповідь, винен в порушенні всього 
Закону: «Бо хто всього Закона виконує, а згрішить 
в одному, той винним у всьому стає» (Як. 2:10).

Біблія також говорить, що Закон досконалий і 
велить нам також бути досконалими: «Отож будьте 
досконалі, як досконалий Отець ваш Небесний!» 
(Мт. 5:48). Чи ви досконала людина (у своїх словах, 
думках і ділах)? Чи потрапите ви до раю?

Може, ви вважаєте себе достатньо доброю 

людиною, але Бог говорить, що це не так: «Господь 
дивиться з неба на людських синів, щоб побачити, 
чи є там розумний, що Бога шукає. Усе повідступа-
ло, разом стали бридкими вони, нема доброчинця, 
нема ні одного!» (Пс. 14:2-3). То хто говорить не-
правду: Бог чи ви? Святе Письмо проголошує, що 
Бог не здатний обманювати: «Бог не чоловік, щоб 
неправду казати, і Він не син людський, щоб Йому 
жалкувати. Чи ж Він був сказав — і не зробить, чи 
ж Він говорив — та й не виконає?» (4 М. 23:19).

Пам’ятайте, що участь всіх неправдомовців 
— «в озері, що горить огнем та сіркою» (Об. 21:8). 
Закон Божий вимагає справедливості. А покарання 
за гріх — смерть: «Бо заплата за гріх — смерть...» 
(Рим. 6:23).

Бог Сам знайшов компроміс між справедливіс-
тю і добротою. Ми порушили Закон, але Він прий-
шов на землю в людській подобі, щоб заплатити 
за всі наші гріхи. Ісус постраждав і помер на хресті 
для того, щоб задовольнити справедливі вимоги 
Закону. Завдяки Його смерті наш Небесний Отець 
може простити нам і дарувати вічне життя!

Ви можете подумати, що вже тепер зможете 
дотримуватись Десяти заповідей. Але це помил-
кова думка. Хіба найкращі і «найправильніші» з 
нас не обманюють, не крадуть, не зраджують, не 
ненавидять, не спокушаються, хіба вони люблять 
ближнього, як самого себе?

Чи погодилися би ви продати своє око за 
мільйон доларів? А двоє очей — за 50 мільйонів 
доларів? Думаю, що ні. Вашим очам нема ціни. 
І при цьому вони всього-на-всього вікна вашої 
душі. Яка ж тоді ціна вашої душі (вашого життя)? 
«Або що дасть людина взамін за душу свою?» 
(Мт. 16:26).

А скільки тоді коштує вічне життя? Воно без-
цінне! І водночас, покладаючись на свою власну 
праведність, ми мовби заявляємо Богові, що за-
слуговуємо жити на небесах, тому що ми добрі і 
заробили місце в раю своїми добрими вчинками.

Це те саме, коли б ви захотіли подарувати мені 
нову автомашину найновішої марки. А у відповідь 
я скажу: «Я не можу прийняти такий дорогий 
подарунок безплатно... Ось візьміть 10 доларів». 
Напевне, така відповідь вас образить. Мало того, 
що я пропоную вам лише 10 доларів, так ще ви-
ходить, що це вже не подарунок, а покупка... Тому 
що автомобіль стає моїм за всіма правилами.

Кажучи про доступ до раю за допомогою 
добрих вчинків і ретельного виконання Десяти 
заповідей, ми мовби пропонуємо Богові 10 доларів. 
Йому, Котрий пішов заради нас на такі жертви! 
Єдине, що від нас вимагається, — це упокоритися, 
покаятися в гріхах і прийняти Божий дар, довірив-
шись Господу Ісусу Христу.

Великий Бог продемонстрував нам Свою любов 
через смерть Ісуса на хресті: «Бо Христос, коли ми 
були ще недужі, своєї пори помер за нечестивих. 
Бо навряд чи помре хто за праведника, ще бо за 
доброго може хто й відважиться вмерти. А Бог до-
водить Свою любов до нас тим, що Христос умер 
за нас, коли ми були ще грішниками» (Рим. 5:6-8).

Якщо ви надієтеся на свою благість і правед-
ність, то ви тим самим проголошуєте нікчемність 
страждань і смерті Ісуса на хресті.

Біблія говорить: «Бо спасенні ви благодаттю 
через віру, а це не від вас, то — дар Божий, не від 
діл, щоб ніхто не хвалився» (Еф. 2:8-9). Подарунок 
неможливо заслужити чи заробити. Його можна 
або гордо відкинути, або з вдячністю прийняти.

Спасіння і дар вічного життя — це подарунок 
Бога людям. Прийняти його можна вірою в Ісуса 
Христа. Відкинувши цей дар, ми піддаємо себе Бо-
жому гніву: «Хто вірує в Сина, той має вічне життя; 
а хто в Сина не вірує, той життя не побачить — а 
гнів Божий на нім перебуває» (Ів. 3:36).

Бог не хоче, щоб ви потрапили до пекла. Кому 
ж із нас хочеться туди потрапити? А тому визна-
йте свої гріхи перед Богом прямо зараз. Довірте 
своє життя Спасителю Ісусу. І ви перейдете від 
смерті в життя: «Поправді, поправді кажу вам: Хто 
слухає Слова Мого і вірує в Того, Хто послав Мене, 
— життя вічне той має, і на суд не приходить, але 
перейшов він від смерти в життя» (Ів. 5:24).

Читайте Біблію кожного дня і намагайтесь жити 
так, як вона вас вчить. «Хто заповіді Мої має та 
їх зберігає, той любить Мене. А хто любить Мене, 
то полюбить його Мій Отець, і Я полюблю Його, і 
об’явлюсь йому Сам» (Ів. 14:21). Упокорення перед 
Богом буде найбільшим доказом вашої любові до 
Нього. Віруйте в Бога, довіряйте Йому, і Він ніколи 
не підведе вас і не розчарує.

Скажіть Йому: «Дорогий Боже, сьогодні я від-
вертаюся від всіх своїх гріхів (перерахуйте їх). 
Прости мені, зміни мене, даруй мені вічне жит-
тя. Прошу Тебе в Ім’я Ісуса Христа. Амінь».

Королем Англії тоді був Едуард III, 
внук короля Франції, і він міг пре-
тендувати на французький трон. 

У переговорах з цього приводу Франція 
поводилася неприховано зверхньо, бо 
Англія вважалася дикою, малочисельною 
периферією, коли Франція просто кишіла 
людьми. Англія — країна боліт, туманів, 
хвороб, а Франція — країна багатства й 
достатку. І своєю поведінкою Франція, 
фактично, завдала образи не просто ко-
ролю, а всій Англії. Король Англії був зму-
шений оголосити війну. З цього в Парижі 
весело й довго сміялися. А англійський 
король, дотримуючись слова, зібрав екс-
педицію і висадився у Франції.

Армія Франції була просто величез-
ною. Вона мала більше кінних рицарів, 
ніж в усіх державах Європи, разом 
взятих. А кінний рицар того часу — це, за 
сьогоднішніми мірками, танк. За повідо-
мленнями істориків, один такий рицар міг 
протистояти 200 пішим воїнам. Тому коли 
англійська воєнна експедиція висадила-
ся на узбережжя Франції, ніхто кидатися 
в наступ особливо не поспішав.

Едуард III особисто командував 
своєю армією і швидко взяв кілька не-
великих міст, які не оборонялися. Потім 
він повернувся в Лондон, передавши 
справу своєму синові на прізвисько 
Чорний Принц (за кольором лат). Той 
зупинився на нічліг біля села Кресі, де їх і 
виявили французи. Французів було тисяч 
20, англійців — шість тисяч. Із 20 тисяч 

французької армії вісім тисяч нарахову-
вали озброєні вершники в тяжких латах. 
В англійців таких воїнів було всього лише 
200, всі інші — селяни-лучники. За по-
няттями того часу утримувати селян в 
армії вважалося низько й негідно, тому 
у французів взагалі не було жодного се-
лянина і жодного лучника. В їх арсеналі 
були маленькі ручні арбалетики, з яких 
стріляли з близької віддалі. Коли через 
розвідку французи дізналися про кіль-
кість, склад і озброєння англійців, вони 
замість того, щоб напасти, влаштували 
бенкет. 

Англійці вишикувалися, виставили 
попереду лучників з незручними двоме-
тровими валійськими луками. Французи 
також вишикувались. Коли сонце освіти-
ло позиції французів, їх стрій виглядав 
як дзеркало: блиск золотих і срібних 
лат, кіннота на весь фронт. А навпроти 
— волоцюги, навіть без кольчуг.

Французи відправили депешу: а чого 
ми будемо атакувати людей низького по-
ходження? Англійці відповіли сигналом 
про готовність до бою. А далі було так: 
французи почали сваритися між собою, 

домовляючись, як наступати. Пере-
могла думка: а яка різниця? Вважали, 
що взагалі нема ніякої необхідності ні 
домовлятися, ні виробляти тактику. 
«Зараз як вдаримо!..» І один із герцогів 
без команди короля скомандував своїм 
рицарям рушати. Приблизно за 200 
метрів від строю англійців полягли всі, 
навиліт прострелені довгими стрілами 
селян-лучників. Це обурило французів, і 
вони кинулися на ворога. У результаті з 
20 тисяч французів вижило відсотків де-
сять. А англійці, за історичними даними, в 
цьому бою втратили шестеро чоловік. 

Франція була в шоці. Загинули гер-
цоги половини герцогств Франції, фран-
цузький король ледве втік і незабаром 
після цього помер з горя. А Англія оволо-
діла третиною Франції. Увесь південний 
захід Франції, так звана Аквітанія, став 
частиною Англії. Від цієї поразки Фран-
ція оговталася через 19 років: змінився 
король, була зібрана 50-тисячна армія. І 
який урок винесли французи? Ніякий!

У 1356 році вже в центрі Франції, у 
битві при Пуатьє, зустрілися 20-тисячна 
англійська армія і армія короля Франції. 

Французькі дворяни, не маючи єдиної 
тактики наступу і чіткого вишикування, 
але, як і колись, горді і браві, були на-
голову розгромлені англійськими селя-
нами-лучниками на мокрому від дощу 
торфяному полі. Французьке рицарство 

наступати і кому дістанеться слава пере-
можців Англії.

Так, лати в них були дорогими, коні 
— породистими, вони були найкращими 
турнірними бійцями в усіх рицарських 
турнірах, але в реальній битві їх роз-
стріляли селяни. Потім років з 50 Франція 
платила Англії, викуповуючи французь-
ких дворян. Усі землі Франції виробляли 
продукцію для викупу свого дворянства, 
яке в битві при Азенкурі потрапило в 
англійський полон. Після цього Франція 
перестала існувати як держава. В Європі 
появилося Сполучене королівство Англії і 
Франції. І лише в ХІХ столітті герб Фран-
ції зник з герба короля Англії.

Коли читаєш такі історичні матеріали, 
то неозброєним поглядом бачиш всі 
негативні наслідки людської гордості. 
Французи програли всі ці битви через 
одну-єдину причину. Вони були хоробрі, 
мали добре озброєння, вони боролися 
на своїй території, мали ресурси, про-
довольство, тили. У них було все, чого 
не було в англійців для перемоги. Але 
англійці виграли всі три головні битви 
цієї Столітньої війни, тому що готувалися 
серйозно і не вважали, на відміну від 
французів, суперників слабкими.

Історія свідчить, що перед кожною 
битвою вони молилися. Так, Бог не 
благословляє війну. Але якщо з двох 
противників один надіється на Бога, то 
хто з них переможе? З точки зору історії 
двох цих країн Франція й досі не вийшла 
з-за спини Англії, хоча колись Англії як 
країни порівняно з Францією навіть не 
існувало. 

Колись майже вся Північна Америка 
належала Франції та Іспанії, Англії на-
лежав лише один острів, що носить нині 
назву Манхеттен. Але поступово Англія 
витіснила всіх французів. І в Франції, 
окрім маленької провінції в Канаді, на-
званої Квебеком, нічого не залишилось. 
І, знову ж таки, з однієї причини — гор-
дості. Як невигідно бути гордим. Просто 
невигідно. Важливо це зрозуміти.

Як і зрозуміти, що насправді не-
гордих людей нема. Але коли ми на-
вертаємося до Господа і йдемо Його 
дорогою, гордість поступово згоряє, ми 
стаємо смиреннішими і здатними діяти 
в благодаті.

Чи добра ви людина?

Історія вчитьІсторія вчить
В XIV-XV ст. між Англією і 

Францією бушувала війна, котра 
в історії отримала назву Століт-
ньої війни. Вона тривала понад 
сто років, фактично, 121 рік, з 
1337-го по 1458 рр. У рамках цієї 
війни загинуло багато людей, 
постійно змінювались кордони. 
У 1337 році Франція вступила 
в цю війну як найбільш успіш-
на країна у світі. Дворянство 
Франції носило золоті лати. 
Франція була законодавицею 
мод, причому не лише в одязі, 
а й у всьому. Усі оглядалися на 
короля Франції, коли заходила 
мова про якісь проекти в рамках 
Європи.

було добите, король взятий в полон, а 
на додаток до південного заходу була 
завойована і вся північ Франції. На Фран-
цію, від якої залишилася  третина, була 
накладена тяжка контрибуція. Англія 
могла завоювати і всю Францію, але це 
було невигідно з політичних міркувань 
— через реакцію інших держав Європи. 
Франція перетворилася на абсолютно 
незначущу країну. Вона навіть не від-
правляла в інші держави послів, тому що, 
власне, нічого було представляти.

Минуло 59 років, змінилося чотири 
королі, перш ніж Франція зібрала армію 
з метою відвоювати відібрані території в 
англійців. І в 1415 році Франція вирішила 
дати остаточний бій Англії, щоб звільнити 
свою територію.

Англійці відступали, усвідомлюючи, 
наскільки велика кількісна перевага 
французів. Але біля міста Азенкур вони 
змушені були дати бій. 

Він розгортався за тією ж схемою, 
що й два попередні. Французи знову 
були вщент розгромлені — англійські 
лучники просто розстріляли їх, тому що 
ті знову почали сперечатися про те, як 
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Через тиждень після нападу хвороби 
Сильвія після обіду залишилася 
сама. Малгося пішла в супермар-

кет. Задрімавши після розмови з при-
ятелькою, яка зателефонувала, турбую-
чись про її здоров’я, Сильвія почула звук 
автомобіля, що в’їжджав у її ворота.

За кілька хвилин до кімнати тихо за-
глянула Вірджинія.

— Ну, як ти, бабусю? 
Сильвія простягнула їй руку, і Вірджи-

нія з огидою глянула на жовту висохлу 
руку бабусі. Це тривало якусь мить, але 
Сильвія прочитала на обличчі дівчини, 
яка, до речі, була дуже подібна на неї в 
юності, її почуття. Зовсім не образившись, 
вона сама з цікавістю уважно подивилася 
на свою руку. Вірджинії стало соромно.

— Бабусю, ти змарніла! Може, приго-
тувати твою улюблену спаржу з сиром?

— Так, я хочу спаржі з сиром, — під-
твердила Сильвія, чого, відверто кажучи, 
Вірджинія не очікувала.

— Ну, тоді потрібно купити завтра 
свіжу спаржу! 

— Дякую, дорога. Але, по-моєму, ти 
кудись поспішаєш.

— Вибач, бабусю, я справді поспішаю. 
А ти поспи, — сказала Вірджинія, радіючи 
швидкому звільненню.

Коли внучка поїхала зі своїми друзями, 
які чекали її в автомобілі, Сильвія поду-
мала: а навіщо, власне, та приїжджала? 
Вірджинія була вихованою дівчиною, але 
лише коли це не було надто обтяжливо. 
Цим візитом ввічливості внучка нагада-
ла бабусі, що пора вже подумати про 
заповіт.

Пішов теплий літній дощ, застукав 
по вікнах і листі в саду. Сильвія дістала 
альбом з фотографіями, ввімкнула лампу, 
яка кремовим світлом освітила потемнілу 
під час дощу кімнату, і почала розглядати 
фотографії дорогих їй людей. Старе фото 
її бабусі в довгій сукні і капелюшку з квіт-
кою. Сімейна фотографія: її батьки і вона 
з братом в Парижі у фотостудії на фоні 
декорацій у вигляді замку. Кілька фото-
графій її весілля. Маленька Жозефіна 
вперше намагається їсти ложкою. А ось 
Вірджинія: немовля, трирічна на пляжі, 
14-літня. Це фото вона відправляла на 
конкурс моделей-підлітків... 

Засидівшись за альбомом, Сильвія 
прощалася з кожною згадкою, яка була 
викликана всіма цими кадрами з її життя. 
Прийшла Малгося і принесла трав’яний 
час, приписаний Сильвії на ніч.

— Прочитай мені Євангеліє, — попро-
сила її стара жінка.

— Вибачте, мадам, але я не дуже 
добре читаю по-французьки, у вас дуже 
тяжка граматика.

— Тоді принеси мені Євангеліє. Воно 
там, на поличці, і подай, будь ласка, мої 
окуляри. Тепер можеш відпочивати. Мені 
вже сьогодні нічого не буде потрібно.

Залишившись сама, Сильвія розгорну-
ла Євангеліє. Після нападу хвороби вона 
читала Святе Писання не так, як раніше. 
Сильвія розуміла, що існує причина, щоб 
їй залишатись на землі ще деякий час, і в 
цих книгах вона шукала відповідь.

Сьогодні, відкривши Євангеліє від 
Матвія, вона прочитала: «Ісус каже йому: 
«Коли хочеш бути досконалим, продай до-
бра свої та й убогим роздай — і матимеш 
скарб на небі. Потому приходь та й іди 
вслід за Мною». Почувши ж юнак таке 
слово, відійшов, зажурившись, — бо ве-
ликі маєтки він мав. Ісус же сказав Своїм 
учням: Поправді кажу вам, що багатому 
трудно ввійти в Царство Небесне. І ще 
вам кажу: Верблюдові легше пройти че-
рез голчине вушко, ніж багатому в Боже 
Царство ввійти» (Мт. 19:21-24).

За своє життя вона неодноразово 
читала ці слова, але тепер зовсім по-ін-
шому сприймала їх. «Продай добра свої 
та й убогим роздай... Потому приходь... 
багатому трудно ввійти в Царство Не-
бесне».

Вона справді була багатою, вона лю-
била своє багатство. У молитвах часто 
просила Господа захистити її сім’ю від 
бідності. Але вона ніколи не думала, що 
любити багатство — це гріх. Вона все 
своє життя ходила до церкви, давала по-
жертви, молилася, читала Біблію.

Сильвія знайшла інші тексти Писання 
про багатство: «Ніхто двом панам служи-
ти не може, — бо або одного зненавидить, 
а другого буде любити, або буде тримати-
ся одного, а другого знехтує. Не можете 
Богові служити й мамоні» (Мт. 6:24).

Тепер лише зрозуміла вона, чому сила 
багатства в цих словах Євангелія прирів-
нюється з Божою силою. Багатство — це 
величезна влада. Оплакуючи жертву 
Христа, своє серце вона віддавала ба-
гатству: «Бо де скарб твій, — там буде й 
серце твоє!» (Мт. 6:21). Вона турбувалася 
про свої гроші, і ця турбота лежала в її 
серці глибше, ніж любов до Того, Хто, 
вона вірила, віддав Своє життя за неї.

Це відкриття було для неї ударом. 
Вона довго думала, плакала і, нарешті, 
вирішивши щось для себе, пообіцяла: 
«Господи, я прожила життя так, але помру 
я іншою». Після цієї обіцянки мовби щось 
тяжке спало з її душі. Вона почувалася як 
дитина: так радісно й легко стало на серці 
після прийнятого рішення.

Вранці наступного дня Сильвія Делалі 
зателефонувала головному пастору своєї 
церкви, месьє Кутре, і попросила його 
приділити їй час для важливої розмови. 
Пастор зразу погодився, знаючи про стан 
її здоров’я. Він запропонував, якщо вона, 
звичайно, зможе, приїхати до церкви в 
неділю на проповідь і потім залишитися 
на обід, який він дає на честь двох нових 

пасторів. Між ранковим богослужінням і 
обідом в нього якраз є час, щоб погово-
рити без поспіху.

Після цієї телефонної розмови Сильвія 
з допомогою Малгосі підвелася і спробу-
вала обережно пройтися кімнатою. Усе 
гаразд. І вона зателефонувала Жозефіні 
і сказала, що цієї неділі буде в церкві на 
ранковій проповіді і причастю, а потім по-
просила доставити її туди на автомашині. 
Зазвичай мадам Делалі сама сідала за 
кермо, але тепер, після хвороби, вона собі 
цього не могла дозволити.

Жозефіна спочатку здивувалася, але 
потім мляво погодилася, розуміючи, що 
зараз, як, між іншим, і завжди, відмовляти 
матері марна річ. Відвідуючи іноді церкву, 
Жозефіна в глибині душі вважала, що 
вона й так виконує свій обов’язок христи-
янки, турбуючись про свою сім’ю та ще й 
про матір на додаток.

У неділю мадам Делалі всю дорогу 
нервувалася, тому що запізнювалася до 
церкви  — дороги були перекриті через 
якийсь марафон. Постійне місце Сильвії 
було зайняте, і їй довелося шукати інше. 
Один літній чоловік поступився їй своїм, 
але вона почувалася ледь чи не ображе-
ною через те, що їй зовсім не було видно 
проповідника. Жозефіна взагалі кудись 
пропала, не знайшовши собі вільного 
місця поблизу.

Але під час проповіді й молитви Силь-
вія заспокоїлася. Після богослужіння до 
неї підійшли дві її приятельки, літні дами, 
і вона охоче сприймала їхню радість з 
нагоди її одужання...

В кабінеті месьє Кутре Сильвія Делалі 
була багато разів. Суворі і солідні меблі, 
тиша товстих стін. Месьє Кутре, енер-
гійний чоловік років 50, батько чотирьох 
дітей, сьогодні був дуже зайнятий при-
йомом нових служителів у свою церкву, 
але з поваги до мадам Делалі призначив 
цю зустріч.

Сильвія хотіла розповісти про те, що 
вона бачила та чула, коли помирала в ту 
ніч, але передумала. Вона почала так:

— Пасторе Кутре, я знаю, що скоро по-
мру... Ні-ні, не треба мене переконувати у 
зворотному... Вам відомо, що я маю великі 
статки. Я все життя була прив’язана до 
них... А тепер я хочу від них відмовитись. 
Я хочу заповісти їх церкві.

Месьє Кутре уважно дивився на неї. 
Обоє мовчали. Підбираючи слова, пастор 
почав говорити:

— Я розумію ваш стан, дорога мадам 
Делалі, і вдячний вам за це бажання, але 
ви також повинні зрозуміти, що я не можу 
прийняти від вас такий подарунок.

Сильвія аж ніяк не очікувала відмови. 
А пастор продовжував говорити:

— Ви ж знаєте, що іноді нас звинувачу-
ють в сектантстві. А тепер уявіть, сестро, 

що почнуть говорити, коли дізнаються, 
що ми приймаємо за заповітом мільйонні 
статки. Який розмір вашого маєтку? Ви-
бачте за нескромне запитання, але...

— Близько трьох мільйонів.
— Я усвідомлюю, які почуття вами 

керують, але, дорога сестро, зрозумійте 
й мене.

— Однак, наскільки мені відомо, це 
не перший випадок, коли похила людина 
заповідає все своє майно церкві. Месьє 
Пері, наприклад.

— По-перше, месьє Пері був зовсім 
самотнім, — швидко відказав пастор. — А 
по-друге, його кошти порівняно з вашими 
були невеликими. Зависла пауза.

— Як ваша внучка? — змінив тему 
месьє Кутре. — Востаннє ми бачили її 
років два тому.

— Вона закінчує ліцей наступного 
року, збирається вивчати журналістику.

— А чому би вам, сестро, не передати 
свій спадок ще за життя своїм рідним?

— Це не означає «відмовитися від 
багатства», месьє Кутре.

— Так, я розумію, мадам, що ви ма-
єте на увазі. Але зрозумійте і ви мене і, 
будь ласка, не сердіться, дорога мадам 
Делалі.

— Я зовсім не серджуся на вас, месьє 
Кутре.

— Ви залишитесь пообідати з нами, 
мадам Делалі? — підвівся пастор.

— Так, залишуся.
Насправді Сильвія, збентежена від-

мовою, воліла б опинитися вдома. Але 
Жозефіна поїхала обідати додому, як 
вони й домовлялися вранці по дорозі до 
церкви.

У великій залі офісу церкви мадам 
Делалі познайомилася з двома новими 
пасторами і їх дружинами. Обід проходив 
у звичній теплій обстановці. Мадам Кутре 
намагалася розговорити молодих дружин 
пасторів, одна з котрих від збентеження 
часто щось робила не до ладу, а друга 
явно підлещувалася до  дружини головно-
го пастора. Сильвія почувалася зайвою 
на цьому обіді, але світські манери допо-
могли їй приховати свої почуття.

Коли обід закінчився, Сильвія, подяку-
вавши мадам Кутре, непомітно вийшла. У 
коридорі офісу вона помітила кілька бідно 
одягнутих людей, які стояли в черзі за 
коробками з благодійними продуктами. 
Якась маленька дитина плакала, ви-
магаючи відкрити їй шоколадний десерт 
негайно.

В очікуванні Жозефіни мадам Делалі 
присіла на лавочку біля входу, продо-
вжуючи спостерігати за тими людьми. 
Одна сім’я особливо привернула її увагу. 
Високий чоловік виглядав просто і щиро, 
його худенька дружина тримала за руку 
маленьку дівчинку, біля них стояли під-

літок років 13, який заїкався, та ще двоє 
хлопчиків, років семи- восьми, чистенько 
одягнуті і жваві. Старший син був, 
очевидно, нянькою для своїх молодших 
братів і намагався їх втихомирити. Але 
ті двоє не звертали ніякої уваги на його 
зауваження. Мадам Кутре, що появилася 
на порозі, почувши галас, помахала дітям 
пальцем, щось суворо сказала, і ті зразу 
ж притихли.

В цю мить появилася Жозефіна. До-
рогою додому вони майже не розмовляли, 
тому що мадам Делалі почувалася дуже 
втомленою. Удома Жозефіна попросила 
Малгосю бути уважною до матері, тому 
що та занепала на силі. А Сильвія і справді 
занепала. Та думка, яка підживлювала її 
сили в останні дні, зникла. Але перед сном 
вона довго молилася, просила в Господа 
вирішення і заснула з добрим настроєм.

Наступного дня була чудова погода. 
Малгося винесла крісла в сад, і вони 
разом снідали під деревами, перемовля-
ючись про те і про се.

Малгося розповідала, як за чорну ро-
боту тут, у Франції, її чоловіка, в котрого 
тоді ще не було права працювати, кинули 
в тюрму, і вона, залишивши дітей на 
свою матір в Польщі, приїхала до нього. 
Жила в знайомих поляків, наймалася 
на роботу прибиральницею, мила посуд, 
ризикуючи також опинитися за гратами. 
Висилала гроші в Польщу для дітей і 
купувала сигарети й одяг для чоловіка. 
Коли його випустили, вони прожили лише 
два роки разом, і він знайшов собі іншу 
паню, німкеню.

— Ти бачила її? — запитала Сильвія.
— Один раз. Вона виглядала гіршою 

за мене — таке худе обличчя й негарне 
волосся. Не розумію, чому він поміняв 
мене на неї? — Малгося все ще пере-
живала цю образу.

— Малгосю, який сьогодні день? — за-
питала Сильвія.

— Понеділок.
— А число?
— 15 липня.
— Знижки, Малгосю! Піди, купи по-

дарунок собі й дітям. На жаль, я не можу 
зробити це сама, але я довіряю твоєму 
вибору. Принеси, будь ласка, мою чекову 
книжку.

Залишившись сама, Сильвія помо-
лилася: «Господи, підкажи, навчи, що 
мені робити! Я хочу виконувати Твою 
волю, а не свою». Потім вона почала 
читати Послання апостола Якова, брата 
Ісуса, який спочатку був серед тих, хто 
не повірив в Ісуса в Назареті, але потім 
увірував і не зрікся перед розлюченим 
натовпом від Христа, прийнявши муче-
ницьку смерть.

«Будьте ж виконавцями слова, а не 
слухачами самими, що себе самих об-
манюють» (Як 1:22). «Чи хочеш ти знати, 
о марна людино, що віра без діл — мерт-
ва?» (Як. 2:20).

Тетяна МАСС.
(Продовження.

 Початок в №12 (191) за 2014 р.).

Того дня Дейв Піззоло прийшов на 
роботу — в агентство новин Reuters 
завчасно, піднявшись на 11-й поверх 
північної вежі Всесвітнього торгового 
центру. Йому хотілося попрацювати в 
тиші. Через 15 хвилин, о 8.46, він відчув 
хвилю удару літака «Боїнг-767», що мав 
на борту 10 тисяч галонів реактивного 
палива. 80 поверхами вище він врізався 
в будівлю.

Піззоло, котрий працював у «Рейтерс» фінан-
совим аналітиком, майже не звернув уваги на 
ці звуки. Але через секунду споруда похитну-

лася так сильно, що він ледве втримався на ногах. 
А через мить почув звук, який раніше чув тільки в 
кінофільмах, — кабіна ліфта безконтрольно проне-
слася шахтою вниз. А за вікном вже летіли осколки 
скла, якісь палаючі куски.

Служба в армії навчила Піззоло зберігати спокій 
в будь-яких ситуаціях. Розуміючи, що відбувається 
щось жахливе, він усвідомлював, що про нього по-
турбуються і по радіо прозвучить інформація про 
евакуацію або про якісь інші дії. Справді, по радіо 
оголосили про евакуацію і дали чітку інструкцію ско-
ристатися пожежними сходами. Коли Піззоло і його 
колеги добігли до сходів, на свій подив, вони побачи-

ли натовп, який панічно біг вгору замість того, щоб 
спускатися вниз, — двері на виході із споруди були 
заблоковані і охорона підказала людям підніматися 
наверх, щоб скористатися іншими сходами.

О 9.03 ранку ще один «Боїнг-767», також по-
вний авіаційного палива, вдарився в південну вежу 
Всесвітнього торгового центру. Дейв, як і інші люди, 
почув ці страшні звуки. І вирішив повідомити своїм 
близьким, що він живий. Зателефонувати вдалося 
тільки до сестри, яка спостерігала за трагедією 
всього лише за два квартали від центру. Сестра 
сказала, що потрібно негайно вибиратися: «Будівля 
у вогні! І люди викидаються з вікон».

Дейв заспокоїв сестру, сказав, що знайде вихід, 
але його руки так сильно тремтіли, що він ледве 
тримав телефонну слухавку. Інстинктивно молодий 
чоловік почав згадувати біблійний вірш, який зміг 
би його заспокоїти. Як вчитель недільної біблійної 
школи для підлітків, він знав напам’ять цілі розді-
ли. Але зараз не міг згадати жодного конкретного 
вірша. Тоді в молитві він заволав до Бога. І в ту ж 
секунду згадав вірш: «Будьте життям не грошолюбні, 
задовольняйтеся тим, що маєте. Сам бо сказав: «Я 
тебе не покину ані не відступлюся від тебе!». Тому 
то ми сміливо говоримо: «Господь — мені помічник, 
і я не злякаюсь нікого: що зробить людина мені?» 
(Євр. 13:5-6).

У підлітковому віці беручи участь в церковних 
конкурсах на краще знання Біблії, Піззоло міг ци-

тувати Послання до євреїв цілими розділами, але 
саме ці два вірші він не згадував вже багато років. 
Промайнула думка, що ці біблійні вірші відклалися 
в його пам’яті в оригінальній послідовності. І тієї ж 
миті він відчув спокій, а розгубленість кудись зни-
кла. Сьогодні Піззоло згадує ті секунди: «Ще мить 
тому я був у повній безвиході, але після молитви і 
згаданих віршів із Послання до євреїв відчув, що я 
в абсолютній безпеці, у руці Божій. Навколо мене 
творився хаос, а в серці панував мир. Я розумів, 
що якщо сьогодні доведеться померти, то я від-
правлюся на небеса, а якщо залишуся жити, то 
безпечно виберуся звідси і зустрінуся зі своєю 
сім’єю. І це буде перемогою мого християнського 
життя в будь-якому разі».

Пізніше Піззоло дізнався, що багато людей в 
церкві молилися за нього, згадавши, де він працює. 
Згодом він почув оголошення по радіо, що раніше 
заблоковані двері тепер відчинені. І приєднався до 
натовпу, який нісся сходами вниз. Раз за разом він 
повторював біблійні вірші.

Так 11 вересня 2001 року для Дейва Піззоло 
стало днем, коли Господь відкрився йому через 
Своє Слово. «Біблія стала для мене живою як ніколи 
раніше. Вона змінила моє життя і служіння».

Сьогодні Дейв Піззоло служить регіональним ко-
ординатором місії «Біблійні цитати для підлітків». 

І ще одне чудесне спасіння. Джінелл Гузман-
Макміллан нелегко згадувати про події 11 вересня, 

коли два викрадені терористами літаки врізалися у 
вежі Всесвітнього торгового центру і зруйнували їх. 
Лежачи під завалами, вона могла робити лише одне 
— молитися до Бога.

Це був звичайний день в її житті. У неї був 
коханий, добра робота на 64-му поверсі північної 
вежі, вона всім була задоволена. І, попри релігійне 
виховання, обходилася  без Бога.

І ось сталася трагедія. Джінелл провела близько 
30 годин під завалами, думаючи, що помре. Але вона 
із вдячністю згадує про той день. Того доленосного 
дня вона навернулась до Того, про Кого знала з 
дитинства і знала, що лише Він допоможе їй вибра-
тися живою. Довгими годинами вона благала Бога 
простити їй гріхи і дати ще один шанс. А ще просила 
дати якийсь знак, що Бог чує її.

«Раптом хтось взяв мене за руку і назвав по імені, 
сказавши: «Джінелл, я чую тебе. Мене звуть Павло». 
Через кілька хвилин після появи Павла вона почула 
голоси рятувальників.

Джінелл переконана, що цей таємничий Павло 
був ангелом, якого послав Богом, щоб підбадьорити 
її, і він був тим знаком, про який вона просила. 

Жінка провела в лікарні майже шість тижнів і 
перенесла чотири складні операції, і єдине, чого 
вона хотіла, — прийняти хрещення, як вона й обі-
цяла Богові. А після цього узаконила  відносини з 
чоловіком, з яким жила у цивільному шлюбі. 

Нині Джінелл Гузман-Макміллан — член церкви 
«Скинія». Вона свідчить про своє дивовижне спа-
сіння, наголошуючи, що Бог — реальний, а молитва 
творить чудеса.

CLOBAL CHRISTIANPOST.COM .

l ХРИСТИЯНСЬКА 
                  ПРОЗА Заповіт мадам Делалі

Чудесне спасіння тих, що вижили 11 вересня
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I програма Українського радіо:

ЩОПОНЕДІЛКА 
о 20.30 — «Жива надія»

ЩОСУБОТИ 
о 20.30 — «Віра. Надія. Любов»

ЩОНЕДІЛІ 
о 19.40 — «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. 

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.;
КОЛОМИЯ, церква «Віфлеєм», вул. Майданська, 1а;  НЕДІЛЯ – 10, год., ЧЕТВЕР – 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.;
ТИСМЕНИЦЯ, церква «Благодать» вул. Л. Українки, 2-б; (ТЦ «Хутрове місто», 3-й пов.)  
        НЕДІЛЯ – 10 год., СЕРЕДА – 19 год.;
СТЕЦЕВА Снятинського р-ну, вул. Миру, 2-б; НЕДІЛЯ – 10 год., СЕРЕДА, П’ЯТНИЦЯ – 19 год;
УТОРОПИ, вул. Центральна;  НЕДІЛЯ, П’ЯТНИЦЯ – 10 год., СЕРЕДА, СУБОТА 17 год.

Львівська область:
РАДЕХІВ, вул. Рильського, 1;  НЕДІЛЯ – 10, 18 год., СЕРЕДА, П’ЯТНИЦЯ – 19 год.;
ВЕЛИКІ МОСТИ, вул. Шевченка, 28;  НЕДІЛЯ – 10 год., ПОНЕДІЛОК, П’ЯТНИЦЯ – 19 год.;
ПЕРЕМИШЛЯНИ, вул. Галицька, 15, (Дім побуту);  НЕДІЛЯ – 14.30 год.; 
ЧЕРВОНОГРАД, вул. Клюсівська, 18-а;  НЕДІЛЯ – 10 і 18 год., ВІВТОРОК – 18.30 год.;
СОКАЛЬ, вул. Леонтовська, 15;  НЕДІЛЯ – 10 і 17 год., СЕРЕДА, П’ЯТНИЦЯ – 19 год.;
СОСНІВКА, вул. Лісна, 5-а;  НЕДІЛЯ – 10 і 18 год., ВІВТОРОК – 19 год.

Рівненська область:
КОСТОПІЛЬ, вул. Сидорова, 5 б; НЕДІЛЯ – 10, 18 год., СЕРЕДА, П’ЯТНИЦЯ – 19 год.;
СТЕПАНЬ, вул. Прибережна, 26; НЕДІЛЯ – 10, 17 год., СЕРЕДА, СУБОТА – 19 год.;
с. ГОЛИШІВ Рівненського р-ну, вул. Молодіжна, 10;  НЕДІЛЯ – 10, 18 год., ВІВТОРОК, ЧЕТВЕР – 19 год.;

м. Чернівці:
вул. Героїв Майдану (колишня Червоноармійська), 246; НЕДІЛЯ – 9 і 17 год., ЧЕТВЕР – 19 год.;
вул.Університетська, 23; НЕДІЛЯ – 9 год., ВІВТОРОК, П'ЯТНИЦЯ – 19 год.;
бульвар Героїв Сталінграда, 9; НЕДІЛЯ – 9 і 17 год., П'ЯТНИЦЯ – 19 год.
вул. Горіхівська, 32 (на румунській мові); НЕДІЛЯ – 9 год., ВІВТОРОК, П'ЯТНИЦЯ – 19 год.;
вул. Івана Підкови, 18 (Садгора); НЕДІЛЯ – 9 год., ВІВТОРОК, П'ЯТНИЦЯ – 20 год.;
Театральна площа, 6; НЕДІЛЯ –10 і 17 год.

Церква «ВІФАНІЯ»
м. Львів, вул. Жовківська, 8 (р-н Підзамче)

НЕДІЛЯ – 10, 18 год.
ПОНЕДІЛОК – 19 год. (молодіжне служіння)
СЕРЕДА, П’ЯТНИЦЯ – 18 год.

Церква «ГОЛГОФА»
м. Львів, вул. Скрипника, 2-а (р-н Сихів)

НЕДІЛЯ – 10, 18 год.
СЕРЕДА – 19 год. (молодіжне служіння)
ЧЕТВЕР – 18.30.

Той, над головою котрого 
свистіли кулі, хто бачив заги-
блих і чув стогін помираючих, 
відчував тремтіння землі від 
вибухів снарядів, бачив палаючі 
машини, знає, що таке війна. 

Кілька куль пробили скло наших 
вікон і вп’ялися в стіну кімнати. 
Дивитись у вікна було небезпечно, 

тому ми розташувались на підлозі. Пло-
ща перед міськвиконкомом, що стала по-
лем битви, була в нас на видноті. З боку 
залізничної станції —  бронетранспорте-
ри, з боку ріки — танки. Кулеметна стрі-
лянина посилювалась вибухами важких 
снарядів. Приблизно за 500 метрів від на-
шого дому палахкотіла заправна станція.

Близько першої ночі хтось постукав 
у двері нашої квартири. Якийсь чоловік 
попросився пересидіти до ранку. Я за-
просив його увійти.

Прогримів залп пострілу важкого тан-
ка — будинок затремтів, затріщало скло. 

В липні 2007 року Майкл Юрса, 
професор з Відня, зробив найваж-
ливішу, як вважається, знахідку в 
галузі біблійної археології за остан-
ні 100 років. Його відкриття підтвер-
джує, що книги Старого Заповіту 
грунтуються на історичних фактах.

Досліджуючи вавилонські фінансові 
звіти реєстрової зали Британського 
музею, професор Юрса несподі-

вано наткнувся на ім’я, яке здалося йому 
туманно знайомим — Набу-шарусу-укін, 
котрого в цьому документі, вік якого 2500 
років, називали «головним євнухом» 
Навуходоносора II, царя Вавилонського. 
Професор Юрса, фахівець з Ассирії, 
звірився зі Старим Заповітом, і в розділі 
39-му Книги пророка Єремії знайшов те 
ж ім’я в іншому написанні — Сарсехім, 
старший євнух.

Сарсехім, згідно з Книгою Єремії, був 
«старшим євнухом» Навуходоносора і пе-
ребував з ним під час облоги Єрусалима 
в 587 році до н. е., коли вавилоняни захо-
пили місто. Невеличка табличка розміром 
з «пачку сигарет», за словами Ірвінга 
Фінкеля, експерта Британського музею, 

— це рахунок-розписка який підтверджує, 
що Набу-шарусу-укін заплатив 0,75 кг 
золота вавилонському храму.

Табличка датується десятим роком 
правління Навуходоносора II, 595 роком 
до н. е. Свідчення з небіблійних джерел 
щодо людей, згаданих в Біблії, не є чимсь 
небаченим, але Набу-шарусу-укін був по-
рівняно незначною фігурою.

«Це фантастичне відкриття, знахідка 
світового рівня, — сказав доктор Фінкель. 
— Якщо Сарсехім існував, які ще незначні 
персонажі Старого Заповіту існували? 
Згадана мимохідь деталь Старого За-
повіту виявилася точною і правдивою. 
А значить, уся розповідь в Книзі Єремії 
набуває нової сили».

Клинопис — найдавніша з відомих 
форм писемності, яка часто використо-
вувалась на Близькому Сході починаючи 

з 3200 року до н. е. і закінчуючи другим 
століттям нашої ери. Для такого письма 
використовувався гострий інструмент 
— кілочок, яким робили відмітки на 
вологій глині.

Повний переклад змісту таблички 
виглядає так: «1,5 мін (0,75 кг) золота, 
власності Набу-шарусу-уніна, старшого 
євнуха, які він відправив через Арод-
Баніту, євнуха, в храм Есангіла: Арад-
Баніту доставив золото в храм Есангіла. 
В присутності Бел-Усата, сина Алпайї, 
королівського охоронця, і Надіна, сина 
Мардук-зер-ібні. Місяць XI, день 18, рік 10 
від початку правління Навуходоносора, 
царя Вавилонського».

Цікаво, що інший експонат в музеї 
підтверджує існування ще одного персо-
нажа з Книги Єремії — мова про печатку 
Баруха бен Нерія, писаря Єремії.

Сенсаційна Сенсаційна 
знахідказнахідка

Хмельницька область:
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ: вул. Березнева, 5; НЕДІЛЯ – 9, 15 і 17 год., СЕРЕДА, П’ЯТНИЦЯ – 19 год.;
                                 вул. Миру, 92 б; НЕДІЛЯ – 17 год.,  ЧЕТВЕР 18 год.;
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.;
ЗБОРІВ, вул. Козацька, 25; НЕДІЛЯ – 11, 17год., СЕРЕДА, ПЯТНИЦЯ – 19 год.;
БЕРЕЖАНИ, вул. Валова, 4; НЕДІЛЯ – 10, 18 год., СЕРЕДА, П’ЯТНИЦЯ – 20 год.;
КОПИЧИНЦІ, вул. Л. Українки, 27; НЕДІЛЯ –10 год., СЕРЕДА, ПЯТНИЦЯ – 20 год.

Сумська область:
КОНОТОП, вул. Клубна, 73 а; НЕДІЛЯ – 10 год., ВІВТОРОК, ЧЕТВЕР – 18 год.

 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.

ЗАПРОШУЄМО НА СЛУЖІННЯ В ЦЕРКВАХ ХРИСТИЯН ВІРИ ЄВАНГЕЛЬСЬКОЇ:

Третього разу 
може не бути

Снаряд вцілив у квартиру на першому 
поверсі, перетворивши його на руїни. У 
цій ситуації єдиною надією на спасіння 
був Бог. Свою надію ми підживлювали 
арсеналом Його обітниць і молитвою.

Наш новий друг, Анатолій, слухаючи 
розмову про силу Божу, мовчки пого-
джувався зі всім. Настав ранок. Тріск 
кулеметів змінило завивання сирени 
швидкої допомоги...

Прощаючись з незнайомцем, я за-
пропонував йому записати мою адресу 
й телефон, на що він відповів: «Я добре 
знаю цю адресу: я був у цьому домі, коли 
ми з міліцією приїжджали, щоб розганя-
ти ваші зібрання...

— Ну, Анатолію... Запам’ятай наза-
вжди: Бог тебе дуже любить. Не випад-
ково він привів тебе на зібрання в мій дім. 
Але ти не прислухався до Його голосу. 
Тоді Він привів тебе сюди, прямо до мене 
— це також не випадково. Третього разу 
може й не бути...

Д. У.

БОЖІ ДАРИБОЖІ ДАРИ
«Не розумію, як люди можуть ви-

користовувати Божі дари в корисливих 
цілях або, що ще гірше, вживати їх на 
зло! — сказав наставнику обурений 
учень. — Наприклад, вчені винайшли 
зброю, художники малюють оголених 
дівиць, а талановиті співаки співають 
те, що огидне Богові».

— А ти сам завжди за призначен-
ням використовуєш свої дари? — за-
питав учитель.

— Мене Господь не нагородив нія-
ким даром, — відповів учень. — Якби 
в мене був хоч який-небудь з цих дарів, 
скільки добра я б зробив.

— Нерозумний! Бог подарував тобі 
здатність бачити красу, а ти, замість 

того, щоб насолоджуватися нею, ви-
шукуєш в людях недоліки і критикуєш 
їх. Ти маєш дар говорити, але замість 
благословень з твоїх уст виходять про-
кляття. Бог дав тобі здатність любити і 
прощати, а ти сердишся і ображаєшся. 
Ти можеш робити добро, але як часто 
твої вчинки завдають болю і страж-
дань тим, хто поруч. Тому, перш ніж 
осуджувати інших, спочатку навчися 
правильно використовувати ті дари, які 
ти маєш сам, — сказав наставник.

«А плід духа: любов, радість, 
мир, довготерпіння, добрість, ми-
лосердя, віра, здержливість, лагід-
ність: Закону нема на таких!»

 (Гал. 5:22-23).

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. В. Великого, 4 

Чекаємо вас!

Богослужіння 
відбувається:
Неділя - 11:00

П’ятниця - 18:30

Стежте за програмою телепередач

УВАГА

Щонеділі о 8:00 та о 15:00
 ДИВІТЬСЯ 

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