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У 
зв ’язку  з  останн іми 
подіями мудро буде дещо 
переосмислити своє життя,  

щоб стати ближчими до Бога, до 
Його Слова, молитися про захист 
і охорону для наших сімей, домів, 
міст та сіл країни і цілого світу. І 
сьогодні наші молитви справді 
щирі і зовсім не формальні.

Але чому Бог допускає в нашому 
житті усілякі випробування й 
труднощі? Чи є в цьому певна 
мета, якийсь зміст? 

Звичайно, нам хотілося б жити 
тихо і безтурботно. Щоб не було 
жодних випробувань, труднощів, 
проблем, вірусів, пандемій. Але це 
нереальне життя! Так не буває! 

Реальне життя якраз і 
складається з випробувань, 
труднощів, проблем.  І Бог хоче, 
щоб проблеми не зламали нас. 
Щоб,  проходячи випробування й 
труднощі, ми ставали сильнішими 
і перемагали.

Ніхто з нас не міг передбачити 
такого розвитку подій, який 
спостерігаємо нині, і якимось 
чином приготуватись до них. 
Насправді багато християн десь 
у глибині душі завжди готувалися 
до гонінь та переслідувань за 
віру в Христа. До цього, думаю, 
ми готові. А що робити в умовах 
сьогодення?

Не  можна  і  не  треба 
залишатися в стані страху, 
тривоги і розчарування. Це 
неминуче призведе до розпачу і 
безвиході. Нам потрібно вчитися 
терпінню. «Майте, брати мої, 
повну радість, коли впадаєте 
в усілякі випробовування , 
знаючи , що  досвідчення 
вашої віри дає терпеливість. 
А терпеливість нехай має чин 
досконалий, щоб ви досконалі 
та бездоганні були, і недостачі 
ні в чому не мали» (Якова 1:2-4).

Звідки ж візьметься терпіння? 
А воно якраз і народжується в 
скорботах і утисках. Бог не дав 
нам духа страху, Він дав дух 
сили, любові і здорового глузду 
(2 Тимофія 1:7).

Тому, друзі, не допускаймо 

жодної паніки, жодного страху 
чи сум’яття. Адже відчай і паніка 
можуть спричинити набагато 
більше зла, ніж будь-який вірус. 
Медики переконані, що страх 
і паніка знищують природний 
імунітет, закладений Творцем. І 
це підтверджують слова Христа. 
Описуючи події останнього часу, 
Він сказав, що  «люди будуть 
мертвіти від страху й чекання 
того, що йде на ввесь світ...» (Лк. 
21:26).

Тобто це буде поразка не від 
самого лиха, а від очікування 
цього лиха! Тому нам важливо бути 
твердо переконаними в тому, що 
Бог контролює будь-яку ситуацію. 

У 90-му псалмі читаємо: «Хто 
живе під покровом Всевишнього, 
хто в тіні Всемогутнього мешкає, 
той скаже до Господа: Охороно 
моя та твердине моя, Боже 
мій, я надіюсь на Нього! Бо Він 
тебе вирве з тенет птахолова, 
з моровиці згубної, Він пером 
Своїм вкриє тебе, і під крильми 
Його заховаєшся ти! Щит та лук 
Його правда. Не будеш боятися 
страху нічного, ані стріли, що вдень 
пролітає, ані зарази, що в темряві 
ходить, ані моровиці, що нищить 
опівдні, впаде тисяча з боку від 
тебе, і десять тисяч праворуч від 
тебе, до тебе ж не дійде!..»

Страх не повинен керувати 
церквою, адже саме Церква, 
згідно зі Святим Письмом, – стовп 
і підвалина правди, і саме вона 
покликана зміцняти, допомагати, 
утішати, підбадьорювати. 

Ніхто і ніщо не зможе змінити 
розвиток подій – усе буде так, 
як передбачив Бог. Але кожен 
може змінити хід свого власного 
життя у цьому розвитку подій.

Попри всілякі тривоги і страхи 
життя триває. І ми знову, хоч у 
незвичних умовах, згадуємо про 
Свято Христового Воскресіння. 
Це свято в Україні називають 
Великоднем. І це справді 
великий день – коли Син Божий, 
перемігши сили смерті, темряви 
і пекла, воскрес із мертвих.

Воскресіння Христа – це 
тріумф добра над злом, світла 
над темрявою, життя – над смертю. 
Це кульмінаційний момент всього 
Євангелія.

Тож сердечно вітаю вас, 
друзі, з цим святом! Хай радість 
Христового воскресіння ніколи 
не покидає ваших сердець і в ці 
святкові дні, і в дні переживань 
та випробувань!

Від щирого серця бажаю вам 
миру і любові,  спокою і тепла, 
світла і надії. Хай Божий мир панує 
у ваших оселях, нехай щира любов 
панує у ваших душах. Нехай кожна 
ваша думка, кожен ваш вчинок і 
кожне слово будуть праведними!

Христос воскрес! Воістину 
воскрес!

Сьогодні нерідко можна почути, що після COVID-19 світ вже 
ніколи не буде таким, як раніше. З цим важко не погоди-
тися. Такі речі, як пандемія чи загальносвітова криза, змі-
нюють світ, але питання суті змін залишається відкритим.

Історія свідчить, що далеко не завжди після великих потря-
сінь у суспільстві стаються позитивні зміни. Приклади має-
мо і в новітній історії нашої країни, і в історії світу ХХ століт-
тя: дві найбезглуздіші і найкровопролитніші світові війни; 
жахливі комуністичні перевороти, які обіцяли рай на зем-
лі; і навіть епідемії, одна з яких за три роки забрала за різни-
ми оцінками від 17 до 100 мільйонів людських життів. Тож чи 
достатньо в нас підстав сподіватися, що світ стане кращим 
після пандемії-2020? Він однозначно буде іншим, але яким?

Н
іхто не знає відповіді на це запи-
тання, хоча так хочеться вірити, 
що виклик буде подолано і жит-

тя повернеться до звичного ритму. Оце 

внутрішнє прагнення 
кращого притаманне 
всім людям незалеж-
но від раси чи статків. 
Бо воно є свідчен-
ням того, що ми всі 
належимо Кращому 
– Тому, Кому завдя-
чуємо своїм буттям. 
Він – наш Творець, і 
ми належимо Йому, 

бо створені Ним: «Бог, що створив світ 
і все, що в ньому… Сам дає всім і життя, 
і дихання, і все» (Дiї17:24-26).

Це «бажання кращого» – одне з 

багатьох свідчень, яке кожна людина 
має в собі: свідчення потреби. Потре-
би в одязі, їжі, але найбільше – потреби 
в спільності. І не тільки із собі подібни-
ми, але і з Тим, на Чий образ ми створе-
ні, – потреби спільності з Творцем, Який 
супроводжує нас у всі часи, включно із 
тривожними. Супроводжує з єдиною ціл-
лю – повернути нас до Себе.

Адже чи не основна проблема людини 
в тому, що вона думає, що може існувати 
самостійно, незалежно від свого Творця, 
тому і не знає спокою для себе. Вона ба-
жає кращого, та досягнути його не може.

Бог не тільки відкриває нам потребу 
в Ньому, але і пояснює, як цю потребу 
задовольнити: «… бо Він (Бог) визначив 
день, коли хоче судити поправді ввесь 
світ через Мужа, що Його наперед Він 
поставив, і Він подав доказа всім, із мер-
твих Його воскресивши» (Дiї17:31). Син 
Божий прийшов в цей світ, щоб виріши-
ти нашу основну проблему – проблему 
відчуження від Бога.

Він став одним із нас, щоб зайняти 
наше місце і перейти через смерть, щоб 
дати нам життя – Своє життя. Він воскрес, і 
цей факт, підтверджений багатьма свідка-
ми, говорить про те, що кожен, хто вірує в 
Нього, «хоч і вмре, буде жити» (Ів. 11:25).

Ми не знаємо, яким буде світ піс-
ля COVID-19, але можемо із впевнені-
стю сказати, що він буде кращим тіль-
ки тоді, коли Син зробить нас вільними, 
зціливши наші серця.

У пасхальні дні звідусіль 
звучить: «Христос воскрес!». 
Але чи віримо ми в те, що го-
воримо? Які підтвердження 
істинності Біблії?

Х
оча Біблію писали різні люди 
протягом двох тисячоліть чо-
тирма різними мовами на трьох 

різних континентах, це цілісна роз-
повідь про стосунки людини і Бога.

Збереглася величезна кількість ста-
родавніх текстів, починаючи з рукопи-
сів Мертвого моря і завершуючи збере-
женими списками новозавітних текстів, 
які підтверджують істинність біблійних 
текстів. Остання археологічна знахідка – 
фрагменти Євангелія від Марка – текст 
70-го року нашої ери. Ці тексти існува-
ли ще за життя очевидців Ісуса Христа.

Учні викрали тіло Ісуса, і насправді 
Він не воскрес

Ця ідея спадає на гадку, як тільки вини-
кає потреба хоч якось пояснити відсутність 

тіла. Але дуже вмотивовані начальники 
могли провести розслідування і змусити 
говорити тих, хто був причетний до цього.

Якби можна було пред’явити тіло, роз-
мови припинилися б. Та маємо дуже ці-
каве продовження цієї історії у четвер-
тому розділі Дій апостолів. Петра та Іва-
на викликають до синедріону для допиту. 
Їх не звинувачують у лжесвідченні – їм 
забороняють взагалі говорити про це.

Тобто якби можна було їх звинувати-
ти в обмані за Законом Мойсея і страти-
ти, не було би проблеми. Але самі члени 
синедріону розуміють, що всі навколо 
знають: усе це правда. І тому апостолам 
говорять: «Ми забороняємо вам про це 
розповідати».

Якщо Христос не воскрес, чому учні 
були готові вмерти за цю ідею?
Учні Ісуса проголошували Його во-

скресіння, йдучи на смерть, і це було 
доказом правдивості того, що вони го-
ворять. За брехню можна жити, але 
навряд чи хтось погодиться за неї 
вмерти. За Христа ж вмирали без ліку. 

Свого часу Тертуліан сказав: «Кров 
мучеників – це насіння Церкви».

Письмові документи про життя Ісуса 
починаються з Євангелія і завершуються 
свідченнями небіблійних істориків – юдеїв, 
римлян тощо. Навіть історики-атеїсти 
не заперечують, що учні бачили 
Його воскреслим. І іншого пояснення 
змінам у житті учнів просто немає.

Одне з припущень – в учнів були га-
люцинації. Але галюцинації зазвичай 
можливі, коли людина повна надій і 
чогось очікує, євангелісти ж перебува-
ли в депресії і розчаруванні. До того ж 
галюцинації не могли бути однакови-
ми в різний час, у різних місцях і в 500 
людей одночасно!  

Воскресіння дає надію!
Воскресіння Христа дає надію на віч-

не життя. Бог із нами, ми не залишені, 
життя має зміст. Що б не відбувалося, 
Бог з нами завжди.

Воскресіння Христове – це історич-
ний факт, який відбувся дві тисячі ро-
ків тому. А значить, кожен наш день – це 
день служіння Господу. Усе, що б ми не 
робили, на роботі чи вдома, ми повин-
ні робити на славу Божу.

Сергій ГОЛОВІН.

Христос Воскрес!Христос Воскрес!

Воістину Воскрес!Воістину Воскрес!
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АННА ГРЕМ ЗАНЕПОКОЄНА ЧЕРЕЗ СТРАХ,  СПРОВОКОВАНИЙ КОРОНАВІРУСОМ
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Анна Грем Лотц, дочка зна-
менитого євангеліста Біл-
лі Грема, припустила, що 
новий коронавірус може 
бути ознакою кінця часів. 
Грем підкреслила важли-
вість того, щоб потрібно 
«бути впевненими в тому, 
що ми з Богом і що ми гото-
ві зустрітися з Ним у будь-
який момент».

У 
своїй статті Лотц, засновник служін-
ня AnGel Ministries, сказала, що ко-
ронавірус «викликав такий загаль-

нонаціональний страх, якого вона не 
спостерігала за все своє життя». 

«Змагання скасовуються; закрива-
ються театри; школи зачинені; подорожі 

обмежені, фондовий ринок опинився в 
божевільному, дикому стрибку, немов 
на «американських гірках». Так, наче 
наш світ піддається нападу з боку не-
видимого ворога, який намагається нас 
знищити», – написала вона.

І пояснила, що хоч вона схильна до 
ризику захворювання через свій вік і 
недавню боротьбу з раком, вона «біль-
ше занепокоєна страхом, який спро-
вокував коронавірус, ніж самим віру-
сом. Це загальнонаціональна паніка».

Євангелістка зазначила: Ісус попе-
редив, що наприкінці часів будуть «епі-
демії», додавши, що «за останні кілька 
років у світі вирували ГРВІ, свинячий 
грип, ебола, пташиний грип, близькосхід-
ний респіраторний синдром, вірус За-
хідного Нілу і ось тепер – коронавірус».

«Чи може COVID-19 бути ще одним 
знаком того, що наше визволення набли-
жається? І Ісус скоро прийде? Якщо так, 
то хіба страх – це правильна реакція?

Посилаючись на приклад пророка 
Ісаї, Лотц нагадала, що саме молит-
ва повинна бути реакцією в такі часи.

«Зараз час молитися за себе, за свої 
сім’ї, за нашу націю і всіх тих у всьому 
світі, чиє життя зруйноване через смерть 
і поневіряння, викликані цією хворо-
бою, – сказала вона. – Нам потрібно пе-
реконатися, що ми з Богом, що ми гото-
ві зустрітися з Ним, коли прийде час».

«Зробімо все можливе, щоб ска-
зати іншим людям, що в розпал бурі 
можна знайти мир і впевнену на-
дію в майбутнє, вірячи в обіцянки 
Ісуса, Який сказав: «Я з вами наві-
ки-віків», – підсумувала Анна Грем.

Звідки взявся коронавірус? 
Багато людей притримуються 
конспірологічної теорії про те, 
що вірус з’явився шляхом певних 
розробок в таємних лабораторіях. 
Конспірологічна теорія – теорія, 
котра пояснює певну подію 
(зазвичай  політичну, суспільну 
або історичну) наслідком 
таємного плану групи впливових 
людей або організацій.

П
рипускають, що вірус Sars-CoV2- передався 
людині від летючих мишей. Саме вони 
продавалися на китайських ринках для 

приготування місцевого делікатесу. Наука 
дізнається все більше фактів про поширення 
вірусних захворювань через нечистих птахів 
та тварин.

Нечисті тварини – біблійний (старозаповітний) 
термін, що позначає тварин, яких Бог заборонив 
ізраїльтянам вживати в їжу.

«Всяке інше, що плазує, крилате, у якого 
чотири ноги, нечисте для вас» (Левит 11:23). 
Можливо, саме тому Бог заборонив ізраїльтянам 
вживати в їжу таких тварин, адже Його народ 
мав бути здоровою та сильною нацією.

Достеменно невідомо,чи причиною зараження 
коронавірусом стало вживання мишей. Проте 
це припущення має право на існування.

Пандемія як сурма?
«Сурма» в нашому контексті використовується 

в переносному значенні. У біблійний час звучали 
різні звуки сурми, сповіщаючи про різні події і 
слугуючи джерелом інформації для населення.

«І сім ангелів, які мали сім сурем, 
приготувалися, щоб сурмити» (Об’явлення 8:6).

У Біблії говориться про сім останніх сурем, які 
звучатимуть перед закінченням звичної історії 
нашої планети. Характерні ознаки цих сурем – 
це будуть події, які стосуватимуться всієї землі.

На момент написання цієї статті COVID-19 
поширився на 160 країн. Всього у світі 
налічується 197 визнаних країн. Тобто 97 
відсотків населення землі знають про існування 
загрози коронавірусу.

Близько 75% новинної стрічки – це новини, 
пов’язані з коронавірусом. Коронавірус – тема, 
яка звучить по всій землі і має глобальне 
значення для економіки і суспільного життя.

Чи означають ці факти, що коронавірус 
якимсь чином причетний до цих останніх сурем? 
Аналіз текстів Біблії дає підстави стверджувати, 
що ні. Коронавірус – це не остання сурма, проте, 
враховуючи резонансний вплив на економіку 

та інші фактори в масштабі усього світу, можна 
з впевненістю сказати,  що це – Божа сурма.

Сурма – це подія, яка охоплює всю землю 
і несе певну інформацію для людей. Що це за 
звук і що нам робити?

«Чи сурмить у місті сурма – і народ не 
злякався б? Чи буває у місті біда, яку не Господь 
попустив би?» (Амос 3:6).

Цей текст із книги пророка Амоса відкриває 
два важливі правила:  

Народ лякається таких ситуацій. Це не 
добре і не погано. Це – шанс на зміни. Проте 
паніка – це погано, тому що викликає нелогічну 
поведінку. 

Не існує проблеми, яка б не була відома 
Богу. Це не означає, що її створив Бог, але 
означає, що Він, маючи повну владу зупинити 
її, допускає, щоб вона  існувала.

Про що звіщає сурма?
Чому Бог допускає такі ситуації та 

що означає «голос» цієї сурми? Ситуація 
з коронавірусом слугує своєрідним 
«витверезником». За стандартного перебігу 
життя середньостатистична людина не має часу 
на роздуми. Вона сп’яніла від гонитви за новим 
рівнем якості життя. Сурма ж сповіщає про 
небезпеку і про наближення останнього часу.

«Бо повстане народ на народ, і царство 
на царство, і голод, мор (тобто епідемія) 
та землетруси настануть місцями. А все це 
початок...»  (Матвія 24:7-8). Ці слова сказав 
Ісус Христос, розповідаючи Своїм учням про 
початок кінця. 

Але про що може говорити ситуація з 
коронавірусом для людей?

Богошукання людей завжди було пов’язане 
з хворобами та економікою. Це шанс все 
виправити, покаятися і переосмислити своє життя.

«… Мир Мій даю вам; не так, як світ дає, Я 
даю вам. Нехай не тривожиться серце ваше і 
нехай не страхається» (Івана 14:27).

Ці слова, знову ж таки, належать Ісусу. Він 
прийшов у цей світ, щоб показати, що людина 
може жити по-іншому, але не сама, а з Ним. 
Адже, залишаючи землю, Ісус обіцяв бути з 
тими, хто продовжує вірити у Нього. 

Якщо ти відчуваєш страх перед невідомим, 
паніку чи надмірні переживання, – ти маєш 
звернутися до Ісуса.

У майбутньому таких ситуацій буде все 
більше. «Люди вмиратимуть від страху і чекання 
біди, що йде на всесвіт...» (Луки 21:26). Ісус 

закликає: «Прийдіть до Мене, всі струджені 
і обтяжені, і Я заспокою вас» (Матвія 11:28).

А що значить – прийти до Бога
Як прийти до Бога? Потрібно покаятися 

перед Ним, зрозуміти, що багато з того, що ти 
робив, було гріхом.

Приклад молитви покаяння: «Небесний 
Отче, я визнаю свої гріхи і провини перед 
Тобою! Я вірю, що Господь Ісус помер за мене, 
щоб спасти мене. Прости мені, очисти моє 
серце від всякого зла і неправди і зціли його! 
Ввійди в моє життя! Дай мені мир і проведи 
далі. Навчи мене служити Тобі і дай мені Духа 
Святого. Допоможи мені за все дякувати Тобі 
до кінця свого життя. Це я прошу в Ім’я мого 
Бога – Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь».

Сім порад на період спалаху коронавірусу
Не журіться і не панікуйте. Пам’ятайте, 

що коронавірус – це не випадковість, а 
своєрідна сурма, яка звучить по всій землі і 
несе інформацію. Час карантину – це можливість 
кожному зрозуміти, що Бог хоче сказати нам, 
і зробити висновки.

Скористайтеся цим часом. Ми живемо в 
особливий момент потрясінь і можливостей. 
Сучасна історія не має прикладів чогось по-
дібного, а це означає унікальну  можливість 
переосмислити своє життя і змінитися. Не 
використовуйте цей час на неважливі речі.

Середньостатистична доба: 30% – сон, 30% 
– робота, 10-20%  – Інтернет та телебачення. 
На все інше залишається зовсім мало часу.

Використовуйте всі рекомендації з захисту. 
Вірте, що Бог захистить вас і вам не варто 
переживати, але не наражайтеся на небезпеку 
через необдумані дії. Справжня віра смиренна. 

Під час епідемії бубонної чуми Лютер 
сказав: «Я попрошу Бога милостиво захистити 
нас. А потім буду провітрювати приміщення, 
давати ліки і приймати їх. Я буду уникати 
місць і людей, де моя присутність не потрібна, 
щоб не заразитися і випадково не заразити 
інших, і не привести до їх смерті в результаті 
своєї недбалості..... Однак якщо мій ближній 
потребує мене, я не буду уникати ні місця ні 
людини, а піду так само вільно, як писав вище. 
Богобоязлива віра не зухвала і не безрозсудна, 
вона не спокушує Бога».

Бубонна чума забрала мільйони людських 
життів в Європі, де її називали «чорною смертю». 
Смертність від чуми досягала 95%.

Служіть ближнім. Християни в усі часи були 
прикладом самовідданості. Люди потребують 
сьогодні не фактів і не новин, а підтримки, і 
найперше,  духовної. Хто як не християни можуть 
відкрити справжнє значення цієї ситуації, 
показати Того, Хто дає мир в серці і звільняє 
від найстрашнішого вірусу – гріха. Якщо ви 
маєте мир в серці, – розкажіть про це іншим; 
якщо ні – отримайте його через покаяння.

Будьте відкритими. Знайте, що ця сурма 
може прозвучати зовсім поряд. У вашому місті, 
на вашій вулиці може хтось захворіти. Будьте 
милостиві до людей.

Майте правильне спілкування. Спілкуйтеся 
з людьми, які можуть підтримати вас духовно, 
і підтримуйте інших.

Надійтеся на Бога. Все одно все залежить 
від Бога. Наше завдання – використати всі 
можливості боротьби, однак: «Коня готують 
на день битви, але перемога – від Господа» 
(Приповісті 21:31).

Отже, коронавірус – це Божа сурма, яка 
звучить по всій землі, закликаючи людей до 
змін, покаяння та смирення.

Читайте Біблію. Ця книга відкриває не лише 
минуле, а й майбутнє. Біллі Грем якось сказав: 
«Я прочитав останню сторінку Біблії і знаю: 
наприкінці все буде добре». 

Андрій ГОНЧАРУК.

Фонд «Карітас-Київ», який об’єднує волонтерів УГКЦ, розпочав акцію, що має 
назву «1000 онлайн-обіймів для супергероїв». Мета проєкту – висловлення 
вдячності людям, котрі під час карантину виконують свій професійний та гро-
мадянський обов’язки. Це працівники лікарень, аптек, кур’єри, волонтери тощо.

У
часть в акції беруть діти та підліт-
ки від 3 до 15 років. Вони ство-
рюють малюнки вдячності, малюн-

ки-обійми для тих, хто нині не може 
бути вдома, фотографують зображен-
ня і надсилають на вказану адресу.

Яскраві, добрі, світлі малюнки, які від-
повідають тематиці, «Карітас-Київ» буде 
розміщувати на своїй сторінці у Фейсбуці.

О. Роман Сиротич зазначив: «Це те 
найменше, що ми сьогодні можемо і зо-
бов’язані зробити для підтримки людей, 
які дбають за нас. Дякуємо всім вам! Ви 
– герої сучасності. Молимося за вас».

«Релігія в Україні».

У місті Рівному християни віри єван-
гельської запустили флешмоб та за-
кликають підвозити лікарів на роботу. 
Для комунікації створили спеціальний 
канал у Telegram.
Ректор Рівненської духовної семінарії 

Олександр Третяк закликав усіх небай-
дужих водіїв, котрі готові безкорисливо 
послужити медикам, долучатися до акції.

І
дею стрімко підхопили активні жителі Рівного. Лише 
за день кількість учасників каналу в Telegram переви-
щила пів тисячі осіб. Місцеві ЗМІ поширили інформа-

цію серед населення. Про це повідомляє сайт УЦХВЄ.

і і і і

У РІВНОМУ ХРИСТИЯНИ ЗАПУСТИЛИ У РІВНОМУ ХРИСТИЯНИ ЗАПУСТИЛИ 
ФЛЕШМОБ «ПІДВЕЗИ МЕДИКА»ФЛЕШМОБ «ПІДВЕЗИ МЕДИКА»

«1000 ОНЛАЙН-ОБІЙМІВ ДЛЯ СУПЕРГЕРОЇВ»
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ШУКАЙТЕ НЕ ТАЄМНИХ ЗМОВ, А БОГА!ШУКАЙТЕ НЕ ТАЄМНИХ ЗМОВ, А БОГА!

ОЗНАКИ ОСТАННЬОГООЗНАКИ ОСТАННЬОГО  
ЧАСУ, ЧАСУ, АБОАБО ЧИ ГОТОВИЙ ТИ? ЧИ ГОТОВИЙ ТИ? Богдан БОНДАРЕНКО 

«Коли ж Він сидів на Оливній горі, підійшли Його учні до Нього самотньо 
й спитали: Скажи нам, коли станеться це? І яка буде ознака приходу Твого 
й кінця віку?» (Матвія 24:3).
Нам треба усвідомити, що кінець світу, або кінець віку, обов’язково буде. 

Ісус Христос дає учням відповідь, що буде перед тим, як Він повернеться.
«І, як про війни та розрухи почуєте ви, не лякайтесь, бо перш статись 

належить тому. Але це не кінець ще. Тоді промовляв Він до них: Повстане 
народ на народ, і царство на царство. І будуть землетруси великі та голод, 
та помір місцями, і страшні та великі ознаки на небі» (Луки 11-21:9).

І
сус Христос попереджує про ознаки 
наближення кінця світу. Будуть землетруси, 
мори. Що таке мори? Це епідемії. У новому 

англійському перекладі написано, що це щось 
як чума. Там навіть описані ознаки цих хвороб. 
Заразне, з високою температурою захворюван-
ня, що швидко вражає, сильно пошкоджуючи 
дихання. Це реалії сьогоднішнього життя. 

А ось приклад землетрусів за останні десять 
років: січень 2010 р. –316 тисяч чоловік 
загинуло на Гаїті; березень 2011 р. – 18 тисяч 
людей загинуло в Японії; вересень 2013 р. – 
землетрус у Пакистані; серпень 2014 р. – у 
Китаї; квітень 2015 р. – у Непалі; вересень 
2017 р. – у Мексиці; 2018 р. – в Індонезії…

Це неповний список землетрусів, про які 
давно було передбачено. Біблія – це правдиве, 
пророче слово.

Написано також, що будуть війни, повстане 
народ на народ, і так має бути. Ось лише кілька 
фактів: війна в Перській затоці 1991-1990 рр.; 
2001р. – війна в Афганістані; 1991-2001рр. 
– війна в Югославії; 2003 р. – друга війна в 
Конго; 2003 р. – Ірак; 2009 р. – Нігерія; 2015 
р. – Йєменська громадянська війна; 2014 р. 
– Україна; війна в Сирії триває досі.

Земля охоплена війнами. Люди гинуть 
тисячами. Це викликає жах і паніку, але Христос 
сказав: це буде, не лякайтеся.

І ми, як християни, маємо велику перевагу 
– реагувати на всі ці події не так, як світ, тому 
що ми знаємо Писання. 

Хвороб стає все більше і більше, це було 
передбачено в Писанні, і це ознаки останнього 
часу. Можливо, ставатиме все тяжче і тяжче, але 
це не означає, що нам потрібно боятися. Це 
свідчить про те, що Ісус Христос скоро прийде.

Світ у паніці, світ в страху, але для нас це 

добра звістка – гряде Спаситель. Усе, про 
що ми прочитали, було сказано в контексті 
швидкого повернення Христа, і це привід 
для радості, хоча у світі буде паніка: «… люди 
будуть мертвіти від страху й чекання того, що 
йде на ввесь світ» (Луки 21:26).

Люди будуть мертвіти від страху – на всій 
землі здійметься паніка від невідомості. Далі 
почнеться масове впровадження чіпів…

Раніше я думав, що до цього будуть 
змушувати. А тепер розумію, що люди будуть 
робити це охоче. Бо інакше ніхто не зможе ні 
купувати, ні продавати, не прийнявши чіп, а це 
– знак антихриста. Нам важливо розібратися 
в цій ситуації, щоб правильно реагувати.

Чому відбувається те,                
що відбувається?

 «Знай же ти це, що останніми днями 
настануть тяжкі часи…» (2 Тимофія 3:1).

До кого звернене це слово? Який його 
контекст? Знай! І блаженний той, хто знає і 
розуміє, що останніми днями настануть часи 
тяжкі. Далі написано: «Будуть бо люди тоді 
самолюбні, грошолюбні, зарозумілі, горді, 
богозневажники, батькам неслухняні, невдячні, 
непобожні, нелюбовні, запеклі, осудливі, 
нестримливі, жорстокі, ненависники добра, 
зрадники, нахабні, бундючні, що більше люблять 
розкоші, аніж люблять Бога, вони мають вигляд 
благочестя, але сили його відреклися» (2 
Тимофія 5-3:2).

Цей текст описує, чому часи будуть тяжкі, 
чому  виникне весь цей хаос, чому ця трагедія 
прийде на землю.  Можна виділити три причини: 
самолюбство, любов до грошей, любов до насолод.

Усі події, які ми аналізуємо, готують шлях 
до приходу антихриста,  це станеться перед 
поверненням Ісуса Христа на землю. «Анти» 
– це проти, антихрист виступить проти Христа, 
проти всього святого, духовного. Усе це будуть  
ненавидіти, нищити, принижувати. 

Те, що ми переживаємо сьогодні, – це 
всього лише репетиція, тренування. У школах 
є така «навчальна пожежна тривога», коли 
всіх дітей виводять, тренують, розповідають, 
як поводитися, якщо раптом таке станеться. 

Для  нас  сьогодн і  оголошена 
«навчальна тривога». Час прокинуться, 
бути готовими, чітко знати, як діяти. Не 
треба лякатися. Інші будуть боятися, але 
не ми, навіть якщо прийдуть часи гоніння.

Якщо вас цікавить тема останнього часу, 

прочитайте 24-й розділ Євангелія від  Матвія, 
шостий розділ Книги Об’явлення і 24-й розділ 
Книги пророка Ісаї. Усі ці книги докладно 
описують ознаки останнього часу, кінця віку. 
Ми повинні це знати і бути готовими.

Усе, що нині діється, – це всього лише 
початок. Після цієї вірусної хвилі буде новий 
ажіотаж. Потім буде інша хвиля, напевно, 
економічна. Нині багато підприємств закрили, 
люди не працюють. Ми навіть не уявляємо, 
який економічний обвал гряде на світ. 

Потім буде політична хвиля. Церкви будуть 
закриватися, люди будуть сидіти по домівках, і 
через це прийде розділення. Справжні віруючі 
відокремляться від номінальних. Написано, 
що будуть відокремлені «вівці від козлів».

Для сучасної церкви це тест. Бо вона 
повільно, але впевнено перетворилася на 
місце розваги. Коли світло не світить, але 
блимає, щоб димок був і щоб жарти звучали, 
а то якось нудно слухати Слово Боже.

Як реагувати?
Не з нашої ініціативи ми сьогодні заховалися 

у своїх домах. Я не проти того, щоб бути вдома, 
не проти того, щоб не ігнорувати події. Бог 
нам дав здоровий глузд, і ним потрібно 
користуватися. Але з чим я не згоден – це з 
тим, щоб закритися вдома і нічого не робити. 
Христос не заради цього помирав!

По домівках люди були закриті давно до нас. 
Наші батьки ще це пам›ятають, вони через це 
пройшли. Були загнані до своїх домів, і в тих 
домах люди каялися, Богу молилися…

Питання не в тому, де ти, а в тому, що ти 
робиш. Що ми робимо нині? Що робить сьогодні 
християнство, закрите по домівках?

У медиків сьогодні багато роботи, у них своє 
призначення. В економістів багато турбот, у 
них своя роль. У політиків своє призначення. 

А яке твоє призначення як християнина? 
Як нам реагувати?

Будьмо готові 
Люди готуються до коронавірусу, а ми маємо 

готуватися до приходу Ісуса. Люди думають про 
коронавірус, розмовляють про коронавірус, 
читають про коронавірус. Замість цього мудро 
буде приділити час Слову Божому. Думайте 

про Ісуса, читайте про Ісуса, говоріть про Ісуса.
Люди сьогодні миють руки, очищають все, 

боячись заразитися вірусом. Ось так треба 
боятися гріха! І це потрібно поширювати на 
світ. Щоб не тільки руки мили люди, а й розум 
і серця. Щоб вони не боялися того, що має 
прийти, а чекали цього.

Сьогодні черги в магазинах. Ми запасаємося 
продуктами, а як щодо запасу духовного? 
Чи вистачає в нас цього запасу в серцях, у 
будинках і сім’ях?

Ми збентежені і налякані: хто цей вірус 
запустив? Хто за всім цим стоїть? Але наш 
фокус  має бути спрямований на те, чи я готовий.

Біблія говорить, що завтрашній день – не в 
нашій владі. Скільки  планів, скільки поїздок ми 
вже скасували… А Слово Боже нас попереджало. 

Перегляньмо, як ми розпоряджаємося 
фінансами, перегляньмо свої пріоритети, 
цінності, відкиньмо всі забаганки. Усе це суєта, 
це лушпиння, і воно відпаде. 

У нас сьогодні багато вільного часу, і важливо 
правильно його використовувати. Те, що люди 
сидять вдома, зовсім не означає, що вони свій 
час використовують правильно. 

«Тому будьте готові й ви, бо прийде Син 
Людський тієї години, коли ви не думаєте!» 
(Матвія 24:44). Це наша відповідальність – 
бути готовими духовно.

«Тож пильнуйте і кожного часу моліться, щоб 
змогли ви уникнути всього того, що має відбутись, 
та стати перед Сином Людським» (Луки 21:36).

Наша мета як церкви – не спати, а молитися. 
Молитися так, щоб обличчя сяяли. Щоб ваші 
сусіди бачили, що у вас не так, як у них, що 
ви спокійні. І коли вони запитають: ви що, не 
боїтеся, ви відкриєте Матвія 24:44 і прочитаєте 
їм. І скажете, що робити, щоб спастися.

Ось що значить бути сіллю для землі, світлом 
для світу.

«Бо ви всі сини світла й сини дня. Не належимо 
ми ночі, ані темряві. Тож не будемо спати, як 
інші, а пильнуймо та будьмо тверезі! Ті-бо, що 
сплять, сплять уночі, а ті, що напиваються, вночі 
напиваються. А ми, що належимо дневі, будьмо 
тверезі, зодягнувшись в броню віри й любови, 
та в шолом надії спасіння» (1 Солунян 5:5-8).

Це призначення християн сьогодні. І не 
біймося, дорогі друзі, Бог нам дав іншого духа – 
«Бо не дав нам Бог духа страху, але духа сили, 
любови і здорового розуму» (2 Тимофія 1:7).

Ще написано: гине народ від нестачі 
знання. Люди просто не знають, що буде. Не 
знають, чому це буде. І не знають, як реагувати. 
Ми – люди віри, тож відповідно і маємо 
реагувати. Наше завдання сьогодні, навіть 
якщо ми закриті по домівках, – впливати на 
цей світ: на сусідів, на свою сім’ю. Готуватися 
духовно, щоб ми не розгубилися і не боялися 
розповідати іншим про прийдешні події. Ми 
повинні говорити, що скоро повернеться 
Христос. Для нас, християн, – це радість, це 
перемога. Христос гряде! Чи готовий ти?!

Є в Біблії текст, який варто нам всім нагадати. Цей текст 
говорить про скорботи.  Усе, що сьогодні відбувається з 
нами, деякі сприймають надто легковажно, мало не як 
якесь театральне дійство. Мовляв, усе це вигадки, шоу, 
якісь хитросплетіння, це все зробила масонська ложа, це 
якась світова змова, це все навмисне.

Але можна скільки завгодно страждати на конспірологічні 
теорії і думати, що це все зробили ЦРУ, Моссад чи китайська 
розвідка, щоб зачистити частину людства. Ви можете 
думати так або думати інакше, але це ніяк не полегшить 
життя людям, котрі сьогодні опинилися в складній ситуації.

С
ьогодні багато країн заблоковано, 
ніхто не виходить на вулиці, 
зачинені ресторани, не працюють 

магазини. І хтось скаже: це ж добре 
трохи посидіти дома, це гарний час. 
Якби не одне «але». Є люди, котрі 
сьогодні вмирають від цієї страшної 
епідемії, є люди, котрі хворіють, і є 
бізнес, який просто в колапсі, стаються 
дуже серйозні зміни.

Деякі аналітики говорять, що якщо 
це не припиниться найближчим 
часом, деякі авіакомпанії стануть 
банкрутами. І звичайно, ж можна 
висунути ще багато різних  теорій 
про те, що все це спеціально було 
зроблене, аби впала економіка і 
настала економічна криза, щоб, 

користуючись моментом, скупити 
все і підім’яти під себе. 

Але від цього не стане легше ні 
пілотам, ні стюардесам, ні власникам 
ресторанів, ані офіціантам, котрих 
звільняють – від цього нікому легше 
не стане.

Я дуже серйозний противник 
усіх цих конспірологічних теорій, 
тому що вони не корисні, марні для 
розуму. Сьогодні – це час встояти. 
Час пройти скорботи. Ось чому я 
раджу не поширювати всякого роду 
неправдиві ідеї, а сфокусуватися на 
іншому – на тому, як нам встояти, як 
зберегти сім`ю, бізнес, суспільство, 
як не пересваритися, не зненавидіти, 
не піти на грабежі і мародерство, 

повіривши якимось пліткам чи діям, 
які в емоціях заполонили людські 
душі. Сьогодні дуже багато людей 
переповнені емоціями. 

Так, ситуація сьогодні справді 
дуже погана, є серйозні ризики. Але 
є надія – Бог може нам допомогти. 

Ось цей текст із 2 Коринтян: 
«А наша надія певна про вас, бо 
ми знаємо, що ви спільники як у 
терпіннях, так само і в потісі. Бо не 
хочемо, браття, щоб не відали ви про 
нашу скорботу, що в Азії трапилась 
нам, бо над міру й над силу були ми 
обтяжені, так що ми не надіялися 

навіть жити. Та самі ми в собі мали 
присуд на смерть, щоб нам не по-
кладати надії на себе, а на Бога, що 
воскрешає мертвих».

Вони все подолали і пройшли 
випробування. Вони подивились 
наперед і не сказали: та все буде 
добре, ми сповідуємо правильно, ми 
виконуємо Божу волю, тому все буде 
чудово. Але вони чомусь допустили, 
що може прийти найгірше, навіть 
смерть, і знайшли надію в Господі 
через воскресіння з мертвих. 

Ми також маємо допускати 
деякі ризики – не для того, щоб це 
сталося, не для того, щоб навчитися 
жити під прокляттям, але для того, 
щоб зрозуміти, що навіть у цих 
ситуаціях є Бог. Ми надіємося на 
Нього. Навіть при найгіршому 
розкладі – Він воскрешає з мертвих.

Дуже легковажною буде наша віра, 
якщо ми живемо лише сьогоднішнім 
днем, забуваючи про вічність. І 
дуже погано, коли ми думаємо: це 
все, це кінець, це апокаліпсис, це 
страшне випробування. Ми чомусь 
так швидко все забули. Забули, що в 
ХХ столітті людство вже проходило 
різні випробування, була епідемія 

«іспанки», була Перша світова, яку 
називали великою війною. Була Друга 
світова війна, яка забрала десятки 
мільйонів людських душ. 

Друзі, ми не знаємо всіх деталей. 
Проте спробуймо знайти потіху в 
Господі і покладімо надію на Нього. 
Нехай Він дасть нам мудрості, як діяти 
сьогодні, якщо когось звільнили, або 
якщо бізнес зупинився, або якщо 
хтось у сум’ятті і в розпачі. 

Переконаний, що Бог дасть вам 
чіткі думки. Я вірю в це і молюся про 
це. І благословляю кожного, хто читає 
це моє звернення. Я підбадьорюю 
вас, щоб ви сьогодні не втратили 
християнську сутність. А навпаки, як 
ніколи раніше зміцнялися в Його Слові, 
як ніколи раніше молилися і як ніколи 
раніше стали надіятися на Господа, 
любити Його, любити інших людей.

Так ми можемо показати Його 
світло, Його любов, Його мир і пройти 
через долину цих випробувань і 
труднощів, що прийшли в наше життя. 

Можливо, це не надовго, я в це вірю 
і так молюся. А навіть якщо і надовго, 
все буде так, як спланував Великий Бог!

Денис ПОДОРОЖНИЙ.
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КОРОНАВІРУС:КОРОНАВІРУС:
Рав Ашер Кушнір народився в 1956 році в Чернівцях. Сьогодні 

він один із найбільш відомих російськомовних рабинів і лекторів, 
автор багатьох книг і аудіолекцій, що стали бестселерами серед 
російськомовних еврев. Цикли його лекцій «Секрети сімейного 
щастя», «Виховання дітей», «Анатомія людської душі», «Сенс життя», 
«Не хто єврей, а що єврей...» та інші розійшлися багатотисячними 
примірниками.
В останні роки викладав в «Махон Лев» - Єрусалимському 

технологічному коледжі. 
Пропонуємо читачам його міркування на найактуальнішу, на жаль, 

тему сьогодення - про коронавірус.

М
енше року тому не було жодного 
передбачення ані вчених, ні астрологів, 
ані тих, хто ворожить на картах чи кавовій 

гущі або по руці. Ніхто не зміг передбачити 
страшну епідемію, що розпочнеться в Китаї 
і переверне увесь світ, який процвітав, люди 
будували довготривалі плани.

Людство пройшло довгий шлях розвитку, щоб 
огородитися від різного роду нещасть. Розвинули 
промисловість, перемогли голод, полегшили 
працю, відкрили антибіотик, збудували лікарні, 
сконструювали літаки, автомобілі, щоб дістатись, 
куди заманеться, швидко і з комфортом. Навчилися 
зводити гігантські будівлі зі скла і залізобетону, 
випускати супутники, роботів, комп’ютери, танки, 
ракети…

І ось на вершині торжества людської цивілізації  
з’являється маленький вірус і повертає всіх багатих 
і бідних, правителів і простих людей, розвинуті 
й сильні і зовсім не розвинені держави рівною 
мірою на тисячоліття назад.

Немає польотів, поїздок, подорожей, розваг, 
спортивних змагань, масових заходів, немає 
ресторанів, концертів, шкіл, садочків, а основне 
– немає і антивірусу. І нікуди втекти. Світ 
паралізований.

Ми в центрі історичної події – всесвітньої 
епідемії. Люди в паніці, налякані, стривожені… 
Прогнози невтішні: погинуть тисячі, а то й сотні 
тисяч. Це дійсно страшно.

Але замість того, щоб тихенько сходити з розуму, 
спробуймо використати страх собі на користь. 
Страх або паралізує, або мобілізує. Виберімо 
друге. Це допоможе залишитися реалістами і 
звільнитися від непотрібних страхів.

Отож усі ми стали свідками надзвичайних 
подій. Як їх зрозуміти? У кожного своя думка. 
Але важливо зрозуміти це з точки зору Святого 
Писання. Багато хто бачить природний хід подій. 
Мовляв, знайдемо природну причину цього лиха, 
придумаємо вакцину, перечекаємо і – забудемо. 

Проте варто побачити у всьому не природні 
причини, а заховані за ними цілі і наміри Творця. 
Зрозуміти, зробити висновки і їх запам’ятати. 

Сьогодні вважають, що людина керує світом. 
А ми вважаємо, що Творець керує світом. І так у 
всьому, до найменших деталей. Тому в кожного 
вірусу є точна адреса.

Чому відбуваються такі мегаподії? Уже давно 
немає пророків, здатних дати відповідь на питання: 
чому? Однак загальні правила мови Творця відомі. 
Ключ звернення до нас викладений у Святому 
Писанні, і всі, хто його вивчає, мають їх знати.

Говорить Бог
 Китайці можуть знати, але вони не повинні. 

А всі, хто називає себе віруючими, повинні знати 
мову Творця, Він з нами розмовляє, і ми повинні 
це правильно розуміти. 

Як говорить Бог? Через життєві обставини. Коли 
всі були здоровими і суспільство було стабільним, 
Бога не надто і зауважували. Ось Йому і довелося 
через особливі події нагадувати про Себе.

Люди допитливі: «А чим займається Бог?». Як 
чим? Включіть новини – там стільки подій. Це 
немов всесвітній потоп.

До речі, щодо потопу. У Біблії описана одна з 
центральних та унікальних подій людської історії 
– потоп. Катаклізм світового масштабу. Практично 
майже все людство знищене. У Писанні читаємо, 
що після того, як це відбулося, Творець пообіцяв, 
що більше не буде нищити світ потопом. А як 

щодо епідемій? Тисячі років тому було написано, 
що в кінці днів епідемії охоплять все людство.

Епідемії були завжди, але локальні. Вони 
могли охопити місто, країну, навіть материк, але 
не весь світ. Та Писання наголошує, що саме в 
кінці днів прийде епідемія на весь світ, коли 
людина створить для цього відповідні умови. 
Зростуть нахабство та аморальність, молоді не 
будуть шанувати старших, все буде дорожчати, 
держави ставатимуть атеїстичними, суспільство 
стане розпусним, а ті, хто боїться Бога, будуть 
висміяні, істина буде знівечена.

Усі ці передбачення здійснилися одне за 
одним. Ми бачимо це на власні очі.

А те, що відбувається сьогодні на поличній 
арені Ізраїлю, не має ніяких аналогів. Раніше 
політики прикривалися масками турботи про 
народ, говорили про якусь ідеологію. Сьогодні всі 
маски зірвані, втрачена остання крапля совісті. 
Можна просто так, на догоду своїм особистим 
амбіціям, створити неймовірну політичну кризу 
у всій країні, зруйнувати економіку, попутно 
розв’язавши нечувану хвилю антисемітизму. 
Отакими ми звикли бачити сучасні події. А 
насправді це все – маріонетковий театр.

І що ми маємо сьогодні? Люди, далекі від 
Писання, керують країнами. 70 років народ Ізраїлю 
перебував у вавилонському полоні. Якби вони 
були там трохи довше, вони би просто щезли.

70 років проіснувало зло під назвою СРСР. 
Це було суспільство абсолютного відкинення 
Бога. Якби воно протрималось довше, мабуть, 
нас би тут не було. 

З  часу створення держави Ізраїль почався 
вже 72-й рік. Та перші симптоми змін проявилися 
трохи більше року назад. Коли ніби за сприятливих 
обставин виявилося, що неможливо сформувати 
уряд в Ізраїлі. А він і не мав сформуватися. Час 
закінчився. Зверху не дозволяють. 

На наших очах збуваються ознаки останніх 
днів. Одна з них – всесвітня епідемія. У пророка 
Ісаї 21-26:20 читаємо: «Іди, мій народе, ввійди 
до покоїв своїх, і свої двері замкни за собою, 
сховайся на хвилю малу, поки лютість перейде! 
Бо Господь ось виходить із місця Свого, навідати 
провини мешканців землі, кожного з них, і відкриє 
земля свою кров, і вже не закриє забитих своїх!».

Тисячоліття тому було написано про події наших 
днів. Хто хоче більше про це довідатися, почитайте 
з Книги пророка Ісаї з 20-го вірша другого розділу: 
«Покине людина того дня божків своїх срібних і 
божків своїх золотих, що собі наробила була, щоб 
вклонятись кротам і кажанам, щоб піти у печери 
й розщілини скельні від страху Господнього і 
від слави величчя Його, коли прийде Він острах 
збудити на землі! Відкинься ж собі від людини, 
що віддих у носі її, бо за що її поважати?».

Тобто саме епідемія готує до наближення кінця 
світу. Чи це теперішня епідемія, чи будуть наступні, 
невідомо. Але точно знаємо, що це початок. 

Чия корона?
Уперше після потопу сталася біда такого 

масштабу. Біда, викликана не конфліктами між 
людьми, не непорозуміннями між державами, не 
війнами і не локальними природними явищами. 
Усе людство, разом узяте, опинилося по один бік. 
А Хто по другий? Що це за назва – «коронавірус»? 

Кажуть, під мікроскопом він виглядає ніби 
в короні. Чи це фантазії? Випадковостей у світі 
немає навіть у назвах.

Що таке корона? Це символ влади, царювання, 
управління. Як дізнатися, хто є царем?  Цар має 
корону. А хто робить царя царем? Його піддані. 
Чим більше вони визнають його владу, тим більше 
він цар. Вони ніби одягають на нього корону.

А тепер спробуймо подивитись на події, що 
відбуваються, у контексті Писання, яке передбачило 
їх тисячі років тому.

На початку історії людство визнавало владу 
і правління Творця. Корона була на Ньому. Але 
закономірністю у світі став духовний регрес. Чим 
більше часу від початку творіння, тим більше 
бажання людини віддалитися від Творця. І люди 
потрохи передали корону спочатку силам природи 
– так появилося ідолопоклонство. 

Минув час, виникли ідеї деїзму, пантеїзму, 
агностицизму, а в міру розвитку науково-
технологічного прогресу люди забажали повністю 
взяти долю у свої руки. Для цього був запущений 
гігантський проект – збагнути природу без Творця. 
Саме так виник сучасний науковий атеїзм. 

Іншими словами, вже більше 300 років, як 
людина забрала корону собі. Бога нема! Ми в 
цій гіпотезі не маємо потреби, сказали гордовиті 
вчені. Нам вдалось пояснити всі явища природи на 
базі законів природи. У нас навіть є припущення, 
як все це могло з плином часу і збігом обставин 
самоорганізуватися. 

Хлопчик і іграшка
На що це подібне? Жив-був собі кмітливий 

хлопчик. Одного разу він знайшов механічну 
іграшку. Розібрав, зрозумів, як вона працює, навіть 
зміг її дещо вдосконалити і дуже загордився. Брати 
його запитали, хто цю іграшку створив. «А ніхто, 
вона сама виникла». – «Так не буває!». – «Буває. 
Я зрозумів, як вона працює, все можу пояснити, 
навіть дещо вдосконалив. Так що в гіпотезі 
існування якогось творця не маю потреби». – 
«Але розуміння того, як влаштована іграшка, не 
означає, що в неї немає творця». – «Я вважаю, що 
іграшки збираються самі по собі». – «Та де ти це 
бачив? Так не буває». – «Зараз не буває, а раніше 
було. Це сталося кілька мільярдів років тому. І я 
вам це доведу. Навіть якщо це займе ще кілька 
мільярдів років. А іграшку не віддам. Вона моя».

І знаєте, що вони придумали? Що на початку 
стався вибух. І так вдало рвонуло, що народжені 
молекули стали битися одна об одну, мільярди 
років билися і от результат – у люди вибились. 
Рвонуло так сильно, що вибух енергії поступово 
породив свідомість, знання, розум, почуття, 
фантазії, бажання, мистецтво, науку. 

Але ж це повний абсурд! Ну то й що? Просто 
ми не хочемо Бога. Він нам заважає. Ми самі 
можемо придумати, як світ міг би з’явитися без 
допомоги надприродних сил. Усе можна пояснити 
законами природи, без Бога, при чому тут Бог? 

Самі собі боги
Прийшло покоління людей, яке сказало: 

«Людина – це звучить гордо». Корона наша – 
ми самі стали богами. Якщо світ, всесвіт, природа 
– це мертва матерія, комбінація різних форм і, 
крім закономірних, усі процеси в ній випадкові, то 
виходить, що світ нічийний, у нього нема хазяїна. 
І тоді хто в ньому повелитель? Людина! Вчений. 
Я цар, корона моя.

Людині неважко уявити, що в майбутньому 
вдасться сконструювати досконалого робота, 
заслати на далеку зірку і освоїти її. Цей робот 
буде наділений штучним інтелектом, зможе 
забезпечити себе енергією довкілля і виробляти 
собі подібних. Він не буде усвідомлювати того, 
що за ним слідкують і навіть його контролюють, 
незважаючи на повне відчуття свободи. Бо ж 
навколо ніяких людей…

Бачити себе в ролі бога – нема проблем. А от 
уявити, що їх самих створив Бог, – ні! Гордість не 
дозволяє. У Писанні  сказано, що людина створена 
за подобою Самого Бога. Вона єдина у світі здатна 
творити. Тому їй і не складно відчути себе богом. 
Але тільки для таких богів Бог – конкурент. Він 
стоїть на перешкоді їхньому прагненню відчути 
повну владу над своєю долею. І що вирішують 
нові боги? Бога нема! І Його не стало!

Як можна зрозуміти масовий психоз віри в 
атеїзм? Атеїстичній пропаганді вдалося поселити в 
серця людей повну ілюзію наукового всезнання, в 
той час, коли в критичних точках усвідомлення світу 
жодних достовірних і однозначних знань немає.

Найвправніше захована 
таємниця науки

Спробуймо коротенько зачепити основні 
точки появи і розвитку світу так, як це розуміє 
людина. Кажуть, стався великий вибух, виникла 
матерія. А це значить, що мертва, інертна матерія 
перетворилася на матерію живу. А потім жива 
матерія стала матерією, яка вміє думати, відчувати 
і навіть заговорила. Так ось це і є три критичні 
точки моделі атеїзму. І у всіх трьох немає ні 
найменшого розуміння того, як це могло статись. 
І навряд чи таке розуміння прийде.

 Перша критична точка. Як виник всесвіт? На 
сьогодні прийнята космологічна модель велико-
го вибуху. Але ця теорія не пояснює виникнення 
самого вибуху. І вся накопичена інформація про 
те, що сталося після цього вибуху, не допомагає 
зрозуміти, що відбулося безпосередньо в момент 
вибуху і тим більше до нього. При цьому теорія 
не відкидає можливості існування будь-чого 
до цього вибуху. Логічно виникає запитання: 
а що ж тоді вибухнуло? З якої причини? Що 
передувало цьому вибуху? Учені задумалися і 
знайшли багато нестандартних відповідей. Були 
збудовані нові космологічні моделі: теорія струн, 
інфляційна модель, але поки що вони не отримали 
підтвердження. Та навіть якщо отримають – це 
нічого не вирішує. Адже вони тільки відсувають 
незнання на один рівень вище. Від сингулярності 
великого вибуху до скалярного поля, яке ще 
менш зрозуміле. Від закону всесвіту до законів 
передбачуваного мультивсесвіту. Тепер вони ще 
більше не знають. І більше того, яке б вирішення 
не було запропоноване, воно лише потягне за 
собою наступні питання: а що йому передувало? 

Наука шукає вирішення лише у вузьких рамках 
матеріалізму, а в них немає відповіді на причину 
виникнення всесвіту. Тому що немає причин 
розірвати причинно-наслідковий ланцюжок. 
Немає також відповіді, звідки взялися ця первинна 
чарівна енергія і чудесні закони природи, здатні 
породити такий надскладний світ. Незалежно від 
того, скільки це зайняло часу – мільярди років чи 
цілу вічність, це невирішена проблема сама по собі.

З усього, що відомо в науці, у першопочатковій 
енергії  великого вибуху не містилось нічого, крім 
потенціалу створення первинних основ матерії. 
То як безцільний, безликий, беззмістовний вибух 
з нічого, навіть з урахуванням законів природи, 
міг випадково породити те, що аж ніяк з нього 
не виходить: свідомість, розум, бажання, вибір, 
мову, совість, прагнення до осмислення і моралі. 
Яким чином з електромагнітного випромінювання 
могли з’явитися відчуття власної особистості, 
питання істини і обману, добра і зла, співчуття і 
милосердя, мистецтво, врешті-решт сама наука. 
Це проблема номер один в науці.

Друга критична точка – це перетворення 
неживої матерії на живу. Ця головоломка, створена 
атеїстичним світоглядом, отримала назву абіогенез. 
У вирішення цієї проблеми вкладені гігантські 
зусилля і ресурси. Але ніякого вирішення немає. 
Як сам по собі з’явився і запрацював без зупинки 
перший рефлікатор? Як вирішується головоломка 
симбіозу тріади біомолекул життя? Як пояснити 
чудо інформаційного коду ДНК? І яким чином 
утворилася перша функціональна клітина? Це 
проблема номер два.

Третя критична точка. Це свідомість людини, 

тобто уся ментально-психічна її діяльність. 
Це найбільш непролазна сфера. Атеїсти і тут 
залишаються на позиції, що все це матерія і все 
можна зрозуміти за допомогою метафізики. Але 
це позбавлене наукового змісту. Якщо ментальна 
діяльність людини повністю пояснюється 
фізико-хімічними процесами головного мозку, 
тоді свідомість, моє «я», прийняття рішень, ідеї, 
почуття повинні мати властивості матерії. А 
це значить, що вони повинні мати біохімічну 
основу – а її нема. А ще вони повинні мати 
місцезнаходження в просторі. І його нема.  Вони 
мають підпорядковуватися законам природи. Але 
ми добре знаємо, що наші думки, свідомість вибір і 
почуття ніяким законам природи не підкоряються. 

Вони мають бути доступні прямим дослідженням, 
спостереженням, вимірам – але вони не доступні. 
У мене немає можливості пояснити суб’єктивність 
психічної діяльності людини. Як можна виразити 
в рамках природних наук почуття, переживання, 
задоволення? Як виміряти ненависть  в амперах, а 
любов – у кілограмах? Або які молекули в людині 
бачать, чують, відчувають смак, радість, біль, і що 
надає всьому сенс? Виходить, що нейтрони здатні 
любуватися картинами Ренуара і не переносити 
Рембрандта, насолоджуватися сонатами Бетховена 
і не терпіти Моцарта. Це ж абсурд!

А де моє «я» в безмежних нетрях мозку? Ніхто 
його не знайшов. Свідомість і вся ментальна й 
психічна діяльність людини – це основна проблема.

Отож ці три проблеми – це основа розуміння 
світу, і саме про них немає у людини ніяких знань. 
Це, ймовірно, найвправніше захована таємниця 
науки. Не те що вона замовчується – їй просто 
не надають ваги.
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Один плюс один дорівнює…        
А скільки треба?

Атеїсти можуть необмежено видавати незнання 
за знання, використовуючи методи наукового 
затуманювання. Адже все перебуває в процесі. 
Метафізика визначена як єдино правильна 
концепція. І хоча в її рамках немає вирішення 
цим трьом центральним проблемам, це нікого не 
лякає. Коли заздалегідь встановлений постулат 
матеріалізму, то залишається лише знайти якесь 
пояснення тому, як би це могло випадково статися. 
І тоді відкривається необмежена перспектива 
досліджень.

Це як «один плюс один» дорівнює?.. Спробуймо 
виключити відповідь «два» і подивитися, скільки є 
неправильних рішень. Знаєте, скільки? Безмежна 
кількість! Тому ніхто не в паніці. Вселенський 
процес, побудований на неправдивому посиланні, 
може тривати безкінечно. 

Це нагадує людину, яка кидає кульку від 
настільного тенісу в бетонну стіну і патетично 
заявляє: «Настане час – і вона проломить цю 
бетонну стіну і відкриє комору знань, які за нею 
сховані». Ось із таким пафосом вчені кидаються на 
бастіон дослідження. Можна так, а можна і не так… 
Ця ідея провалилася? Знайдемо нову. Захищають 
кандидатські, докторські... Це справді рухає науку 
і розширює пізнання, але жодної відповіді на 
три поставлені питання не дає. І не може дати.

Проте ідеологів атеїзму це не хвилює. Адже 
вони при владі. Американський філософ Томас 
Нагель про це сказав так: «Здобута героїчна 
перемога ідеологічної теорії над здоровим 
глуздом». Краще й не скажеш. 

Нас дурять
Чому ми повинні втратити розум і повірити, 

що незбагненно складний і багатогранний світ 
навколо нас – зірки, море, ліси, квіти, леви, барани, 
математика, філософія, музика, любов, співчуття, 
дружба – все було породжено випадковими 
взаємодіями хімічних молекул. Та ж це абсурд! 
Яке насильство треба вчинити над розумом, над 
раціональністю, що вся незбагненна цілеспрямована 
складність могла випадково самоорганізуватися.

Неживе породжує живе. Випадковість 
породжує доцільність, хаос виробляє інформацію, 
інформація перетворюється на мислення, енергія 
трансформується у свідомість, безглузде стає 
осмисленим. Як це все можна прийняти? Нам 
так промиють мозок, що й мозку не залишиться. 

Але ви, швидше за все, здивуєтеся. Мовляв, 
щось тут не те. Запитайте будь-яку інтелігентну 
людину – і вона вам грамотно розкаже, буцімто 
наука доказала, що Бога немає. 

А може, справді настав час кожному цим 
поцікавитися? Наука не доказує і не спростовує 
реальність Творця. Це не її компетенція. Вона не 
теїстична і не атеїстична, вона просто наука. А що 
робить наука? Вона тільки створює психологіч-
ні умови невірства. Лауреат Нобелівської премії 
з фізики Стів Вебер сказав про це так: «Наука 
не робить неможливою віру в Бога, вона лише 
допускає можливість невірства». 

Отож річ не в науці, а в самому вченому. Яку 
точку відліку він вибере, так він і розумітиме 
світ. А ось вислів іншого лауреата Нобелівської 
премії Вернера Гейзенберга: «Наука для людини 
нерелігійної – засіб віддалення від Творця, а 
для релігійної – засіб наближення до Нього». 
Усе залежить від самої людини, а не від науки. 
І жодні досягнення науки, жодні технологічні 
рішення не доказують відсутність Творця. Немає 
ніякого зв’язку між досягненнями науки і техніки 
і питанням існування Бога. Усі ці досягнення 
відбуваються в рамках створеного Ним світу, і 
немає жодних протиріч.

Бог помер?
Наука не доказує, що немає Бога, але є люди, 

які нечесно використовують науку для того, щоб 
нав’язати свій атеїстичний світогляд. Є люди, які 
вкрали корону Бога. І весь час, доки вони тримають 
її на своїй голові, доки почуваються богами, у них 
немає шансів пробудитися. 

А що робить Бог? Він довготерпить. Так, як 
люблячий батько спостерігає за поведінкою 
сина в перехідному віці. Проте чаша терпіння 
на певному етапі повна. То ви Мене поховали? 

Колись популярний філософ Ніцше якось 
проголосив, що Бог помер. Це породило жарт. При 
вході в університет причепили великий плакат зі 
словами Ніцше: «Бог помер» і підпис «Ніцше». А внизу 
хтось дописав: «Ніцше помер» і підписав: «Бог».

Ось і зараз Бог говорить: побачимо, хто кого 
поховає. Ви взяли долю в свої руки, ви відкрили 
всі закони природи, збагнули генетичний код, 
полетіли на місяць, створили літаки, комп’ютери, 
збудували 150-поверхові будівлі, перекрили ріки, 
винайшли ліки... Добре! Я пошлю вам маленький 
вірус і подивимося, як ви управляєте своєю долею. 

Але чому вірус?
Хтось запитає: а чому саме вірус? Згадаймо, 

що вони стверджують, що тваринний світ від 
клітини до приматів виник в процесі еволюції. 

Організм людини складається з більш як трильйона 
клітин. Кожна клітина – це надскладний механізм, 
який складається з ядра, ядерця, цитоплазми, 
плазматичної мембрани, ядерної оболонки і 
десятків інших елементів. В ядрі розміщена 
мікроскопічна за розміром молекула ДНК, яка 
складається з більш як трьох мільярдів букв 
інформації про найдрібніші деталі організму. 
Сумарна довжина всіх ДНК організму людини, якщо 
їх витягнути у вигляді ланцюжка, розтягнеться на 20 
мільярдів кілометрів. Клітини організму формують 
неймовірно складні і взаємопов’язані системи 
кровообігу, дихання, травлення, розмноження, 
виділення, нервову систему, лімфатичну, 
імунну, ендокринну. Органи тіла і кінцівки – 
це взірці інженерного мистецтва, які вражають  
оптимальністю своєї будови і своїми розмірами. 

Протяжність судин кровоносної системи людини 
– 100 тисяч кілометрів. Загальна кількість капілярів 
коливається від 100 до 160 мільярдів. Нейронів 
в мозку людини близько 100 мільярдів. Загальна 
кількість альвеол у легенях – 500-700 мільйонів. 
Ворсинок тонкої кишки – близько трьох мільярдів. 
В оці людини – 110-130 мільйонів рецепторів, які 
відповідають за сприйняття світла взагалі і ще 5-7 
мільйонів, які відповідають за сприйняття кольорів.

І всі ці та інші колосально складні 
системи функціонують у філігранній гармонії, 
цілеспрямовано утворюючи єдине ціле – організм. 
Отож організм – це незбагненно складний 
гігантський завод нанотехнологій, де трильйони 
складових працюють злагоджено і функціонально. 

Як ця цілеспрямована і злагоджена будівля, 
яка, як має бути зрозуміло кожному, свідкує про 
свого Творця, могла випадково себе збудувати? 
Як? А знаєте, що вам відповідають? Та ви нічого 
не розумієте, ви темні. Відбувалася еволюція. 
Механізм мутації і природний відбір побудував 
наосліп надскладну функціональну конструкцію. І 
так успішно збудував, що людина зі своїм генієм 
не здатна навіть їх збагнути, не кажучи про те, 
щоб хоча б приблизно відтворити. 

От матінка-природа дає! Еволюція вважається 
науковим фактом, коли водночас вона не 
спостерігається. Бо її відстежити неможливо, це 
ж займає мільйони років за їхньою теорією. Її 
також неможливо підтвердити експериментально 
з тієї ж причини. Достовірних знань про те, як це 
сталося, немає. І все ж мутації і природний відбір 
створили тваринний світ, і це науковий факт. Навіть 
не сперечайтеся, ми краще знаємо, ми – вчені.

І тоді Бог сказав: то ви краще знаєте? Уся справа 
в мутації? У зміні генетичного коду, в порушенні 
стійкого стану організму? Дивно. Тоді виходить, що 
вміст першої клітини вже мав потенціал побудови 
суперскладної конструкції примата? 

Вам не соромно? І ви в те вірите, не маючи 
прямих доказів? Ви кажете, що це все мутації? То 
Я пошлю вам один маленький вірус. Ніби вірус 
як вірус, таких мільйони. Але тільки пошлю міру 
за міру. Я пошлю вам вірус мутанта. Адже ви в 
цьому розбираєтеся? І Він послав. Уже декілька 
місяців, як послав. І люди стали вмирати. 

Боже, за що?!
І всі вже закричали по-іншому: за що? Для 

чого Творцеві посилати епідемію? Це жорстоко, 
несправедливо. Ми не хочемо Такого Бога, Який 
втручається в наше особисте життя.

То ви не хочете? А хто вам це особисте життя 

дав? Чому ви зараз про Мене згадали? Якщо 
Мене немає, то і претензій ні до кого немає. Але 
якщо Я є, то Я – Той Самий, Хто вам це життя і 
дав. А чому раніше про Мене не згадували? Чому 
своє існування, благополуччя, здоров’я приписа-
ли собі? А ледь що не так, то Я винен? Ви ж самі 
пробудили це покарання. Адже якби його не було, 
не було б вірусу. Чи тоді ви б про Мене згадали? 
З Писання знаємо, що Бог неодноразово посилав 
на народ Ізраїлю моровицю – і як покарання, і 
для пробудження.

Наприкінці днів зруйнуються підвалини 
цього світу, щезне духовний спокій, життя людей 
наповниться страхами, тривогами і стражданнями. 
Весь світ постане перед жахами руйнації, і 
тоді всім відкриється, що хвастощі і свавілля 
людини, її самовпевненість і гордість своїми 
досягненнями призведуть тільки до трагедії. І 
тоді всі визнають беззмістовність безцільного 
життя, яке веде в нікуди. Лише тоді, коли 
людина впаде у відчай, не досягнувши своїх 
бажань і пожадливостей, прийде прозріння.

Творець дає нам знати, що Він є і що треба 
прокинутися. Він управляє двома мірами, двома 
паралелями. Одна – це міра правосуддя, вона карає 
за порушення волі Творця. Друга міра – милосердя, 
вона необхідна як умова свободи вибору, щоб 
відтермінувати це покарання. І це створює враження, 
що поведінка людина безкарна. Покарання 
– це природний результат, якого неможливо 
уникнути. Його можна відкласти на деякий час, 
але врешті-решт воно обов’язково звершиться.

Гріх невігластва
Нам із небес натякають, що треба негайно 

виправлятися. Знаєте, який головний гріх 
сьогодення? Гріх бездумства. Це найстрашніший 
гріх сучасної людини. Отримати найдорожчий 
подарунок від Творця – розум і не користуватися 
ним за призначенням, а використовувати на що 
заманеться, лиш не на основне: на пошук істини, 
на прояснення питання про сенс життя, на основне 
питання, від якого залежать всі інші питання, – 
питання існування Творця. Хіба це правильно – 
залишатися невігласом у найважливіших питан-
нях людського буття?

Погляньте , чим  людина  сьогодні 
зайнята: робота, знову робота, а далі треба 
відпочити, розслабитися, кафе, ресторани, 
дискотеки, музику послухати, поговорити по 
телефону, поїздки, подорожі, соцмережі… У 
людини просто немає часу, щоб задуматись.

«Ага, то в тебе немає часу на Мене?». І Бог 
зупинив для тебе світ. Настав карантин. Сиди вдома, 
сам на сам, і задумайся. На жаль, айфони в нас 
ще не відібрали, а це основний засіб бездумства. 
Та є ще надія, що на якомусь етапі набридне 
втуплюватися в той екран, і тоді з’явиться маленький 
шанс задуматися по-справжньому. Для чого я 
живу, що таке життя? Чому воно взагалі існує? Чи 
є в ньому сенс, а може, нема? Адже я народився 
не по своїй волі, ніхто в мене не питав, хочу я 
народитися чи ні. І ось я живу, живу! Не по своїй 
волі. Усі мої органи і системи працюють самі 
по собі, автономно. І воля людини ніяк не може 
бути причиною факту самого життя. То звідки 
взялося життя?

Жити, щоб померти?
Проте людина дуже хоче жити, а доводиться 

помирати. А це вже зовсім неподобство. 
Тільки влаштувався, накопичив якісь фінанси, 
порозумнішав, набрався досвіду і – померти? Це 
якась нісенітниця! Народився, жив, помер. Для 
чого все це було? Люди жили без мене і після 
мене будуть жити, а що моя поява у світ дала? І 
все моє життя, усе, про що я думав і мріяв, чого 
хотів, чого добивався – куди це все щезло? 

А Бог кричить: Я вам дав життя, чому ви не 
задумуєтесь про його сенс? Ну хоча б для того, щоб 
не було нестерпно боляче за безцільно прожиті 
роки. Ці питання, як і всі інші принципово важливі 
питання, походять від найважливішого питання – 
питання існування Творця. Це не проста цікавість, 
від цього питання залежить все наше життя.

Особиста трагедія
Спробуймо собі на мить уявити,що Творця 

немає. А ви присвятили все своє життя служінню 
неіснуючому Богу. Молитва, читання Писання, 
від злого стримуєтеся, живете праведно. Що ви 
втрачаєт? А тепер уявімо, що Він є і що саме це 
наш розум і зобов’язаний дослідити. А людина, яка 
живе сама по собі, розтратила своє подароване 
зверху життя на якесь біологічне існування. Це ж 
нерозумно найвищою мірою. Це особиста трагедія.

 Не шукати відповіді на питання існування 
Творця – це страшенний гріх. І ще один супутній 
гріх – сучасне суспільство перестало шукати істину, 
поняття істини взагалі щезло. Усіх влаштовує така 
собі відносна істина. У кожного вона своя. 

Звичайно, це гарантує людині можливість 
задовольняти потреби свого «его». Хто не шукає істину, 
той неодмінно знайде підтвердження своїх думок.

Відсутність інтересів у пошуках істини призвела 
до того, що більшість фізиків не цікавиться 
тонкощами доказів теорії еволюції. Біологи не 
цікавляться проблемою виникнення всесвіту. Ні 

тих ні інших не хвилює тема творіння. І навіть 
той, хто готовий прийняти реальність Творця, 
байдужий до теми сенсу життя. 

Це колосальний інтелектуальний гріх. Бог каже: 
Я тебе створив за образом і подобою Своїми, Я 
тобі дав найдорожче, найвище і найцінніше – 
дорогоцінний розум. Чому ти не використовуєш 
його за призначенням? Чому втікаєш від основних 
життєвих рішень? У тебе нема часу? Тоді сиди на 
карантині, задумайся, нарешті.

І де сьогодні ввели карантин? По цілому світу. 
Бог звертається таким чином до кожної людини. 
У Китаї, в Італії, в Ірані, в Ізраїлі і в Україні. Усі 
повинні пробудитися.

Людям світським коронавірус даний, щоб їх 
пробудити, щоб вони замислилися. А віруючим 
людям цей вірус зрозумілий. Якщо натягнути маску 
на рот, значить, менше зла й отрути має виходити 
з цих вуст. Мова не стільки про нецензурну лайку, 
як про злослов’я.

Якщо примушують носити маску, значить, не 
треба туди пхати що попало. Усяких летючих мишей, 
жаб та собак. Вживайте здорову їжу. Заборонили 
тиснути руки, то, може, не треба їх скрізь пхати. 
Та й руки мити треба не лише в час епідемії…

І ось народ мимоволі почав дотримуватися 
повелінь Писання. Це з нами говорять згори. Ми 
повинні виправлятися. І насправді кожен знає, 
що конкретно йому треба виправляти. І коли це 
станеться, кожен з нас поверне корону Творцеві.

Віддаймо корону Цареві всесвіту
Дорогі друзі, Творець нагадує, що Він є. Він 

– Цар. Корона належить Йому. Світ повинен 
прийти до виправлення. Ці дні усамітнення треба 
використати з максимальною користю. Більше 
молитися, читати Писання, псалми, особливо 
90-й, 122-й, 131-й. Молитися не лише за себе, 
а й за весь світ, щоб ніхто не помер ні в Китаї, 
ні в Ірані, ніде. Молитися про власне здоров’я, 
здоров’я близьких і рідних. Підсилити дотримання 
заповідей, полюбити ближнього, як самого себе. 
І виконувати те, що каже МОЗ. Одягати маски, не 
виходити з дому без потреби.

А тепер повернімося до паніки і страхів. А 
точніше – до страху Божого, який є початком 
премудрості. Ми вже з’ясували, що обов’язок 
людини – пізнати реальність Творця. Треба знати, 
що Бог існує. Не вірити, а знати.

А що ж тоді віра? Віра – це залишатися вірним 
цьому переконанню. Віра – як дерево з якого 
виростає плід довіри. Нам треба довіритись своєму 
Творцю, надіятись на Нього і слідувати за Ним. 

Це Він створив мене. Він люблячий Батько, і 
все, що Він мені посилає, подобається це мені чи 
ні, – це абсолютне добро. Коли людина потрапляє 
в проблему, вона все одно на щось надіється: на 
свою мудрість, на силу, на гроші, на зв’язки. І тоді 
Бог забирає від неї своє піклування і віддає у 
владу того,  на кого чи на що людина надіється. 
Хто вірить в природу – відданий в руки природи. 
Будь ласка, шукайте антивірус самі. 

Але хто надіється на Творця, удостоюється 
найвищого блага, яке людина лише може собі 
побажати, – душевного спокою, розсудливості. 

Надія – це не байдужість до всього, наркомани 
під дозою також дуже спокійні. Це усвідомлений 
вибір і чітке розуміння ситуації. 

Творець створив світ. Не я. Він ним керує. Не 
я. Він створив ці обставини. Не я. Він бажає мені 
добра, але не такого, якого я хочу, а того, що Творець 
посилає мені. Мабуть, зверху набагато видніше, 
що є добром для мене. Чого ж мені тривожитися?

Вислів, що все від Бога нам на добро, – не 
самонавіювання, це холодний розрахунок. Тому 
людина й повинна почуватися, як у маминих руках. 
Мама бігає туди-сюди по перону, переживає, що 
не встигне на поїзд. А дитинці все одно, адже 
вона в руках мами.

Надія на Творця знімає всі тривоги, всякий 
гніт, напругу, заспокоює нерви і дарує душевний 
спокій. І ви розумієте, що страхи і паніки недоречні. 
Боятися, трястися і панікувати – це виключне 
право тих, хто самовільно натягнув на себе корону 
Бога. Їм справді є чого боятися. А той, хто всім 
своїм життям, вірою і розумом покладає корону 
на істинного Владику світу, живе в повному мирі 
і спокої – йому боятися нічого.

Тому ці дні треба провести в благоговінні перед 
Богом, у радості і поклонінні перед Ним. Адже ми 
переживаємо історичний момент. І Він обіцяв, 
що той, хто буде надіятись на Нього і виконувати 
Його волю, слідувати за Ним, – не постраждає.

Бажаємо всім пройти цей важкий період і 
побачити прихід Ісуса.

ЧИЯ КОРОНА?ЧИЯ КОРОНА?
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ЗДОБУТКИ ХРИСТОВОГО ВОСКРЕСІННЯЗДОБУТКИ ХРИСТОВОГО ВОСКРЕСІННЯ
Що означає воскресіння Христа осо-

бисто для нас? Розглядаючи Новий 
Заповіт в хронологічній послідовно-
сті текстів, які сповіщають про цю 
подію, можна виділити чотири най-
важливіші духовні здобутки.

Перемога над владою гріха і смерті
«Не жахайтесь! Ви шукаєте Розп’ятого Ісуса 

Назарянина. Він воскрес, – нема Його тут! Ось 
місце де Його поховали були» (Мр. 16:6).

Порожня гробниця без слів свідчила про Його 
воскресіння, а ангел лише констатував факт того, 
що сталося. Заради цього Христос пішов на хрест, 
тому що Він «прийшов, щоб знайти та спасти, 
що загинуло!» (Лк. 19:10). І тепер, через здобут-
ки Своєї тяжкої смерті та славного воскресіння, 
Христос, перемігши смерть, проголошує: «І був Я 
мертвий, а ось Я Живий на вічні віки. І маю клю-
чі Я від смерті й від аду» (Об. 1:18).

Ця перемога не була необхідністю для Ньо-
го Самого, тому що смерть і гріх не були загро-
зою для Божого Сина. Ці дві страшні реально-
сті були загрозою для нас. І якби Христос не по-
мер і не воскрес, смерть і гріх продовжували б 
панувати в житті людей, і ми були б приречені 
на духовну загибель. Але після смерті і воскре-
сіння Христа кожний, хто має спасительну віру 
в Нього, вже не перебуває під духовним пану-
ванням гріха і смерті.

Виправдання перед Богом
Христос «був виданий за наші гріхи і во-

скрес для виправдання нашого» (Рим. 4:25). У 

часи апостола Павла слово «виправдання» було 
звичайним юридичним терміном, який вказував 
на зняття провини з того, кому раніше пред’явля-
ли законне звинувачення в суді. Якщо звинува-
чення підтверджувалося – людина отримувала 
за усією суворістю Закону. Але якщо виявляло-
ся, що звинувачуваний не винен – прямо в залі 
суду його оголошували виправданим і знімали 
всі обвинувачення.

Згідно зі словами Павла воскресіння Христа 
принесло виправдання не тим, хто виявився невин-
ним перед Богом-Суддею, а тим, на кому була повна 
провина. Ніхто з тих, хто сьогодні вірує в Спаси-
теля-Христа, не заслуговував на виправдання. Бо 
«всі згрішили і позбавлені Божої слави» (Рим. 3:23).

Божий Син взяв на Свої плечі наші провини
Померши під тягарем наших гріхів, Хри-

стос на третій день воскрес. І разом із 
Його воскресінням воскресла можливість 

нашого виправдання перед Богом-Отцем.
Це виправдання настільки сильне, що апо-

стол Павло радісно вигукує: «Хто оскаржувати 
буде Божих вибранців? Бог Той, що виправдо-
вує. Хто ж той, що засуджує? Христос Ісус є Той, 
що вмер, надто й воскрес – Він праворуч Бога, і 
Він заступається за нас» (Рим. 8:33-34).

Воскресіння утверджує віру в Бога
На це звертає увагу апостол Павло, коли пише 

коринтянам: «Коли ж бо Христос не воскрес, то 
проповідь наша даремна, даремна також віра 
ваша!» (1 Кор. 15:14). 

Павло двічі використовує слово «даремна», яке 
в оригіналі буквально означає «пуста, порожня».

Таким чином, якби Христос не воскрес, то віра 
у Христа була б порожньою релігією, віруючі – 
найнещаднішими у світі людьми, а проповідь 
про Христа – пустою тратою часу. 

Та насправді все це не може бути порожнім 
тому, що «нині Христос воскрес із мертвих – пер-
вісток серед покійних» (1 Кор. 15:20). 

Воскресіння у нових тілах
Через апостола Павла Дух Святий сповістив 

радісну новину, що всі, хто помер в Господі Ісу-
сі, у майбутньому воскреснуть так само, як Во-
скрес Він: «… і ми віруємо, тому-то й говоримо, 
знавши, що Той, Хто воскресив Господа Ісуса, во-
скресить із Ісусом і нас, і поставить із вами» (2 
Кор. 4:13-14). Тому якщо віруюча людина і по-
мре, вона буде піднята у воскресінні так само, 
як і її Спаситель.

Більше того, воскресіння Христа є не тіль-
ки гарантією, але й ілюстрацією майбутнього 

воскресіння віруючих. Усе, що сталося в Його 
воскресінні, відбудеться також у майбутньому 
воскресінні кожного віруючого.

Ми всі отримаємо нові, прославлені тіла, 
«подібні до славного тіла Його» (Фил. 3:21). Ці 
тіла стануть джерелами прославлення Бога, ма-
ючи чудесний вигляд, подібно до того, як Хри-
стос сяяв славою перед учнями на горі преобра-
ження (Мр. 9:3).

Ці нові, воскреслі тіла, на відміну від тепе-
рішніх фізичних, будуть «духовними тілами» (1 
Кор. 15:44). Під цим розуміється не тільки те, що 
в них буде нова субстанція, але й те, що цими ті-
лами буде керувати і їх повністю буде контро-
лювати Бог Дух Святий. У цьому тілі вже не змо-
же виникнути жодне гріховне бажання.

Це нове тіло буде безсмертним і доскона-
лим (Рим. 6:9; 1 Кор. 15:42), хоча й буде подіб-
не на перше тіло. Це означає, що після воскре-
сіння віруючі зможуть упізнавати один одного.

Чому ми можемо бути впевненими в цьому? 
Після того, як воскрес Христос, Його учні могли 
впізнати Його (Мт. 28:9; Ів. 20:27). Навіть поба-
чивши Воскреслого Христа через багато років 
після воскресіння, апостол Іван із легкістю міг 
впізнати свого Учителя (Об. 1:13).

Яка велика радість – вірити у воскресіння 
Христове! І в ці святкові пасхальні дні обов’яз-
ково знайдіть час, щоб у молитовних роздумах 
про Бога побачити славу Воскреслого Христа. 
І зрозуміти, що придбав Своєю жертвою Хри-

стос для всіх нас.
Ігор БОДУН.

ХРИСТИЯНСТВО НА КАРАНТИНІХРИСТИЯНСТВО НА КАРАНТИНІ
Дев’ять років тому на кількох інтернет-ресурсах та в паперових 

виданнях були опубліковані мої роздуми під назвою «Знеструмле-
не християнство». Нинішня коронавірусна істерія нагадала мені ту 
публікацію. Вирішив деякі свої тодішні думки спроектувати на си-
туацію, яка склалася сьогодні на світовій арені. Перечитав – і вия-
вилося, що переробляти мало що й потрібно. Достатньо адаптува-
ти до теми коронавірусу і трохи додати нового.

… Я
кось на одній християнській конфе-
ренції несподівано не стало елек-
тричного струму. Те, що погасло 

світло, було ще півбіди. Найгірше – не пра-
цювали мікрофони, відеокамери, музичні ін-
струменти. Після кількох хвилин героїчних 
спроб продовжити хід конференції ведучий 
змушений був оголосити перерву, доки буде 
усунена поломка…

З цієї нагоди пригадується ще випадок, про 
який йшлося в одному документальному віде-
офільмі. Він був присвячений одній з грізних 
сил природи: обледенінню. Серед численних 
прикладів, які наводилися у фільмі, запам’ята-
лася ситуація у Канаді наприкінці ХХ століт-
тя. Через збіг погодних умов одного дня зна-
чна частина території країни виявилася по-
критою товстим шаром льоду. Він був скрізь: 
на гілках, дротах електроліній, будинках. Най-
страшніше, що вага льоду була такою вели-
кою, що ламалися не лише столітні дерева, 

але й міцні високовольтні опори. У результа-
ті третина Канади залишилася без електро-
струму. Життя на декілька днів у такій розви-
нутій країні завмерло…

Але особливо запам’яталися слова комен-
татора щодо цієї події. Він сказав: «Якби щось 
таке сталося років 100-150 тому, цю природну 
катастрофу мало хто й помітив би. Звичайно, 
було б слизько ходити, були б поламані де-
рева, але на повсякденне життя це майже не 
вплинуло б». Населення тоді не було прив’я-
зане до ліній електропередач, до розкладу 
поїздів та автобусів, за продуктами не треба 
було їхати в супермаркет. Люди були самодо-
статніми, тобто мало залежали від зовнішніх 
штучно-технологічних обставин.

Що ж, за все потрібно платити. І за науко-
во-технічний прогрес теж. Нинішні жителі, осо-
бливо у цивілізованих країнах, практично на 
всі сто відсотків залежні від зовнішньої інф-
раструктури: і в побуті, і в спілкуванні, у пе-
реміщенні, у роботі, у відпочинку. І якщо ла-
мається якась ланка, іноді не надто помітна, 
усе летить шкереберть.

Нинішня ситуація з коронавірусом яскра-
во показала усю вразливість сучасної, на пер-
ший погляд, ефективної, зручної, комфортної, 
привабливої економічної системи. Наука і тех-
нічний прогрес досягли такого рівня, що ко-
лишнім фантастам і не снилося. Звичні побу-
тові предмети настільки складні, що в дитя-
чій іграшці втиснулися усі наукові досягнення 
людства за останні кілька сторіч… Ми звикли 
до тих речей і навіть не задумуємося, де вони 
беруться і як працюють. Вони стали природ-
ною частиною нашого буття. І коли річ лама-
ється, потрібно або звертатися до висококва-
ліфікованих майстрів, або просто викидати і 
купувати нову. Що ж, з гаджетом можна так 
зробити, а як бути зі складною світовою еко-
номічно-політично-фінансово-нафтовою сис-
темою? Ми над цим не задумувалися, вірили 
в геніальність архітекторів цієї системи, її не-
вразливість. Але дорогу світового «Титаніка» 
перетнув малопомітний айсберг з маловідо-
мої китайської провінції.

… Якось я їхав своїм стареньким «Москви-
чем», якого я, не дуже великий автоспеціаліст, 
не раз розбирав та складав. Дорогою мене зу-
пинив водій новенького «Мерседеса». Це був 
поляк, він просив дотягнути його до кордону, 
куди мав приїхати з Польщі евакуатор. Су-
часна, потужна, нашпигована найсучасніши-
ми технічними новинками машина (їй було 

всього півроку) просто стала посеред дороги – 
комп’ютер знайшов десь помилку і «вирубав» 
усю систему… Пасажир, який сів до мене, усю 
дорогу сміявся: «От як буває: простий «дохо-
дяга» тягне новенького суперкара…»

Ця історія нагадує нинішню економічну ка-
тастрофу, наслідків якої ми ще й не уявляємо. 
Маленький збій зупинив надсучасний еконо-
мічний механізм. А десь в джунглях чи в сте-
пах Монголії це й не помітять…

Що ж, тепер нам доведеться вчитися жити 
у нових умовах. Від чогось відмовлятися, щось 
освоювати нове. По-новому будувати стосун-
ки з людьми. Подивитися на світ іншим погля-
дом. Перевірити себе на адекватність…

Звичайно, пандемія хвороби, яка зараз лю-
тує, – це дещо інше, ніж природний катаклізм 
чи поламаний «Мерседес». Але зараз мова про 
той ефект несподіваності та непідготовленості 
до різких змін, який вибиває ґрунт з-під ніг, і ми 
не знаємо, як поводитися в незвичній ситуації.

Подібна ситуація складається і в духовній 
сфері. Християнство здебільшого звикло до 
«цивілізованого», комфортного існування. Від-
сутність прямих переслідувань, зростання ма-
теріального добробуту сприяє виникненню так 
званих «тепличних» християн. Вони, як росли-
ни з теплиці, можуть нормально жити і служити 
Богові лише при відповідному «кліматі». До-
статньо винести їх на свіже повітря, а тим біль-
ше на негоду, як вони хворіють, а то й вмира-
ють. Служіння Богові можливе лише за певних 
цивілізованих умов та сприятливого клімату.

Якось при розмові з лідером «електрому-
зичної» групи прославлення церкви з новіт-
ньою формою богослужіння запитав: «А ви 
зможете провести служіння прославлення 
без розеток, без музичних інструментів?». Він 
хотів щось пояснити, але, видно, зрозумівши 
нелогічність таких пояснень, лише винувато 
посміхнувся: «Не знаю, скоріше всього, ні…»

Гріш ціна такій вірі і такому служінню, коли 
вони залежать від електрики, відповідної ат-
мосфери чи зовнішніх обставин. Гріш ціна та-
ким християнам, які йдуть на богослужіння тоді, 
коли сприятлива погода, є комфортний тран-
спорт і зручні стільці в церкві. Горе таким ві-
руючим, які можуть прославити Бога чи увій-
ти в Його присутність лише за допомогою гуч-
ної музики та спецефектів чи лише у храмі.

Інша проблема полягає в тому, що окремі 
церкви, групи церков, деномінації виробили 
свої форми служіння, свої ритуали та особли-
вості богослужбової практики. І віряни стають 
настільки прив’язаними до цих форм та прак-
тик, що поза ними не уявляють служіння Бого-
ві. Харизмати не уявляють богослужіння без 
потужного музичного електропрославлення. 
Протестанти  – без традиційних проповідей, за-
гального співу та, на жаль, уже канонізованих 
богослужінь. Православні та католики не вмі-
ють молитися без відповідного антуражу, ікон 

чи статуй Діви Марії. Християни стали залеж-
ними від зовнішніх чинників, тоді як справ-
жня віра – це не відвідування богослужінь, не 
ритуали чи святі предмети, а живе, особисте 
спілкування з Богом. Тому так багато сьогодні 
розгублених віруючих, які з жахом чують, що 
не можна збиратися разом більше десяти чо-
ловік, цілувати ікони та причащатися з одні-
єї чаші… І заборону богослужінь сприймають 
як гоніння за віру та світову змову масонів.

Коли після терактів 11 вересня у США люди 
перед лицем небезпеки побігли в церкви, то 
тепер навіть нема куди бігти – храми на ка-
рантині. І люди, які у спільній молитві почу-
вался сміливішими, захищенішими, впевнені-
шими, нині розгубилися: як молитися наодин-
ці, вдома у хатньому халаті?

Справжня віра в Бога не залежить ні від 
матеріальних статків, ні від економічного 
чи політичного стану країни, ні від технічно-
го прогресу. Не залежить ні від місця, ні від 
форми поклоніння, ні від кількості однодум-
ців. Їй не потрібні культові приміщення чи 
спеціальні засоби. 

Даниїл залишився вірним Богові у чужій 
язичницькій державі. Єремія проповідував 
навіть тоді, коли державні та релігійні діячі 
погрожували йому смертю. Йов твердо вірив 
у Божі обітниці навіть тоді, коли втратив все і 
сидів прокажений у попелі. 

Ісус Христос викликав лють «правильних» 
віруючих, коли проповідував поза стінами си-
нагог, зціляв у суботу, їв та пив з грішниками. 

Апостол Павло добровільно відмовився 
від перспективного кар’єрного росту, комфор-
ту та благополуччя ради проповіді Євангелія. 
Він так говорив про це: «Умію я й бути в упо-
коренні, умію бути й у достатку. Я привчився 
до всього й у всім: насищатися й голод тер-
піти, мати достаток і бути в недостачі. Я все 
можу в Тім, Хто мене підкріпляє, в Ісусі Хри-
сті» (Фил. 4:12-13).

Що ж, апостоле, твої слова особливо актуальні 
в третьому цивілізованому тисячолітті. Дав би 
Бог, щоб було більше таких християн, як ти, які 
вірують свідомо та безкомпромісно, служать не 
за щось і лише за певних умов, які виконують 
Божу працю навіть тоді, коли обставини цьо-
му не сприяють. На карантин можна замкнути 
храми, релігійність та обрядовість, але справж-
ню віру, особисті стосунки з Богом – ніколи.

Не знаю, чим закінчиться нинішня світова 
криза. Але знаю, що для людей це екзамен на 
людяність, адекватність та здатність жити та не 
втрачати голови в нестандартних ситуаціях. А 
для християн – це екзамен на справжню віру, не 
обмежену стінами храму та карантинними забо-
ронами. Це пошук нових форм служіння, нових 
стосунків з одновірцями та суспільством. Це, по 
суті, шанс повернутися до першоджерел віри.

Юрій Вавринюк
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•    ПАНДЕМІЯ – ЧАС ДЛЯПАНДЕМІЯ – ЧАС ДЛЯ 
СПРАВЖНЬОГО МИЛОСЕРДЯСПРАВЖНЬОГО МИЛОСЕРДЯ

ХРИСТИЯНИ ПРОТЯГОМ ТИСЯЧ РОКІВ НАХРИСТИЯНИ ПРОТЯГОМ ТИСЯЧ РОКІВ НА  
ПЕРЕДОВІЙ ДОПОМАГАЛИ ХВОРИМ ТА ЗНЕДОЛЕНИМПЕРЕДОВІЙ ДОПОМАГАЛИ ХВОРИМ ТА ЗНЕДОЛЕНИМ

Християни завжди були поруч з тими, хто потребував 
допомоги (хворими, сиротами, знедоленими). За два 
тисячоліття поширення Євангелія на землі ми маємо 
вдосталь прикладів християнського милосердя. 
В європейській культурі благодійність і опіку над 
хворими започаткували саме християни. І пронесли 
ці напрямки діяльності крізь тисячоліття.

У
же перші церкви в Римській 
імперії внесли значні культурні 
й соціальні корективи в 

античне суспільство. Переймаючи 
деякі єврейські норми та власне 
християнський погляд на людину, 
перші віруючі по-новому сприймали 
цінність людини взагалі. Вони були 
готові допомагати нужденним 
верствам населення (хворим та 
бідним). Для цього організовували 
спеціальні фонди, які Тертуліан 
називав arca, а Кипріян – corbona. 

Заможні люди, що наверталися в 
християнство, допомагали  багатьом 
нужденним. Наприклад, Кипріян віддав 
весь свій маєток на справи опіки 
над вдовами, сиротами і каліками.

Перші християни значною мірою 
вирізнялися культурою і способом 
життя від поган, поряд з якими жили. У 
традиціях деяких поганських народів 
були поширені практики залишати 
слабких немовлят напризволяще. 
Однак християни, усвідомлюючи 
цінність людського життя, рятували 
покинутих дітей та виховували їх уже 
в християнській традиції.

Особливо допомагали християни 
хворим під час епідемії чуми, що 
лютувала в Римській імперії в перші 
століття нашої ери. Християни 
турбувалися про хворих, чим 
навернули до Бога багатьох язичників. 
Соціолог та релігійний демограф 
Родні Старк стверджує, що рівень 
смертності у містах із християнськими 
громадами був удвоє меншим, ніж в 
містах, де християн не було.

За кілька століть поширення 
християнства в Римській імперії 
віруючі люди змогли помітно 
вплинути на трансформацію цінностей 
і традицій. Після релігійної реформи 
Костянтина та прийняття імператором 
християнства змінилися і юридичні 
норми: скасовувалися чимало 
антигуманних звичаїв (включно із 
гладіаторськими боями), формувався 
інститут сім’ї саме за християнським 
взірцем: на чоловіків покладалося 
більше  відповідальності  за 
забезпечення сім’ї та турботу про дітей.

Середньовічні госпіталі
Доброчинність, милосердя та 

медична турбота християн яскраво 
проявилася в Середні віки зі 
створенням госпіталів та госпісів. 
Ще у Візантії християни організо-
вували догляд за хворими. Перші 
такі відомості датуються 356 роком.

Дещо пізніше, у 369 році, 
єпископ Василь Великий заснував 
«Місто милосердя» поблизу Кесарії 
Каппадоцької. За його наказом 
аналогічні центри відкривалися в 
інших містах. Там лікували хворих, 
турбувалися про бездомних та до-
помагали мандрівникам.

Що ж до військових госпіталів 
найперше слід згадати Орден 
госпітальєрів святого Іоанна 
Єрусалимського (відомий також як 
Мальтійський орден). Відомим він став 
під час хрестових походів, коли, окрім 
участі в битвах, надавав медичну 
допомогу всім, хто цього потребував. 
Про благодійну сутність госпітальєрів 
свідчать саме гасло ордену («Захист 
віри та служіння бідним») та вся 
історія його існування

Представники Мальтійського 
ордену були медиками-волонтерами 
на полях багатьох війн: англо-
бурської, балканських, обох світових 
воєн тощо. Під час Другої світової 
війни члени ордену  протистояли 
гітлерівській Німеччині у підпіллі, за 
що деякі з них поплатилися життям.

Милосердя й медицина в роки 
Реформації

Не забували християни про турботу 
й милосердя і в роки Реформації. 
У 1527 році, коли бубонна чума 
потрапила у Віттенберг, Мартін Лютер 
відмовився закликати християн 
втікати з міста. Він сказав: «Ми 
гинемо на своїх посадах. Христи-
янські лікарі не можуть залишити 
свої лікарні, християнські намісники 
не можуть покинути свої округи, 
християнські пастори не можуть 
залишити свої конгрегації. Чума не 
звільняє від наших обов’язків: вона 
перетворює їх на хрести, на яких 
ми повинні бути готові померти».

Одночасно Лютер засуджував 
легковажність та необачність деяких 
людей, які замість того, щоб берегтися 
від епідемії, не вживали жодних 
заходів захисту. Він говорив про 
таких: «Ці люди поводяться так, немов 
в місті горить будинок, і ніхто не 
намагається гасити пожежу. Замість 
цього вони дають полум’ю вільно 
розгоратися, кажучи, що якщо Богу 
буде завгодно, Він може врятувати 
місто і загасити вогонь без води… 

Хай мешканці міста показують 
сміливість у вірі, коли того вимагає 
потреба ближнього, і обережність, 
коли немає ніякої терміновості».

Жан Кальвін (один із ключових 
діячів Реформації) також відзначився 
позитивним прикладом. Він створив 
систему захисту для допомоги хворим, 
сиротам та гнаним. Пізніше цю систему 
підхопили інші реформаторські 
церкви, які підтримували добробут 
в державі. Тоді кожна служба причастя 
починалася зі збору грошей та їжі 
для бідних та голодних.

Якщо говорити про медицину, то 
варто згадати і про гігієну. Коли Жан 
Кальвін почав наводити лад в Женеві, 
то з порядком духовним прийшов 
порядок і фізичний. Женева була 
першим містом в Європі, де люди 
почали викидати сміття у спеціально 
відведених для цього місцях. Саме 
тому це було найчистіше місто в 
Європі, чому дивувалися всі приїжджі
Індустріальна революція в Англії

Джон Говард (1790-1726) – відомий 
англійський соціальний реформатор 
і лікар-епідеміолог. Він не належить 
до дослідників, котрі віддалено 
спостерігають за поширенням 
масових інфекційних захворювань. 
Його милосердне серце було готове 
прийти на допомогу стражденним 
навіть ціною власного життя.

Перебуваючи в Російській 
імперії, він опинився в епіцентрі 
спалаху висипного тифу. Говард 
взявся відвідувати хворих і 
лікувати їх власним коштом, 
однак сам став жертвою недуги.

У роки Індустріальної революції 
XVIII ст. англійське суспільство 
зіткнулося з великою кількістю 
соціальних викликів: бідність, 
хвороби, алкоголізм… І тут знову 
на допомогу прийшли християни. 
Методистське відродження, що 
ширилося завдяки місіонерській 
роботі братів Веслі, дало відповідь 
на багато соціальних викликів.

Методисти відвідували ув’язнених, 
будували школи для дітей шахтарів, 
проповідували бідним в міських 
робочих будинках, жертвували 
біднякам їжу, одяг, давали прихисток 
і медичну допомогу.

Поширення методизму привело 
до кардинальної трансформації 
робітничого класу. Робітники не 
лише приймали Христа і змінювали 
асоціальний спосіб життя, але й 
спрямовували свою енергію на 
служіння іншим. Багато істориків 
стверджують, що саме це не дало 
туманному Альбіону повторити 
революційну долю  Франції 
(християнська солідарність та 
турбота про найбільш вразливі 
групи нівелювала руйнівні настрої 
в середовищі робітників і селян, які 
були рушійними силами подальших 
європейських революцій).

Флоренс Найтінгейл
Багато звичних сьогодні норм 

догляду за хворими не були 
відомими в середині ХІХ століття. 
Та справжню революцію в цій 
галузі зробила одна англійська 
жінка – Флоренс Найтінгейл.

Вона походила із поважної і 
заможної родини. Проте замість 
звичного світського життя обрала 
справу милосердя і з молодих 
літ почала доглядати за хворими. 
Флоренс вивчала медицину та 
розробила свою систему догляду 
за хворими. Вона включала такі 

очевидні сьогодні умови: поділ 
хворих відповідно до їх недуги (щоб 
відділити заразних); наявність ліжок 
у лікарнях; формування спеціального 
раціону для хворих; збереження 
палат в чистоті тощо.

Свою систему Флоренс Найтінгейл 
змогла втілити в життя у Туреччині 
під час Кримської війни. Показники 
смертності різко впали з 200  до 30 
на тисячу поранених. Належним 
доглядом жінка змогла врятувати 
безліч британських солдатів, за що 
отримала визнання, яке принесло їй 
великі інвестиції. За ці кошти Флоренс 
відкрила перший навчальний заклад 
для медсестер, щоб кожна сестра 
милосердя мала належні знання для 
догляду за хворими.

Луї Пастер
Ще одна людина зробила в ХІХ 

столітті багато відкриттів у галузі 
медицини. Відомий французький 
мікробіолог і хімік Луї Пастер 
досліджував збудників сибірки, 
пологової гарячки, холери, сказу, 
курячої холери та інших хвороб. 
Він запропонував метод запобіжних 
щеплень, зокрема від сибірки у 
тварин і сказу. Принципи створення 
вакцин, запропоновані Пастером, 
використовуються і сьогодні.

До винайдення вакцин люди гинули 
сотнями тисяч і навіть мільйонами 
від низки смертельних хвороб, а 
масштабні епідемії траплялися 
значно частіше. Якісна вакцинація 

врятувала життя мільйонів людей 
та стала запобіжником поширення 
небезпечних хвороб (деякі вдалося 
побороти взагалі).

Луї Пастер заснував інститут 
вивчення сказу, названий на його 
честь. Фінансування для його 
відкриття надходило з усіх куточків 
світу, що дало можливість побудувати 
справді масштабний заклад.

Та Пастер був не лише видатним 
мікробіологом, але й ревним 
католиком, на що вказують і свідчення 
його рідних, і його власні слова. Пастер, 
як і багато дослідників природничих 
галузей, вбачав у своїй праці більше, 
ніж просто професію, а можливість 
дослідити Боже творіння і пізнати 
через нього Творця. Він говорив: 
«Чим більше я вивчаю природу, тим 
більше я здивований роботою Творця. 
Я молюся, поки займаюся своєю 
роботою в лабораторії».

Анрі Дюнан і Червоний Хрест
Одна з найвідоміших і найбільш 

масштабних християнських медичних 
ініціатив – Міжнародний комітет 
Червоного Хреста.

Червоний Хрест створений 
1863 року у Женеві з ініціативи 
швейцарського підприємця та 
громадського діяча Анрі Дюнана, 
що вже тоді був відомий як борець 
проти работоргівлі. Ідея заснування 
мережі ефективного забезпечення 
лікування поранених з’явилася після 
того, як Дюнан став свідком кривавої 
битви під Сольферіно 1859 року. Тоді 
загинули чи були поранені понад 40 
тисяч солдатів.

На початку 1863 року Дюнан 
створює Комітет з п’яти осіб, до якого 
увійшли швейцарські кальвіністи 
– юрист Густав Муаньє, офіцер 
швейцарської армії Гійом Дюфур, 
хірурги Теодор Ману і Луїс Апіа.

За підсумками конференції було 
створено Міжнародний комітет 
Червоного Хреста – організацію, 
що вже півтора століття допомагає 
нужденним під час війн, стихійних лих 

чи інших надзвичайних ситуацій. Тоді 
ж вдалося закріпити домовленості 
про заснування національних 
товариств допомоги пораненим 
солдатам; статус нейтральності 
й захисту щодо поранених; 
використання волонтерів для 
надання допомоги на полі бою тощо.

Міжнародний комітет Червоного 
Хреста допомагав пораненим у двох 
світових війнах та в подальших 
конфліктах аж до цього дня. За всю 
історію існування Комітет отримав 
три Нобелівські премії миру.

Джозеф Лістер
Не можна забувати і про внесок 

християн у хірургію. Тут доречно 
згадати «батька сучасної хірургії» 
Джозефа Лістера, що належав до 
спільноти квакерів. Саме він був 
першим, хто почав використовувати 

антисептичні засоби в проведенні опе-
рацій, що спричинило своєрідну рево-
люцію в медицині кінця ХІХ століття.

Лістер використовував карболову 
кислоту для знезараження ран 
пацієнтів та пропагував ідею чистоти 
в хірургії, бо до цього навіть миття рук 
не було обов’язковим. Хірург довів, 
що стерильність рук лікаря, очищення 
ран пацієнтів та повітря в операційній 
суттєво знижує смертність хворих 
після операції.

За свої відкриття і вагомий внесок 
в медицину Лістер був нагороджений 
Королівською медаллю Лондонського 
королівського товариства.

Мати Тереза
Я с к р а в и м  п р и к л а д о м 

християнського милосердя та 
посвяченого служіння у ХХ столітті 
була Мати Тереза – католицька 
черниця, що допомагала бідним, 
хворим та сиротам. Вона протягом 
20 років служила в індійській школі, 
проте її метою була допомога 
«найбіднішим серед бідних».

1946 року Тереза отримала доз-
віл від керівництва ордена, до якого 
належала, допомагати бідним і зне-
доленим Калькутти, а в 1948 році за-
снувала там громаду – конгрегацію 
сестер любові, діяльність якої була 
спрямована на створення шкіл, при-
тулків та лікарень для бідних і тяж-
кохворих людей. Того ж року вона 
відкрила притулок для хворих на 
проказу Шанті Наґар (Місто Миру).

У 1952 році вона відкрила 
притулок для людей у передсмертному 
стані, де бідні могли мати догляд в 
останні миті життя. Пізніше мережа 
притулків для хворих розширилася 
на всі континенти: від Латинської 
Америки і до Європи та Азії. Мати 
Тереза допомагала нужденним і в 
умовах бойових дій. У 1982 році вона 
у супроводі працівників Червоного 
Хреста евакуювала поранених зі 
шпиталю у Бейруті, коли місто було 
в облозі.

За своє милосердя та віддану 
працю Мати Тереза була нагороджена 
Нобелівською премією миру 1979 року, 
а її ім’я стало символом жертовності та 
самовідданості служінню знедоленим.

Не про всі добрі ініціативи 
напишуть і не кожен милосердний 
вчинок буде висвітлений, але кожен 
побачить Господь. Усі християни 
покликані робити добрі справи. Якою 
б не була ситуація та яка б загроза не 
стояла перед нами, нам слід робити 
добро ближнім та покладатися на 
Христа.

Хоча в важкі часи люди нерідко 
впадають в паніку та егоїзм, проте це 
не шлях християнина. Ісус нагадує: 
«Усе, що ви зробили одному з моїх 
братів найменших, – ви Мені зробили» 
(Матвія 25:40).

Християни для України.
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Церква «Спасіння Боже»
Неділя: 12:00-14:00 

(Богослужіння)

Четвер: 20:00,

П’ятниця: 21:00

(розбір Біблії)
Субота: 18:00

(молитовне служіння)ЗАПРОШУЄМО 
НА БОГО СЛУ ЖІННЯ 

в Івано-Франківських церквах 
християн віри євангельської:

Адреса: 
вул. вул. МОЧУЛЬСЬКОГО, 1МОЧУЛЬСЬКОГО, 1  

(на Майзлях). 

ЩОНЕДІЛІ – 
о 10 год., 

ЩОСЕРЕДИ – 
молодіжне 
служіння о 19 год. 

Адреса: 
вул. ГАЛИЦЬКА, 203вул. ГАЛИЦЬКА, 203

ЩОНЕДІЛІ –
о 10 год.,

ЩОСЕРЕДИ –

о 19 год.

Християнська церква
«ВІФЕЗДА»

За адресою: 
м. Львів, вул. В. Великого, 4 

Чекаємо вас!

Богослужіння 
відбувається:

Неділя - 11:00
П’ятниця - 18:30

НАЙВАЖЛИВІШЕ ПОСЛАННЯ НАЙВАЖЛИВІШЕ ПОСЛАННЯ 
В НАШОМУ ЖИТТІВ НАШОМУ ЖИТТІ

ГЛУХИЙ КУТГЛУХИЙ КУТ

Церква «Христа Спасителя»
    Щонеділі о 10-й – загальне зібрання 
    Щопонеділка о 19-й – молитва за зцілення
    Щоп'ятниці о 19-й – вивчення Біблії

    Щосуботи о 17-й – молодіжне зібрання

    м. Сколе, вул. Стрийська, 28-а

Він повернув людству осмислення буття.

Він навернув людей до Творця.

Він підняв духовні цінності над матеріальними.

Він навчив мільярди людей гігієні.
Він закрив бари, нічні клуби, борделі і казино.

Він знизив відсоткові ставки банків.

Він змусив людей залишитися вдома і проводити час із сім’єю.

Він вгамував мільйони китайців, що їли мертвечину і м’ясо за-

боронених тварин.

Він змусив багато країн третину воєнних витрат спрямувати на 

охорону здоров’я.

Він заборонив кальян в арабських країнах.

Він підірвав владу і обмежив повноваження багатьох диктато-

рів світу.
Він змусив провести дезінфекцію в тюрмах і поліпшити санітар-

ні умови утримання ув’язнених.

Він спонукав багатьох людей усвідомити обмеженість сили новіт-

ніх технологій.

Незалежно від обставин, завжди є за що дякувати Творцеві.

Нас скрізь підстерігає 
смерть. За нею зали-
шається останнє слово, 
вона – остаточний пере-
можець. Усіх чекає неми-
нучий кінець.

П
ротягом життя я переживаю без-
ліч смертей аж до настання ос-
танньої з них. Це смерть моїх 

очікувань кращого життя. Крах моїх 

планів. Смерть забирає мої сили, мо-

лодість, мої розумові здібності. На-

магається стерти пам’ять, робить во-

лосся сивим, не дозволяє бачити світ.
Смерть улюблених – найсумніша. 

Як перенести смерть всього того, що 

любиш? Як прикро, коли вмирають 
квіти та інші прекрасні речі! Але най-

жахливіше – бачити смерть людей, 

яких любиш.

Любов – це основа мого життя. Без 
неї життя не має сенсу. Моє життя – 

це відносини з іншими людьми. Це 

постійний діалог з іншою людиною. 

Навіть думка – це ніщо інше, як ді-
алог. Коли помирає інший, поступо-

во починаю вмирати і я. Тому що мої 
стосунки закінчуються, мною оволо-

діває самотність.
Подих смерті ховається всюди і 

починає показуватися вночі, яка і 
сама є до певної міри смертю.

І тепер я можу побачити, чому во-

скресіння Христа має таке значення в 

моєму житті. Адже якщо Він воскрес, 

значить, воскресну і я. Воскреснуть 
люди, яких я любив. 

Оскільки Христос воскрес тілесно, 

людська природа виявилася назавж-

ди пов’язана з Богом і вже ніколи не 

розлучиться з Ним. До гріхопадіння 

людська природа не була об’єднана 

з Богом, і після падіння вона стала 

на шлях прагнення до смерті. Через 
Воскресіння і Вознесіння наша при-

рода з’єдналася з Богом неподільно 

і нероздільно. 

Воскресіння Христове – не лише 

обіцянка воскресіння тих, кого я лю-

блю, це обіцянка життя іншої якості. 
Таке останнє таїнство Божої любові. 

Це дві різні речі: любити когось, 
наприклад, свою собаку, і ставати со-

бакою. Одна річ – відчувати, інша – 

ставати з кимсь єдиним цілим. 

Це зробив для нас Христос, оскіль-
ки Він любить нас. Любить без всякої 
на те причини, незалежно від того, 

гідні ми цього чи ні.
Йонас МУРТАС.

Ж
ив-був хлопець з поганим 

характером. Дав йому якось 
батько повний мішок цвяхів і 

сказав забивати по одному кожно-

го разу, коли той втратить терпіння 

або з кимось посвариться.

Першого ж дня забив син у са-

дові ворота аж 28 цвяхів і злякав-

ся. Він і не задумувався раніше над 

тим, наскільки він нестриманий та 

схильний до суперечок. 

Схаменувся і вирішив виправ-

лятися. Вже наступного дня йому 
вдалося зменшити кількість гвізд-

ків до 15, потім до 11, 9. Потрохи 

хлопець навчився контролювати 

себе і зі здивуванням побачив, що 

це не так вже й важко, коли цьо-

го захотіти.

Нарешті настав день, коли він 

не забив у ворота жодного цвяха. 

З радощів пішов до батька похва-

литися успіхом.

І тоді батько дав йому пораду: 
надалі кожного разу, коли син втри-

мається від люті, гніву та сварки, ви-

тягувати з воріт по одному цвяхо-

ві. Син так і вчинив.

І от одного дня на воротах не 

залишилося жодного цвяха. Ща-

сливий син побіг до батька поді-
литися радістю.  

Батько привів сина до воріт, по-

клав руку йому на плече і сказав:

– Молодець, сину. Ти добре пра-

цював над собою і своїм характе-

ром і зумів побороти в собі все по-

гане. Але придивися уважно до во-

ріт: вони не такі, як були раніше. Так, 
у них зараз немає жодного гвіздка, 

але глянь, скільки дірок залишило-

ся. Отакі ж дірки-рани залишилися 

і на серцях тих, кого ти образив, на 

кому зігнав свій гнів чи з ким посва-

рився. І неважливо, скільки разів ти 

попросив пробачення: образи про-

щаються та забуваються, рани за-

живають, але шрами залишаються.
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Так враження, що ми зайшли в глухий кут. Будемо 
продовжувати карантин – економіка розвалиться. Зу-
пинимо карантин – можемо знищити себе.
Навіщо нам економіка, якщо всі вимруть, запитає 

хтось. А навіщо таке життя, коли нема на що жити 
– скажуть інші.
Згадуються фільми про кінець світу, коли люди по-

трапляють під диктат роботів, воюють з зомбі за міс-
це під сонцем або освоюють іншу планету.

І 
саме в такі хвилини розумієш, на-

скільки люди нерозумні у своєму 
бажанні вказувати Богу, що Йому 

робити. Ми боїмося вірусу, але при 

цьому не лише не боїмося Бога, а й 

закликаємо Його до відповіді за Його 

дії. І не розуміємо, наскільки безглу-
здо виглядаємо. Немає в людини ні 
сили, ні влади, ні волі.

Настав момент побачити своє без-
силля і повну свою залежність від 

Творця. Пастор Кроуфорд Лоріттс з 
цього приводу сказав: «Трапляють-
ся моменти, коли Бог влаштовує в 

житті провали, відбирає всі варіан-

ти рішень, всі можливості і здатності 
розв’язувати проблеми. І все це для 

того, щоб ти зрозумів: ти не можеш 

контролювати те, що трапляється з 
тобою, тому перестань поводитися 

так, ніби ти – четверта особа Трійці»…


