
Цей знедолений світ потребує цього світла! Прийдіть до 
Нього! Зробіть цей простий крок: прийміть Ісуса в своє 
життя через молитву, наведену вище.

Про автора
Я народився в Намібії і вивчав 
фізику в Геттінгені та Сан-Дієго/США. 
Після роботи з аналізу безпеки 
швидких реакторів-розмножувачів 
я працював понад 20 років у між-
народній аерокосмічній компанії 
Astrium Space Transportation (тепер 
Airbus Defence & Space), останнім 
часом як заступник технічного директора. Одружений, 
маю двох синів. Після довгих пошуків сенсу життя, 
я знайшов його у справжньому значенні християнства, 
і це стало для мене великим відкриттям. Тому всім, хто 
ще знаходиться у пошуках сенсу життя, я з радістю хотів 
би передати цю інформацію!

Доктор Альбрехт Келльнер

мені мої провини. Дякую, що Ти це зробив! А тепер 
ввійди в моє серце. Я довіряю моє життя Тобі. Зроби 
мене новим творінням!”

Цей досвід переживають багато мільйонів людей протя-
гом вже більше ніж 2000 років. З такої молитви розпо-
чинається нове внутрішнє переживання, якого раніше 
не було. Це нове відчуття істини спочатку є досить обе-
режним, але поступово стає більш виразним: я отримав 
прощення моїх провин! Я став таким творінням, яким 
мав бути. Я повернувся додому. Я знайшов сенс життя. 
Це чітке переживання Божої любові. Також поведінка 
поступово все більше змінюється в сторону подолання 
власного его. Вірус гине.

Висновок
Для того, щоб перешкодити людям знову і знову зав-
давати один одному страждань, правил поведінки 
недостатньо. Потрібна переміна людської природи. 
І справжній сенс бути християнином полягає в тому, 
що така переміна можлива і конкретно відчутна. Ця 
“вакцинація” не являється релігією в тому сенсі, що ста-
рій егоїстичній істоті намагаються привити нові моделі 
поведінки, яким вона ніколи не могла б повністю відпо-
відати. На це спроможна лише нова природа людини. 
Так діє ця “вакцина проти війни”. Той, хто став новим 
творінням, все частіше проявляє до оточуючих якості 
цієї нової природи: любов, справедливість та істинність. 
Ісус навчає, що таким чином ми стаємо світлом для світу. 

Хто створив людину може змінити її сутність. Саме про 
це інформує нас Слово Боже, Біблія. І ця істина походить 
від Творця людини і Творця Всесвіту.

Остаточна вакцинація
Чи є можливою така вакцинація, яка перемінить сут-
ність людини? Біблія дає ствердну відповідь. Але існує 
проблема: егоцентрична людина постійно порушує вка-
зані якості нової природи, а саме: любов, справедли-
вість та істинність. У великому сховищі даних про життя, 
яке має кожна людина, ці порушення зберігаються під 
назвою “борг, провина, гріх”. Цей борг спочатку повинен 
бути повністю оплаченим.

Тоді виникає інша проблема: наше джерело інформації 
— Біблія — впевнено стверджує, що жодна людина не 
може самостійно оплатити свій борг — наприклад, шля-
хом чіткого дотримання визначених правил поведінки 
чи приналежності до якоїсь релігійної чи іншої органі-
зації. Причина цього полягає в наступному: наскільки 
великою є творча сила Творця цього Всесвіту, настільки 
високими є Його стандарти. Ніхто з нас не може само-
стійно наблизитися до цих стандартів.

Яким же чином можна оплатити цей борг? В принципі, 
залишається тільки Один, Хто спроможний це зробити: 
Сам Творець. І саме це являється основним тверджен-
ням Біблії. Він робить це! Те, як Він це робить, є зрозу-
мілим і прослідковується логічно: Творець повинен був 
діяти там, де зародився гріх: не на рівні ангелів чи тва-
рин, а на рівні людини. І саме через Людину, Яка в якості 
замісницької жертви оплатила борг всіх людей. Ви зна-
єте: це відбулося 2000 років тому — цією Людиною був 
Ісус Христос, розіп’ятий на хресті.

Як відбувається ця вакцинація?
Яким чином можна отримати прощення гріхів? Все дуже 
просто: прощення ми можемо отримати через простий 
акт віри. Це можна зробити, наприклад, за допомогою 
такої молитви: “Господь Ісус Христос, ось я стою перед 
Тобою. Зізнаюсь Тобі, що я грішний. Будь ласка, прости 
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ВАКЦИНА  
Чи існує 

Альбрехт Келльнер 

проти війни?



З незапам’ятних часів люди розпалювали жахливі 
війни. Якщо поглянути на історію людства, то можна 
лише прийти до висновку: Щось тут не так!

І найбільше бентежить те, що ми з цього нічому не 
навчилися! Перша світова війна була неймовірно жор-
стокою і забрала близько 17 мільйонів людських життів. 
Юнаки та батьки сімей вистрибували з окопів і зако-
лювали багнетами таких же чоловіків, як вони, коли ті, 
незважаючи на град куль, діставалися їх окопів.

Лише через двадцять один рік все почалося знову. 
Друга світова війна завершилася смертю близько 60 
мільйонів людей і небувалим руйнуванням цілих міст. 
Таку ж нелюдську картину ми спостерігаємо зараз 
в Сирії і навіть у Європі. Що ж тут відбувається?

Ментальний вірус
Війни завжди зароджуються в головах певних людей. 
Вони мають явно духовне походження. Чи йдеться тут 
про певний “ментальний вірус”, який знову і знову 
породжує цю нищівну хворобу під назвою “війна”? А чи 
не інфіковані вже і ми цим вірусом? Багато людей, при-
йшовши ввечері стомленими з роботи, сідають перед 

телевізором і дивляться новини. А що ж там далі за 
програмою? Можливо якийсь кримінальний серіал? 
Наша молодь багато часу проводить за комп’ютерними 
іграми. У що ж вони грають? В більшості випадків — це 
ігри, в яких скоюється вбивство! Чи то комп’ютерні ігри, 
чи серіали, всюди часто йдеться про вбивство і насилля. 
І нам здається, що ми дивимось це для відпочинку, щоб 
розслабитись.

Пошук “вакцини”
Продовжуючи це наочне порівняння, можна сказати, 
що поки існує цей ментальний нищівний вірус, люди 
намагатимуться знайти відповідну вакцину проти нього. 
Очевидно, що ця вакцина не є фізичною. Це має бути 
вакцина на тому ж рівні, тобто ментальна. Зазвичай 
пошук цієї вакцини відбувається у двох сферах: ідеоло-
гічній та релігійній.

Релігійні вчення відрізняються між собою, тим не 
менше, у них є одна спільна риса: релігії дають людям 
моральні орієнтири для їх поведінки. Ці орієнтири часто 
включають молитви, рекомендації по медитації і посту, 
літургії, паломництва та багато правил поведінки, від-
повідно до релігійних норм. Їхня кінцева мета — вста-
новити мир між людьми, якщо не в цьому житті, то 
в майбутньому.

Подібне відбувається з такими ідеологіями, як консер-
ватизм, лібералізм, та соціалізм. Тут також йдеться про 

рекомендації щодо поведінки людей. І вони теж наці-
лені на мирне співіснування.

Консерватизм — це дотримання традиційних ціннос-
тей та ідей. Нові винаходи зазвичай сприймаються кри-
тично. Консерватизм робить акцент на такій поведінці, 
яка визначається суспільними традиціями, переконан-
нями та провідними лідерами.

З іншого боку, лібералізм прагне до вільного еконо-
мічного, політичного та соціального ладу. Він виступає 
за самовизначення людини, з якого розвинулися пове-
дінкові концепції сучасної демократії, включаючи вільну 
конкуренцію.

Соціалізм виступає проти соціальної нерівності під гас-
лом рівності, свободи та солідарності. Щоб забезпечити 
це, існують також певні поведінкові вимоги — у крайніх 
формах аж до насильницького встановлення рівності 
класів.

Страшним є те, що всі ці благі наміри “вакцинувати” люд-
ство не принесли імунітету! Чисельність та жорстокість 
воєн продовжують зростати. Тут важливо зазначити: 
усі ці “вакцини” є вакцинами “на основі поведінки”. 
Виходячи з ідей, традицій чи уявлень про цінності, 
вони прописують певну структуру поведінки. Наскільки 
ефективними є ці вакцини? Можна впевнено констату-
вати: усі вони зазнали невдачі!

Ефективна вакцина
Враховуючи ці факти, виникає актуальне запитання: що 
ж не так з поведінковим підходом? Попри всі правила 
поведінки, виявляється, що людська природа завжди 
бере верх. Незважаючи на гуманістичні ідеали, коруп-
ція та експлуатація відбуваються знову і знову, так само, 
як, незважаючи на релігійне виховання, не викоріню-
ються шахрайство та інші зловживання. Незважаючи на 
спроби знищити соціальні пороки та нівелювати кла-
сові відмінності, відбуваються жахливі насильства над 
цілими народами. Марксистсько-ленінська “вакцинація” 
коштувала життя близько 100 мільйонам людей.

Чи, можливо, “ментальний вірус” знаходиться в при-
роді самої людини? Очевидно: якщо передбачувана 
перевага, яку хтось обіцяє, достатньо велика, тоді 
будуть виправдані брехня, корупція та експлуатація, 
пригнічення та війни, всупереч всім “поведінковим вак-
цинам”. Вірус — це его!

Тепер зрозуміло, чому всі “вакцини“ засновані на пове-
дінці, марні: вони взагалі не борються з вірусом! Вони не 
змінюють саму сутність людини! Тоді, можливо, ми зму-
шені замість “вакцини”, заснованої на поведінці, шукати 
“вакцину”, засновану на сутності людини? Чи не потре-
буємо ми вакцини, яка змінить сутність людини, тобто 
її ядро? Дивно, але до цього часу ні філософські чи ідео-
логічні вчення, ані релігії не прийшли до цієї ідеї.

І все ж: на цій планеті існує унікальне джерело інформа-
ції, яке говорить саме про це. Це — Біблія. Вона навчає 
нас, що людині необхідне внутрішнє переродження. 
Мова йде не про релігійне поводження, а про переміну 
зсередини. В одному з біблійних віршів Бог говорить, 
що хоче забрати з нашого єства кам’яну сутність 
і замінити її на духовну. Він хоче вкласти в нас Свою 
сутність і тим самим зробити з нас людей, які здатні 
виконувати Його заповіді: любов, справедливість та 
істинність.

Це і є вакцина основана на природі людини! Але хто 
б міг про це сказати? Відповідь очевидна, навіть якщо 
комусь вона може показатися незвичною: тільки Той, 
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