
ХРИСТИЯНСЬКА ГАЗЕТА                                                                                   №3 (12) 2017

Два береги ріки, два поняття:
Між них тече в віки моє життя... 

ДВА БЕРЕГИ

Звiльнення – тiльки через 
Христа

Чи може окультно обтяжений само-
стійно звільнитися?

— Я таких випадків не знаю. В Євангелії 
теж не знайшов такого. Звільнення від влади 
демонів відбувалося за допомогою сили Ісуса 
Христа, апостолів або юудейських заклина-
телів. Але завжди це було пов'язано тільки з 
вигнанням.

Циганське чудо
А почалося з двох віруючих українців, які 

зважилися прийти у страшну пітьму циган-
ського невір’я. І тепер уже нікого не дивує зу-
стріч із циганом-християнином. Наприклад, в 
селищі Королево є табір, який нараховує дві 
тисячі осіб, але близько шістсот з них — хри-
стияни!

Зв'язана
Поки говорив ці слова, помітив, що погляд 

співбесідниці потух, в ньому знову з’явилися 
байдужість і приреченість. Раптом очі в неї 
забігали, хвилювання охопило все тіло, й 
швидко зірвавшись, жінка поспішила на ви-
хід. Ні, не на вихід, а в духовну безвихідь.

Японський гороскоп
Наприкінці 80-х років моя мама зайшла до 

своєї подруги Тоні. На столі лежала книжечка 
з цікавою назвою: ”Японський гороскоп”. 
Запитала, чи можна подивитися, а та у 
відповідь запропонувала разом дізнатися, 
яку долю готують їм сузір’я... 
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В ипробуй, Боже, мене, і пізнай моє серце, до-
сліди Ти мене, і пізнай мої задуми, і побач, 
чи не йду я дорогою злою, і на вічну дорогу 

мене попровадь! (Псалом 138,23-24) Ці слова взяті з ду-
ховної пісні, яка написана 3000 років тому. У них відо-
бражено переживання автора, щоб Господь подивився, 
чи не наближається він до небезпеки?

Це хвилювання не втратило своєї гостроти й для нас, 
жителів електронного століття: як уникнути небезпек у 
житті? Як ухилитися від того, що заподіє мені шкоду?

Технічний прогрес, соціальне забезпечення, ме-
дичне обслуговування не позбавили людину смерті, 
травм, грабіжництва, розрух і хвороб. Про постійну 
присутність загроз нагадують різні таблички, написи 
й символи — від попереджень у громадському тран-
спорті: «Шановні пасажири, бережіть кишені! У салоні 
працюють кишенькові злодії!» до коротких і хльостких: 
«Не влазь  — уб'є!». Нас попереджають про небезпеку 
від злодіїв, мікробів, падінь бурульок і цегли, крутих по-
воротів і високої напруги – від усього, що може завдати 
шкоди тілу й майну людини…

Але на жодному біл-борді не доводилося читати по-
передження про найвищу для людини трагедію душі: 
«Обережно! Окультизм! Бережіть душу!». У жодній орга-
нізації або робочому колективі не викладають техніку 
безпеки взаємин з невидимим, духовним світом. Наше 
суспільство недооцінює значущості цієї проблеми.

Окультизм — це безпосередні, прямі контакти з 
дияволом і бісівськими духами. Руйнівні наслідки від 
подібної практики не порівняти зі збитками, завданими 
здоров'ю або майну. У Біблії записані слова Самого Бога, 
що попереджають людство про небезпеку окультної 
сфери: «Не звертайтесь до духів померлих та до во-
рожбитів, і не доводьте себе до опоганення ними. 
Я Господь, Бог ваш »(Левіт 19,31). І ще: «І душа, що 
звертається до померлих духів та до чарівників, 
щоб блудити за ними, то Я зверну Своє лице проти 
тієї душі, і винищу її з народу її». (Левіт 20,6)

Чи розумієш, читачу, що, займаючи чергу на прийом 
до ясновидців, віщунів та ворожбитів, ідеш небезпеч-
ним шляхом? Що, вчитуючись у рядки астрологічного 
прогнозу, зв'язуєш своє життя з духовним світом брехні 
та зла? Чи усвідомлюєш, під яку владу руйнівної сили 
ти потрапляєш, довіряючи своє здоров'я знахарям та 
цілителям? Це небезпечний шлях!

Яку пораду можна дати тим, хто, подібно автору ви-
щезгаданої пісні давнини, бажає уникнути підступних 
пасток сатани? Всім нам відоме прекрасне ім'я — Ісус 
Христос. Майже 2000 років тому Він приходив на нашу 
планету. У Біблії написано, з якою метою було це відві-
дування: «Для цього-то з'явився Син Божий, щоб знищи-
ти справи диявола». (1Ін.3, 8).

Вихід тільки один, який порадимо нашим читачам: 
уважно читаючи Євангеліє, познайомтеся ближче з 
життям Христа, з Його вченням, довірте Ісусу своє жит-
тя. І Він захистить вас від небезпечного шляху, що веде 
до загибелі.

Павло Кригін

Не звертаючи уваги на застереження, людство йде шляхом самозни-
щення. І тому є доказ. За даними ВООЗ, у всьому світі 32,6 млн. хворих 
на дуже важку хворобу – рак. І ці цифри викликають тривогу. Населен-
ню вказують на причини захворювання: куріння, вживання алкоголю, 
нездорове харчування й надмірна вага. У той же час 450 мільйонів чо-
ловік у всьому світі страждають психічними розладами. При цьому за 
останні десять років це число зросло на 40% за рахунок дітей і підліт-
ків. І мало хто б'є на сполох, що однією з основних причин збільшення 
цієї трагедії є окультизм!

 Як уникнути
прихованої небезпеки?



ДВА БЕРЕГИ2 ДУХОВНИЙ РОЗДIЛ

Б іблія, як відомо, розділена 
на дві частини — Старий За-
віт і Новий. Завіт в значенні 

«договір». Це Бог домовлявся з людьми. 
Давав їм певні заповіді, настанови, пора-
ди. І коли виконували їх — життя става-
ло спокійним і благословенним, коли ж 
ні — навпаки.

Будь-який народ, відступаючи від 
Господніх заповідей, пожинає наслідки 
своїх діянь. І це об’єктивно, й стосується 
як єврея, китайця, так само й українця.

Сьогодні звернемося до однієї з най-
суворіших і безапеляційних Господніх 
постанов. Це строга заборона на усяке 
ворожбитство, чаклунство, гадання на 
зірках, викликання духів, чорнокниж-
ництво та служіння ідолам. «Нехай буде 
видалений з твого народу такий... це ги-
дота перед Господом». «Поб’єш такого 
камінням...», — так заповів Господь древ-
нім. На окультне в Біблії — категоричне 
табу. І якихось інших варіантів не існує, 
це перед Богом гидота.

У чому ж причина? Чому так суворо? 
Справа в тім, що всякий окультист,— від 
астролога й ворожки на картах до бабки, 
що качає яйцями, й лікаря-екстрасен-
са, — обов’язково повинен мати зв’язок 
з невидимим духовним світом. Саме на 
цьому й стоїть усяке чаклування, і не так 
важливо — свідомо це чи ні. Причому 
Біблія визначає це просто — смертний 
гріх. От тому така Божа категоричність.

Зараз для аргументів можна було б 
навести конкретні випадки жахливих на-
слідків у тих, хто переступав ці заборони 
Біблії, тим більше, що їх достатньо,— 
прокляття, божевілля, хвороби й біди... 
Проте навряд чи цими кількома свідчен-
нями вдасться когось переконати. Для 
цього потрібні віра й добра совість. Твоя 
особиста. Отже, кожен сам повинен ви-
брати для себе й своїх дітей, чи катего-
рично сприйняти біблійне ставлення до 

окультного, чи ні.
Від кого ж більша шкода?
Певен, кожен зустрічав об’яви про 

родову цілительку Варвару (Галину, Іван-
ну, Віту та інших), яка допоможе в усіх 
99 хворобах, крім смерті. Насправді ж 
підходити до цього явища, як до клоуна-
ди, просто з почуттям гумору не зовсім 
розумно. Переконаний, нерідко на нас з 
цих реклам дивляться звичайні шахраї. 
Ті, хто видурює у нещасних пенсіонерів 
останні грошенята за свої фотографії, 
талісмани, священні води, обереги й хус-
тинки. Втім не всі шарлатани. І спрощу-
вати проблему безглуздо. Ось у чому й 
серйозна небезпека — в нашому вкрай 
легковажному ставленні до такого яви-
ща...

Насправді ж дехто з таких «цілителів» 
і справді чаклун чи ворожбит з діда-пра-
діда, пов’язаний з потойбічними сила-
ми. До того ж цей вплив розповсюджує 
в лікарнях, у концертних залах, навіть, 
бува, в школах і вузах, у мас-медіа. І не-
рідко готовий за гроші наробити чимало 
зла. А результат цього — тисячі нових 
постраждалих. Від юних самогубців і па-
цієнтів психлікарень до духовно скалі-
чених назавжди душ. І хто порахує їх чи 
соціологічно дослідить цю проблему? 
Адже духовне враження душі з економіч-
ними негараздами й близько не стояло.

Втім мислити в масштабах свого ото-
чення ми-таки повинні. Школа, де мої 

діти проводять половину часу, район, де 
мешкаю, нація, мас-медіа — все це впли-
ває на нас, а на слабших — особливо. Від 
біл-борда з «битвою екстрасенсів» до но-
вітніх окультних методів неконтрольова-
ного шкільного психолога й лікаря з міс-
тичними східними практиками.

Віками, від появи християнства, на 
наших землях нація себе берегла від та-
ких впливів. Чорнокнижники й чаклуни 
були поза законом, люди й діти вихову-
валися з певним ставленням до цих бід 
і розуміли — подалі від окультизму. А 

коли ж прийшов матеріалізм, проблему 
«спростили» до банального шарлатан-
ства, мовляв, «усі чаклуни — обманщи-
ки, й жодного духовного впливу тут не-
має!» Ось де саме й загроза. «Профанація 
небезпеки»,— говорять люди.

Це так само, якби нам сказали, що в 
аптеці є всього дві невідомі пачки смер-
тельної отрути. І це серед сотень коро-
бочок... Ну, звісно, є ще й трохи крейди 
у вигляді таблеток, як же ж у вітчизняній 
аптеці без цього? Як же в нас без шахрай-
ства? Однак отрути, яка покалічить вас 
чи ваших дітей, всього кілька штук. Що 
в такій ситуації вирішить людина мисля-
ча? Певна річ, ми не спроможні провести 
експертизу, щоб визначити, де ліки, де 
крейда, а де нещастя. Отже, й розумний 

висновок з цього: подалі від такої апте-
ки. Так само від окультизму й чаклунів. 
І в цьому знову древня Біблія — зразок 
здорового глузду.

Андрій Миронюк

Що ненавидить Бог!
У нашому місті, як і в усякому районному центрі, є свої психічно 

хворі, яких усі знають. Вони часом жорстко турбують народну 
свідомість  — нагадуванням про наслідки боговідступництва. У 
нас це патлатий Толік у капелюсі й засмальцьованому піджаку, 
колишній лікар терапевт-екстрасенс.

Як дивиться на 
окультизм Бог?

П итання поставити не 
складно, але де та як от-
римати відповідь? Що ж 

Він каже про окультизм? Відкриймо Бі-
блію і прочитаємо:

Старий Завіт, книга Повторення 
Закону 18 розділ, вірші 9–14:

«Коли будеш входити до Краю, що 
дає тобі Господь, Бог твій, то не навчи-
ся чинити такого, як гидота цих на-
родів. Нехай не знайдеться між тобою 
такий, хто переводить свого сина чи 
дочку свою через огонь, хто ворожить 
ворожбу, хто ворожить по хмарах, і 
хто ворожить по птахах, і хто чарів-
ник, і хто чорнокнижник, і хто викликає 
духа померлого та духа віщого, і хто 
питає померлих. Бо гидота для Господа 
кожен, хто чинить таке, і через ті ги-
доти Господь, Бог твій, виганяє їх перед 
тобою...».

Новий Завіт, книга Діяння апосто-
лів 19 розділ, вірші 13–20:

«Дехто ж із мандрівних ворожбитів 
юдейських зачали закликати Ім’я Госпо-
да Ісуса над тими, хто мав злих духів, 
проказуючи: ”Заклинаємо вас Ісусом, 
Якого Павло проповідує!” Це ж робили 
якісь сім синів юдейського первосвяще-
ника Скеви. Відповів же злий дух і сказав 
їм: ”Я знаю Ісуса, і знаю Павла, а ви хто 
такі?” І скочив на них чоловік, що в ньо-
му злий дух був, і, перемігши обох, поду-
жав їх так, що втекли вони з дому нагі 
та поранені. І це стало відоме юдеям 
та гелленам, усім, що в Ефесі замешку-
ють,— і острах напав на всіх їх, і сла-
вилося Ім’я Господа Ісуса. І багато хто 
з тих, що ввірували, приходили, визна-
ваючи та відкриваючи вчинки свої. І ба-
гато хто з тих, що займалися чарами, 
позносили книги свої та й перед усіма 
попалили. І злічили ціну їх, і вийшло на 
срібло п’ятдесят тисяч драхм. Так мо-
гуче росло та зміцнялося Боже Слово!»

Є. Діжук

Н а ці та інші питання ми по-
просили відповісти прес-
вітера Верхньодніпров-

ської церкви Олександра Миколайовича 
Оскаленка. Ось що він розповів:

— Окультизм (від латин. оккультус) — 
таємний, прихований. Це дії невидимих 
духовних сил, які впливають на людину.

До окультизму належать будь-які 
методи екстрасенсорики, ворожіння, 
чаклунство, викликання духів, нетради-
ційні методи лікування й все те, що пов'я-
зане з демонічними силами. Сьогодні 
одержимих людей, які потрапили під їх 
владу, зустрічається досить багато, й на 
це є певні причини.

— Ви можете назвати ознаки 
окультної залежності, і як вона прояв-
ляється?

— Ознаки бувають різні. У декого 
з’являються певні здібності. Наприклад, 

до прорікання, фальшивих зцілень, чи-
тання думок на відстані тощо. В інших — 
у вигляді нічних кошмарів і фізичних мук. 
А комусь безпосередньо з’являються де-
мони й він відчуває патологічний страх. 
Хтось страждає від хвороб, викликаних 
ними, а ще когось долають богохульні 
думки.

— Чи існує така проблема серед ді-
тей?

— Буває, що й діти знаходяться під 
контролем демонів. Мені доводилося 
таке зустрічати.

— А які причини або джерела цьо-
го явища? Чи може стати поштовхом 
до залежності інтерес до окультних 
речей або несвідомі контакти з ними?

— Першою причиною одержимості є 
спадковість. Якщо батьки в своєму жит-
ті мали професійну окультну практику, 
дуже часто їх діти стають одержимими.

Друга — коли людина сама зверта-
ється за допомогою до окультно обтяже-
них людей з метою лікування нетради-
ційними методами.

Третьою причиною може стати ба-
жання займатися окультною практикою: 
екстрасенсорикою, гіпнозом, вивченням 
окультних наук, викликанням духів.

Четверта — коли людина веде амо-
ральний спосіб життя, здійснюючи мер-
зотні гріхи. Тоді в бісів є всі підстави все-
литися й заволодіти його душею.

Крім того, (це п'яте) захоплення фаль-
шивою релігією й різними язичницьки-
ми культами теж стають причиною одер-
жимості.

— Олександре Миколайовичу, що 
ви скажете про сучасні завуальовані 
джерела окультизму?

— Це нетрадиційна медицина, релі-
гійно-філософські вчення, різні секти й 
культи.

— Психічні розлади, душевні хво-

роби й окультна залежність — це одне 
й те саме?

— Ні. Ми розрізняємо одержимість, 
коли в людину вселяється один або кіль-
ка демонів, від психічної хвороби. Це дві 
великі різниці. І не вважаємо психічно 
хворих біснуватими. Однак буває зміша-
ний варіант, коли одержимий одночасно 
страждає й психічним розладом. Діагно-
стувати це повинен пресвітер церкви 
або досвідчений пастор.

— Чи може окультно  обтяжений 
самостійно звільнитися?

— Я таких випадків не знаю. В Єван-
гелії теж не знайшов такого. Звільнення 
від влади демонів відбувалося за допо-
могою сили Ісуса Христа, апостолів або 
юдейських заклинателів. Але завжди це 
було пов'язано тільки з вигнанням.

— Що в таких випадках потрібно 
робити і як звільнитися?

— Слід шукати порятунок у Хри-
сті Ісусі через віру в Євангеліє. Знайти 
справжню церкву, де проповідують і 
живуть згідно зі Словом Божим, і за до-
помогою служителів отримати здорове 
настановлення у вірі. Здійснити щире по-
каяння, глибоке сповідання своїх гріхів і 
зректися від контактів із темним світом і 
окультною практикою, залишити гріхов-
ний спосіб життя й повністю присвятити 
себе Христу.

— На закінчення нашої бесіди, що 
б ви хотіли побажати читачам газети 
«Два береги»?

— Шукайте живе спілкування з Богом, 
і ні в якому разі не встановлюйте самому 
собі діагноз, щоб не помилитися. Бо мож-
на одержимість приписати психічному 
розладу й навпаки. Краще відразу звер-
нутися за допомогою до пастиря церкви, 
який з Божою поміччю допоможе розв'я-
зати всі ці проблеми.

Інтерв'ю взяв Анатолій Шаповалов

Звiльнення – тiльки через Христа
Що таке окультизм і наскільки часто в наш час трапляються окультно обтяжені або 

одержимі люди? Що потрібно робити і як звільнитися від страшної диявольської залежності?

Олександр Миколайович Оскаленко



ДВА БЕРЕГИ 3РОЗДУМИ ПРО ВАЖЛИВЕ

П арадоксом нашого часу 
є те, що, бажаючи бути 
здоровою, людина, не 

задумуючись, використовує все, що їй 
пропонується. Гомеопатія, акупунктура, 
фен-шуй, йога — це неповний перелік 
запропонованих методів зцілення.

Якщо в давні часи люди з мудрістю 
використовували для здоров’я дари 
природи, то сьогодні все частіше ліку-
ються штучними препаратами, містични-
ми масажами, магічними речами.

Для того, щоб краще зрозуміти сучас-
ні принципи лікування, варто звернути-
ся до витоків, аби дізнатися, якою була 
медицина у давні часи.

Клавдій Гален — великий лікар Дав-
нього Риму, автор багатьох творів з 
медицини, вважав, що лікує Господь, а 
медики повинні відчувати себе лише ін-
струментами в Його руках. У своїй прак-
тиці використовував натуральні компо-
ненти: трави, мінерали, прийоми хірургії, 
лікувальну фізкультуру, дієту…

Що змінилося в наш час? Сьогодні 
домінують методи Парацельса. Саме 
цей лікар епохи Відродження критично 
переглянув ідеї древньої медицини. На 
своїй лекції в Базельському університеті 
він спалив твори Галена та Авіценни.

Парацельс 
займався ал-
хімією, вивчав 
праці східних 
магів та міс-
тиків. Напри-
клад, у своїй 
праці «Про 
жіночі хворо-
би» викори-
став знання 
відьом. Од-
ним із його 
нас тавників 
був Йоганн 
Тритемій, ві-
домий своїми 
виступами на 
захист «білої магії».

Парацельс розробив принцип подіб-
ності, на якому ґрунтується сучасна го-
меопатія.

Відомий він і тим, що домагався збіль-
шення доходів від лікування. Були ви-
падки, коли судився через недостатню 
грошову подяку за проведене лікування.

На перший погляд, ніби все логічно й 
закономірно: була одна ера медицини, 
настала інша. Проте варто задуматися, 
якою ціною ми здобуваємо здоров’я.

Візьмемо, 
н а п р и к л а д , 
гомеопатію. Її 
виникненням 
«завдячуємо» 
н імецькому 
лікарю Саму-
елю Ганеману 
(1753-1843). 
Він був лю-
диною, котра 
в и с м і ю в а л а 
християнство 
й належав 
до секти ма-
сонів. Крім 
того, займав-
ся спіритиз-

мом, який, за його словами, має велике 
значення, оскільки гомеопатія була ство-
рена завдяки інформації, наданій під час 
такого сеансу. Це, без сумніву, серйозна 
причина, щоб відмовитися від цього ме-
тоду лікування.

У приготуванні гомеопатичних пре-
паратів використовується надвелике 
розведення: беруть діючу речовину, роз-
чиняють у 100 мл. Звідти дістають одну 
краплю й розводять знову. У кінцевому 
результаті може є, а, може, й нема кіль-

ка молекул діючої речовини в розчині. З 
кінцевого розбавлення готують цукрові 
гранули або сироп. Гомеопати говорять, 
що лікує дух препарату, і чим більше роз-
ведення, тим міцніша його дія. Так це чи 
ні, але, як казав премудрий Соломон: «За 
все розраховується срібло». Це так. Утім 
мало хто звертає серйозну увагу на ду-
ховну розплату за окультне лікування.

Це лиш невеликий приклад, як нерід-
ко люди, спонукувані своїм матеріаліз-
мом і невір’ям, на найвищий щабель у 
житті ставлять своє тіло й здоров’я.

За істиною ж душа й дух кожного — 
ось що найголовніше в людині.

Східні окультні практики, біоенерге-
тичні зцілення, чищення аури, безкон-
тактні масажі, заговори й качання яй-
цями, талісмани і вправи йогів – це лиш 
деякі з окультних пропозицій, які одно-
значно зашкодять духовному здоров’ю 
людини.

Проте, бажаючи вилікуватись, дехто 
готовий навіть продати душу свою, не 
замислюючись про розплату. Та Бог дав 
розум, щоб ми розрізняли, що добре, а 
що зле, передбачили наслідки. І цим по-
трібно користуватися.

Захар Карпович

Міцне здоров’я.
БУДЬ-ЯКОЮ ЦIНОЮ?

Р ок-музика була моїм жит-
тям! Я не мислив себе без 
неї… Лише вона давала 

ті емоції, які шукав! І… ось, здавалось, 
нірвана зовсім поруч, коли тебе погли-
нають могутні хвилі емоцій, бурхливого 
моря рок-музики...

…Але чому вона руйнувала моє жит-
тя?

Відповідь на це питання зміг дати собі 

лише тоді, коли перестав слухати її, тоб-
то прийняв рішення виважене й осмис-
лене...

До цієї музики я прийшов не зразу, бо 
народився й виріс у християнській (бап-
тистській) сім’ї. Коли кажу “рок-музика”, 
маю на увазі багато інших жанрів і стилів, 
споріднених з нею.

Дітей та підлітків, котрі живуть у нор-
мальних сім’ях і не піддава-
лися ще ударам жорстокого 
життя, вона приваблює тим, 
що випробовує потужність 
психіки. Щоб почати слу-
хати її, а згодом і розуміти 
— на це далеко не кожен 
здатен. Також вона дає мож-
ливість виділитись із натов-
пу... Інша категорія людей, 
зустрічаючись з життєвими 
труднощами й жахіттями, 
знаходять у ній забуття й 
протест проти усіх і усього...

А зацікавила мене ця му-
зика ще через "неформаль-
ну" молодь. Коли побачив, 
що серед її прихильників 
так багато гарних молодих 
хлопців і дівчат. Захотілося 
зануритися в цей світ, від-
чути в собі ті ж емоції...І мені 
це сподобалося! Сказав 
собі: "І я такий, як вони, про-
сто відкрив це тільки тепер. 
Ми однаково розуміємо су-
часне життя..."

Саме так я й поринув у 
світ цієї музики... А разом з 

тим не помічав, як змінювалися мої по-
гляди на життя, які отримав у сім’ї. Рап-
том все піддалося критиці — тій, яка 
не терпить заперечень. Я миттєво став 
холодним до батьків і рідних. Тепер зда-
валось, що з самого дитинства мене жор-
стоко обділяли, нібито в чомусь підло 
обманювали, і ось я розкрив цей обман, 
а вони й не збираються зізнаватися мені 
в тому! І я виїхав з дому, щоб жити своїм 
життям... 

Так само охололи почуття й до близь-
ких друзів, з якими виріс. Пізніше я помі-
тив, що не тільки з близькими розірвав 
зв'язок, а взагалі став замкнутим. "Це так 
і має бути…", — говорив собі: "Бо ж дале-
ко не кожен з цього сірого натовпу зро-
зуміє мене й достойно оцінить…"

Поступово пристрастився до філь-
мів жахів. Емоційно-напружена психіка 
вимагала гострих почуттів, а найбільше 
захоплювали сцени екзорцизму й потой-
бічного життя.

Музика сформувала мій зовнішній 
і внутрішній світ, а точніше, маючи де-
структивну природу, руйнувала те, що 
було раніше... Змінити зовнішність було 
елементарно, бо ти вже розумієш, що по-
винен відділитися від сірої маси недотеп, 
які не розуміють тебе… І я із задоволен-
ням робив те, що було донедавна проти-
природно для мене: відростив волосся й 
для початку проколов вуха, готуючи їх до 
"тунелів". У той же день у салоні тату взяв 
каталог татуювань, щоб обрати своє...

Я став агресивним до всього, ніби 
розділився сам у собі на дві особи: з одні-
єю відбувалися кардинальні зміни, а дру-
га ніби просто спостерігала за першою...

Не розумію, чому почало не подо-
батись власне обличчя, яке було, на мій 
погляд, занадто миловидне. Це мене 
не влаштовувало й дратувало, хотілося 

мати грубе, бліде, холодне, готичне… 
Ненависть, яка наростала в мені, могла 
за дрібницю, не замислюючись, подумки 
проклясти людину... І навіть приносила 
якусь жахливу насолоду.

Чи можна оминути в цій темі небезпе-
ку алкоголю й наркотиків..? Справжнім 
меломанам хочеться скоріше не при-
скорити входження в екстаз, який вони 
отримують і без цих засобів, а збільшити 
його, вхопитись за нірвану… і в цьому 
найбільша спокуса. Тож і моя зупинка 
сталася лише після алкоголю, марихуани 
й амфетаміну...

Найжахливіше те, що ця музика 
призводить до окультного обтяження, 
одержимості... і я в цьому переконався. 
Хто, слухаючи альтернативний рок чи 
хеві-метал, не відчував бажання заподі-
яти якесь насильство, жорстоко побити 
когось чи навіть вбити? І це не просто 
збуджені до краю емоції! Скільки тих, 
хто скоїв подібне під її впливом, навіть 
без наркотичного оп’яніння? Після чого, 
прийшовши до тями, у суді, казав: "Не 
розумію, що було зі мною, я був сам не 
свій…"

Останнє, на що хотів би звернути 
увагу: коли я зі своєю дівчиною (тепер 
дружиною) почав сумісне життя, то помі-
тив, що бажання мати дітей, про що вона 
натякала, не приваблювало мене, а від-
штовхувало, дратувало...

Тільки тепер усвідомлюю, яку руйнів-
ну силу мала ця музика, якщо вона зни-
щила навіть такі сильні закони, як бать-
ківство й бажання мати дітей. І ось коли 
одного разу духовно отямився, то на 
мене напав страх, я почав шукати вихід 
зі своєї ситуації.

І знайшов його у вірі в Ісуса Христа...
Іван Ждань, +38067-100-0105

ВИБУХОВА МУЗИКА

В и бачили коли-небудь бога, якого потріб-
но підіймати або переставляти на інше 
місце підйомним краном? А я бачив! У 

Монголії та Китаї. Мене дивувало, що вони стоять не 
тільки в буддистських храмах, що мають назву «Ган-
дан», а й на відкритих місцях і майже в кожному будин-
ку! Божество зображено у вигляді неіснуючої тварини 
або людини, в якої може бути чотири руки. Це такі ви-
роби, від яких стає моторошно.

«Як можна поклонятися йому?!» — запитаєте ви. 
Хіба такий «бог» знає долю або може допомогти у важ-
кій ситуації, коли втратив рідну людину або не маєш 
що їсти?! Але я на власні очі бачив, як вклоняються та 
моляться таким «богам», виконують певні ритуали з 
приводу смерті кого-небудь із близьких, народження 
дитини або інших подій.

Чому ж у наш час ще є сотні мільйонів людей, котрі 
впевнені в їх існуванні? Відповідь проста.

Людині, яка живе в матеріальному світі, властиво 
все матеріалізувати. Ось і «бога» зробили з матерії. 
Прекрасно вилитий із золота телець, витончено вирі-
зана з дерева або вибита з каменю статуя невідомої 
істоти, і люди звертаються до неї.

Але не все так просто, як здається. Справа в тому, 
що за потворними або й «симпатичними» ідолами сто-
їть духовний світ демонів. І про це чітко говорить Бі-
блія: «Чи ідол є щось? І чи ідольська жертва є чимось? 
Ні. Але те, що язичники приносять в жертву, вони при-
носять демонам, а не Богові, а я не хочу, щоб ви були 
спільниками демонів.» (1 Кор. 10,19-20)

Костянтин Романович

Хто стоїть за ідолом?
Іван Ждань зі своїми доньками: Поліною та Софійкою



ДВА БЕРЕГИ4 АКТУАЛЬНО

К омп’ютерні ігри — явище 
відносно молоде, але ко-
ріння пустило, як столітнє 

дерево. Від створення першої з них до 
нашого часу минуло якихось 45 років 
(гра «Понг» виготовлена у 1972 р.), а інду-
стрія комп’ютерних ігор показує шалену 
динаміку розвитку та отримує мільйони 
відданих їй шанувальників.

Згідно з дослідженням компанії Intel 
Corp, за 2015-й рік прибуток від продажу 
ігрових консолей становив 34 мільярди 
доларів. Геймерів (постійних гравців) 
налічується близько 1,8 мільярда чоло-
вік, з них активних 711 мільйонів. Вони є 
на всіх п’яти континентах. Серед них ви 
знайдете як дітей, так і людей поважного 
віку, різних статків, професій і навіть кон-
фесій.

З огляду на таку популярність, біль-
шість діє за принципом «куди всі, туди і 
я», навіть не здогадуючись, яка небезпе-

ка прихована тут. Одначе сподіваюсь, що 
ти, читачу, вільний від стадного інстинк-
ту й можеш зрозуміти, що «не все те зо-
лото, яке блищить».

З цього приводу Біблія каже: «Брат-
тя, не будьте дітьми своїм розумом…»(1 
Кор.14,20) Власне, зробити висновок про 
добро або зло можливо лише в один 
спосіб — досліджуючи. Хочу привернути 
увагу до тексту з Біблії: «Усе досліджуйте, 
тримайтесь доброго». (1 Сол. 5,21)

Сьогодні не бракує досліджень про 
негативний вплив комп’ютерних ігор. 
На сполох б’ють психологи, соціологи, 
фахівці медицини… На жаль, статис-
тика теж невтішна: кількість залежних 
невпинно зростає, а вони, в свою чергу, 
поповнюють палати психіатричних ліка-
рень.

За допомогою комп’ютерних ігор 
«ворог душ людських» — сатана отруює, 
поневолює й знищує людину. В Євангелії 

від Івана 10,10 читаємо: «Злодій тільки 
на те закрадається, щоб красти й уби-
вати та нищити.» Очевидним є те, що 
це є його потужною зброєю задля досяг-
нення цієї мети.

«Чи є цьому підтвердження?» — за-
питаєте ви. Звісно, так. До речі, за ним 
не потрібно далеко йти. Звернімо увагу 
на те, що в більшості випадків «невинна» 
гра призводить до залежності, ігроманії. 
Загальновідомо, що будь-яка залежність 
є небезпечною, бо в цьому стані людина 
втрачає контроль над собою. У даному 
випадку грають вже не вони, а ними. Та-
ким чином сатана позбавляє безцінного 
дару Творця — свободи.

Окрім цього, комп’ютерні ігри дефор-
мують або знищують особистість. Геймер 
розчиняється частково або повністю у 
своєму улюбленому героєві, перестає 
жити особистим життям. Він змінює зов-
нішність, ім’я, лінію поведінки тощо. Про-
глядається така собі ігрова шизофренія.

Рухаємось далі. Чи є зв’язок у ігро-
мана з реальним навколишнім світом? 
Навіщо він йому, адже живе у віртуаль-
ному. Тому, як наслідок, повний розрив 
стосунків навіть з найближчими людьми: 
батьками, родичами, друзями.

Окремої уваги заслуговує повне зни-
щення моральних засад у так званих 
«комп’ютерних іграх для дорослих». У 
цій «царині» все перевернуто «з ніг на го-
лову». Відкрито пропагуються розпуста, 
нечистота й всілякі збочення. Соромно 
навіть це коментувати, не говорячи вже 
про те, щоб долучатися до таких ігор. 
Однак хочу застерегти: занурення у це 
багно поставить хрест на вашій сім’ї, яка 
у вас є, або яку в майбутньому ви бажали 
б мати.

Наостанок про головне. Комп’ютерні 
ігри віддаляють людину від Бога — її Тво-
рця в давно перевірений спосіб. Першим 
людям диявол сказав: «Будете, як боги». 
Адама та Єву не зупинило навіть те, що 
для досягнення цієї мети треба було по-
рушити заборонене Богом. Тепер відчуй-
те паралелі. Гравець сідає за комп’ютер, 

вдягає гарнітуру, натискає на клавішу і… 
О диво! Ти володар планет! Ти спаситель 
людства! Ти великий воєначальник! Ти, 
тільки ти, ніхто інший, визначаєш долі як 
окремих людей, так і цілих народів. Хоч і 
віртуальна, несправжня, але все — таки 
можливість відчути себе богом.

Комп’ютерні ігри привчають зазіха-
ти на те, що належить тільки Творцю. На 
жаль, геймерам Бог не потрібен: вони 
вважають себе богами.

«Факти — річ уперта», — кажуть у на-
роді. З цим складно не погодитись. Сьо-
годні сатана успішно досягає всебічного 
знищення людини, маючи такий сильний 
інструмент. Ісус Христос сказав: «Дерево 
пізнається з плоду». Плоди, або резуль-
тати впливу комп’ютерних ігор, крас-
номовно свідчать про природу самого 
дерева, від якого слід триматися на без-
печній відстані.

Згідно з принципом, зазначеним на 
початку, «усе досліджуйте — тримайтесь 
доброго», комп’ютерні ігри не приносять 
добра як самій людині, так і тим, хто її 
оточує. Існує прислів’я: «Якщо голова з 
масла, не сідай близько до вогню». Тому 
висновок може бути лише один: граючи 
в таке, ти граєш з вогнем.

На цьому можна було б поставити 
крапку. Але чи є надія для тих, хто міц-
но затиснутий такими лещатами? Слово 
Боже запевняє, що для Ісуса Христа не-
має нічого неможливого, Він звільняє від 
будь-якої залежності й повертає людині 
справжню свободу. Вибір був, є і буде за 
тобою!

Андрій Маліновський

Комп’ютерні ігри – гра з вогнем
Коли тебе переконують, що граєш ти, скоріш за все, 

грають тобою. (Автор невідомий)

Прихований 
гачок!

К оли одного разу не від-
мовиш своїй недобрій 
цікавості й зазирнеш у 

гороскоп, скоріш за все, так просто для 
тебе це вже не скінчиться.

Ми ж усі розуміємо, що більшість 
гороскопів пишуть не астрологи, а 
звичайні аферисти. От саме це і є па-
сткою, тому що формулювання й ви-
слови у тих шахрайських пророцтвах 
навмисне складені так, щоб їх можна 
було тлумачити в будь який бік. Напри-
клад: «На цьому тижні вас чекатиме 
неприємність, але вона перекриється 
добрими новинами…» А що ж воно 
є  — «неприємність»? Йшов, спіткнув-
ся  — неприємність, не встиг на авто-
бус — неприємність, забув парасолю й 
пішов дощ — неприємність, затримали 
зарплату — неприємність… Щось не 
вийшло, зламалось — теж вона…

Ось саме так і впадає читач гороско-
пу під те, щоб потім ще більше вірити 
тим, ніби зірковим, пророкуванням… 
«Ну а що ж? Збулось те, що було напи-
сане на тому тижні! Погляну, що там на 
майбутній провіщають сузір’я.» І як на-
слідок цього  — з’являється цікавість 
до ворожіння, хвилювання, неправдиві 
чекання, страх, забобонність, життя за 
системою. А результат — несвобода, 
депресії й біди. Знаю, на жаль, і смер-
тельні випадки.

А що говорити про ту незмірну не-
безпеку, яку несуть собою справжні 
астрологи-пророки, дійсно пов’язані з 
окультними силами?!

Не вірте тому! Бережіть себе! Не по-
падайтесь!

С. Гуменюк

Х то не хотів би привернути 
на себе увагу? Раніше лю-
дина отримувала пошану, 

славу, честь за заслуги перед племенем, 
радою, країною, підтвердженням яких 
було понівечене тіло або рани. Вони роз-
повідали про героїчні вчинки, труднощі, 
що випали на долю воїна.

Сьогодні молодь намагається при-
вернути до себе увагу зовсім іншими 
способами. Хтось робить незвичайні 
зачіски, у когось пірсинг. А дехто вико-
ристовує стародавню техніку тату, нама-
гаючись таким чином самовиразитися, 
показати своє «я». Ось саме про це ми й 
поговоримо: звідки воно й куди веде.

Слово «татуювання» походить від 
таїтянського tatoua (ta — малюнок, 
atoua — божество), древня техніка якого 
нараховує тисячі років і використовува-
лася ще в Стародавньому Єгипті. Люди 
зображали на своєму тілі малюнки, які, 
наприклад, вказували на приналежність 
до певного племені, роду чи соціального 
стану. Вважалося, що вони наділяють їх 
тіло магічною силою, захищають в бою, 
оберігають від болю.

В Європі особливого поширення та-
туювання набуло у XVIII столітті серед 
моряків. А також серед злочинців.

В сучасному світі — зараз це мода. 
Проте варто не забувати, що не все, що 
модно — корисно для здоров’я, бо ча-
сто пов’язано з ризиком: від незначної 
інфекції та алергії до серйозних захво-
рювань. Звичайно, про шкідливість та 
наслідки татуювання можна прочитати 
та ознайомитися з будь-яких джерел, але 
важливо знати те, що вони калічать не 
лише тіло, а й душу!

Чому? Тому що це не просто розпис 
тіла. Древні люди вірили, що якщо зобра-
зити на ньому якусь тварину, то її дух та 
сила перейде в них. Сьогодні багато ма-
люнків тату не несуть якогось видимого 
символічного навантаження. Проте їхній 

окультно-магічний характер надзвичай-
но дієвий.

Перше, що важливо знати: той, хто 
наносить тату, все одно вкладає свій 
сакральний смисл у схему малюнка. 
Дуже часто ця таємниця повільно руйнує 
дух, душу та тіло людини, яка погодилася 
на татуювання.

Другий момент — це своєрідний бунт 
проти свого тіла і протест проти Бога. 
Людина хоче бути не такою, якою ство-
рив її Господь.

Останнє: в Біблії є згадування про 
татуювання, записане в книзі Левит 19, 
28: «І не робіть на тілі своїм нарізу за 
душу померлого, і не робіть на собі 
наколеного напису. Я Господь!» Цю за-
повідь Бог дав ізраїльському народові, 
щоб відрізнялися від сусідніх народів, які 

наносили на шкіру татуювання з іменами 
чи символами своїх богів.

Варто замислитися: чи потрібне тату? 
Адже пройдуть роки, зміняться погля-
ди й тіло, але знаки глупої молодості на 
ньому залишаться. Сьогодні салони тату 
мають свої привабливі слогани: «Якість 
на все життя», «Ваша унікальність — в 
наших руках», «Це Ваш вибір»... Проте 
чи варто довіряти своє життя рукам, які 
це тату наносять? Біблія попереджає: 
«...бійтеся радше того, хто може 
погубити душу і тіло в пеклі». Тату-
ювання  — це пряма дорога до руйнації 
особистості, і його наслідки часто ката-
строфічні.

Марія Васильченко

Не просто розпис тіла, а...
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В ам, напевно, не раз доводи-
лося зустрічатися в людних 
місцях із пропозицією по-

ворожити чи погадати на картах. Вже з 
дитячого віку цигани — неперевершені 
прохачі. Щоправда, між ними є багато та-
лановитих людей. 

Циганська душа надзвичайно пов’я-
зана зі злодійством, обманом і ворожін-
ням, але це дивний, особливий народ: 
щирий і по-дитячому довірливий. Осо-
бливо після навернення до Бога. Тому 
«напіввіруючі» серед них трапляються 
рідко. Якщо по-справжньому покаялися, 
віддаються Богові без залишку!

Якось їх барон прочитав у Біблії такі 
слова: «Ісус сказав: …хто хоче бути ве-
ликим між вами, нехай буде слугою». Він 
був вражений, адже з дитинства прагнув 
до лідерства, домагаючись цього кулака-
ми й високим становищем батька-баро-
на. Виявляється, що шлях до цього зов-
сім інший. Коли зрозумів, що тільки так 
можна досягти небесної висоти, знайти 
свободу й вічне багатство, то відрікся 
привілейованого становища й присвя-
тив себе Ісусу, бо так вчив Господь: «Син 
Людський прийшов не на те, щоб служи-
ли Йому, але щоб послужити, і душу Свою 

дати на викуп за багатьох».
І це велике чудо, коли в темне цар-

ство гріха входить Господь. Ті ж уста, що 
лихословили, лаялися, обдурювали, те-
пер прославляють Бога співом і молитва-
ми. Руки, котрі крали, роблять добро. І це 
чудо триває в Закарпатті ось уже понад 
сорок років!

А почалося з двох віруючих українців, 
які зважилися прийти у страшну пітьму 
циганського невір’я. І тепер уже нікого 
не дивує зустріч із циганом-християни-
ном. Наприклад, в селищі Королево є 
табір, який нараховує дві тисячі осіб, але 
близько шістсот з них — християни!

З тих пір багато «жахливих грішників» 
цього народу полюбили Спасителя, хоч 
і зберегли свій національний колорит. 
Проїжджаючи через табір, ви побачите 
розвішані півколом барвисті яскраві сук-
ні.

Одного разу Ісус на іронічне заува-
ження фарисеїв і книжників про те, що 
Його учні їдять і п’ють з митарями й гріш-
никами, відповів так: «Я прийшов клика-
ти не праведних, а грішних до покаяння». 
(Луки. 5:32). 

Надія  Карбованець

ЦИГАНСЬКЕ ЧУДО
У нашій місцевості, в Закарпатті, дуже багато циган. Звідки 

взялися і з якої країни — невідомо. Хоча, якщо вірити історичним 
джерелам, то коріння їх сягає Індії. Вони розсіяні по всьому світу 

й не мають ні батьківщини, ані своєї землі. Проте в народі давно 
відомо, що при їх появі треба бути обережним.

У маленькій хатині на околи-
ці північного селища тепло 
й затишно. Зовсім недавно 

тут поселилася сім’я місіонерів з п’ятьма 
дітками, й тепер, як можуть, пристосову-
ються до нового нелегкого життя. Хоча 
суворий клімат Чукотки не передвіщає 
нічого доброго, в домівці панує спокій.

П’ятирічна Анюта підійшла до вікна, 
яке було повністю заліплене снігом.

— Мам! А якщо снігу випаде дуже ба-
гато й не зможемо звідси вийти?

— Не хвилюйся, доню, ми під захи-
стом Божим, а Він завжди допоможе, го-
ловне — мати чисті сердечка й надіятися 
на Нього.

Марія час від часу поглядала на две-
рі. «Коли Микола повернеться? Хоч би не 
сталося чого!» — думала вона, й, згадав-
ши щойно сказані слова, заспокоїлась: 
«Ми під захистом Божим. Чого боятись?! 
Він допоможе!»

Під кінець дня буря вщухла.
— Татко повернувся! - закричав Тара-

сик — і всі дружно кинулися до дверей.
Через якусь мить діти опинилися в та-

тових обіймах.

— Помолимося, дітки, подякуємо 
Богу, що Він зберіг мене в дорозі.

Незабаром на плиті кипів чайник, а 
довкола стола зібралась вся сім’я, слуха-
ючи батькову розповідь.

Раптом під дверима почулось якесь 
шарудіння, а потім тишу порушив силь-
ний стукіт у двері. Батько поспіхом від-
чинив. На порозі стояв п’яний закривав-
лений чоловік, його мутні очі налилися 
кров’ю, у руках блищав великий мислив-
ський ніж.

— Я – я! — закричав він щодуху. — 
Прийшов вас убити. Мій батько наказав 
мені зробити це сьогодні.

Марія з жахом вдивлялася в обличчя 
місцевого шамана. Діти з криком похо-
вались під ліжка, а в очах Миколи забри-
ніла непрошена сльоза. Не було ніякого 
сумніву, що це були не жарти!

— Ну, що ж, — ледь вимовив він, — 
вбивай! Тільки дозволь спершу помоли-
тися.

— Моліться, — хрипло вигукнув ша-
ман та істерично зареготав.

Подружжя схилилось на коліна, під-
носячи свої гарячі молитви. Шаман при-

сів. Закінчивши молитися, вони знову 
звернулися до недруга:

— А можна, ми ще заспіваємо?
— Співайте, але знайте: ваша пісня 

вже відспівана!
Тремтячим голосом вони розпочали:

Як злі бурі над твоїм життям ревуть,
Ниє серце, скорбні очі сльози ллють,
Милість і любов Господню пригадай,

Сміло далі йди, надії не втрачай…
З очей капали сльози, а в спогадах 

пробігало все життя.
Закінчивши пісню, розпочали іншу. 

П’яний шаман зніяковів і незабаром за-
снув, лякаючи дітей своїм приглушеним 
храпом. Хвилин за десять 
«гість» схопився й попряму-
вав до дверей.

— Ваш батько… ваш 
батько, — щось бурмотів він, 
виходячи з хати.

Діти, схлипуючи, пови-
ходили зі схованок. Потім 
усі дружно та гаряче знову 
молилися Господу, дякуючи 
за охорону. Згодом малюки 
заснули, а батьки ще довго 
обговорювали пережите.

Настав ранок. Микола 
встав, довго читав і молився, 

а потім взявся за лопату й почав розгор-
тати на подвір’ї сніг. Раптом побачив зна-
йому постать. Вимитий, у чистому одязі, 
з пакетом цукерок стояв шаман. Він зні-
яковіло дивився на Миколу.

— Вибач, що потривожив. Вчора я 
впізнав, що ваш Небесний Батько сильні-
ший за мого, а це гостинець дітям, хай не 
згадують лихом!

Перед сніданком вся сім’я зібралась 
на молитву. Микола піднесено розгор-
нув Біблію й прочитав: «Ангел Господній 
стає табором кругом тих, хто боїться 
Його, і визволяє їх» Пс. 33, 8.

Надія Литвин

ПIД ЗАХИСТОМ БОЖИМ

З армії я повернувся нормаль-
ним, здоровим і повним сил. 
Про сім'ю не замислювався, але 

подругу завести збирався якнайшвидше. 
Не минуло й тижня, як познайомився з 
однією дуже миловидою дівчиною. До-
сить скоро дізнався, що її мати ворожить 
і «лікує» змовами, але мені було байду-
же — Сюзанна подобалася, і це головне.

У неї було дві сестри, одна одної кра-
ще, і я відчував, що подобаюся всім 
трьом. Було б нерозумно віддати пере-
вагу одній з них, ще не визначившись са-
мому. Тому став приходити до них у гості, 
переставши зустрічатися з Сюзанною 
окремо. Минуло близько місяця. Мене 
трохи турбувало те, що ніяк не міг визна-
чити, хто ж подобається більше.

Але одного разу зрозумів чому — бо 
не знав, що таке справжнє кохання. Діз-
нався тільки тоді, коли побачив Юлю й 
закохався без пам'яті, забувши про всіх 
трьох сестер разом узятих! Я був як за-
чарований! Деякий час не з'являвся в їх-
ньому будинку, але потім вирішив, що це 
нечесно. Пішов і, вибачившись, розповів 
про те, що покохав іншу. Дівчата розпла-
калися й вибігли на вулицю. Я – слідом, 
перепрошуючи, що не навмисно завдав 
їм болю.

— Невже ти не міг вибрати когось із 
нас? — схлипуючи, запитала Сюзанна. — 
Чим ми гірші тієї дівчини?!

— Не знаю! Ні, ви не гірші! — почав 
виправдовуватися. — Просто я люблю її! 

І не знаю, чому так сталося.
Я відчував себе дуже кепсько. Але 

раптом з хати вийшла їхня мати.
— Дочки, не плачте, не принижуйтеся 

перед ним, — суворо сказала вона,  — 
відтепер він не потрібен буде їй, та й вза-
галі нікому не потрібен буде!

І пішла в будинок.
У мене щось перевернулося всередині 

в передчутті біди. Намагаючись не звер-
тати на це уваги, попрощався й пішов. 
Проте вже ввечері почався демонічний 
напад: не пам'ятаючи себе, в жахливому 
вигляді, брудний, обірваний, слинявий, я 
ходив вулицями міста...

Так тривало кілька тижнів, потім про-
йшло, я знову став нормальним. А через 
деякий час все повторилося. Ці напади 
стали жахіттям! Юля, звичайно ж, відмо-
вилася від мене. Я залишився один, ніко-
му не потрібний...

Батьки були спантеличені. Куди ми 
тільки не зверталися! У яких лікарів не 
були! Все марно! Стомившись від безна-
дійності, почали ходити по «бабках» — 
ворожках, народних лікарях... І всі в один 
голос стверджували: «Так, це намова. 
Але ми не можем її зняти! Вона сильніша 
за нас!»

І ось одного разу матері порадили 

звернутися до регіональної «знамени-
тості». Це був один дід, який вважався 
найсильнішим лікарем. Але він теж зди-
вовано повідомив, що та жінка сильніша 
за нього. Потім додав:

— Немає ніякого сенсу когось шука-
ти — тут ніхто не допоможе. Є лише один 
засіб, якій знаю: вам потрібна книга, яка 
називається Євангеліє.

Грошей за поради та спробу лікування 
він не взяв. Ми подякували й вирушили 
додому.

Так минуло три роки. Я став відомим 
місцевим дурником... Вже зневірився 
знайти цю книгу й подумував про само-
губство. Але одного разу в трамваї ви-
падково побачив у одного чоловіка на 
колінах книгу в шорсткій палітурці. На 
ній великими літерами було написано 
«Євангеліє». Мене наче струмом проби-
ло! В одну мить опинився поруч і вче-
пився в неї! Просив, благав його віддати, 
тому що тільки вона могла мені допомог-
ти!

Я огидно смердів і бризкав слиною... 
але чоловік виявився терплячим. Він 
сказав, що не може подарувати, тому що 
в них на всю родину одне Євангеліє. За-
лишив свою адресу й сказав, що я можу 
приходити в будь-який час.

Тепер кожного разу, коли відчував, що 
втрачаю розсуд, біг через усе місто до 
Володимира Андрійовича. Приходив до 
нього і вдень і вночі. Читання допомага-
ло залишатися в своєму розумі. Втомив-
шись від моїх відвідин, він зважився дати 
Євангеліє додому.

Читаючи її більше місяця, я залишався 
здоровим. Але боявся, що в якийсь мо-
мент можу опинитися далеко від житла, 
і все почнеться спочатку. Тоді пішов до 
Володимира Андрійовича з проханням 
допомогти зцілитися до кінця. Він поди-
вився на мене уважно, немов не впізнав: 
я був чистим, поголеним і нормальним. 
А потім каже:

— Євангеліє перекладається з грець-
кої мови як «добра звістка» про поря-
тунок від гріха й зла. Коли ти її читав — 
хвороба покидала. Але якщо ти повіриш 
в цей порятунок, приймеш його всере-
дину — недуга відступить назавжди. Ти 
хочеш цього?

— Звичайно, — мало не скрикнув я.
— Тоді ходімо зі мною до церкви.
Я пішов і через деякий час покаявся 

у своїх гріхах. З цього моменту хвороба 
залишила назавжди.

Приблизно через рік вирішив одру-
житися. Та виявилось, що це не просто, 
бо навіть віруючі дівчата боялися мене. 
Але моя Світланка ризикнула… і, здаєть-
ся, що вона задоволена...

Фрагмент книги Людмили Шторк  
«Коли відбуваються чудеса».

Хто сильніший?



ДВА БЕРЕГИ6 ХУДОЖНЄ СЛОВО

До прибуття мого поїзду ще 
багато часу, тому, зручно 
вмостившись лицем до вхо-

ду, вдивляюся в лиця й поведінку тих, хто 
заходить.

Раптом увагу привернула худорлява 
літня жінка, яка щойно з’явилася в две-
рях. Щось незвичне було в її поведінці та 
в виразі обличчя. Посічене зморшками 
лице й пасма сивих кіс, які вибивалися 
з-під хустки, свідчили про нелегку долю. 
В міцно стиснутих губах й загостреному 
носі було щось неприродне. Та й в одежі 
помічалась якась розгубленість: шнурок 
на одному з грубих чоловічих черевиків 
розв’язався, а на потертому осінньому 
пальті бракувало двох ґудзиків. Та най-
більше вражали її очі, в глибині яких 
затамувався біль і страх. Обвівши без-
думним поглядом зал, вона шукала, де б 
можна було присісти.

Мені неодноразово доводилося зу-
стрічатися з такими людьми. Тому з пер-
шого погляду зрозумів, що ця людина 
зв’язана сатаною. Ще їх називають одер-
жимими, або біснуватими.

«Господи,— вирвалося в моїй душі,— 
як їй розповісти про Тебе?» А тим часом 
жінка вже рушила по залу. Підійшла до 
одного місця, до другого, але чомусь не 
сіла. Ось вона повернула в мій бік і не-
сподівано сіла праворуч від мене. Але 
так, ніби була готова щомиті зірватися й 
кудись побігти. Кращої нагоди для роз-
мови годі й чекати, і я розпочав:

— Вам, напевне, дуже важко в житті?
Здивовані очі повернулися до мене, в 

них забриніла твереза думка:
— Звідки ви дізналися?
— Я християнин, а мій Спаситель, Ісус 

Христос, завжди звертав увагу на обез-
долених. Мені здалося, що вам дуже важ-
ко на душі.

— Так,— промовила жінка,— вони 
мене мучать, кожний день погрожують 
забрати сина, а всі, кому це говорю, вва-
жають мене нерозумною і час від часу 
закривають в психлікарні.

— Вони, це хто? — поцікавився я.
— Ті, що приходять до мене додому 

або часом появляються на вулиці, я їх 
бачу, їх багато, вони сильні та страшні.

— І давно ці демони мучать вас? — за-
даю наступне запитання.

— Так... А ви вірите мені?
— Звичайно, адже про них і їхню злу 

працю згадується в Святому Письмі. Ви 
читаєте Біблію?

— Ні, колись раніше трохи читала.
— А яким чином вони оволоділи ва-

шим життям? — продовжую запитувати.
Жінка мовчала, щось тривожно прига-

дуючи, і я першим поспішив їй на допо-
могу:

— Скажіть, будь ласка, а ви не займа-
лися ворожінням?

І знову осмислений, здивований по-
гляд:

— Звідки ви знаєте?
— Біблія говорить, що причиною та-

кого стану, як у вас, може бути нерозка-
яне заняття ворожбитством. Тож ви во-
рожили?

— Так.

— Як?
— Кидала на картах.
— Хто вас навчив цього страшного 

гріховного ремесла?
Коротка заминка, а потім відповідь, 

яка мене вразила:
— Моя мама...
Поки оговтуюся від такого визнання, 

спішу задати ще декілька запитань, щоб 
зрозуміти, наскільки глибоко ця душа за-
нурилася в тенета гріха.

— Коли ви ворожили на картах, то 
брали гроші?

— Звичайно, за це добре платили!
— Скажіть відверто, ви знали, що таке 

заняття — гріх?
— Знала,— була відповідь.
— Хто вам про це сказав?
І знову пауза, після якої прозвучали 

страшні слова:
— Мама.
В моєму серці немов щось стиснулося 

й завмерло. Чомусь образ матері, такої 
ніжної, доброї, люблячої, в цю мить зні-
вечився. «Як так?» — хотілося вигукнути, 
але я мовчав. Зате продовжила свою спо-

відь жінка:
— Мені самій не дуже подобалося це 

заняття. Після смерті матері я зрозуміла, 
що роблю щось не те, займаюся недо-
брою справою, й вирішила залишити це 
ремесло безповоротно. Два роки вдава-
лося. Але одного разу прийшла сусідка, з 
якою ми були в дружніх стосунках, і дуже 
просила кинути на картах відносно яко-
їсь її пропажі. Я знову їх розклала. Під час 
сеансу раптом відкрилася пікова дама і... 
вони... появилися в моєму житті!

— Але є вихід,— втрутився я,— вам 
може допомогти Голгофська жертва 
Сина Божого, Ісуса Христа. Демони трем-
тять перед Його величчю й владою! А 
кров Його очищає від усякого гріха. Чи 
не бажаєте скористатися любов’ю Сина 
Божого?

Поки говорив ці слова, помітив, що 
погляд співбесідниці потух, в ньому зно-
ву з’явилися байдужість і приреченість. 
Раптом очі в неї забігали, хвилювання 
охопило все тіло, й швидко зірвавшись, 
жінка поспішила на вихід. Ні, не на вихід, 
а в духовну безвихідь.

Ще кілька хвилин я сидів наче в яко-
мусь заціпенінні, переживаючи й роз-
думуючи про поламану людську долю. 
Якими міцними мотузками гріха зв’яза-
на душа руками власної матері. Влучне 
слово для неї — зв’язана! Мені забракло 
свіжого повітря, подробиці вокзального 
життя враз втратили привабливість і цін-
ність. А картина, яка відкрилася на перо-
ні, тільки доповнила мою впевненість, 
що без Бога життя втрачає всякий сенс.

З гуркотом проносився важкий товар-
ний ешелон, а повз нього бігала, кри-
чала, щось комусь доказуючи, недавня 
знайома. Що вона бачила, кому говори-
ла й з ким сварилася? Для пасажирів на 
пероні це було коротким смішним видо-
вищем. Поїзд промчав, залишивши біля 
колії змучену жінку, в потухлих очах якої 
виднілась гріховна байдужість материн-
ського гріха.

Ігор Федьків

ЗВ’ЯЗАНА

С вою маму Аня пам’ятала дуже 
туманно: вона загинула в авто-
катастрофі, коли дівчинці було 

всього два роки. Жила з батьком, який 
часто відлучався по роботі та з інших 
причин, так що бачилися рідко.

Згодом він важко захворів і невдовзі 
помер. Перед смертю розповів доньці, 
що покійна мама була ворожкою.

— Я її навіть побоювався, — зізнав-
ся Ані. — Як гляне на мене інколи — аж 
мурашки по спині побіжать. Багато лю-
дей до неї приходило, двері не зачиня-
лися… Зрештою, заробляла багато, та 
дуже була скупа, зайвої копійки іншим не 
віддасть. Однак ті гроші не принесли ща-
стя: загинула ще молодою, і мені, видно, 
наворожила цю страшну хворобу.

Потім з тривогою додав:
— Хоч би тебе Бог помилував. Ти, 

Аню, живи й не піддавайся!
Після смерті батька Аня не раз згаду-

вала ці загадкові слова «…не піддавай-
ся!» Кому ж, цікаво, повинна не піддава-
тися? Жалкувала, що зразу не з’ясувала 
це в батька, але тепер уже пізно. Хоча 
вона мала привабливу зовнішність, 
проте була відлюдькуватою, проживала 
відчужено й замкнуто в маленькій бать-
ківській хатині, уникаючи спілкування з 
людьми. Навіть з ровесниками поводила 
себе відокремлено, за що й прозвали її 
Дикаркою.

*  *  *
Останнім часом Аня страждала без-

сонням, знесилена засинала десь під ра-
нок, і снилися їй якісь жахи. Прокидалася 
облита холодним потом, а потім лежала 
з важкою головою, напружено прислу-
хаючись до дзвінкої тиші в кімнаті. Сер-
це відчайдушно билося, боялася встати 

з ліжка, бо здавалося, що в хаті хтось є. 
Якось не стрималася й голосно вигукну-
ла:

— Хто тут?
У відповідь зненацька почула тихий 

сміх. Аня різко ввімкнула нічний світиль-
ник, але в кімнаті нікого не побачила.

Свої вісімнадцять відсвяткувала на 
самоті. Три години поспіль дивилася різ-
ні телепередачі. На честь свого дня на-
родження накупила апельсинів, які дуже 
любила і, зручно розмістившись у ліжку 
з книжкою, поринула в читання. Потім 
вдалося заснути, та серед ночі проки-
нулася: серце стискалося від поганого 
передчуття. Їй здалося, що прямо у вухо 
хтось дихає.

— Мамочко! — перелякано вигукну-
ла вона, вмикаючи світло, боязко озир-
нулася — нікого.

Так вона лежала деякий час без сну. 
Зрештою задрімала, та раптом ясно по-
чула спокійний, але владний голос:

— Вставай!
Протистояти невідомій силі не змогла 

й слухняно піднялася з ліжка. Нічний сві-
тильник добре освітлював кімнату, в якій 
нікого не було.

— Одягайся! — надійшла чергова ко-
манда.

Аня поспіхом почала одягатися, але 
цей же голос нетерпляче додав:

— Швидше! Виходь з дому!
Здалося, що хтось її штовхає в спину, 

і дівчина майже бігла в тому напрямку, 
куди її гнали.

Ніч, темрява, безлюддя… Ані здава-
лося, що вона — просто діюча особа в 
якомусь страшному сні.

Біля залізничного переїзду, через 
який вона не один раз переходила, голос 

велів зупинитися. При слабкому світлі 
вуличного ліхтаря зловісно виблискува-
ла срібляста колія.

Надійшов наказ:
— Лягай!
Аня напружила всю внутрішню й ті-

лесну силу, щоб цього не зробити, та 
спромоглася ледь чутно прошепотіти, 
холонучи від наростаючого в грудях 
жаху: 

— Ні! Ні! Я не хочу-у!
Зрештою, покірно лягла на холодну 

тверду сталеву колію.
— Не хочу-у-у! — ще раз не промови-

ла, а тільки всім єством беззвучно закри-
чала Аня, почувши безпощадний стукіт 
вагонних коліс. Абсолютно не володіючи 
своїм скутим від страху тілом, як загіпно-
тизована, дивилася на вогні потягу, які 
стрімко наближалися…

*  *  *
Отямилася в лікарні тільки на п’яту 

добу після ампутації обох ніг: важко при-
ходила в себе після наркозу. Коли дові-
далася, що з нею трапилося, то навіть не 
заплакала: всередині ніби все завмерло. 
Тепер знала, що робити. Ще тоді, під час 
страшних ночей, підступала думка про 
те, щоб піти з життя. І тепер Аня погоди-
лася з нею остаточно. Зробити це в лікар-
ні було неможливо, тому з нетерпінням 
чекала, коли її випишуть.

І ось у зв’язку зі святом Пасхи лікар 
повідомив, що лікування припиняєть-
ся — і Аню перевезли додому.

«Швидше, швидше! Потрібно негай-
но поставити крапку!» — підштовхувала 
себе, не бажаючи ні на хвилину затриму-
ватися у своєму невдалому й безрадісно-
му житті.

Коли потягнулася до приготованої 

мотузки з петлею, то несподівано почу-
ла, як хтось постукав, і згадала, що вхідні 
двері не зачинені. Вона завмерла, розду-
муючи, що той, хто стукає, може ввійти й 
зірвати її план.

Поспішно ховаючи своє страшне зна-
ряддя, неохоче відізвалася:

— Хто там? Ввійдіть!
Двері відчинились — і в кімнату ввій-

шла симпатична дівчина.
— Христос воскрес! — промовила 

вона.
Трохи розгубившись, Аня невпевне-

но відповіла:
— Спасибі, зайдіть.
— А іншим можна? — поцікавилася 

гостя. — Нас четверо.
— Можна, — здивовано дозволила 

Аня. — Зрештою, хто ви такі?
— Ми християни, сьогодні відвідуємо 

людей та запрошуємо на Великоднє бо-
гослужіння. І Вас теж, — сказала дівчина.

Відчинивши двері, вона кивком голо-
ви запросила тих, хто був за ними.

До кімнати увійшли ще дві дівчини та 
юнак із гітарою.

— Яке для мене богослужіння? — з 
гіркотою відповіла Аня. — Подивіться на 
мене: це — тільки напівлюдина.

— Ми можемо відвезти Вас туди й 
назад,  — пояснив юнак. — Хочете, Вам 
заспіваємо?

 В нас радість сердечна, мов ранок погожий,
Воскрес наш Спаситель, Предвічний Син Божий,

Про це ми співаємо дружно й сердечно.
О сплячий духовно, із мертвих воскресни!
Вони співали, а обличчя сяяли незем-

ною красою. Їй здалося, що в кімнаті ста-
ло світліше, і вона чи то стверджуючи, чи 
питаючи, промовила:

— Ви, напевно, ангели?!

Одного разу я воскресла!..
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Я дуже люблю життя, яке пода-
рував мені Бог!

Напередодні свого чер-
гового 33-го дня народження подумки 
згадала події минулого й по-особливому 
замислилась…

Наприкінці 80-х років моя мама за-
йшла до своєї подруги Тоні. На столі ле-
жала книжечка з цікавою назвою: ”Япон-
ський гороскоп”. Запитала, чи можна 
подивитися, а та у відповідь запропону-
вала разом дізнатися, яку долю готують 
їм сузір’я...

В книзі були запитання, відповідаючи 
на які, дізнавалися про майбутнє. За дея-
кий час жінки отримали вирок: тато Тоні 
помре не на землі й не в морі. А життя 
єдиної Оленчиної доньки закінчиться, 
коли та тільки почне розквітати — в 14 
років. На якусь мить подруги зніяковіли. 
Щоб розрядити ситуацію, Тоня сказала:

— Олено, ми можемо в це й не вірити. 

Не думаю, що все так і збудеться. "Не на 
землі і не в морі"— це ж повний абсурд! 
Може, щось ми не так відповіли, або 
якась помилка. Не переймайся!

Вечір був зіпсований, і невдовзі вона 
пішла додому.

Пройшов час. У кожної по-своєму 
склалося життя. Та одного разу Тоня зі 
слізьми повідомила свою подругу, що її 
тато загинув. Літак, на якому він летів, ви-
бухнув у повітрі.

Від такої новини Олена вхопилася 
за стілець, щоб не впасти. "Не на землі 
і не в морі"... згадала приречене япон-
ським гороскопом. Виходить... Виходить, 
наступною буде її дочка? Як жити далі з 
таким жахливим очікуванням? "Прийде 
час — і все це збудеться!" — свердлила 
мозок думка, яку не мала сил здолати. 
І тоді, сама того не розуміючи, молода 
мати повірила жахливій брехні диявола, 
який, за свідченням Біблії, прийшов, щоб 

украсти, вбити й згубити людську душу. 
І це йому вдається, адже серед нашого 
покоління невіруючих людей майже не 
знайти. Вони можуть не вірити в Бога, 
але вірять в постукування по столі, в по-
рожні відра, в чорного кота...

Тепер щовесни, напередодні дня на-
родження дитини, Олена з острахом за-
мислювалася, скільки дочці залишилося 
до 14 років.

Та Господь спас мою маму. Не бажав 
Він і моєї загибелі, адже я була так без-
думно приречена на смерть.

Якось на очі нещасній жінці потра-
пила Біблія, й вона з цікавістю почала 
читати. Згодом відвідала богослужіння 
християн. Там і звернулася до Бога з про-
ханням простити їй всі провини й звіль-
нити сім’ю від очікуваної біди…

Я до певного часу не знала цієї історії, 
але напередодні 14-го дня народження 
теж щиро навернулась до Господа. Не-
вдовзі прийняла святе водне хрещення. 
І відтепер ніякі злі сили не мають впливу 
на моє життя!

Яна Квітнева

Японський гороскоп «Дорогоцiнний» 
бовван

Р озповідають, що Махмуд 
Газневі при перемозі 
біля Сомнатха (Індія), на-

трапив на величезного ідола в примі-
щенні місцевого храму.

— Зруйнуйте його якомога швид-
ше! — видав наказ завойовник. — Бог 
єдиний! Розбийте цього істукана!

Браміни попадали до ніг Махмуда 
з проханням:

— Збережи нашого бога, за це ми 
дамо тобі золото й рідкісні дорогоцін-
ні каміння та перли!

— Він повинен бути знищений! - 
закричав переможець. — Я не хочу за-
лишитися в пам’яті людей нікчемним 
купцем! Хочу, щоб мене запам`ятали 
як знищувача ідолів!

Із цими словами з усього маху вда-
рив по боввану сокирою. Від сильного 
удару той розвалився на шматки. Але 
яке ж було здивування, коли з розби-
того «бога» на землю посипалися різ-
номанітні перли, а також багато золо-
та. Це все приносили в жертву люди, 
котрі приходили на поклоніння. Проте 
дорогоцінностей, захованих усереди-
ні божка, було набагато більше, аніж 
пропонували жреці.

Щось схоже трапляється в житті 
людей, які без усякого жалю знищу-
ють своїх особистих ідолів, обираю-
чи шлях віри у справжнього, живого 
Бога. Вони отримують значно більше, 
ніж втрачають!

Що заважає?

М оя мама в молодості, 
під час війни, потра-
пила на примусові 

роботи до Німеччини. Після тяжкої 
праці дівчата збирались до гурту, аби  
спілкуванням полегшити свою важ-
ку долю. Мати, будучи християнкою, 
ходила молитися з віруючими поло-
нянками, інші ж збирались для воро-
жіння, щоб дізнатися про майбутнє й 
свою долю. Це вони робили за допо-
могою блюдця, яке крутилося й «від-
повідало» на поставлені питання.

Одного разу на такий сеанс за-
просили мою маму, яка тоді ще не 
була твердою у вірі, хоча її батько був 
пресвітером однієї з київських бап-
тистських церков. Вона не уявляла, 
наскільки небезпечна така гра, тому 
залишилась у кімнаті. Але коли дівча-
та почали ставити питання, то блюдце 
в цей раз чомусь «мовчало». Тоді було 
запитано: «Що тобі заважає?». Воно за-
крутилось та відповіло: «Анна».

Злякавшись, мама вискочила з кім-
нати, у якій займались, здавалось, не-
винною грою. Але сила батьківських 
молитв зберегла її від великої духов-
ної біди.

Анатолій Романюк

М олоді батьки з ново-
народженим на руках 
прийшли віддячити діль-

ничного лікаря пренатального центру 
за гідне ставлення під час перебігу вагіт-
ності. Постукали, зайшли до кабінету. Та 
радо їх зустріла:

— Знаю, знаю, любі мої, що ви вже на-
родили! Вітаю! Як назвали хлопчика?

Потім поважна жіночка-лікар нахили-
лася до дитини й промовила:

— Ой ти, Боже мій, який гарненький! 
Тьху, тьху, тьху на тебе! Тьху, тьху, тьху! 

Нехай здоровенький росте!
Від несподіванки батьки розгуби-

лися, подякували й вийшли з кабінету. 
Зачиняючи двері, ще раз глянули на та-
бличку, що висіла на них: «ЛІКАР ВИЩОЇ 
КАТЕГОРІЇ».

Виявляється, все так просто: тричі 
«тьху на тебе», і будеш здоровий!

*  *  *

К упив один офіцер буди-
нок. По весні дзвонить 
старому хазяїну й тремтя-

чим голосом розповідає:
— Завів я курочок, випустив на по-

двір’я. Дивлюся — щось розгребли під 
купою старого шиферу. Я туди, а там 13 
яєць закопано. Вже й стухлі. Це нам не 
пороблено??? Я цього страшно боюся!!!

А «поробила» військовому стара кур-
ка колишнього хазяїна, яка в минулому 
році там містечко придивилася, яєць на-
клала, та щось їй завадило курчат виве-
сти...

*  *  *

Б агато років підряд один 
чоловік напередодні свята 
Михайлового чуда казав: 

«Хоча б завтра нічого не начудилося, 
хоча б було все добре! Чує моя душа, 
щось трапиться». Так на «чудо» він і по-
мер з цими хвилюваннями, вірячи своїй 
особистій прикметі.

А. Б.

Повсякденні випадки
Сьогодні майже на кожному кроці люди зустрічаються з марновірством і 

не здатні йому протистояти. Ось декілька прикладів забобонів, які бентежать 
душу, наповнюють страхом і навіть відчаєм. А чи не варто відвернутися від слі-
пого марновірства і навернутися до живої віри у всемогутнього Бога?

Й ду якось на 
роботу, а су-
сід на городі 

порається. «Доброго ранку, 
Вікторе Васильовичу! Що сіє-
те-садите?» — вітаюся з ним, 
але відповіді не отримую. Він 
як сидів навпочіпки, так і не 
ворухнувся. Гукаю ще раз — 
те саме. Що ж це з ним тра-
пилось — невже перестав 
чути? Так мені шкода стало 
бідолаху, бо ще ж не зовсім 
старий — років п’ятдесят!

Наступного дня поспі-
шаю знов на роботу. Віктор 
Васильович ходить у дворі. 
Вітаюся, не дуже сподіваю-
чись на відповідь — глухий 
же! Але господар бадьоро відповідає й починає розмову:

— А знаєш, Маріє, чому я вчора тобі не відповів? Не міг — 
гарбузи садив! А при такій важливій справі не можна ні роз-
мовляти з кимось, ані озиратись — і тоді буде гарантований 
врожай. Великими будуть!

— А якби мені допомога потрібна була терміново, що й тоді 
не обізвалися б?

— Ні, не можна, — проказує сусід.

На роботі розповіла ко-
легам свої «новини» й діз-
налась, що в сусіда дійсно 
родять гарні гарбузи, і своїм 
секретом він ділиться з ін-
шими. Ось тут я й замисли-
лась: скільки коштує такий 
«гарбузовий» забобон, якщо 
недавно в нього пропав ве-
ликий кабан і згинуло поро-
ся, а індичка не повернулася 
додому?

Після таких думок ще 
більше стало шкода Віктора 
Васильовича, бо ж і я колись 
була така сама. Не знала 
Бога й довірялась усякому 
марновірству. Думала: я — 
вчителька, освічена, багато 

читаю, все знаю. Наприклад, що на Різдво не можна жінці за-
ходити першою в хату, не можна позичати грошей увечері… 
не… не… Яке ж то глибоке коріння у такій «вірі»!

І тепер, озираючись назад, дякую Богу, що більше не боюся 
роздавати розсаду без копійок, сміливо переходити дорогу, 
навіть якщо кіт перебіг… Бо я під надійним захистом Божим 
вже дев’ять років!

Марія Надієвець

ГАРБУЗОВИЙ ЗАБОБОН

Гості посміхнулися, а юнак відповів:
— Ми прощені Богом грішники, діти 

Божі, і Вас теж Ісус запрошує до Своєї 
родини. Адже Він помер за всіх і воскрес 
для нашого виправдання.

— А я теж майже мертва була… Ви 
мене ніби з того світу витягли, — сказала 
вона, та пояснювати нічого не стала.

Загалом, за згодою Ані на свято Пасхи 
її відвезли на християнське зібрання, де 
вона покаялася після першої ж пропові-
ді.

Коли після богослужіння вітали, то 
схвильовано повторювала:

— Сьогодні і я воскресла — із Хри-
стом!

Після молитви й бесіди із служителя-
ми церкви закінчилися для Ані всі нічні й 

денні жахи. І потекло живим струмочком 
її нове життя з Господом.

…Минуло десь близько двадцяти 
років. Одного разу приїжджий проповід-
ник помітив недалеко від кафедри без-
ногу жінку, що сиділа на спеціальному 
сидінні, уважно слухала проповідь і щось 
занотовувала до блокноту.

Після богослужіння він побачив, як 
молоді люди посадили безногу на санча-
та і, дбайливо закутавши в теплий одяг, 
повезли засніженою вулицею.

— Вона віруюча? Нелегко вам з інва-
лідом,  — співчутливо звернувся приїж-
джий проповідник до пресвітера.

— Ну що Ви, — посміхаючись, відпо-
вів той, — навпаки, сестра Аня для нашої 
церкви — велике Боже благословення!

— Що ви маєте на увазі? — здивував-
ся співбесідник.

Коротко оповідаючи історію її навер-
нення до Бога, пресвітер сказав:

— Вона багато років поспіль у церкві 
працює не знемагаючи.

Помітивши здивований погляд, пояс-
нив:

— Сестра Аня пристосувалася виро-
щувати на своїх грядках багато овочів, 
які потім консервує й відправляє місіо-
нерським родинам на Північ і в інші міс-
ця. Також вона в’яже шкарпетки й шиє 
одяг дітям із багатодітних родин. А ще…

Він на хвильку замешкав, над чимось 
розмірковуючи, а потім продовжив:

— Протягом довгого часу ми мали 
тільки один автомобіль: її старенький 

інвалідний «Запорожець» з ручним ке-
руванням. Вона возила мене у віддалені 
села, і багато віруючих вчасно отримува-
ли необхідну духовну допомогу, а також 
могли брати участь у причасті.

***
А в цей час молодь привезла Аню до-

дому. Як завше, вона запросила на чай. 
І поки накривали на стіл, всі заспівали 
найулюбленіший гімн Ані, через котрий 
до її серця колись заговорив Сам Бог.

Сусіди та знайомі, дивлячись на ра-
дісне обличчя безногої жінки, дивува-
лись: «Чому вона радіє?» І у відповідь на 
їхні питання Аня привітно запитувала: 
«Хочете, я вам розповім, як колись во-
скресла?»

Світлана Тимохіна
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Видається на пожертвування віруючих. Розповсюджується безкоштовно.

Шановні читачі, якщо у 
вас виникли питання, або 
з’явилось бажання відвідати 
зібрання (богослужіння), чи 
є потреба звернутися за 
духовною допомогою, то ви 
можете зателефонувати за 
зручним для вас регіональним 
телефоном:

Вінницька обл. —
+38(067) 988-34-79, Антон;

Дніпропетр., Запорізька та 
Кіровоградська обл. —

+38(067) 140-47-48, Костянтин;

Житомирська обл. —
+38(097) 341-98-26, Анатолій;

Закарпаття —
+38(098) 622-78-90, Тимофій;

Західна Україна —
+38(067) 674-20-58, Віктор;

+38(066) 334-35-80, Тимофій;

Київська обл. —
+38(097) 081-58-39, Олександр;

Одеська, Херсонська та 
Миколаївська обл. —

+38(067) 161-17-38, Генадій;

Харківська, Полтавська та 
Сумська обл. —

+38(050) 295-29-34, Тимофій;

Хмельницька обл. —
+38(068) 101-49-14, Сергій;

Черкаська обл. —
+38(098) 151-53-58,  Сергій;

Чернігівська обл. — 
+38(067) 121-00-32, Андрій.

Що менi робити, 
щоб спастись?
Таке питання поставив один 

римський воїн, про що йдеться 
у Новому Завіті (Дії святих апо-
столів 16, 30). Сталось це тоді, 
коли він побачив, що настав час 
міняти життя. 

Любий друже! Можливо, і в 
тебе в серці повстали запитан-
ня, які хвилюють душу, і ти не 
знаєш, що робити.

Якщо хочеш справді бути з 
Богом тепер і в вічності, то по-
трібно стати  християнином, 
зробивши кілька кроків.

КРОК 1: познайомся із вчен-
ням Христа, з Його заповідями у 
Новому Завіті.

КРОК 2: признай себе грішни-
ком, що заслуговує на справед-
ливе покарання.

КРОК 3: повір, що Христос 
вмер на хресті також і за тебе. 
Він воскрес і робить вільним від 
гріха в момент навернення до 
Нього.

КРОК 4: щиро покайся. Для 
цього схились перед Ним в мо-
литві і попроси прощення за всі 
свої гріхи, а потім подякуй за 
дароване спасіння.

КРОК 5: уникай свідомого грі-
ха, молися, досліджуй Святе 
Письмо і виконуй те, що там на-
писане. Знайди справжніх хри-
стиян, які щиро навернулись до 
Бога.

Усе вищевикладене знайдеш 
у Новому Завіті, коли будеш чи-
тати і міркувати над ним.

*   *   * 

ЦIКАВО ЗНАТИ

В ченими Кельнського універ-
ситету (University of Cologne) 
проведене наукове дослі-

дження ритуалів і забобонів у спорті. 
Загальновідомо, що під час змагань 
спортсмен переживає сильний емоцій-
ний підйом, під час якого 
в організмі відбувається 
потужний викид енергії. 
Як правило, це робиться 
хаотично, і змагальнику 
важливо направити цю 
енергію в потрібне рус-
ло. Тому тренування сво-
го психологічного стану 
вводиться у програму 
підготовки до змагань.

В багатьох спортс-
менів з’являється низка 
власних прикмет, напри-
клад: зав’язувати бутси, 
починаючи з лівої ноги, 
цілувати хрестик перед 
виходом на корт. Дехто 
торкається газону на по-
чатку гри (футбол), хтось 
перед турніром відро-
щує бороду (хокей), ін-
ший одягає «щасливу» 
форму, а хтось звертається до астрології, 
щоб дізнатися результат матчу або ви-
значити склад супротивної команди.

Що це — традиція, ритуал чи прохан-
ня допомоги в позаземної сили? Напев-
не, все разом узяте.

Спортсмени вважаються вельми за-
бобонними людьми, адже інколи пере-
могу від поразки відділяє тонка грань. 
Для того, щоб шальки терезів хитнулися 
в одну з потрібних сторін, використову-
ють різноманітні способи. Та чи всі вони 
безпечні? Якщо торкнутися рукою штан-
ги перед початком змагань — начеб-
то нешкідлива звичка, то звертання до 
астрологів й екстрасенсів безневинними 
ніяк не назвеш.

Найбільш яскраво це виражено в 
східних єдиноборствах, які, в переваж-
ній більшості, являють собою філософ-
сько-релігійну систему, спрямовану на 

зміцнення тіла й духу, з обов’язковою 
присутністю медитації, звертанням до 
духів предків і т. д.

Наприклад, філософською базою ай-
кідо є вчення Омото-ке, яке в своїй ос-
нові близьке до традиційних японських 

народних вірувань. Для нього, зокрема, 
характерні ідеї релігійного цілительства 
й священної одержимості духами «ками» 
як спосіб спілкування з божеством. Така 
практика пов’язана безпосередньо з 
японським шаманством.

Наступний приклад — розробка 
Олександра Бєлова, який до методів 
давньослов’янської боротьби вирішив 
приєднати язичництво. Він проголосив 
себе в новоствореній неоязичницькій 
секті жерцем та прийняв ім’я Селідор. 
Прихильники цього вчення, окрім ви-
вчення прийомів рукопашного бою, 
опановують створений Бєловим варіант 
«давньослов’янської йоги» під назвою 
«Здрава» і беруть участь в неоязичниць-
ких ритуалах. Організації, котрі практи-
кують цей вид спорту, в більшості наці-
оналістичні, орієнтовані переважно на 
молодь.

До окультизму відноситься також 
віра в певну енергетику й різноманітні 
маніпуляції з уявними енергетичними 
потоками. Східний різновид таких прак-
тик називається «цигун». Це бойове 
мистецтво найчастіше можна зустріти 

в Китаї, В’єтнамі та Япо-
нії. Особливо у версіях, 
які вважають себе не 
просто школою бойо-
вих мистецтв, а школою 
духовного розвитку або 
групою «оздоровчої гім-
настики».

Серед сучасної моло-
ді великої популярнос-
ті набула йога. Не слід 
вважати її невинною 
гімнастикою. «Йога є 
припиненням діяльності 
свідомості» — інформує 
класичний основний 
трактат «Йога-сутра». 
Якщо бойові мистецтва 
являються інструмента-
ми для ведення бою, то 
цілком працездатні без 
будь-якої філософії. Про-
те йога завжди направ-

лена всередину, у внутрішній світ особи-
стості й вимагає зміни світогляду. Тому 
така практика небезпечна.

Варто звернути увагу, що вже декіль-
ка разів здійснювалися спроби зареє-
струвати йогу як офіційний вид спорту. 
Цікаво, що в обов’язковій програмі за-
нять значилися такі предмети як вивчен-
ня Бхагавад-гіти, спів мантр, астральна 
анатомія людини та інші так звані «спор-
тивні» ритуали.

Втім тема йоги вимагає окремої стат-
ті, а мені хотілось би застерегти від лег-
коважного вибору розповсюджених 
різновидів спортивних занять. Не поспі-
шайте з вибором, сподіваючись, що це 
буде корисним для здоров’я або особи-
стої безпеки. Прихована загроза може 
виявитися пагубною та фатальною для 
безсмертної душі.

Вадим Херсонський

НЕБЕЗПЕЧНИЙ СПОРТ:
здорове тіло, але покалічена душа

Б агато хто вважає, що змії 
володіють гіпнозом, який 
допомагає розправлятися 

зі своїми жертвами. Відомо, що жаба, 
побачивши поблизу вужа, починає сама 
рухатися в його бік, а потім може кину-
тися йому в пащу. Саме тому завжди вва-
жалося, що вуж володіє гіпнозом. У змії 
прозорі повіки, через що складається 
враження немиготливого погляду.

Однак це все пояснюється особливіс-
тю зору жаби, яка здатна бачити тільки ті 
об'єкти, які можуть переміщатися. Пред-
мети, що знаходяться в стані спокою, 
вона взагалі не бачить. Тому й годуєть-
ся тільки тими дрібними комахами, які 

рухаються. Повільно 
повзучого вужа жаба 
не помічає, проте від-
мінно бачить коливан-
ня язика змії, який за 
своїми параметрами 
відповідає розмірам 
комахи. Намагаючись 
схопити "здобич", сама 
стає нею, і вужу зали-
шається тільки про-
ковтнути її.

Чи не так само й із 
людиною? «Древній 
хитрий змій», назва 
якому сатана, всіляко 

приховує будь-яку правду про свою пер-
сону. Намагаючись залишитися непоміт-
ним, майже по всіх книгарнях розкладає 
з привабливими заголовками та обкла-
динками книги містичної й окультної те-
матики. Тут О. Блаватська, Н. Реріх і бага-
то інших авторів.

«Змій» хитрий, і знає, на що «клюне 
людина». Тяга до таємного, володіння 
надприродною владою й силою завжди 
вабило людину. Намагаючись отрима-
ти навички подібного роду й навіть не 
підозрюючи про небезпеку, люди самі 
стають здобиччю. Такою літературою 
затягують душу в глибоку й смертель-
ну пащу, вибратися з якої надзвичайно 
складно.

Хай допоможе Бог побачити за при-
вабливою і яскравою начинкою небез-
печний гачок хижого «рибалки».

Євген Бочаров

Чи мають змії гіпноз?

С кажіть, будь-ласка, чи живуть 
сьогодні на землі Божі про-
роки? Як знайти й відрізнити 

того, хто пророкує від Бога?
Насправді відповідь зовсім не склад-

на. Потрібно лише відкрити — Біблію, де 
про це говориться.

По-перше, ми не можемо знати усіх 
людей, щоб заявляти, хто пророк від 
Бога.

Але принципи, за якими можемо та-
ких вирізнити, нам відкриті в Біблії.

А. Хто говорить від лиця Божого, по-
винен сам виконувати Його настанови 
й шанувати заповіді, тобто жити згідно з 

Євангелієм.
Б. Його пророцтва в жодному разі не 

можуть суперечити раніше викладеному 
Божими людьми в Біблії. (почитайте кни-
гу Повт. Закону 13 розділ, текст 1- 6 , та 
ще Послання до Галатів 1 розділ, текст 8)

В. Якщо якісь передбачення так зва-
ного пророка не здійснились, значить, 
він не від Бога, а пророкує в зухвалості 
(Повт. Закону 18 розділ, текст 20-22)

М ій родич знаходиться 
у страшній залежно-
сті. Його приворожила 

шептуха, і він не ладен нічого вдіяти. 

Розумом хоче бути зі своїми дітьми, 
навіть іноді плаче, коли бачить їх, але 
все одно повертається до тієї, до якої 
приворожений. Чи можна йому допо-
могти?

Звичайно, можливо. Потрібно, щоб 
він свідомо прийшов до віри. Став щи-
рим християнином, розкаявся у гріхах 
і жив за вченням Ісуса Христа. Тоді Го-
сподь звільнить від усяких окультних 
зв’язків, як це Він робив у земному житті. 
Я особисто знаю таких звільнених — і не 
одного. Христос саме на те й прийшов, 
щоб відпустити на волю змучених.

НАС ЗАПИТУЮТЬ – МИ ВIДПОВIДАЄМО


