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У Вашингтоні 6 лютого 2015 
року відбувся 63-й Національний 
молитовний сніданок, який зі-
брав біля трьох тисяч гостей з 
усього світу включно з Україною, 
повідомляє Інститут релігійної 
свободи.

Дотримуючись багаторічної 
традиції, президент США Барак 
Обама виступив перед учасника-
ми заходу.

«Незалежно від наших пере-
конань, якими б не були наші 
традиції, ми повинні прагнути 

бути інструментами миру і нести світло 

ЗВЕРНЕННЯ

В Європі не тільки релігійні 
меншини, але й віруючі, що нале-
жать до релігійних груп більшості, 
страждають від нетерпимості та 
дискримінації за ознакою релігії або 
переконань.

У своїй Резолюції № 2036 (2015) 
Парламентська Асамблея Ради 
Європи засудила насильство проти 

християн та закликала вжити додаткові 
заходи для «сприяння мирному співіс-
нуванню релігійних громад в державах 
– членах Ради Європи», повідомляє 
Інститут релігійної свободи.

Задля запобігання дискримінації та 
переслідуванням християн Резолюція 
№ 2036 (2015) закликає уряди держав 
заохочувати культуру терпимості і «життя 
разом» на основі прийняття релігійного 
плюралізму і внеску релігій у демокра-
тичне і плюралістичне суспільство, а 
також поважати право окремих осіб не 
дотримуватися будь-якої релігії.

ПАРЄ закликає сприяти розумному 
пристосуванню в рамках принципу не-
прямої дискримінації з тим, щоб:

3відстоювати свободу совісті на 
робочому місці, забезпечуючи при цьому 
збереження доступу до передбачених 
законом послуг та охорону права інших 
бути вільними від дискримінації;

3 поважати право батьків забезпе-
чувати своїм дітям освіту відповідно зі 
своїми релігійними або філософськими 
переконаннями, гарантуючи при цьому 
фундаментальне право дітей на освіту в 

Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій
про обов’язок допомоги у захисті Батьківщини

Делегація з України відвідала Делегація з України відвідала 
Молитовний сніданок за участі Молитовний сніданок за участі 

президента СШАпрезидента США

ПАРЄ закликала захистити християн ПАРЄ закликала захистити християн 
від дискримінації та переслідуваньвід дискримінації та переслідувань

Дорогі брати і сестри, співвітчизники! 
Уперше від часу відновлення своєї 
незалежності Україна постала перед 

загрозою зовнішньої небезпеки та осо-
бливими внутрішніми викликами. Норми 
міжнародного права та принципи моралі 
плюндруються у намаганні змусити україн-
ців відмовитися від можливості самостійно 
визначати своє майбутнє. Докладаються 
значні зусилля, щоб зруйнувати суверені-
тет та цілісність нашої держави.

Як глави і представники Церков і 
релігійних організацій України ми нама-
гаємося і будемо робити все, що від нас 
залежить, для припинення кровопролиття, 
встановлення міцного миру, подолання 
ворожнечі між людьми та народами. 
Разом з тим ми визнаємо право людини 
та держави боронити себе від агресії, від 
тих, хто, незаконно взявши в руки зброю 
замислив зло, сіючи смерть, горе та сльози 
на українській землі Донбасу.

Тому ми закликаємо віруючих, від-
повідно до своїх релігійних переконань 
та можливостей, брати участь в обороні 
Батьківщини. Заради спільної перемоги 
один нехай йде до війська, інший нехай 
посильно працює, допомагаючи армії як 
капелан, волонтер, у шпиталях, нехай 
допомагає родинам військовослужбовців, 
постраждалим мирним мешканцям Донба-
су та вимушеним переселенцям.

Ми звертаємо свій голос до політиків 
та державних керівників: всі суперечності 
треба відкласти, об’єднавши зусилля для 
захисту Батьківщини, для боротьби з 
головним внутрішнім злом – корупцією, 

для проведення необхідних економічних і 
політичних реформ на благо всього укра-
їнського народу. У минулому наш народ 
не раз зазнавав поразки саме тому, що 
його провідники сварилися між собою, 
у час зовнішньої агресії продовжували 
сперечатися за владу і повноваження. 
Уроки історії маємо пам’ятати, щоби нині 
не припускатися старих помилок.

Для подолання агресії, встановлення 
справедливого миру в Україні потрібна 
консолідація зусиль суспільства, всіх 
гілок державної влади, політичних партій 
та громадських організацій. До такого 
єднання зусиль в обороні Батьківщини, 
у допомозі захисникам Вітчизни та по-
страждалим мирним мешканцям Донбасу 
ми закликаємо і віруючих всіх Церков та 
релігійних організацій. 

Заради свободи і свого майбутнього 
ніхто не повинен залишатися осторонь 
у час боротьби за мир, незалежність і 
свободу своєї країни.

Усіх віруючих ми закликаємо продо-
вжувати молитви про мир у державі, про 
зупинення кровопролиття, про перемогу 
правди, утвердження справедливості та 
свободи. Особливо закликаємо молитися 
про захисників України, які заради нас від-
дають своє життя. Сподіваємося, що з Бо-
жою допомогою мир, порозуміння та про-
цвітання повернуться на українську землю.

Нехай благословення Всевишнього 
перебуває з усіма, хто захищає Україну, 
прагне миру та бореться за правду.

Схвалено 10 лютого 2015 року
 на засіданні у Києві.

критичному і плюралістичному форматі;
3 забезпечити християнам мож-

ливість повною мірою брати участь у 
суспільному житті.

У Резолюції ПАРЄ також рекомендує 
країнам – учасницям Ради Європи:

3 захистити мирне здійснення права 
на свободу зібрань, зокрема шляхом 
вжиття заходів для забезпечення того, 
щоб контрдемонстрації не впливали на 
право демонстрації відповідно з керівни-
ми принципами щодо свободи зібрань;

3 відстоювати фундаментальне 
право на свободу вираження своєї думки 
шляхом забезпечення того, щоб націо-
нальне законодавство надмірно не об-
межувало релігійно мотивовані промови;

3 публічно засудити застосування і 
підбурювання до насильства, а також всі 
форми дискримінації та нетерпимості на 
релігійному ґрунті;

3 запобігати випадкам насильства, 
дискримінації та нетерпимості, зокрема 
шляхом проведення ефективних розслі-
дувань, щоб уникнути будь-якого почуття 
безкарності серед винних;

3 заохочувати засоби масової інфор-
мації уникати негативних стереотипів і 
забобон у спілкуванні щодо християн;

3 забезпечити захист спільнот, що 
належать до християнських меншин, та 
зробити можливою реєстрацію таких 
громад як релігійних організацій.

«Прийняття цієї резолюції важливе і 
для України з огляду на необхідність за-
хисту християн від переслідувань на Сході 
України та в Криму», – зазначив депутат 
Верховної Ради України Павло Унгурян 
у коментарі для ІРС. За його словами, 
частину поправок до тексту ухваленої 
Резолюції подали делегати від України.

Фото: Прес-служба П. УНГУРЯНА.

туди, де темрява, і сіяти любов там, де не-
нависть», – наголосив президент Обама.

Він також застеріг від того, щоб віру, 
яка постійно надихає людей допомагати 
іншим по всьому світу, не було «перекру-
чено і спотворено», подібно до деяких, 
хто використовує її для розбрату, а іноді 
і як зброю.

У рамках цього заходу в американській 
столиці пройшов також традиційний 
10-й Український молитовний сніданок 
за підтримки Посольства України в 
Вашингтоні.

Участь у заході взяли патріарх Ки-
ївський і всієї Руси-України Філарет та 
представники євангельських Церков, 

народні депутати України, громадські ді-
ячі та журналісти з України, конгресмени 
США, члени парламентів європейських 
країн та активісти української діаспори 
Америки.

Присутні помолилися за настання спра-
ведливого миру в Україні, за Божий за-
хист та добробут для українського народу, 
а також за мирне життя для усіх народів.

Посол України в США Олександр 
Моцик у своєму виступі, зокрема, по-
дякував Сполученим Штатам Америки 
за підтримку прагнення України до волі, 
демократії та релігійної свободи, та запро-
сив присутніх приєднатися до молитви за 
Україну та її миролюбний народ.

Астрономія сяг-
нула далеко у до-
слідженнях зірок 
і  галактик.  Сотні 
фахівців, мільйони 
аматорів щоночі спрямовують у зоряне небо свої телескопи. Найголовні-
ший телескоп планети – орбітальний космічний телескоп НАСА «Хаббл» 
відкриває для астрономів небачені горизонти далекого космосу. Але разом 
з великими відкриттями «Хаббл» підносить і найбільші загадки.

У січні 1995 року німецький астрономічний журнал опублікував коротке 
повідомлення, на яке негайно відізвалися всі наукові, релігійні та популярні 
видання планети, пише ukrday.com.

Вони звертали увагу своїх читачів на абсолютно різні аспекти цього пові-
домлення, проте суть зводилася до одного: у всесвіті виявлена Оселя Бога!

26 грудня 1994 року в аерокосмічному агентстві США (НАСА) здійнявся галас. 
Після розшифрування серії знімків, переданих з телескопа «Хаббл», на плів-
ках чітко проявилося велике біле місто, що пливе в космосі. Представники 

НАСА не встигли вчасно відключити вільний доступ до веб-сервера телескопа, куди 
потрапляють всі зображення, отримані з «Хаббла», для вивчення в різних астроно-
мічних лабораторіях. Таким чином, прийняті з телескопа фотознімки, згодом (і досі) 
строго засекречені, на кілька хвилин стали доступні користувачам всесвітньої мережі.

То що ж побачили астрономи на цих дивовижних фотознімках?
Закінчення на 2-й стор.

Небесне Небесне 
містомісто
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Ще з дитинства я невиразно здо-
гадувався, що навколишній світ не 
такий простий, як навчають в школі, і 
що будь-яке посіяне зло обов’язково 
повернеться.

Коли в 16 років мені до рук впер-
ше потрапила Біблія, мої здогади 
повністю підтвердилися. Там було 
написано: «Не обманюйтеся — Бог 
осміяний бути не може. Бо що тіль-
ки людина посіє, те саме й пожне!» 
(Гал. 6:7).

І вже тоді я почав розуміти, чому в нашій 
країні стільки невирішених проблем. 
Якщо дивитися з біблійних позицій, то 

наше сьогодення — ніщо інше, як жнива. 
Вчора посіяли, а нині жнемо!

На жаль, більшість людей зовсім не 
поспішають запитувати себе: «А що я 
сіяв?». Їх чомусь більше цікавить, хто ви-
нен. Найсмішніше, що більшість цих людей 
щиро вважають себе християнами.

На мій погляд, закон сіяння і жнив 

такий же всеосяжний, як і закон всесвіт-
нього тяжіння. Він працює як для окремих 
людей, так і для цілих держав. 

Для мене, наприклад, у принципі не 
стоїть питання «особливого російського 
шляху». На мій погляд, його взагалі не 
існує в природі, а єдине місце, де він 
проживає, — це «світлі голови деяких 
російських «мислителів».

На мою думку, у реальному житті є 
«особливості російського національного 
прокляття». А прокляття — це просто один 
із видів жнив. Посієш гріхи — пожнеш про-
кляття; посієш праведність — пожнеш бла-
гословення. Ніби й елементарні речі, а міль-
йони людей відмовляються їх прийняти.

У класичному біблійному тексті, в якому 
йдеться про благословення і прокляття, 
все розписано буквально по пунктах: «Та 
станеться, коли ти не будеш слухатися 
голосу Господа, Бога свого, щоб додержу-
вати виконання всіх Його заповідей та по-
станов Його, що я сьогодні наказую тобі, то 
прийдуть на тебе всі оці прокляття, і досяг-

нуть тебе: Проклятий ти в місті, і проклятий 
ти в полі! Проклятий кіш твій та діжа твоя! 
Проклятий плід утроби твоєї та плід твоєї 
землі, порід биків твоїх та котіння отари 
твоєї! Проклятий ти у вході своїм, і про-
клятий ти в виході своїм!» (5 М. 28:15-19).

Виходячи з цього дуже простого й 
зрозумілого тексту, можна легко поста-
вити діагноз будь-якій державі. І побачити 
— проклята вона чи благословенна.

Взагалі, цей розділ, нагадує мені 
заголовки ранкових газет — настільки 
точно описане в ньому сучасне російське 
суспільство. А деякі ще кажуть, що Біблія 
застаріла! Та це найактуальніша і найсу-
часніша книга з усіх, які я читав!

Оскільки духовні закони глобальні, це 
стосується не тільки Росії. Як віримо — так 
й живемо! Абсолютно все — від рівня ма-
теріальної культури до чистоти тротуарів, 
від ввічливості продавців до парламент-
ської етики — підкоряється цьому правилу.

І тут нас очікують статистичні сюрп-
ризи. Найкраще люди живуть в країнах, 

де вірування і життя людей найближчі до 
біблійних ідеалів.

Виняток один — Дубаї, і там ніхто не 
приховує причини нафтового добробуту. 
Але якщо подивитися на загальносвітові 
тенденції, то виходить дуже цікава карти-
на. Найкраще люди живуть в протестант-
ських країнах, потім — католицькі, потім 
православні, далі — всі інші. А найгірше 
— тим, хто перебуває в мороці поганства 
й ідолопоклонства. 

Яку б статистику ми не розглядали, ви-
ходить, що найбідніші країни розташовані 
в Африці і Південно-Східній Азії. Тобто в 
епіцентрі світового поганства. 

Найдивніше те, що з кліматичної 
точки зору багато з цих країн — просто 
рай на землі. Але прокляття не залежить 
від клімату. Адже в Біблії безпосередньо 
сказано: «Проклята людина, що зробить 
боввана різаного або литого, гидоту для 
Господа...» (5 М. 27:15).

Я пишу ці рядки в місіонерській поїздці 
до однієї з найбільших країн світу — Індії. Її 
населення майже 1,5 мільярда чоловік; тут 
величезні природні ресурси... І при цьому 
неймовірна бідність, кричуща нерівність 
і жахлива нечистота. Вона насамперед 
впадає в очі європейцю.

Але це наслідки, причини — в іншому. За 
кілька кроків від  моєї квартири — сім різних 
поганських храмів. Шиваїти, вішнуїти, кріш-
наїти, поклонники богині Калі... Ідолопоклон-
ство буквально роз’їдає Індію зсередини!

Якби в Санкт-Петербурзі, де я народив-
ся, за півгодини ходи від мого дому було 
стільки ж церков, де би проповідувалося 
Слово Боже, то це було б зовсім інше 
місто, зовсім інша країна.

Я не фантазую, я роблю висновки на 
основі фактів. Недавня історія показує це. 
У столиці Південної Кореї Сеулі в будь-
якому районі неподалік одна від одної 
— десятки церков. Там мільйони людей 
починають кожний ранок з молитовного 
зібрання. Не дивно, що за останні 40 
років ВВП Південної Кореї виріс більш 
ніж в 110 разів.

На жаль, сьогодні масові вірування в 
Росії далекі від біблійного ідеалу. В СРСР 
люди вірили в світле майбутнє і будували 
рай на землі, називаючи його комунізмом. 
А після перебудови твердо увірували в 
чарівну силу грошей.

Мамона — ось що насправді панує 
в масовій свідомості росіян. Але Слово 
говорить, що кожний «зажерливий, що 
він ідолянин, не має спадку в Христовому 
й Божому Царстві» (Еф. 5:5). Російське 
суспільство продовжує сіяти гріх і диву-
ється, що пожинає прокляття!

Що ж робити? Розірвіть кайдани про-
кляття над своїм життям через покаяння 
перед Христом і прийняття Його Істини. Від-
киньте всякий гріх і проголосіть благосло-
вення у своєму житті. Тоді і в місті, і в країні 
буде на одну благословенну сім’ю більше!

Антон АБРАМОВ.

Як віримо, так і живемо. 
Про Росію і не тільки...

Закінчення. Поч. на 1-й стор.
Спочатку це була лише маленька ту-

манна плямочка на одному з кадрів. Але 
коли професор Університету Флориди Кен 
Вілсон  вирішив розглянути фотознімок до-
кладніше і на додаток до оптики «Хаббла» 
озброївся ручною лупою, він виявив, що 
плямочка має дивну структуру, яку не-
можливо пояснити ні дифракцією в лінзах 
самого телескопа, ні перешкодами в каналі 
зв’язку при передачі знімка на землю. 
Після короткої оперативної наради було 
вирішено перезняти цю ділянку зоряного 
неба з максимальним для «Хаббла» роз-
ширенням.

Величезні багатометрові лінзи косміч-
ного телескопа сфокусувалися на най-
дальшому куточку всесвіту, доступному 
для телескопа. І «плямочка» постала перед 
здивованими вченими на багатометровому 
екрані проекційної установки лабораторії 
сяючою структурою, схожою на фантас-
тичне місто, якийсь гібрид Свіфтівського 
«літаючого острова» Лапути і науково-
фантастичних проектів міст майбутнього.

Величезна конструкція, що розки-
нулася в просторах космосу на багато 
мільярдів кілометрів, сяяла неземним 
світлом. Її одностайно визнали оселею 
Творця, місцем, де тільки й може міститися 
престол Господа Бога. Представник НАСА 
заявив, що місто не може бути населене у 
звичному сенсі цього слова, найімовірніше, 
там живуть душі померлих людей.

Утім, має право на існування й інша, не 
менш фантастична версія походження кос-
мічного міста. Якщо припустити, що всесвіт 
заселений безліччю цивілізацій, що стоять 
на різних рівнях розвитку, то серед них 
можуть виявитися якісь суперцивілізації, які 
активно заселили величезні простори всес-
віту. І їхня діяльність, у тому числі і зі зміни 

природного середовища проживання, пови-
нна бути помітна на відстані багатьох міль-
йонів світлових років. Однак нічого подібно-
го досі астрономи не помічали. І ось – явний 
техногенний об’єкт галактичних масштабів.

Розміри його вражають. Жоден відо-
мий нам небесний об’єкт не в змозі змага-
тися з цим велетнем. Наша земля в цьому 
місті була б просто піщинкою на курному 
узбіччі космічного проспекту.

Куди ж рухається і чи рухається взагалі 
цей гігант? Комп’ютерний аналіз серії фо-
тознімків, отриманих з «Хаббла», показав, 
що рух міста загалом збігається з рухом 
навколишніх галактик. Тобто відносно 
землі все відбувається в рамках загально-
принятої в наукових колах теорії. Галактики 
«розбігаються», червоний зсув збільшуєть-
ся зі зростанням відстані, ніяких відхилень 
від загального закону не спостерігається.

Однак при тривимірному моделюванні 
віддаленої частини всесвіту з’ясувався 
приголомшливий факт: це не частина всес-
віту віддалена від нас, а ми – від неї.

Чому точка відліку перенесена в місто? 
Тому що саме ця туманна плямочка на 
фотознімках виявилася в комп’ютерній 
моделі центром всесвіту. Об’ємне рухоме 
зображення наочно продемонструвало, що 
галактики розбігаються саме від тієї точки 
всесвіту, в якій розташоване місто. Іншими 
словами, усі галактики, у тому числі і наша, 
вийшли колись саме з цієї точки простору, 
і саме навколо міста обертається всесвіт. 
А тому уявлення про місто як про оселю 
Бога дуже близьке до істини.

Що ж обіцяє це відкриття людству 
і чому про нього нічого не говориться? 
Наука і релігія вже давно вирішили при-
миритися і в міру сил і можливостей допо-
магають одна одній розкривати таємниці 
та загадки навколишнього світу. І якщо 
наука стикається з якимось загадковим 
феноменом, релігія майже завжди дає 
йому цілком зрозуміле пояснення. А тут 
сталося навпаки – наука за допомогою 
технічних засобів навела вагомий доказ 
істинності основного постулату релігії 
про існування єдиного Творця, що живе в 
сяючому місті на небесах.

Однак наслідки такого повідомлення 
фактично непередбачувані. Тому фото-
знімки були одразу ж засекречені, а доступ 
до зображень міста отримали лише наді-
лені особливими повноваженнями люди, 
які реально, а не по телевізору, керують 

життям окремих країн і планети в цілому. 
Секретні спецслужби США поклали до 
своїх сейфів інформацію, що має коло-
сальне значення для всього всесвіту.

Але інформацію про оселю Бога при-
ховати неможливо: «І побачив я нове небо 
і нову землю, перше бо небо та перша 
земля проминули, і моря вже немає. І я, 
Іван, бачив місто Єрусалим, що сходив 
із неба від Бога, приготований, як на-
речена, прикрашена для чоловіка свого.
І почув я гучний голос із неба, який кликав: 
Оце оселя Бога з людьми, і Він житиме з 
ними; Вони будуть народом, і Сам Бог буде 
з ними... І заніс мене духом на гору велику 
й високу, і місто велике мені показав – свя-
тий Єрусалим, що сходив із неба від Бога...

Мур воно мало великий і високий, мало 
дванадцять брам, а на брамах дванадцять 
Анголів та ймення написані, а вони – імен-

Небесне містоНебесне місто
ня дванадцятьох племен синів Ізраїля. 

Від сходу три брами, і від півночі три 
брами, і від півдня три брами, і від заходу 
три брами. І міський мур мав дванадцять 
підвалин, а на них дванадцять імен два-
надцяти апостолів Агнця. 

А той, хто зо мною говорив, мав міру, 
золоту тростину, щоб зміряти місто, і брами 
його і його мур. А місто чотирикутнє, а до-
вжина його така, як і ширина. І він зміряв 
місто тростиною на дванадцять тисяч ста-
дій; довжина, і ширина, і вишина його рівні. 
І зміряв він мура його на сто сорок чотири 
лікті міри людської, яка й міра Ангола.

Його мур був збудований з яспису, а 
місто було щире золото, подібне до чистого 
скла. Підвалини муру міського прикрашені 
були всяким дорогоцінним камінням. Пер-
ша підвалина яспис, друга сапфір, третя 
халкидон, четверта смарагд, п'ята сардо-
нікс, шоста сардій, сьома хризоліт, восьма 
берил, дев'ята топаз, десята хрисопрас, 
одинадцята якинт, дванадцята аметист.

А дванадцять брам то дванадцять 
перлин, і кожна брама зокрема була з од-
нієї перлини. А вулиці міста щире золото, 
прозорі, як скло.

А храму не бачив я в ньому, бо Господь, 
Бог Вседержитель то йому храм і Агнець.

І місто не має потреби ні в сонці, ні 
в місяці, щоб у ньому світили, слава бо 
Божа його освітила, а світильник для нього 
Агнець. І народи ходитимуть у світлі його, 
а земські царі принесуть свою славу до 
нього. А брами його зачинятись не будуть 
удень, бо там ночі не буде. І принесуть до 
нього славу й честь народів.

І не ввійде до нього ніщо нечисте, ані 
той, хто чинить гидоту й неправду, але 
тільки ті, хто записаний у книзі життя Аг-
нця» (Об'явлення святого Івана Богослова 
21:1-3, 10, 12-27).

Не так давно верховний лідер 
Ірану, великий аятола Алі Хаменеї 
наполегливо переконував мусуль-
манський світ бойкотувати все, що 
створили євреї.

У відповідь Мейєр М. Трейкман, фар-
мацевт, від доброти свого серця 
запропонував допомогти їм у цьому 

бойкоті наступним чином:
«Будь-який мусульманин, що має сифі-

ліс, зобов’язаний не лікуватися салварса-
ном, який відкрив єврей, лікар Ерліх. Він не 
повинен навіть пробувати дізнатися, чи є в 
нього сифіліс, адже тест Вассермана та-
кож відкрив єврей. Якщо мусульманин підо-
зрює, що в нього — гонорея, він не повинен 
шукати діагноз, тому що йому доведеться 
користуватися методом єврея Нейснера.

Мусульманин із хворобою серця не 
повинен користуватися дігіталісом, який 
відкрив єврей Людвіг Траубе. При зубному 
болю не можна користуватися новокаїном 
— відкриттям євреїв Відаля і Вейла. Якщо 
в мусульманина діабет, йому не можна 
користуватися інсуліном, результатом до-
сліджень єврея Мінковського.

При головному болю не можна вжива-

ти пірамідон і антипирін — через євреїв 
Шапіро і Елледжі.

Араби повинні забути про психотера-
певтичну опіку, адже батько психоаналізу 
Фрейд був євреєм.

Якщо мусульманська дитина захворіє 
на дифтерію, її батьки мають стриматися 
від застосування шик-реакції — винаходу 
єврейки Белли Шик.

Мусульмани повинні бути готовими масо-
во помирати, не дозволяючи лікувати вушну 
інфекцію і пошкодження мозку за методом 
Нобелівського лауреата Роберта Барама.

Вони повинні помирати чи залишатися 
інвалідами через дитячий параліч, ігнору-
ючи відкриття антиполіовакцини єврея 
Йони Салка.

Мусульмани повинні уникати корис-
туватися стрептоміцином і  помирати 
від туберкульозу, тому що саме єврей 
— Зельман Ваксман винайшов ліки від цієї 
смертельної недуги.

Мусульманські лікарі повинні відкинути 

всі відкриття і вдосконалення дерматологів 
Сен Бенедикта і легеневого фахівця Фран-
келя та багатьох інших єврейських вчених і 
медиків експертів зі світовими іменами.

Коротко кажучи, добрий і відданий 
мусульманин повинен залишатися під 
впливом сифілісу, гонореї, хвороб серця, 
головного болю, тифу, діабету, розумо-
вих розладів, поліомієлітних конвульсій, 
дифтерії і туберкульозу і пишатися своїм 
послухом ісламському бойкоту.

До речі, а який внесок у світову меди-
цину зробили мусульмани?

Мусульманське населення землі стано-
вить приблизно один мільярд 200 мільйонів 
осіб; це 20 відсотків всього світового 
населення.

Вони завоювали сім Нобелівських пре-
мій за всю історію.

Світова популяція євреїв — приблизно 
14 мільйонів осіб, або 0,02 відсотка.

Вони здобули 129 Нобелівських премій.
Євреї не промивають розум дітям у вій-

ськових таборах, навчаючи їх, як підірвати 
самих себе і викликати найбільше жертв 
серед євреїв та інших не мусульман.

Євреї не захоплюють літаки, не вби-
вають атлетів на Олімпійських іграх і не 
підриваються в ресторанах.

Жоден єврей не зруйнував церкву.
Жоден єврей не протестує, вбиваючи 

людей. Євреї не перевозять рабів, не ма-
ють лідерів, що закликають до джихаду і 
смерті всіх «невірних».

Можливо, мусульманський світ повинен 
подумати про більші інвестиції у звичайну 
освіту і менше звинувачувати євреїв у всіх 
своїх проблемах.

Мусульманам непогано б подумати, 
що доброго вони могли б зробити для 
людства, перш ніж вимагати, щоб людство 
їх поважало.

Незалежно від ваших почуттів щодо 
кризи між Ізраїлем та палестинцями й 
арабськими сусідами, навіть якщо ви ві-
рите, що Ізраїль завинив більше, визнайте, 

що наступні два твердження правдиві: 
«Якщо араби складуть зброю сьогодні 
— не буде більше насильства. Якщо євреї 
складуть зброю сьогодні — Ізраїлю більше 
не буде» (Біньямін Нетаніягу).

Генерал Ейзенхауер попереджав про 
це. Це історичний факт — коли верховний 
командувач союзними військами генерал 
Дуайт Ейзенхауер побачив жертви таборів, 
він вимагав зробити всі можливі фотогра-
фії і дав наказ жителям навколишніх сіл 
пройти через ці табори і навіть поховати 
мертвих. Він зробив це для того, щоб про це 
не забули, сказавши: «Запишіть все, зніміть 
фільми, отримайте свідчення, тому що де-
небудь по дорозі історії знайдуться негідни-
ки, які скажуть, що цього ніколи не було».

Сьогодні Великобританія дебатує, ви-
рішуючи, чи не прибрати дані про Голокост 
зі шкільної програми, тому що це «ображає 
мусульманське населення, яке стверджує, 
що цього ніколи не було». Поки що програ-
му залишили без змін, однак самі дебати 
— це факт, що лякає.

Сьогодні більше ніж коли-небудь рані-
ше важливо робити все можливе, щоб світ 
не забув уроків історії.

Марик ХАЗІН.                                  

Ідея єврейського фармацевта
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Яким повинно бути 
покоління Божих людей 

в XXI столітті
Вивчаючи Книгу пророка Даниїла, ми 

бачимо героїв, які творили історію. Це 
представники великого покоління оновле-
них людей Ізраїлю. За відступ від Божих 
істин ізраїльтяни були виведені у вавилон-
ський полон, але там, у печі страждань, 
вони здобули духовне очищення. У 
вавилонському полоні народилося нове 
покоління людей, вірних Господу.

Ми можемо назвати їх імена: Даниїл, 
Ананія, Мисаїл, Азарія, а також Неемія, 
Ездра, Захарія та багато інших, через 
яких Бог змінив життя цілих держав і 
народів.

Це був справжній авангард суспіль-
ства: «А всяку справу мудрости та розуму, 
що шукав від них цар, то він знайшов їх 
удесятеро мудрішими від усіх чарівників 
та заклиначів, що були в усьому його 
царстві» (Дан. 1:20).

Якими ж рисами володіли ці молоді 
люди, що стали чудовим інструментом в 
руці Божій, щоб звершувати переміни у 
світі, в якому жили? Сума цих рис пере-
гукується з кількістю головних діючих осіб 
Книги пророка Даниїла.

Особисте пізнання Бога 
Зустріти Того, Хто є, — це початок, 

фундамент, без котрого жодні людські 
діла не мають сенсу.

«... Даниїл блищав над найвищими 
урядниками та сатрапами, бо в ньому був 
високий дух» (Дан. 6:4). Чому в Даниїла 
був високий дух? Відповідь знаходимо 
в тому ж розділі: «Даниїл тричі на день 
схилявся на коліна, і молився своєму Богу, 
і прославляв Його».

Колись Даниїл зустрів Господа. Така 
зустріч змінила долі багатьох героїв Біблії. 
Яків зустрів Господа за потоком Яббок, 
Мойсей — у палаючому кущі, а Соломон 
— у Гів’оні. Ніщо не може замінити осо-
бистої зустрічі з Богом. Що може бути 
важливішим за таку зустріч? Зустріти 
Того, Хто є, — це початок всього іншого, 
фундамент, без якого всі інші людські діла 
мають мало сенсу.

Коли мені було 14 років, мене запро-
сили в християнський табір. І там вперше 
в житті я побачив людей, які спілкувалися 
з Ісусом так, ніби особисто знали Його, 
ніби бачили Його. Мені це здалося дуже 
дивним.

Однієї ночі я ніяк не міг заснути і 
раптом усвідомив, що Ісус — поруч зі 
мною, Він кличе мене, Він називає моє 
ім’я і говорить: «Ти потрібний Мені, йди за 
Мною». Я вперше в житті відкрив перед 
Ним своє серце, і з моїх уст полилася щира 
молитва. Я пережив радість, якої ніколи 
доти не переживав. Я пізнав Ісуса, Котрий 
став сенсом мого життя. І відтоді не було 
й секунди, щоб я засумнівався чи пожалів 
про свій вибір.

Однак недостатньо раз зустрітися 
з Господом. Зустріч повинна продо-
вжуватися все життя, і це відбувається 
завдяки молитві. Даниїл, людина, зайнята 
державними ділами, завжди знаходив час 
для спілкування з Господом лицем в лице. 
Він молився регулярно, у певний час, і був 
вірний цьому принципу.

Ще один великий чоловік, що вплинув 
на життя народів, — Давид проголошує: 
«Уявляю я Господа перед собою постійно, 
тому не буду захитаний!» (Пс. 16:8). При-
чиною успіху в житті Давида була його 
молитва. 

В одному з псалмів він зізнається, що 
в молитві «світанок... випередив» (Пс. 
119:147). Перед всіма подіями дня, перед 
всіма обставинами він вже все бачив, був 
до всього готовий, тому що зустрівся з 
Всевишнім. Про життя чоловіка, що за-
клав основні закони для всієї цивілізації, 
— Мойсея написано, що він був «непо-
хитний, як той, хто Невидимого бачить» 
(Євр. 11:27).

Повноцінна вранішня молитва — це як 
добрий сніданок, в якому є всі необхідні 
для організму речовини, що дають силу й 
енергію. Так і молитва живить нас.

Божа людина починає ранок з про-
славлення Господа. Думаю, всі були в 
ситуації, коли прокидаєшся без настрою, 
попереду важкий день. Але тільки по-
чинаєш співати Господу — і відчуваєш, 
як хмари розсіюються. Не важливо, що 
відбувається навколо, — стань перед 
Господом і віддай Йому славу.

Потім іде читання Біблії. Читаючи в 
молитві Слово, ти наповнюєшся Божим 

способом мислення, пізнаєш Його думки. 
Тобто ти готуєшся, щоб ходити Його до-
рогами. «Нехай книга цього Закону не віді-
йде від твоїх уст, але будеш роздумувати 
про неї вдень та вночі, щоб додержувати 
чинити все, що написано в ній, бо тоді 
зробиш щасливими дороги свої, і тоді буде 
щастити тобі» (Єг. 1:8).

Слово Боже — центральний елемент 
доброї молитви. Адже спілкування з 
Господом полягає не стільки в тому, 
щоб говорити Йому, скільки в тому, щоб 
почути, що говорить Він. І Біблія, Слово 
Боже, написане для людей, відкриває 
волю Господа тому, хто старанно вникає 
в Писання, роздумує над ним і застосовує 
його в житті.

Сучасний світ створює собі бога за 
своїми образом і подобою. Ми ж покли-
кані пізнавати Бога Таким, Яким Він є, і 
змінюватися на Його образ. І найкращий 
провідник в цьому — Біблія. У Писанні 
нам відкриваються Божий характер, 
Його закони й принципи, Його бажання й 
плани. «Для моєї ноги Твоє слово — сві-
тильник, то світло для стежки моєї» (Пс. 
119:105), — говорить псалмоспівець. І це 
світло Слова Божого опромінює кожного 
християнина, що молиться.

З пасторської практики можу сказа-
ти, що в людей, котрі почали регулярно 
молитися, навіть обличчя, очі й усмішка 
стають іншими. У Біблії написано, що 
лице Мойсея після спілкування з Господом 
стало променіти, через що люди не могли 
дивитися на нього, тому що в ньому відо-
бражалася слава Божа. Так і ми, коли 
молимося, стаємо іншими.

Отож, перше — це пізнання Бога. Без 
цього все інше не має значення. Завдяки 
особистим стосункам з Богом Даниїл став 
успішним державним діячем. Він вмів 
передбачати історичні події. Прагнучи 
пізнати Бога, він перебував у постах і в 
молитві, вивчав Писання. Завдяки тому, 
що Господь був з ним, Даниїл вирахував 
час визволення Ізраїлю з вавилонського 
полону. Він також наперед знав Божі 
плани щодо історії людства. Це необхід-
но і нам, якщо ми хочемо бути людьми 
перемін.

Праведники покликані 
своїм впливом прище-

плювати Божі стандарти 
суспільству і берегти 
його від деградації

Друга риса покоління, що несе Божі 
переміни, — це сіль.

Ісус сказав Своїм учням: «Ви — сіль 
землі» (Мт. 5:13). Що таке сіль? Чому 
Ісус вжив саме це слово? Як сіль завдяки 
своїм властивостям надає смаку їжі і 
оберігає її від псування, так праведники 
покликані своїм праведним впливом при-
щеплювати Божі стандарти суспільству 
і оберігати його від деградації. Сіль в 
учнях Ісуса — це святість і праведність, 
це найвищі моральні стандарти, це нена-
висть до гріха, це високий рівень вимог 
до себе самого відповідно з біблійними 
заповідями, це радикальне життя згідно 
з Божим законом.

«Сіль» була в Даниїлі, Ананії, Мисаїлі, 
Азарії. І її сила неодноразово випро-
бовувалась. Коли їм пропонували їжу з 
царського столу, вони відмовилися, бо 
твердо вирішили не опоганюватися, не 
бути учасниками беззаконня, що твори-
лося у Вавилоні. Відмова брати участь в 
царській трапезі для цих молодих людей 
означала не стільки бажання споживати 
«ярину», скільки прагнення зберегти мо-
ральну чистоту. Адже поганські бенкети 
супроводжувались ідолопоклонством і 
розбещенням.

Коли цар Навуходоносор під загрозою 
найвищої міри покарання звелів усім по-
клонятися ідолу, вони відмовилися, ска-
завши: «Якщо наш Бог, Якому ми служи-
мо, може врятувати нас з палахкотючої 
огненної печі,то Він урятує й з твоєї руки, 
о царю! А якщо ні, нехай буде тобі, о царю, 
знане, що богам твоїм ми не служимо, а 
золотому бовванові, якого ти поставив, 
не будемо вклонятися!» (Дан. 3:17-18).

Здавалося, що тут такого — поклони-
тися бовванові? У чому проблема? Що 
коштувало євангельським християнам за 
Радянського Союзу сказати, що вони не 
вірять в Бога, щоб краще облаштуватися 
в житті? Але багато з них сказали: «Ні, 
ми цього не зробимо, хоч і доведеться 
заплатити за це». «Світ не вартий був 
їх» (Євр. 11:38), і вони «його перемогли» 
(Об. 12:11).

Скільки сьогодні ідолів, яким покло-
няються люди.. І дух віку цього обіцяє 
всім, хто схилиться перед цими божками, 
щастя, успіх і безпечність. Але це брехня. 
Всякий ідол приносить смерть і прокляття, 
і лише ті, хто йде дорогою праведності і 
святості, досягають успіху, тільки їх плід 
чогось вартий.

Більшість людей думають, що бути 
віруючим — це значить у всьому себе 
обмежувати. Навіть у багатьох християн 
слово «Закон» викликає алергію. Але в 
псалмі написано: «Блажен муж, що за 
радою несправедливих не ходить, і не 
стоїть на дорозі грішних, і не сидить на 
сидінні злоріків, та в Законі Господнім 
його насолода, і про Закон Його вдень 
та вночі він роздумує!» (Пс. 1:1-2). Пере-
бування в Законі Господа, роздуми про 
нього — необхідна умова успішного, 
плодовитого і стабільного життя.

Бог — Законодавець, Він створив цей 
світ, і Він керує ним через Свої закони. 
Уявіть, що раптом зник закон гравітації. 
Океан заливає нашу країну чи місяць врі-
зається в землю. Адже саме завдяки за-
кону гравітації у всесвіті існують порядок і 
безпека. Люди, пізнаючи фізичні закони і 
дотримуючись їх принципів, можуть жити 
безпечно. А якщо людина порушує закони 
природи, вони обов’язково покарають її.

Поряд з фізичними законами є духовні 
і моральні закони, які також встановив 
Бог. І тільки дотримуючись їх, ми будемо 
успішними. Закон подібний до чудової 
автостради, що веде до мети. Коли мчиш 
автомашиною по шосе, хочеться з’їхати в 
бік, поїздити лісом чи полем або виїхати 
на гору. Але куди ми доберемося таким 
чином? Автострада хоч і обмежує своїми 
смугами, але дає комфорт і безпеку, і, 
врешті-решт, це найкоротша і, швидше за 
все, єдина дорога, що веде до цілі.

Хтось може сказати, що в Посланні до 
римлян написано, мовляв, «закон — про-
кляття» і «ми не живемо за законом, а 
за благодаттю». Закон стає прокляттям, 
коли ти його порушуєш. Коли ти їдеш на 
автомашині, Бог дав тобі закон благо-
словення, і він називається «90 км/год». 
Він базується на можливостях твого авто-
мобіля,  стані доріг і т. д. Але якщо ти не 
дотримуєшся закону, а їдеш зі швидкістю 
140, то при зустрічі з ДАІ закон стає 
прокляттям. А що стосується благодаті, 
то без усвідомлення правди закону, без 
усвідомлення сили й наслідків гріха, вона 
стає просто «халявою».

Якщо в церкві немає солі — святого 
і праведного життя дітей Божих, то 
яка користь від такої церкви? Вона не 
потрібна ні Богові, ні людям. Під час 
стрімкого морального загнивання куль-
тури деградуюче суспільство відчуває 
потребу лише в «соленій» церкві, яка 
зберігає біблійні стандарти моральності, 

яка здатна свідченням свого життя благо-
творно впливати на народи.

У XXI столітті Бог бажає 
бачити освічене поколін-

ня, яке вміє думати
Третя риса, необхідна новому поко-

лінню, — це світло. Ісус сказав не тільки: 
«Ви — сіль землі», але й: «Ви світло для 
світу» (Мт. 5:14).

Що таке світло? В Євангелії викорис-
товується слово «світло», яке в грецькій 
мові означає ще й «знання». Світло — це 
знання, світло — це освічений розум. 
Таким світлом були Даниїл і його друзі. 
Написано, що вони були «розумні в усякій 
мудрості, і здібні до знання, і розуміли 
науку» (Дан. 1:4), «дав їм Бог пізнання та 
розуміння в кожній книжці та мудрості» 
(Дан. 1:17). Про що б не запитував їх 
цар, вони відповідали розумніше за всіх 
мудреців. Саме таке покоління бажає 
бачити Бог в XXI столітті — покоління 
освічене, озброєне знаннями, міцним 
християнським світоглядом, покоління, 
яке вміє думати.

Іноді в колах віруючих цитується вірш 
з книги Приповістей: «Надійся на Господа 
всім своїм серцем, а на розум свій не 
покладайся!» (Прип. 3:5). Але при цьому 
забувається, що майже вся книга Припо-
вістей говорить про мудрість і про розум.

Щось трагічне сталося 100-150 ро-
ків тому: віра й розум «розлучилися». 
Спочатку раціоналісти XVIII ст., а потім 
— позитивісти у XIX ст. намагалися по-
казати віруючих людьми обмеженими. 
Поширювалось уявлення про віру як 
про щось ірраціональне, навіть появився 
спеціальний вислів «сліпа віра».

Але справжнє нещастя сталося трохи 
пізніше — самі віруючі повірили в не-
можливість поєднати раціональне (тобто 
розумне) і духовне. Начебто завжди існує 
альтернатива: або я вірю, або я користу-
юся своїм розумом. Сьогодні така думка 
побутує серед євангельських християн: 
«якщо будеш займатися наукою, освітою, 
то втратиш віру, ту духовну «сіль», яка в 
тобі є». Ніби сіль і світло розділені...

Але Ісус закликав нас бути і сіллю, 
і світлом. Писання закликає нас «мати 
Бога в пізнанні» (Рим. 1:28), а найбільша 
заповідь включає в себе «Люби Господа 
Бога свого... всім своїм розумом».

Написано також: «Безумний говорить 
у серці своїм: «Нема Бога!» (Пс. 14:1). 
Згідно з Біблією, між небажанням корис-
туватися своїм розумом і невірством у 
Бога існує причинно-наслідковий зв’язок. 
Хто сказав, що Бога нема? Лише люди-
на, яка не захотіла користуватися своїм 
розумом.

Гуманістичний світогляд, що домінує 
нині в науці й освіті, стверджує, нібито 
теорія еволюції відповідає на питання 
про походження людини й природи і, та-
ким чином, повністю замінює всі релігійні 
теорії. Невже? Невже ця гіпотеза про 
процес розвитку природи відповідає на 
найсерйозніше питання, яке ставить собі 
розум людини: звідки я взявся і куди йду, 
звідки взявся цей неймовірно складний 
і красивий світ, що рухає історією, і в 
чому сенс існування світу. Ні, не здатна 
ця теорія навіть приблизно відповісти на 

питання, що хвилюють людський розум 
і серце.

Навіть якщо пересунути початок утво-
рення всесвіту на мільйони років, все одно 
залишаться питання: «Звідки і чому?». І як 
може логічний, розумний, повний гармонії 
і краси світ раптом випадково появитися із 
«нерозумного буття»? Єдину раціональну 
відповідь на походження й смисл існу-
вання світу дає Біблія: «На початку Бог 
створив небо та землю» (1 М. 1:1).

Питання атеїзму — це не питання ро-
зуму. Люди не вірять в Бога не тому, що 
розум їм підказує, що Бога нема. Навпа-
ки, здоровий глузд явно свідчить, що Він 
є. Уся природа голосно прославляє Його 
премудрість, характер і славу. «Небо зві-
щає про Божу славу, а про чин Його рук 
розповідає небозвід. Оповіщує день дневі 
слово, а ніч ночі показує думку — без 
мови й без слів, не чутний їхній голос, та 
по цілій землі пішов відголос їхній, і до 
краю вселенної їхні слова» (Пс. 19:2-5).

Усе творіння свідчить про те, що є 
Бог — Всемогутній і Вічний. Але люди не 
бажають вірити здоровому глузду, вони 
вирішують керуватися своїми емоціями. 
Отже, питання атеїзму — це не питання 
розуму, це питання емоцій. Люди просто 
не хочуть, щоби Бог був, вони думають: 
«Краще, якби Його не було. Інакше до-
ведеться Йому підкоритися, а це не дуже 
приємно...» Людина з часів Адама і Єви не 
дуже змінилася — вона сама хоче бути, 
«немов боги» (1 М. 3:5).

Вогонь місії
Отже, три властивості необхідні для 

того, щоб звершувати переміни: Богопіз-
нання, сіль і світло. І їх не можна розділя-
ти, не можна сказати: я маю сіль, а він має 
світло, а той пізнав Бога; це повинно бути 
одним цілим. І це ціле має величезний по-
тенціал, що дає можливість вивільнитися 
четвертій рисі, необхідній для звершення 
перемін. Ця четверта риса — місія. Бог 
мріє про те, щоб нове покоління християн 
горіло вогнем місії.

Молоді властиві надлишок енергії, 
оптимізм і, скажемо так, «протестант-
ський дух» — невдоволення тим, що вони 
бачать навколо, прагнення зробити світ 
кращим. Ці риси — дар від Господа. Енер-
гія дана молодому поколінню для того, 
щоб був прогрес. Але якщо цю енергію 
не спрямувати в русло місії, вона може 
спрацювати на руйнування. 

Бог дав молодим енергію, оптимізм, 
реформаторське мислення не для того, 
щоб розтрачувати їх намарно. Він дав 
усе це заради мети, яка називається: 
Божі переміни.

Сенс життя полягає не в тому, щоб 
жити спокійно й комфортно, а в тому, щоб 
нести Царство Боже на землю. Місія була 
метою життя Даниїла і його друзів. Вони 
жили перспективами визволення свого 
народу, жили мрією про повернення в 
Єрусалим, про відновлення храму. Вони 
вистояли проти всіх спокус, тому що 
трималися Господа.

У XVII-XVIII ст. жили люди, яких нази-
вали пуританами (від латинського слова 
purus — чистий). За будь-яких життєвих 
обставин вони залишалися вірними трьом 
ідеалам: служити Богу Живому; точно 
дотримуватися Божих заповідей; і мати 
найвищі моральні стандарти, бути перши-
ми в освіті, культурі, науці й технологіях. А 
місією і смислом їхнього життя була мрія 
— побудувати новий світ, який грунтував-
ся би на біблійних принципах.

Саме з такою метою перша група 
пуритан в 1620 році залишила «стару» 
Англію і заснувала «Нову Англію» на 
східному узбережжі Північної Америки. 
Ось як пишуть про них в «Огляді амери-
канської історії», виданому посольством 
США: «Побожні, тверезі й аскетичні 
пуритани заснували традиції працелюб-
ства, діловитості, самовдосконалення і 
просвіти, всього того, що збереглося в 
американській історії як незмінний жит-
тєвий стандарт».

Пуритани заклали міцний фундамент 
величі Англії і Північної Америки, а разом 
з тим передали нам у спадок всі блага 
сучасної цивілізації (які сьогодні опини-
лися під серйозною загрозою) — такі, як 
права людини, демократія, економічне 
процвітання, розвиток науки й техніки. 
«Коли множаться праведні, радіє народ» 
(Прип. 29:2).

Тільки покоління Богопізнання, солі 
і світла принесе людству XXI століття 
надію. І таке покоління може народитися 
тільки в Церкві.

Покоління Даниїла
Ярослав ЛУКАСИК
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ЧИСЛО ЗВІРИНИ
Багато років тому я зайшов за по-

купками до магазину. І після того, як 
касир відсканувала всі мої покупки, 
вона тихо промовила: «Число звіри-
ни». Сума покупок становила 6 до-
ларів 66 центів. Я перепитав: «Що ви 
сказали?». «Нічого», – відповіла вона. 
«А мені здалося, що ви сказали «число 
звірини…» Вона, знітившись, усміхну-
лася і визнала, що саме так і сказала. 
Я запитав, що їй відомо про це число. 
«Зовсім нічого», – відповіла вона. «Ну, 
а я на цю тему багато чого знаю. Якщо 
вам буде цікаво, ось вам моя візитка. 
Якщо захочете, зателефонуйте мені, 
і я вам розповім, що на цю важливу 
тему говориться в Біблії». 

Цікаво, що кому не скажеш про число 
666, всі знають, про що йде мова. Я 
чув, що установи, які випускають 

автомобільні номерні знаки, навмисне не 
виготовляють номер 666, тому що ніхто 
не хоче з таким номером їздити. Біблія 
передбачає, що світове правління на чолі 
з антихристом буде вимагати, щоб у кожної 
людини був цей номер. Без цього номера ні-
чого не можна буде ані купити, ані продати.

Для того, щоб отримати такий номер, 
людині треба буде поклонитися антихристу 
і присягнути на вірність його правлячій 
системі. Ця клятва вірності обійдеться 
людям дуже дорого. Згідно з Біблією, якщо 
ви присягнете на вірність антихристу, ви 
приречете себе на вічні муки.

Цікаво, що система антихриста, про 
яку розповідається на сторінках Біблії, 
стала доступною лише в останні часи. 
Цьому пророцтву вже 2000 років, але його 
виконання можливе лише тепер. Лише з 
появою комп'ютера, Інтернету і кредитних 
карток стало можливим створення сис-
теми, здатної контролювати економічне 
життя кожної людини. 

Чи не було у вас так, що коли ви прово-
дили свою картку через зчитувальний при-
стрій банкомата, на екрані висвітлювалося 
повідомлення: «Робота з вашою карткою 
неможлива». Що сталося? Чому ви не мо-
жете здійснити покупку чи отримати гроші?

Можливо, ви перевищили свій кредит-
ний ліміт або ж сталася якась помилка. Як 
би там не було, ваші дані зберігаються в 
якійсь базі, яка контролює, що ви можете 
робити, а що – ні. Лише задумайтеся 
– у пророцтві двохтисячолітньої давнини 
передбачалося, що настане час, коли всі 
покупки і продажі будуть здійснюватись за 
допомогою номера. Ще не так давно таке 
здавалося просто неможливим.

Коли я був дитиною, у моїх батьків не 
було кредитних карток. Ніхто про них нічого 
не знав, тому що їх просто не існувало. Однак 
це пророцтво і тоді було в Біблії. Я пам'ятаю, 
як і тоді проповідники говорили про те, що 
настане час, коли без номера чи печатки ні-
чого не можна буде ані купити, ані продати.

І ось цей час настав. При нинішній сис-
темі кожній людині можуть присвоїти но-
мер, який буде визначати, може вона брати 
участь в процесі купівлі-продажу чи ні. Цій 
базі даних під силу контролювати цілий світ.

Не знаєш – не спасешся
Знання про це – найважливіша з усіх 

наших тем. Тому що знаючи, ви можете 
спастися вас від вічної загибелі. Згідно з 
цим пророцтвом, ви не зможете нічого ку-
пувати ані продавати, якщо не поклянетеся 
на вірність антихристу і його всесвітньому 
правлінню. Достатньо буде в базі даних по-
ставити галочку навпроти вашого імені, і ви 
будете відрізані від глобальної економіки.

Уявімо, що у світ прийшла нова релігійна 
система. Якщо ви відмовитеся прийняти цю 
новітню релігію, у всесвітній базі даних зро-
блять відповідну позначку, внаслідок чого 
ваш номер чи ваша картка будуть заблоко-
вані. Так світовий правитель зможе натис-
канням на кілька комп'ютерних клавіш дати 
чи не дати вам доступ в економічну систему 
суспільства з безготівковими розрахунками. 

І треба розуміти, що ми все швид-
ше і швидше наближаємося до такого 
суспільства. 1987 року у своїй відомій 
книзі «Перебудова» Михайло Горбачов 
зазначив три головні причини усіх воєн: 
політичні конфлікти, релігійні конфлікти 
і економічні конфлікти. Він теоретично 
передбачив, що коли будуть запровадже-
ні єдине правління, глобальна система 
поглядів і якась спільна релігія, коли ми 
всі станемо єдиним народом зі спільною 
економікою, тоді щезнуть всякі передумови 
до війни і ми ввійдемо в епоху миру і без-
пеки. Він сказав, що всесвітнє правління, 
світова релігія і глобальна економіка 

назавжди позбавлять людство від воєн.
Дивовижно, але саме така система 

описана в Біблії 2000 років тому. У 13-му 
розділі Книги Об'явлення говориться про 
часи, коли будуть запроваджені світове 
правління, всесвітня релігія і глобальна 
економіка – усі ті елементи, про які говорив 
Горбачов. Перші вісім віршів цього розді-
лу описують світове правління на чолі з 
антихристом. З 11-го по 15-й вірші розпо-
відають про всесвітню релігію і її лідера, 
якого Біблія називає лжепророком. Останні 
три вірші описують глобальну економічну 
систему, за допомогою якої людей будуть 
примушувати покоритися всесвітньому 
правлінню і прийняти всесвітню релігію.

Поклоніння образу звірини
На основі Писання ми можемо тверди-

ти, що в останні часи на землі буде єдина 
політична, релігійна і економічна система.

Прочитаймо, як Біблія описує глобальну 
економічну систему, за допомогою якої ан-
тихрист постарається контролювати кожну 
людину: «І дано їй вкласти духа образові 
звірини, щоб заговорив образ звірини, і зро-
бити, щоб усі, хто не поклониться образові 
звірини, побиті були» (Об. 13:15).

Що це означає – поклонятися образу зві-
рини? І яким чином лжепророк вдихне життя 
в зображення звірини? Звірина, про яку тут  
йде мова, – це політичний лідер, антихрист. 
Лжепророку буде дано вдихнути життя в зо-
браження звіра. Цікаво, як він це зробить?

Це пророцтво було проголошено 2000 
років тому. Може, це вказує на телебачен-
ня? Ми знаємо, що завдяки телебаченню 
можна бачити людину так, наче вона 
сидить у нашій кімнаті.

А може, це вказує на голограму, три-
вимірне зображення? У мене немає відпо-
віді на це питання, однак лжепророк зуміє 
скрізь розмістити зображення цього вели-
кого світового лідера. Це зображення буде 
здатне розмовляти, і виглядатиме на те, що 
з ним можна налагодити особисті стосунки.

У Писанні сказано, що лжепророк буде 
примушувати всіх людей поклонятись 
образу звірини. У чому буде полягати це 
поклоніння? Може, це буде клятва вірності? 
Відомо, що в часи Гітлера всі повинні були 
годинами стояти з піднятою рукою і прого-
лошувати: «Хайль Гітлер!». Це була форма 
поклоніння імператору. Якої ж форми по-
клоніння будуть вимагати від нас?

Можливо. це буде присягання на вірність 
всесвітньому правлінню і новому світовому 
порядку. Як би там не було, Біблія називає 
це поклонінням. А поклоніння антихристу 
прирівнюється до поклоніння дияволу. 

Ми повинні розуміти, що всю цю програ-
му придумав сам диявол. Він ненавидить 
Бога і хоче примусити всіх людей покло-
нятися собі. І він ненавидить всю людську 
расу, тому що ми – найдорогоцінніше Боже 
творіння. А тому хоче, щоб я і ви, і весь світ 
поклонилися антихристу, за котрим буде 
ховатися він сам.

Коли лжепророк буде закликати весь 
світ до поклоніння антихристу, насправді 
він буде закликати людей поклонятися 
сатані. Саме цього і прагне диявол. Він не 
хоче, щоб ми поклонялися нашому Твор-
цеві, єдиному істинному Богові. Писання 
навчає, що коли людина відмовиться при-
йняти число звірини, то вона буде вбита. 

Зрозуміло, що цей уривок Писання силь-
но нас лякає. Тому що Біблія однозначно 
вказує на те, що той, хто відмовиться при-
йняти печать звірини, буде підданий смерті.

Ви запитаєте, невже таке звірство мож-
ливе в сучасному суспільстві. Щоб відпові-
сти, повернімося лише на кілька десятків 
років назад, у часи Сталіна і Мао Цзедуна. 
Йосип Сталін знищив принаймні 20 млн. 
людей лише тому, що вони не змирилися 
з його політичним і релігійним режимом.

За деякими даними, після приходу до 
влади комуністи Китаю за перші 50 років 
знищили 60 млн. людей. Відомо також, 
що Гітлер знищив 11 млн. людей, більшу 
частину яких становили євреї, і це не вра-
ховуючи багатьох і багатьох мільйонів тих, 

хто загинув в часи Другої світової війни.
Якщо ми думаємо, що в наш час таке 

не може повторитися, ми глибоко помиля-
ємося. Людська історія від самого початку 
і до сьогодні переповнена прикладами ма-
сового винищення людей. Тут можна було 
б згадати і про іспанську інквізицію, і про 
Хрестові походи, і про Радянський Союз, і 
про комуністичний Китай, і про нацистську 
Німеччину. Як би мені не хотілося про це 
говорити, але на нас насувається нова 
хвиля масових репресій. І Біблія говорить, 
що це гоніння буде найжахливішим з усіх. 
Такої скорботи ніколи раніше не було і ні-
коли більше не буде. Як би нам не хотілося 
в це вірити, але це обов'язково станеться. 
Ми можемо переконувати себе, що цього 
не буде, але це обов'язково буде, тому що 
так говорить Біблія. А Біблія не обманює. 
Це біблійне пророцтво, а біблійні пророцтва 
завжди виконуються. Ось чому необхідно 
поставитися до цього серйозно. 

«Ймення звірини 
або число ймення…»

«І зробить вона, щоб усім малим і вели-
ким, багатим і вбогим, вільним і рабам було 
дано знамено на їхню правицю або на їхні 
чола, щоб ніхто не міг ані купити, ані про-
дати, якщо він не має знамена ймення зві-
рини, або числа ймення…» (Об. 13:16-17).

Звернімо увагу на три деталі: зна-
мено, ймення звірини або число ймення. 
Це саме те, що необхідно буде прийняти, 
щоб бути здатним продавати чи купувати. 
Якщо ви не приймете клеймо звірини, 
перед вами закриються двері економіки. 
І ви не зможете брати участь в торгівлі. 
Ви навіть не зможете зайти до магазину. 
Ви не зможете утримувати свою сім`ю. Ви 
опинитеся на смітнику, тому що в той час 
ніхто не буде терпіти відмови бути такими, 
як всі. Система вимагатиме однаковості і 
суворої відповідності.

Уже нині можна побачити зародження 
цієї системи. У Німеччині, наприклад, про-
тизаконно давати дитині домашню освіту. 
Влада пояснює це тим, що вони не хочуть 
мати паралельне суспільство. Вони хочуть, 
щоб усі думали однаково. Щоб у всіх були 
одні й ті ж цінності, одна й та ж культура. 

Така система подібності вже заро-
джується, і не лише в Німеччині. В інших 
країнах Європи вживаються заходи для 
закриття домашніх шкіл. Влада хоче, щоб 
всі думали так, як вигідно системі.

Не дивно, що Європа заражена цим 
вірусом суворої відповідності. Адже саме 
їй належить стати опорою для антихриста. 
Світове товариство вже приходить до санк-
цій, котрі вимагають підпорядкування.

Іноді ми читаємо біблійні пророцтва, і 
їхнє виконання виглядає немислимим. Од-
нак те, що колись здавалося немислимим, 
сьогодні стає реальністю. Скажімо, якщо 
якась нація не погоджується з вимогами 
Ради Безпеки ООН, проти неї вводять 
санкції. Санкції були введені проти Іраку і 
режиму Саддама Хусейна, проти Ірану. Од-
нак біблійне пророцтво вказує на санкції не 
лише на міжнародному рівні, але й на індиві-
дуальному. А до цього індивідуальні санкції 
були просто неможливі. Тепер же, завдяки 
сучасним технологіям, система може дуже 
легко відрізати всього лише одну людину.

Сучасне суспільство поки що не можна 
назвати суспільством з безготівковими 

розрахунками. Однак вже приймаються 
закони, згідно з якими людина не матиме 
права на роботу при відсутності в неї 
санкціонованого посвідчення особи. А всі 
ми добре знаємо, що без роботи в людини 
не буде грошей. Так крок за кроком за до-
помогою сучасних технологій виконується 
стародавнє пророцтво, яке ще декілька де-
сятиліть тому могло виглядати нездійснен-
ним. Нині при наявності діючої кредитної 
картки і діючого номера можна придбати 
все, що завгодно. Однак якщо у вас немає 
цього завітного номера, вам нічого робити 
в сфері міжнародної торгівлі.

Отож про знамено – яким воно буде? 
Чи це буде якийсь видимий знак? Напри-
клад, число 666 на руці чи на чолі? Чи це 
буде щось невидиме? Не можу з усією 
впевненістю сказати, буде це знамено ви-
диме чи невидиме, однак я переконаний в 
тому, що це буде фізичний знак, тому що 
саме завдяки йому буде здійснюватися 
процедура купівлі і продажу. 

Сьогодні при оформленні, наприклад, 
закордонного паспорта у вас візьмуть 
відбитки пальців чи просканують очі. Це ці-
каво, тому що біблійне пророцтво говорить 
про те, що клеймо ставитиметься на руку 
чи на чоло. Пальці, з яких беруть відбитки, 
належать руці. Ну, а райдужна оболонка 
ока міститься в зоні чола. Може, пророцтво 
вказує саме на це? А може, на особливе 
посвідчення особи, яке можна тримати 
в руках? Або на особистий номер, який 
можна зберігати в пам'яті? У мене немає 
точного пояснення того, як виглядатиме 
цей знак. Знаю лише одне – уже скоро за-
вдяки новітнім технологіям ця система іден-
тифікації і контролю буде введена в дію. 

Прочитаймо 18-й вірш: «Тут мудрість! 
Хто має розум, нехай порахує число зві-
рини, бо воно число людське. А число її 
шістсот шістдесят шість».

Написано, що це число людське. Що це 
означає? Може, це номер картки соціаль-
ного страхування антихриста? Або, може, 
якщо його ім'я якимось чином вирахувати, 
то вийде 666? Зверніть увагу, що в Біблії 
написано, що той, хто має розум, нехай 
вирахує число звірини. У 17-му вірші ми 
читали, що печать – це число звірини або 
ж число, яке означає його ім'я. Якимось 
чином ім'я антихриста і його всесвітнього 
правління буде становити 666. 

Наведу кілька прикладів, які покажуть, 
як це може бути. Повне ім'я одного з колиш-
ніх президентів Америки – Роналд Вілсон 
Рейган, у кожному імені – по шість букв. Чи 
може це означати, що Рейган – антихрист? 
Звичайно, ні, тому що його вже немає в жи-
вих. Хто має мудрість, нехай вирахує число 
звірини. Це число людини, і це число – 666.

На тіарі папи римського є латинський 
напис – VICARIUS FILII DEI, що в перекладі 
означає «намісник Сина Божого». Католики 
вірять, що папа римський – це правонаступ-
ник апостола Петра і намісник Ісуса Христа 
на землі. Якщо записати букви фрази 
VICARIUS FILII DEI римськими цифрами і 
додати їх, то вийде цікава картина. Сума 
становитиме 666.

Чи означає це, що папа римський – анти-
христ? Ні. Минулого разу ми вже з'ясували, 
що той, хто буде понтифіком в часи анти-
христа, той буде і лжепророком. Особисто 
я вважаю, що фраза VICARIUS FILII DEI аж 
ніяк не стосується пророцтва, яке ми роз-
глядаємо. Однак погодьтеся, що це цікава 
арифметика. А в Біблії сказано, що той, хто 
має мудрість, нехай вирахує число звірини. 
Тому нам треба набратись терпіння і поче-
кати, поки все само собою не проясниться.

Звернімо увагу на те, що станеться з 
людиною, яка прийме печать звірини: «А 
інший, третій Ангол летів услід за ним, гуч-
ним голосом кажучи: Коли хто вклоняється 
звірині та образу її, і приймає знамено на 
чолі своїм чи на руці своїй, то той питиме 
з вина Божого гніву, вина незмішаного в 
чаші гніву Його, і буде мучений в огні й сірці 
перед Анголами святими та перед Агнцем. 
А дим їхніх мук підійматиметься вічні віки. 
І не мають спокою день і ніч усі ті, хто 
вклоняється звірині та образу її, і приймає 
знамено ймення його» (Об. 14:9-11).

Тут йдеться про те, що всіх, хто покло-
ниться антихристу і носитиме його клеймо, 
очікує вічне покарання. Ось чому це така 
серйозна тема. Біблія говорить, що люди, 
які відмовляться прийняти печать звірини, 
будуть вбиті. Про це читаємо в Об. 20:4-6: 
«І бачив я престоли та тих, хто сидів на 

них, і суд їм був даний, і душі стятих за 
свідчення про Ісуса й за Слово Боже, які 
не вклонились звірині, ані образові її, і не 
прийняли знамена на чола свої та на руку 
свою. І вони ожили, і царювали з Христом 
тисячу років. А інші померлі не ожили, аж 
поки не скінчиться тисяча років. Це перше 
воскресіння. Блаженний і святий, хто має 
частку в першому воскресінні! Над ними 
друга смерть не матиме влади, але вони 
будуть священиками Бога й Христа, і ца-
рюватимуть з Ним тисячу років».

Те, що тут описане, відбудеться в 
останні три з половиною роки, у переддень 
Армагеддону і першого воскресіння. Люди, 
яких умертвлять за відмову прийняти число 
звірини, оживуть у час другого приходу 
Христа. Іншими словами, вони не дуже 
довго будуть мертвими. Може, рік, може, 
два, а може, три. А потім вони будуть 
повернені до життя. Біблія називає це 
першим воскресінням. 

А чи може бути таке, що хтось від-
мовиться від печаті звірини і, все-таки, ви-
живе? Ймовірно, так. Антихрист не зможе 
контролювати кожну точку нашої планети. 
Ось що написано в Дан. 11:41: «І він прийде 
до Пишного Краю, і багато хто спіткнуться, 
та оці втечуть від його руки: Едом, і Моав, і 
останок Аммонових синів».

У цьому вірші описана територія сучас-
ної Йорданії. Більше того, Ізраїль ніколи 
не підпаде під контроль антихриста. В Об. 
12:14 сказано, що в завершальні три з поло-
виною роки, відомі нам як велика скорбота, 
жінка з вінцем з 12 зірок (12 зірок симво-
лізують 12 племен Ізраїлю) буде захищена 
від антихриста. А в Дан. 11:44 сказано, що 
вісті зі Сходу і Півночі стривожать його. Це 
вказує на те, що антихрист зіткнеться зі 
спротивом. У завершальні роки свого прав-
ління він вимушений буде багато воювати. 

Говорячи про антихриста і печать звіри-
ни, треба мати на увазі, що деякі приймуть 
цю печать, а деякі відмовляться від неї. А 
про тих, хто прийме печать з іменем звіри-
ни, Біблія каже так: «Коли хто вклоняється 
звірині та образу її, і приймає знамено на 
чолі своїм чи на руці своїй, то той питиме 
з вина Божого гніву, вина незмішаного в 
чаші гніву Його, і буде мучений в огні й сірці 
перед Анголами святими та перед Агнцем. 
А дим їхніх мук підійматиметься вічні віки. 
І не мають спокою день і ніч усі ті, хто 
вклоняється звірині та образу її, і приймає 
знамено ймення його».

Звучить досить суворо, але саме так 
говорить Біблія. І це питання життя і смерті. 
Біблія говорить, що знамено звірини при-
ймуть усі люди, крім тих, чиї імена записані 
в книзі життя. Переконайтеся, що ваше ім'я 
записане в Божій книзі життя.

Тотальний контроль
А тепер спробуймо з'ясувати, коли 

знамено звірини стане обов'язковим 
елементом нашого повсякденного життя. 
Виявляється, цей час ближчий, ніж можна 
думати. У пророцтві йдеться про знамено 
або номер, без яких неможливо буде ані 
продавати, ані купувати. Це ніщо інше, як 
картина тотального контролю. «Усім малим 
і великим, 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…»

Спробуймо розглянути історію нумера-
ції людей на землі. За останні 70-80 років 
більшість країн ввели систему нумерації 
громадян. У США, наприклад, у 1935 році 
за часів президентства Франкліна Руз-
вельта була введена система соціального 
забезпечення. Багато з тих, хто глибоко 
вивчав Біблію, опиралися цьому ново-
введенню. Тому що вони знали пророцтво 
про те, що настане час, коли людям при-
своюватимуть номери.

Коли влада й уряд почали ознайомлю-
вати людей з системою нумерації, багато 
людей виступили проти. Як наслідок влада 
поставила на картці соціального страхуван-
ня напис: «Не призначено для встановлення 
особи». Однак згодом з'ясувалося, що цей 
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напис не можна сприймати всерйоз. Зі слів 
уряду ця картка використовувалася лише в 
рамках програми соціального страхування. 
Однак з часом цей номер почали використо-
вувати і для податків, і для пенсії, і мало не 
для всього іншого. Хоча на картці і написа-
но: «Не призначено для встановлення осо-
би», але її вимагають і при купівлі будинку, 
і при позиці грошей в банку. Врешті-решт, 
у 1972 році влада США відкрито заявила: 
немає потреби прикидатися – саме ця 
картка використовується для встанов-
лення особи. Отож ми заберемо напис.

У гітлерівських концентраційних табо-
рах у всіх в'язнів був свій номер, який на-
носився у вигляді татуювання і служив для 
розпізнання і відстеження кожної людини. 
Саме через ці номери Гітлер вів облік і 
встановлював контроль над кожним.

Кінцева ціль нумерації населення 
– контроль над людьми. А контроль і сво-
бода – це взаємовиключні поняття. Диявол 
прагне отримати контроль над кожною лю-
диною, щоб надалі змусити її поклонятися 
йому. Ми знаємо, що контроль і свобода – це 
два протилежні поняття. Якщо пес на повід-
ку, значить, він під контролем. Якщо поводок 
порвався і пес бігає по вулиці – він вільний. 

А чого хочемо ми? Бути на ланцюгу у 
влади чи бути вільними? Якщо люди про-
нумеровані, то ні про яку свободу й мови 
не може бути. Ось чому американці завжди 
були проти національних посвідчень.

Сучасне суспільство ще не можна на-
звати суспільством з безготівковими розра-
хунками. Однак вже нині приймаються зако-
ни, згідно з якими людина не матиме права 
на роботу без санкціонованого посвідчення 
особи. Сьогодні більш ніж у 100 країнах вве-
дені обов'язкові національні посвідчення. 
Тому що уряди більшості тих країн – соціа-
лістичні і контролюючі. Вони вірять, що на-
род має служити владі, а не влада – народу.

В інших країнах не обов'язкова форма 
національних посвідчень. Однак з часом ці 
необов'язкові посвідчення завжди стають 
обов'язковими. Наприклад, в Америці наші 
водійські права служать посвідченням осо-
би. Без водійських прав або іншої форми 
посвідчення особи вас не пустять на борт 
літака. Навіть якщо ви і не керуєте автомо-
білем, департамент транспортних засобів 
все одно видасть вам посвідчення особи, 
тому що воно необхідне.

У наш час без посвідчення особи про-
сто не проживеш. Система національної 
ідентифікації – це невід'ємна складова 
тоталітарної форми правління. Те, що 
більшість країн впроваджують національну 
ідентифікацію, яка невдовзі переросте в 
глобальну ідентифікацію, вказує на те, що 
на наших очах відбувається формування 
світового правління. Не забувайте, що 
головна причина використання національ-
ного посвідчення особи – це контроль. А 
контроль і свобода – несумісні поняття. 

Програми національної
 ідентифікації

Розгляньмо кілька прикладів програм 
національної ідентифікації, тому що, 
врешті-решт, вони стануть механізмом, за 
допомогою якого антихрист і лжепророк 
керуватимуть світом. 25 червня 2009 року 
Індія заявила про введення універсальних 
біометричних посвідчень особи, які мали 
запустити в обіг за короткий час. Ця програ-
ма дозволила зареєструвати все населення 
Індії – 1 млрд. 250 млн. людей.

У 2007 році Китай почав випускати для 
всього свого населення, а це 1 млрд. 350 
млн. осіб, посвідчення з радіоміткою. Лише 
в цих двох країнах зареєстровано 2 млрд. 
600 млн. людей. Отож виходить, що третині 

населення світу вже присвоєні обов'язкові 
посвідчення особи. Це значить, що вони 
вже перебувають під невпинним наглядом 
і контролем влади.

1 листопада 2010 року Німеччина ввела 
обов'язкове біометричне посвідчення осо-
би для всіх своїх громадян. Як бачите, у 
світі спостерігається помітна тенденція 
переходу на національні посвідчення.

На щастя, у США справи йдуть трохи 
інакше. Наші прабатьки прищепили нам лю-
бов до свободи. Тому ми завжди заявляли: 
нам не потрібні національні посвідчення осо-
би. Ми люди, а не цифри. Однак ідея націо-
нальної ідентифікації насувається і на нас. 

Багато хто вважає, що ідея впрова-
дження внутрішнього посвідчення особи 
виникла після терактів 11 вересня. Хоча 
насправді вона появилася набагато раніше. 
У тижневику US News & World Report  за 
15 вересня 1980 року редактор Марвін 
Стоун опублікував статтю під заголовком 
«Національне посвідчення особи». За його 
словами, впровадження національного 
посвідчення вирішило би проблему не-
легальної еміграції. 

Того ж року ідея почала набирати 
обертів. А в 1981 році проект національної 
ідентифікації потрапив на стіл президента 
Рейгана. Він ознайомився з ним, а потім 
сказав: «Ви що, з глузду з'їхали? Це ж 
печать звірини». До тих пір, поки адмі-
ністрація Рейгана була при владі, ніхто 
більше не наважувався проштовхнути 
ідею національної ідентифікації. Президент 
Рейган знав Біблію. І знав, що Об'явлення 
говорить про знамено звірини. Тому він 
рішуче сказав: «Ні».

До тих пір, поки американське суспіль-
ство прислухатиметься до Біблії, перед на-
ціональною ідентифікацією будуть закриті 
всі двері. Однак чим далі ми будемо відхо-
дити від Божого Слова, тим ближче будемо 
підходити до диявольської пастки. Диявол 
хоче отримати контроль над кожною люди-
ною, щоб примусити всіх поклонятись йому. 
Ось до чого все рухається.

 Біблія ясно попереджає про те, що від 
людей вимагатимуть поклоніння антихрис-
ту, ставленику диявола. Прийняття знаме-
на звірини буде формою ідолопоклонства і 
прямою образою Самого Бога.

Уся Америка була стривожена терак-
тами 11 вересня. У зв'язку з цим конгрес 
США назначив спеціальну комісію і дав їй 
доручення знайти спосіб, щоб забезпечити 
захист країни. До складу цієї комісії ввійшли 
такі поважні особи, як Генрі Кіссінджер 
тощо. Конгрес дав їм чіткі приписи не 
вимагати впровадження національного 
посвідчення особи. І що ж зробила ця 
спеціальна комісія? Вона прийшла до 
висновку про необхідність засобів, які б 
дозволили ідентифікувати громадян. Вона 
нічого не сказала про національне посвід-
чення особи, але саме на нього натякала. 
Вона зробила саме те, що конгрес суворо 
наказав не робити. І в результаті палата 
представників непомітно винесла рішення 
про введення посвідчення особи.

Більшість людей навіть не знали, що 
цей закон розглядався. Про це дізнались 
лише після того, як його прийняли. Як 
тільки про нього заговорили в новинах, 
тут же повстала опозиція. Згідно з цим 
законом, для отримання посвідчення водія 
громадяни Америки повинні були прине-
сти в департамент транспортних засобів 
оригінали свідоцтв про народження, картку 
соціального страхування і підтвердження 
адреси. Уся ця інформація разом з циф-
ровим фото вноситься в спеціальну базу 
даних. Це єдина база даних, яка доступна 

всім штатам. Так що коли ви отримали свої 
права в Техасі чи Індіані, уся ваша інформа-
ція зберігається в загальній базі даних. 

На основі цього нового закону в Америці 
було введено національне посвідчення осо-
би. З появою єдиної бази даних, доступною 
для всіх штатів і федерального уряду, 
громадяни країни стали підконтрольними. 
Тепер якщо штат Індіана відмовився ви-
дати вам права, значить, ви не зможете 
отримати їх ні в Техасі, ні в Каліфорнії, ні в 
жодному іншому штаті.

«... Було дано знамено на їхню правицю 
або на їхні чола, щоб ніхто не міг ані купити, 
ані продати, якщо він не має знамена ймен-
ня звірини, або числа ймення…» Без по-
свідчення особи вас не пустять ні на літак, 
ні в урядові установи. Вам не можна буде 
сісти за кермо автомобіля, відкрити раху-
нок в банку чи влаштуватися на роботу. І 
ось тут ситуація стає серйозною. Система, 
яка в змозі контролювати чиєсь право на 
працевлаштування, здатна вирішувати, хто 
може продавати й купувати, а хто – ні.

У міру просування цього нового закону 
багато людей обурилися і дали сенату 
США зрозуміти, що вони – проти. Сенат 
зіткнувся з великою хвилею протесту. 
Наша організація, наприклад, присвятила 
цілий номер нашого журналу детальному 
вивченню нового закону про посвідчення 
особи. Ми пояснили нашим читачам, що 
це нововведення ніщо інше, як національне 
посвідчення особи. Люди, які просували 
цей закон, заперечили це. Тоді ми запитали: 
«Це посвідчення?». – «Так». – «Воно буде 
національним?». – «Так». – «Значить, це 
національне посвідчення особи».

Прихильники цього нововведення йдуть 
на обман, лиш би влада отримала більше 
контролю. Тому що вони вважають, що їм 
краще видно, що для нас краще. Вони зо-
всім забули, що таке свобода. Вони вірять, 
що у своїй основі людина – зле створіння. 
Тому її треба вважати винною, доки її не-
винність не буде доведена. Ось чому влада 
хоче мати можливість за всіма слідкувати і 
у всякий час всіх контролювати.

Однак американці в це не вірять. Ми 
переконані, що люди не винні доти, доки 
їхня провина не буде доведена. Ми пере-
конані, що влада не має жодного права 
перевіряти наші документи, обшукувати 
наші будинки і автомобілі. 

Оскільки сенат не затвердив цей закон, 
політики пішли на хитрість. Вони вирішили 
прикріпити його до законопроекту, який 
передбачає виділення засобів на фінан-
сування наших військ в Іраку. Це був один 
з тих законопроектів, до якого ніхто не 
пред'являв жодних претензій. Так був при-
йнятий замаскований закон про введення 
національної ідентифікації. Це сталося 10 
травня 2005 року. А вже наступного дня 
цей закон підписав президент Джордж 
Буш. Закон мав вступити в дію на початку 
травня 2008 року. Три роки було виділено 
для того, щоб люди звиклися з ідеєю і щоб 
всі штати встигли приготуватися до випус-
ку водійського посвідчення нового взірця, 
придатного для авіаподорожей. При цьому 
ніхто навіть не задумався над тим, що 11 
вересня у більшості викрадачів літаків були 
законні посвідчення особи. Так що насправ-
ді ніхто не міг їх зупинити. Тому що з їхніми 
документами все було гаразд.

Однак політики, які придумали нове 
посвідчення особи, прагнули не до без-
пеки, а до того, щоб отримати контроль і 
встановити в Америці соціалізм. 

Нарешті штати прокинулися і збагнули, 
що відбувається насправді. Уряд США взяв 
відділ транспортних засобів в заручники. 
Вони не мали на це жодного права. Аме-
риканській владі не дозволено мати стільки 
влади. Тому деякі штати почали видавати 
відповідні закони проти цього нововведен-
ня. За дуже короткі терміни 25 із 50 штатів 
видали закони та резолюції, які заблокува-
ли впровадження цього посвідчення особи.

Багато хто вважає, що сама ідея про 
впровадження національної ідентифікації 
вмерла. Однак її прихильники не здаються. 
2007 року вони зробили спробу проштов-
хнути законопроект про еміграцію. Вони 
заявили, що для того, аби стримати потік 
еміграції, необхідно ввести обов'язкове 
посвідчення особи.

Цікаво, що впродовж 230 років ми прибор-
кували еміграцію через зміцнення кордонів. 
Але потім ми розслабилися, тому що виріши-
ли, що нам потрібна закордонна робоча сила.

Насправді прихильники національної 
ідентифікації зовсім не борються з еміграці-
єю. Вони твердо виступають за електронні 
наручники, які в будь-який момент можна 
надягнути на будь-кого. Якщо людина 
користується посвідченням, яке необхідне 
для здійснення покупок, зняття номерів в 
готелях і працевлаштування, вона залишає 
після себе видимий слід. Таким чином, 
відповідним органам буде дуже легко від-
слідковувати будь-яку людину. 

Посвідчення особи – це ніщо інше, як 
важіль контролю. Якщо це вам здається 
неможливим, згадайте що робилося в часи 
сталінського режиму. Деякі історики вва-
жають, що в часи Сталіна було  вбито до 60 
млн. людей, чиї політичні і релігійні погляди 
не влаштовували великого вождя.

Те ж саме було в Китаї за часів Мао 
Цзедуна. Культурна революція забрала 
життя безлічі людей. Нерозумно вважати, 
що в Америці чи в якійсь іншій країні такого 
не станеться. Так може думати лише той, 
хто не знає історії.

У законопроекті про еміграцію говорить-
ся про необхідність створення електронної 
картки соціального страхування. Для цього 
потрібно створити єдину національну базу 
даних. Якщо вас немає в цій базі, значить, 
ви не маєте права на працевлаштування. 
Перед тим, як прийняти когось на роботу, 
роботодавець змушений буде зчитати дані 
з картки потенційного працівника. 

Ця картка прив'язана до банку даних 
міністерства національної безпеки, подат-
кового управління і управління соціального 
страхування. Якщо ви не схвалені, значить, 
вас не приймуть на роботу. Якщо, попри 
те, що вашого імені немає в базі даних, 
роботодавець, все ж, прийме вас до себе 
на роботу, його покарають штрафами або 
навіть тюремним ув'язненням. 

Зрозумійте всю серйозність цього 
плану. Як тільки буде встановлений єдиний 
банк даних, уряд зможе диктувати нам свої 
правила гри. Хто їх порушить, той буде 
позбавлений права працювати, купувати 
і продавати. 

Сьогодні існує система електронної 
верифікації. Фірми, які отримують державні 
замовлення, повинні пропускати всіх своїх 
працівників через систему електронної 
перевірки, яка вступила в дію 8 вересня 
2009 року. Нас запевняють, що ця пере-
вірка винятково добровільна. Однак у 
людей, які мають справу з американською 
владою, вибору немає. Таким чином, влада 
старається пронести систему національної 
ідентифікації через чорний хід.

Запитується, чому влада так наполе-
гливо прагне впровадження національних 
посвідчень? Щоб отримати контроль, по-
вний і абсолютний контроль. Вони хочуть 
контролювати, де ви посадите деревце – на 
передньому подвір'ї чи на задньому. Вони 
прагнуть до тотального контролю. Наша 
нація і інші країни світу вже починають 
задихатися від цього контролю. 

З національними посвідченнями ми 
розібрались. А що можна сказати про гло-
бальне посвідчення особи? Міжнародна ор-
ганізація цивільної авіації – це орган ООН, 
який встановлює міжнародні норми для ци-
вільної авіації. У квітні 2010 року 170 країн, 
які входять в цю організацію, почали випус-
кати паспорти, що відповідають вимогам, 
встановленим міжнародною організацією 
цивільної авіації. Про що це говорить? Про 
те, що цей паспорт є глобальним посвід-
ченням особистості, без якого неможливе 
міжнародне пересування. Якщо ви потра-
пите на прикордонний контроль без цього 
паспорта, вас відправлять додому. ООН 
нав'язує всесвітню систему ідентифікації. 
І всі країни покірно йдуть у неї на поводу.

Одна з особливостей нового паспорта – 
це радіомітка. Наприклад, усі американські 
паспорти начинені мікрочіпами, які містять 
всю інформацію про їх власників і цифрову 
фотографію, яка використовується для 
цифрової ідентифікації. Це означає, що дані 
з мітки можуть бути зчитані дистанційно без 
відома власника і використані для стеження.

Ви запитаєте: а в чому тут проблема, 
якщо ви не зробили нічого поганого? За-
питайте в Адольфа Гітлера. Запитайте в 
євреїв, які жили в часи його звірячого ре-
жиму. Якщо ці технології, створені для блага 
людства, потраплять не в ті руки, наслідки 
будуть жахливими. Ось чому я стверджую, 

що ми рухаємося в неправильному напрямку.
Директор американської служби без-

пеки, яка веде облік гостей, що прибувають 
з-за кордону, відкрито підтримав введення 
всесвітнього посвідчення особи. Цю 
людину звати Джим Вільямс. Він працює 
при міністерстві національної безпеки, де 
відповідає за програму обліку відвідувачів 
США. І він сказав, що хотів би об'єднати 
зусилля з агентствами національних безпек 
на окружних рівнях, щоб спільно створити 
систему глобальної ідентифікації. Так що 
це безкінечна історія. 

Чи можна з упевненістю сказати, що 
ми стрімко просуваємося до суспільства 
з безготівковими розрахунками? Так, без-
перечно. Бангкок, столиця Таїланду, зробив 
великий крок до створення безготівкового 
суспільства. Влада Таїланду вирішила замі-
нити всі документи своїх громадян на плас-
тикові картки розміром із звичайну візитку. 
Це смарткартка з мікрочіпом, який зберігає 
абсолютно всю інформацію про власника 
цього пластикового прямокутника.

Нігерія теж планує стати безготівковим 
суспільством, запустивши нові мобільні 
банківські послуги. Тепер з мобільного 
телефону можна буде здійснювати будь-які 
банківські операції. Будь-яка людина з будь-
якого телефону будь-де може здійснити 
операцію в будь-якому банку.

Ірландія також стрімко наближається до 
безготівкового банкінгу. І тим самим впев-
нено прямує до безготівкового суспільства.

З 1 січня 2001 року в Греції потрапили під 
заборону великі покупки за готівку. Усі роз-
рахунки, які перевищують 1500 євро готів-
кою, вважаються протизаконними. Розраху-
нок готівкою – це злочин. Оплата послуг та 
покупок на суму більше 1500 євро може здій-
снюватись лише за банківськими картками.

А що можна сказати про чіпи, які вжив-
люються під шкіру? Компанія ADS (Applied 
Digital Solutions) винайшла цифровий імплан-
тат – чіп розміром з рисову зернину. Він від-
мий під назвою VeriChip. Його імплантують 
в організми домашніх тварин і худоби вже 
багато років. А 2004 року управління за 
контролем якості продуктів і ліків дало добро 
на вживляння чіпів під шкіру людини для збе-
рігання медичних даних. Якщо ви потрапили 
в аварію і знепритомніли, медики зможуть 
швидко зчитати інформацію з чіпа і дізнати-
ся, які ліки ви приймаєте і на що у вас алергія.

ОСТАННЬООСТАННЬОГО ЧАСУГО ЧАСУ

Багато людей вбачають в цьому велику 
користь. Більш того, такий чіп може бути 
корисним для проведення фінансових опе-
рацій. В Іспанії барселонський нічний клуб 
Baja Beach Club пропонує своїм постійним 
клієнтам імплантований чіп, завдяки якому 
спеціальний детектор розпізнає клієнтів 
при вході в клуб. Тепер їм не треба мати 
при собі гаманець чи кредитні картки. Усі 
розрахунки здійснюються через чіп.

Пам'ятаймо, що, згідно з Писанням (Об. 
13:18), у кожної людини має бути індивідуаль-
ний номер. Загальна сума цього числа стано-
витиме 666. На грецькій мові, якою написана 
Книга Об'явлення, число 666 звучить як 
хі ксі стігма (chi xi stigma). Згідно з грецьким лек-
сиконом Стронга, chi xi stigma – це число 666, і 
саме так це слово перекладене в нашій Біблії.

Але грецький словник Таєра дає слову 
stigma дуже цікаве визначення. Це слово 
походить від грецького дієслова стізі (stizy), 
що значить «робити надріз, штамп, відби-
ток, знак, щось проколювати чи вживлюва-
ти як клеймо чи знак належності». Цікаво 
що цей мікрочіп вживлюється під шкіру за 
допомогою голки. Дуже вже це подібне на 
знамено з Об'явлення.

Так це чи ні, очевидно одне – технологія 
для нанесення клейма вже існує і активно 
використовується. Ми повинні зрозуміти, 
що знак звірини – це не якась захмарна 
ідея, а абсолютна неминучість. І всі ми 
стикнемося з цим. У Біблії сказано, що 
всі жителі землі, чиї імена не записані в 
книзі життя Агнця, поклоняться звірині. 
Будь ласка, переконайтеся, що ваше ім'я 
записане в книзі життя.
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Герої
На запит digital dementia (циф-

рове недоумство) Google видасть 
близько 10 мільйонів посилань англій-
ською мовою (на запит digital dementia 
research» — близько п’яти мільйонів), 
на «цифрове недоумство» — трохи 
більше 40 тисяч посилань російською 
мовою. Цієї проблеми ми, поки що, не 
усвідомили, оскільки пізніше приєд-
налися до цифрового світу. Система-
тичних і цілеспрямованих досліджень 
в цій галузі у нас майже немає. Однак 
на Заході кількість наукових публікацій, 
що стосуються впливу цифрових тех-
нологій на розвиток мозку і здоров’я 
нового покоління, зростає з року в рік. 
Нейробіологи, нейрофізіологи, фізіо-
логи мозку, педіатри, психологи і пси-
хіатри розглядають проблему з різних 
боків. Так поступово накопичуються 
розрізнені результати досліджень, які 
повинні скластися в єдину картинку.

Зупинити технічний прогрес немож-
ливо, хіба що станеться глобальний 
колапс. Та все ж відомі вчені не тільки 
написали книги, що стали бестселе-
рами, а й не жаліють часу на виступи 
на різних зібраннях, на радіо й теле-
баченні. Для чого? Щоб розповісти 
суспільству про ризики, які несуть 
новітні цифрові технології підроста-
ючому поколінню і які повинні врахо-
вувати політики, економісти і батьки, 
що приймають рішення. У жорстких 
публічних дискусіях часом доходить 
до непарламентських виразів. Ярлик 
«мракобіс» вже приліпили до засно-
вника Центру нейронаук і навчання, 
психіатра і нейрофізіолога з Німеччини 
Манфреда Шпітцера, і він регулярно 
отримує погрози електронною по-
штою. На щастя, йому це байдуже. У 
нього шестеро дітей, заради яких він 
це робить. Манфред Шпітцер каже, 
що не хоче через роки почути від своїх 
дорослих дітей докір: «Тату, ти все це 
знав! І чому мовчав?».

Звичайно ж, ніхто з учених не має 
нічого проти нових цифрових техно-
логій як таких: вони пришвидшують і 
полегшують багато видів діяльності. 
Мова лише про те, що в нових техно-
логій є зворотний бік: вони небезпечні 
для дітей і підлітків, і це необхідно 
враховувати. Паровоз, літак, легковий 
автомобіль також були геніальними 
винаходами людства, що змінили 
середовище його проживання, хоча й 
викликали гарячі дискусії свого часу. 
Але ж ми не  садимо за кермо дитину, 
не даємо їй до рук штурвал, а чекає-
мо, поки вона виросте й сформується 
в дорослу людину. То чому ж ми, не 
встигнувши відірвати малюка від гру-
дей, всуваємо йому в руки планшет? 
Ставимо дисплеї в дитячих садках і на 
кожній шкільній парті?

Виробники цифрових пристро-
їв вимагають однозначних доказів 
можливої небезпеки гаджетів і самі 
замовляють дослідження, щоб по-
казати, що від смартфонів, планшетів 
та Інтернету — лише користь. Однак 
справжні вчені завжди обережні у 
своїх висловлюваннях і оцінках. 

І свідчень про потенційну небезпеку 

цифрових технологій для розвитку 
мозку більш ніж достатньо. 

Час, мозок і 
пластичність

Головний фактор у цій історії — час. 
Страшно уявити, що семилітня дитина 
в Європі провела біля екранів більше 
року (по 24 години на добу), а 18-літний 
європеєць — більше чотирьох років! 
З таких шокуючих цифр починається 
доповідь Аріка Сігмана, молодого 
британського біолога, члена Європар-

Цифрове недоумство — це не жарт, а діагноз. Термін Digital dementia 
прийшов з Південної Кореї, що раніше за всіх стала на шлях оцифрування 
країни. Сьогодні 83,8 відсотка жителів Південної Кореї мають доступ в 
Інтернет, у 73 відсотків корейців є смартфони (у США — у 56,4%). 2007 
року спеціалісти почали зауважувати, що все більше підлітків, представ-
ників цифрового покоління, страждають на втрату пам’яті, розлад уваги, 
когнітивні порушення, пригніченість і депресію, низький рівень самокон-
тролю. Дослідження показали, що в мозку цих пацієнтів спостерігаються 
зміни, схожі з тими, що появляються після черепно-мозкової травми чи 
на ранній стадії деменції — недоумства, яке зазвичай розвивається в 
похилому віці.

Масове схиблення на смартфонах та інших цифрових гаджетах — неми-
нучий наслідок технологічної революції, що охопила всі країни. Смартфони 
стрімко підкорюють світ, точніше, практично його завоювали. За прогно-
зами журналу The Wall Street Iournal, у 2017 році власниками смартфонів 
стануть вже 84,8 відсотка населення Південної Кореї (80% — Німеччини, 
Японії, США). Разом зі смартфонами та іншими гаджетами вірус цифрового 
недоумства проникає у всі країни і всі прошарки суспільства. Він не знає 
географічних і соціальних кордонів.

Цифрове недоумствоЦифрове недоумство

ламенту. Сьогодні західний підліток у 
середньому витрачає на «спілкування» 
з екранами близько восьми годин 
на добу. Це час, вкрадений у життя, 
оскільки він використаний намарно. 
Не на спілкування з батьками, не на 
читання книг і не на музику, спорт і т. 
д. — ні на що з того, чого вимагає мозок 
дитини, що формується.

Мозок повинен дозріти, вирости 
в чотири рази, побудувати нейронні 
зв’язки. Ця гігантська робота триває 
до 20-літнього віку. Це не означає, що 
дальше мозок не розвивається. Але 
робить він це повільніше, добудовуючи 
деталями фундамент, закладений до 
20 років.

Одна з унікальних властивостей 
мозку — пластичність або здатність до 
адаптації в тому середовищі, в якому 
він перебуває, тобто до навчання. 
Вперше про цю чудову властивість 
мозку заговорив філософ Олександр 
Бейн в 1872 році. А через 22 роки 
великий іспанський анатом Сантьяго 
Рамон-і-Кахаль, що став основопо-
ложником сучасної нейробіології, ввів 
термін «пластичність». Завдяки цьому 
мозок сам будує себе, відгукуючись 
на сигнали із зовнішнього світу. Тобто 
навколишнє середовище і наші дії 
формують мозок.

Дайте мозку поживу
Отже, ми самі формуємо свій мозок 

і таким чином — своє майбутнє. Усі 
наші дії, розв’язання складних завдань 
і глибокі роздуми — усе залишає слід в 
мозку. «Ніщо не може замінити того, що 
діти одержують від власного, вільного 
і незалежного мислення, коли вони до-
сліджують фізичний світ і стикаються з 
чимось новим», — вважає британський 
професор психології Таня Бірон.

З 1970 року радіус активності дітей 

або кількість простору навколо дому, 
в якому діти вільно досліджують до-
вкілля, скоротився на 90 відсотків. Світ 
звузився до розмірів екрану планшета. 
Тепер діти не ганяють вулицями і дво-
рами, не залазять на дерева, не пус-
кають кораблики в озерах і калабанях, 
не стрибають по камінні, не бігають 
під дощем, не спілкуються між собою, 
а сидять, уткнувшись в смартфон чи 
планшет.

Чим більше зовнішніх стимулів в 
дитинстві і підлітковому віці, тим актив-
ніше і швидше формується мозок. Ось 

чому так важливо, щоб дитина фізич-
но, а не віртуально досліджувала світ, 
копалася в землі в пошуках черв’яків, 
прислухалася до незнайомих звуків, ла-
мала предмети, щоб зрозуміти, що все-
редині, розбирала і збирала пристрої, 
грала на музичних інструментах, бігала 
і плавала, боялася, захоплювалась, 
дивувалася, знаходила вихід зі стано-
вища, приймала рішення... Саме це й 
потрібне для мозку, що розвивається. 
Йому потрібна пожива — досвід.

Між іншим, не лише пожива. На-
шому мозку потрібен сон. Нездатність 
вилізти з Інтернету і соцмережі, віді-
рватися від комп’ютерних ігор ката-
строфічно скорочує час сну в підлітків 
і призводить до його серйозних по-
рушень. Який вже тут розвиток мозку, 
якщо зранку болить голова, охоплює 
втома, хоч день ще тільки починається. 
Та й ніякі шкільні заняття не підуть на 
користь.

Але як сидіння в Інтернеті і соцме-
режах може змінити мозок? По-перше, 
одноманітне проводження часу різко 
обмежує кількість зовнішніх стимулів, 
тобто поживи для мозку. Мозок не 
отримує достатнього досвіду, щоб роз-
вивати важливі ділянки, відповідальні 
за співчуття, самоконтроль, прийняття 
рішень та ін. Те, що не працює, відми-
рає. У людини, яка не тренує пам’ять 
(а навіщо — усе в смартфоні і навіга-
торі!), неминуче виникають проблеми 
з пам’яттю. Мозок може не тільки роз-
виватися, а й деградувати, його живі 
тканини можуть атрофуватися.

Міфи
У вересні 2011 року поважна бри-

танська газета «Дейлі телеграф» 
опублікувала відкритого листа 200 
британських вчителів, психіатрів, не-
йрофізіологів. Вони намагалися при-

вернути увагу суспільства і підлітків 
до цифрового світу, що драматично 
впливає на їх здатність до навчання. 
Запитайте будь-якого вчителя, і він вам 
скаже, що вчити дітей стало неймо-
вірно важко. Вони погано запам’ято-
вують, не можуть сконцентруватися, 
швидко втомлюються, а варто лише 
відвернутися — негайно хапаються за 
смартфон. І важко розраховувати, що 
школа навчить дитину думати, тому 
що в її мозку просто немає матеріалу 
для думання.

Опоненти можуть заперечувати, 
мовляв, усе навпаки, діти тепер такі 
розумні, вони з Інтернету черпають 
значно більше інформації, ніж ми свого 
часу. Тільки ось користі від цього нуль, 
оскільки інформація не запам’ятовуєть-
ся. Нинішні 11-літні виконують завдан-
ня на рівні восьми- чи дев’ятилітніх 30 
років тому. Ось одна з причин, на яку 
вказують дослідники: діти, особливо 
хлопчики, грають більше у віртуальних 
світах, ніж на відкритому повітрі. У них 
слабке почуття гумору, гірше працю-
ють уява і образне мислення.

Рятування потопаючих 
— справа рук... батьків

Схиблення на цифрових техно-
логіях, неможливість ні на хвилинку 
розстатися зі смартфоном, планшетом 
чи ноутбуком тягнуть за собою багато 
інших руйнівних наслідків для дітей 
і підлітків. Сидіння протягом восьми 
годин на день за екранами неминуче 
викликає ожиріння, проблеми з опо-
рно-руховим апаратом, різні невроло-
гічні розлади. Психіатри відмічають, 
що все більше дітей піддаються мен-
тальним розладам, тяжким депресіям, 
не кажучи вже про випадки тяжкої 
залежності від Інтернету. Чим більше 
часу підлітки проводять в соціальних 
мережах, тим сильніше вони почува-
ються самотніми. Соціалізація підліт-
ків, що черпають моделі поведінки в 
Інтернеті і соцмережах, зазнає краху, 
здатність до емпатії різко знижується. 
Плюс немотивована агресія... Про все 
це пишуть і говорять вчені.

Виробники гаджетів стараються не 
помічати цих досліджень, і це зрозумі-
ло: цифрові технології — гігантський 
бізнес, націлений на дітей як на най-
перспективнішу аудиторію. Який батько 
відмовить своєму любимому чаду в 
планшеті? Це так модно, так сучасно, 
і дитина так бажає його отримати. 

Адже дитині потрібно дати все най-
краще, вона не повинна бути «гіршою 
за інших». Але, як відмічає Арік Сігман, 
діти люблять цукерки, однак це не при-
від годувати їх цукерками на сніданок, 
обід і вечерю.

Так і любов до планшетів — не 
привід повсюдно впроваджувати їх в 
дитячих садках і школах. На все свій 
час. Ось і голова ради директорів 
Google Ерік Шмідт висловлює стур-
бованість: «Я досі вважаю, що читати 
книгу — це найкращий спосіб справді 
дізнатися про щось. І я хвилююся, що 
ми втрачаємо це».

Не варто боятися, що ваша дитина 
упустить час і не засвоїть своєчасно всі 
ці гаджети. Спеціалісти стверджують, 
що ніяких спеціальних здібностей для 
такого засвоєння людині не потрібно. 
Найкраще, що ви зможете зробити 
для своєї дитини, — це не купувати їй 
планшет чи смартфон, поки вона не ви-
вчиться як слід і не сформує свій мозок, 
вважає Манфред Шпітцер.

А що ж гуру цифрової індустрії? 
Хіба вони не турбуються про своїх 
дітей? Ще й як турбуються і тому 
вживають відповідних заходів. Шоком 
для багатьох стала стаття в «Нью-Йорк 
таймс» у вересні минулого року, в якій 
наводились фрагменти інтерв’ю зі 
Стівом Джобсом: «Ваші діти, напевне, 
в захваті від айпаду?». — «Ні, вони ним 
не користуються. Ми обмежуємо час, 
який діти витрачають вдома на нові 
технології».

Виявляється, Стів Джобс заборонив 
своїм трьом дітям-підліткам використо-
вувати гаджети вночі і у вихідні. Ніхто 
з дітей не міг появитися на вечері зі 
смартфоном в руках.

Кріс Андерсен, головний редактор 
американського журналу Wired, один із 
засновників 3DRobotios, обмежує своїх 
п’ятьох дітей у використанні цифрових 
пристроїв. Правило Андерсона — ніяких 
екранів і гаджетів у спальні! «Я, як ніхто 
інший, бачу небезпеку в надзвичайному 
захопленні Інтернетом. Я сам зіткнувся 
з цією проблемою і не хочу, щоб ці ж 
проблеми були в моїх дітей».

Еван Вільямс, творець сервісів 
Blogger i Twitter, дозволяє своїм синам 
використовувати планшет й смартфон 
не більше години на день. А Алекс Кон-
стантинопл, директор  OutCast Agensu, 
обмежує використання і ПК в домі 30 
хвилинами на день. Обмеження сто-
сується дітей 10 і 13 років. Молодший 
п’ятилітній син взагалі не використовує 
гаджети.

Ось вам і відповідь на запитання 
«що робити». Кажуть, що сьогодні у 
США в сім’ях освічених людей почала 
ширитися мода на заборону викорис-
тання гаджетів дітьми. І це правильно. 
Ніщо не може замінити біологічної 
комунікації між людьми, живого спіл-
кування батьків з дітьми, вчителів — з 
учнями, ровесників — з ровесниками. А 
людина — істота біологічна і соціальна. 
І тисячу разів мають слушність батьки, 
які водять своїх дітей в гуртки, читають 
їм книжки на ніч, разом обговорюють 
прочитане, перевіряють домашні 
завдання і змушують переробляти, 
якщо вони зроблені лівою ногою, на-
кладають обмеження на використання 
гаджетів.

Кращих інвестицій в майбутнє дити-
ни придумати неможливо.
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Наступної неділі мадам Делалі при-
їхала до церкви на служіння. Її 
звичне місце в перших рядах було 

зайняте, тож вона сіла далі, біля самої 
стіни. Хвилин через 15 після початку 
служіння до церкви зайшла сім’я, яку вона 
бачила тиждень тому. Ошатно вдягнені 
чоловік і дружина з чистенькими дітьми 
піднялися на другий поверх, де зазвичай 
сиділи іноземці, що відвідували церкву.

Через кілька хвилин Сильвія почула 
шум і, повернувшись, побачила, що сім’я 
спускається вниз. Високий похмурий чо-
ловік, здається, його звали Анрі, жестами 
показував їм, що туди не можна. Чоловік 
почав оглядатися в пошуках вільного 
місця на першому поверсі, його дружина 
взяла на руки найменшу дитину, дівчинку, 
і сіла на місце неподалік від мадам Делалі 
в останньому ряду. Ще один служитель 
підійшов до жінки і суворо пояснив, що ці 
місця не для батьків з малюками. Жінка 
злякано підвелася, на неї вже почали огля-
датися з передніх рядів. Вона підійшла до 
єдиного вільного місця біля якоїсь літньої 
дами, але та поклала свою сумку і сказала: 
«Тут зайнято».

Жінка, взявши дитину за руку, побігла 
до виходу. Сильвія бачила, що вона ось-ось 
розплачеться. Чоловік нерішуче подався 
за нею, решта дітей побігли за батьками.

Сильвія не витримала, її серце просто 
стислося в грудях. Зірвавшись зі свого 
місця, вона крикнула на всю церкву: «Це 
недопустимо!», — перервавши проповідь. 
Всі з подивом й переляком подивилися 
на неї.

Сильвія повторила: «Це недопустимо, 
месьє Кутре, не дати людям місця на 
богослужінні!».

Пастор суворо сказав з кафедри: 
«Будь ласка, мадам, припиніть шуміти, 
не заважайте братам і сестрам слухати 
Слово Боже!».

Сильвія вийшла з церкви. Сім’я інозем-
ців була ще недалеко. Наздогнавши їх на 
своєму «сітроені», мадам Делалі відкрила 
передні дверцята і запросила їх в авто-
машину. Діти радо забралися в машину, 
а їх заплакана мати завагалася, боячись 
завдати зайвих клопотів.

Мадам Делалі запитала в найменшого 
хлопчика, який трохи розмовляв  фран-
цузькою, їх адресу і сказала, що відвезе 
їх додому. Дорогою вони майже не роз-
мовляли: дорослі були пригнічені тим, що 
сталося в церкві, а діти, відчуваючи їх 
стан, притихли.

Вони жили в гуртожитку в передмісті. 
Стара п’ятиповерхова споруда, заасфаль-
тована з усіх боків, нагадала Делалі якісь 
старі фільми з Радянського Союзу. Вона не 
збиралася заходити до цих людей. Але для 
них було неприйнятним не запросити її в 
гості. Вони жили у двох кімнатах, а кухню, 
душ і туалет ділили з сусідами — великою 
сім’єю з Анголи.

Жінка, котру звали Аллою, почала 
накривати на стіл. Її чоловік, посадивши 
Сильвію в найзручніше крісло, пішов за пе-
рекладачем, сором’язливою вірменською 
дівчиною, яка допомагала російськомов-
ним жителям гуртожитку з перекладом.

Для початку Сильвія назвала своє ім’я, 
потім сказала, що не треба ображатися, 
тому що навіть в церковному зібранні може 
статися щось неприємне, але це не від 
Господа, а через людську дурість. 

— Але, все одно, не розумію, як можна 
було так повестися з вами, — зізналася 
Сильвія.

Попри зажуру Алла усміхалася, і з усьо-
го було видно, що вона людина лагідна. Її 
чоловік, Сергій, був дуже веселим. Його 
могла розсмішити будь-яка дрібничка, 
сміявся він заразливо, як дитина, і, дивля-
чись на нього, починали сміятися всі. Діти 
зовсім не заважали їхній розмові і гралися 
в цій же кімнаті. Старший хлопчик привітно 
подав Сильвії пластмасову склянку і налив 
туди кока-коли, навіть не сумніваючись, 
що вона може відмовитись від такого 
смачного напою.

Сильвія почала розпитувати, як довго 
вони тут, чи ходили до церкви в себе вдо-
ма, в Росії, і чи вчаться діти.

Поки Алла готувала салат до обіду і 
чистила картоплю, Сергій розповідав гості 
свою історію.

Сім’я жила в маленькому містечку. 
Алла працювала в дитячому садочку, 
Сергій — на будові. Одного разу, понад 
десять років тому, сусід запросив Сергія 
на зібрання християн, і з першого разу 

Слово Боже торкнулося його серця. За 
ним навернулася й дружина. Їх охрестили 
у річці, яка протікала за містом.

Коли їхній син пішов до школи, вчи-
телька, жінка старого радянського гарту, 
відверто показала своє ставлення до ві-
руючих. Вона била указкою семилітнього 
хлопчика по голові, ставила його на цілий 
урок на коліна в куток, а всі діти при цьому 
повинні були кричати: «Бога нема!».

Якось Аллі зателефонували на роботу 
і сказали, що дитина в лікарні: на уроці він 
почав кричати і плакати, і його не могли 
зупинити. Після цього він довго мовчав, 
не розмовляв, потім, коли почав говорити, 
з’ясувалося, що він став заїкатися. Лікарі 
сказали, що це не підлягає лікуванню.

У них народилися ще діти: двоє хлоп-
чиків і дівчинка. І страх, що вони підуть 
в ту саму чи в таку саму школу, змусив 
їх продати свою однокімнатну квартиру 
і купити візи у Францію. Вони написали 
заяву в організацію, що займається роз-
глядом справ біженців, бо знали, що у 
Франції до дітей дуже добре ставляться і 
те, що трапилося з їхнім старшим сином, 
тут неможливе. Але їм відмовили через те, 
що причина не політична.

— Нам всі говорили: видумайте що-
небудь, — розповідав Сергій. — Але я не 
можу обманювати. Як я буду брехати, що 
я якийсь політичний борець. Словом, ми 
отримали листа з пропозицією покинути 
Францію. Але повертатися нам нікуди. 
Свого дому в нас вже нема.

Сильвія відчула, що йому боляче 
говорити про майбутнє. Алла запросила 
всіх до столу. Сергій проказав молитву, 
і мадам Делалі відчула силу віри цього 
простого чоловіка.

По обіді Сильвія звикла відпочивати, і 
тепер вона відчула втому. Подякувавши 
своїм новим знайомим за смачний обід, 
вона тепло попрощалася з ними, записав-
ши номер телефону Сергія.

Коли стемніло, Сильвія вийшла на 
терасу. У небі сяяли зорі. Усе було таке 
прекрасне, що вона від надміру почуттів 
прошептала: «Дякую Тобі, Господи!». Вона 
вже зрозуміла, чого Господь очікує від неї. 
О, Господи,Твоя любов — могутня сила! 
«Ми з того пізнали любов, що душу Свою 
Він поклав був за нас. І ми мусимо класти 
душі за братів! А хто має достаток на світі 
і бачить брата свого в недостачі та серце 
своє зачиняє від нього, то як Божа любов 
пробуває в такому?» (1 Ів. 3:16-17).

У свіжій тиші нічного саду стара жінка 
молилася... Вона плакала й благала Його 
зміцнити її в цьому рішенні. Вранці наступ-
ного дня вона прокинулася з думкою, що 
повинна зробити це сьогодні.

Малгося, відчинивши двері своїм клю-
чем, від несподіванки ледь не впустила 
з рук пакети зі свіжими круасанами, по-
бачивши свіжу й бадьору мадам Делалі, 
що виходила назустріч.

— Я не буду пити чай, Малгосю, тому 
що маю нагальну справу.

І поїхала до свого адвоката, до якого її 
пропустили без попередньої домовленості 
на знак поваги до месьє Делалі, колиш-
нього патрона цієї адвокатської контори. 
Адвокат месьє Гроже вийшов з-за столу, 
зустрічаючи мадам Сильвію.

Вона, не бажаючи марнувати до-
рогоцінний час на зайві розмови, відразу 
сказала: «Я приїхала до вас з приводу 
заповіту. Бо хочу змінити його».

Месьє Гроже, професійно приховавши 
свій подив, лише запитав: «Ви принесли 
з собою новий текст заповіту, мадам 
Делалі?».

— Так, цей текст зі мною.
Передавши текст адвокату, вона 

вийшла в приймальню, щоб не бачити 
реакції месьє Гроже. В її серці відбувалася 
боротьба, і вона боялася, що яка-небудь 
дрібничка може послабити її рішення...

Сильвія знала, що після того, як вона 
помре, її ім’я стане причиною осуду і обра-
зи серед родичів. Її вважатимуть  старою 
істеричкою, що вижила з розуму, будуть 
плакати і підраховувати втрати... Але вона 
не могла вчинити інакше.

— Яка жертва з мого боку була в тому, 
що я ходила до церкви і читала Біблію все 
своє життя? Як я можу називатися хрис-

тиянкою, якщо нічого не зробила для Ісуса, 
хоча думала, що люблю Його, — перекону-
вала себе Сильвія, сидячи в приймальні. І 
почала молитися: «Господи! Зміцни мене, 
дай знак, що підтримуєш мене!».

У цю мить в приймальню вийшов месьє 
Гроже і запросив мадам Делалі зайти. 
Уникаючи її погляду, він сказав:

— Зважаючи на те, що ваш запо-
віт, мадам Делалі, дуже несподіваний 
за своїм змістом, вам необхідно, щоб 
уникнути його опротестування на суді з 
боку родини, додати до нього декларацію 
психотерапевта, яка підтверджувала би 
стан вашого здоров’я.

Побачивши, що мадам Делалі від 
несподіванки не знаходить слів, він по-
старався пом’якшити свої слова:

— Це цілком нормальна процедура, 
мадам Делалі. Я вимагаю таку довідку 
завжди у разі несподіваного повороту в 
рішенні спадкоємодавця.

Мадам Делалі, не зводячи з нього по-
гляду, неочікувано твердо сказала:

— Я принесу вам цю декларацію. Зі 
свого боку, прошу вас, дорогий Домініку, 
зберегти в таємниці мій новий заповіт.

Месьє Гроже не менш твердо й сер-
йозно пообіцяв:

— Це мій професійний обов’язок.
— Ось тому мій чоловік передав свою 

контору вам, а не комусь іншому.
Пізно ввечері, коли на місто лягли про-

зорі літні сутінки, біля її будинку зупинився 
«мерседес». Жозефіна, її чоловік і Вірджи-
нія подзвонили в зачинені двері. Відчинила 
Малгося і здивувалася холодному виразу 
на обличчях всіх трьох.

— Мадам Делалі спить, — боязко 
сказала вона.

— Нам потрібно терміново поговорити 
з нею, — відповіла Жозефіна.

Довелося Малгосі піднятися до спальні 
мадам Делалі і розбудити її. Коли Сильвія 
зійшла вниз, вона побачила дочку, що роз-
мовляла по телефону, Вірджинію перед 
телевізором і свого зятя Кристофа, що з 
сигаретою походжував по вітальні.

— Що сталося? — запитала, відчува-
ючи недобре, Сильвія.

Кристоф щось хотів сказати, але 
Жозефіна, перервавши свою телефонну 
розмову, рішуче запитала її:

— Як ти почуваєшся, мамо?
— Чудово. Що-небудь сталося?
— Нам здається, що в тебе якісь 

проблеми зі здоров’ям, — наполегливо 
продовжувала Жозефіна.

«Усе-таки, Домінік розповів їм», — по-
думала Сильвія.

— Тільки що мені зателефонував месьє 
Кутре і розповів про твою вчорашню іс-
терику в церкві.

— А також про те, що ти хочеш стати 
святою і пожертвувати все наше майно 
церкві, — втрутилася Вірджинія.

Менше за все Сильвія очікувала 
такого.

— Мені здається, що ви, дорога мамо, 
не маєте права брати на себе таку відпо-
відальність, — втрутився зять.

— Ну, а чому ж? — колишній характер 
прокинувся в Сильвії. — Я ще цілком спро-
можна відповідати за свої вчинки.

— Це ми ще перевіримо. Але я зараз 
не про це. Кажу про те, що батько моєї 
дружини, ваш чоловік, заповів вам весь до-
статок сім’ї для того, щоб ви зберегли його 
і передали далі. Якби він знав, що ваша 
ексцентричність заведе вас аж надто да-
леко, що ви захочете, щоб на вашу адресу 
співали панегірики під час недільних про-
повідей на заздрість вашим приятелькам, 
то, швидше за все, він не залишив би свій 
маєток вам, дорога мадам Делалі.

— Мій чоловік любив мене разом з 
моєю ексцентричністю, від якої, сказати 
по правді, вже й сліду не залишилось, 
милий Кристофе.

— Так, звичайно, дідусь не залишив би 
тебе без грошей. Але він і не погодився б, 
щоб ти позбавила нас сімейного капіталу. 
Коли ти була молодою, тобі заповідали 
свої гроші і твоя тітка, і бабуся. А ти хочеш, 
щоб я боролася за життя замість того, щоб 
здобути освіту в дорогій приватній школі, 
не підробляючи при цьому, як китаєць, 
посудомийкою в смердючому барі!

Сильвія розуміла, що вони мають 
рацію. Але дивно, що під їх аргументами 
замовкли її сумніви, які мучили її, коли 
вона залишалася на самоті. Втрутилася 
Жозефіна, бачачи, що матері нічого від-
повісти:

— Усе, мамо. Турбуючись про стан 
твого здоров’я, ми вирішили більше не 
залишати тебе саму. Ми переїжджаємо 
сюди, щоб доглядати за тобою і щоб ти 
не наробила дурниць.

Сильвія розуміла, що протестувати 
марно. Так почався домашній арешт мадам 
Делалі. Він не був особливо нав’язливим, 
тому що її дім був величезний, і в ньому 
без зайвих клопотів могли жити ще дві такі 
сім’ї. Її засмучувало лише постійне куріння 
зятя і прискіплива увага до її розмов по 
телефону, а також неможливість вийти 
з дому самій.

Наступного дня Сильвія хотіла від-
відати свою стару приятельку, яка вже 
кілька місяців перебувала в будинку для 
перестарілих, але не знайшла ключів від 
своєї автомашини на звичному місці. Вона 
з обуренням запитала Жозефіну:

— Мені тепер навіть пересуватися 
заборонено?

— Тільки зі страху за твоє здоров’я, 
мамо. Месьє Пейот порадив тобі не сідати 
за кермо в таку спеку.

— Я щось цього не пригадую.
Жозефіна тут же набрала номер 

телефону їх лікаря, і його доброзичливий 
голос підтвердив наполегливу пораду: 
«Жозефіна відмовилася віддавати вас в 
клініку, вона буде сама доглядати за вами, 
дорога Сильвіє». Поклавши слухавку, 
Сильвія не могла зрозуміти, чи знає месьє 
Пейот, у чому справжня причина такої 
турботи її дочки.

Раніше їм було весело й цікаво разом, 
а тепер зник інтерес один до одного. 
Кристоф взагалі перестав розмовляти з 
нею. Хоча Жозефіна намагалася створити 
видимість сім’ї, Сильвію пригнічувала їх 
постійна присутність. Вірджинія, яка ра-
ніше завжди багато розповідала про своє 
життя, тепер часто була роздратована 
і мовчазна. Їй доводилося цілими днями 
сидіти вдома з бабусею, тоді як всі її по-
други вже загоряли біля моря.

Іноді до Вірджинії приїжджали її 
приятелі, і вона приймала їх в саду, куди 
Малгося виносила для них соки і кока-колу 
з льодом.

Стояла нестерпна спека. Сильвія 
цілими днями сиділа в домі, ховаючись від 
сонця, і виходила в сад лише увечері, коли 
спадала прохолода. Вона пам’ятала про 
свою обіцянку адвокатові, але, поки-що, 
не могла нічого вдіяти.

У цьому відчуженні близьких людей 
Сильвія особливо відчувала необхідність в 
молитві і Слові Господньому. Вона багато 
читала, думала, плакала й молилася.

... Минало літо, а Жозефіна не могла 
поїхати на море, в Іспанію, де вони любили 
проводити спекотні дні. Вона постійно 
дратувалася через свою матір, яка за їх 
відсутності могла щось вчинити зі своїм 
заповітом. Але, все-таки, вихід знайшовся. 
Одного разу вона дивилася телепередачу 
про старих, які впали в дитинство, і дирек-
тор будинку перестарілих якраз говорив 
про проблеми із заповітом, яких можна 
уникнути, якщо завчасно потурбуватися 
про сертифікат про психічне здоров’я 
спадкодавця.

Уранці після сніданку Жозефіна й 
Кристоф не поїхали, як звичайно, у своїх 
справах. Вони, схоже, очікували на когось, 
сидячи у вітальні й гортаючи журнали.

Сильвія хотіла запитати, кого вони 
чекають, але потім передумала, вийшовши 
в сад до клітки з кроликами Вірджинії. 
Незабаром вона почула звук автомобіля і 
побачила, як з дому вийшли її дочка і зять. 
Через кілька хвилин Жозефіна ласкаво 
попросила матір зайти в дім.

Сильвія була представлена психіатру, 
месьє Патцу, якого запросили для засвід-
чення її психічного стану. Повідомивши про 
це тільки зараз, у присутності пана Патца, 
Жозефіна розраховувала на бурхливу 
реакцію Сильвії. Але її мати зреагувала 
несподівано спокійно. Вона привіталася з 
лікарем і сіла в крісло.

Виникла пауза. Сильвія, щоб уникнути 
незручності, яку починали відчувати 
всі, запропонувала месьє Патцу випити 
чого-небуть: кави чи якогось холодного 
напою.

— Дякую, мадам, у таку спеку кава 
не годиться.

— Отже, сік?
— А від соку я пітнію.
— Ну, в таку спеку цим нікого не зди-

вуєш, — заспокоїла його Сильвія. І сама 
приготувала йому напій.

— Дякую, мадам. А тепер я хотів би 
поговорити з вами наодинці, — він суворо 
подивився на Жозефіну й Кристофа.

Їм довелось вийти з кімнати.
— Розкажіть, які проблеми зі здоров’ям 

ви мали останнім часом.
— Я розповім вам про проблеми зі своїм 

фізичним здоров’ям, тому що коли людина 
має проблеми з психічним здоров’ям, вона 
про це дізнається останньою.

Лікар розсміявся, згодившись з мадам 
Делалі.

— Отже, моє здоров’я. Місяць тому я 
перенесла гіпертонічний криз. І сьогодн ще 
відчуваю його наслідки — головокружіння 
у спеку і безсоння.

— У вас не буває галюцинацій, видінь, 
голосів?

— Ні.
— Ваші родичі сказали, що ви останнім 

часом не справляєтеся з нервовими на-
вантаженнями, втрачаєте самовладання, 
кричите. Ви можете згадати такі випадки, 
мадам?

— У церкві я накричала на пастора, 
— призналася Сильвія.

— Чому? 
— Мене обурила одна річ, яку в церкві 

ніяк не можна допускати.
— Детальніше, будь ласка.
І Сильвії довелось розповісти деталь-

но. Лікар, літня людина, уважно слухав її, 
спостерігаючи за її жестикуляцією.

Коли Сильвія закінчила, він подякував 
їй, сказавши, що вважає аудієнцію закін-
ченою, і попросив покликати Жозефіну 
й Кристофа. Коли вони увійшли, месьє 
Патц попросив усіх присісти й проголосив 
свій вердикт:

— Мадам Делалі цілком здорова. У неї 
нема найменших ознак психічного розладу. 
Чесно кажучи, у неї така здорова реакція 
на реальність, що дай нам, Боже, всім 
мати таку.

І в цю мить  Сильвія сказала:
— Чи не могли би ви, пане Патц, за-

свідчити письмово ваш висновок?
— Звичайно, — погодився лікар.
Жозефіна і її чоловік подумки прощали-

ся зі своїми літніми сімейними канікулами. 
А Сильвія, отримавши письмовий доказ 
свого психічного здоров’я, почувалася 
щасливою. Вона переконалася, що Господь 
допомагає їй, отже, вона все правильно 
зрозуміла й зробила!

Наступного дня, коли нікого, окрім Вір-
джинії, не було вдома, Сильвія зателефо-
нувала адвокатові і сказала, що сьогодні 
він отримає необхідну довідку.

Вона попросила Малгосю відвезти за-
печатаний конверт за вказаною адресою 
і дала їй гроші на таксі.

Зателефонувавши Сергію з Аллою, 
Сильвія кілька митей слухала дитячий 
голосок, що кричав у слухавку незнайомою 
їй мовою. Зайшовши до своєї кімнати, вона 
помолилася: «Якщо я зробила те, чого Ти 
очікував від мене, Господи, візьми мене 
звідси. Я хочу до Тебе!».

Склавши свої речі, книги, Сильвія 
зійшла вниз в очікуванні служниці і диви-
лася, як Вірджинія бавиться з кроликами.

Через годину повернулася Малгося і 
сказала, що все зробила. А через кілька 
днів мадам Делалі тихо померла уві сні.

За її заповітом, який оскаржити в суді 
було неможливо, дім і майно включаючи 
новий «сітроен», вона заповіла дочці. 
Мільйон євро дістався Вірджинії. Другий 
мільйон вона поділила між Малгосею, од-
нією своєю бідною родичкою і будинком пе-
рестарілих, в якому жила її приятелька.

Третій мільйон зі свого капіталу вона 
заповіла сім’ї Сергія і Алли. Для отримання 
громадянства у Франції, як сказав адвокат, 
цього буде достатньо.

«Багато осель у домі Мого Отця; а коли 
б то не так, то сказав би Я вам, що йду 
приготувати місце для вас? А коли відійду 
й приготую вам місце, Я знову прийду й 
заберу вас до Себе, щоб де Я — були й 
ви» (Ів. 14:2-3).

Тетяна МАСС.
м. Ліон, Франція.
(Закінчення. Початок в №12 (191) 

за 2014 р., 1 (192) за 2015 р.).

l ХРИСТИЯНСЬКА 
                  ПРОЗА Заповіт мадам Делалі

«Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного!.. По тому пізнають усі, 
що ви учні Мої, як будете мати любов між собою» (Ів. 13:34-35).
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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.

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:

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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Засновник —  Івано-Франківська християнська 
місія милосердя «Добрий самарянин»

Газета видається на добровільні пожертвування

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

Грецьке слово epiousios, яке 
використовується в молитві 
Господній (Мт. 6:11; Лк. 11:3) і 
перекладається як «насущний», 
більше ніде не зустрічається у 
всій грецькій літературі, а тому 
його смисл не до кінця ясний.

Це слово зазвичай пов’язують з 
фізичним хлібом, що посилається 
«на (epi) поточний (ousia) день», 

але його з не меншою підставою можна 
пов’язати і з хлібом небесним, або духо-
вним, який міститься над (epi) земним 
буттям (ousia). Цей хліб необхідний 
не для земного, а для майбутнього, 
духовного, або небесного існування 
людини.

Таке розуміння значно краще поєд-
нується, наприклад, з такими словами 
Ісуса Христа: «Пожива Моя — чинити 
волю Того, Хто послав Мене, і справу 

Його довершити»; «Пильнуйте не про 
поживу, що гине, але про поживу, що 
зостається на вічне життя...» (Ів. 4:34; 
6:27), та й із самою молитвою Господ-
ньою, оскільки всі інші її частини мають 
винятково духовний характер.

Отож слово «насущний» (тобто 
життєво важливий) може передавати 
обидва значення залежно від того, 
що конкретно просить у Бога той, хто 
молиться, — послати їжу на поточний 
день чи дати можливість звершити цьо-
го дня бажане Богові діло і вгамувати 
свій духовний голод щодо служіння 
Богу тощо.

Більшість людей, що називають себе 
послідовниками Христа, розуміють цю 
частину молитви, все-таки, як прохання 
забезпечити їх земною поживою («дати 
поїсти!»). Але варто при цьому не забу-
вати і про інше значення цього слова.

Юрій ЦИГАНКОВ.

Ісус Христос вчив Своїх послідов-
ників про силу злагоди: «Ще по-
правді кажу вам, що коли б двоє 

з вас на землі погодились...» (Мт. 
18:19; з грец. «домовляться, будуть 
однодушними, у гармонії») «... про 
всяку річ, то коли вони будуть про-
сити за неї, станеться їм від Мого 
Отця, що на небі! Бо де двоє чи троє 
в Ім'я Моє зібрані, там Я серед них» 
(Мт. 18:19-20). 

Особливість такої молитви в тому, 
що злагода між людьми, що моляться, 
досягається через Божі обітниці. Текст 
молитви у злагоді у всіх однаковий. 
Кожен учасник молиться за ним що-
денно у зручний час. Усі учасники 
моляться у злагоді за свою країну, 
уряд, за священнослужителів та їхні 
родини, за зростання та примноження 
церков, за Ізраїль.  

До участі в міжнародному проекті 
запрошуються церкви, реабілітаційні 
центри та тюрми. 

Щоб стати учасником проекту 
«Ми у злагоді», зв'яжіться з нами 
за вказаними нижче контактами. 
У листі зазначте поштову адресу 

«Ми у злагоді»

для відправки посилки та необхідну 
кількість молитовних книжок (розпо-
всюджуються безкоштовно). 

Заздалегідь дякуємо за участь у 
проекті «Ми у злагоді». 

Контакти міжнародного проекту 
«Ми у злагоді»:

web-site: www.vsoglasii.org
e-mail: mivsoglasii@gmail.com
Skype: mivsoglasii
Телефони: +38 (096) 909-77-73, 
+38 (066) 507-77-65.

Міжнародний проект «Ми у злагоді» почав працювати у січні 
2013 року в Україні. Його мета – об'єднати віруючих у молитві 
злагоди з Богом у тій країні, де вони перебувають. Проект 
«Ми у злагоді» охоплює 30 країн світу і перекладається всіма 
відомими мовами.

«Наш світ — це продукт нашого мислення. І його не 
зміниш, не змінивши мислення» (Альберт Ейнштейн).

Практично кожен з нас може «похвалитися» без-
перервним потоком свідомості — монологом в думках 
— який володіє величезним впливом на нашу поведін-
ку і взагалі на те, як ми живемо. 

Перестаньте думати про те, 
що ви повинні бути кимось ще

Ви народилися собою, собою й залишитеся. 
Тому не приймайте рішення, яке залежить лише від популяр-

ності того чи іншого вибору, і тим більше не дозволяйте комусь 
приймати рішення за вас. 

Перестаньте думати про те, чого у вас немає
Замість того, щоб бути вдячним Богу за тіло, здатне працю-

вати, ходити, бігати, багато людей скаржаться на свою вагу чи 
зовнішність.

Замість того, щоб бути вдячними за дах над головою, багато 
людей мріють про розкішну автомашину і величезний будинок.

Не уподібнюйтеся їм. Ваше повсякденне життя повне 
чудес — постарайтеся усвідомити, наскільки вам пощасти-
ло, і будьте вдячні за те, що у вас є. У багатьох нема й того.

Перестаньте боятися того, чого ви боїтеся
Дуже правильно сказав Франклін Д. Рузвельт: «Єдине, чого 

справді варто боятися, — це сам страх».
І це так. Саме страх втримує вас на місці, не даючи рухатися 

вперед. Але він здобув цю владу над вами лише тому, що ви по-
стійно підкидаєте тріски у ваше багаття, думаючи про найгірші 
варіанти того, що може з вами статися.

Настав час сказати страху «ні». Пора очистити думки від 
страху. Пора визнати, що ваші побоювання неприємностей зна-
чно гірші за самі неприємності.

Шкідливі думки

Про слово «насущний»

Перестаньте згадувати старі помилки
Цю мить вашого життя не змінити. Що сталося, те сталося. 

Тому попросіть в Бога прощення, якщо це була не просто по-
милка, а гріх, візьміть для себе урок і просіть сили рухатися далі, 
виконуючи Його волю. У вас є вибір. Ви можете триматися за 
старі помилки або рухатися вперед.

І дякуйте Богові за досвід, розуміючи, що краще чогось на-
вчитися на нових помилках, ніж поволі гнити в оточенні старих.

Припиніть згадувати старі рани
Постійно занурюючись в болючі спомини, ви шкодите самому 

собі. Це вже в минулому — і радійте цьому. Ваші рани зробили 
вас мудрішими, але тепер треба дозволити їм зцілитися і за-
рубцюватись.

Прийміть своє минуле і відпустіть його, щоб відправитися в 
майбутнє. Невеликі шрами від ваших ран можуть залишитися на 
все життя, але це нормально. Шрами — це свідчення зцілення, 
свідчення того, що з вами знову все гаразд.

Перестаньте мріяти про те, 
робити що ви не збираєтеся

Досить думати про це — почніть, нарешті, щось робити.
Будь-яка життєва дорога набита мріями, які ніколи ні до чого 

не приведуть. Чому? Та тому, що люди лише мріють про щось, 
але так нічого і не роблять. У багатьох ввійшло в звичку завжди 
відкладати на завтра те, що вони цілком могли б зробити сьогодні. 
На світі мільйони талановитих, розумних людей, які вважають ціл-
ком нормальним не складати ніяких життєвих планів, дозволяючи 
іншим керувати їх життям і мріями.

Мрія без плану її здійснення — все одно що найкращий спор-
тивний автомобіль без двигуна. Не відкладайте нічого на завтра, 
якщо у вас є можливість щось зробити сьогодні.

Не думайте про ситуації, 
які ви абсолютно не контролюєте

У житті бувають часи, які треба просто пережити — адже у 
вас нема над ними ніякої влади. Якщо ви не можете щось кон-
тролювати, просто дозвольте цьому статися.


