
Зустріч, якої неможливо 
уникнути!

Бо це та звістка, яку від початку 
ви чули, щоб любили один одного...

(1Iван.3:11)

Добразвістка

Проходячи вулицями сучасного українського 
міста, часто можна побачити, як переважно 
молоді люди роздають рекламні листівки 

та газети. Особливо запам’яталась українцям масова 
роздача передвиборної інформації агітаційного ха-
рактеру. Вулиці були вкриті паперовими листівками 
різного формату, як осіннім листям.

Інший тип людей, які роздають листівки чи га-
зети, – це віруючі. У цьому випадку поширюється 
інформація духовного змісту.

Маса інформації – чи то реклама, політична чи 
релігійна пропаганда – зливається в єдиний потік 
інформації і створює свого роду відразу в більшості 
перехожих. Люди реагують по різному: хтось 
відвернеться, коли звучить звернення «візьміть, будь 
ласка» і пропонується листівка, хтось опустить голо-
ву і скаже: «Ні», а хтось ніяк не відреагує, швидко 
проходячи далі. 

Подібна картина спостерігається і в будинках біля 
поштових скриньок. Люди не встигають переглянути 
всю інформацію, яка їм пропонується, а прибираль-
ницям в під’їздах додається роботи!

Чи варто і чи можливо пересічному українцю, 
що проживає в місті, брати інформацію, яка щодня 
пропонується у вигляді листівок, трактатів чи газет? 
Взагалі, чи потрібна вона нам?

Відповідь на це питання знайти важко, тому що 
кожна людина особисто вирішує: взяти чи ні. Все ж 
хотілося б замислитися про ті листівки та газети, які 
розповсюджують віруючі. Чи варті вони нашої уваги? 
– Це питання викликало ряд наступних запитань: що 
спонукає віруючих ходити по містах і селах та про-
понувати людям свої трактати чи газети? (зрозуміло, 
якщо це реклама чи передвиборча агітація, та в цьому 
випадку дещо не так!); хто стоїть за цією справою?

Щоб відповісти на ці запитання,нам необхідно 
копнути глибше та зазирнути в історію.

Оскільки мова йде про віруючих, мається на увазі 
християнських віруючих, то важливо розглянути 
історію християнського періоду.

Ісус Христос, Син Божий, коли був на землі в 
людській подобі, повістував людям вічні Принци-
пи Високої Моралі. Місця, де говорив Ісус, були 
різними: коли в храмі, коли на вулиці, на природі чи 
в центрі міста. Тисячам одночасно або в особистих 
розмовах Господь розсівав в серця людей істину про 
покаяння, прощення та спасіння. Як сьогодні, так і 
тоді дехто приймав Його Слово, дехто проходив далі, 
не звертаючи уваги, декотрі навіть насміхались!

Були люди, які прийняли святі істини та побачили 
спасіння в Ісусі! Одними із перших були учні Хри-
ста, названі пізніше апостолами. Великий Учитель на 
протязі Свого життя та служіння навчав Своїх учнів 
безцінним та простим істинам Євангелія – благої 
звістки про спасіння грішників через каяття! Коли 
учні зрозуміли цю істину та зміцнилися у вірі, а Хри-
стова місія викуплення людства завершувалась, вони 
отримали завдання від свого Наставника. 

Про це написано в Євангелії від Матвія 28:19:
«Тож ідіть, і навчіть всі народи…».
Син Божий, Який віддав Своє життя за грішних, 

приречених на смерть людей, дає повеління Своїм 
учням йти і розповідати, писати, розповсюджувати 
цю важливу інформацію про шлях спасіння. Апосто-
ли пішли в різні міста і навіть країни, щоб сповістити 
людям добру вість та велику надію.

Розповсюджувалось Євангеліє усіма можливими 
на той час засобами. Один із таких – це послання. 
Апостоли писали наставляння в листах, що посила-
лися до мешканців міст та селищ.

Апостол Павло, який вважався апостолом 
язичників, так говорив про свій обов’язок:

«Я боржник перед греками й варварами, мудри-
ми й немудрими» (Послання до римлян 1:14). Для 
Павла було за велику честь поширювати істину про 
Христа: 

«Бо я не соромлюся Євангелії: вона бо - сила Божа 
на спасіння кожному, хто вірує: перше юдеєві, а потім 
грекові» (Послання до римлян 1:16)

Так апостоли несли світові Євангеліє, яке сяя-

ло яскравими світильниками у серцях тих, хто його 
приймав. А Господь завжди допомагав вірним носіям 
Свого світла, виконуючи обіцянку: «…і ось Я з вами 
в усі дні до закінчення віку» (Матвія 28:20).

З того часу до наших днів пройшло багато років; 
багато чого змінилось. Щось забулося, щось вимер-
ло, щось відкрито й винайдено, але подяка Богу, що 
залишились, хоч і небагато, такі люди, які готові по-
нести вість спасіння в міста і села, як це робив Хри-
стос, як це робили апостоли!

Дорогі друзі, шановні читачі!
Якщо на вулиці, на площі чи в поштовій скриньці 

ви зустрінете вість спасіння на основі святої книги 
Біблії, будь ласка, не проходьте так, ніби вам байду-
же. Можливо, це той момент, коли Господь стукає в 
двері вашого серця!

«Ось Я стою під дверима та стукаю: коли хто почує 
Мій голос і двері відчинить, Я до нього ввійду, і буду 
вечеряти з ним, а він зо Мною» (Об’явлення 3:20).

Можливо, це саме та найважливіша мить у вашо-
му житті, коли потрібно відповісти Христу.

«Прийдіть до Мене, усі струджені та обтяжені, і Я 

вас заспокою!» (Матвія 11:28).
Отже, в чомусь світ таки змінився… Святе Слово 

Боже сьогодні розглядають на одному рівні з деше-
вою рекламою чи з брудною нечесною політикою. 
Чисте змішане з нечистим! Святе – з грішним!

Дорогий читачу! Нехай милостивий Бог допомо-
же Вам відрізнити правду від неправди, зробити цей 
важливий крок та не зневіритись!

«Сьогодні, як голос Його ви почуєте, не робіть 
затверділими ваших сердець, як під час нарікань!» 
(Послання до євреїв 3:15).

Можливо, таки варто взяти?..

Християнська місіонерська  газета в кожен дім

Варто взяти чи ні???
Благодать та Закон Імунна система-ідеальний 

захист від хвороб!2 3 4Наше здоровья:



2            Добра звістка

Сімдесят років тому 
велика залізнична 
компанія в США, 

усвідомлюючи небезпеку, яку 
створюють залізничні переїзди, 
встано¬вила винагороду в 
розмірі 2500 доларів тому, хто 
запропонує три найкращих сло-
ва для по¬передження водіїв 
про небезпеку на переїздах. Пе-
реможцем став чоловік, який за-
пропонував наступні три слова: 
«Зупинись!» «Подивись!» 
«Послухай!» Кожне з цих слів 
було оцінено у 833 долари, але 
вони набагато дорожчі, врахо-
вуючи скільки життів врятува-
ли, і абсолютно нічого не варті 
для тих, хто на них не звертає 
ніякої уваги. Слова попере-
дження, які бережуть одних, не 
до¬помагають іншим тільки 
тому, що їх не беруть до уваги.

Так само і ви можете сотні 
разів чути про приготування до 
зустрічі з Христом, але так і за-
лишитесь абсолютно неготови-
ми.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ НА ПРО-
СТОТУ СЛІВ!

Кожне слово наведеного вірша над-
звичайно просте за змістом. У Біблії ска-
зано: «Приготуй¬ся до зустрічі Бога 
свого!»(Амоса 4:12). Приго¬туватись 
– значить бути готовим, бути готовим 
до смерті. Готовим до суду, готовим 
до прихо¬ду Господа! Святе Письмо 
свідчить, що всі, від малого до велико-
го, грішні: «Бо всі згрішили, і позбавлені 
Божої слави» (Римл. 3:23).

Бог говорить, що кожна людина 
повинна за¬лишити свої гріхи, якщо 
бажає зустріти Господа в мирі, а Біблія 
чітко проголошує, що ніщо, окрім 
Крові Ісуса Христа, не може очистити 
гріхів: «Коли ж ходимо в світлі, як Сам 
Він у світлі, то маємо спільність один 
із одним, і кров Ісуса Хри-ста, Його 
Сина, очищує нас від усякого гріха» (1 
Івана 1:7).

Слова цього вірша прості й зрозумілі. 
«При¬готуйся до зустрічі Бога свого» 
означає бути готовим до зустрічі з Бо-
гом будь-якої хвилини! Однак ці над-
звичайно прості слова багато хто, як 
доводить практичне життя, розуміють 
непра¬вильно: хтось готується до 
одруження, інші – до подорожі, діти 
готуються до шкільного життя, дех-
то готується до старості, відкладаючи 
якусь частину грошей. Більшість лю-
дей готується до різних обставин, окрім 
найголовнішого – зустрічі з Богом. 
Друже, зверни увагу на ці слова Біблії: 
«Приготуйся до зустрічі Бога свого!»

ПРИХІД ХРИСТА НЕЗАБАРОМ, хоч 
не всі цьому раді, але це істина – всі 
мають зустріти Бога: багаті й бідні, 
молоді й старі, вчені й неосвічені – ко-
жен зустріне Його! Ти можеш відмінити 
або перенести багато зустрічей, але 
ця зустріч відбудеться за будь-яких 
обставин. Біблія говорить: «Тому ко-
жен із нас сам за себе дасть відповідь 
Богові» (Римл. 14:12). У твоєму житті 
може статись миттєва смерть, але 
після воскресіння тебе приведуть пе-
ред Бога без будь-якого попереднього 
повідомлення.

Один випадок, який стався в 
Шотландії, добре ілюструє це. Одного 

разу старий проповідник, який ревно 
проповідував Євангеліє, зайшов до ма-
газину. Господар крамниці розповів: «Я 
був за¬йнятий роботою в магазині, коли 
без стуку, тихо ввійшов проповідник. 
Він сказав: «Ви чекали на мене?» - 
«Ні, пане, не чекав», - відповів я. Після 
невеликої паузи проповідник серйоз-
но сказав: «Що було б, коли б це була 
смерть?» Потім гість повернувся і вий-
шов так швидко, як і зайшов». Слова, 
сказані проповідником, змусили цього 
чоловіка зупинитись і замислитись над 
своїм життям.

Для вірних дітей Божих зустріч з 
Ісусом буде чудовою подією: навіть 
смерть не страшна для них, бо вона 
тільки наближає радісну зустріч. Апо-
стол Павло в кінці життя писав: «Бо 

я вже за жертву стаю, і час відходу 
мого вже настав. Я змагався добрим 
змагом, свій біг закінчив, віру зберіг. 
Наостанку мені призначається вінок 
праведности, якого мені того дня 
дасть Господь, Суддя праведний; і 
не тільки мені, але й усім, хто прихід 
Його полюбив» (2 Тимофія 4:6-8). Але 
для невірних прихід Христа буде жах-
ливою подією: «Страшна річ упасти в 
руки Бога Живо¬го!» (Євреям 10:31). 
«Господь довготерпеливий, і багато-
милостивий, Він прощає провину та 
пере-ступ, і не очистить винного» 
(Числа 14:18). Якщо ти нехтуєш Божою 
любов’ю, відкидаєш Його спасіння та 

не звертаєш уваги на попередження, 
тоді день, коли ти постанеш перед Ним, 
стане для тебе жахливим днем.

БЕЗГЛУЗДО ВІДКЛАДАТИ 
ПРИГОТУВАННЯ

Кожен з нас неодноразово грішив 
проти Бога. Справедливість Закону Бо-
жого вимагає покарання за наші гріхи, 
проте Божа любов до нас дає відповідь 
на вимоги справедливості. Ця відповідь 
– смерть Сина Божого. Пророк Ісая го-
ворить: «На Нього Господь поклав гріх 
усіх нас» (Ісаї 53:6). Щоб смерть Ісуса 
Христа дійсно стала викупленням за 
твої гріхи, тобі особисто необхідно 
прийняти Його у своє серце. Але існує 
небезпека відкладати цю подію на 
завтрашній день.

Біблія розповідає, як апостол 

Павло проповідував Феліксу: «І як 
розповідав він про праведність, і про 
здержливість, та про майбутній 
суд, то Фелікса страх обгорнув, і він 
відповів: Те¬пер іди собі, відповідного 
ж часу покличу тебе!» (Дії 24:25). 
Історія свідчить, що Фелікс так ніколи і 
не знайшов часу, щоб покликати Павла. 
Кожен з нас може померти ще до 10 го-
дини цього вечора, і це не жарт. Ми не 
знаємо, коли вона нас покли¬че – нам 
доведеться йти. Дехто думає, що доче-
каються 11 години вечора і тоді впу-
стять у своє серце Господа. Але багато 
з них померли о 10.30, так і не віддавши 

свого серця Христу! Відкладати завж-
ди небезпечно!

СПАСІННЯ – ЦЕ ДАР, його 
неможливо за¬служити. «Бо за-
плата за гріх смерть, а дар Божий 
вічне життя в Христі Ісусі, Господі 
нашім!» (Римл. 6:23). Цей дар дається 
всім бажаючим: «А Дух і невіста го-
ворять: Прийди! А хто чує, хай каже: 
Прийди! І хто прагне, хай прийде, і 
хто хоче, хай воду життя бере да-
ром!» (Об’явлення 22:17).

Ба¬гато людей сподіваються, що 
добрими ділами, об¬рядами, церков-
ною діяльністю та благочинністю вони 
приготуються до зустрічі з Богом. Але 
Біблія говорить, що Він спасає нас 
«не з діл праведно¬сти, що ми їх учи-
нили були, а з Своєї милости» (Тита 
3:5). Ніхто не зможе стверджувати: «Я 
зро¬бив те і те, і тепер Бог зобов’язаний 
мене спасти». Добрі діла надзвичайно 
важливі в християнсько¬му житті, але 
вони ніколи не викуплять наших гріхів. 
Ми спасаємось вірою в Ісуса Христа, 
Який пролив Свою Кров на хресті і 
взяв на Себе наші гріхи. Це найбільший 
дар, який Бог міг подару¬вати людству, 
– дар нашого спасіння. Звичайно, дар 
принесе користь нам лише тоді, коли 
ми його приймемо.

У США мало місце одне з 
найнезвичайніших судових засідань. У 
1830 р. Джордж Вільсон був засудже-
ний судом Філадельфії до страти че¬рез 
повішання. Президентом США на той 
час був Ендрю Джексон. Коли до стра-
ти залишало¬ся близько трьох тижнів, 
на прохання багатьох друзів підсудного 
Президент Джексон видав на¬каз про 
помилування. Але загальне здивуван-
ня викликала реакція підсудного, який 
заявив, що помилування є недійсним 
без його згоди. Він вимагав, щоб ви-
рок був виконаний. Склала¬ся право-
ва «ситуація», якої не виникало ніколи 
раніше, тому що помилування завж-
ди приймали з радістю. Що повинен 
був робити головний суд¬дя: викона-
ти указ Президента про помилування 
чи виконати рішення суду про страту 
Вільсона? У зв’язку з тим, що закон не 
давав відповіді на це питання, Прези-
дент Джексон скликав Вер¬ховний Суд. 
Було прийняте наступне рішення: «По-
милування – документ, дійсний залеж-
но від прийняття тим, кому він виданий. 
Якщо поми¬лування не приймається – 
воно недійсне, отже, Джордж Вільсон 
має бути страченим».

Більшість людей погодяться з тим, 
що Джор¬джу Вільсону нерозумно 
було відмовлятись від помилування. 
У той самий час багато з них щоденно 
відмовляються від помилування, яке 
пропонує їм Бог. Якщо ти не розкаявся 
у своїх гріхах, ти – грішник, засудже-
ний гріхом на вічну смерть в «останній 
день». Однак сьогодні Бог пропонує 
тобі помилування; Він говорить, що 
тобі не треба помирати, бо Христос 
вже помер за тебе! Важко уявити, щоб 
хтось, маючи здо-ровий глузд, відкинув 
це помилування, за яке Христос так до-
рого заплатив! Та якщо ти все ж таки 
відмовишся – помилування не буде! 
Тоді ти отримаєш те, що заслужив.

У Своєму Слові Бог закликає: «По-
кайтеся, і нехай же охриститься 
кожен із вас у Ім’я Ісуса Христа на 
відпущення ваших гріхів, і дара Духа 
Святого ви приймете!» (Дії 2:38). Не-
вже ти не зробиш правильного вибору 
сьогодні? 

Якщо хочеш уникнути гніву Божого, прийди до Нього в обійми      
Августин

Пам’ятай, завтра може бути пізно!
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Закон бо через Мойсея був даний, 
а благодать та правда з’явилися 
через Ісуса Христа” (Від Івана 

1:17).
Яку роль у житті людини відіграє бла-

годать і Закон?
“…щоб ми виправдались Його благо-

даттю, і стали спадкоємцями за надією на 
вічне життя” (Тита 3:7).

Благодаттю людина виправдовується, 
тобто отримує прощення. Однак наступ-
на цитата з Біблії відкриває ще одну місію 
благодаті для людей, а саме:

“Бо з’явилася Божа благодать, що 
спасає всіх людей, і навчає нас, щоб ми, 
відцуравшись безбожности та світських 
пожадливостей, жили помірковано та 
пра¬ведно, і побожно в теперішнім віці, 
і чекали блаженної надії та з’явлення сла-
ви великого Бога й Спаса нашого Христа 
Ісуса” (Тита 2:11-13).

З цього тексту зрозуміло, що благо-
дать ще може навчати нас, щоб жити в 
праведності й благочесті. Але якщо ми 
заявляємо, що для нас це неможливо, то 
благодать і тут для нас стає помічником. У 
словнику Даля ми читаємо наступне виз-
начення благодаті: “Благодать – дари Свя-
того Духа…; допомога, послана згори, для 
виконання волі Божої”.

Священна історія Йосипа розповідає 
нам, як за допомогою благодаті можна 
протистояти гріху. Відчуваючи презирство 
зі сторони братів за те, що говорив прав-
ду, пізнавши гіркоту рабського життя за 
слухняність батькові, кинутий у в’язницю 
за відмову порушити заповідь Божу з дру-
жиною свого господаря, він не потішав 
себе думкою, що коли він чинитиме так, 
як і інші, то і йому буде легше жити. Він 
у всьому покладався на Бога, керу¬ючись 
принципом Закону, коли говорив: “Як же 
я вчиню це велике зло, і згрішу перед 
Богом?”(Буття 39:9).

Йосип був щирим, благочестивим і 
вірив у Бога. Він відвернувся від споку-
си гріха і зосередився на Бозі. “Бог був 
із ним, і що він робив, щастив йому 
Господь” (Буття 39:23). Господь щедро 
благословив його, тому що Йосип зберіг 
віру й Божі стандарти справедливості.

Давайте жити так, як Йосип, не зани-
жуючи стандартів Божих! Давайте в часи 
спокус піднімемо свій взір до Бога, для 
Якого немає нічого неможливого! Коли 
ми слабнемо, Він виявляє вельми велику 
милість! Його обітниці звучать так: “Хіба 
ж ти не знаєш, або ти не чув: Бог відвічний 
Господь, що кінці землі Він створив? Він 
не змучується та не втомлюється, і не збаг-
ненний розум Його. Він змученому дає 
силу, а безсилому міць” (Ісайї 40:28, 29). 
Шукайте Господа, коли вам важко, замість 
того щоб занижувати свої моральні й 
життєві принципи! У 1 до Коринтян 10:13 
апостол Павло підбадьорює кожного: “Я 
бо найменший з апостолів, що негідний 
зватись апостолом, бо я переслідував був 
Божу Церкву. Та благодаттю Божою я 
те, що є, і благодать Його, що в мені, не 
даремна була, але я працював більше всіх 
їх, правда не я, але Божа благодать, що зо 
мною вона …” (1 до коринтян 15:9,10).

Отже, щоб отримати право ввійти в 
Царство Боже, людина повинна не тільки 
отримати виправдання від гріхів через 
благодать, але й навчитися жити правед-
ним життям, щоб відповідати стандартам 
Небесного Царства. Саме для цього й 
даний Закон як керівництво, щоб можна 
було точно визначати, що добре, а що зле. 
“Законом бо гріх пізнається” (До римлян 
3:20). “Бо Закон чинить гнів; де ж немає 
Закону, немає й переступу” (До римлян 
4:15). Закон Божий ще називають мораль-
ним Законом.

Висока моральність завжди була осно-
вою духовності не тільки справжньої релігії, 
але і відмінною рисою цивілізованого 
суспільства, руйнування моральних 
стандартів якого завжди призводило до 
виникнення кризових ситуацій і навіть са-
мознищення. Досить при цьому згадати 
допотопний світ, що загинув через «вели-
ке розбещення, людини на землі», тому 
що “ввесь нахил думки серця її – тільки 
зло повсякденно” (Буття 6:5). Така ж доля 
і жителів відомих усім древніх міст Содому 
й Гоморри, тому що “гріх їхній став дуже 
тяжкий” (Буття 18:20).

Історія людства не один раз 
підтверджувала, що моральність – основа 
життя на Землі. Від неї залежить добробут 
людей, їхнє щастя і навіть економічний 
рівень життя. Від екології душі залежить 
екологія природи; від ставлення до Бо-
жого Закону залежить дієвість цивільних і 
державних законів.

Коли після гріхопадіння люди почали 
установлювати власні, нерідко помилкові 
моральні стандарти, Бог дав Свій За-
кон, що ще називається Декалогом [10 
Заповідей]. Якого великого значення Бог 
надавав цьому Закону, свідчать такі факти:

1) проголосив його привселюдно 
без посередників;

2) записав Своїм перстом не на 
піску або папері, а на камені, що ви-
ключало підробку; помітьте: ні до того, 
ні після Бог нічого не писав Сам, а 
лише повідомляв через посередників, 
що свідчить про унікальність цього 
Закону;

3) коли перший оригінал був зни-
щений, Бог знову написав його Своїм 
перстом, щоб людина не могла ні дода-
ти до нього, ні відняти.

Святе Письмо вказує на те, що в 
Законі відбитий Божий характер, який не 
змінюється (Якова 1:17), а тому і Закон Його 
ніколи не може змінитися. Насправді ж, 
основою моральних законів цивілізованих 
народів усіх часів був і залишається Закон 
Божий.

Перша частина Декалогу (4 Заповіді) 
регулює взаємина людини з Богом  за пер-
винним принципом любові: “Ісус промо-
вив йому: “Люби Господа Бога свого всім серцем 
своїм, і всією душею своею, і всією своєю думкою” 
(Матвія 22:37). Творець вклав у єство лю-
дини волю й абсолютно не визнає насиль-
ства. Він бажає, щоб люди ви¬конували 
перші чотири Заповіді з любові до Нього, 
а значить – добровільно.

I
 “Я Господь, Бог твій, що вивів 

тебе з єгипетського краю з дому 
рабства. Хай не буде тобі інших 
богів передо Мною!” (Вихід 20:2, 3).

Сучасні люди, мабуть, не визнають 
богами рукотворних ідолів, як це робили 
наші предки, язичники, однак богів, яким 
поклоняються і до цього дня, усе рівно не 
стало менше. Усе, що ми любимо більше, 
ніж Бога і Його істину, є нашим богом і 
порушенням першої Заповіді.

II
 “Не роби собі різьби і всякої 

подоби з того, що на небі вгорі, 
і що на землі долі, і що в воді під 

землею. Не вклоняйся їм і не 
служи їм, бо Я Господь, Бог твій, 

Бог заздрісний, що карає за про-
вину батьків на синах, на третіх і 
на четвертих поколіннях тих, хто 

ненавидить Мене, і що чинить 
милість тисячам поколінь тих, 

хто любить Мене, і хто держиться 
Моїх заповідей” (Вихід 20:4-6).

Сьогодні люди поклоняються чому і 
кому завгодно, навіть самому сатані. Пред-
метом поклоніння можуть бути речі, що 
людина цінує вище понад усе, навіть інша 
особистість. Друга Заповідь забороняє 
поклоніння іконам, навіть якщо на них 
зображений Христос, святим мощам і ін. 
Фактично це та ж язичницька система 
предків, які поклонялися творінню рук.

III
“Не призивай Імення Господа, 
Бога твого, надаремно, бо не 

помилує Господь того, хто призи-
ватиме Його Ймення надаремно” 

(Вихід 20:7).
Боже ім’я – святе, і його не можна ви-

мовляти бездумно, не задумуючись ні про 
час, ні про місце. Порушенням третьої 
Заповіді є також і звичка божитися.

IV
 “Пам’ятай день суботній, щоб 
святити його! Шість день пра-
цюй і роби всю працю свою, а 

день сьомий субота для Господа, 
Бога твого: не роби жодної праці 
ти й син твій, та дочка твоя, раб 
твій та невільниця твоя, і худоба 
твоя, і приходько твій, що в бра-
мах твоїх. Бо шість день творив 
Господь небо та землю, море та 

все, що в них, а дня сьомого спо-
чив тому поблагословив Господь 

день суботній і освятив його” 
(Вихід 20:8-11).

Майже увесь християнський світ забуває 
про існування четвертої Заповіді. З’явилася 
безліч теорій про те, що ця Заповідь була 
змінена або взагалі скасована. Однак зне-
вага цією Заповіддю або перенесення 
святості суботи на інший день тижня є не 
що інше, як зрада стосовно Бога і Його 
Святого Закону.

Друга частина Божого Закону (шість 
Заповідей) регулює взаємини між людь-
ми.

V
 “Шануй свого батька та матір 

свою, щоб довгі були твої дні на 
землі, яку Господь, Бог твій, дає 

тобі!” (Вихід 20:12). 
Чи не є всі наші лиха результатом по-

рушення п’ятої Заповіді? Чи буде лю-
дина поважати чоловіка, дружину, дру-
га, співробітника, якщо він не навчився 
поважати батьків? А, може, саме батьки 
винні в тому, що їх не поважають? Як ми 
виховуємо своїх дітей? Варто серйозно за-
думатися над цим питанням. 

VI
 “Не вбивай!” (Вихід 20:13). 

Багато хто вважають, що не порушу-
ють шостої Заповіді, хоча нерідко ранять 
ближнього «гострим» словом, необдума-
ним вчинком. Та як багато людей саме з 
цієї причини передчасно зійшли в могилу! 
“Кожен хто ненавидить брата свого, той душо-
губ” (1 Івана 3:15). «Хто скаже на брата свого: 
...”дурний”, підпадає геєнні огненній» (Матвія 
5:22). От біблійна позиція. 

VII
 “Не чини перелюбу” (Вихід 20:14). 
Саме в порушенні сьомої Заповіді – 

причина багатьох трагедій суспільства: 
розпуста, низька мораль, розлучен¬ня, а 
за ними – мільйони сиріт, бездоглядність. 
Зрештою, це призвело світ до загибелі у 
водах потопу. Це ж призведе і нинішній 
світ до загибелі у вогні. (2 Петра 3:7). 

VIII
 “Не кради” (Вихід 20:15). 

Для багатьох злодійство – вже не гріх, 
тому що їхнім девізом стало: «Не украдеш 
– не проживеш». І як наслідок порушен-
ня восьмої Заповіді – злодійство, грабіж, 
шантаж, рекет та ін. Чи не є це ознакою 
останнього часу? 

IX
 “Не свідкуй неправдиво на свого 

ближнього!” (Вихід 20:16). 
Поширюючи погані чутки про 

ближніх, засуджуючи їхні дії, навіть 
щирі християни серйозно грішать, не 
розуміючи того, що порушують дев’яту 
Заповідь. Хіба не найбільше люди пору-
шують саме цю Заповідь? 

X
 “Не жадай дому ближнього 
свого, не жадай жони ближ-

нього свого, ані раба його, ані 
невільниці його, ані вола його, ані 

осла його, ані всього, що ближ-
нього твого!” (Вихід 20:17). 

Заздрість – початок усіх гріхів стосовно 
наших ближніх. Це прихований гріх, і якщо 
він силою Святого Духа не буде переможе-
ний, рано або пізно він стане явним із усіма 
своїми трагічними наслідками. 

Наше покоління стало свідком фатальної 
втрати моральних цінностей через пору-
шення Божого Закону. Неможливо вважати 
себе законослухняним, порушуючи хоча б 
одну з Заповідей, тому що «Хто всього Закона 
виконує, а згрішить в одному, той винним у всьо-
му стає». (Якова 2:10). Якщо не убиваєте, не 
чините перелюбу, але працюєте в суботній 
день, в очах Бога ви – порушник усього За-
кону. 

З появою у світі гріха виникла і проблема: 
або за принципом Закону грішник повинен 
померти, або скасувати Закон, щоб беззакон-
ня більше не вважалося гріхом і тим самим 
увічнити гріх. Отець, Син і Дух Святий при-
йняли третій, можна сказати, компромісний 
варіант у зв’язку з заявою Сина Божого: «Ось 
Я прийшов… Твою волю чинити, мій Боже, і За-
кон Твій – у мене в серці» (Псалом 40:8, 9). От 
чому Христос зробив заяву, яка записана в 
Євангелії від Матвія 5:17: «Не подумайте, ніби Я 
руйнувати Закон чи Пророків прийшов, Я не руйну-
вати прийшов, але виконати». 

Справді, Ісус, прийнявши на Себе 
людське єство, довів незмінність Закону й 
можливість його виконання людиною. А 
тепер через Ісуса Христа кожна людина 
отримує дар благодаті, щоб виконувати За-
кон. Нам по¬трібно лише просити! 

«Отож, приступаймо з відвагою до престолу 
благодаті, щоб прийняти милість та для своєчасної 
допомоги знайти благодать» (До євреїв 4:16). 
Якби існувала можливість скасувати Закон, 
Ісусу не потрібно було б умирати. Звідси 
випливає: якщо для збереження Закону по-
винен був померти Син Божий, тому що 
Сам Бог не міг його змінити, то чи має право 
змінити що-небудь у ньому грішна люди-
на? – Це запитання, над яким варто задума-
тися усім, хто своїм життям або навчанням 
підтримує повстання проти Божественного 
правління, знаходячись у конфлікті з Зако-
ном Божим. 
Якщо ми – християни, то повинні прислуха-
тися до побажань Того, Хто вмер, щоб Бо-
жий Закон залишився незмінним: «Якщо ви 
Мене любите, Мої заповіді зберігайте» 
                                                         (Івана 14:15). 

Благодать та 
Закон



Як ви вважаєте, що спільного між зви-
чайною застудою, бронхіальною аст-
мою та онкологічним захворюванням ? 
Всі ці хвороби є результатом слабкості 
захисних сил організму. Познайоми-
мось поближче з імунною системою. 
Лікарі говорять, що це оборонна си-
стема, внутрішня армія людського 
організму.
Вчені виявили, що на сто клітин нашого 
організму припадає одна, що належить 
до імунної системи. Це велика армія, 
котра складається з одного трильйо-
ну білих кров’яних тілець. Ось деякі з 
багатьох функцій, котрі виконують ці 
клітини.
Фагоцити – поглинають мікробів і роз-
чиняють їх з допомогою сильнодіючих 
ензимів.
Лімфоцити – виробляють антитіла, котрі 
знищують тканини і клітини уражені 
вірусом; виявляють ракові клітини; 
виробляють антитіла, призначені для 

знищення всього стороннього в нашо-
му організмі.
Якщо імунна система, котра створена 
для того щоб захистити організм від 
хвороби не справляється зі своїм при-
значенням, то вона також може стати 
причиною хвороб. Ось деякі з них:
1. Алергічні хвороби – бронхіальна 
астма.
2. Аутоімунні хвороби – ревматоїдний 
артрит, цукровий діабет 1-го типу
3. СНІД
Яким чином ми можемо зміцнювати 
імунну систему?
Існує багато методів з допомогою яких 
захисні сили нашого організму можуть 
бути зміцнені і навіть відновлені.
Перше. Чисте, свіже повітря сповільнює 
і призупиняє розповсюдження і ріст 
ракових клітин, а також допомагає 
перемогти такі алергічні розлади, як 
бронхіальна астма. Свіже повітря та-
кож допомагає захистити сили імунної 

системи від руйнівних наслідків стре-
су.
Забруднене повітря є найбільшою за-
грозою в кожній країні світу, тому 
астматики дуже чутливі до переміни 
клімату. Як тільки якість повітря 
знижується – росте рівень захворювань 
астмою.
Друге. Чиста вода – це ще один з 
життєво необхідних чинників, що 
впливає на здорове функціонування 
імунної системи. Вода є речовиною, яка 
виводить токсини,різних мікробів та 
інших забруднювачів організму. Вода 
крові транспортує клітини імунної си-
стеми. Вода слизових оболонок рота та 
носа створює захисний бар’єр проти 
шкідливих мікробів. Приймаючи душ 
ми водою змиваємо мікроби.
Третє. Сонячне світло примножує 
кількість і активність лейкоцитів. 
Ультрафіолетові сонячні промені 
вбивають мікробів. Сонячне світло 
оздоровлює шкіру – сильний бар’єр 
для шкідливої дії різних речовин.
Четверте. Фізичні вправи стимулюють 
та покращують систему кровообігу 
– лейкоцити будуть рухатися швид-
ше. Ендорфіни, що виділяються під 
час фізичних вправ, нейтралізують 
наслідки стресу, а це в свою чергу 
оберігає імунну систему.
П’яте. Під час відпочинку лейко-
цити відновлюють свою функцію, 
замінюються новими. Нерегулярний 
відпочинок скорочує життя.
Шосте. Вживання здорової 
їжі (рослинної) активує 
імунну систе-
му: вітаміни та 
мінерали, жирні 
кислоти…
Імунітет знижує:
1. Рафіновані жири 
та олії, виводять 
з ладу клітини, 
призначені для бо-
ротьби з раком.
2. Рафінований цукор, 
призупиняє діяльність 

фагоцитів, які повинні вбивати 
мікробів.
3. Алкоголь, пошкоджує імунну систе-
му.
4. Тютюн, містить шкідливий хімічний 
склад, що паралізує сили імунітету і 
стимулює розвиток раку.
5. Кофеїн, що міститься в натуральній 
каві,чаю,солодких напоях та шоколаді. 
Приводить до розумового стресу, 
знервованості, неспокою та депресії. 
Це ослаблює імунну систему.
6. Наркотики, знижують здатність 
організму захищатися від хвороб за-
вдяки своєму впливу на мозок.
7. Медикаменти, прописані лікарями (у 
більшій кількості) пригнічують роботу 
імунної системи. Будьте обережними і 
не приймайте медикаменти без серйоз-
них на те причин.
8. Негативні емоції виробляють гормо-
ни стресу і хімічні речовини, які руй-
нують дію імунної системи. Смуток, 
неспокій, невпевненість та відчуття 
провини – все це розбиває сили життя і 
веде до виснаження і смерті.
Погодьтеся, запобігти хворобі завжди 
краще, ніж лікувати.
Ось чому всім нам вкрай необхідно по-
чати зміцнювати свою імунну систему 
вже сьогодні.
Нехай БОГ поблагословить ваші
старання і дасть вам радість і
благословення здорового способу жит-
тя!

Iмунна система – iдеальний        
захист вiд хвороб!!!

Це необхідно знати кожному!
Чи відкрив Бог свої плани щодо Землі, людей та  диявола?• 
Пророцтво книги Об’явлення – це таємниця?• 
Число 666 – це простіше ніж люди сьогодні фантазують.• 
Яке значення мають  звірі із книги Об’явлення?• 
Про що говорять нам три ангольські звістки із кн. Об’явлення • 
14:6-10
Правда про  сім кар Божих із Об’явлення 16гл.• 

Досліди  сам, та не блукай в лабіринтах чуток, беззмістовних 
традицій,та переконань які не мають підстави!

       Якщо ви хочете мати відповіді на ці питання, та знати на 
основі Біблії, що з нами буде в майбутньому – пишіть нам, і ми 
безкоштовно вишлемо матеріал по вивченню Біблії, розробле-
ний міжнародними дослідницькими центрами.  

Також інші адреси:

• 04215 м. Київ, п/с 26
• 61124 м. Харків, п/с 9642
• 49038 м. Дніпропетровськ, п/с 2255
• 09106 м. Б.Церква, Київська обл, п/с 38 
• 90500 м. Тячів, Закарпатська обл, п/с 19
• 53407 м. Марганець, Дніпропетровська, обл. вул. Шмідта 9 
• 43025 м. Луцьк, п/с 35 
• 79054 м. Львів, п/с 573
• 67701 м. Білгород-Дністровський, Одеська обл., п/с 100.

E-mail: sdarmzak@yandex.ru
www.asdrd.org   www.asdrd.net
www.sdarm.md  www.sdarm.org
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