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

ДВА БЕРЕГИ

Чому не люблять 
світло

Група молодих людей з рюкзаками 
на плечах вела велосипеди через не-
велике село Нехворощ, що на Черка-
щині. Прибули вони з самої столиці і 
зупинилися в сусідньому селі. Що спо-
нукало їх до такої подорожі? 

Ст. 3

Наш світ — ляльковий 
театр чи велич Мудрості?

Зазвичай конспірологи не несуть 
шкоди. Хіба тільки собі. Адже повірив-
ши в одну теорію змов, мусять прийма-
ти й інші, навіть абсурдні. Таким людям 
найважливішим аргументом стає теле-
візор чи YouTube, а це означає...

Ст. 4

Пласке християнство
І друге: християнин, який вірить в 

пласку Землю і до того ж намагається 
довести це Біблією, ставить під сумнів її 
істинність. Бог без будь-яких наукових 
розрахунків, самим лише Своїм творін-
ням показує нам форму нашої планети. 
Ось деякі з них:

Ст. 5

Що стається, коли у 
теорію змови вірить король

Шукати довго не довелось. Перши-
ми під удар у середньовічній Франції 
потрапили євреї. Однак цього разу 
народне невдоволення вилилося не 
лише на євреїв, але й… на прокажених, 
що жили в спеціальних лепрозоріях...

Ст. 7

Проблема сучасності — марновірства різних мастей
Здавалося б, у наш час недоречно говорити про якісь там марновірства та забобони — живемо ж не в середньовіччі! Проте це явище ні-

куди не зникло, а до старих додались сучасні, модерні різновиди марної віри, починаючи від цілих систем типу Фен Шуй і закінчуючи вірою у 
«витівки» інопланетян. Однак у природі все має свої наслідки. Так само й тут.

А бу Алі Ібн-Сіна (Авіценна) (980-1037) ви-
ділявся своїми унікальними здібностями 
і працював в суспільстві найвидатніших 

вчених Сходу. Його п'ятитомний твір з медицини 
«Канон лікарської науки» став основним підручни-
ком протягом багатьох століть для медичних шкіл 
не лише Сходу, а й Заходу.

Проводячи чергове наукове дослідження, Аві-
ценна зробив знаменитий 
експеримент: двох новона-
роджених від однієї вівці яг-
нят помістили в різні клітки і 
однаково годували. Але одне 
з них бачило неподалік вовка 
в клітці.

На початку експерименту 
обидва були здорові і мали 
однакову масу тіла. Через де-
який час ягня, що постійно 
споглядало вовка, виявилося 
пригніченим, малорухливим 
і жалюгідним, з неохайною 
шерстю. Інше ж було бадьо-
рим та вгодованим…

Чи не трапляється щось 
подібне й з людьми? Причому 
досить часто. Потрібно тільки 
розібратися: хто у ролі вовка і 
в якій клітці ми. Ось типовий 
приклад.

Поруч з нами мешкала тіт-
ка Мотя. Добра була людина, 
однак щастя так і не зазнала. 
Причин було декілька, але 
найбільшою та, що сусідка 
ніколи не мала спокою від 
усілякого роду марновірства 
та забобонів. Майже щодня 
приходила до нас зі свіжи-
ми новинами про те чи інше 
лихо, що трапилося з нею. То ворота хтось помітив, 
то з’явився мертвий кіт на подвір’ї, або півень якось 
не так співав. Іншим разом віщий сон насниться, чи 
місяць надто червоний. Вірила тітка Мотя, щиро 
вірила... у силу забобонів і, не маючи стабільного 
спокою, постійно ними переймалася й боролася з 

«нечистою силою».
Цікаво, що не забувала вона й про церкву, втім 

жодне свято не обходилось без купи різних прикмет 
та спеціальних ритуалів, аби не спіткало якесь не-
щастя. Під кінець життя до всіх проблем додався ще 
й рак, і так згасло світло ще однієї забобонної люди-
ни. Не допомогли та не врятували і численні неде-
шеві відвідини різного роду «рятувальників».

Однак наша сусідка залишилась представником 
звичайного, так би мовити загального, забобонства.

Останніми ж роками шаленими темпами зростає 
спільнота сучасних, модерних марновірців, які за-
полонили інтернетпростір і соцмережі «сенсацій-
ною» інформацією про всілякі змови, дійства різних 

таємних організацій і прихованої від нас «правди». 
Так що приречені ми тепер, як «Гаврилівські курчата», 
на знищення та страшні «експерименти». А тих, що не 
згодні з такими «експериментами», будуть нібито від-
слідковувати за допомогою мережі 5G і для повного 
контролю, під шумок пандемії, всіх вакцинують спеці-
альними препаратами.

Всі, що схильні сприймати таку інформацію за 100% 
правду, з великим натхненням 
репостять її своїм друзям та 
знайомим, не доклавши жод-
них зусиль, аби проаналізува-
ти свіжу «сенсацію». А наступні 
жертви такої «віри» ще більш 
без розбору ковтають чергову 
порцію спаму та фейків, сліпо 
довіряючись «авторитетному 
джерелу». І таким чином збу-
вається попередження Хри-
стове: «І багато хто в той час 
спокусяться, і видавати один 
одного будуть, і один одного 
будуть ненавидіти. Постане 
багато фальшивих проро-
ків, — і зведуть багатьох» 
(Матвія, 24:10-11).

Спостерігаючи за життям 
багатьох, я зробив впевнений 
висновок: людина без віри 
жити не може! Справа лише 
у тому — яка віра? Від цього 
напряму залежить результат: 
отримуєш внутрішній мир, 
спокій та надію, або навпаки — 
тривогу, страх і приреченість.

Сьогодні ми говоримо про 
те, що віра у вигляді різних 
форм марновірства ніколи не 
принесе впевненості у майбут-
ньому; це постійна залежність 

від таємних сил, життя в страху від очікування якоїсь 
біди та чогось недоброго. Бо «ягня», перед очима якого 
постійно знаходиться «вовк», безсиле врятуватися.

Натомість завжди є справжня альтернатива, відкри-
та в Євангелії через Спасителя світу Ісуса Христа!

 Михайло Бондар



ДВА БЕРЕГИ2 ДУХОВНИЙ РОЗДIЛ

З
начення поняття марно-
вірства

У граматиці це слово належить 
до розряду тих, що складається з двох слів 
і вже саме в собі дає пояснення: марнота і 
віра. Іншими словами — марне, помилкове 
вірування, яке не має підстав.

Мовою євреїв це слово означає дим 
або пару, яка легко розсіюється. А ще — 
обман і порожнеча. А грецькою мовою — 
примарність, безумство, нікчемність.

Варто відзначити те, що саме ці мови 
лягли в основу написання Біблії, через яку 
передана історія створення світу, гріхопа-
діння, життя народу Божого Ізраїлю, а та-
кож вчення Ісуса Христа та послання апо-
столів. Тому саме вона дає більш об'ємне 
розуміння змісту слова «марновірство».

Апостол Павло називає марновірство 
оманою і попереджає: «Стережіться, щоб 
ніхто вас не звів філософією та марною 
оманою за переданням людським, за сти-
хіями світу, а не за Христом» (Послання до 
колосян, 2:8). Відповідно, в Божих очах це є 
гріхом.

Звідки береться
У різних культурах і релігіях існує без-

ліч видів і форм такого гріха. Немає необ-
хідності їх перераховувати, але важливо 
відзначити, що всі вони формують пере-
кручене мислення, диктуючи свої правила 
в суспільстві, і запаморочують розум, щоб 
відвернути від істини.

Розглянемо приклад, що показує, як 
з'являється марновірство, і побачимо ме-
ханізм цього обману.

Число 13. Більшість вважають його не-
добрим, а особливо якщо в календарі при-
падає на п'ятницю. Тоді ця дата вважається 
днем невдач і великих неприємностей, що 
підстерігають людину.

Звідки ж узялося таке переконання? 
Біблійна історія розповідає про подію, яка 
відбулася в четвер на Таємній вечері перед 
стражданнями Ісуса. Присутніх було 13: 
дванадцять апостолів і Христос. Того ве-
чора один з них — Іуда — став зрадником. 
Відомо, що Іуда Іскаріот закінчив життя са-
могубством наступного дня, у п'ятницю, не 
доживши до воскресіння Христового. Звід-
си і пішло повір'я про нещасливе число та 

день тижня.
Воно закріпилося настільки міцно, що в 

деяких авіакомпаніях в салонах літаків від-
сутні 13-ий ряд і місце під цією цифрою. А 
в п'ятницю 13-го скасовуються деякі рейси.

Буває, що навіть родичі відмовляються 
їхати на похорон до своїх ближніх тако-
го дня. В одному сімействі помер хворий 
батько, і дорослий син відмовився приїж-
джати на поховання, тому що в цей день 
ніколи не виходив з дому, боячись нещас-
ного випадку. В результаті зіпсувалися сто-
сунки між родичами. Скільки безладу, при-
крощів, образ, непорозумінь і плутанини 
приносить це марновірство!

А ось інше. Чоловік люто побив сусідку 
тільки тому, що вона зустрілася з ним із по-
рожнім відром на сходовому майданчику, 
коли винесла сміття і поверталася до своєї 
квартири. За цей вчинок забобонний чоло-
вік поніс кримінальну відповідальність.

Задаймо риторичне запитання — чи 
безневинне марновірство? Хіба тільки в 
соціальній і побутовій сфері може прине-
сти людині неприємності? Чи, може, на-
слідки набагато згубніші?

Хто автор марновірства та 
яка його мета

Ми вже згадували, що воно є брехнею 
та гріхом, проте Бог відкриває ту особу, яка 
є його таємним автором — диявола, назва-
ного в Писанні батьком неправди. «Він був 
душогуб споконвіку, і в правді не встояв, бо 
правди нема в нім… бо він неправдомовець 
і батько неправді» (Івана, 8:44).

Зауважте, що це основне знаряддя са-
тани, щоб підпорядковувати собі людей і 
тримати їх у страху. Страх же паралізує ро-
зум людини і диктує свої умови: «не будеш 
слідувати правилам забобон — будеш 
зазнавати невдачі, біди і навіть фізичну 
смерть». «Не маєш амулета від наслання 

— ти не захищений». «Не сплюнеш через 
плече перед чорною кішкою, що перебіг-
ла дорогу — буде невдача» тощо.

Таким чином, сама того не помічаю-
чи, людина стає рабом страху. «...А страх 
має муку», — написано апостолом Іоан-
ном (1 Ів 4:18).

Але найгірше, що під впливом цього, 
вона не далека від того, щоб стати підкон-
трольною дияволу і виконувати бажання 
лукавого. А це вже сфера рабства, звана 
окультною залежністю.

Окультизм означає приховане, гріхов-
не, таємне. Чим же відрізняється марно-
вірство, тобто віра в хибне, від окультної 
залежності? Забобони — це слідування 
оманливим правилам, нав'язаним ззов-
ні, а окультна залежність — стан людини, 
коли вона всередині свого єства керуєть-
ся демонічними духами, що перешкоджа-
ють діяти самій і робити розумний вибір.

Ось невелика ілюстрація того, як ди-
явол розставляє таємні тенета, щоб роби-
ти людей окультно-залежними. Припусти-
мо, що у когось на даху ночами кричить 
сич, а це, за забобонною практикою, веде 
до великої трагедії. Щоб її уникнути, го-
сподарю або господині будинку необхід-
но звернутись за допомогою до віщунів, 
ворожок, до різного роду окультистів, 
що мають зв'язок з демонічними силами 
і можуть проникнути в таємне і заборо-
нене Богом. Так відчиняються двері для 
духовної залежності. А в Біблії сказано, що 
закрите належить Господу, Богові нашому, 
а відкрите — наше та наших синів (Повто-
рення Закону, 29:29).

Як Бог ставиться до цього
Господь здавна через пророків засте-

рігав людей від помилкового шляху, бажа-
ючи вберегти від згубних наслідків та суду 
Божого. «А ви, що Господа кидаєте, забу-

ваєте гору святу Мою, що ставите Ґаду 
трапезу, а для Мені (Ґад — вавилонський 
божок щастя, Мені — богиня долі) випов-
нюєте жертву литу, то вас відраховую Я 
для меча, й на коліна впадете ви всі на за-
різ, бо кликав Я вас, та ви відповіді не дали, 
говорив був, але ви не чули й робили лихе в 
Моїх очах, і чого не хотів, вибирали собі!..» 
(Ісая, 65:11-12).

Як звільнитися від цієї вади
Можливо, нині ти задаєшся логічним 

запитанням: «Якщо все це так серйозно і 
відповідально, то де знайти шлях істинної 
віри, яка позбавляє від суєтних практик, 
марних вірувань, страхів рабства, пока-
рання і дає спокій душі?»

Все в тій же Святій Книзі ми знаходи-
мо Божу відповідь: «Так говорить Господь: 
«На дорогах спиніться та гляньте, і спи-
тайте про давні стежки, де то добра до-
рога, — то нею ідіть, і знайдете мир для 
своєї душі!» (Єремії, 6:16).

Ще написано, що тільки Бог знає 
думки, які має про нас, думки спокою, 
а не на зло, щоб дати нам будучність та 
надію (Єремії, 29:11).

Отже, щоб стати причасниками бла-
гих Божих намірів і блаженного вічного 
майбуття, необхідно залишити хибну віру 
та зі щирим проханням звернутися до 
Бога про допомогу. «І ви кликатимете до 
Мене, і підете, і будете молитися Мені, а 
Я буду прислуховуватися до вас. І будете 
шукати Мене, і знайдете, коли шукати-
мете Мене всім своїм серцем. І Я дамся 
вам знайти Себе, — говорить Господь…» 
(Єремії, 29:12-14).

Важливо також зазначити, що Хри-
стос недаремно створив Церкву Свою, 
і в різних місцях є люди, що на практиці 
пережили позбавлення від рабства гріха 
та обману і стали на шлях істинної віри. 
Знайшовши у вашій місцевості таких лю-
дей і познайомившись з ними, ви змо-
жете більше дізнатися про цю дорогу, в 
якій є прекрасна майбутність для вашої 
безсмертної душі. Адже навіщо жити в 
постійному страху та очікуванні чогось 
недоброго? Чи не краще довіритися Спа-
сителю Ісусові Христу?

Анатолій Копилов

Марновiрство — це система духовного рабства. Як звiльнитися?
В усі часи у людини наполегливо проявляється нездоланна зацікавленість 

надприродними явищами та містицизмом. А ті, що взагалі відкидають Тво-
рця, мають ще й своє альтернативне розуміння світу, в якому є так звані не-

видимі сили, іменовані «вищим розумом».
На жаль, більшість не спішить спромогтися розібратися — що ж це за «не-

видимі сили», добрі чи ні. Вступаючи з ними в контакт, не замислюються про 
наслідки користування їхніми послугами. А в даній статті поговоримо про 
марновірство та забобони як про головну передумову духовної залежності.

Ч асто в першому і в другому випадках лю-
дина, шукаючи «мілкого броду», вдається 
до послуг різноманітних носіїв окультних 

сил: ворожок, знахарів, дипломованих екстрасен-
сів, у яких нібито на все є відповіді. Окрім того, в 
нашому народі рясно посіяний такий «чортопо-
лох», як різноманітні вірування у прикмети, не-
щасливі числа, гороскопи тощо. Щоб досягти успі-
хів і завадити конкурентам, до послуг окультистів 
часто звертаються політики, бізнесмени, митці, 
спортсмени...

Кажуть, що навіть радянські космонавти, котрі 
заявляли, що Бога не бачили, дотримувалися пев-
ного ритуалу. Наприклад, напередодні польоту 
переглядали фільм «Біле сонце пустелі», щоб нічо-
го поганого не трапилось на орбіті.

Щоб виправдати гріх марновірства та окуль-
тизму, наводять аргументи, що ворожбити нібито 
вірять у Бога, стіни їхніх кабінетів обліплені іко-
нами і хрестами. Однак: «Та й демони вірують, — і 
тремтять», — свідчить Писання. А в Діях Святих 
Апостолів читаємо про випадок, котрий трапився 
з апостолом Павлом у Греції, в місті Філіпи. «І ста-
лось, як ми йшли на молитву, то нас перестріла 
служниця одна, що мала віщунського духа, яка во-
рожбитством давала великий прибуток панам 
своїм. Вона йшла слідкома за Павлом та за нами, 
і кричала, говорячи: «Оці люди — це раби Всевиш-
нього Бога, що вам провіщають дорогу спасіння!» 
…І обуривсь Павло, і, обернувшись, промовив до 
духа: «У Ім’я Ісуса Христа велю я тобі — вийди з 
неї!» І того часу той вийшов» (Дії Святих Апосто-
лів, 16:16-18). Апостол не потребував такої рекла-

ми, бо за словами про Бога стояли демонічні сили 
зла.

Наступним аргументом прихильників 
окультного висувається те, що їх пророцтва збува-
ються. Так, буває, що збуваються, і це не дивно, бо 
якщо людина в це вірить, то через самонавіюван-
ня стається приречене. «Чого нечестивий боїть-
ся, те прийде на нього…» (Приповісті Соломона, 
10:24). Проте існує відомий висновок — більшість 
хвороб від нервів. А саме психіку людини вражає 
спілкування з окультними силами, і часто це ста-
ється не одразу.

Далі: ті, хто звертаються до темних сил, вважа-
ють себе надто грішними, щоб молитися до Бога. 
Однак Писання констатує: «Всі згрішили». Бог при-
ймає покаянну молитву всякого грішника, якщо 
той щиро хоче змінити своє життя. Ласкавий Не-
бесний Отець виходить таким людям назустріч, як 
батько до блудного сина, котрий повертається до 
отчого порога. Всемогутній Бог здатен оздорови-
ти усіх кривих, сліпих, онкохворих… Та чи люди 
будуть від того менше грішити?

Пригадую випадок під час служби в армії. Сол-
дати йшли маршем у літню спеку. Всіх мучила 
спрага, а навколо поле. Раптом бачу, як молодий 
солдат угледів невеличку брудну калабаню і при-
пав жадібно до неї, щоб напитись. Отож, марно-
вірство — це і є та брудна калюжа, до котрої при-
падають спраглі грішники.

Проте є й інше джерело — джерело живої, ці-
лющої води. Воно в Бозі та Його Слові.

Олег Слонецький

Гірке джерело
Дехто боляче переживає, що зовсім не має впливу на 

своє неяскраве життя, яке часто наповнене смутком 
та душевними ранами, котрі роками не гояться. В 
інших навпаки, завжди все стелиться гладко: немає 
невирішених проблем чи безвиході. Проте всі прагнуть 
обов’язково потрапити на гребінь життєвого моря, 
котрий понесе тебе наверх. Тільки запитання: яким 

чином досягнути цього?
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Г рупа молодих людей з рюкзаками на пле-
чах вела велосипеди через невелике село 
Нехворощ, що на Черкащині. Прибули вони 

з самої столиці і зупинилися в сусідньому селі. Що спо-
нукало їх до такої подорожі? Бажання донести людям 
Добру новину від Бога, розказати про Ісуса Христа, по-
дарувати книгу Нового Заповіту тим, хто її не має.

 Вулиця, якою йшли благовісники, була майже не-
жилою: багато порожніх хат із забитими вікнами; лише 
де-не-де були ознаки життя. Дійшовши до густих хащ, 
вирішили повернутися на перехрестя, щоб піти іншою, 
можливо, краще заселеною, вулицею. Раптом поміти-
ли за деревами якусь хатину. Підійшовши, побачили 
жіночку середніх років, яка поралась на подвір’ї. При-
віталися. Хазяйка сухо щось відповіла.

 — Ми роздаємо людям Нові Заповіти, хочемо і 
вам запропонувати... — посміхаючись, сказав стар-
ший групи.

 — А я вам хочу предложить заняться хатха-йогой, 
а не этими вашими глупостями! Вы ещё молоды, мне 

вас очень жаль! А занятия йогой — это как раз то, чему 
стоит посвятить себя! — відчеканила жінка.

 Юні проповідники були приголомшені подібною 
відповіддю, а ще більше рішучістю і впевненістю, з 
якою вона була сказана. Оговтавшись, спробували по-
яснити співрозмовниці суттєву різницю між філософ-
ськими вченнями Сходу і наукою Ісуса Христа. Але, на 
жаль, жодні аргументи не вплинули на її переконання...

 З часу тієї зустрічі пішов уже другий десяток ро-
ків, але чомусь все пам'ятається, ніби відбулося учора. 
Чому? Доводиться ще зустрічати подібних людей з та-
кими поглядами та віруваннями. 

 Парадоксально те, що більшість з них намагаються 
ототожнитись із тими, хто дійсно віруючий. Проте по-
дібна точка зору не витримує тверезого аналізу. Адже 
важливо не те, у що ти віриш, а кому віриш (не факт 
віри, а об'єкт віри!). Влучно висловився з цього при-
воду американський письменник і науковець Джош 
Макдауел: «Запам'ятайте, кімнатні рослини не відпові-
дають на молитви!»

 Не секрет, що більшість марновірств тримають 
людей у панічному страху, поневолюючи здоровий 
глузд. Інколи дивуєшся, як розумні, освічені люди до-
віряють нісенітницям, які навіть логіці не піддаються. 
Починаючи «порожніми відрами та чорними котами» 
і закінчуючи гороскопами та різними сучасними псев-
донауковими ідеями. Багато хто перетворюються на 
безвільних маріонеток. Бентежить наступне: люди 
швидше повірять хитросплетеним вигадкам, нічим не 
підтвердженим теоріям, снам, абсолютно абсурдним 
ідеям, але піддають сумнівам і критиці Біблію. Адже 
ця унікальна книга, як і її Автор, не заслуговує на по-
дібне ставлення! Чому ж тоді люди охочіше віддають 
перевагу неправді, якою б безглуздою вона не була, 
ніж простій і зрозумілій істині, викладеній на сторінках 
Святого Писання?

 Відповідь на це хвилююче запитання знаходимо в 
самій Біблії: «...світло на світ прибуло, люди ж темряву 
більш полюбили, як світло, — лихі-бо були їхні вчин-
ки!» (Біблія, Євангеліє від Івана, 3:19). Світло — це Ісус 
Христос, Його наука; темрява — це гріх, життя у владі 
власних пожадливостей та гордості. Світло звільняє 
від темряви, але, на жаль, переважна більшість людей, 
подібно до кротів, не уявляють життя у світлі; пітьма 
для них навіть бажана. Світло несе переміни та свобо-
ду; темрява — нічого не вимагає і позбавляє усвідом-
лення відповідальності. А для того, щоб заглушити го-
лос сумління та тверезого розуму, люди вдаються до 
різноманітних марновірств, аби тільки ніхто і ніщо не 
нагадувало їм про відповідальність перед Богом. 

 Ускладнюється проблема ще й тим, що часто ті, 
хто піддаються таким лжевченням, підпадають без-
посередньо під вплив злих духів, тобто демонів. В та-
кому випадку життя цих нещасних перетворюється 
на неймовірну духовну, а часто й фізичну, каторгу. Не 
витримуючи подібного страхіття, нерідко такі люди, 
бажаючи звільнення, зводять рахунки з життям. Але 
смерть не вирішує проблему! Навпаки — безнадійно 
позбавляє шансів її вирішити! Людина навіки опиня-
ється в місці вічних мук...

 Насправді ж вихід є! Він — в Ісусі Христі, Який виз-
воляє від будь-якої влади темряви!

 «Бо кожен, хто робить лихе, ненавидить світло, 
і не приходить до світла, щоб не зганено вчинків 
його. А хто робить за правдою, той до світла йде, 
щоб діла його виявились, бо зроблені в Бозі вони» 
(Івана, 3:20-21).

 Щиро бажаю, щоб кожен, хто читає ці рядки, при-
йшов до світла та отримав свободу і життя!

Олексій Кузьменко

Чому не люблять світло
Важливий не факт віри, а те, у що та кому віриш

В ідомо, що справжній лікар не 
лікує симптоми, а шукає причи-
ни захворювання. Погодьтеся, 

що знайти проблему головного болю знач-
но важче, ніж прописати таблетки «цитра-
мон». Причини можуть ховатися в глибині 
організму й знайти їх часом нелегко. І хоча 
для встановлення правильного діагно-
зу хворому потрібно пройти комплексне 
обстеження (можливо навіть лягти в ста-
ціонар), зате такий підхід виявиться ефек-
тивнішим і принесе бажаний результат. У 
духовному плані — аналогічно.

Апостол Павло багато років пропові-
дував Євангеліє в язичницьких країнах. 
Відвідавши ці регіони, він побачив, що там-
тешні люди «відчужені від життя Божого» 
(Еф., 4:17-18). Язичництво, пияцтво, розпу-
ста, окультизм — це були розповсюджені 
симптоми загальної «хвороби», серед яких 
особливо процвітало марновірство.

 Як досвідчений духовний лікар, апо-
стол розумів, що «таблеток» на всі ці про-
яви у нього не вистачить, а боротьба з 
симптомами нічого не змінить, бо подібна 
битві з вітряками відомого літературного 
персонажа. Павло знав, що на будь-які не-
гативні зовнішні прояви є свої причини. І 
знайшов їх дві. Це людське невігластво і 
жорстокість серця.

Причина перша — невігластво, тобто 
непоінформованість, нестача або відсут-
ність знань про істинного Бога і поклонін-
ня Йому. Саме тому у язичників практику-
валося ідолопоклонство. Якраз завдяки 
такому «вірусу» проявлялися й інші симп-
томи. Через відсутність знань про істин-
ного Бога люди грузнули в марновірстві та 

окультизмі, пияцтві й розпусті.
Зрозумівши причину, Павло знайшов 

відповідні ліки проти подібних проявів 
хвороби. «Вакциною» стала євангельська 
просвіта. Хтось сказав: «Невігластво — це 
хижий звір, що бродить у пітьмі людської 
душі». І вбити цього звіра можна тільки 
стрілою освіти. Цим він і займався, про-
повідуючи народам віру в Спасителя Ісуса 
Христа.

Світло розганяє темряву, і це природно. 
З того часу мало що змінилось. Зовнішня 
форма обрядового християнства бажа-

них результатів не приносить. Не читаючи 
Біблію, багато людей, як і колись, знахо-
дяться в повному невігластві. Звідси на 
поверхню вилазить віра в прикмети, сни, 
ворожкам, конспірологам, змовам і тому 
подібному.

Тільки Євангеліє є найпотужнішим ін-
струментом світла в темряві людських хиб-
них шляхів! Пропонуючи замість забобон 
віру в Спасителя світу, воно не залишає 
місця окультизму та іншим проявам невіг-
ластва.

Друга причина відчуження людини від 

Бога — це жорстокість серця. У своєму мі-
сіонерському служінні Павло зустрічався 
з тими, які, отримавши знання про істин-
ного Бога, робили свої серця жорстоки-
ми до Євангелія. Вони просто не вірили. 
Почувши про воскресіння Христа з мер-
твих, хтось сміявся (чи може таке бути?). 
Дехто говорив: «Послухаємо тебе іншим 
разом», а інші вважали безумством смерть 
Сина Божого на хресті. Жорстокість проти 
Євангелія — це дуже небезпечний вірус, 
що приводить людину на грань відступу і 
врешті-решт до вічної погибелі.

Вакциною проти другої причини також 
є Слово Боже. Воно здатне розплавляти за-
пеклі серця людей. Одного разу, після воз-
несіння Христового, в день П'ятдесятниці, 
чуючи проповідь Петра, тисячі людей роз-
чулились серцем і покаялися у своїх гріхах.

Євангельська просвіта, подібно потуж-
ному антибіотику, вбиває відразу дві при-
чини, що заважають людині врятуватися. 
Знання усуває невігластво, а Святий Дух 
розчулює запеклі серця.

Однак існує одне «але». Хворому по-
трібно не тільки мати лікарський засіб, а й 
вживати його. Тільки розчинившись в ор-
ганізмі, він приносить бажаний результат.

Дорогий читачу, сподіваємося, що наша 
газета є хоч невеликим, але продуктивним 
промінцем світла в спільній справі біблій-
ної освіти щодо забобон та марновірств, 
які охопили буквально весь світ. Швидше 
за все, у кожного вдома є Біблія. Давай-
те читати цю дивовижну книгу. Нехай під 
впливом істинного світла темрява неуцтва 
і жорстокості відступить назавжди!

Євген Бочаров

Ліки проти вірусу, 
або Дві причини відступу від Бога

Нині весь світ бореться з вірусом. Триває пошук ефективного засобу 
від підступної хвороби. Вжито безпрецедентних заходів. Кращі фахівці 
розробляють формули вакцин, здатних надійно захистити організм. Але 
чомусь ніхто не оголошує карантин проти набагато небезпечнішого вірусу 
під назвою «марновірство». Адже воно губить не тільки тіло, а й душу! Що ж 

робити, аби подолати цю небезпечну хворобу?
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П ересічному обивателю вже 
не потрібно допевнюватись 
у різниці між віруючими та 

атеїстами. Історія підтвердила, що людина, 
яка позбавлена віри, подібно до тварини, 
керується інстинктами. Але існує інша не-
безпека — підміна справжньої віри на сво-
єрідні її сурогати. Щось на зразок нинішніх 
магазинних спредів та сиро-молочних про-
дуктів, які замінили справжні масло та сир.

Одного разу релігійні діячі дорікнули 
Ісусові Христу, що Його учні сіли їсти і не 
виконали обряд обмивання рук. Фарисеї 
вірили, що таким чином змивається грі-
ховний бруд поганського оточення. Але 
відповідь Христа шокувала: «Не те, що 
входить до уст, людину сквернить; але 
те, що виходить із уст, те людину сквер-

нить» (Матвія, 15:11).
Святе Письмо відкриває джерело ду-

ховної сили християнина в такому виразі: 
«Праведний житиме вірою» (Галатів, 3:11). 
Тобто не тільки віруватиме в існування Бога, 
а щоденно керуватиметься Його словом і… 
житиме цим. Однак, на заміну такій практи-
ці, нині домінує інша наука, яка є релігійним 
марновірством, хоча намагається заспокої-
ти порочну совість, претендуючи на рятівну 
функцію. 

Спробую навести загальновідомі при-
клади. Багато хто в своїй релігійній практиці 
використовує хресне знамено як замінник 
молитви, а виконання релігійних обрядів 
як спосіб досягти спасіння. А що значить 
безперестанне повторення одноманітних 
завчених молитов? Або паломництво до 

святих місць, щоб заробити благословення 
у Бога? Подібна підміна уже відбувалась в 
Божому народі ще за часів Старого Завіту. 
Тому, коли на землю прийшов Син Божий, 
то суворо викривав таку порочну практику.

Проте релігійна старшина докоряла 
Христові за те, що зціляв хворих у суботу, 
не дотримувався передань старших і т. п. 
Саме за часу земного життя Ісуса Христа 
релігійне марновірство фарисеїв, садукеїв, 
книжників і первосвящеників досягло сво-
го апогею. Не даремно ж Господь засвідчив 
про їхню віру наступне: «Горе вам, законни-
кам, бо… самі не ввійшли, і тим, хто хотів 
увійти, боронили!» (Луки, 11:52).

Як тут не згадати історію про скорчену 
жінку, яку Господь зцілив у суботу. Началь-
ник синагоги, будучи уособленням тогочас-

ного релігійного марновірства, обурився на 
дії Христа, які Той вчинив у суботу, і почув 
про свою релігійну надію справжній Божий 
присуд — «Лицеміре…».

Писання відкриває, що навіть «демони 
вірують, — і тремтять» (Якова, 2:19). В чому 
причина їхнього марновірства? У тому, що 
вірячи в Бога, противилися Його волі та не 
були слухняні. Про що це свідчить? Про те, 
що коли ми теж віримо в існування Бога, але 
живемо в непокорі до Нього, то це не є віра 
Божа, а класичне марновірство, яке призво-
дить до духовної та фізичної смерті. 

Справжня віра ґрунтується на Писанні 
та застосуванні його у практичному житті 
християнина. Марновірство ж спотворено 
копіює духовні речі. Воно не перероджує 
людину і не змінює її на краще.

Ігор Федьків

Небезпека релігійного марновірства 

Н асправді таке явище не нове. Скільки живе 
людство, стільки й існують теорії та системи ін-
терпретації реальності. Та чому ж люди вірять у 

конспірологію? Цей складний феномен почали досліджува-
ти ще у минулому столітті. Причин є декілька: 

1. Бажання скинути з себе відповідальність за па-
сивність чи нечестивість.

2. Спроба пояснити складний навколишній світ, 
зрозуміти реальність на власний розум.  Людина завжди 
шукає приховані зв’язки. А там, де їх знайти не може — не-
рідко просто додумує, домальовує.

3. Відчуття переваги над «сліпою» масою через 
володіння «секретними» знаннями, що породжує уявну 
приналежність до обізнаних борців із лихими змовниками. 
Це автоматично переносить такого вірянина на «світлу сто-
рону» людства. І це приємно.

Довідка 1
Конспірологія (теорія змов) — віра в існування без-

доганно прихованої і успішно діючої групи впливових 
осіб (на рівні держави або всього світу), яка координова-
ними діями просуває вигідні їм рішення на вищому рівні 
й активно (наприклад, усуваючи неугодних осіб) прагне 
досягти якоїсь мети. (https://dic.academic.ru)

Відзначено, що у всіх конспірологічних теоріях є непро-
бивний і безапеляційний базис — відсутність логічних 
доказів. Конспірологія побудована так, що логічні аргумен-
ти та цифри там зайві. Саме тому безглуздо сперечатися з 
людьми, які, наприклад, вірять у пласку Землю, ілюмінатів, 
чіпування через вакцину… Аргументи, якими б переконли-
вими не були, тут не діють.

Ще цікавий науковий факт: чим слабше контролює своє 
життя — тим більше вірить у злих таємних змовників. 

Довідка 2
«Людина, яка в чомусь твердо переконана, важко змі-

нює свої переконання. Скажи йому, що ти з ним незгод-
ний — він відвернеться. Покажи йому факти чи цифри 
— поставить під сумнів джерело, звідки вони взяті. Апе-
люй до логіки — не зрозуміє, або не схоче збагнути, про 
що ви».

(Леон Фестінгер, психолог Стенфордського універси-
тету, який досліджував людей, що вірили в кінець світу 
та приліт інопланетян.)

Чи можливі глобальні теорії змов? 
Науковці кажуть — ні. Одна з найпопулярніших кон-

спірологічних теорій — теорія, що на Місяць не висаджу-
вались астронавти США — так звана «Місячна змова». Не 
будемо розглядати всі аргументи обох сторін, погляньмо 
лише на одне: чи реально було б сфальсифікувати місію 
«Аполлон-11» й обвести навколо пальця весь світ? Авжеж, 
для того, щоб створити змову, потрібна група людей. Та 
скільки треба змовників, щоб пошити у дурні всенький світ? 
Очевидно, що багато.

Довідка 3
Вчений Оксфордського університету Девід Греймс 

порахував ймовірність успішної містифікації різних тео-

рій і наскільки реальне їх викриття. За його підрахунка-
ми, для містифікації висадки на Місяць потрібно було б 
задіяти щонайменше 400 тис. людей, а змова протрима-
лася би максимум 3 роки.

Однак, це не виключає реальність локальних теорій 
змов: Цезаря і ще багато можновладців було вбито змов-
никами. Їм вдавалось не раз робити державні перевороти, 
революції; монополісти не раз домовлялись про усунення 
ймовірних конкурентів, підняття цін чи загарбання нових 
майбутніх джерел доходу. Проте такі змови, за нечисленни-
ми винятками, були розкриті або одразу, або трохи пізніше. 
Шила ж у мішку не приховаєш.

Реальність, як показує історія, — мегаскладна хаотична 
система, де надзвичайно багато факторів, на які ми не ма-
ємо впливу, а майбутнє не може передбачити навіть най-
сучасніший суперкомп’ютер, бо варіантів його розвитку 
безліч. Якась раптова, навіть найменша, незначуща, подія 
може призвести до великих непередбачуваних ніким на-
слідків — так званий «ефект метелика». Саме тому, вивча-
ючи минуле, можемо натрапити на незліченну кількість «а 
якби не це…».

Довідка 4
Ефект метелика — термін у природничих науках, що 

позначає властивість деяких хаотичних систем. Незна-
чний вплив на систему може мати великі і непередба-
чувані ефекти де-небудь в іншому місці і в інший час. 
(Вікіпедія)

Утім... Людині важливо мати точку опори, мати сенс 
життя, важливо, щоб уся реальність навколо мала зміст.(До 
речі, це є одним із найсерйозніших доказів того, що люди-
на — не тварина). І коли цього немає — тоді стає дуже 
важливою спонукою вірити у конспірологію.

Вивчаючи, осмислюючи та домислюючи теорії змов, 
людина на підсвідомому рівні намагається надати усім по-
діям пояснення, відшукати внутрішні взаємозв’язки, логіку. 
І тут важливі не самі факти, а їх інтерпретація, а це вже за-
лежить від того, у що вірить сам інтерпретатор і які він має 
ціннісні установки, авторитети. Те, що для одних буде без-
заперечним авторитетом, для інших не матиме найменшої 
ваги.

І ось ми приходимо до головного питання — осмислен-
ня реальності з погляду Біблії та християнства. 

Чому справжнє християнство не поєдну-
ється з вірою у світові змови? 

Тому що КОНСПІРОЛОГІЯ ПРИНИЖУЄ ДІЮ БОГА В ІСТО-
РІЇ!!!

Конспірологи, що вважають себе християнами, ак-
центують тільки на тому, що «весь світ у злі», а керує усім 
«князь світу» — диявол. Проте Біблія — основа христи-
янської віри — неодноразово вказує на постійне втру-
чання Бога в історію. Уважний християнин бачить чима-
ло історичних прикладів, коли відбувався тріумф вищої 
справедливості, де діяли Вищі Закони. Варто згадати Божі 
Слова, передані через пророків, які завжди збувались, і 
збуваються нині.

Саме такі цінності подає Біблія! Саме перед такою ве-
личчю Премудрості слід вклонитись! 

Довідка 5
Цар Давид, який за життя зазнав чимало неспра-

ведливостей, змов, супротивників, писав: «Господь 
раду поганів понищить, понівечить мислі народів, а 
задум Господній навіки стоятиме, думки Його серця 
— на вічні віки! Блаженний той люд, що Богом у ньо-
го Господь, блаженний народ, що Він вибрав його на 
спадок Собі!» (Біблія, Псалом 32:10-12)

Вище ми зазначили, що теорії змов — це переконан-
ня, віра. Якщо говоримо про християнство — теж гово-
римо про віру. Але віру в те, що світ задуманий і ство-
рений, а головне — НАПРАВЛЯЄТЬСЯ та ТРИМАЄТЬСЯ 
Богом і нині. Не буває безконтрольних випадковостей, і 
кожне життя має цінність і сенс.

Християни вірять, що саме Бог із мільярдів ниточок 
людських доль і подій тче килим історії, направляє, вті-
лює Свій Задум, основна мета якого — дати людині віч-
ність. За Біблією — ми не лялька у майстерних руках 
«злих ляльководів», а повноцінна особистість, яка має 
свободу вибору... Втім, на жаль, часто обираємо зло. А 
воно має свої наслідки — тому на килимі історії бачимо 
озера крові й сліз, згарища міст і сподівань. Проте є й 
протилежні прояви: милосердя, добра, примирення, на-
віть самопожертви. 

 Головним завданням християнина є шукати у жит-
ті Бога, бачити Його дію, а не досліджувати «підкилимні 
змови», що нерідко придумані фантазерами, які лише ля-
кають та відвертають від Бога.

Шкода конспірологічної віри
Зазвичай конспірологи не несуть шкоди. Хіба тільки 

собі. Адже повіривши в одну теорію змов, мусять при-
ймати й інші, навіть абсурдні. Таким людям найважливі-
шим аргументом стає телевізор чи YouTube, а це означає 
незмірно вищу ймовірність зазнати впливу дезінформа-
ції та пропаганди. 

Утім, інколи це може набирати великих обертів і шко-
дити. Наприклад, недовіра офіційній медицині та вибір 
на користь «народної», вже коштувала життя сотням ти-
сяч людей. Віра у змову євреїв призвела до численних 
погромів і Голокосту (а це мільйони жертв); пропаганда 
куркулів та всесвітньої контрреволюції — до появи «во-
рогів народу», а відтак розстрілів, мільйонів рабів ГУЛАГу, 
безлічі сиріт. І таких прикладів можна привести чимало, 
варто лише трішки зануритись в історію.

Нині у глобалізованому та нестабільному, але мегаін-
формаційному світі малоймовірна масштабна і довготри-
вала таємна змова еліт. Але точно є інше — керування 
суспільною думкою. Телевізор, мабуть, є найкращим при-
кладом. А технології впливу на суспільство з кожним ро-
ком стають диявольськи витонченими та досконалими.

То чи маємо ми свободу? Або ж бодай якісь клаптики 
її? Чи колись людство мало її, а тепер позбулося? Чи не 
є світ великим театром, де кожна окрема лялька не має 
жодної цінності?

А це вже залежить від того, у що вірите Ви, які цінності 
має Ваша віра. «Бо по вірі вашій буде вам», – наголошує 
Євангеліє.

Ілля Цикалюк

Наш світ — ляльковий театр чи велич Мудрості?
Ви знаєте, що історією керують таємні люди? Як не чули? Про масонів, ілюмінатів, рептилоїдів, таємну світову владу, Ротшильдів-Рокфеле-

рів-Сороса?! Чули, звісно. А може, й переймаєтесь цим? Бо ж конспірологічні теорії існують на всі випадки життя, навіть на найменш значущі події, 
і для усіх верств населення, для всіх рас, релігій, вікових категорій, рівнів освіченості. На кожну подію є свій конспіролог.



ДВА БЕРЕГИ 5ТОЧКА ЗОРУ

М іф про пласку Землю був по-
ширений серед різних ста-
родавніх народів, але ще в 

четвертому столітті до н. е. Аристотель до-
вів хибність цієї ідеї. І хоч подальші наукові 
дослідження лише підтверджували те, що 
наша планета має форму кулі, досі знахо-
дяться ті, хто бездумно повторює, що вона 
пласка. 

Це не найстрашніше марновірство се-
ред тих, які нас оточують, і від таких твер-
джень Земля, на щастя, не стане тоншою ні 
на міліметр. Але в нас є інша причина для 
переживань. Люди, які свідомо суперечать 
фактам, називаючи чорне білим, ідуть не 
лише всупереч здоровому глузду, а й про-
ти істини. Тому ми не можемо залишатись 
спокійними, коли в такі нісенітниці вірять 
зокрема й християни.

Диявол знаходить підхід до кожної лю-
дини. Якщо для християнина є неприйнят-
ним боятись чорних кішок, плювати через 
плече і вірити в інші забобони, то різно-
манітні теорії змов і так званих «сенсацій-
них» відкриттів не виглядають настільки ж 
страшними, і ловлять його на гачок. Серйоз-
ним спотиканням для таких можуть стати бі-

блійні тексти, які начебто це підтверджують.
Зважаючи на відсутність наукових фак-

тів, які могли б довести теорію пласкої Зем-
лі, прихильникам такої ідеї залишається 
лише вигадувати нісенітниці про те, що «нас 
обманюють, а фото з космосу підроблені». 
Або перекручувати факти з авторитетних 
джерел, одним з яких є Біблія. Інтернетом 
поширюються понад 200 біблійних цитат, 
які начебто говорять про те, що Земля пла-
ска. І сотні людей повторюють це тверджен-
ня, навіть не відкриваючи Слово Боже. Але 
якщо приділити цьому час, то виявиться, 
що більшість таких текстів зовсім не стосу-
ються даного питання, а ті, що залишаються 
— можуть використовуватись для такої те-
орії з натяжкою, адже легко перевіряються 
іншим перекладом або оригіналом. 

Візьмімо, для прикладу, Книгу проро-
ка Ісаї, 40:22 — «Він Той, Хто сидить понад 
кругом землі…». Спираючись на цей текст, 
дехто говорить: «От бачите! Написано «над 
кругом», а не «над сферою», значить Земля 
пласка!» Але в оригіналі вжите єврейське 
-що є родовим словом, яке озна ,(khûg) גּוח
чає «округлість». Тобто може означати як 
«коло», так і «кулю» або, як вжито в інших 

місцях Біблії, «звід». Таким чином немає 
жодних підстав говорити лише про плоску 
фігуру.

Або ще менш переконливий уривок: «…
провадь мене стежкою рівною…» (Псалом 
26:11). Начебто «рівна стежка» говорить про 
те, що земна поверхня пласка, а не вигнута. 
Хоча для тих, хто читає Біблію не для пошуку 
обґрунтувань своїх ідей, цілком зрозуміло, 
що тут говориться про праведний спосіб 
життя.

Досліджуючи цю тему, я не збираюсь 
доводити, що Бог створив нашу планету 
та інші небесні тіла сферичними (адже це 
на сьогодні є підтвердженою істиною), а 
хочу звернути увагу на те, як теорія пласкої 
Землі впливає на християнина. Людина, яка 
дійсно вірить в Бога та Його Слово, не може 
сповідувати цю теорію, і я спробую поясни-
ти чому. 

Ми вже в загальних рисах побачили, що 
жоден текст у Біблії не підтверджує того, що 
Земля пласка. Хто ж говорить протилежне, 
свідомо спотворює не лише правду, але й 
Священне Писання. А про це чітко сказа-
но: «А той пророк, що зухвало відважиться 
промовляти Моїм Ім'ям слова, яких Я не на-

казав був йому говорити, і що буде говори-
ти ім'ям інших богів, хай помре той пророк» 
(Повторення Закону, 18:20). Сам Господь 
забороняє використовувати Його Слово та 
Ім’я на підтвердження людських домислів.

І друге: християнин, який вірить в плас-
ку Землю і до того ж намагається довести це 
Біблією, ставить під сумнів її істинність. Бог 
без будь-яких наукових розрахунків, самим 
лише Своїм творінням показує нам фор-
му нашої планети. Ось деякі з них: Місяць, 
на якому бачимо тінь, що може відкидати 
лише сферичний об’єкт (тобто наша Земля); 
зовсім різні сузір’я в північній та південній 
півкулях (ми не бачимо сузір’я Південний 
Хрест, адже він знаходиться по інший бік 
планети); лінія горизонту, яка ховає від нас 
нижню частину високих об’єктів.

Тепер уявіть: якщо Земля дійсно кругла, 
а Біблія говорила б, що вона пласка, то як та-
кій книзі можна було б довіряти? І це жахли-
во! На перший погляд невинна і безглузда 
теорія, використовуючи Святе Писання, ста-
вить його під сумнів і кидає тінь на самого 
Бога. То може, саме в цьому і полягає її мета?

Тому, якщо цю вигадку поширює невіру-
ючий, ми можемо лише поспівчувати його 
неосвіченості. Коли ж це говорить «хри-
стиянин», то варто замислитись над його 
духовним станом. Слово Боже говорить: 
«Пильнуйте, стійте у вірі…» (1-е Кор., 16:13). 
Тому нам потрібно пильнувати, щоб наша 
віра в Бога не похитнулася через людські 
марновірства.

Сергій Кобзар

Пласке християнство
«...Немає нічого нового під сонцем!», — сказав колись мудрий Соломон. І нині, через три тисячі років, ми чуємо 

подібне: «Нове — це добре забуте старе». Та, на жаль, це стосується не лише мудрих висловів чи величних ідей, а 
й різних марновірств.

Д умаю, причин декілька.
Одна з них — те, що ми жи-

вемо не лише знаннями-раці-
ональністю, мисленням та логікою. Бо є 
щось окрім цього — щось таке, що керує 
нами. Наприклад, наші почуття. А від них 
емоції. От пригадай, скільки у твоєму житті 
було прийнято «гарячих» рішень — на емо-
ційному підґрунті? «Я так відчуваю...», — не-
рідко говорять люди. Іноді ми це називаємо 
інтуїцією чи передчуттям. Ні, я зараз, звісно, 
не заперечую, що інколи і вони рятують... 
але це ж виняток із правила... А більшість 
наших великих рішень? Основна кількість 
напрямків у житті обираються чим? Як?

Друге, і не менш тривожне — нерідко за 
нас обирають інші. Предки, традиції, звичаї, 
науковці, експерти, керівники, сусіди, ро-
дичі тощо. При чому нерідко своє життєве 
кермо віддаємо добровільно. Так легше... 
Десь навіть приємно. Не те, щоб я закликав 
зараз усе в житті вирішувати самому... Але 
головні питання... Ми б мали ухвалювати їх 
самостійно. А отут і засідка, бо кожен розу-
міє, що одразу за твоє авторське рішення і 
дії наступає відповідальність. Негайно ви-
носиться суд — починають говорити ото-
чуючі, близькі та далекі, а нерідко — Бог. А 
ми такого не любимо. Це лякає.

І третє — ми майже завжди обираємо, 
у що вірити і, на жаль, часто не подумавши. 
Не раціонально, а відчуттями чи шляхом 
найменшого спротиву. Просто — так, як 
ХОЧЕТЬСЯ. З якихось причин... І все. Саме 
«якихось». У кожного своїх. Нерідко — не-
усвідомлених. Психоаналітики говорять: 
«закладених у дитинстві...» Але вони так 
ХОЧУТЬ думати, бо їм так ТРЕБА думати, й у 
цьому їхній зиск.

Ось від цього більшість мислителів, які 
пробували осягнути поняття «віри» і «не-
вір’я», прийшли до дивного висновку: ми 
у щось віримо чи ні – не від переконли-
вих аргументів, а просто через те, що так 
хочемо. Причому нерідко у ТЕ, у що вірити 
нескладно і легше. А це, погодьтесь, — не 
чесно. Стосовно самого себе... НЕ чесно. Са-
мообман, панове! Часто.

Авжеж, зараз мова не просто про жит-
тєві речі — яку каву обирати, чи працю, де-
путата, чи навіть дружину... А про головне у 
нашому існуванні: сенс життя і найвищі вну-

трішні цінності — світогляд.
Ось саме тут, здебільшого, й перемага-

ють забобони, марновірство, фанатизм.
Чому? Так легше.
Простіше ж повірити у те, що нещастя в 

долі — від чорного кота чи порожніх відер, 
негаразди в родині тому, що не 
під тими зорями наро-
дився твій чоловік (а 
тим більше све-
круха)... Прості-
ше повірити, 
що світом і 
к р а ї н а м и 
к е р у ю т ь 
к р о в о -
жерні мі-
льярдери і 
євреї-каба-
лісти... І тепер 
роками чаклу-
ють-варять от-
руйну вакцину... щоб 
винищити нас, темних, 
— надзвичайно цінну на планеті 
націю... і ще там купу всього-всього — го-
ловне, щоб це було безперевірно... «Якщо 
Марс вирівняється з сузір’ям Водолія, то в 
моїй долі настане...» — отак простіше все 
пояснити. А особливо коли щось сталося. А 
що-небудь трапляється завжди...

Світова змова масонів, марновірство, 
окультні і таємні товариства, голоси від під-
земних жителів з шахт, родові прокляття 
— та скільки всього можна знайти, щоб по-
яснити і вірити у потойбічне та майже пов-
ністю зняти відповідальність за своє життя 

і навіть за те, що творимо у суспільстві та 
країні.

Не варто! Не розумно! Неправда!
Зрозуміло, зараз не хочеться з однієї 

крайності вдатися до іншої — відкинути 
все невидиме, і перетворитися в упертого 

матеріаліста, що визнає лише те, 
що бачить очима — ліній-

ку та мікроскоп. «Що 
бачу — і можу ем-

пірично виміря-
ти — тільки те 

є фактом...» 
Це інша, не 
менш згуб-
на край-
ність. І чес-
на наука тут 

ні до чого... 
Але де ж вона 

є... чесна?
Насправді не-

видимий світ є. Той, 
який беззаперечно впли-

ває на нас із вами, на наші рішен-
ня, нашу долю, наше щастя... Втім, варто 
знайти достовірні джерела про цю таємну 
і невидиму частину існування. Так-так, за-
ради цього треба попрацювати-покопати. 
Серцем, розумом, душею. «Шахтарська» 
праця, вона така... І боляче, і брудно, і не-
стерпно іноді... Але наслідки!

Звичайно, тут, у цьому місці моїх мір-
кувань, стоятиме порада — заглибитись у 
християнське Святе Письмо — Біблію — як 
збірник древніх, перевірених віками книг, 
які найкраще(!) пояснюють усе, що відбува-

ється з нами у житті. І у Всесвіті, і в природі, 
і, головне, у твоїй і моїй душах, наших долях, 
навіть... після смерті.

Тут, звісно, є конкуренти — інші «свя-
щенні» релігійні писання і філософські те-
орії. Але от тисячолітня історія, перевірка 
життям, доводи видатних мислителів, пе-
ревірка прискіпливими нападниками-на-
уковцями... Це витримують не всі релігійні 
системи. Далеко не всі...

Багато хто з людей подібні до дивака, 
який пів життя малює картину... Складну, 
вартісну, можливо, навіть гарну.... Та коли 
його питають для чого — він говорить, що 
цей шедевр висітиме у нього в домі... «Але 
ж у вас немає дому...» — заперечують йому 
м’яко.

Так нерідко й ми — пів життя досліджу-
ємо якісь порожні теорії змов, читаємо-ко-
паємо тисячосторінкові опуси про таємне 
життя політиків колишніх і теперішніх, але 
навіть не спробували вибудувати чи бодай 
хоч скласти проект власного життя. Особи-
стого світогляду, причому, щоб він був про-
думаним, виваженим, реалістичним, без 
крайнощів — марновірства та матеріалізму. 
Так, це складно. Простіше обирати «шпале-
ри» на стіни дому, якого, напевно, ніколи й 
не буде.

Ось саме тому вважаю доцільним оте-
пер відкрити Євангеліє — книгу про Ісу-
са — і ретельно дослідити: як Він жив, про 
що говорив, чому вчив, до чого закликав 
— і спробувати у цьому розібратися, а най-
краще — оцінити себе і своє існування з 
точки зору Його науки. Саме це і буде тим 
правильно використаним часом. І стане 
нелегким, проте благословенним початком 
збудування власного, не марновірного і не 
фанатичного, світогляду-фундаменту.

Варто лише цього захотіти. Бо схоже, що 
ми самі обираємо, у що вірити, а у що ні. І, на 
щастя, можемо це робити вільно. Саме до 
цього і закликаю.

Логічні істинні переконання, справед-
ливість і правдивість біблійного вчення 
вразила чимало чесних дослідників.  А твоє 
щире серце хіба не переконує саме у цьо-
му? Сподіваюсь... на краще. Бо одна-єдина 
раціональність сама-собою здебільшого — 
не працює.

Олекса Бурчак

Не працюють!!!
Є нікчемні речі... 
Які спрацьовують слабенько!.. На них сподіваються... Їх підносять, про них 

говорять... А вони — пшик...
Можливо, ви не раз допевнялись у тому, що правильні переконання на рівні 

розуму, логіка і винятково математично вивірені докази не працюють. Ри-
зикну навіть сказати — доволі часто.

От до прикладу курці. Десятки-сотні разів чув від них згоду з тим, що 
таке заняття — нерозумне, збиткове, що це — паскудна залежність і жодної 
користі не приносить. Так говорить холодний розум... Утім, здебільшого ці 
аргументи не призводять ні до чого. Результату нуль. Чому?

Ось саме про це і поговоримо.



ДВА БЕРЕГИ6 ЖИТТЄВІ СВІДЧЕННЯ

О днією з останніх я зайшла до ав-
тобуса і побачила, що всі місця за-
йняті. Але один з хлопців підвівся 

і запропонував своє, поряд з чоловіком ро-
ків п’ятдесяти. Я присіла і почала дивитися у 
вікно. Йшов дощ. Пасажир, що сидів поруч, 
про щось поцікавився, я відповіла. Так роз-
почалася бесіда. Але тільки-но розговори-
лись, він несподівано запитав:

— А ти віриш, що Земля плоска? 
В автобусі запанувала тиша і багато голів 

повернулися у нашу сторону.
Мої очі від здивування збільшилися: 

може, ця людина з середньовіччя? Я пиль-
но подивилася на співрозмовника — та ні, 
вдягнутий, як і всі, модна стрижка...

— Звісно, ні, — відповіла я.
— Чому?
— Навчаюсь в університеті, щойно за-

кінчила курс фізики і достовірно знаю, що 
Земля кругла.

— То це брехня! — обурився співроз-
мовник. — І як такому можна вчити молодь? 
Хто в тебе викладач?

Я назвала прізвище, яке, схоже, не було 
відоме чоловікові. Хтось з пасажирів вигук-
нув:

— А Вас що, не так навчали? 
Та чоловік лише набурмосився і злісно 

зиркнув з-під брів.
— А ви чули, що у Біблії теж говориться 

про круглу Землю? — запитала в свою чер-
гу я.

— У Біблії? Та то ж не авторитет! 
Я подумала, що, можливо, ця людина не 

знає Писання, бо виховувалася за іншої вла-
ди, тому запитала знову:

— А як тоді, на вашу думку, можуть літа-
ти літаки та плавати пароплави на іншому 
боці Землі?

— А ти хіба не чула про аварії?! — аж під-
скочив він.

— Чула. І що? — відповіла я, розуміючи, 
що нас слухають. Декілька разів навіть зда-
лося, що знімають на відео. 

— А те, що аварії з ними трапляються 
саме тоді, коли дістаються краю землі. А 
знаєш, куди діваються люди після цих ката-
строф?

Я почала посміхатися, зрозумівши до 
чого він веде, але це лише роз’ятрило його, 
тому, захлинаючись, продовжив:

— Звісно ж, ти не знаєш! Вас же цьому 
не вчили! Їх з'їдають три великих кити, на 
яких тримається Земля! Коли якомусь із них 
хочеться трішки поворухнутись, тоді наша 
планета нахиляється і ворушиться. Відбува-
ються цунамі та землетруси...

І тут його яскраву промову перервав 
дзвінок. Я безпомилково вгадала сигнал 
Вайбера і, користуючись нагодою, поки він 
діставав смартфон, зауважила:

— Ви зараз розмовляти б не змогли, 
якби Земля була пласкою.

Після завершення телефонної розмови 
він повернувся до мене і попросив поясни-
ти, що я мала на увазі. Коли розповіла про 
супутниковий зв'язок і про те, як взагалі 
працює Інтернет, то він переможно видих-
нув:

— Ти знову помиляєшся! То вони кру-
жляють над нашою землею по колу, а не 
навколо неї...

Ще були якісь смішні доводи, але мені 
вже було байдуже, бо розмова перетвори-
лася на тираду, яку він промовляв сам до 
себе. 

Пасажир вийшов на одній із зупинок. 
А мої думки кружляли навколо людини та 
розмови, на яку витратила близько години. 
Якось шкода було його... Не думала, що ко-
лись зустріну щось подібне.

Навколо вирувало життя: засвічувалися 
ліхтарі, люди розмовляли по телефонах, а у 
вечірньому небі де-не-де рухались зірочки 
супутників. Важко було сприйняти те, що 
цей чоловік так і залишився зі своїм світо-
глядом, не вірячи ні Біблії, ні науці. Бо для 
нього все це не мало авторитету.

Любов Деркач

Дискусія з пасажиром

Д ивно, але в наш просунутий 
цифровий вік ми з усіх боків 
оточені марновірством. 

Нещодавно, потрапивши до по-
логового будинку, була враже-
на, наскільки лікарняні стіни 
просякнуті всілякими забо-
бонами та повір'ями. Хоча, якщо 
розібратися, всі ці упередження пород-
жені невір'ям. І люди, замість того, щоб 
довіритися своєму Покровителю, Все-
могутньому Богові, власними слабкими 
силами намагаються захиститися від 
нечистої сили, і в той же час опиняють-
ся у неї на гачку.

Цілий список всіляких «захисних 
заходів» потрібно дотримати, щоб усе 
було добре: розплести волосся, роз-
крити вікно в палаті, з порожнім куве-
зом* повз породіллі не проїхати... І т. д. 
і т. п.

І тут я зраділа: як же спокійно та 
надійно нам, Божим дітям, під Його по-
кровом і захистом!

А ще у нас є прекрасна протиотру-
та від різноманітних страхів — слово 
Боже! Ось, наприклад, існує повір’я: 
«Посидіти на доріжку, щоб твій задум 
реалізувався та не спіткала біда». А ві-
руючим Бог обіцяє: «Господь стерегти-
ме твій вихід та вхід відтепер аж наві-
ки! (Псалом 120:8).

«Не давайте грошей у борг увечері, 
щоб вони не перестали водитися». Але 
Спаситель світу радить: «Хто просить 
у тебе — то дай, а хто хоче позичи-
ти в тебе — не відвертайсь від нього» 
(Матвія, 5:42).

«Не можна, щоб чорний кіт дорогу 
перейшов, бо спіткає біда». А ми за-
страховані: «На Господа здай дорогу 
свою, і на Нього надію клади, і Він зро-
бить» (Псалом 36:5). З усіх боків облаш-
тує життя!

«Не можна повер-
татися назад, коли щось забув, інакше 
буде невдача». У нас є запорука бла-
гословень: «Нехай книга цього Закону 
не відійде від твоїх уст, але будеш роз-
думувати про неї вдень та вночі, …і 
тоді буде щастити тобі… бо з тобою 
Господь, Бог твій, у всьому, де ти будеш 
ходити» (Ісус Навин, 1:8-9).

 «Щоб не сталося лиха, потрібно 
плюнути через ліве плече». (До речі, це 
тому, що, за повір'ям, на правому си-
дить ангел Божий, а на лівому — ангел 
сатани). Однак Отець Небесний охоро-
няє дітей Своїх з усіх боків: «Ангол Го-
сподній табором стає кругом тих, хто 
боїться його, — і визволює їх» (Псалом 
33:8).

Можливо, варто задуматися над 
тим, що потрібно робити, аби перебу-
вати під покровом Божим? Як потрібно 
жити, щоб ангел Божий оточував з усіх 
боків, щоб не трапилася біда?

Відповідь проста: це благословення 
поширюється тільки на тих, у чиїх сер-
цях живе справжня віра Божа! Тільки 
з Ісусом Христом можна мати спокій і 
бути безпечним!

Кувез* — пристосування з авто-
матичною подачею кисню та підтри-
манням оптимальної температури, в 
якому розміщують недоношеного або 
хворого новонародженого.

Анна Бондаренко

Ефективна протиотрута

З четвертого класу я говорила 
усім близьким, що хочу стати ди-
тячим лікарем. Звісно, тоді мало 

знала, що це за професія, але подобалась 
її назва та білий халат. Батько сказав фра-
зу, яку добре пам’ятаю: «Якщо переміниш 
своє рішення, ти — не людина!» Тому інших 
думок з приводу того, куди піти навчатись, 
навіть не виникало. 

Після десятого класу я мала на руках зо-
лоту медаль і направлення від районного 
головного лікаря до Київського медичного 
інституту, але була сільською лякливою ді-
вчиною і навіть не уявляла собі тієї бурхли-
вої столиці.

Моя багатодітна мати вела побожне 
життя і на всі свята ходила до православ-
ного храму. Ми, діти, теж інколи відвідували 
служіння, хоча нічого не розуміли. Проте 
чули, як деякі бабусі шепотілися, що відьми 
ходять за батюшкою, щоб доторкнутися до 
його ряси, бо звідти нібито набираються 
сили. І ми пильно дивилися, хто ж піде за 
священником, і чи справді буде хапатися за 
ризу. Але жодної з таких не виявили.

Мати кожного дня молилася перед іко-
нами, а перед сном ми обов’язково хрести-
ли всі кутки у кімнаті та подушки, і тільки 
тоді лягали спати. Знали напам’ять «Отче 
наш» і «Богородицю». Я часто промовляла 
ці молитви і надіялась в основному тільки 
на діву Марію, бо сприйняла таку віру.

Коли настав час збиратися до Києва на 
екзамен з фізики, мама дала жменьку свя-
ченого маку і наказала, щоб я потрусила 
його перед собою, коли буду переступати 
поріг інституту. А ще треба було прогово-

рити певні слова «молитви». Я вже точно не 
пам’ятаю які, але зміст їх полягав у тому, що 
«сію мак, щоб усе було так»...

Звичайно, я виконала все, як була нав-
чена. Мак посіяла, коли входила у ворота 
медичного закладу, потім у центральному 
корпусі та ще в якійсь аудиторії. Сіяла і про-
мовляла... 

Тоді склала той екзамен на п’ятірку! Ні, 
я не мала знайомств чи суперзнань. Перші 
два питання відчеканила назубок, а от зада-
чу не могла розв’язати. Мені написали фор-
мулу, в яку я підставила цифри. Три чолові-
ки-викладачі сиділи за столом, розмовляли 
про щось своє, а потім кожен з них написав 
на своєму бланку цифру «5». Дівчина-лабо-
рант підійшла до мене і сказала: «Вітаю! Вас 
зараховано до інституту!»

Коли виходила з аудиторії, до мене кину-
лися з запитаннями батьки інших абітурієн-

тів, і я їм щось відповідала. А мене, на жаль, 
ніхто не зустрічав. Поїхала до гуртожитку і 
зрозуміла, що з п’яти дівчат нашої кімнати 
лише мене зарахували до закладу. Всі по-
роз’їжджалися, а я залишилася на тиждень 
практики. Мила кімнати, душові кабіни 
гуртожитку, фарбувала стіни... Телефону не 
було, тому в сім’ї ніяк не могли зрозуміти, 
куди я зникла. Але коли повернулась додо-
му і все розповіла, ніхто не здивувався, що 
стала студенткою вищого навчального за-
кладу. Іншого варіанту батько не припускав. 
Тільки довго не могла повірити в те, що ста-
лося — я, дівчина з села, і в Києві!

Позаду 35 років... Аналізую своє життя 
і бачу, скільки марновірства було там, у 
минулому... З прикрістю згадую той мак. 
Як могла вірити в таку нісенітницю? Всту-
пила ж до інституту завдяки тому, що мала 
направлення з району і повинна була по-

вернутися до райцентру й працювати там 
за призначенням. Звичайно, допомогла 
ще й золота медаль і те, що чітко дала від-
повіді на два перших питання. Готувалася 
ж до того екзамену дуже серйозно. Але 
тоді вірила в силу маку.

Через два роки померла мама, ще че-
рез шість місяців загинув в аварії молод-
ший 14-річний брат. Батько залишив нас, 
пішовши до іншої жінки. У домі почало 
творитися щось неймовірне. Траплялось, 
що ми чули, як бігає подвір'ям якийсь бик, 
або здригалися від чийогось сміху в су-
сідній кімнаті. Інколи по драбині хтось ліз 
на горище і ходив там. Не раз бачили, як у 
порожній темній хаті переміщається запа-
лена свічка. Скільки страху натерпілися! 
Скільки горя пережили! Проте все це за-
кінчилось після того, як почали каятися у 
гріхах і навернулися до живого Бога.

Спочатку одна сестра увірувала, потім 
інша, згодом і я, а далі ще дві сестрички. 
Ми усі прийняли святе водне хрещення 
і стали справжніми дітьми Божими. Тоді 
всіляка нечисть залишила нас. Тепер я 
щасливо працюю лікарем і отримую задо-
волення від своєї роботи.

Господь благословив мене, простив 
гріхи, захищає від зла. Бог зняв духовну 
сліпоту і відкрив очі на правду. Шкодую 
тільки за минулим, яке було покрите пе-
леною забобонів і крокувало поряд з тем-
ними силами. Куди б дійшла без Бога? В 
нікуди... А тепер прямую у прекрасну віч-
ність, де живе мій Спаситель Ісус Христос. 
Там ніколи вже не буде ні смерті, ні плачу.

Тетяна Пекур

Свячений мак,
або Як я вступила 

до медичного інституту



ДВА БЕРЕГИ 7ВАЖЛИВІ УРОКИ

Н ещодавно прочитала один допис: «Мене 
від критичного мислення активно нама-
гається відучити школа. Більша частина 

доказів в алгебрі та фізиці пропускається. Нас не 
вчать створювати нові докази. Просто кажуть: «Якщо 
хочеш — можеш подивитися у підручнику». Це при-
зводить до того, що все сприймається на віру. Коли 
справа доходить до складних завдань, де потрібно 
зубрити і думати, то всі розгублюються. Адже їх не 
вчили розмірковувати! Їх вчили писати як на дошці 
або у підручнику. На уроках історії ми проходимо 
одні війни, але майже не витрачаємо часу на обго-
ворення криз, які їм передували. Для багатьох стало 
проблемою висловити свою думку. Я вважаю, що це 
призведе до появи «покоління овочів».

Відомий науковець Тетяна Чернігівська казала, 
що «наш час точно інший, і зовсім не схожий на попе-
редні століття». Все набуває нових форм, смислів та 
значень. Освіта стала доволі відносною. Майже від-
сутні такі предмети як логіка та каліграфія (часто це 
лише факультативні заняття). До речі, саме ці предме-
ти були чи не базовими у XІХ- XX століттях і посідали 
важливе місце у формуванні наукових знань. Можна 
навести сфери, де все проходить «конвеєром», «під 
печаткою» і не підлягає обговоренню. Такий нині час. 
І ми не хочемо, чи можливо забули, що Бог наділив 
нас великим даром — даром мислення, який зараз 
є особливо важливим, якщо його розвивати та вико-
ристовувати.

Виходячи з цих глобалізаційних процесів (на-
решті вже!), згадали про критичне мислення. В час 
марновірства та своєрідної інтернет-зомбованості 
це питання набуло неабиякої актуальності. Будь-
яке суспільство завжди ділилося на тих, хто цілком 
і одразу вірить недостовірній інформації, і тих, хто 
не поспішає все «ковтати», сумнівається та шукає 
підтвердження даних. Тут чималу роль відіграв ін-
тернет. Як наслідок, різниця між цими двома катего-
ріями людей стала ще більш очевидною.

Цікаво, що в сучасних умовах масштабної інфор-
мативності, серед безлічі фейків та спаму, все-таки 
знаходяться молоді люди, які намагаються вникну-
ти в сутність речей та розібратися в них.

Отже, що ж таке — «критичне мислення»? Це акт 

усвідомленого аналізу інформації, який дозволяє 
робити правильні висновки і приймати виважені 
рішення. Критичне мислення передбачає викори-
стання таких речей як логіка, роздуми та творчий 
підхід. У філософських працях Сократа, Платона, 
Канта критичне мислення розглядалося як особли-
ва форма пізнавальної активності, що передбачала 
можливість фіксації знань засобами мови та їх пере-
дачу від покоління до покоління.

Самі ж ідеї критичного мислення беруть свій 
початок від сократівського методу навчання через 
серію запитань, які стимулюють діалог, що вчить 
логічно вивіряти свої думки та оцінювати їх досто-
вірність, а також розвивати навички незалежного 
мислення.

Критичне мислення — це набутий навик. І його 
потрібно розвивати. Давно помічено, що корисно 
задаватися дитячими питаннями типу «чому?» чи 
«навіщо?»

Можна виділити декілька кроків, щоб навчитися 
критичному мисленню:

1. Важливим та пріоритетним є ФОРМУВАННЯ 
ЦІЛІ.

2. Наступний включає в себе ЗБІР ІНФОРМАЦІЇ, її 
сортування та пріоритетність. 

3. Використання інформації шляхом постановки 
питання самому собі «чому так?», «чи корисно мені 
це?» і т. д.

4. Роздуми ПРО НАСЛІДКИ.
5. ВИВЧЕННЯ ІНШИХ ТОЧОК ЗОРУ на дане питан-

ня чи проблему.
В США дослідження показали, що навчання та 

розвиток критичного мислення робить людину ща-
сливою. Бо вона знає, що таке самокритика, реаль-
но оцінює події, аналізує їх та вміє робити правильні 
висновки, постійно розвивається шляхом накопи-
чення знань. Недаремно кажуть, що критичне мис-
лення притаманне лише високорозвиненим індиві-
дам. Проте стати на цей ступінь розвитку шанси є у 
кожного, потрібно тільки правильно використову-
вати свої ресурси, дані Богом. Тоді не буде великою 
проблемою розібратися у масовому потоці хибної 
інформації.

Марія Васильченко

Критичне мислення. 
Що це таке та як його розвивати?

Н а  початку 14 століття в Євро-
пі настали складні часи: до 
постійної мусульманської за-

грози додалися природні катаклізми та 
роки неврожаїв. На такому фоні почались 
пошуки внутрішніх ворогів, яких можна 
було б звинуватити у таких негараздах.

У пошуках змови
Шукати довго не довелось. Першими 

під удар у середньовічній Франції потра-
пили євреї. Однак цього разу народне 
невдоволення вилилося не лише на єв-
реїв, але й… на прокажених, що жили в 
спеціальних лепрозоріях, побудованих за 
зразком чернечих громад. Таких установ 
по всій Європі нараховувалися тисячі — 
фактично у кожному більш-менш велико-
му населеному пункті.

До прокажених завжди ставилися з 
підозрою та презирством. Однак церква 
опікувалася цими нещасними та мак-
симально полегшувала їхнє сповнене 
страждань життя. Проте збіг обставин 
спричинив параноїдальну істерію, через 
що й виникла одна з найабсурдніших у 
світовій історії теорій змови.

Почалося все з хрестового походу 
пастушків. Навесні 1320 року на півночі 
Франції підлітку-пастуху явився начебто 
Святий Дух (принаймні, такі чутки поши-
рювалися країною) та наказав воювати з 
маврами. Церква та феодали заклик про-
ігнорували, проте звичайні селяни сприй-
няли його з захватом. Дорогою до Іспанії 
самозвані хрестоносці грабували маєтки, 
вчиняли єврейські погроми. Врешті-решт 
Папа Римський відлучив їх від церкви, а 
королівські війська розбили селянське 
військо. Над учасниками хрестового по-

ходу почалися судові процеси, під час 
яких вперше і заговорили про прокаже-
них.

На допитах деякі з затриманих 
«пастушків» стверджували, що, грабуючи 
лепрозорій, вони знайшли бочки з гнилим 
хлібом, яким хворі начебто планували от-
руїти колодязі. Чутки про змову стрімко 
поширювались країною. Вже у грудні 
1320 року єпископ міста Дакс видав наказ 
про арешт усіх хворих, а навесні й влітку 
наступного року істерія досягла піку.

Тортури та зізнання
До розслідування «змови» долучилася 

інквізиція, яка одразу знайшла необхід-
ні докази. Піддані тортурам арештовані 
прокажені давали зізнання одне неймо-
вірніше за інше. Так, у червні 1321 року 
Гійом Агассе, начальник лепрозорію в 

місті Пармьє, розповів, як у травні мину-
лого року прибув на збори лідерів про-
кажених до Тулузи. Там присутні начебто 
вирішили на знак помсти за приниження 
та презирство заразити усіх здорових 
християн проказою, після чого ниніш-
ні лідери прокажених захопили б владу. 
Начальник лепрозорію Тулузи заявив, 
що їм допоможуть «король Гранади» та 
«султан Вавилону» за умови, що змовники 
зрадять Христа. Після того, як учасники 
зборів погодились, їм начебто роздали 
порошки для отруєння річок, колодязів та 
фонтанів. Отрута складалася із суміші по-
дрібненої гостії, шматочків тіла змій, жаб, 
ящірок і кажанів разом з людськими екс-
крементами. Агассе розповів, що отримав 
пів фунта такого порошку у лляних мішеч-
ках, які, повернувшись додому, поклав до 
водойм.

Схожі зізнання вибивали і з інших про-
кажених. Дещо відрізнявся лише рецепт 
отрути, до складу якої, за різними свід-
ченнями, входили жіноче волосся, трави, 
посічені на розп'ятті, тіла щурів.

Проте звинувачення вже тоді вигляда-
ли абсурдно. Жодної епідемії прокази чи 
іншої хвороби в країні не спостерігало-
ся, хоча із зізнань прокажених виходило, 
ніби ще минулого року вони масово тру-
їли воду в ріках. Однак народне бажання 
випустити пару отримало своє.

Королівське правосуддя
21 червня 1321 року на «змову» відре-

агував король Філіп V. Він наказав зааре-
штувати усіх французьких прокажених, 
піддати їх тортурам, а після зізнань — спа-
лити на вогнищах. Дії прокажених оголо-
шувалися державною зрадою, а тому все 
конфісковане майно мало відійти до дер-
жавної скарбниці.

Після королівської санкції погроми ле-
прозоріїв та страти прокотилися по всій 
країні. Хоча в королівському наказі євреї 
не згадувалися, вони також потрапили під 
гарячу руку. За свідченнями одного з того-
часних літописців, у королівському замку 
Шинон заживо спалили 160 євреїв. Скіль-
ки ж усього людей стало жертвами теорії 
змови, достеменно невідомо.

 
Істерія пішла на спад лише восени 

1321 року. Заарештованих прокажених, 
яких не встигли стратити, почали відпу-
скати з в’язниць чи замінювали їм смертні 
вироки довічним ув'язненням.

Матеріал взято із сайту 
https://chas.news/not. У скороченні.

Що стається, коли у теорію змови вірить король
Одна з найабсурдніших середньовічних конспірологічних теорій — 

«змова прокажених», яких у Франції звинуватили в намірі заразити 
проказою всіх християн та встановити свою диктатуру.



ДВА БЕРЕГИ8 ЦІКАВО ЗНАТИ Що менi робити, 
щоб спастись?

Таке питання поставив один 
римський воїн, про що йдеться 

у Новому Завіті (Дії святих 
апостолів, 16: 30). Сталось це 

тоді, коли він побачив, що настав 
час міняти життя. 

Любий друже! Можливо, і в 
твоєму серці постали запитання, 
які хвилюють душу, і ти не знаєш, 

що робити.
Якщо хочеш справді бути 

з Богом тепер і у вічності, то 
потрібно стати  християнином, 

зробивши кілька кроків.
КРОК 1: познайомся із вченням 
Христа, з Його заповідями у 

Новому Завіті.
КРОК 2: визнай себе грішником, 

що заслуговує на справедливе 
покарання.

КРОК 3: повір, що Христос 
помер на хресті також і за тебе. 
Він воскрес і робить вільним від 

гріха в момент навернення до 
Нього.

КРОК 4: щиро покайся. Для цього 
схились перед Ним в молитві і 

попроси прощення за всі свої гріхи, 
а потім подякуй за дароване 

спасіння.
КРОК 5: уникай свідомого гріха, 

молися, досліджуй Святе Письмо 
і виконуй те, що там написане. 
Знайди справжніх християн, які 

щиро навернулись до Бога.
Усе вищевикладене знайдеш у 

Новому Завіті, коли будеш читати 
і міркувати над ним.

*   *   * 
Шановні читачі, якщо у вас 

виникли питання або з’явилось ба-
жання відвідати зібрання (богослу-

жіння), чи є потреба звернутися 
за духовною допомогою, то ви мо-
жете зателефонувати за зручним 
для вас регіональним телефоном:

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

Дніпропетровська та 
Запорізька  обл. —

+38(067) 140-47-48, Костянтин;
Донецька та Луганська обл. — 

+38(050) 855-60-89, Віталій; 
+38(097) 565-62-44, Олег;

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

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

Західна Україна —
+38(098) 229-10-88, Віктор;

+38(066) 334-35-80, Тимофій;
Київська обл. —

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

+38(068)53-34567,
+38(099)953-67-27, Валентин;

Одеська, Херсонська та 
Миколаївська обл. —

+38(067)605-08-03, Сергій;
+38(096) 808-65-56, Сергій;

Харківська, Полтавська та 
Сумська обл. —

+38(050) 295-29-34, Тимофій;
Хмельницька обл. —

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

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

+38(067) 121-00-32, Андрій.

Видання віруючих Євангельських християн-баптистів МСЦ   •   м. Київ   •   контактний телефон: 097-081-58-39   •   www.dvaberehy.info  
Тексти цього видання містять імена Бога та цитати Святого Письма, тому прохання ставитися до газети з повагою і не використовувати в неналежних цілях.

Видається на пожертвування віруючих. Розповсюджується безкоштовно.

Африка
Єгипетський забобон: якщо ти поба-

чиш чи почуєш сову, прийдуть страшні 
новини. Хоча це швидше виглядає як дис-
кредитація пернатих, ніж здоровий логіч-
ний висновок.

Забобонні жінки в Руанді не їдять козя-
чого м’яса через страх, що від цього у них 
виросте волосся на обличчі. У такому ви-
падку краще взагалі не їсти м’яса —хтоз-
на, що і де може вирости.

Європа
В Іспанії вхід у кімнату з лівої ноги при-

несе нещастя. Цікаво, чим вона гірша від 
правої?

Люди в Ірландії та Шотландії перекона-
ні, що побачити лише одну сороку — до 
невдачі.

Жінки в стародавній Британії часто но-
сили жолуді в кишенях, щоб забезпечити 
молодий колір обличчя. Та все ж… вони 
старіли. Не допомагало…

В Ісландії прийнято займатися в’язан-
ням лише всередині будинку, бо якщо ро-
бити це надворі, то мороз може помітити 
і надовго затримати холодну погоду. Див-
но, адже по-їхньому виходить, що мороз 
через вікно не бачить.

Відомо, що ірландські наречені на свої 
сукні чіпляють дзвіночки, щоб відлякати 
злих духів, які можуть спробувати зіпсува-
ти їхній шлюб.

У Португалії вважається невдачею 
йти назад. Звісно, якщо не дивитися, куди 
йдеш, то краще і передом не ходити.

В Італії вірять: якщо промовити одна-
кове слово з кимось в унісон, то ніколи не 
одружишся. Втім, щоб усе ж таки уникнути 
самотності, після такого рекомендують 
негайно торкнутися носа. Цікаво, але ні-
хто не може пояснити, при чому тут ніс.

У Британії ставити взуття на стіл озна-
чає прикликати нещастя, оскільки така 
поведінка символізує смерть. Але, здаєть-
ся, це просто невихованість і недотриман-
ня етикету.

У Туреччині свербіж правої руки вка-
зує на отримання багато грошей, а свер-
біж лівої — втрату. Хто-хто, а лікар точно 
знає, в яку суму вам обійдеться цей діа-
гноз.

Америка
Американці бояться не лише п’ятниці, 

13-го, а також номера 666, «числа звіра 
(диявола)». Однак у Китаї бояться зовсім 
не цих чисел, а тремтять від цифри 4, бо 
вона співзвучна зі словом «смерть». А іта-
лійці чомусь лякаються п’ятниці 17-го. 

У Мексиці та деяких країнах американ-
ського континенту дзеркала вважаються 
відкритими дверима для диявола.

Існує канадський забобон, згідно з 
яким жінки, які у період вагітності вжива-
тимуть у раціон рибу, матимуть дитину з 
риб’ячою головою.

У Бразилії вірять, що, поклавши гама-
нець на підлогу, ви згодом залишитеся 
без грошей. 

Азія
За японськими забобонами спати го-

ловою на північ — до невдачі, тому що так 
ховають покійників. А в Африці до тих же 
нещасть призводить відпочинок головою 
на захід. Виходить, іншій частині людства 
залишаються лише Південь і Схід.

Філіппінська традиція говорить, що 
людям ніколи не можна йти до свого бу-
динку відразу з чиїхось поминок. В іншому 
випадку недобрий дух може причепитися 
і піти за вами. Рекомендують на деякий 
час зупинятися у ресторані чи магазині.

Також на Філіппінах вважають, що 
червоний колір привертає блискавку. Як 
саме вона навчилась розрізняти кольо-
ри, тамтешні жителі пояснити не можуть.

Люди, як правило, затамовують подих, 
коли проїжджають повз кладовища, а от 
в Японії в такій ситуації потрібно заховати 
великі пальці — щоб захистити батьків. 
Японською «великий палець» переклада-
ється «батьківський палець», тому такий 

жест нібито захищає рідних від смерті.
Сирія заборонила іграшку йо-йо в 

1933 році через страх, що це може спри-
чинити посуху. Чим саме завинила іграш-
ка, ніхто не пояснив.

В Індії є забобон, заснований на леген-
ді, згідно з яким не слід стригтися у вівто-
рок.

Існує корейське повір’я, згідно з яким 
під час вагітності не можна їсти несиме-
тричну їжу, бо може народитися некра-
сива дитина. Залишається лише сподіва-
тись, що у Кореї найсиметричніша їжа в 
світі.

Це найпоширеніші марновірства, які 
зустрічаються по різних куточках світу. 
Проте у нашій культурі їх не менше, тож 
пропонуємо уявити себе громадянином 
іншої держави і зі сторони поглянути на 
забобони, які століттями побутують у на-
шому народі:

Якщо тобі наступили на ногу, а ти у від-
повідь — ні, то хтось із близьких помре.

Ненароком вступити у послід тварини 
— до грошей.

Якщо неодружений хлопець буде 
облизувати ножа, матиме дружину, го-
стру на язик.

Макогін дівчатам облизувати не вар-
то, бо чоловік лисий буде.

Жовті квіти — до розлуки і печалі.
Якщо тебе переступили, то вже не ви-

ростеш.
Коли брешеш, схрести пальці. Гріх тобі 

не зарахується.
Пташиний послід, який приземляєть-

ся на вас або на щось, що вам належить, 
принесе багатство.

І це далеко не весь перелік того, з чим 
можна зустрітись у наш час. Однак кожен  
робить свій  вибір, у що вірити. Дивно, що 
звертаючи увагу на такі дурниці, люди за-
бувають про свою гординю та непокору 
Богові, які дійсно призводять до непри-
ємностей.

Богдан Михалюк

Невже вони не розуміють?
Кожному хоч раз у житті доводилось потрапляти в ситуацію, коли оточуючі робили щось незрозуміле з точки зору здо-

рового глузду, проте згодом пояснювали, що ТАК ЗАВЕДЕНО. Не оминув такий підхід і тему марновірства. Тож уявіть себе 
туристом, який, потрапляючи до чужих країн, зустрічається з різного роду «традиціями», яким немає пояснень, окрім одно-

го: людська вигадка.

Завдання, яке ставили на вступних іспитах 
в Гарварді у 1869 році

Умови завдання:

Чоловік купив наручного годинника, ланцюжка та 
медальйона за 216 доларів. Годинник і медальйон в су-
купності коштують утричі більше, ніж ланцюжок. Ціна 
ланцюжка і медальйона в сукупності вдвічі нижче, ніж 
ціна годинника. Яка ціна кожного предмета окремо?

Скільки кіл ви можете побачити 
на цій картині?


