
Члены нашего коллектива помогают нашей общине с 1991 года!
Многолетний опыт работы и профессиональный сервис к Вашим услугам!

Вам нужна помощь? Мы готовы помочь вам:

Для назначения на аппойтмент звоните 916-925-1071

- Заполнить документы на грин-карту, 
- Приглашение в гости, 
- Перевод любых документов, 

- Американское гражданство, 
- Готовим документы на любые паспорта, 
- Нотариальные заверения, 

- Поставить паспорт на консульский учёт, 
- Травел-паспорта, 
- Любые доверенности.

Славянский центр помощи помогает всем!

Слушайте Новую славянскую волну на волне 
1690 АМ каждый будний день с 6 до 8 вечера HCB - 1690 AM

Слово и Дело № 3(169)
МАРТ 2016
Word & Deed 
Newspaper of Slavic 
Assistance Center

"И все, что вы делаете, словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа..." (Кол.3:17)
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Продолжение на стр. 5

«ТАЙНА БЕЗЗАКОНИЯ" 
(О НАЧЕРТАНИИ ЗВЕРЯ)

Продолжение на стр. 11

Проблемы эсхатологии — богословской науки, 
призванной целостно и корректно освещать пред-
сказанные через откровения Библии грядущие 
события во вселенной, занимают умы и волнуют 
сердца не только теологов. Таинственность эсха-
тологического учения как одного из основных раз-
делов систематического богословия, привлекает 
всех, кто размышляет о судьбах мира и о своей 
будущей судьбе. В частности, особенно загадоч-
ной и притягательной является тема о начертании 
зверя, затронутая в последней книге Библии — От-
кровении Иоанна Богослова. (Откр. 13 гл.)

Известные и опи-
санные в литера-
туре толкования, 

и мнения, касающиеся 
проблемы начертания, 

таинственного числа име-
ни зверя "666", имени и 
образа зверя, антихриста, 
— разнообразны, часто 
внутренне противоречи-

вы, нелогичны, а порой 
просто абсурдны. При-
чем на протяжении всей 
истории происходила по-
стоянная трансформация 
взглядов на подобные 
вопросы, связанная как с 
естественным развитием 
организации общества 
— изменением его по-
литического, экономи-
ческого, духовного и на-
учного укладов, так и с 
развитием герменевтики 
(науки толкования древ-
них текстов).

Не берите 
пример с меня!

стр.6Христианская 
семья 

Уроки  ПАСХИ
«Но Он взял на Себя наши немощи и понес 

наши болезни; а мы думали, что Он был поража-
ем, наказуем и уничижен Богом. Но Он изъязвлен 
был за грехи наши и мучим за беззакония наши; 
наказание мира нашего было на Нем, и ранами 
Его мы исцелились.Все мы блуждали, как овцы, 
совратились каждый на свою дорогу: и Господь 
возложил на Него грехи всех нас. Он истязуем 
был, но страдал добровольно и не открывал уст 
Своих; как овца, веден был Он на заклание, и как 
агнец пред стригущим его безгласен, так Он не 
отверзал уст Своих.» (Исаия 53:4-7)

Четыре Евангелия 
сохранили для 
нас записи о том, 

что Иисус планировал от-
метить Пасху со своими 

учениками. Сотни лет 
спустя это уже будут на-
зывать «Тайная вечеря». 
Она начинается незадолго 
до того, как Христа аресту-

ют и будут судить, чтобы 
потом распять. Иисус ел 
пасхальную трапезу со 
Своими учениками. Он 
умер на Пасху согласно 
пророчеству (Исайя 53 
глава содержит одно из 
этих пророчеств), взяв на 
Себя грехи мира. Иисус 
стал истинным Агнцем, 
чья жертва помогает нам 
получать прощение грехов 
и по сей день. Давайте 
извлечем некоторые  
бесценные уроки из это-
го события.
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В Адміністрації Прези-
дента попередньо узгодили 
всі кандидатури міністрів 
оновленого уряду.

На своїх посадах зали-
шаться очільник МВС Арсен 
Аваков, віце-прем'єр-міністр 
Геннадій Зубко, міністр юстиції 
Павло Петренко та глава Мі-
нінформполітики Юрій Стець.

Повний список кандидатів 
до оновленого Кабміну ви-
глядає наступним чином:

Віце-прем'єр - міністр еко-
номіки – Борис Ложкін. Його 
кандидатура досі є ключо-
вою, незважаючи на те, що 
він сам не особливо прагне 
працювати в Кабміні. Якщо 
Ложкін відмовиться від посади 
в уряді, його може замінити 
Олександр Шлапак;

Перший віце-прем'єр – за-
ступник голови АП Віталій 
Ковальчук. Можливе призна-
чення, ведуться дискусії;

Віце-прем'єр-міністр із гу-
манітарних питань – Павло 
Розенко;

Віце-прем'єр з євроінтегра-
ції – нардеп Іванна Климпуш-
Цинцадзе;

Віце-прем'єр-міністр – Ген-
надій Зубко;

Оприлюднено повний список кандидатів у 
міністри уряду Гройсмана

Ключовим торговим 
партнером України став 
Євросоюз, на який припа-
дає майже половина екс-
порту.

Експорт товарів з Украї-
ни в січні 2016 року порівня-
но з аналогічним періодом 
2015 року,  знизився на 
31,9% і склав 2 мільярди 
доларів, а лідером серед 
експортних товарів вияви-
лася соняшникова олія.

Відповідна інформація 
представлена на офіцій-
ній сторінці Міністерства 
економічного розвитку і 
торгівлі в Facebook.

Зазначається, що осно-
вними товарами україн-
ського експорту є продукція 
харчової, металургійної та 
машинобудівної галузей.

Експорт товарів з України в січні 
впав на третину 

Позитивною тенденцією 
в міністерстві називають 
відновлення виробництва в 
Луганській області - експорт 
із цього регіону в січні збіль-
шився на 25%, склавши 
28,1 мільйона доларів.

Що стосується країн 
СНД, то їх частка в україн-
ському експорті становить 

12%. Як повідомляв УНІАН, 
дефіцит зовнішньої торгівлі 
товарами в Україні за під-
сумками січня 2016 року 
склав 295 мільйонів до-
ларів, що в 7,6 рази вище 
дефіциту за підсумками 
січня 2015 року на рівні 38,8 
мільйона доларів. ■

УНІАН

Російський суд два дні чи-
тав своє рішення у справі 
українки. 

22 березня російський 
суд ухвалив рішення засу-
дити українську льотчицю 
Надію Савченко до 22 років 
ув'язнення. Суддя зачитав, 
що було враховано всі до-
кази прокурорів та "свідків" у 
справі, а доказову базу адво-
катів відкинули. Так само не 
взяли до уваги, що льотчиця 
є народним депутатом та 
делегатом ПАРЄ. "Немож-
ливо погодитися з доводами 
захисту про те, що обстріл 
проводився не по мирних, а 
по військових цілях", — за-
читав суддя. Надію визнали 
винною за трьома статтями: за 
"вбивство" присудили 18 років, 
за "замах на вбивство" мирних 
громадян – 4 роки і штраф за 
"незаконний перетин кордону". 
Таким чином у сукупності Росія 
хоче, аби Надія відсиділа 22 
роки у тюрмі і сплатила 30 
тисяч рублів штрафу. 

Чому справу Савченко 
шито білими нитками Тепер 
за процедурою Надія має 10 

днів на оскарження вироку 
після чого він, за російським 
законом, набуде чинності. 
Напередодні Савченко заяви-
ла, що одразу після набуття 
вироком чинності відновить 
сухе голодування. 

Українська льотчиця Надія 
Савченко, яка добровольцем 
поїхала боротися з терорис-
тами у зону АТО, в середині 
червня 2014 року потрапила 
у полон до бойовиків у Луган-
ській області. Слідчий комітет 
РФ звинувачує Надію Сав-
ченко у нібито пособництві 
вбивству двох і більше осіб і 
в незаконному перетині дер-
жавного кордону. 

4 березня Надія Савченко, 
яку утримують в СІЗО в РФ, 
оголосила сухе голодування. 
Адвокати льотчиці повідоми-
ли, що стан її здоров'я значно 
погіршився - Савченко почала 
страждати на лихоманку та 
тахікардію і лише за одну добу 
втратила чотири кілограми.

Під час заключного слова 
незаконно ув'язнена україн-
ка проголосила, що у Росії 
неодмінно буде свій Майдан 
і показала судові середній 
палець. "Майдан у Росії буде! 
Путін всіх не посадить. Хотіли 
останнє слово? Ось воно", - 
сказала вона. ■

tsn.ua 

Міністерство АПК – Тарас 
Кутовий;

Міністерство фінансів 
пропонується віддати Івану 
Міклошу;

Міністерство інфраструк-
тури – квота «Народного 
фронту»;

Міністерство соціальної 
політики – Андрій Рева, за-
ступник мера Вінниці з питань 
соціальної політики;

Міністерство енергетики 
та вугільної промисловості 
– обговорюються кілька канди-
датів: Володимир Демчишин, 
Ігор Насалик, Юлія Ковалів;

Міністерство внутрішніх 
справ – Арсен Аваков;

Міністерство юстиції – Пав-
ло Петренко;

Міністерство інформацій-
ної політики – Юрій Стець;

Міністерство культури – 
Євген Нищук;

Міністерство охорони 
здоров'я – заступник голови 
АП Дмитро Шимків;

Міністерство освіти – Лілія 
Гриневич;

Міністерство екології та 
природних ресурсів – квота 
«Батьківщини»;

Міністр Кабінету міністрів 
– Володимир Слишинський;

Державна фіскальна служ-
ба – Ніна Южаніна;

Cпікер Верховної Ради – 
Андрій Парубій;

Перший віце-спікер – Ірина 
Геращенко. ■

slovoidilo.ua
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Новини в Україні

Остаточний вирок: Росія засудила Савченко 
до 22 років ув'язнення

У Кремлі думають, що Захід готує 
на Путіна "заказуху"

У Кремлі заявили, що ряд 
ЗМІ готують "неприкри-
ту замовну" інформаційну 
атаку на президента РФ 
Володимира Путіна і його 
оточення.

Про це сказав прес-
секретар Путіна Дмитро 
Пєсков, передають РИА 
Новости.

За його словами, на 
Заході і в РФ консорціум 
міжнародних розслідувань 
готує "вкидання" інформації, 
неприкриту "заказуху" про 
сім'ю президента РФ Воло-
димира Путіна, друзів його 
дитинства.

"Ці екзерсиси тривають. 
Чергове інформаційне вки-
дання, яке претендує на 
об'єктивність і на сенсацій-
ність, готується на найближ-
чі дні", - говорить Пєсков.

"Ми  отримали  дуже 
єлейно-люб'язні запити, але 
складені в манері допитів, 
від організації, яка іменує 
себе міжнародним консор-
ціумом журналістських роз-

слідувань, до якого входять 
журналісти різних ЗМІ, а ми 
впевнені, що не тільки жур-
налісти, а й представники 
інших організацій і служб... 
Вони збираються в найближ-
чі дні в ФРН, США, Велико-
британії, Франції, Швейцарії, 
Росії та деяких інших країнах 
публікувати чергові опуси", - 
сказав Пєсков.

"Ефективність цих атак 
не надто велика, але това-
риші працюють за добре 
випробуваними і відомими 
схемами", - заявив Пєсков.

Раніше телеканал BBC 
One показав документаль-
ний фільм Річарда Білтон 
"Таємні багатства Путіна", в 
якому російський президент 
звинувачується в тому, що 
використовував свою владу, 
щоб накопичити таємне 
багатство.

За оцінкою автора філь-
му, Володимир Путін - най-
багатша людина в Європі і 
один з найбагатших людей у 
світі. Його статки оцінюють-
ся в 40 мільярдів доларів. ■

pravda.com.ua

Головною інтригою квіт-
ня залишаться можливі 
перестановки на вищих 
щаблях української влади.

Про це під час прес-
конференції в УНІАН на 
тему: “Індекс модельованої 
політичної активності - кві-
тень 2016: ТОП-20 України” 
заявили директор Агентства 
моделювання ситуацій Ві-
талій Бала та його заступник 
Олексій Голобуцький.

Як зазначається у пре-
зентованому Індексі мо-
дельованої політичної ак-
тивності, кадрові зміни у 
квітні можуть торкнутися 
не лише Кабінету міністрів, 
але і Верховної Ради та 
Адміністрації президента, 
адже переміщення окремих 
осіб в різних напрямках 
оголятимуть посади та ви-
магатимуть нових кадрових 

призначень, що, в свою 
чергу, буде зумовлювати 
політичну активність.

Голобуцький наголосив, 
що, зокрема, нерозв'язаним 
залишається питання і щодо 
Арсенія Яценюка.

“90%, що ситуація з Грой-
сманом вже вирішилась і це 
буде впливати на діяльність 
всього уряду і парламенту на 
наступний місяць - його при-
значення прем'єр-міністром. 
Але вірогідність того, що 
цього не станеться і криза 
посилюватиметься, є. Яце-
нюк може зробити “кидок по-
літичний”. Це логічно буде”, 
- зазначив Голобуцький.

Крім того, в Індексі йдеть-
ся про можливі перестанов-
ки в Генпрокуратурі, які «від-
будуться з тієї ознаки, що в 
березні ми мали можливість 
спостерігати війну між ко-

мандами Віктора Шокіна та 
"молодих реформаторів": 
пішов Владислав Касько, 
активізувалась кампанія з 
підтримки Сергія Горбатюка 
на посаду генпрокурора, 
відбувся масований наступ 
на команду Давида Саква-
релідзе».

Крім того, як зазначаєть-
ся, актуальними залишають-
ся процеси з антикорупцій-
них справ, зокрема, справа 
“діамантових прокурорів”.

«Тому з великою ймовір-
ністю Генпрокуратуру буде 
лихоманити і ми станемо 
свідками чергових викриттів 
та спростувань, котрі прямо 
впливатимуть на політич-
ні процеси та розстановку 
сил», - йдеться в Індексі 
модельованої політичної 
активності - квітень 2016. ■

УНІАН 

Політологи назвали головну інтригу квітня 
в українському політикумі
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Звоните:
712-0071  736-0616

Спросите Кевина Асланяна

Coalition of California
Welfare Rights Organization

1901 Alhambra Blvd. Sacramento, CA 95816-7021

- Проблемы на Вэлфере?
- Не получили талонов на питание?
- Не получили вовремя чек?
- Конфликты с воркером? Хотите оформить IHSS (по 
уходу за престарелыми) или иметь больше часов?
- Имеете проблемы с SSI или не получаете положен-
ную сумму денег?
- Семилетний срок получения SSI истекает?

- Вы не гражданин США? 
- Хотите деньги SSI?

Мы можем помочь 
Вам получить это!

Даже если Вы находитесь на государственных дотациях, 
Ваши права защищены законом. И если все-таки случаются 
недора зумения, обращайтесь в Калифорнийскую Коали-
цию по защите прав людей, находящихся на Вэлфере. В 
этой организации работают люди, которые говорят на рус-
ском, армянском и английском языках. В этой организации 

Вы найдете защиту Ваших прав.

Будьте спокойны, 
Кевин Вам поможет

www.slaviccenter.us
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ВАРТО ЗАМИСЛИТИСЬ

Чи є життя після смерті?

Що ж відбуваєть-
ся з нами після 
смерті? Невже ми 

просто перестаємо існувати? 
Біблія каже, що існує не 

тільки життя після смерті, але 
вічне життя, яке буде тривати 
безкінечно. 

Воскресіння Христа було 
дуже до-бре відомою подією. 
Апостол Павло закликав 
людей переконатися в йо-
госправжності, звернувшись 
до очевидців, але ніхто не 
намагався заперечити цю 
справжність. Воскресіння є 
наріжним каменем христи-
янської віри. Завдяки Ісусу, 
який постав із мертвих, і ми 
можемо вірити, що воскрес-
немо.

Апостол Павло дорікає 

першим християнам у не-
вірстві: «Коли ж про Христа 
проповідується, що воскрес 
Він із мертвих, як же дехто 
між вами говорять, що немає 
воскресення мертвих? Як не-
має ж воскресення мертвих, 
то й Христос не воскрес» 
(1Кор.15:12,13).

Хоч всі ми будемо одного 
разу воскрешенні, але не всі 
потраплять в Боже царство. 
Перед кожною людиною в 
житті лежить вибір, від якого 
залежить, де він проведе 
вічність. Біблія каже, що ми 
вмремо лише один раз, а 
після смерті настане Божий 
суд (Євр. 9:27).

Земне життя є перевір-
кою, підготовкою до май-
бутнього. А майбутнє для 

віруючих – це вічне життя 
поруч із Богом. Як же ми мо-
жемо отримати вічне життя 
і праведність? Існує лише 
один шлях – віра в Сина 
Божого, Ісуса Христа. Він 
сказав: «Промовив до неї 
Ісус: Я воскресення й життя. 
Хто вірує в Мене, хоч і вмре, 
буде жити. І кожен, хто живе 
та хто вірує в Мене, повіки 
не вмре. Чи ти віруєш в це?» 
(Iв.11:25,26).

Дар вічного життя до-
ступний кожному, але заради 
нього потрібно просто по-
слухатися Бога і навернутися 
до Нього. «Хто вірує в Сина, 
той має вічне життя; а хто в 
Сина не вірує, той життя не 
побачить а гнів Божий на нім 
перебуває» (Iв.3:36). ■

Прочитуючи  Б і -
блію, ми заува-
жуєм, що коли 

Господь Бог говорив до 
людей через пророків 
часто вживав різні при-
клади і притчі. Це чинив 
також Ісус Христос, на-
вчаючи людей, щоб люди 
краще могли зрозуміти, 
що говорить до людей 
Господь Бог. Так в книзі 
пророка Єремії читаємо: 
"Оце слово, що було до 
Єремії від Господа, гово-
рячи: Устань, і зійди до 
дому ганчара, і там по-
чуєш слова Мої. І зійшов 
я до дому ганчара, аж 
ось він робить працю на 
кружалі. І в руках ганчара 
попсулась посудина, яку 
він із глини робив. І він 
знову зробив з неї іншу 
посудину, як сподобалося 
ганчареві зробити. І було 
мені слово Господнє, го-
ворячи: Чи не міг би зро-
бити й Я вам, як ганчар 
цей, о доме Ізраїлів? каже 
Господь. Ось як глина в 
руці ганчара, так в руці 
Моїй, доме Ізраїля, й ви!" 
(Єр.18:1-6) І далі говорив 
Господь через Єремію, 
що бувають оприділен-
ня від Нього про якийсь 
нарід чи царство, чи й 
окремі особи, а вони пе-
ремінять своє положення 
перед Ним, чи на зло, чи 
на добро, то Господь пе-

ремінить це оприділення 
згідно з їх станом! 

Подібно також го-
ворив і  пророк 
Ісая: "Тепер же, 

о Господи, Ти наш Отець, 
ми глина, а Ти наш ган-
чар, і ми всі чин Твоєї 
руки!" (Iс.64:8) В книзі 
Єремії 17 розд. Господь 
сказав: "Людське сер-
це найлукавіше над все 
та невигойне, хто пізнаї 
його? Я Господь, що до-
сліджуї серце, що випро-
бовуї нирки, щоб кожному 
дати згідно з путтю його, 
за плодом учинків його." 

(Єр.17:9,10) "А щодо тих, 
що їхнє серце ходить 
за гидотами своїми та 
мерзотами своїми, то 
поверну їхню дорогу на 
їхню голову, говорить 
Господь Бог..." (Єз.11:21) 
А якщо покаються і відки-
нуть свої гидоти і мерзоти 
(Єз.11:18), то Господь 
перемінить і дасть нове 
серце і дух, вийнявши 
із тіла серце кам’яне, а 

дасть - м’ягке. (Єз.11:19) 
Про це і далі в книзі Єзекії 
написано 36 розд. 26-18 
вірші. І Свого Духа Гос-
подь дасть до їх нутра, 
і земні та духовні благо-
словіння!

Все це вищезга-
дане із  Старо -
го Заповіту, а в 

Євангелії також говорить-
ся про переміну, про від-
родження від води і Духа, 
і хто цього не переживе, 
не ввійде в Царство Боже. 
(Ів.3:5; Тит.3:4-8) - тепер 
по Божій благодаті ми 
спасаємося, через відро-

дження від Слова Божого 
і обновлення Духом Свя-
тим, вилитого через Ісуса 
Христа для успадкування 
вічного життя! Увірувавші 
повинні дбати про добрі 
діла.

В Новому Заповіті у 
Посланні до Рим-
лян апостол Пав-

ло теж говорить про Бога, 
як про гончара, а про 
людей, як про глиняний 

ПРОПОВІДЬ

Гончар 

посуд, який з глиняного 
місива Творцем творить-
ся різним. (Рим.9:21-23) 
Тепер мало відомо, як 
колись робили гончарі 
посуд із глини. Існує спе-
ціальна гончарська глина, 
звичайна є жовтого і рудо-
го кольору, а гончарська 
- біло-зеленуватого. Вона 
більш масткіша і липкіша. 
Насамперед розмочу -
ють її і місять, очищаючи 
від сміття і камінчиків. 
Взяте місиво на певну 
посуду прещупують в 
руках, очищаючи, тому 
що найменша смітинка 
чи камінчик розріжуть 
стінку посуду між руками 
гончара на кружалі. Кру-
жало було завбільшки, як 
тепер колесо від легкової 
машини, дерев’яне, і при-
водилось в рух ногою 
гончара (при електрофі-
кації - електромотором). 
В центрі, на осі, розмі-
щався круглий столик, 
на якому крутився комок 
глини, а гончар руками, 

"Оце слово, що було до Єремії від Господа, говорячи: Устань, і 
зійди до дому ганчара, і там почуєш слова Мої. І зійшов я до дому 
ганчара, аж ось він робить працю на кружалі. І в руках ганчара 
попсулась посудина, яку він із глини робив. І він знову зробив з неї 
іншу посудину, як сподобалося ганчареві зробити. І було мені 
слово Господнє, говорячи: Чи не міг би зробити й Я вам, як ганчар 
цей, о доме Ізраїлів? каже Господь. Ось як глина в руці ганчара, 
так в руці Моїй, доме Ізраїля, й ви!" (Єр.18:1-6)

"І знаємо, що тим, хто любить 
Бога, хто покликаний Його 

постановою, усе допомагає на 
добре." (Рим.8:28)

одною з середини, другою 
ззовні, витягав потрібну 
форму: миски, горшки, 
глечики, вази і т.ін. Глина 
повинна бути не рідкою, а 
такою, щоб сформована 
посудина могла стояти, 
не осісти. Підсохший на 
вільному повітрі посуд 
переміщали в піч,  те-
пер в електродуховку, 
де посуд випалювався 
при певній температурі і 
ставав череп’яним. По-
тім її розмальовували. 
Покупці, коли купували 
посуд, ставили її на одній 
руці, а другою легенько 
стукали по ній, котра кра-
ще дзвеніла, та міцніша. 
"А в великому домі (домі 
Божому, який є Церква 
Бога живого - 1Тим.3:15) 
знаходиться посуд не 
тільки золотий та сріб-
ний, але й дерев'яний та 
глиняний, і одні посудини 
на честь, а другі на не-
честь. Отож, хто від цього 
очистить себе, буде посуд 
на честь, освячений, по-

трібний Володареві, при-
готований на всяке добре 
діло." (2Тим.2:20,21)

Отже, дорогі діти 
Божі ,  зустр ів -
шись із Ісусом, 

як Савл, запитаємо: "Гос-
поди, що повелиш мені 
робити?" Віддаймось Бо-
жій волі, хай Він готує для 
Свойого вживання! Може 
Він нас буде мочити, мі-
сити, очищати від сміття і 
камінців, твердого нашого 
серця і примхів нашого 
характеру? На кружалі з 
комка глини тягнути нас 
вище, щоб була якась 
форма і на кінець сушити і 
випалювати! Апостол Пе-
тро говорить: "Улюблені, 
не дивуйтесь огневі, що 
вам посилається на ви-
пробовування, немов би 
чужому випадку для вас." 
(1Петр.4:12) "І знаємо, 
що тим, хто любить Бога, 
хто покликаний Його по-
становою, усе допомагає 
на добре." (Рим.8:28) ■

Іван Кулініч

У Своїм слові до народів
Бог часто приклади вживав, 
Через Ісуса і пророків
В прикладах й притчах промовляв.

Господь Єремії пророку
Звелів до гончаря піти, 
Щоб там розглянути роботу
Й для притчі приклади знайти.

Прийшов Єремія й побачив: 
Гончар над посудом трудивсь - 
Той глечик, що гончар виводив
Враз на кружалі розваливсь!

Гончар зім’яв його і інший
Посуд зробив з цієї глини!
Господь Ісаї прорікший (Іс.64:8)
Він як Гончар, а люди - глина.

Гончар
ПОЕЗІЯ

Бог може все переробити: 
Характер, серце і сумління!
І гідним для Себе зробити, 
Для уживання і служіння.

Віддайсь покірно Божій волі, 
Хай мочить, місить, очищає
Та оформляє на кружалі, 
І сушить та в вогні спікає! 
(Рим.9:21)

Бог декого на честь вживає, а 
декого... В справах буденних 
(2Тим.2:21)
Дай тільки бути в земнім краї
Власністю Божою щоденно, 
А в небі - жителями раю!

Іван Кулініч

"Оце слово, що було до Єремії від Господа, говорячи: Устань, і 
зійди до дому ганчара, і там почуєш слова Мої. І зійшов я до дому 
ганчара, аж ось він робить працю на кружалі. І в руках ганчара 
попсулась посудина, яку він із глини робив. І він знову зробив з неї 
іншу посудину, як сподобалося ганчареві зробити. І було мені 
слово Господнє, говорячи: Чи не міг би зробити й Я вам, як ганчар 
цей, о доме Ізраїлів? каже Господь. Ось як глина в руці ганчара, 
так в руці Моїй, доме Ізраїля, й ви!" (Єр.18:1-6)
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Все збувається по Писанню
ПРОПОВІДЬ ПАСТОРА

збулося, то воно збу-
деться в свій час. Хрис-
тос так пояснив: "Небо 
і земля проминуться, 
але не минуться слова 
Мої!" (Матв.24:35)

Основа християн -
ської віри і євангель-
ської проповіді - це те, 
що Ісус Христос помер 
за наші гріхи і що Він 
воскрес для оправдання 
і спасіння нашого. Хто 
не вірить у воскресін-
ня мертвих, той ще в 
гріхах, такий ще не є 
спасенний. А т і ,  хто 
сумніваються, вони не 
надаються для Царства 
Божого. Апостол Павло 
так пояснив: "Бо ще 
мало, дуже мало, і Той, 
хто має прийти, при-
йде й баритись не буде! 
А праведний житиме 
вірою. І: Коли захита-
ється він, то душа Моя 

його не вподобає. Ми 
ж не з тих, хто хи-
тається на загибіль, 
але віруємо на спасіння 
душі." (Євр.10:37-39)

Бажаю звернути 
увагу на другу 
думку: що нам 

дає воскресіння Ісуса 

Христа?
1. Воскресіння Хрис-

та дає нам Господню 
обітницю на вічне 
життя. "Промовив до 
неї Ісус: Я воскресення 
й життя. Хто вірує в 
Мене, хоч і вмре, буде 
жити." (Iван.11:25)

2 .  У  воскрес інн і 
Ісуса ми отримали 
відродження. "Благо-
словенний Бог і Отець 

Господа нашого Ісуса 
Христа, що великою 
Своєю милістю відро-
див нас до живої надії 
через воскресення з 
мертвих Ісуса Христа". 
(1Петр.1:3)

3.  Через воскре -
сіння Ісуса Христа 
ми отримали оправ-

дання.  " . . .в іруємо в 
Того, Хто воскресив із 
мертвих Ісуса, Господа 
нашого". (Рим.4:24) Во-
скреслий Ісус Христос 
не тільки прощає гріхи, 
коли людина кається, 
але Господь ще ви -
правдовує її, ставить 
її в таке положення, що 
людина не винувата.

4 .  С п а с і н н я  м и 
о т р и м а л и  ч е р е з 
воскресення  Ісуса 
Христа. "Того образ, 
хрищення не тілесної 
нечистости позбуття, 
але обітниця Богові до-
брого сумління, спасає 
тепер і нас воскресен-
ням Ісуса Христа..." 
(1Петр.3:21)

5. Дуже цікаво, що у 
воскресінні Христа і 
ми воскресли, і разом 
із воскреслим Ісусом 
ми посаджені на не-
бесних місцях.  ". . . і 
нас, що мертві були 
через прогріхи, ожи-
вив разом із Христом, 
спасені ви благодат-
тю, і разом із Ним во-

скресив, і разом із Ним 
посадив на небесних 
місцях у Христі Ісусі". 
(Еф.2:5,6)

Цікаво, ми ще живе-
мо на землі, але вже 
посаджені на небесних 
місцях у Христі Ісусі.

Як  таке  може 
бути?

В Америці обира-
ють президента 
4 листопада і всі 

знають, хто став прези-
дентом тільки 20 січня, 
після того, як складе 
присягу. "Улюблені, ми 
тепер Божі діти, але 
ще не виявилось, що 
ми будемо. Та знаємо, 
що, коли з'явиться, то 
будем подібні до Нього, 
бо будемо бачити Його, 
як Він є." (1Iван.3:2) 

"Переможцеві сісти 
Я дам на Моєму пре-
столі зо Мною, як і Я 
переміг був, і з Отцем 
Своїм сів на престолі 
Його." (Об.3:21) ■

Ярослав Борсук

Бажаю зверну -
ти увагу на дві 
думки:

1. Слово Боже ви-
конується точно.

2. Що дає нам воскре-
сіння Христа?

Для чого написа-
на Євангелія?

"Це ж написано, щоб 
ви ввірували, що Ісус є 
Христос, Божий Син, 
і  щоб, віруючи, жит-
тя мали в Ім'я Його!" 
(Iван.20:31)  Коли во-
скрес Ісус, то по місту 
рознеслись дві вістки: 
"воїни, котрі стерегли 
гріб з Ісусом за гроші, 
говорили неправду, що 
коли вони спали,  то 
прийшли учні Христа і 
Його вкрали", "а жінки 
мироносиці і  апосто-
ли свідчили про те, що 
Христос воскрес". 

Чому легше по-
вірити: правді чи 
неправді? 

Дуже часто люди ві-
рять неправді. Між прав-
дою і неправдою є ще 
сумнів, люди не знають 
кому вірити, де дійсно 
правда. Сумніви часто 
паралізують віруючих 
людей. Іван Хреститель 
засвідчив народу про 
Христа: "Оце Агнець Бо-
жий, що на Себе гріх сві-
ту бере!" (Iван.1:29) Але 
коли він був у в’язниці, 
то послав своїх учнів 
до Христа щоб вони 
запитали Його, чи Він 
Той, що має прийти, чи 
чекати їм іншого? 

"Звіщаю ж вам, браття, Євангелію, яку я вам благовістив, 
і яку прийняли ви, в якій і стоїте, Якою й спасаєтесь, коли 
пам'ятаєте, яким словом я благовістив вам, якщо тільки ви 
ввірували не наосліп. Бо я передав вам найперш, що й при-
йняв, що Христос був умер ради наших гріхів за Писанням, 
і що Він був похований, і що третього дня Він воскрес за 
Писанням." (1Кор.15:1-4) 

"Не зважаючи ж Бог на часи 
невідомости, ось тепер усім 

людям наказує, щоб скрізь 
каялися." (Дiї.17:30)

Ці слова Христа 
залишаються 
загадкою для 

людей, які мріють забути 
про смуток назавжди, 
убезпечити себе від біди 
і болю.  Блаженство, про 
яке розповів Христос, 
передбачає смуток як 
крок на випередження, 
в якому – добровільне 
смирення,  внутрішнє 
упокорення, слухняне 
прийняття, терпеливе до-
лання труднощів, зрілість 
і досвід страждання. 

Замість того,  щоб 
відкидати смуток як не-
прийнятне переживання 
і «негатив», варто по-
думати і про те блажен-
ство, яке, зі слів Христа, 
здобувається лише на 
цьому непростому шля-
ху; яке приходить лише 
після смутку як потіха і 

подарунок.
Плачем людей не зди-

вуєш. У сльозах людина 
пізнає правду, і частіше 
всього вона важка і болюча. 
Але Христос перетворює 
сльози в радість, плач у 
щастя; в Його словах до 
тих, хто сумує, вже присутнє 
блаженство потіхи. З плачу 
починається життя. Плачем 
же воно і завершується. 
Спочатку людина плаче 
сама, в кінці плачуть за нею.

В плачі не все пога-
не. Якщо людина плаче, 
значить, вона живе, по-
справжньому, чесно, не вда-
ючи, не ховаючись. Якщо 
за нею плачуть, значить, 
жила так, що без неї погано, 
боляче, сумно.

Плач пов’язаний з жит-
тям. А ще він пов’язаний 
з відповідним до ситуації, 
справжнім, непідробленим, 

щирим.

Мене часто запи-
тують, як я можу 
описати сучасну 

людину – її особливості, 
вади, проблеми. Можна 
сказати багато чого, але 
краще за все про людину 
говорять її сльози. Коли 
людина плаче, вона відкри-
вається у правдивому, не 
поверхневому, не ігровому 
образі.

Так ось, про сучасну 
людину можна сказати 
важливе і страшне: вона 
майже перестала плака-
ти, зрештою, як і сміятися. 
Людина стає все більше не-
природною, несправжньою. 
Знаєте, чим відрізняється 
театр від життя? В театрі не 
йде дощ. Знаєте, чим відріз-
няється людина від робота? 
Робот не вміє плакати.

Зрозуміло, що можна 
зобразити сльози. Симу-
лювати, зображати щось чи 
видавати за правду люди 

навчилися добре.  Але 
плакати по-справжньому 
розучилися.

Страждання очи -
щає. Сльози ви-
мивають бруд із 

душі. Плач – це важлива 
подія в житті.

Зазвичай людина на-
магається позбавитись від 
болю, проблем, клопотів. І 
тим самим позбавляє себе 
сили, яка очищує і змінює.

Блаженство не в тому, 
що немає сліз, а в тому, що 
є потіха.

Немає жахливішого жит-
тя, в якому нічого не від-
бувається. Там, де не буває 
сліз, не буває і чистого, 
щасливого сміху. Тоді життя 
стає штучним – віртуальною 
реальністю, реальністю су-
пермаркетів і барів… реаль-
ністю монотонних офісів і 
виблискуючих нічних клубів, 
реальністю дивана і теле-
візора, реальністю замків 
із піску чи слонової кістки.

Плач повертає до 
себе .  Плачучи , 
людина приходить 

в себе.
Запитую себе – як давно 

я плакав? Виявляється, вже 
давно. Значить, я давно не 
живу справжнім життям. 
Значить, ховаюся від ре-
альності і її болю, від життя 
і його сліз.

Звертаючись до людей 
у Своїй Нагірній проповіді, 
Христос говорить про за-
буті блаженства, про які 
дуже важливо згадати тим, 
хто хоче повернутися до 
справжнього життя. Тим, 
хто хоче не видаватися 
щасливим, а бути ним. Тим, 
хто хоче перестати грати 

в життя, і відкрити його 
з надлишком. Тим, хто 
хоче припинити пере-
конувати себе, що «все 
гаразд», і подивитися 
правді в очі.

Для щастя потрібний 
плач – у розумінні своєї 
недосконалості, задля 
душевної потреби, через 
гріх і провини, за роз-
битим життям, від болю 
помилок і втрат.

Сльози пом’якшують 
серце. Сльози живлять 
душу. Сльози поверта-
ють зір. В сльозах можна 
побачити Бога, відчути 
радість зустрічі, блажен-
ство потіхи. ■

Михайло Черенков

Блаженні засмучені
СЛОВО ПІДБАДЬОРЕННЯ

Апостоли сумнівали-
ся, коли жінки миро-
носиці свідчили їм, що 
Ісус Христос воскрес. 
Апостол Хома не вірив 
апостолам, які свідчили, 
що Ісус воскрес і що 
з’явився їм. Але багато 
мужів віри не сумнівали-
ся, вірили в воскресіння 
мертвих, вони повністю 
довіряли Богу. 

Авраам вірив, що Бог 
воскресить його сина 
Ісаака. Йов вірив у во-
скресіння мертвих. Він 
сказав: "Та я знаю, що 
мій Викупитель живий, і 
останнього дня Він піді-
йме із пороху цю шкіру 
мою, яка розпадається, 
і з тіла свойого я Бога 
побачу". (Йов.19:25,26) 
Пророк Даниїл вірив і 
надіявся на воскресіння 
мертвих.

Смерть і воскре-
сіння - це таєм-
ниця, бо з нас 

ніхто цього не пережив, 
але люди вірять, що всі 
помруть, бо бачать, як 
люди вмирають. А в во-
скресіння повірити важ-
че, тому що це повинно 
статися в майбутньому. 
Апостол Павло підкрес-
лює, що Ісус помер за 
наші гріхи по Писанню. 
Що Він був похований і 
третього дня воскрес за 
Писанням.

Так, як до наших днів 
багато про що написано 
у Слові  Божому уже 
збулося, а те, що ще не 

«Блаженні засмучені, бо вони будуть 
утішені (Мт. 5:4)
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Так, к сожалению, ино-
гда случается в таких 
сложных вопросах, 

как семейные отношения и 
воспитание детей. Мудрость 
в том, чтобы в самом начале 
все хорошо обдумать и пойти 
в правильном направлении. 
Ошибки исправлять намного 
труднее, но приходиться.

А что о воспитании детей 
пишет мудрый Соломон? 
При его царствовании Из-
раиль достиг вершин успеха, 
богатства и славы (детальнее 
можно прочитать об этом в 
Библии, в 3-ей книге Царств). 
Библия корректирует лозунг 
гуманистов: человек может 
все, если этого хочет Бог. 
Люди не всемогущи, а Бог 
всемогущ. Почему бы не взять 
во внимание Его советы? Так 
вот, с воспитанием детей у 
Соломонaне все было просто. 
В свои зрелые годы, пере-
осмысливая свой жизненный 
опыт, Соломон пишет книгу 
Притч и книгу Екклесиаста, 
которые вы можете найти в 
Библии. И очень много пишет 
о воспитании детей, пред-
упреждая - только не берите с 
меня пример, я сделал много 
ошибок...

А еще Соломон являет-
ся автором 126 главы книги 
Псалтырь (Библия).

«Песнь восхождения. Со-
ломона. Если Господь не 
созиждет дома, напрасно 
трудятся строящие его; 
если Господь не охранит го-
рода, напрасно бодрствует 
страж. Напрасно вы рано 
встаете, поздно просижи-
ваете, едите хлеб печали, 
тогда как возлюбленному 
Своему Он дает сон. Вот 
наследие от Господа: дети; 
награда от Него - плод чрева. 
Что стрелы в руке сильного, 
то сыновья молодые. Блажен 
человек, который наполнил 
ими колчан свой! Не оста-
нутся они в стыде, когда 
будут говорить с врагами в 
воротах»

(Псалом 126:1-5).
Соломон строил города и 

разводил сады, он построил 
храм в Иерусалиме и много 
других грандиозных зданий в 
своем царстве. У него было 
много достижений, но он 
пишет: “Вы можете много 
построить и иметь еще много 
проектов и забот, но без Бога 
все это будет впустую, на-
прасно”. Соломон советует, 
чтобы человек остановился 
среди всей занятости и по-
нял: я могу трудиться очень 
старательно, но впустую; я 
могу строить напрасно; я могу 
работать от души — и ничего 

не добиться. Это правда, горь-
кая правда. Eсли Господь не 
созиждет дома, все напрасно.

Этот псалом Соломона 
предупреждaет наc: «Не бе-
рите примера с меня. Я много 
трудился, заботился, много 
построил, но я двигался не в 
том направлении, я упустил 
что-то главное, и все оказа-
лось напрасно».

После такого своеобразно-
го вступления, Соломон пере-
ходит к главной теме - о детях: 
дети — «наследие от Господа, 
награда от Него» и так далее. 
С чего это он заговорил вдруг 
о детях? «Послушайте, — об-
ращается к нам Соломон, — я 
строил не то, что надо. Самое 
великое, что вы можете со-
вершить на земле, — это дать 
жизнь ребенку. Это самое 
важное! Не позвольте другим, 
суетным делам — работe, 
строительствy— отвлекать 
вас, уделяйте больше внима-
ния детям!» 

Из всех детей Со-
ломона в Библии 
упоминается только 

имя Ровоама, наследника 
престола. Почему? Сын Со-
ломона Ровоам был далек 
от мудрости отца. Bкнигe 
Екклесиаста мы можем про-
честь слова царя о том, что он 
отдал жизнь, чтобы накопить 
богатства, а тратить их будет 
глупец. He сына ли своего 
имел он в виду? Он пред-
чувствовал, что сын потратит 
все впустую.Отсюда совет 
Соломона: cтоит ли столько 
времени отдавaть грандиоз-
ным проектам и достижению 

богатства и славы? Лучше 
больше внимания уделить 
воспитанию потомства.

Соломон, мудрейший и бо-
гатейший в мире человек, не 
оказался самым счастливым, 
но мудрость его подсказала 
ему, что следует сделать. 
Он предупредил нас: «Что 
стрелы в руке сильного, то 
сыновья молодые. Блажен 
человек, который наполнил 
ими колчан свой!»

Лук и стрелы, родители и 
дети - интересное сравнение. 
Понимаем ли мы, что даль-
ность и траектория полета 
стрелы, а также то, попадет 
ли стрела в цель, больше за-
висит не от самой стрелы, а от 
лука. Родители - вы подобны 
луку! Это - ответственность! 
Тетива должна быть натянута, 
цель должна быть ясной!

А наши дети — похожи ли 
они на «стрелы в руке силь-
ного»? Есть дети, входящие 
в жизнь, как пущенная наугад 
стрела. Непонятно, куда; не-
понятно, зачем…

Знаете, ведь сатана пре-
красно знает, что лук - это 
сильное орудие и как он ра-
ботает. цель сатаны - украсть, 
убить и погубить... Он хочет, 
чтобы стрелы упали неизвест-
но куда! Зная, что родители 
подобны луку, он знает, что 
нужно сделать. Просто обо-
рвать тетиву! Если хочешь 
перевернуть все вверх дном, 
оборви тетиву – и все гото-
во. Лук непригоден. Стрелы 
упадут, стрелы никогда не 
достигнут цели...

Разорванные отношения, 

O воспитании детей: 
не берите пример с меня!

В эпоху гуманизма никого не удивишь заяв-
лениями типа: человек может все, если захочет! 
Лично я считаю, что жить под таким лозунгом 
не просто не логично, но опасно. Ведь можно 
активно двигаться в избранном направлении, 
приложить много стараний, растратить много 
ресурсов - и зайти в тупик!

семейные скандалы, крово-
точащие душевные раны, 
разводы, сироты при живых 
родителях, искалеченные 
судьбы детей.... Вам знакомы 
эти картины нашего времени? 
Вы понимаете какая сила 
работает на разрыв? Вас 
не ужасает, что поколение 
безотцовщины, несогретое 
любовью, может быть цинич-
ным и безжалостно жестоким? 
Вы знаете, где истина и что 
нужно делать? Бог сказал 
однажды - что семья - основа 
всего, основа всякого бла-
женствана Земле. Поэтому 
сатана все свои ударные силы 
направляет на разрушение 
Божиих планов.

Дети - это поколение, иду-
щее нам на смену. Родители, 
будьте в близких отношениях 
с Богом. Цель родителей 
- привести детей к Богу, объ-
яснить им какой Он и личным 
примером показать - как жить 
в согласии с Божьими за-
конами. Это траектория (или 
модель для) полета новых 
стрел. Пусть стрелы будут 

в руке Сильного! Пусть они 
достигнут цели!

Чтобы стать хоро-
шими родителями, 
надо быть хороши-

ми супругами. Библия не-
однократно повторяет, что 
хорошим отцом ты не станешь 
без помощи Бога. “Если Бог 
не созиждет дома, напрас-
но трудятся строящие его.” 
B вопросах супружества и 
воспитания детей без Бога 
далеко не уйдешь. Этому учит 
нас и Соломон. Он постиг эту 
истину ценой многолетнего 
опыта, ошибок и неудач.

Мы можем не позволить 
Богу созидать наш дом. Мы 
делали это сами, мы думаем, 
что справимся сами и дальше. 
Соломон потратил значитель-
ную часть жизни, а потом 
написал предупреждение: 
не упустите главное; работа 
может быть напрасной; можно 
строить зря. Но работа, строи-
тельство и заботы могут при-
вести к великим результатам. 
Если строить с Богом. ■

Автор: Leonid & Svetlana Ryhal

ХРИСТИАНСКАЯ  СЕМЬЯ

Визит к доктору Добсону

Здоровье и
благополучие 
ребенка

Вопрос: Мой трехлет-
ний сын в общественных 
местах обязательно ве-
дет себя вызывающе. 
Похоже, он знает, что я 
не буду его наказывать 
при посторонних. Что 
мне делать в этом слу-
чае? 

Ответ: Говорят, что енот 
может убить собаку, если ему 
удастся заманить ее в озеро или 
реку. Енот просто затягивает 
собаку под воду и ждет, когда 
та захлебнется и утонет. Многие 
другие животные тоже предпо-
читают вести бои на своей тер-
ритории. То же самое происходит 
с маленькими детьми. Если они 
решат вступить в бой с мамой 
или папой, они выберут для этого 
сцену на публике, например, 
супермаркет или преддверие 
церкви. Они 189 достаточно 
умны, чтобы знать, что в при-
сутствии посторонних людей 
они будут в безопасности. Они 
будут хватать конфеты, грубо 

разговаривать,  чего никогда 
бы не решились сделать дома. 
И опять, самые успешные ге-
нералы всегда готовы удивить 
противника на территории, вы-
годной для его войск. Обще-
ственные места представляют 
собой самый выгодный плацдарм 
для непокорных малышей. Воз-
можно, вы один из родителей, 
которые попались на эту удочку. 
Вместо того чтобы применять 
одинаковые меры воздействия 
на открытое неповиновение вне 
зависимости от того, где это 
случается, вы уже заранее соз-
дали для ребенка «священные» 
места, где обычные правила по-
ведения для него не действуют. 
В этих нейтральных зонах ваши 
непослушные дети будут вести 
себя плохо. Внутри ребенка есть 
нечто, что заставляет его испы-
тывать границы дозволенного в 
ситуациях, где подвергается со-
мнению терпение и сдержанность 
взрослых. Поэтому я рекомендую 
вам заранее, еще до входа в 
общественное место очень стро-
го предупредить ребенка о том, 
что здесь будут действовать те 
же правила, что и дома. И если 

он начнет вести себя плохо, 
просто отведите его в машину 
или заведите за угол и сделайте 
то, что обычно делаете дома. 
Его поведение в общественных 
местах поразительно изменится 
к лучшему.

Вопрос: Вы объяснили 
опасность власти как 
для детей, так и для 
родителей. Но в пол-
ном ощущении бессилия 
тоже нет ничего хоро-
шего, разве не так? Что 
делать в современном 
обществе человеку без 
влияния и без доверия?

Ответ: Вы задали очень 
важный вопрос. Есть все осно-
вания беспокоиться о людях, 
лишенных в нашем мире всякой 
силы и власти. Престарелые, 
инвалиды, бедные, бездомные, 
больные и умирающие часто от-
носятся к их числу. К концу жизни 
мой отец стал относиться к таким 
людям с особым сочувствием. 
Никогда не забуду, как после 
обширного инфаркта я навестил 
его в больнице. В тот вечер я 

прилетел из Цинциннати и бро-
сился к его постели. Я просидел у 
него до поздней ночи, и мы долго 
разговаривали на эту тему. Он 
был задумчивым. Папа сказал 
мне, что медицинский персонал 
хорошо заботится о нем, но про-
являет к нему неуважение. Он не 
сердился и не просил поговорить 
с ними на эту тему. Он хотел не 
этого. Он просто отметил, что 
его это встревожило. Он сказал, 
что молодые врачи и сестры 
реагировали на него, словно 
он был стариком. А ему тогда 
было всего шестьдесят шесть 
лет, и он по-прежнему препо-
давал в колледже. Он был очень 
энергичным, пока безжалостный 
нож времени 192 не совершил 
свою бесчувственную работу. И 
теперь жизнь неотвратимо кати-
лась вниз, и, похоже, он это знал. 
Затем он сказал: «За эти послед-
ние несколько дней я понял, что 
значит полное бессилие старика 
— когда ты полностью зависишь 
от другого человека, который не 
ценит тебя как личность. Я понял 
впервые в жизни неуважение, 
которое сопровождает преста-
релый возраст в этой стране. 
Это страшно». Миллионы старых 
людей точно знают, что хотел 
сказать мой отец. Это состоя-
ние беспомощности, даже если 
оно сопровождается любовью 
и принятием. Зависимость тем 
более страшна, когда окружена 
неуважением. Думаю, именно по-
этому Иисус пришел на помощь 
обездоленным людям — старым, 
немощным и больным. Он прика-
сался к прокаженным, к которым 
никто годами не приближался. 
И Он сказал Своим ученикам: 
«Не здоровые имеют нужду во 
враче, но больные» (Мар. 2:17). 
Он назидал нас всех: «Истинно 
говорю вам: так как вы сделали 
это одному из сих братьев Моих 
меньших, то сделали Мне» (Мат. 

25:40). Какое невероятное со-
страдание Он испытывал ко 
всем, кому было больно, — к 
обездоленным этого мира. Как 
бы я хотел всех их направить к 
Нему. Он Друг, Который ближе 
самого родного человека.

Вопрос:  Позвольте 
мне вернуться к исто-
рии сневоспитанной де-
вочкой в самолете. Вы 
сказали, что она была 
капризным ребенком, 
не желавшим, чтобы ее 
пристегнули ремнями 
к креслу. Но что бы вы 
сделали, если бы сами 
оказались в такой ситу-
ации?

Ответ: Я уже говорил о 
том, что несколько резких шлеп-
ков по голой ножке прекратили 
бы истерику и помогли бы маме 
овладеть ситуацией. С другой 
стороны, этого кризиса вообще 
не следовало допускать. Мать 
должна была предвидеть эту 
ситуацию заранее и запастись 
какими-нибудь конфетками, ин-
тересными игрушками или чем-
то другим, что могло бы отвлечь 
внимание ребенка.

Это совсем нетрудно. Но на 
практике мама с дочкой, как два 
тяжело груженных товарных 
поезда, мчались навстречу друг 
другу по одной и той же колее. 
Жестокое столкновение было 
неизбежно. Я оказался рядом, 
когда оно произошло. ■

Продолжение в 
следующем номере
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Бути здоровим і про-
жити до глибокої ста-
рості мріє кожен, або 

майже кожен. Але чи всі готові 
прикладати якісь зусилля, 
відмовитися від улюблених 
звичок, вдаватися до фізичних 
навантажень, покидаючи свій 
улюблений диван? Адже вже 
давно доведено, що лише на 
8% тривалість життя залежить 
від рівня розвитку медицини. 
Все інше - це спосіб життя.

Якою ж має бути мотива-
ція, щоб бажання зберегти 
здоров'я перетворилося в 
дію? У якому віці варто по-
турбуватися за своє здоров'я, 
щоб воно не підвело і до-
зволило довго жити? У 20 
років? У 30? Пізніше? Або коли 
дадуть про себе знати перші 
проблеми?

Головним принципом 
здорового способу життя є 
твердження: «чим раніше 
починаєш стежити за власним 
здоров'ям, тим більше мож-
ливостей дожити до глибокої 
старості».

В і д с в я т к у в а т и  с в і й 
дев'яностий або сотий день 
народження може будь-яка 
людина. Для цього досить 
дотримуватися семи простих 
принципів. 

Досягти оптимального ста-
ну здоров'я можна, якщо:

1.Вести активний 
спосіб життя. Фізично не-

активні люди в два рази більш 
схильні до ризику розвитку 
хвороб серця та інсульту. Крім 
цього, відсутність фізичних 
навантажень забирає майже 
чотири роки від життя людини.

2.Контролювати рі-
вень холестерину. Карді-
олог нагадує, що підвищений 
рівень холестерину збільшує 
ризик розвитку хвороб серця 
та інсульту.

3.Правильно харчу-
ватися. Здоровий спосіб 
життя починається з правиль-
ного харчування. Для майбут-
ніх довгожителів особливо 
важливо споживати велику 
кількість клітковини, злаків, 
свіжих овочів, фруктів.

4 . К о н т р ол ю ва т и 
кров'яний тиск. Високий 
кров'яний тиск кардіологи 
усього світу називають «тихим 
вбивцею». Якщо тримати 

тиск під контролем, то можна 
вчасно попередити захворю-
вання і тим самим скоротити 
ризик інсульту на 40%, а ризик 
серцевого нападу - на 25%.

5.Боротися з над-
мірною вагою. Надмірна 
вага - основний фактор ризику 
розвитку хвороб серця та 
інсульту, а ожиріння може 
зменшити тривалість життя 
майже на чотири роки. 

За підрахунками екс-
пертів Всесвітньої 
організації охорони 

здоров'я, через чотири роки на 
планеті буде 2 300 000 000 лю-
дей, страждаючих ожирінням 
і супутніми захворюваннями, 
тому вже зараз ожиріння мож-
на визнати епідемією.

6.Контролювати рі-
вень цукру в крові і 
пам'ятати про загрози, спо-
лучених з діабетом. Зокрема, 
діабет збільшує ризик підви-
щеного кров'яного тиску, ате-
росклерозу, ішемічної хвороби 
серця та інсульту.

7.Не палити. Через цю 
згубну звичку щорічно перед-
часною смертю вмирають 
десятки тисяч людей. До речі, 
якщо людина кидає палити, 
то ризик розвитку хвороб 
серця та інсульту починає 
зменшуватися.

Піклуйтеся про себе! Не 
хворійте! Живіть довго та 
щасливо… ■

Когда приходит боль, 
вы глотаете таблетку 
– и все мы так делаем, 

это обычное человеческое по-
ведение. Но мир натуральных 
лекарств, которые могут ока-
заться на удивление эффектив-
ными, широк и разнообразен 
– и некоторые из них есть у вас 
на кухне.

Поскольку не всегда на 
упаковках есть пояснения и 
трудно понять, какие из них 
по-настоящему работают, вам 
следует обратиться к недавним 
научным исследованиям и 
инструкциям. И вот что вам 
следует узнать об обезболива-
ющих свойствах специй:

Куркума
Для чего? 

Боль в животе, синдром раз-
драженной кишки и депрессия
Почему это работает? 

Куркума – это специя, 
которая придает красивый 
золотой цвет карри. Ключевой 

компонент куркумы – куркумин 
– обладает сильным противо-
воспалительным эффектом. 
Недавнее исследование по-
казало, что куркумин так же 
эффективен как ибупрофен, 
но при этом в меньшей сте-
пени вызывает дискомфорт в 
животе. По результатам дру-
гого исследования куркумин 
уменьшает симптомы синдро-
ма раздраженной кишки на 
50%, уменьшая воспаление 
и неправильные мышечные 
спазмы кишечника. И наконец, 
в недавнем клиническом испы-
тании установили, что куркума 
достоверно более эффективно 
уменьшает симптомы депрес-
сии, чем плацебо.

Как принимать? 
Добавьте ½ чайной ложки 

куркумы в свой ежедневный 
рацион или принимайте в кап-
сулах по 400-600 мг 3 раза в 
день во время приема пищи. 
Чтобы улучшить всасывание, 

добавляйте с куркуму в пищу с 
жирами и черным перцем.

Меры 
предосторожности 

Если у вас есть диабет, 
сначала поговорите с врачом. 
Куркума в сочетании с ле-
карствами от диабета может 
вызвать падение уровня сахара 
в крови.

 
Черный перец

Для чего? 
Артрит, боль в животе и 

нарушения пищеварения
Почему это работает? 

Возможно, вы никогда не 
задумывались о целительных 
свойствах обыкновенного чер-
ного перца, однако, его часто 
применяют в традиционной 
китайской медицине. Перец 
забит до отказа противовос-
палительными веществами. В 
2013 году ученые проводили 
опыты над пайперином – ак-
тивным компонентом черного 
перца. В лабораторных усло-
виях они обрабатывали им 
клетки человеческого хряща, а 
затем добавляли к ним воспа-
лительный белок. В результате 
воспалительный ответ клеток 
был сниженным, что позволя-
ет предполагать, что черный 
перец может эффективно ле-
чить артрит.

Как принимать? 
Приправьте ужин свежемо-

лотым черным перцем – так 
вы можете быть уверены, что в 
нем нет посторонних примесей. 

Или попробуйте принимать его 
в виде капсул по 10 мг.

Меры 
предосторожности. 
Перед тем как начать упо-

треблять черный перец в боль-
ших количествах, посоветуй-
тесь с врачом, так как черный 
перец может замедлять обмен 
таких препаратов какфенитоин 
и пропранолол.

Имбирь
Для чего? 

Головная боль
Почему это работает? 

В 2014 году было проведено 
исследование, в ходе которого 
100 человек, страдающих от 
мигрени, принимали либо 50 
мгсуматриптана (лекарства от 
мигрени), либо 250 мг имбиря 
в виде порошка. Через два 
часа после приема 64% людей, 
принимавших имбирь, и 70% 
тех, кто принимал лекарство, 
испытали уменьшение боли 
на 90%. При этом у 20% из 
принимавших суматрипан были 
побочные эффекты, включая 
головокружение и изжогу. А 
4% из принимавших имбирь 
сообщили о легком несварении 
желудка.

Как принимать? 
Не жалейте свежий или 

порошкообразный имбирь при 
приготовлении пищи – его 
вкус улучшает большинство 
видов пищи. Вы также можете 
использовать маринованный 
имбирь, применяемый при 

приготовлении суши или грызть 
имбирные конфеты. Из имбиря 
также получается хороший 
чай: залейте кипящей водой 
три тонких ломтика свежего 
имбиря, накройте, настаивайте 
10 минут и добавьте несколько 
капель меда.

Меры 
предосторожности
Не употребляйте имбирь, 

если у вас проблемы с кровоте-
чениями или если вы принима-
ете лекарства, разжижающие 
кровь (включая аспирин). А в 
больших дозах имбирь может 
вызвать мягкую изжогу, диарею 
и раздражение полости рта.

 
Масло перечной 

мяты 
Для чего? 

Расстройство желудка и 
синдром раздраженной кишки
Почему это работает? 

В 2014 году в Журнале га-
строэнтерологии был опубли-
кован обзор, согласно которому 

масло перечной мяты в кишеч-
норастворимых капсулах – это 
препарат, который первым сле-
дует применять для лечения 
спазмов и боли при синдроме 
раздраженной кишки.

Как принимать? 
Залейте 1 чайную ложку 

сухой мяты в стакане кипящей 
воды на 10 минут, процедите и 
охладите. Пейте этот чай 4-5 
раз в день между приемами 
пищи. Или принимайте 1-2 кап-
сулы по 0,2 мл масла перечной 
мяты 2-3 раза в день между 
приемами пищи.

Меры 
предосторожности 
Перечная мята может усугу-

бить желчекаменную болезнь 
и симптомы при ГЭРБ (гастро-
эзофагеальной рефлюксной 
болезни). В больших дозах мас-
ло перечной мяты может быть 
токсичным, чистый ментол 
ядовит и его нельзя принимать 
внутрь. ■

здоровье.инфо

3 суперспеции против боли

7 правил, які допоможуть 
зберегти здоров'я до похилого віку

Натуральна чорна кава 
- один з найпопулярніших 
напоїв у всьому світі, дуже 
багато хто просто не уяв-
ляє початок нового дня без 
горнятка ароматної кави. 
Однак донині ведуться су-
перечки про користь і шкоду 
цього продукту. Проводяться 
численні дослідження, одні 
вчені в черговий раз доводять 
негативний вплив кави на 
здоров'я людини, інші про-
довжують відкривати її нові 
властивості, що не відомі 
раніше.

Міфи та правда 
про каву

Міф1. Кава має 
сечогінну дію
Дослідженнями доведено, 

що помірне споживання кави 
не впливає на водно-сольо-
вий обмін. Точніше, кава 
впливає на баланс рідини 
в організмі точно так само, 
як і вживання простої води. 
Навпаки, помірне споживання 
цього напою (3-5 чашок в 
день) може на 40% покривати 
добову потребу організму в 
рідині.

Міф 2. Кава «вими-
ває» кальцій 
з організму

Говорячи про вплив кави 
на міцність кісткової тканини, 
потрібно відзначити, що якщо 
споживання кальцію відпо-
відає потребам організму, 
цього не відбувається. Однак 
слід зауважити, що надмірне 
споживання кофеїну може 
збільшувати виведення каль-
цію з організму у тих, хто 
отримує недостатню кількість 
даної мінеральної речовини. 
Але не варто хвилюватися, 
оскільки цю проблему можна 
вирішити дуже просто - по-
чати пити каву з молоком, яке 
містить кальцій і допоможе 
звести нанівець подібний 

ефект.
Міф 3. Кава протипока-

зана вагітним
Багато любительок кави 

відмовляють собі в її спожи-
ванні, якщо збираються стати 
мамами, побоюючись, що кава 
може негативно відбитися 
на розвитку дитини. Тепер 
майбутні мами можуть бути 
спокійні і пити каву, так як ба-
гато досліджень стверджують, 
що помірне споживання кави 
вагітними і годуючими жінка-
ми безпечне для їх здоров'я 
і здоров'я дитини. Згідно з 
цими дослідженнями, при-
йнятне дозування для вагітних 
і годуючих - не більше 200 
мг кофеїну в день (2-3 чашки 
кави). Тобто найголовніше, 
як завжди, знати міру. Хоч 
норма споживання кофеїну 
для вагітних і годуючих жінок 
дещо менша звичайної, всеж 
вони можуть продовжувати 
насолоджуватися улюбленим 
напоєм.
Міф 4. Кава шкідлива 

для серцево-
судинної системи
Багато відмовляють собі 

в каві, так як вважають, що 
кофеїн негативно впливає на 
серцево-судинну систему, а 
саме підвищує артеріальний 
тиск і сприяє виникненню арит-
мії. Але це не так. Численні 
дослідження показують, що при 
помірному споживанні кава не 

впливає на серце, однак при 
надмірному вживанні вона 
може погано впливати на 
здоров'я людини. Досліджен-
ня, що проводилося протягом 
декількох років, за участю 
86 тисяч жінок показало, що 
найчастіше хвороби серця 
відмічаються у тих, хто пив 
більше шести чашок в день, і 
у тих, хто кави не пив взагалі. 
Ці дані ще раз підтверджують, 
що все добре в міру.
Міф 5.Кава шкідлива 

для печінки
Якраз навпаки. Кава захи-

щає печінку, знижуючи ризик 
виникнення цирозу печінки. 
Крім того, вона сприяє зни-
женню утворення каменів у 
жовчному міхурі. Тому можна 
не боятися, що чашка кави 
негативно вплине на вашу 
печінку.

Виявляється кава абсо-
лютно не шкідлива і навіть 
корисна для здоров'я. Це 
підтверджують численні 
дослідження вчених цього 
благородного напою. Але не 
варто забувати, що навіть 
найкорисніший продукт може 
завдати шкоди організму, 
якщо не знати міри. Тому 
намагайтеся не пити більше 
3-5 чашок кави на день, і тоді 
улюблений напій принесе не 
тільки задоволення, але й 
користь. ■

Кава: користь та шкода 
(міфи та правда про каву)
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Безгрешность и 
страдания Мессии 
мы «находим» в 

пресном хлебе. Мессия 
– хлеб жизни. Полосы и 
отметины на бездрожжевом 
хлебе – это воспоминание о 
Его ранах: «ранами Его мы 
исцелись» (Исаия 53:5б). В 
Ветхом и Новом Завете за-
кваска или брожение часто 
символизируют грех. Иисус 
предупреждал против «фа-
рисейской или саддукей-
ской закваски» (Матфея 
16:6). Павел писал: "Так да-
вайте же по-прежнему со-
блюдать наш пасхальный 
праздник, но не со старой 
закваской, закваской зло-
бы и испорченности, а с 
хлебами без закваски, с 
искренностью и с исти-
ной» (1-е Коринфянам 5:8). 
Пасхальный хлеб из книги 
Исход стал символом без-
грешной жизни, известный 

как «Хлеб Жизни».
Спасение через кровь 

Пасхального Агнца. Зоро-
ра — бедро Пасхального 
ягненка, которое символи-
зирует, что закланный на 
Пасху ягненок должен был 
пролить кровь, которая 
могла бы быть нанесена 
на косяки домов и защитить 
израильских первенцев 
от смерти. Слово Зорора 
еще переводится, как «рука 
Господа» (Исаия 53:1), что 
символизирует Божье же-
лание простирать руку, что 
бы спасать нас. Бог отдал 
на заклание Агнца без «пят-
на и порока». Как это было 
предсказано в книге проро-
ка Исайи 53:6-7, последняя 
жертва будет человеком. 
Пасха предсказывает ис-
купление. Для верующих 
в Мессию праздник Пасхи 
имеет особое значение. Вся 
нить символов Пасхи во-
плотились во Христе. Иоанн 

Уроки ПАСХИ
перед крещением Христа 
сказал: «...вот Агнец Бо-
жий, Который берет на 
Себя грехи мира» (Иоанн 
1:29б). 

Закланный на Пасху 
ягненок был пред-
вестником искупле-

ния, которое мы обрели 
через Христа, нашего Пас-
хального Агнца. Принцип 
искупления значит, что мы 
проданы в рабство греху и 
можем быть свободны от 
его владычества (Иоанн 
8:31-32). Быть «искуплен-
ным» значит быть «вы-
купленным из рабства». 
Христос Иисус заплатил за 
нашу свободу Своей кровью 
- это цена искупления (1-е 
Петра 1:18,19, Галатам 
3:13, Еф. 1:7, 1-е Иоанна 
1:7).

Для полного понима-
ния связи Пасхи и Креста 
мы должны посмотреть 
историю искупления 
греха, описание которой 
началось в книге Бытие и 
продолжилось через всю 
Библию. От начала времен 
Бог сказал: «Нельзя при-
близиться ко Мне иначе, 
как через кровь ягненка». 
Жертва была предписана 
Богом с самого начала. 
Адам и Ева никогда не 
видели смерти. Они не 
знали, как это — умереть. 
Когда они нарушили за-
поведь Бога, Он принес в 
жертву животное, чтобы 
покрыть их грех. «И сделал 
Господь Бог Адаму и жене 

РАЗМЫШЛЕНИЕ ПАСТОРА

его одежды кожаные и одел 
их» (Бытие 3:21). 

Он использовал не-
порочного агнца 
покрыть их вину, 

и Он поступает так же и 
сегодня. Глава 53 в книге 
пророка Исайи написана 
за сотни лет до рождения 
Христа  и иллюстрирует 
жизнь во имя жертвенного 
служения: Человек–Агнец 
должен страдать «от лица» 
других.

 «Но Он взял на Себя 
наши немощи и понес наши 
болезни; а мы думали, что 
Он был поражаем, наказу-
ем и уничижен Богом. Но 
Он изъязвлен был за грехи 
наши и мучим за беззако-
ния наши; наказание мира 
нашего было на Нем, и 
ранами Его мы исцелились.
Все мы блуждали, как овцы, 
совратились каждый на 
свою дорогу: и Господь 
возложил на Него грехи 
всех нас. Он истязуем был, 
но страдал добровольно и 
не открывал уст Своих; 
как овца, веден был Он на 
заклание, и как агнец пред 
стригущим его безгласен, 
так Он не отверзал уст 
Своих» (Исаия 53:4-7)

Когда Бог  видел 
кровь пасхального 
ягненка, на кося-

ках израильских домов, 
Он проходил мимо этого 
дома и не воспоминая грех 
(не вершил суд) над из-
раильтянами. Аналогично 

кровь ягненка покрывает 
и защищает нас от Суда: 
«Они победили его кровию 
Агнца…» («его» - сатану, 
Откровения 12:11а). Та 
самая чаша вина, о которой 
Христос сказал: «пейте 
из нее все, ибо сие есть 
Кровь Моя Нового Завета, 
за многих изливаемая во 
оставление грехов»!

 И когда они ели, Иисус 
взял хлеб и, благословив, 
преломил и, раздавая уче-
никам, сказал: "приимите, 
ядите: сие есть Тело Мое. 
И, взяв чашу и благодарив, 
подал им и сказал: пейте 
из нее все, ибо сие есть 
Кровь Моя Нового Завета, 
за многих изливаемая во 
оставление грехов. Ска-
зываю же вам, что отныне 
не буду пить от плода сего 
виноградного до того дня, 
когда буду пить с вами но-
вое вино в Царстве Отца 
Моего» (Матфея 26:26-29).

Чаша вина традиционно 
называется «чашей ис-
купления». Чаша символи-
зирует самый последний 
шаг Бога, который принес 
нам всем искупление через 
страдания Его Сына на Кре-
сте. Очевидно и абсолютно 
ясно, что Христос имел в 
виду, когда разделил чашу 
вина с Его учениками.  Он 
был с ними и  сказал: «… 
сие творите в Мое вос-
поминание» (Лука 22:19б), 
«ибо сие есть Кровь Моя 
Нового Завета, за многих 
изливаемая во оставление 
грехов» (Матфея 26:28). 

Пасха прекрасный 
символ освобож-
дения от рабства 

– и физического и духов-
ного.  Волнение во время 
изучения Библии о Пасхе 
наполняет нас, когда мы 
понимаем как все эти сим-
волы и отдельные события 
возвращают к тому, как Сам 
Бог вершил историю, как Он 
использовал кровь ягненка 
на косяках дверей, чтобы 
защитить людей, и как это 
предсказывало будущую 
кровь Агнца на дереве кре-
ста. Он искупил все чело-
вечество! Он далее будет 
назван «Агнец Божий, Кто 
взял наказание мира…» ( по 
Исаия 53:5). Приход Иисуса 
из Назарета - это больше, 
чем случайное совпаде-
ние. Когда Иисус пришел 
в Иерусалим в Вербное 
воскресенье (прим. по тра-
дициям того времени это 
были пальмовые ветви, 
более поздние традиции 
дали воскресенью перед 
Пасхальной неделей на-
звание Вербное), Он Сам 
предсказал о Себе – Агнец, 
который будет предан в Ие-
русалиме на позорное стра-
дание. Он очень стремился 
разделить с учениками этот 
пасхальный ужин, который 
затем мы стали называть 
Тайной Вечерей. И вскоре 
после этого ужина, во ис-
полнение пророчества, 
Иисус, как Агнец, был за-
клан за наши грехи. ■

Пастор  
Павел Кузьминчук

Начало на стр.1

Дорогие братья и сестры, 
сотрудники и соработники на Ниве Божьей!

От всей души поздравляем вас 
с Праздником Светлого  Христова Воскресения!

Желаем обильных Божьих благословений.
Стойкости и верности Богу,

Бодрости духа и мудрости  в вашем нелегком труде.
Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал: не 

бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого; 
Его нет здесь - Он воскрес 

(Матфея 28:5-6) 

Суд, насмешки, крест и смерть публичная. 
Стон земли, "свершилось" - возглас тихий. 
Это не имеющий, величия,
Стал Царем и Господом великим.

Это Тот, Кому копьем неверия 
Грудь любви безжалостно пронзили.
Это Он последних сделал первыми,
А великих уподобил пыли.

На него плевали с отвращением.
Но Христос восстал над миром тленным.
И перед Ним в молитве о прощении 
Вся земля упала на колени.

"Божий Сын!" - уста шептали сотника 
Ну, а те кто нет? Твердят как прежде 
Назовите миру имя Плотника
Рядом стать достойное с Воскресшим

Он воскрес, вы слышите, живущие! 
Что ж еще вам нужно для признания? 
Неужели прах в земле гниющего 
Вызывает бурю ликования.

Не идея сладкой жизни в будущем 
Овладела нашими умами, но 
Христос – 
Живой, воскресший, любящий, 
Принятый прозревшими сердцами.

Не ученьем раввина умершего 
Мы живем и движемся веками,
Силой Сына Божьего Воскресшего 
Корнем, влитым в слово "христиане".

Христос Воскрес!
               Христос Воскрес!
                             Христос Воистину Воскрес!

С любовью служителъский совет перкой.
Епископ. старший Пастор Николай Артемович Гелис.

The Evangelical Church of Christian Faith
Immanuel

Церковь Христиан Веры Евангельской
Еммануил 3801 Stephen Dr. North Highlands CA 

(916)334-8762 
imchurch.org
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Начало на стр.1

«ТАЙНА БЕЗЗАКОНИЯ" 
(О НАЧЕРТАНИИ ЗВЕРЯ)

Детальный ана -
лиз источников, 
к а с а ю щ и х с я 

проблемы начертания, 
показывает, что некото-
рые "толкователи", рас-
сматривающие вопрос о 
начертании, иногда берут 
на себя ответственность 
н а р у ш а т ь  н е  т о л ь к о 
о с н о в н ы е  п р и н ц и п ы 
герменевтики, но даже 
букву и дух Священного 
Писания, слишком ув-
лекаясь аллегорическим 
(образным) подходом, 
ориентируясь либо на 
конкретные физические 
объекты и явления сво-
ей эпохи (исторические 
личности и исторический 
фон), вольно расставляя 
акценты и «все точки 
над и», либо слишком 
абстрагируясь (отвлека-
ясь) от фона и конкретики 
библейского описания 
будущих реалий.Другими 
словами, экзегеза при 
таких подходах страда-
ет односторонностью, 
приобретая оттенки по-
верхностного, частного 
взгляда на проблему.

Кроме прочего,  ис -
следование "моделей", 
описывающих, "что есть 
начертание", подчас кос-
венно демонстрирует 
ярко выраженную общую 
не информированность 
и недостаточно высо-
кий уровень професси-
онализма и интеллек-
туальности (логичности 
р а с с у ж д е н и й )  с а м и х 
исследователей, в соче-
тании с необоснованной 
претензией на личное 
откровение от Духа Свя-
того.

Пытаясь сосчитать 
число  зверя ,  многие 
аналитики прибегают к 
использованию обще-
принятого древнего ме-
тода чтения, известного 
как Ghematria раввинов 
(«гематрия»), суть ко-
торого заключается в 
том, что каждой букве 
имени приписывается ее 
обычное числовое зна-
чение, соответствующее 
порядковому номеру в 
соответствующем ал -
фавите, а общая сумма 
этих чисел составляет 
эквивалент имени.

Дальнейшие рассуж-
дения могут выглядеть, 
например, так. Известно, 
что Папа Римский "увен-
чан тройной короной, 
как царь небес, земли 

и  преисподней" .  При 
этом на папской митре 
начертаны следующие 
буквы: Vicarius fill dei, что 
в переводе с латинского 
означает:  "наместник 
Сына Божия", а при ис-
пользовании метода «ге-
матрии» эквивалентно 
числу "666". Рассуждая 
подобным образом, счи-
тают также, что и гре-
ческое слово Lateinos 
(латинянин) и Romiith (на 
иврите) соответствуют 
числу "666". На первый 
взгляд такой подход вы-
глядит достаточно при-
влекательным, но при 
серьезном рассмотрении 
оказывается все-таки не 
совсем убедительным, а 
то и противоречивым.

Не к о т о р ы е  и с -
с л е д о в а т е л и 
предполагают, 

что "поголовное" запе-
чатление населения пла-
неты печатью антихриста 
будет осуществляться 
путем нанесения опреде-
ленных знаков (кодов) на 
правую руку или лоб. При 
этом знак имени "зверя" в 
буквенном или цифровом 
("666" — это закодиро-
ванное имя антихриста) 
виде будет наносится с 
помощью лазера.

П о  м н е н и ю  б о л ь -
шинства богословов, "в 
духовном смысле чис-
ло "666" глубоко сим-
волично: три шестерки 
означают человеческое 
несовершенство, т. е. 
зло, доросшее до апогея 
" (В. Я. Канатуш, "Тайны 
Апокалипсиса "). Само же 
число "6" — символ огра-
ниченности (в отличие 
от числа "7" — символа 
совершенства и полно-
ты), неудачи, несчастья, 
тупика, безысходности, 
обреченности и гибели.

По всей вероятности, в 
будущем люди будут по-
ставлены в безвыходное 
положение экономиче-
скими и политическими 
условиями, которые вы-
нудят их либо принять 
начертание и жить, либо 
отказаться от печати и 
умереть.

Следует напомнить: 
все, что мы знаем о на-
чертании, — это све -
дения из "Откровения 
Иоанна Богослова",  в 
частности: "...всем — ма-
лым и великим, богатым 
и нищим, свободным и 
рабам — положено бу-
дет начертание на пра-

вую руку их или на чело 
их, и что никому нельзя 
будет ни покупать, ни 
продавать, кроме того, 
кто имеет это начерта-
ние, или имя зверя, или 
число имени его. Здесь 
мудрость. Кто имеет 
ум, тот сочти число 
зверя, ибо это число 
человеческое; число его 
шестьсот шестьдесят 
шесть"(Откр. 13:16-18).

Иисус Христос не ка-

сался темы начертания, 
хотя,  пророчествуя о 
грядущих событиях, Он 
предупреждал: "Бере-
гитесь, чтобы кто не 
прельстил вас, ибо мно-
гие придут под именем 
Моим, и будут говорить: 
«Я Христос", и многих 
прельстят... Тогда бу-
дут предавать вас на 
мучения и убивать вас; 
и вы будете ненави -
димы всеми народами 
за имя Мое;  и тогда 
соблазнятся многие, и 
друг друга будут пре-
давать, и возненавидят 
друг друга;  и многие 
лжепророки восстанут, 

и прельстят многих; и, 
по причине умножения 
беззакония, во многих 
охладеет любовь; пре-
терпевший же до конца 
спасется" (Мф. 24:4-14).

Апостол Павел в своих 
письмах писал первым 
христианским церквам: 
"Ибо тайна беззакония 
уже в действии, только 
не совершится до тех 
пор, пока не будет взят 
от среды удерживающий 

теперь. И тогда откроет-
ся беззаконник, которого 
Господь Иисус убьет ду-
хом уст Своих и истребит 
явлением пришествия 
Своего того, которого 
пришествие, по действию 
сатаны, будет со всякою 
силою и знамениями и 
чудесами ложными, и 
со всяким неправедным 
обольщением погиба-
ющих за то, что они не 
приняли любви истины 
для своего спасения. И 
за сие пошлет им Бог 
действие заблуждения, 
так что они будут верить 
лжи" (2 Фес. 2:7-11).

В рамках данной ра-
боты, касаясь вопроса 
о начертании (Откр. 13 
гл. ) ,  отметим прежде 
всего то, что "никакого 
пророчества в Писании 
нельзя разрешить само-
му собою. Ибо никогда 
пророчество не было 
произносимо по воле че-
ловеческой, но изрекали 
его святые Божии чело-
веки, будучи движимы 
Духом Святым" (2 Пет. 
1:20-21). С другой сто-
роны, подчеркнем, что 
"сокрытое принадлежит 
Господу Богу нашему, 
а открытое — нам и 
сынам нашим до века, 
чтобы мы исполняли 
все слова закона сего" 
(Втор. 29:29).

Знание этих библей-
ских истин позволит нам 

изначально не думать "о 
себе более, нежели долж-
но думать", но думать 
"скромно, по мере веры, 
какую каждому Бог уде-
лил" (Рим. 12:3). В свою 
очередь, такая скромная, 
но тем не менее разумная 
позиция позволит нам "не 
мудрствовать сверх того, 
что написано" (1 Кор. 4:6).

Беспристрастный 
к о н т р о л ь  д у х а 
над ограниченной 

и подчас субъективной 
человеческой логикой и 
эмоциями даст нам воз-
можность сохранить себя 
от состояния человека, 
который, "вторгаясь в то, 
чего не видел, безрассуд-
но надмеваясь плотским 
своим умом" (Кол. 2:18), 
"прибавляет и убавляет" к 
Библии, повреждая Слово 
Божье, искажая истину и 
при этом даже не задумы-
вается о возможных отри-
цательных последствиях 
своих "толкований" как 
для себя, так и для тех, кто 
потребляет его "информа-
ционные продукты".

Учитывая вышеизло-
женное, мы ограничимся 
лишь только формули -
ровкой некоторых предпо-
ложений и выскажем воз-
можные гипотезы о том, 
"что есть начертание".

П р е ж д е  в с е г о ,  у ж е 
давно однозначно ясно, 
что в техническом (тех-
нологическом) отноше-
нии нанесение читаемого 
компьютером знака (кода, 
определяющего личность, 
и т. д.) на человека не 
представляет на сегодня 
проблемы и никого не 
удивляет.

Современные ла-
зерно-компьютер-
ные технологии 

обладают уникальной воз-
можностью сделать види-
мую либо невидимую (для 
глаза) запись на руке, челе 
либо другой части тела че-
ловека. Эта запись может 
иметь важную информа-
цию: определять группу 
крови, место проживания, 
финансовое положение и 
т. д. Под кожу человека 
могут быть введены так 
называемые «разумные 
карточки» (smart cards) на 
микрочипах, на которые 
можно записать любую 
информацию.

К  с в е д е н и ю :  в  п о -

следнее время сами 
по себе финансовые и 
банковские технологии, 
системы безопасности, 
системы обеспечения 
коммуникаций, специ-
альные системы, тех-
нологии тестирования, 
измерения и управле-
ния различными про-
цессами развиваются 
очень стремительно. 
В частности, широко 
внедряются платежные 
системы на основе пла-
стиковых магнитных и 
smart-карт, разрабаты-
ваются различного рода 
автоматизированные 
системы управления 
финансовыми ресурса-
ми и расчетно-кассо-
выми операциями. По-
добные тенденции про-
грессируют очень бы-
стро, что, несомненно, 
заставляет задуматься 
и проявлять осторож-
ность. Интуитивно все 
ждут глобальных пере-
мен...

По всей вероятно-
сти, “начертание зверя” 
есть, кроме прочего, 
нечто более глубокое, 
чем только физическое 
нанесение на руку либо 
чело человека лазерной 
“татуировки”. В книге 
Откровение Иоанна Бо-
гослова (13 гл.) симво-
лически указано на три 
сатанинские личности 
(антипод Святой Трои-
цы), которые откроются 
в конце времен:

1. - дракон (дьявол, 
сатана, древний змей);

2.- зверь-чудовище, 
выходящий из моря, 
или антихрист, который, 
по всей вероятности, 
явится из “моря” поли-
тических структур (Откр. 
13:5-8);

3. - зверь-чудовище, 
выходящий из земли 
(лжепророк, глашатай 
антихриста, его идео-
лог, подражает действи-
ям Духа Святого) (Откр. 
13:11-15).

Таким образом, 
внимательное 
исследование 

содержания  Библии 
показывает ,  что  на -
чертание изначально 
т е с н о  с в я з а н о ,  в о -
первых, со всеобщим 
ОТСТУПЛЕНИЕМ от 
истинного поклонения 
Богу, результатом чего 
будет открытие челове-
ка греха, сына погибели 
(антихрист по своей 
природе – сын дьявола, 
“противящийся и пре-
возносящийся выше 
всего,  называемого 
Богом или святынею, 
так что в храме Божи-
ем сядет он, как Бог, 
выдавая себя за Бога” 
(2 Фесс. 2:3-4).  “Дух 
же ясно говорит, что 
в последние времена 
отступят некоторые 
от веры, внимая духам 
обольстителям и уче-
ниям бесовским...” (1 
Тим. 4:1). В результате 
отступления, мир будет 
прельщен таинственны-
ми глубинами сатанин-
скими, оккультизмом и 
прочими “измами”. ■

Продолжение в 
следующем номере

“Дух же ясно говорит, что 
в последние времена от-

ступят некоторые от веры, 
внимая духам обольстите-
лям и учениям бесовским...” 

(1 Тим. 4:1)

ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ



№ 3 (169) МАРТ 2016

Слово и ДелоМежцерковная христианская газета Славянского Центра помощи, г.Сакраменто, Калифорния

Word & Deed Newspaper of Slavic Assistance Center10

Отрывок из книги Р.Уоррена «Це-
леустремленная жизнь».

Свій серед чужих

Про це дуже до -
бре сказав Юстин 
Мученик, відомий 

як Юстин Філософ: «Хрис-
тияни не відрізняються від 
інших людей ні країною, 
ні мовою, ні традиціями. 
Але, проживаючи в ел-
лінських і  варварських 
містах, де кому дісталось, 
і, поділяючи традиції тих 
жителів в одежі, в їжі і 
у  всьому іншому, вони 
представляють дивний і 
направду надзвичайний 
спосіб життя. Живуть у 
своїй батьківщині, але як 
приходні; мають участь 
у всьому, як громадяни, і 
все терплять як чужаки. 
Для них всяка чужа країна 
є батьківщиною, і всяка 
батьківщина – чужа країна. 
Живуть на землі, але є гро-
мадянами неба… Що в тілі 
душа, то у світі християни. 
Душа поширена по всіх 
частинах тіла, і християни 
по всіх містах світу». Юс-
тин був одним з перших 
апологетів християнства 
в середовищі культури, 
яка була сучасною для 
нього, відомим вчителем, 
інтелектуалом в елітному 
греко-римському суспіль-
стві. Відомо, що Юстин 
був обезголовлений під час 
гонінь при імператорі Анто-
ніані (в 60-ті, рр. II ст.). Він 
оберігав себе від світу, але 
при цьому активно брав 
участь у його поневіряннях, 
розмовляв на його мові, 
був духовним авторитетом 
для сучасників. 

Кажуть, що ми живемо 
в гірші часи, і тому досвід 
Юстина нам не підходить. 
Але я ризикну вислови-
ти непопулярну думку: 
суспільство, в якому ми 
живемо сьогодні, нічим не 
гірше за греко-римський 
світ, і точно не гірше за 
Содом і Гоморру. Тому 
не можна списувати свою 
бездіяльність і депресію на 

«останні часи» і «безбожну 
культуру». Залишається 
відкритим запитання: як 
же нам бути? В чому наше 
покликання по відношенню 
до сучасного суспільства? 
Яку позицію зайняти – обо-
ронну чи наступальну? Що 
можна і потрібно змінювати 
у нас самих і в суспільстві? 
Що нам робити в суспіль-
стві, яке намагається жити 
без Бога і в той же час гине 
без Нього?

Оберігати себе від 
світу – це головне, 
про що молився 

Христос. Він не хотів, щоб 
Його учні розчинилися у 
світі, втратили себе. Адже 
дуже важко не погодитися 
з думкою більшості, бути 
принциповим, коли процві-
тає корупція, узаконений 
гріх та спотворення стають 
нормою. Дуже важко бути 
християнином у суспіль-
стві, де все дозволено, а 
про Бога заборонено гово-
рити. Оберігати себе – це 
означає бути вірним своїм 
переконанням та належати 
іншому, неземному Цар-
ству. Григорій Сковорода 
просив написати на його 
надгробку: «Світ ловив 
мене, та не впіймав». Світ 
завжди буде претендувати 
на молодих, красивих та 
розумних. Але, найкраще, 
що ми можемо зробити 
зі своїм життям – це при-
святити його Богові. Тобто, 
бути вірними своєму при-
значенню. Ми спаслися від 
світу і прийшли до Бога. Те-
пер ми знову повертаємось 
у світ, але не для того, щоб 
стати його рабом, а для 
того, щоб розповісти про 
свою віру. 

Слово «світ» має багато 
значень. Світ – це гріховна 
реальність, дух часу, мода 
на задоволення будь-якою 
ціною. Христос негативно 
його оцінює. Але світ – це 
також суспільство живих 

людей, на яке можна і 
треба впливати. В чому ж 
полягає призначення хрис-
тиянина по відношенню до 
суспільства? Християни 
– це ті, хто не байдужі до 
своїх ближніх, до своїх 
співвітчизників, сусідів, 
колег та друзів.

Наша відповідаль-
ність – це те, як 
ми впливаємо на 

тих, хто поряд нас. Наші 
ближні потребують допо-
моги. Ближній – це людина, 
духовні пошуки та духовні 
потреби якого кидають 
мені виклик. Суспільство, 
його культура, мораль, 
духовність формуються як 
сума наших зусиль. Зали-
шаючи суспільство сам на 
сам, християни не сміють 
дивуватися, що все так 
погано… Що наша країна 
лідирує за темпами розви-
тку епідемії СНІДу. Що ми 
займаємо перше місце за 
підлітковим алкоголізмом.

Християни вірять в силу 
перемін. Якщо кожен хрис-
тиянин буде вірити та боро-
тися за «Україну євангель-
ську», то це зробить нас 
усіх разом непереборною 
духовною та суспільною 
силою. Україна має згадати 
своє християнське коріння і 
на ділі показати свою віру. 
Навіть після Голодомору та 
Чорнобиля нове покоління 
християн в Україні звертає 
на себе увагу всього світу. 
Постхристиянська Європа 
та православна Росія по-

требують доброго прикла-
ду. Після усіх революцій 
нам необхідна революція 
євангельська в житті та 
серці кожного українця.

Християни в суспільстві 
– це надія. Суспільство ж 
без християн залишено 
само на себе: немає вихо-
ду з кризи, немає критичної 
оцінки, немає свідчень про 
надію. В суспільстві, де усі 
набридли та «дістали», 
лише Євангелія може від-
повісти на втому та відчай. 
Розчаровані люди закрили 
серця, очі та вуха, як мо-
жемо до них достукатися? 

Свідчити на спільній 
мові. Потрібен щирий діа-
лог про те, що найбільше 
наболіло. Запитаймо себе:

Чи здійснюємо ми спро-
би зрозуміти людей, що 
живуть біля нас, чи, може, 
дивимося на них через при-
зму власних упереджень?

Чи можемо говорити з 
ними на спільній мові, а чи 
кожен із нас говорить на 
своїй і ми один одного не 
розуміємо?

Наша релігійна лексика 
не зрозуміла для більшості 
людей. Всі наші «брат», 
«сестра», «помазаніє», 
«благословіння» – непри-
родні та чужі для суспіль-
ства. Говоріть з людьми на 
людській мові, яка зрозу-
міла, проста та природня. 
Розмовляйте та спілкуй-
теся, а не здійснюйте про-
паганду!

Ще одна проблема – це 

ПРАКТИКА ЖИТТЯ

Християнин для суспільства ніколи не був 
своїм. Але він не може жити так, щоб суспільство 
стало для нього чужим. Він не від світу, але по-
сланий у світ і служить для світу, для його спасіння 
і преображення. Християнин завжди свій серед 
чужих, чужий серед своїх. 

релігійні штампи. Коли ми 
спілкуємося з людьми, які 
нас оточують, то почина-
ємо ховатися за близькі 
нам «духовні» формули, 
які запам’ятали з пропо-
відей. Як результат, наша 
бесіда перетворюється 
на набір цитат, речівок та 
лозунгів. Це відштовхує. 
Краще сказати не багато, 
але щиро. Якщо чогось не 
знаєте достатньо глибоко – 
так і скажіть. Вашу щирість 
цінуватимуть. 

Ми маємо багато 
чого навчитися у 
своїх співвітчиз-

ників. Христос похвалив 
кмітливість та активність 
світських людей: «…Бо 
сини світу цього хитріші від 
синів світла в роді своїм. 
І Я кажу вам, здобувайте 
собі друзів багатством не-
праведним, щоб, коли його 
не стане, прийняли вас у 
вічні оселі». (Лк. 16:8,9). 
Наші співвітчизники актив-
но живуть, тоді як багато 
хто з християн бояться 
жити та тільки спостеріга-
ють спідлоба за іншими. 
Необхідно не лише крити-
кувати політику, культуру 
та бізнес, але й створювати 
свою альтернативу. Ство-
рювати свої фільми, писати 
свої книги, організовувати 
свої об’єднання та під-
приємства. Заохочувати в 
церкві творчий та діловий 
підхід.

Суспільство потребує 
християнського погляду на 

культурні та соціальні про-
цеси. Дуже важливо поба-
чити у всьому поганому, що 
відбувається в сучасному 
світі, живі пошуки Бога та 
сенсу життя. Вслухайтесь, 
про що співають, кричучи 
душею, наші сучасники.

Християнин покли-
каний бути в епі-
центрі суспільного 

життя. Євангельська віра 
не замикається у церков-
них стінах, але впливає на 
всі боки суспільного життя, 
преображає культуру та 
науку, бізнес та політику. 
Кожен може проповідувати 
на мові своєї професії, 
може бути християнином у 
житті, а не тільки в церкві 
в неділю.

Христос говорить, що 
наш ближній – не сусід 
по лавці в синагозі, але 
потребуючий іншої на -
ціональності. Хто є моїм 
ближнім? Мій співвітчиз-
ник, який живе без Бога. 
Молодий наркоман, який 
«опустився». Молода кра-
сива жінка з розбитим сер-
цем та втраченою долею. 
Школярі, які «підсіли» на 
пиво та «траву».

Поглянь навколо. Там, 
де ти бачиш потребу – саме 
там є місце твоєї участі. Ми 
живемо в страшному світі, 
але Христос посилає нас 
у світ. Ніяка епоха та ніякі 
обставини не відміняють 
Його доручення. ■

Михайло Черенков
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Перейти від смерті до життя

ПО МАТЕРИАЛАМ НАУЧНОЙ ПЕРИОДИКИ

КНИГОТЕРАПИЯ 
И ДУШЕВНОЕ ЗДОРОВЬЕ

Чтение хорошей ли-
тературы и поэзии 
позитивно влияет 

на душевное и психическое 
здоровье человека. В неко-
тором смысле, мы можем 
говорить о книготерапии. 
Современные врачи «пред-
лагают страдающим от 
стрессов и депрессий лю-
дям жизнеутверждающие 
книги. Принято считать, что 
книготерапия применяется 
только психологами при 
общении с детьми. Через 
поведение героев и их 
переживания ребёнок ус-
ваивает нормы поведения, 
учится сопереживанию, об-
учается коммуникации. Так 
же это позволяет психоло-
гам обсудить с детьми, как 
они поняли прочитанный 
им рассказ, и узнать, что 
из прочитанного для них 
близко. На самом деле 
книготерапия полезна и 
взрослым, например, что-
бы избавиться от стресса. 
За счёт идентификации 
с литературным героем 
читатель, как это грубо 
ни звучит, уходит в себя 
и заграждается от мира 
книгой… это позволяет, 
пускай и на время, обрести 
чувство защищённости, так 
необходимое при состоя-
нии стресса. И понятно, что 
после такого сеанса книго-
терапии, человек возвра-
щается к реальному миру с 
новыми силами и способен 

оценить окружающий мир 
свежим взглядом, если 
даже не с другой точки зре-
ния. Если же литературный 
персонаж находится в тех 
же жизненных условиях, 
что и читатель, то можно 
говорить и о психологиче-
ском опыте, почерпнутом 
из книги...».

Что касается детей, 
то современные 
психологи счи -

тают, что знакомство со 
сказкой помогает ребёнку 
понять окружающую дей-
ствительность. «Любая 
сказка - это рассказ об от-
ношениях между людьми. 
Язык сказок понятен малы-
шу. Он еще не умеет мыс-
лить логически, и сказка не 
утруждает ребенка серьёз-
ными логическими рас-
суждениями. Ребенок не 
любит наставлений, и сказ-
ка не учит его напрямую. 
Детская сказка предлагает 
ребенку образы, которые 
ему очень интересны, а 
жизненно важная инфор-
мация усваивается сама 
по себе, незаметно. Мало 
того, приобщаясь к сказке, 
малыш приобретает абсо-
лютно новый для себя вид 
психической активности 
- умение мысленно дей-
ствовать в воображаемых 
обстоятельствах, а это 
умение - основа для любой 
творческой деятельности... 
Ребенок отождествляет 

себя с положительным 
героем. Таким образом, 
сказка детям прививает 
добро.  Нравственные 
понятия, ярко представ-
ленные в образах героев, 
закрепляются в реальной 
жизни и взаимоотношениях 
с близкими людьми... Дет-
ская сказка - одно из самых 
доступных средств для 
развития эмоций ребенка, 
которое во все времена 
использовали педагоги и 
родители».

Более того, уче -
ные считают, что 
«дети, отстающие 

в развитии, возможно, не 
получили необходимой 
интеллектуальной стиму-
ляции в ранние годы. Трех-
четырех летний возраст 
- это критический период, 
когда устанавливается ин-
теллектуальный потенциал 
ребенка. В мозгу содер-
жится система энзимов, 
которые должны быть ак-
тивизированы в течение 
этого краткого временного 
промежутка. Если упустить 
эту возможность, ребенок 
может так и остаться в 
состоянии недоразвития" 
(доктор Добсон). Нужно 
почаще разговаривать со 
своим ребенком, читать 
вместе с ним книги, даже 
если он совсем маленький. 
Дефицит стимулирования 
- намного страшнее дефи-
цита способностей. Не в 

этой ли проблеме - "зачем 
читать?"- и заключается 
причина интеллектуально-
го банкротства наших се-
мей, церквей и общества?

Очень "часто не 
л ю б я т  ч и т а т ь 
дети,  которые 

поздно научились это де-
лать... Был упущен так 
называемый "сензитивный 
период" (период разви-
тия, в который организм 
особенно чувствителен и 
восприимчив к обучению)" 
(И.Мамаева). И стоит ли 
удивляться, что, со вре-
менем, наши дети совсем 
перестают читать и погру-
жаются в социальные сети, 
погрязают в видеоиграх и 

прочих виртуальных "ре-
альностях". Пассивность, 
неврологическая зависи-
мость, информационные 
болезни, низкая мысли-
тельная активность - это 
лишь часть негативных 
последствий нашей ду-
ховно-интеллектуальной 
"темности".

А ведь чтение, это не 
только эстетиче-
ское наслаждение, 

чтение это также интел-
лектуальное, умственно-
духовное развитие. Читая, 
мы развиваем отделы 
мозга, отвечающие за во-
ображение, аналитическое 
и абстрактное мышление, 
за генерацию новых идей 

и открытий. "Если мозг 
постоянно используется и 
обучается, то имеет место 
биологический рост густо-
ты, плотности и сложности 
межклеточных соединений, 
т.е. интеллект человека 
растет" (Т.Бьюзен). Регу-
лярная работа мозга по-
зволяет предотвратить 
развитие синдрома Аль-
цгеймера... Кроме про-
чего, кризис чтения - это 
и духовный кризис. Не от 
того ли убогость мысли и 
интеллектуальный паралич 
поражает наши души? Не 
оставляйте чтения... Никог-
да не оставляйте! ■

Иван ЛЕЩУК

Після народження 
згори людина вже 
націлена не на до-

сягнення праведного життя 
і виконання правил, а на ви-
явлення життя, на постійний 
зв’язок з Ним. І тоді, як при-
родний наслідок, з’являється 
праведне життя. Коли вірую-
чий обмежується виконанням 
обрядів, то намагається жити 
максимально правильно, але 
його зусилля, якими би ве-
ликими вони не були, не мо-
жуть зробити його справжнім 
християнином. І чим більше 
людина намагається виконати 
всі правила, тим важче їй це 
зробити. Як результат, такого 
християнина наздоганяє роз-
чарування, тому взамін того, 
що він робить (віддає свій 
час на відвідування церкви; 
прикладає зусилля, виконує 
традиції; живе моральним 
життям, відмовляючись від 
усього того, що не відповідає 
критеріям моральності), він 
не отримає нічого, навіть очі-
куваної допомоги у виконанні 
правил. Інколи трапляється 
ще складніша ситуація – коли 
людина усвідомлює, що 
справжнє християнство не 
інструкція і не тільки обряд, та 
вона не може навчитися лю-
бити, навіть якщо хоче цього. 

І не тому, що Господь не дає 
людині бажане, а тому, що 
людина не здібна прийняти 
Його дар.

Обираючи дорогу виконан-
ня обрядів і схем, віруючий 
вибирає шлях одинокості. 
Неминуче концентруючись на 
собі, на своєму «я», він прагне 
досягнути певних висот і вдо-
сконалюватися. Коли его є 
суб’єктом дії, і я все вирішую 
сам: що мені зробити для Гос-
пода, коли вділити Йому час, 
то я неминуче залишуся в точ-
ці замерзання. Схематичний 
раціональний погляд людини 
навряд чи може охопити всю 
її особистість, її спілкування з 
Богом, зв’язок з Ним, залучен-
ня у Його Життя. Хоча шлях 
навколо его тупиковий, той, 
хто обрав його, буде отриму-
вати допомогу від Бога, бо має 
нове життя, і тому, що Господь 
милосердний. Такий підхід 
приводить до «християнства 
не по-справжньому» при тому, 
що людина щиро прагне до 
«християнства всерйоз».

Поняття християнства, 
безумовно, включає в себе 
питання етики і морального 
життя. Але християнство як 
життя у Христі більше всього 
цього, і воно є переходом від 
стану смертності людини в 

стан життя через спілкування, 
єдність і неспинний зв’язок з 
Господом. Бути християнином 
означає брати участь у житті 
Христовому і перш за все у 
спільності Трійці. Життя за 
любов’ю завжди передбачає 
щось більше, ніж ми можемо 
зробити за допомогою при-
писів, інструкцій і правил. Зна-
ходячись у стосунках любові, 
ми про все це не роздумуємо. 
Коли в спілкування з Христом 
залучена вся особистість 
людини, вона не контролює 
недосконалим розумом межі 
такого спілкування.

Між поняттями «бути 
втягнутим у хрис-
тиянство» і «бути 

християнином» є різниця. 
У першому випадку люди-
на залишається в рамках 
обмеженої раціональності 
і виконання правил етики, 
морального життя, у другому 
– вона переходить на рівень 
онтології, коли її особистість, 
раціональність, здібність 
розуміти преображаються 
Господом, розширюються 
і збагачуються. Цей рівень 
навіть важко назвати новою 
ланкою духовного зросту, бо 
ми говоримо про принципово 
інший стан. Життя не буває 
багато чи мало, воно просто є.

Що відбувається, коли 
людина стає справжнім хрис-
тиянином? Христос звільняє 
її від смерті, і, як наслідок, 
вона здобуває життя. Людина 
віддає Богові всю себе, а Бог 
приймає її і вводить назад 
у життя, Своїм Диханням 
відновлюючи її природу. І 
християнин постає перед 
Ним неспотвореним і живим, 

здатним стверджуватися, 
укорінюватися в житті Хрис-
товому. Христос – саме життя, 
без Нього ми, як і у час Старо-
го Завіту, виконуємо інструкції, 
які пройшли крізь наші недо-
сконалі розум та волю і після 
цього зв’язують нас. 

Часто прірва між Богом і 
людиною бачиться лише з 
допомогою етики і психології, 
як і спілкування між Творцем 
і творінням розумілось і розу-
міється лише як покора Божим 
заповідям. Але, коли ми не 
любимо, це означає, що ми 
тільки навчені християнству і в 
нас може бути лише християн-
ство не по-справжньому. Адже 
якщо все те, що ми знаємо, 
не торкається всієї глибини 
нашого єства, тоді розум на-
магається контролювати всі 
процеси, обираючи обмеже-
ний шлях, бо не знає всього, 
що знає Господь про нас і 
про цей світ. З цієї причини 
проблематична імперативна 
етика, а етика, де показані 
життєві процеси, характери, 
відносини, Сама Особистість 

Христа, життєдайна.

Ісус дає нам не схему, 
інструкцію чи правила 
поведінки, Ісус нам дає 

Самого Себе і від нас хоче 
отримати не просто виконання 
обрядів, правил, не життя за 
схемою, а нас самих. Бути 
християнином всерйоз озна-
чає зміну самої суті людини, 
яка має стосунки з Христом, 
і вже наслідком цього буде її 
праведне життя. Бути хрис-
тиянином – значить прохо-
дити життєву дорогу разом із 
Христом. 

Цікаво, що Іван, на відміну 
від інших євангелистів, не 
описує євхаристію, Таємну 
Вечерю, але детально розпо-
відає про миття ніг. Можливо, 
євангелист прагнув показати 
нам суть Вечері як взаємодії 
любові. В історичному контек-
сті жертовна трапеза символі-
зувала єдність з Божеством і 
союз між учасниками трапези, 
пов’язаними одним життям. 
Кров жертви у Старому Завіті 
означала життя, право роз-
поряджатися яким належало 

тільки Богу. Кров Ісуса Христа 
об’єднує нас у спілкуванні з 
Триєдиним Богом, де Господь 
віддає нам Себе і приймає 
нас. Сам Господь є Жертвою, 
Він об’єднує Церкву, віддаючи 
Себе, Своє тіло і кров, самого 
Себе. 

Життя завжди трак-
тується як відно-
сини, спілкування і 

участь, а не просто пізнання. 
Після гріхопадіння відбувся 
трагічний розлом з Богом. Си-
ноніми «гріхопадіння» – «розді-
лення», «розрив»: гріх увійшов 
у світ як ідолопоклонство, 
тобто як спілкування тільки 
зі створеним світом. Коли 
людина виконує лише обряди 
чи правила, не втягуючись в 
особисті стосунки з Богом, не 
віддаючи Йому себе, вона за-
лишається на рівні спілкування 
тільки зі створеним світом. 
Для усвідомлення себе сином 
Бога, як єдина можливість, 
неминуче приходить християн-
ство по-справжньому. ■

Ірина Апатова

Що потрібно для того, аби бути справжнім 
християнином? Служити Богові, виконати якусь 
повинність, вести праведне життя, притримува-
тися певних правил? Що би ми не захотіли дати 
Богові, цього буде не достатньо для того, аби 
бути християнином. Бо Він чекає саму людину.

Звичайно, перш за все, щоби стати христия-
нином, потрібно «народитися згори», – це те, про 
що говорив Христос Никодиму.
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