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Люб і  д р у з і ,  пр о с н і т ь с я ,  в а с  о бм анюють !  
 
Вам говорять: 
"Проявіть свої пориви і інстинкти, і 
тоді ви станете щасливими!" 
Слово Боже каже: 
"Блаженні (щасливі) ті, що чисті 
серцем, бо вони будуть бачити Бога" 
(Матвія 5,8). 
"Розпустників і перéлюбів буде 
судити Бог" (Євреїв 13,4). 
 
Вам говорять: 
"Включайте оглушливо гучну музику, 
підкручуйте підсилювач гучності, і 
тоді ви будете почувати себе добре!" 
Слово Боже каже: 
"Перебуваючи у спокої і сподіванні 
будете ви сильними" (Ісаї 30,15). 
"Нехай мир Божий панує у ваших 
серцях ... У серцях ваших співайте 
вдячно Господеві, псалми, хвалебні і 
духовні пісні" (Колосян 3,15 наст.). 
 
Вам говорять: 
"Відключіть свій розум, розслабтеся і 
не звертайте увагу на критику! 
Налаштовуйте себе позитивно і 
розширюйте вашу свідомість через 
медетацію, наркотики і 
психотехніки!" 
Слово Боже каже: 
"Будьте розсудливими і тверезо-
мислячими у молитвах!" (1 Петра 4,7). 
"Будьте тверезими і пильними, 
оскільки ваш противник, диявол, 
ходить навколо як лев, що ричить 
шукаючи кого поглинути. Чиніть 
йому опір, що твердо на вірі 
оснований!" (1 Петра 5,8 наст.). 
 
 
 

Вам говорять: 
"Практикуйте оккультизм – магію, 
відьомство, чаклунство – , і тоді ви 
досягнете надприродних знань і 
сили!" 
Слово Боже каже: 
"Ніхто не повинен проводити свого 
сина чи свою дочку через вогонь, або 
займатися ворожбою, яснобаченнями, 
гаданнями чи чаклунством, або 
застосовувати привороження, 
заклинання духів чи гадання за 
зовнішніми прикметами, або 
викликати мертвих; оскільки кожен, 
хто це чинить, є для Господа гидотою" 
(5 Мойсеєва 18,10-12). 
"А ззовні (за межами небесного міста) 
пси і чаклуни і розпустники і вбивці і 
ті, що поклоняються ідолам і всі, хто 
любить і чинить неправду" 
(Об’явлення 22,15). 
Їхнє місце "буде у вогняному озері, 
яке горить огнем і сіркою" 
(Об’явлення 21,8). 
 
Вам говорять: 
"Йдіть туди, де відбуваються  великі 
ознаки і чуда, де трапляються величні 
видіння і об’явлення і де ви зможете 
набути надзвичайно особливого 
досвіду!" 
Слово Боже каже: 
"Ви, любі, вірте не кожному духові, 
але випробовуйте духів, чи від Бога 
вони; оскільки з’явилось багато 
неправдивих пророків у світі" (1 Івана 
4,1). 
"Постануть неправдиві христи́ і 
неправдиві пророки, і будуть великі 
ознаки і чуда чинити, для того, щоб 
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якщо б це можливо було, спокусити і 
обраних" (Матвія 24,24). 
 
Вам говорять: 
"Станьте всі одним єдиним, оскільки 
всі релігії сповідують одного і того ж 
Бога!" 
Слово Боже каже: 
"Я – Господь, Бог твій ... Ти повинен 
мати жодних інших Богів переді 
Мною!" (Перша Заповідь, 2 Мойсеєва 
20,2 наст.). 
"Ви не повинні приймати бого-
служіння язичників ... Оскільки усі 
їхні боги є ніщо ... ніщо інше як 
городнє опудало на огірковім полі" 
(Єремії 10,2.3.5). 
 
Ісус Христос, Син Божий, каже: 
"Я є дорога, правда і життя; ніхто не 
може прийти до Батька, не 
пройшовши крізь Мене" (Івана 14,6). 
 
Вам говорять: 
"Кожна людина є дитиною Божою; 
тому в кожній людині живе Божий 
Дух." 
Слово Боже каже: 
"А всім, що Його (Ісуса Христа) 
прийняли, дав Він їм владу дітьми 
Божими стати, тим, що в Його Ім’я 
вірять, що ... від Бога народжені" 
(Івана 1,12 наст.). 
"І коли Він (Христос) звершився, то 
для усіх, що Йому слухняними є, став 
Він винуватцем вічного спасіння" 
(Євреїв 5,9). 
 
Вам говорять: 
"Не розказуйте нічого про гріхи, а 
лише про помилки, зриви, невдачі і 
погану долю! Добро і зло – це одне і 
те ж саме!" 
Слово Боже каже: 
"Гріх – це те, що псує людей" (Книга 
Приповістей 14,34). 
 "Горе тим, хто називає зло добрим і 
добро злим, хто робить з темряви 

світло і з світла темряву, хто робить з 
кислого солодке і з солодкого кисле!" 
(Єсая 5,20). 
 
Вам говорять: 
"Прислухайтеся до самих себе; бо 
тільки в собі ви знайдете правду, якщо 
достатньо довго медитуєте!" 
Слово Боже каже: 
"З серця походять злі думки, вбивство, 
зрада, розпуста, кража, неправдиві 
свідчення і лихослів’я. Це речі які 
роблять людину нечистою" (Матвія 
15,19 наст.). 
"Я знаю, що в мені, тобто в плоті 
моїй, не живе ніщо добре" (Римлян 
7,18.25). 
 
Вам говорять: 
"Сприймайте усіх так, як вони 
думають і живуть; залиште кожному 
його культуру і його манеру життя 
такими як вони є!" 
Слово Боже каже: 
"Надоумляйте непорядних людей!"   
(1 Солунян 5,14). 
"Хіба ж ви не знаєте, що неправедні 
не успадкують Царства Божого? Не 
дозвольте собі ввійти в блуд! Ні 
розпустники, ні ідоля́ни, ні 
перелюбники, ні гомосексуалісти, ні 
педофіли, ні злодії, ні скупці, ні 
п’яниці, ні ті, що лихословлять на 
інших, ні розбійники не успадкують 
Царства Божого. І такими були дехто з 
вас. Але ви обмились, освятились, 
виправдались Іменем Господа Ісуса 
Христа і Духом нашого Бога"             
(1 Коринтян 6,9-11). 
 
 

Тому: 
 
Опирайтеся проникненню поганих 
прикладів із журналів, радіо, 
телебачення і інтернету, які говорять 
про "любов", але мають на увазі 
"розпусту" і таким чином псують вас! 
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Дотримуйтесь зразка Божого Сина 
Ісуса Христа. Він є безгрішним і 
святим і показує нам Своїм життям і 
Своєю наукою, як поводиться 
справжня любов! 
 
Опирайтеся проникненню небіб-
лійних релігійних змішань і ойкумен! 
Дотримуйтесь чотирьохкратних 
"єдностей" Святого Письма: єдиної 
Біблії, єдиного Христа, єдиної 
милості, єдиної віри! 
 
Опирайтеся проникненню манії 
небіблійних знаків і див. 
Дотримуйтесь найбільшого чуда: 
завдання ран Ісусові Христові, який 
віддав Своє життя на хресті за наше 
спасіння і на третій день дивовижним 
чином воскрес із мертвих! 
 
Опирайтеся проникненню так званій 
– на жаль також в "християнських" 
колах – широко поширеній "культурі 
забав", яка представляє навіть хрест 
Ісуса Христа як предмет розваг і 
безчестить святого Бога! 
Дотримуйтесь триєдиного Бога, який 
одночасно є святим і справедливим, 
люблячий і милосердний! 

 

Опирайтеся містичному затума-
ненню, яке внушає вам, що в вас 
могла б жити "Божа іскра"! 
Дотримуйтесь факту повної зіпсо-
ваності і втраченості людського серця, 
якому надається спасіння лише з 
милосердя! 
 
Опирайтеся так званій "музичній 
культурі", якій здається, що вона 
зможе навернути людей до 
християнської віри з допомогою 
язичницьких елементів (напр. диких 
піднесених ритмів, повторень слів або 
також екстремально повільних, 
трансналаштованих мелодій)! 
Дотримуйтесь приємних духовних 
пісень, які йдуть від спокійного, 
ніжного серця! 
 
Опирайтеся духові часу, позаду якого 
причаївся дух диявола! 
Дотримуйтесь Божого Духа, який 
відділяє вас від цього пропадаючого 
світу і в усій правді веде і направляє 
вас! 

 
 

„Господь  близький  до  всіх ,  хто  Його  кличе ,   
до  всіх ,  хто  кличе  Його  правдою“ 

(Псалм 145,18) 
 
 Упорядник: доктор Лотар Ґасман, Пфорцгайм 

 
"Лист до молоді" перекладено на даний момент на наступні мови: німецька, 
англійська, голландська, латвійська і іспанська. Переклади є в наявності на інтернет-
сторінці упорядника www.L-Gassmann.de. Ви маєте право їх доповнювати, з 
обов’язковою вказівкою на джерело. 

Нові переклади надсилайте будь-ласка автору. Дякую. 
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