
Наш час називають епохою постмодер-
нізму, суть якого можна пояснити 

трохи видозміненою приказкою: «На істину, 
колір і смак - товариш не всяк». Це означає, що 
кожен обирає, у що йому вірити, що вважати 
добром чи злом. І який вибір людина не зро-
била б, усе – добре, правильно, аби тільки при 
цьому вона почувалася комфортно. Аборти, 
розлучення, збочення – гріх для тих, хто вва-
жає це гріхом. Важливо тільки не порушува-
ти карний і цивільний кодекси. Якщо людина 
вкладається в ці параметри, то вона – хороший 
повноцінний член суспільства.

У такий спосіб людина самоусунулася від 
будь-якої відповідальності, від обов’язку шу-
кати істину й коритися їй. Коли ж для людини 
добро й зло – відносні поняття, то чому б не 
наважитися й на окультні експерименти? Чому 
б не вступити в контакт із духами, аби добути 
для себе якусь вигоду: довідатись про майбут-
нє, заробити більше грошей, приворожити чо-
ловіка, наслати на кого-небудь порчу або зняти 
її? Але будь-які контакти з окультною сферою 
насправді принесуть незліченні нещастя, тому 
що все, що не по-Божому є злом і страшною не-
безпекою! Достатнє підтвердження цього ми 
знайдемо в Писанні: «І, як на землю Він вий-
шов, перестрів Його один чоловік із міста, що 
довгі роки мав він демонів, не вдягався в одежу, 
і мешкав не в домі, а в гробах. А коли він Ісуса 
побачив, то закричав, поваливсь перед Ним, і 
голосом гучним закликав: «Що до мене Тобі, 
Ісусе, Сину Бога Всевишнього? Благаю Тебе, –
не муч мене!» Бо звелів Він нечистому духові 
вийти з людини. Довгий час він хапав був його, 
і в’язали його ланцюгами й кайданами, і сте-
регли його, але він розривав ланцюги, – і демон 
гнав по пустині його. А Ісус запитав його: «Як 
тобі на ім’я?» І той відказав: «Леґіон», бо ба-
гато ввійшло в нього демонів. І благали Його, 
щоб Він їм не звелів іти в безодню. Пасся ж 
там на горі гурт великий свиней. І просилися 
демони ті, щоб дозволив піти їм у них. І дозво-
лив Він їм. А як демони вийшли з того чоловіка, 
то в свиней увійшли. І череда кинулась із кручі 
до озера, – і втопилась…» (Луки 8:27-39).

Виявляється, не все так просто в нашому 
світі: крім часового й просторового вимірів, 
існує ще й духовний. Є страшна й темна га-
лузь демонічного впливу. Біси – це занепалі 
ангели, очолювані сатаною. Вони не захотіли 
поклонятися Христові, Якого Бог увів у Всес-
віт, сказавши, що поклоняться Йому всі анге-
ли. Певну частину демонів Бог відразу зв’язав 
кайданами пекельного мороку, іншій частині 
Він дозволив чинити зло на Землі, щоб випро-
бовувати праведних і карати нечестивих. Біси 
можуть вселятися в людей, вони здатні наділя-
ти людей надприродними силами і тим самим 
спричиняти їм величезних страждань. Але 
людина – вільна особистість, і вони не можуть 
вселитися в неї без її згоди. Яким чином демо-
ни домагаються згоди? За допомогою обману. 
Вони навіюють людині приблизно наступне: 
хочеш бути щасливим, багатим, впливовим, 
здоровим, інформованим? Тоді спробуй ду-
ховні технології. (Новомодний термін!) Вико-
ристовуй енергію космосу, медитацію, астро-
логію. Спробуй екстрасенсорику, вивчи білу й 
чорну магію, поринь у стихію східних релігій. І 
коли людина відгукується на ці спокуси, вона 
відкриває двері свого серця для бісівського па-

нування, від якого дуже важко звільнитися. 
Я думаю, подібним чином диявол обманює 

людей, які звабилися приручити бісів і поста-
вити їх собі на службу. Людина, запрошуючи 
демонів бути їй слугами, сама цього не усві-
домлюючи до кінця, автоматично робить їх 
своїми хазяїнами. Біси швидко позбавляють її 
розуму –найдорогоціннішого Божого дарун-
ка, вона стає глибоко нещасною, несамовитою.

З євангельської історії ми побачимо нещас-

ного чоловіка, якого біси вигнали з власного 
будинку, розлучили з дружиною й дітьми, поз-
бавили сорому, зробили агресивним, так що 
вся околиця боялась проходити дорогою, яку 
він стеріг.

Хто може втихомирити ці страшні сили? 
Людина? Ні! Демони перевершують її силою й 
хитрістю. Тільки Ісус Христос здатен прибор-
кати їх.

 Визвольна справа Христа містить у собі чо-
тири важливих звершення:
По-перше, Христос звільняє від демонічно-

го поневолення
Господь Ісус знав, як сильно цей чоловік 

страждає. Він знав, що коли Христос не при-
йде до нього на допомогу, душа біснуватого 
буде навіки погублена демонами. Вони паніч-
но бояться Христа, тому що Він – Бог у пло-
ті. Уявіть собі: шість тисяч бісів в один голос 
кричать: «Що до мене Тобі, Ісусе, Сину Бога 
Всевишнього? Благаю Тебе, не муч мене!» Де-
мони, почуваючи повну безпорадність перед 
Христом, благають Його не посилати їх у пе-
кельну безодню!

Часто люди повторюють: «Нам однаково, 
що буде на тім світі!» Зрозумійте, навіть бі-
сам не було однаково! Вони знають, що колись 
опиняться в пеклі, але не поспішають туди вже 
зараз, адже їм жагуче хочеться пожити на волі. 

Дорогий читачу, закликаю тебе ніколи не 
думати про пекло легковажно! Не обирай 
його, тікай від нього! Пожалій свою душу, якій 
призначено жити вічно! Бо жодні земні страж-
дання не можуть зрівнятися з пекельними му-
ками! Коли біси ввійшли у свиней, то вони не 
витримали їхньої присутності, а віддали пе-
ревагу смерті над одержимістю. А що ж люди-
на? Вона терпить замість того, щоб молитися: 
«Визволи нас від лукавого».

Для звільнення від демонічної залежності 
необхідно: по-перше, проповіді-настанови 
про Христа, розп’ятого й воскреслого; по-дру-

ге, покаяння. Коли людина вірою приймає 
Євангельську звістку й кається, тоді відбува-
ється звільнення від рабства диявола. У ранній 
Церкві дуже серйозно підходили до питання 
звільнення людини від сатанинської залежно-
сті. Наприклад, перед хрещенням кожен по-
винен був сказати: «Відрікаюся від усіх справ 
сатани й поєднуюся з Христом!»

Ісус застерігав, що демони, вигнані з лю-
дини, прагнуть знову нею заволодіти. І коли 

бачать серце незайнятим, тобто без Господа 
Христа, тоді вони знову входять у нього. І жит-
тя цього нещасного стає ще важчим, ніж було 
раніше. Отож, дорожіть волею! Просіть, щоб 
Христос був постійно вашим Господом. Шу-
кайте Його святої волі. Повірте, демони боять-
ся не вас, вони бояться тільки Ісуса Христа! І 
коли Господь у вас, вони будуть тріпотіти пе-
ред Ним, і ви не зазнаєте від них ніякої шкоди.

По-друге, Спаситель повертає людині 
сумління

Сумління – це здатність судити про добро 
й зло, здатність сповіщати про відхилення від 
прийнятих людиною моральних стандартів. 
Сумління – внутрішній суддя людини. Про те, 
що звільненому було повернено совість, свід-
чить наступний факт: «І вийшли побачити, 
що сталось. І прийшли до Ісуса й знайшли, що 
той чоловік, що демони вийшли із нього, сидів 
при ногах Ісусових вдягнений та при умі, – і по-
лякались...» Підкреслюю – вдягнений. Одним 
із найважливіших проявів сумління є почуття 
сорому. До зустрічі з Христом цей нещасний 
не мав сорому, тому що його совість була па-
ралізована духами зла. Коли ж Господь його 
звільнив, то перше прохання цієї людини було 
наступне: «Дайте мені в що-небудь одягнути-
ся!» Коли Христос входить у життя віруючих 
людей, Він відразу долучає їх до благочестиво-
го сорому. 

По-третє, Христос дарує людині 
здоровий глузд

У розглянутому нами тексті Лука повідом-
ляє, що колишній біснуватий перебував у здо-
ровому розумі. І на це не могли не звернути 
уваги пастухи, що прибігли. Вони побачили, 
що «гроза гірських доріг» смиренно сидить 
біля ніг Господа Ісуса й слухає Його. Оскільки 
слухає настанов, то до нього повернувся ро-
зум, а це найдорогоцінніший Божий дарунок. 
Тільки завдяки розуму ми здатні аналізувати, 
пізнавати, передбачати, вирішувати, експери-

ментувати. Особливо важливий розум в оцінці 
добра й зла. 

Дякуйте Богові за розум! І в жодному разі 
не приймайте порад, які часто-густо зустріча-
ються: відкинути свій розум спустошити його, 
не слухати свій розум тощо. Ні! Ми виявимося 
злочинцями перед Богом, якщо відкинемо ро-
зум. Однак не слід вдаватись до інших крайно-
щів: залишити розум «в голоді». Насичуйте 
свій розум словами Святого Писання. Недар-
ма про Христа Ісуса сказано, що Він багато 
навчав. Ми маємо потребу в біблійному онов-
ленні розуму, щоб він, який завжди служив 
нашому «я», гріху й світу, почав би служити 
Богу. Христос повернув нам здатність пра-
вильно й тверезо оцінювати добро й зло, роз-
важливо ставитися до самого себе, розумно 
ставитись до своєї душі. Дорожіть цим!

По-четверте, Христос довіряє людині 
служіння.

«А той чоловік, що демони вийшли із нього, 
став благати Його, щоб бути при Ньому. Та 
Він відпустив його, кажучи: «Вернися до дому 
свого, і розкажи, які речі великі вчинив тобі 
Бог!» І той пішов, і по цілому місту звістив, 
які речі великі для нього Ісус учинив!» Отже, 
найбільша праця, яку ми, християни, можемо 
виконувати, – бути справжніми представника-
ми Ісуса Христа в грішному світі. 

Люди з цієї місцевості були переконані, що 
Христос здатен змінити їхнє життя, адже Він 
повністю змінив біснуватого. Йому під силу 
змінити і їхній звичний порядок. Можливо, 
вони міркували: «Якщо ми дозволимо Хри-
стові увійти в місто, Він принесе біль перемін. 
А ми звикли вже жити без молитви й моралі, 
ми звикли собі ні в чому не відмовляти. Нехай 
усе залишиться, як було. 

От вони, твердині страху: аби тільки Хри-
стос не потривожив, аби тільки Він нічого не 
змінив у житті! Хіба сьогодні ці страхи не па-
нують у світі? Часто можна почути: «Ой, дай-
те нам спокій із вашою релігією, нам нічого не 
потрібно! Нас усе життя вчили не вірити, і нам 
пізно себе змінювати!» Христос не збирався 
задовольняти ці відмовки. Він дає звільненій 
людині завдання обережно, тактовно, з лю-
бов’ю зруйнувати твердині страху перед змі-
нами. І свідчення її зміненого життя стане тією 
силою, що створить це.

Для багатьох наших сучасників стати хри-
стиянином – невигідно. Вони розуміють, що 
втрачають багато чого: доведеться відмовити-
ся від доволі прибуткових, але нечесних справ; 
повернути борги; розпрощатися із грішною 
компанією; тощо. І тому вони шукають таку 
релігію, яка б не створювала б жодних незруч-
ностей. 

Наша праця в цьому світі полягає в тому, 
щоб іти до людей, охоплених забобонами й 
страхами, і молитвою, свідченням, добрими 
справами руйнувати ці духовні твердині. Якщо 
ти, дорогий читачу, відчуваєш поклик до по-
каяння, не затуляй своїх вух від Його голосу. 
Якщо ти, вважаєш, щоб Господь подарував 
тобі волю, чисту совість, здоровий розум, пра-
цю, попроси у Нього! Зречися влади пітьми й 
увійди у родину Божих дітей. Нехай засяє для 
тебе засяє сонце Господньої благодаті, щоб 
ви знайшли свободу від похмурих думок, злих 
звичок та роз’єднаності з Господом!

Віктор Рягузов 
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 ФАЛЬШИВА «НАУКА»

Причини популярності 
астрології та гороскопів оче-
видні: більшість людей мають 
хибне уявлення про астро-
логію як науку. Насправді ж, 
астрологія – окультне вчення 
про небесні тіла та їхній вплив 
на землю, яке використовуєть-
ся здебільшого з метою перед-
бачення майбутнього. Що ж 
тоді вивчає астрономія та як не 
сплутати астрономію й астро-
логію?! Астрономія – наука про 
Всесвіт, що вивчає розміщення, 
рух, будову, походження і роз-
виток небесних тіл і створених 
ними систем.

На сторінках Біблії чітко ві-
дображено ставлення Бога до 
астрології та тих, хто займаєть-
ся подібними речами: «Ти аж 
утомилась, слухаючи дорад-
ників своїх; нехай же висту-
плять ті дослідники небес і 
ті, що спостерігають зорі, 
й ті, що в нового місяця ві-
щують; нехай вони вряту-
ють тебе від того, що не-
відкладно прийде на тебе! 
Глянь, та ж вони як солома: 
огонь попалив їх; не змогли 
врятувати життя свого від 
полум’я…» (Іс. 47:13,14). 

У 1975 р. 18 вчених - лауреа-
тів Нобелівської премії і 86 аме-
риканських вчених виступили 
проти астрології. Вони заяви-
ли, що «немає ніякої наукової 
основи для твердження ніби 
зірки можуть передбачати події 
або впливати на життя людей». 
Навіть для людей, які не займа-

ються астрономією, обман стає 
очевидним після ознайомлення 
з конкретними фактами.

Якщо взяти до уваги той 
факт, що астрологічні дані ба-
зуються на точній даті народ-
ження, то двоє близнюків по-
винні мати ідентичне майбутнє, 
однак такого не буває.

Реальне положення зірок не 
співпадає з картиною зоряно-
го неба, яке ми спостерігаємо. 
Кожна зірка має свою динаміку 
і траєкторію руху у галактиці та 
й у Всесвіті загалом. Ми ж ба-
чимо зірку в той момент, коли її 
світло досягає нашої планети 
(це мільйони і мільярди світло-
вих років). Тобто картина зоря-

ного неба – це ілюзія. Реальне 
положення зірок абсолютно 
інше.

Таке положення зірок, яке 
ми звикли бачити, взагалі ніко-
ли не існувало, так як відста-
ні від Землі до окремих зірок 
сильно відрізняються і світло 
від них доходить до Землі з 
великою різницею. Наприклад, 
зірка Проксима Центавра роз-
міщена на відстані 40 трлн. км 
або більше 4 світлових років 
від Землі, а квазари – найбільш 
віддалені зорі – на відстані 13 
млрд. світлових років. Так що 
за час проходження світла від 
різних зірок до нас вони зміню-
ють своє положення в просторі.

Зірки переміщуються усе-
редині галактик. Наприклад, 
наша галактика обертається 
зі швидкістю 100 млрд. км/год. 
Також кожна галактика окремо 
переміщається щодо інших. 
Усі галактики віддаляються від 
нашої, причому, чим далі, тим 
швидше вони рухаються. Най-
віддаленіші галактики руха-
ються практично зі швидкістю 
світла.

Як бачимо, розмови про 
вплив видимого розташування 
зірок на долі є, помилкою. А 
як щодо «впливу» зірок, неви-
димих для неозброєного ока 
в денний час доби? Адже роз-
ташування зірок удень зовсім 
інше!

До того ж, якби мікрохвильо-
вий фон, який створюють зірки, 
і міг мати «доленосне» значен-
ня, то його дії в загальній кар-
тині зоряного неба не могли б 
бути передбачені астрологами, 
так як швидкість світла (яка 
впливає на наше зорове сприй-
няття окремих зірок) відмінна 
від швидкості руху мікрохви-
льового випромінювання цих 
зірок. Причому, кожна складова 
цього випромінювання (гамма, 
рентгенівські, інфрачервоні і 
ультрафіолетові промені) має 
свою швидкість руху і лише ра-
діохвилі поширюються зі швид-
кістю світла. 

Виникає запитання: чи ло-
гічно вірити астрологічним про-
гнозам?

Джун Хант

 Догралися

Якось зібралася компанія з кількадесят 
людей та влаштувала собі бурхливу вечір-
ку із щедрим застіллям, «дикими» танцями, 
шаленими розвагами... «Відривались» на 
повну, аж поки не потомилися. Аби дати 
перепочити нутру від ситних страв, пото-
ків оковитої, а кінцівкам від несамовитого 
смикання, вирішили зробити паузу, від-
сидітись на дивані та заодно перегляну-
ти який-небудь цікавенький фільм. Довго 
вибирали-сперечалися – який саме, аж 
поки одностайно не зійшлися на типовому 
«ужастику» про нечисть. Сюжет новизною 
й оригінальністю не вражав: четверо моло-
дих людей необачно бавилися із окультни-
ми науками, в зв’язку з чим накликали собі 
на голову гнів та помсту потойбічних сил. Й 
от коли ті самі сили  розправилися із трьо-
ма героями, і у живих лишився лиш один – 
останній, йому явився сам Люцифер. Та ні, 
не затягнув у пекло (принаймні – поки що), 

натомість запропонував відчайдухові «уго-
ду»: душа в обмін на три бажання (ну не 
дідько, а золота рибка!) Після нетривалих 
вагань герой-невдаха згодився на умови 
рогатого, підписав «контракт». Він забажав 
собі всесвітню славу, несусвітні багатства 
й карколомний успіх у жінок... Звісно в 
результаті нічим добрим для нього це не 
обернулося: герой сконав у муках, а диявол 
таки отримав своє. На жаль, хеппі-енду не 
вийшло…

По завершенню «кіна» компанія ще до-
вгенько не могла оговтатися й прийти до 
тями. А коли врешті-решт прийшла – стала 
обговорювати сюжет, ділитися враженнями, 
думками з цього приводу. І тут раптом хтось 
із них – вочевидь найзухваліший – запитав:

– Народ, а що б ви робили, якби таке 
сталося із вами? Ну, якби вам явився той... 
самі розумієте – хто, і запропонував прода-
ти вашу душу в обмін на гроші, славу, тощо, 
словом – на будь-яку забаганку? Ви б пого-
дилися?

«Народ» думав недовго. Одні прагма-
тично заявили, що все це повна нісенітни-
ця, вигадки для забобонних, «бабайка» для 
дітей, друга ж половина, ті, хто бодай міні-
мально допускав існування надприродного, 
замахали на провокатора руками:

– Ми ще не зовсім того, з котушок злеті-
ли, розуміємо, чим такий «обмін» грозить. 
І взагалі, наші душі нам самим потрібні, ні-
чого добровільно прирікати їх на пекельні 
муки...

Отак, відмовившись від спокусливої про-
позиції (нехай наразі тільки теоретичної), 
задоволені й заспокоєні власною принци-
повістю, люди повернулися до забави...

Вони і не підозрювали, що в цей самий 

момент за ними спостерігає сатана. Не ви-
гаданий персонаж із телевізора, а цілком 
реальний, справжній-справжнісінький. Спо-
стерігає, як ото вони нещодавно спостеріга-
ли за перебігом подій у фільмі, та від душі 
потішається.

– Ти ба, які стійкі, ні за які блага душі свої 
мені віддавати не бажають, – сміючись, ки-
вав на натовп володар темряви, звертаю-
чись до своїх посіпак – падших янголів, ко-
трі завше самовіддано йому служили.

Посіпаки й собі щиро реготали над наїв-
ністю смертних.

– Дурненькі навіть не підозрюють, що 
їхні душі ВЖЕ МОЇ. Без усіляких угод, – 
далі вів сатана, нахваляючись. – То тільки 
в дурнуватих кінокартинах, для того, щоб 
стати моїм рабом та позбутися душі, необ-
хідно особисто зі мною «домовитися», під-
писати папери власною кров’ю, пройти ще 
бозна-які безглузді маніпуляції-ритуали... А 
насправді все до банального елементарно: 
усяк, хто коїть гріх – автоматично «продає» 
мені душу. Дарує задарма. Кожен душогуб, 
мародер, злодій, хабарник, чародій, блуд-
ник, перелюбник, кривдник, обмовник, зло-
вмисник; кожен, хто свідомо коїть неспра-
ведливість по відношенню до ближнього, 
спричиняє йому шкоду чи навіть замислює 
проти нього лихе – той давним-давно є на-
шим гарантованим «клієнтом».

– Тож хай гуляють-веселяться, йолопи, 
нехай впиваються своїм заблудженням про 
недоторканість перед силами Пекла, поки 
час. Коли ж він мине... ото вони здивуються, 
ото здивуються...

І сатана вкотре зареготав.
А тим часом компанія продовжувала 

«тусити», навіть не підозрюючи, що всень-
ке пекло «гуде» устократ запальніше. Адже 
там справляють «бал» на честь їхніх «не-
продажних» душ.

Оксана Швець

Правда про «свято» Хеллоуін. 
Ви маєте про це знати!

Для переважної більшості молодих людей 
Хеллоуін, який представляє давній язичниць-
кий обряд поклоніння повелителю смерті сата-
ні, є свого роду знайомство з сатанізмом.

Під час святкування майже все населення 
США бере участь в обрядах імітування мер-
твих, вдягаючись як мертві і просячи за них 
милостиню. Відбувається вандалізм над мо-
гилами померлих. Під час обряду «Шкода чи 
подарунок» американці роблять приношення 
душам померлих, які пов’язані з сатаною.

Недарма американська церква сатани від-
крито оголосила цей день своїм святом, яке, за 
їхнім задумом, має бути використане для свід-
чень про сатану.

«Цей язичницький обряд здобув у наш час 
риси костюмованого карнавалу, але насправ-
ді символізує не що інше, як шабаш нечистої 
сили. Відомо, що після святкування Хеллоуіна 
значно додається роботи психіатрам. Вдягаю-
чись в костюми нечисті, люди отримують мож-
ливість реалізувати свої найстрашніші фантазії. 
Але це дуже ризиковано. Зі слів начальника 
кафедри соціальних дисциплін Дніпропетров-
ської юридичної академії, релігієзнавця Юрія 
Наріжного, для дітей це дуже небезпечно: ди-
тина піддається впливу, у неї зовсім інша струк-
тура психіки і фантазії.

Діти, які брали участь в маскарадних шоу, 
часто переживали страх темряви і одинокості, 
пригнічений настрій, з’являвся енурез і різно-
манітні психічні розлади. Митрополит Дніпро-
петровський і Павлоградський Іреней, у роки 
пастирського служіння в Канаді, був свідком 
того, як після святкування Хеллоуіна малень-
кий хлопчик кілька тижнів вив по вовчі… Сьо-
годні можна говорити про духовний тероризм, 
де наші діти стають заручниками, а терориста-
ми – ті образи, які їм сьогодні пропонують».

Соціологи вважають святкування подібних 
свят однією з самих тривожних змін часу: на 
їхню думку, святкування Хеллоуіна і подібних 
заходів свідчить про кризу культури, свідчен-
ням того, що люди перестають розрізняти до-
бро і зло.

Буває, що Хеллоуін називають передднем 
Дня всіх святих, але насправді замість прослав-
лення пам’яті святих пропонується шанування 
темних сил. Заходи Хеллоуіна, як примітивна 
форма культового сатанізму, принципово су-
перечать гуманізму. Релігійний сатанізм куль-
тивує зло, ненависть, агресію, нетерпимість, 
заважає формувати відчуття гуманності, терпи-
мості, милосердя.

Можливо, ця стаття допоможе комусь ви-
значитись щодо святкування Хеллоуїна, а вір-
ніше вчасно зупинитися.

До-речі, задавши пошук в інтернеті «Історія 
святкування Хеллоуіна», «наслідки Хеллоуіна» 
видає багато «цікавого».

http://www.yesheis.ru 

19. Учинки тіла очевидні, а саме: пере-
люб, розпуста, нечистота, безсором-
ність,

20. ідолослужіння , чародійство, ворож-
неча, сварки, заздрощі, гнів, суперечки, 
розділення, єресі,

21. злоба, пияцтво, гульня і тому подіб-
не. Попереджаю вас, як і раніше попе-
реджав: хто таке робить, Божого Цар-
ства не успадкує!

Гал. 5:19-21 

9. Коли ти ввійдеш у землю, яку Го-
сподь, твій Бог, дає тобі, не вчись чини-
ти гидоти, які чинять ті народи.

10. Хай серед тебе не буде знайдено 
такого, хто очищає свого сина чи свою 
дочку вогнем, хто ворожить ворожіння, 
хто чарує, хто віщує, чаклуна,

11. хто заклинає заклинання, черево-
мовця, хто гадає, хто викликає мертвих.

12. Адже кожний, хто чинить ці речі, 
огидний для Господа, твого Бога. Через 
ці гидоти Господь, твій Бог, вигубить їх 
перед твоїм обличчям.

13. Будь досконалим перед Господом, 
своїм Богом!

Повт. Зак. 18:9-13
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У грі з нечистою силою завжди ви-
грає саме вона, – 

про святкування Хеллоуіна
Російська Православна Церква застерігає 

від святкування старовинного кельтського 
свята Хеллоуіна, називаючи це іграми з нечи-
стою силою, в яких людина завжди програє.

Голова Синодального відділу із взаємин 
Церкви та суспільства протоєрей Всеволод 
Чаплін вважає, що за допомогою Хеллоуіна 
темні сили часто намагаються змусити лю-
дину повірити в те, що їх немає, і «ніби би 
пограти «в них».

«Перше – це обман, а друге – це серйоз-
на небезпека. У грі з бісом легко загратися 
і потрапити під неабиякий вплив», – сказав 
представник РПЦ.

За словами протоєрея, будь-який свяще-
ник на сповіді зустрічав людей, які зізнава-
лися в тому, що їх «ігри в нечисту силу або 
ігри з цією силою завершувалися хворобами, 
стражданнями, внутрішньою порожнечею».

«У грі з нечистою силою завжди виграє 
саме вона, тому насправді людям тільки зда-
ється, що це прикол – нешкідливий і весе-
лий. Нечисті сили думають інакше, і обов’яз-
ково «приколюются» над тобою – так, що 
ти цьому зовсім не будеш радий», – цитує 
КореспонденТ.Net слова священика.
«Син Божий» – кінофільм від творців 

серіалу «Біблія» вийде у прокат
 в лютому 2014

Творці міні-серіалу «Біблія» Рома Дауні 
і Марк Бернетт оголосили, що їхній новий 
фільм «Син Божий», який є кіноверсією мі-
ні-серіалу, вийде в світовий прокат 28 лютого 
2014 , – повідомляє сайт «Слово про Слово» 
з посиланням на Мегапортал invictory.com. 
«Син Божий» розповість історію Ісуса Христа, 
від народження до розп’яття і вознесіння. 
Продюсери фільму вдячні кіностудії «20th 
Century Fox» за сприяння і співпрацю.

«Ми дуже раді, що можемо співпрацюва-
ти з кіностудією «20th Century Fox», щоб ви-
пустити серіал «Син Божий» як повноцінний 
кінофільм , – сказали Дауні і Бернетт . – Тим 
самим ми відповіли на величезну кількість 
прохань, показати своє бачення найбільшої 
історії людства на великому екрані. У резуль-
таті вийшов красивий незалежний фільм. Це 
історія про Ісуса для нового покоління».

«Я б порадив цей фільм подивитися де-
яким моїм знайомим, і, особливо, думаю 
фільм добре підходить для сімейного пере-
гляду. Це чудова історія про Сина Божого, яка 
нагадає нам про Його любов до нас», – ска-
зав кардинал Дональд Вуерл ( Donald Wuerl) .

Пастор мегацеркви «Седдлбек» Рік Уор-
рен також позитивно відгукувався про фільм. 
«Це найпотужніший і пронизливий фільм, 
найкращий фільм про Ісуса з тих, що я вже 
дивився. Я знаю, що коли почнуть його по-
казувати, він стане величезним благословен-
ням для багатьох», – сказав він.

За два роки у 20-ти країнах 
посилились гоніння на християн
За минулі два роки переслідування хри-

стиян посилилися в 20 країнах світу. Такі дані 
наведені в доповіді, представленій британ-
ським відділенням католицької благодійної 
організації «Церква в потребі» на зустрічі в 
палаті громад і палаті лордів британського 
парламенту, яка пройшла 17 жовтня, – пові-
домляє сайт «Слово про Слово» з посилан-
ням на Мегапортал invictory.com

«У звітний період 2011-2013 рр., Насиль-
ство і залякування стали більш масштабними 
щодо християн; в 20 з 30 оцінених країн по-
гіршилася ситуація, – наголошується в допо-
віді. – В інших країнах, де проблеми були вже 
надзвичайними, виявлені мінімальні зміни».

Серед лідерів у рейтингу країн, де пере-
слідування християн є найбільшими, – Аф-
ганістан, Китай, Лаос, Пакистан, В’єтнам і 
Зімбабве. Особливо важка ситуація для хри-
стиян складається в більшості ісламських 
країн і в тих державах, де політичні системи 
які мають явно виражений авторитарний ха-
рактер.

«Християнство– найбільш переслідувана 
релігія в світі, тепер ризикує зникнути в краї-
нах, де до недавнього часу воно було широ-
ко поширеним, – повідомляється в доповіді.  
Утиски і масова втеча християн тепер загро-
жують статусу Християнства як міжнародної 
релігії». Подібна ситуація характерна сьо-
годні. Насамперед, для Близького Сходу, де 
після так званої «арабської весни» переслі-
дування християн прийняли систематичний 
характер.

ПРО КНИГУ М. БУЛГАКОВА «МАЙСТЕР І МАРГАРИТА»

В 20-30-х роках ХХ століття комуністи в 
Радянському Союзі активно вели пропаганду 
безбожництва. Але в ті роки вони вже поча-
ли розуміти, як важко викорінити з свідомо-
сті людей Божого Сина, Христа – Спасителя. 
Тоді вони пішли на хитрість: почали пропа-
гувати не відсутність Бога в світі, а іншого 
Христа. Основна ідея не нова. Її виголошу-
вали і раніше, зокрема такої притримував-
ся Лев Толстой: «Ісус Христос – не Бог. Він 
лише високоморальний та видатний учитель, 
визначна постать. Чоловік, який навчав до-
бра, любові, відкрив принципи свободи та 
рівності усіх людей».

Михайло Булгаков відчув тонке віяння 

того часу і присвятив йому свій роман «Май-
стер та Маргарита». Цей твір аж ніяк не про 
романтичне кохання (це другорядний сюжет). 
Ключова ідея твору – показати надзвичайну 
хитрість сатани, адже саме такий хитрий за-
дум – ідею про Христа – просто людину – міг 
вкласти в розум комуністів та безбожників 
ворог Божий. Спершу Булгаков навіть хотів 
назвати свій роман «Євангелія від диявола». 
В романі багато показується виявів обману 
сатани, зображується сам сатана. Але най-
більше вражає, як він зваблює Майстра на 
те, щоб він написав і віддав у друк свій ро-
ман про Христа – просто людину (тоді ідея 
буде запущена в маси). В цьому він також 
використовує Маргариту. Майстер справді є 
серйозним, розумним та талановитим пись-
менником, – та це не допомагає йому виявити 
як сатана його обманює і він стає жертвою 
Божого ворога.

Дію одного із найбільших обманів сата-
ни – ідею про великого учителя моралі Ісуса 
Христа – ми досі пожинаємо, навіть 80 років 
потому. Вже не живучи в Радянському Сою-
зі, ми користуємось цією ідеєю, чи не так? 
Наприклад, в системі освіти. Вдумливому 
читачу роману стає зрозумілою дуже проста 
істина: ми не можемо протистояти хитрощам 
сатани, якщо не матимемо мудрості від Бога.

Сергій Головін

ІСТОРІЯ ПІДКОВИ
У запиленому й темному кутку кузні підкові було 

дуже затишно та спокійно. І навіть подобався запах 
пилу. Інші предмети стогнали й скаржилися, мріючи 
швидше потрапити на ковадло. Але підкова зовсім не 
хотіла, щоб сильні руки майстра витягли її з купи не-
потрібного заліза, поклали в палюче полум’я, а потім 
били важким молотом. Ну ні! Її влаштовувало тихе й 
спокійне життя, яке вона тепер провадила.

А колись-же було зовсім по-іншому. Вона була 
підковою на конячій нозі, причому на передній пра-
вій. Звичайно, усі труднощі падали на неї – підкову. 
Вона й дотепер пам’ятає, як її постійно било об до-
рогу, як гострі камінці впивалися в неї, а колючки 
нещадно кололи.

Підкова не переставала скаржитися на свою 
долю. Їй було найгірше – вона була в цьому впевнена. 
Тому варто було тільки коневі спинитися, як підкова 
починала бурчати. Зазвичай ніхто не смів їй перечи-
ти. Та й зробити це було неможливо. Скажу вам по 
секрету, підкова була надто балакучою. Тому й коле-
са, і віз, і кінь слухали її мовчки. Але вони їй зовсім не 
співчували, тому що самі щодня важко працювали, 
допомагаючи людям.

Тільки плуг одного разу сказав їй, як глибоко вона 
помиляється. А сталося це навесні в полі, де підкова 
побачила, як він своїм єдиним гострим зубом глибо-
ко прорізує землю. 

— Оце-то роботка! – позаздрила вона плугові. – 
Рий собі м’яку землю, і жодних проблем. Та кращу від 
твоєї роботи я знаю тільки одну – висіти над дверима 
дому й приносити щастя. Моя подруга потрапила на 
цю службу, і я тепер пристрасно мрію стати щасли-
вою підковою. Але мені ніяк не вдається загубитися.

— Ой, підково, яка ж ти нерозумна. Кожному з 
нас дана праця по силі. Повір мені – орати землю не 
так вже й легко. Мене також дряпає каміння і коріння 
рослин, а орач налягає на мене всім тілом, щоб глиб-
ше зворушити землю. А висіти над дверима нерозум-
но. Це не приносить жодної користі. Ми не можемо 
нікому принести щастя, коли байдикуємо.

Але підкову не вразили ці слова, вона, як і раніше, 
вважала, що орати землю набагато легше, ніж бути 
підковою на нозі коня. Бачачи це, плуг вирішив наве-
сти останній, найважливіший аргумент.

— До того ж, я дуже швидко ржавію. Ось 
поглянь, – і він висунув із землі свій гострий зуб, 
який справді був укритий іржею.

— Який жах, – вигукнула підкова, – І ти дозво-
ляєш так знущатися над собою? Для чого це тобі? 
Дійсно, твоя праця найбільш неблагородна.

— Помиляєшся, – відповів плуг, – я готую ґрунти 
до посіву. Потім сіяч кидає туди зерно, і воно при-
несе багатий урожай. Ось що справді приносить лю-
дям щастя – хліб, який рятує їх від голодної смерті. А 
ми з тобою допомагаємо хлібові рости.

— Фу, – відповіла підкова, – Як все це нудно й од-
номанітно, та ще й до того ж боляче.

З того дня мрія загубитися, а потім бути знайде-
ною кимось невідступно переслідувала її. Вона скар-
жилася й нарікала ще більше. Коли кінь пускався га-
лопом, підкова намагалася оминути камінці, скло чи 
колючки, які завдавали їй болю. Зрештою, вона вже й 
не так міцно трималася на копиті. А в один прекрас-
ний день здійснилася її мрія. Оминаючи великий 
камінь, підкова злетіла з ноги коня. Вона не змогла 
стриматися від радісного вигуку, коли зрозуміла, що 
вільна. Гучно дзенькнувши, підкова відлетіла в при-
дорожню траву. 

— Ну, от, – подумала вона, задихаючись від радо-
сті, – зараз мене знайдуть, а потім повісять на ґанку, 
прямо над дверима, і я стану важливою та благород-
ною особою.

Вона хотіла підстрибнути, але це їй не вдалося. 
Тепер, лежачи в траві, вона не могла рухатися. Ну, ні-
чого, ще зовсім трохи – і в неї почнеться інше світле 
життя. Підкова напружено чекала, прислухаючись 
і вдивляючись у далечінь. Але все, що вона чула – 
шум трави та спів пташок, а бачила над собою лише 
стеблини рослин і павучків та жучків. Та її зовсім не 
тішило споглядання природи, до того ж земля була 
вологою, а це дуже шкідливо для її залізного тіла.

— Якщо на те ваша воля, я прикрию вас своїм 
широким листком, – звернувся до підкови старий 
лопух. Він був дуже радий новій сусідці.

— У жодному разі, – обурилася підкова. – Я не 
просто підкова, я приношу щастя. Мене мають от-от 
знайти. Тому мені не потрібно ніякої допомоги.

Лопух замовк, ображений. А сонце припікало, і 
до полудня навіть густа трава не рятувала підкову від 
палючого проміння.

— Немає нічого гіршого, як лежати на вологій 
землі під палючим сонячним промінням, – поскар-
жилася вона лопухові. Але той нічого не відповів їй, 
і, звичайно ж, не запропонував свого листя як пара-
солю.

Чи варто оповідати про те, як довго підкові до-
велося пролежати в траві? Спочатку вона всім роз-
повідала, що приносить щастя, і люди просто з ніг 
збилися, намагаючись знайти її. Та через місяць її 
оптимізм вичерпався, і вона майже мріяла опини-
тися на минулому місці служби – на кінському копи-
ті. Через кілька тижнів вона виявила на своєму тілі 
страшні плями. Підкова ржавіла! Вона тихо заплака-
ла, соромлячись сусідів, на яких раніше споглядала 

зверхньо.
Усе навкруг жило, росло, трудлося, і тільки вона 

змушена була лежати без діла й ржавіти. Ой, чому 
вона не дорожила своїм місцем і становищем у су-
спільстві? Чому була такою нерозумною й гордою?

Та ось одного разу, коли підкова вже й не споді-
валася, що в її житті щось зміниться, почулися дивні 
звуки: «Вжик-вжик, вжик-вжик». А через деякий 
час щось гостре черкнуло її: «Дзінь». Підкова не 
встигла ні зрадіти, ні злякатися, як вже лежала в силь-
них мускулистих руках селянина, який косив траву.

— Глянь-но, підкова, – здивувався він і поклав її 
до кишені. 

«Нарешті настав мій час! – раділа підкова, – Ради 
цього варто терпіти дощ і сонце. Тепер-то я точно 
стану щасливою!» Вона зразу ж забула, як, лежачи в 
траві, мріяла про попередню славну просту роботу.

Але з нею обійшлися вкрай зневажливо. Підкову 
не повісили над дверима, мріючи про щастя, а кину-
ли в темний закуток в купу заржавілого заліза. Ось 
так вона опинилася в кузні. Їй дуже не подобалися 
вбогі та ржаві сусіди. Осліплена гордістю, вона не 
помічала, що нічим не відрізняється від них. Але іс-
нування в закутку мало свої принади – там було те-
пло й сухо, а значить можна було не турбуватися про 
здоров’я. У підкови навіть з’явився приятель – тов-
стий мохнатий павук. Він мило бесідував з нею після 
того, як з’їдав на обід чергову муху.

Єдине, що лякало підкову, – ковадло. Вона дуже 
не хотіла потрапити майстрові до рук. Навіть пер-

спектива нового корисного життя не вабила її, тому 
що шлях у це життя лежав через те ж ковадло. Та й 
лінь їй було трудитися. Розслабленість та млість де-
далі сильніше оволодівали нею.

Одного разу в кузню принесли покручений ржа-
вий плуг. Підкова впізнала свого колишнього знайо-
мого і здивувалася, як сильно побило його життя.

— Може, викинути його? – спитав син коваля.
— Ну, ти що? – відповів майстер, ласкаво кладучи 

великі трудолюбиві долоні на рукоятки плуга. – Він, 
трудяга, годував велику сім’ю. Я думаю, йому мож-
на допомогти. Викуймо цьому плугові нове вістря. 
Нумо, синку, знайди в цій купі заліза щось підходя-
ще.

Хлопчик заповзявся допомагати батькові. Всі 
предмети зраділи, кожному хотілося вибратися з 
цього запиленого темного кутка.

— Мене, мене, будь ласка, візьми мене! – благала 
стара мотика. Хлопчик показав її батькові.

— Ні, – відповів коваль. – Її треба вирівняти й 
підточити, буде кращою за нову.

— Ну, тоді я підійду, – почала благати лопата. 
Хлопчик підняв її над головою.

— І вона не підходить, – сказав батько. – Ця лопа-
та ще послужить, у неї тільки тріснуло кільце. Знайди 
щось непотрібне, але міцне.

Хлопчик уважно оглянув купу залізних речей. 
Підкова намагалася злитися з земляною долівкою, 
лежала тихо-тихо. Та саме її поніс батькові хлопчик.

— Ану поклади мене на місце, – обурено закри-
чала підкова, – Я не непотрібна річ. Я приношу ща-
стя й удачу. Мені протипоказано важку працю.

Але, як відомо, люди не розуміють мови речей.
— Те, що треба, синку, – сказав коваль.
Довгими кліщами він схопив підкову і поклав її у 

вогонь.
— О ні, – закричала вона. – Я не хочу, мені бо-

ляче. Киньте мене в мій улюблений куток. Їй справді 
було дуже боляче, вогонь охопив її всю, а син коваля 
роздував полум’я міхами, і воно ставало яскравішим 
та гарячішим.

У якусь мить підкова стала м’якою. У неї вже не 
було сил кричати й сваритися, вона заплакала, підко-
ряючись вогню. А коваль поклав її на ковадло й став 
нещадно бити величезним молотом.

І в цю мить сталося чудо – підкова заспівала. Її 
дзвінка пісня наповнила кузню, вирвалася на волю й 
полинула над селом. Кожен думав про щось своє. Але 
той, хто мав чутливе серце, почув, що підкова співає 
про бажання служити іншим, що вона плаче про 
безцільно прожиті дні й повністю віддає своє життя 
в руки майстра. З останнім звуком пісні закінчилося 
життя підкови…

Знову прийшла весна, наповнивши світ суєтою 
й турботами. Старий селянин оглянув зоране поле, 
очі його зволожилися. Земля маслянисто блистіла 
при світлі вечірньої зорі. Поряд відпочивав плуг. Він 
бачив те ж, що й господар: через кілька місяців тут 
буде колоситися жито, і прийдуть женці з гострими 
серпами, щоб продовжити почату працю…

Наталія Тарасова
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Істина
З тих пір, як створена земля,
Від старту й до фіналу світу,
Єдине в істини ім’я,
А от тлумачень – не злічити!

Та в захисті основ своїх
Від ворогів святого неба,
Чи від зневажників – повік
Вона не матиме потреби.

І не залежить правди злет,
Що не підвладний впливу плоті,
Ні від розміщення планет,
Ні від життєвих поворотів.

Немов сузір’я, що здаля
Буває важко розібрати,
Єдине в істини ім’я,
Прибите до хреста Пилатом!

Олексій Дунаєв 
Переклав із російської Дмитро Довбуш

Екологія душі
На помiч природi! 
Земля наша гине! 
Вже дихати важко, кругом все димить. 
Отруєнi рiки, озернi глибини, 
З кислотними хмарами вiтер летить.

На вищому рiвнi збирають наради, 
Шукають шляхи, як планету спасти. 
А технiка ставить все новi шаради, 
Й пiдкорений атом лиш сiє хрести.

По радiо, в пресi кричать-закликають 
Природу спасти i вiдвести бiду... 
Ось тiльки чомусь усе забувають 
Сердець екологiю, душ чистоту.

Кругом в атмосферi грiха та неправди 
Затруєне людство. Природа душi 
В смертельному стані без правди
Зiв’яла i зблiдла в могильнiй тишi.

Спасайте людину! 
Духовний Чорнобиль 
Грiха iзотопи вже сiє в серцях. 
Як часто бувають намарними спроби 
Знайти порятунок i правильний шлях.

Спасайте планету вiд диму невiр’я – 
Духовного кисню шукають серця. 
За хмари зайшло вiфлiємське сузiр’я,
I людство без напрямку йде до кiнця.

Вкажiть їм шляхи, де джерела духовнi 
Для спрагнених воду прозору дають. 
Це пахощi миру, святi й невимовнi, 
Здоров’я i силу по свiтi несуть.

На помiч людинi! 
Земля наша гине! 
На кожному кроцi неправда гнiтить. 
Отруєнi душi i серця глибини, 
I людство без Бога у вiчнiсть летить.

Юрій Вавринюк

Чому люди поспішають заглянути в майбутнє? Чи можемо ми щось змі-
нити, дізнавшись наперед? А як з довірою? Наскільки Ви довіряєте во-
рожці? Звідки ворожка знає так багато? Чи Бог хотів би, щоб ми звер-
талися не до Нього, а до астролога за порадою? І взагалі, чи бажає Бог 
відкрити нам наше майбутнє? Чи допомагає Бог «добрим» чаклунам? 

ВОРОЖІННЯ: КОГО ЗАПРОШУЄМО В СВОЮ ДУШУ?
Корені ворожінь та всякої ма-

гії – в язичництві. Люди бажають 
знати майбутнє, бо «Це – ціка-
во», «Мені страшно», «Просто 
хочеться в щось вірити» тощо.

Ворожіння, магія проникли 
сьогодні в усі сфери суспільства: 
дехто носить амулети та талісма-
ни, деякі купляють періодику 
тільки для того, щоб прочитати 
гороскоп, який передбачає те, 
що станеться сьогодні. Це – хо-
роший бізнес! Те ж саме – на те-
лебаченні. Там ворожки можуть 
розповісти саме вашу долю! 
Для цього достатньо зателефо-
нувати за вказаним телефоном. 
Раніше такими послугами кори-
стувалися люди, які хворіли на 
маніакальні фобії, але сьогодні 
ворожіння і гороскопи стають 
нормою життя. Клієнти воро-
жок і не замислюються про на-
слідки. Деякі навіть свої шлюби 
довіряють ворожкам. Людина 
покладається на слова іншого, 
забуваючи, що ворожка просто 
ворожить, а ми довіряємося їй 
на сто відсотків! Що вийде, якщо 
ворожка спробує «передбачи-
ти» ваше майбутнє? Вона ж не 
має повної інформації про ваше 
життя. Вона – вгадує, дивлячись 
на ваш вік, настрій, одяг, тощо. 
Раптом, те, що вона скаже, – не-
правда, а ви їй повірите? Що тоді 
станеться? Хоча ви здорові, але 
після цього можете захворіти, бо 
надасте занадто великого значен-
ня її словам, будете роздумувати 
над ними. З вами дійсно може 
трапитися те, що ворожка пе-
редбачила. Це не тому, що «така 
ваша доля». Це вплив навіюван-
ня.

Кожна спроба гадання – це 
процес контакту, спілкування із 
представниками потойбічного 
світу, який складається з ангелів, 
які збунтувалися і на чолі із Лю-
цифером відійшли від Бога. 

 Ось що говорить про дияво-
ла Біблія: «Він був душогуб спо-
конвіку, і в правді не встояв, бо 
правди нема в нім. Як говорить 
неправду, то говорить зо свого, 
бо він неправдомовець і батько 
неправді» (Ів. 8:44). Але чому це 
«працює», чому часто збуваєть-
ся те, що нагадали? Таке питання 
може виникати у людей, які своє 
уявлення про сатану сформували 
на основі казкових кумедних і 
часто безпорадних рогатих чор-
тиків. Насправді демони – це злі 
ангели, які є значно розумніші та 
могутніші від людей. Вони до-
сконало знають наше минуле, а 
тому можуть робити прогнози 
на майбутнє. А той факт, що ін-
коли гадання збуваються є також 

обманом сатани. Тільки обман 
не у тому, що інформація, отри-
мана таким шляхом буде завжди 
неправдивою, а у тому, що ця ін-
формація отримана не безплат-
но. Чого б це ворог людства по-
чав допомагати, говорити правду 
та ще й безплатно?!

За отриману інформацію ви 
розплачуєтеся дорогою ціною. 
Відрікшись від Ісуса та всту-
пивши в контакт із сатаною, ви 
втрачаєте Божий захист та доз-
воляєте демонам взяти владу над 
вашим життям. І будьте впев-
нені, що вони не будуть діяти у 
ваших інтересах! Згадайте, що 
Біблія пише про те, як диявол 
поводиться із підвладними йому 
людьми: «І почасту кидав він 
[сатана] ним [біснуватим хлоп-
цем] і в огонь, і до води, щоб його 
погубити»(Мк. 9:22). Сьогодні 
сатана використовує значно екс-
травагантніші методи, але його 
ціль не змінилася.

Багато ворожок є своє-
рідними медіумами. Це сло-
во походить від латинського 
medium – середина. Це здатність 
деяких людей пояснювати події 
таким чином, що це виходить 
за межі людських можливостей. 
Тобто ворожка пояснює, що під 
час ворожіння нею володіє неви-
дима сила. Коли на неї «сходить 
дух», вона змушена говорити 
речі, про які інколи сама нічого 
не знає. При цьому в неї виникає 
почуття одержимості, але після 
сеансу вона знову стає нормаль-
ною і приходить до свідомості. 
Питання: хто за цим стоїть?

В 2006 р. я читав Біблійні лек-
ції в Донецьку. Одного разу ,піс-
ля виступу, до мене підійшла жін-
ка, яка розповіла про свій зв’язок 
з «космічним світом» і про те, 
як вона отримує звідти необхід-
ну інформацію. Я відповів, що 

мені відомо лише два джерела 
надприродних знань: від Бога 
або від Його ворога – сатани. 
Коли я почав жінці розповідати 
про Ісуса Христа, вона закрича-
ла, вимагаючи, щоб я припинив 
говорити, так як «закривається 
вікно», з якого вона до цих пір 
отримувала інформацію.

В Біблії є багато прикладів 
того, як Бог забороняв Своєму 
народові звертатися до воро-
жок. «Нехай не знайдеться між 
тобою такий, хто переводить 
свого сина чи дочку свою через 
вогонь, хто ворожить ворож-
бу, хто ворожить по хмарах, і 
хто ворожить по птахах, і хто 
чарівник, і хто чорнокнижник, 
і хто викликає духа померлого 
та духа віщого і хто питає по-
мерлих. Бо гидота для Господа 
кожен, хто чинить таке…» 
(Повт. Закону 18:10-12).

«А коли вам скажуть: «Запи-
тайте духів померлих та чародіїв, 
що цвірінькають та муркають», 
то відповісте: «Чи ж народ не 
звертається до свого Бога? За 
живих питатися мертвих?» До 
Закону й свідоцтва! Як вони не 
так кажуть, як це, то немає для 
них зорі ранньої!» (Іс. 8:19-20). У 
книзі Дій св. Апостолів мова йде 
про жінку, яка мала дар пророц-
тва: «І сталось, як ми йшли на 
молитву, то нас перестріла служ-
ниця одна, що мала віщунського 
духа, яка ворожбицтвом давала 
великий прибуток панам своїм. 
Вона йшла слідком за Павлом та 
за нами, і кричала, говорячи: «Оці 
люди – це раби Всевишнього Бога, 
що нам провіщають дорогу спа-
сіння!» І багато днів вона це ро-
била. І обуривсь Павло, і, обернув-
шись, промовив до духа: «У ім’я 
Ісуса Христа велю я тобі – вийди 
з неї!» І того часу він вийшов» 
(Дії 16:16-18). Як бачимо, жінка 

була медіумом. Та коли нечистий 
дух залишив її, здібності зникли.

У книзі Царів розповідається 
нам, як цар Саул в тяжкий період 
життя також звернувся до во-
рожки, що остаточно знищило 
його відносини з Богом.

Висновок напрошується сам: 
люди, звертаючись до ворожок, 
пророків та медіумів, стають клі-
єнтами темних сил. Ворог Божий 
має про нас деяку інформацію і 
його слуги готові надати нам по-
слуги, за які нам прийдеться за-
платити свободою та здоров’ям. 
Та саме головне – розірванням 
зв’язку з Богом-Творцем.

Слово Боже говорить, що Го-
сподь знає  кожну людину і доля 
наша в Його руках, а не в руках 
ворожки. «Господи, – випробу-
вав Ти мене та й пізнав,… Дорогу 
мою та лежання моє виміряєш, 
і Ти всі путі мої знаєш, – бо ще 
слова нема на моїм язиці, а вже, 
Господи, знаєш те все! Оточив Ти 
мене ззаду й спереду, і руку Свою 
надо мною поклав... Бо Ти вчинив 
нирки мої,Ти виткав мене в ут-
робі матері моєї… Мого зародка 
бачили очі Твої, і до книги Твоєї 
записані всі мої члени та дні, що 
в них були вчинені, коли жодного з 
них не було…» (Пс. 138). 

Наше життя – в руках Творця. 
То чи не краще довіритись Богу? 
Бог знає усе наше життя – від 
початку до кінця, Він знає, що є 
для нас кращим. Він турбується 
про птахів небесних про кож-
ну травинку – тим більше Він 
пам’ятає тебе, хоча ти, можливо, 
про Нього вже забув. Найкраще, 
що можемо зробити в своєму 
житті – це довірити свою долю 
люблячому Богу! Буває, що Го-
сподь проводить нас через ви-
пробування та труднощі, але це 
для нашого ж добра. Долаючи 
труднощі, ми звільняємось і очи-
щаємось від поганого та непо-
трібного.

Не спішіть наперед дізнати-
ся майбутнє! Із-за цікавості чи 
страху. Не думаю, що ці знання 
нам потрібні. Не станемо ми  ща-
сливіші, якщо дізнаємось про усі 
свої майбутні хвороби, пробле-
ми. Краще довіритись обіцянці 
Божій: «Не журіться про жит-
тя своє – що будете їсти та що 
будете пити, ні про тіло своє, – у 
що зодягнетесь. Чи ж не більше 
від їжі життя, а від одягу – тіло? 
Погляньте на птахів небесних, 
що не сіють не жнуть, не зби-
рають у клуні, та проте ваш 
Небесний  Отець їх годує. Чи ж 
ви не багато вартніші за них?» 
(Мт. 6:25,26). 

Павло Хімінець


