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Арістотель писав, що «дружба - це най необхідніше 
для життя, оскільки ніхто не побажає собі життя без дру-
зів, навіть якщо б він мав усі блага». Це правда, людині 
важко в житті, якщо вона одна, якщо у неї немає друзів.

Ми, люди істоти соціальні, і наше життя на 99 %складається із 
спілкування з іншими людьми.  Що ж таке дружба? Кого можна назвати 
своїм другом? Як знайти друзів і підтримувати з ними  стосунки? На ці 
питання ми шукаємо відповіді  впродовж усього свого життя.

Продовження на стр. 4

Дружба
як вона є

«Одним з найпрекрас-
ніших міст Йорданської 
долини був Cодом, що 
розташовувався на рів-
нині, яка своєю родючіс-
тю і красою була схожа 
на «сад Господній».

Тут пишно цвіли розкішні 
тропічні рослини. Це булла 
батьківщина пальм, маслин, 
винограду. Дивовижні квіти 
круглий рік наповнювали по-
вітря своїми пахощами. Бага-
тий урожай зрів на полях, а 
по пагорбах бродили стада 
овець і рогатої худоби.

Мистецтво і торгівля 
сприяли збагаченню цього 
гордого міста. Скарби Сходу 
прикрашали його палаци, а 
каравани пустелі доставляли 
всілякі цінні товари на його 
ринки. Без особливих турбот 
і праць задовольнялася всяка  
потреба, і усе життя здавало-
ся суцільним святом.

Достаток, що панує всю-
ди, породжував розкіш і гор-
диню. Неробство і багатство 
роблять черствими серця тих 
людей, які ніколи не знали 
недостатку і горя.

Багатство і дозвілля спри-

яли пристраст і до задово-
лень, і люди без міри вдава-
лися до чуттєвих насолод... 
Нічого іншого не бажали 
люди так сильно, як багат-
ства і безтурботного життя, 
це-то і ввело їх в гріхи, що 
привели до загибелі міста 
рівнини…

У Содомі панували ве-
селощі, влаштовувалися 
бенкети і пиятики. Низинні 
пристрасті нічим не стри-
мувалися. Люди відкрито 
виступали проти Бога і Його 
закону і знаходили найбіль-
ше задоволення в насильстві. 
Хоча вони і знали, що гнів 
Божий згубив допотопний 
світ (всесвітній потоп), але 
не звертали зі свого нечести-
вого шляху».

Не випадково в цьому 
місті оселилася людина на 
ім’я Лот. Він вчився у свого 
родича Аврама, якого Бог 
обрав бути батьком усіх 
віруючих людей. Але забез-
печеним жителям Содому і 
Гомори це було не цікаво. Їх 
не цікавив Бог. Вони шукали 
зовсім інших цінностей.

«Настала остання ніч для 

содому. Вже хмари помсти 
згустилися над приреченим 
містом. Але люди нічого 
непомічали. Тоді як анге-
ли наближалися до місця, 
зумовленого на загибель, 
вони продовжували насоло-
джуватися задоволеннями і 
своїм благополуччям. Остан-
ній день, що настав, нічим 
не відрізнявся від колишніх. 
Вечірні сутінки закутували 
мирне прекрасне місто.

Ландшафт неперевер-
шеної краси купався в про-
менях сонця, що заходить. 
Вечірня прохолода  вимани-
ла на вулиці жителів міста, і 
натовпи шукачів задоволень 
ходили у пошуках миттєвих 
розваг.

У сутінках два мандрів-
ники підійшли до міських 
воріт. Вони виглядали як 
мандрівники,  що бажають 
зупинитисятут на нічліг. 
Ніхто не виявив в цих скром-
них на вигляд мандрівниках  
могутніх вісників Боже-
ственного правосуддя, ібез-
турботний веселий натовп 
зовсім не думав про те, що в 
ту ніч безцеремонним пово-
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У лісі життя кипить і вирує. Усі кудись поспішають, 
біжать,квапляться і повторюють, що потрібно користува-
тися хорошим часом. Лише маленький зелений листочок, 
який народився три дні тому, нічого не розумів і нікуди 
непоспішав.

Народився листочок у міцної матері-гілки, яка росла на вели-
кому древньому дереві. То був дуб, тому і назвали нашого лис-

точка Дубовиком. Радісно йому жилося,безтурботно. Мама-гілка 
міцно тримала своїх дітей, тому зовсім не було страшно, хоча і 

жили вони високо над землею.
Продовження на стр.3

Щодня ми з вами стикаємося з багатьма питан-
нями і проблемами, які не дають жити радісно і 
щасливо. Навколо нас процвітають зло і обман, 
соціальна нерівність і кровопролиття. І ми не 
можемо зрозуміти, вчому ж припускаємо помил-
ки. Але дуже давно людям був даний ключ до 
рішення сучасних проблем. Про це можна дізна-
тися у Біблії - Книзі, якої немає рівних ні поцін-
ності, ні по поширеності.

Продовження на стр.2

Найбільша 
книга -  книг

Исторія для діток
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Жодна книга не несе в 
собі такої сили як Біблія. 
Вона є самим кращим путів-
ником по життю. Але буває, 
що усередині нас з’являється 
страх,і ми ставимо питання: 
«Чи можемо ми  довіряти 
Біблії»? І поспішаючи даємо 
відповідь: «Скорш за все, ні, 
чим так»... Адже ми дові-
ряємо науці і віримо в те, що 
підтверджує наука. Сьогодні 
ж багато  учених переко-
нані в тому, що Біблія має 
співвідношення з сучасною 
наукою.

В середні віку було при-
йнятне твердження про те, 
що наша планета – це пло-
щина, яка лежить на че-
репасі і чотирьох  слонах. 
Але ще  задовго до цього у 
Біблії говорилося про коло 

землі, і що вона просто кру-
титься в космосі: «Він  Той, 
Хто  сидить  понад  кругом  
землі, а мешканці її – немов 
та сарана. Він небо простяг, 
мов  тонку тканину, і роз-
тягнув Він його, мов намета 
на мешкання.» (ІсаЇ 40 : 22), 
«Він простягнув північ над 
порожнечею, повісив землю  
ні на чому» (Йова 26 : 7).

У Біблії описується круго-
обіг води в природі: «Усі 
потоки до моря пливуть, але  
море - воно не навнюється: 
до місця, і звідки пливуть, ті 
потоки вони повертаються, 
щоб знову плисти!» (Еклезі-
яста 1 : 7).

І навіть принцип ДНК, 
який був відкритий Мише-
ром в 1848 році, описаний в 
Книзі Книг : «Мого зародка 

бачили очі Твої; і до книги 
Твоєї записані всі мої члени 
та дні, що в них були вчи-
нені, коли жодного з них не 
було…» (Псалом 139: 16).

Звідки ж древні люди ді-
зналися про це? Дізнавалися 
вони про все, оскільки були 
натхненні Духом Божим : 
«Усе Писання Богом над-
хнене». 2 Тимофія 3: 16. «Бо 
ніколи пророцтво не було 
з волі людської, а звіщали 
його святі Божі мужі, про-
ваджені Духом Святим.» 2 
Петра 1 : 21.

Давайте ж з вами роз-
глянемо, як з’явилася ця 
велика Книга і чи варто їй 
довіряти. Спочатку оригі-
нал Біблії був написаний на 
папірусі, який виготовлявся 
в Єгипті. Такий метод листа 
з’явився у кінці IV ст. до н.е. 
Пятикнижжя Мойсея було 
написане саме на свитаках з 
папірусу. Ці свитки склею-
валися між собою і складали 
4-6 метрів довжини. У ІІ 
столітті до н.е.  папірус був 
заборонений, замість нього 
почали використати перга-
мент - матеріал  для листа, 
виготовлений з шкіри тва-
рин.

Свитки були дорогими і 
непрактичними, тому три-
вали пошуки матеріалів і 
способів для полегшення 
створення книг. До кінця І 
століття замість свитків ста-
ли використовувати кодекси, 
вони створювалися задопо-

могою зшиванням листів. 
Цей метод в икористовується 
і сьогодні.

До нашого часу дійшло 
досить багато древніх фраг-
ментів оригінальнswої Біблії. 
До прикладу, повний текст 
Нового Заповіту показаний 
в рукописі 350 року, відо-
мий під назвою Синайский 
Кодекс. Цей манускрипт 
довгий час зберігався в 
Санкт-Петербурзі, але в 1933 
році Радянський уряд продав 
його Британському музею, 
де він і знаходиться зараз. У 
Британському  музеї зберіга-
ється ще один манускрипт, 
який підтверджує точність 
Біблії – Александрійський  
кодекс (V ст. н.е.). Він містив 
повний грецький текст Ста-
рого і Нового Заповітів.

Найосновніші свити 
Біблії були абсолютно ви-
падково знайдені в 1947 році 
хлопчиком-бедуїном в одній 
з печер на березі Мертвого 
моря. А потім вже археологи  
знайшли ще декілька печер 
із запечатаними свитами, 
що дуже добре збереглися 
до наших часів. Деякі з них 
можна побачити в національ-
ному музеї в Єрусалимі. У ці 
свити, які датуються ІІ сто-
літтям до Христа,  входять 
майже усі збори книг, окрім 
книги Естер.  Це археоло-
гічне відкриття підтвердило  
достовірність  і достовір-
ність Старого завіту.

Часто виникає питання: 
як Біблія стала найпоши-
ренішою книгою? Цьому, в 
першу чергу, посприяло те, 
що за часів перших християн 
грецька мова була міжна-
родною. Ще до народження 
Христа греки завоювали світ 
і ввели на завойованій те-
риторії свої культуру і мову. 
Саме ця мова зіграла важли-
ву роль в долі великої Книги.

Наступна подія, яка допо-
могла поширенню Священ-
ного Письма, це  побудова  
римлянами міст з великою 
мережею доріг, завдяки 
чому християни-місіонери 
могли без зусиль  проповід-
увати звістку в самих різних 
місцях. Після чого багато 
людей, зацікавившись напи-
саним в цій Книзі, негайно 
взялися за переклад її тек-
стів. У 405 році католицький 
вчений Иероним переклав 
Біблію латинською мовою. 
Цей переклад залишався 
офіційним католицьким пе-
рекладом Біблії навіть тоді, 
коли на латинській мові вже 
ніхто не говорив.

Але Біблію (а точніше, 
широко використовуване 
у той час прекрасно ілю-
строване Линдисфарнское 
Євангеліє,створене кельт-
ськими ченцями в VII століт-
ті) могличитати лише осві-
чені люди. Простому людові 
читати ірозуміти, що написа-
но в Писанні, заборонялося. 
Більшетого, це вважалося 

Найбільша книга - книг

дженням з ними вони напо-
внять чашу свого беззакон-
ня, прирікаючи своє горде 
місто на загибель. Але серед 
них знайшлася людина, яка 
люб’язно запросила мандрів-
ників до себе у будинок.

Лот не знав, ким вони 
були насправді, але ввічли-
вість і гостинність були в 
його звичаї. Ці якості були 
частиною його віросповіда-
ння... Якби він не виховував 
в собі дух ввічливості, то міг  
би загинути разом з інши-
ми жителямисодому. Багато 
сімейств, закриваючи двері 
своїх домівок перед мандрів-
никами, закривають їх перед 
вісниками Божими, які при-
несли б їм благословення,  
надію і світ.

Кожен вчинок, яким би 
незначним він не здавався, 
містить в собі частку добра 
або зла. Вірність або зневага 
виконанням уявних незна-
чних обов’язків може від-
крити двері щедрим  благо-
словенням або ж, інакше, 

великим нещастям. Саме 
у малому випробовується 
характер. Бог радіє, коли 
бачить невдавану щоденну 
самовідданість,що проявля-
ється з радістю, від чистого 
серця. Ми повинні жити не 
для себе, але для інших.

Ми можемо зробити 
наше життя благословенням 
тільки шляхом самозречен-
ня, вирощуючи в собі дух 
любові і співчуття. Трохи 
уваги, трохи простої чемнос-
ті можуть скласти в цілому 
щастя життя; а зневага ними 
не абиякою мірою сприяє не-
щастю людей.

Ангели відкрили Лоту 
мету свого приходу: «Ми 
винищимо це місце, тому що  
великий  крик  на жителів 
його до Господа, і Господь 
послав нас винищити його». 
Мандрівники,  яких Лот  на-
магався спочатку захистити, 
тепер обіцяли Лоту врятува-
ти його самого і усю сім’ю,  
відіславши їх з нечестивого 
міста. Коли змучений на-
товп розійшовся. Лот пішов 
попередити своїх дітей.  Він 
повторив слова ангелів : 
«Встаньте, вийдіть з цього 
місця; бо Господь винищить 
це місто». 

Так,тяжко було Лоту за-
лишати свій розкішний дім 
і усі багатства,  накопичені 
працями цілого життя, щоб 
піти бідним блукачем. При-
голомшений і засмучений, 
він не поспішав вирушати 
в дорогу. І коли б не ангели 
Божі, усі загинули б під роз-
валинами содому.  Небесні 
вісникиузяли його, дружину 
і дочок його за руки і вивели 
з міста.

Вогонь і сірку Бог об-
рушив на міста і родючу 
долину: палаци і хра-
ми, багаті житла, сади  і 
виноградники,безтурботний 
натовп, який тільки минулої 
ночі знущався знебесних по-
сланців, - все було знищено 
вогнем. Дим піднімався до 
неба, як з величезної печі.  
Колись прекрасна Содомска 
рівнина перетворилася на 
пустелю, яка ніколи біль-
ше не набрала колишнього 
вигляду, залишившись для 
усіх поколінь свідоцтвом 
неминучості судів Божих за 

порушення Його закону.
Подібно до жителів Си-

димскої долини народ зану-
ренийв мрії про світ і до-
бробут. «Рятуй  життя твоє», 
- лунає застереження ангелів 
Божих, але чуються і інші 
голоси: «Не хвилюйтеся, бо 
немає ніякого приводу для 
занепокоєння». Безліч людей 
проголошують «мир та без-
пека», тоді як  Небо поперед-
жає про швидку загибель, 
готову осягнути світ.

Напередодні загибелі 
жителі міст рівнини вдава-
лися до розгулу, висміюючи 
побоювання і застереження 
посланця Божого, але без-
божники загинули у вогні, 
сааме в ту ніч двері благодаті  
назавжди зачинилися для 
нечестивих, безтурботних 
жителів Содому.

Патріархи і Пророки 
гл. 19 Є. Уайт

Синайский манускрипт
palomnic.org
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Уранці наш Дубовик уми-
вався свіжою росою. В день 
сонечко пестило його своїми 
променями, проникаючи про-
менями в найменші щілинки, 
які залишалися між листоч-
ками, що жили ярусом вище. 
Іноді прилітав вітерець, і тоді 
можна було весело співати-ше-
лестіти разом з братиками-лис-
точками. А увечері мама тихим  
шепотінням багато цікавого 
розповідала.

Вона розповідала, що світ 
створив Бог, усі дерева створені 
Його могутністю. Але люди по-
чали здійснювати погані вчин-
ки, тому і в природі сталися 
зміни, добро і зло стали існува-
ти разом, а раніше було тільки 
одне добро. Так з’явилися злі 
ненажерливі гусениці і підступ 
наш шашіль, а з ними борються 
добрі молодці-горобці і лікарі-
дятли. Холодна зима змінюєть-
ся прекрасною весною... Ви б 
теж із задоволенням слухали ті 
оповідання, але я буду розпові-
дати далі про наш Дубовик.

Проходили дні, і Дубовику 
захотілося на волю, захотілося 
самому трохи прогулятися, але 
мама-гілка міцно тримала своїх 
дітей  і не відпускала сина 
нікуди.

Тоді Дубовик почав просити 
Вітер: 

- О  Вітре, допоможи 
мені від мами відірватися! 
Набридло мені увесь час на 
одному місці сидіти. Хочеться 
пострибати, побігати по землі! 
Адже ти сам увесь  час но-
сишся, де хочеш. Чуєш, Вітер, 

допоможи відірватися від моєї 
матусі-гілки!

Але вітер лише посміхнувся 
загадково і сказав незрозуміло:

- Ще не час.
Коли дощова Хмаринка 

відпустила Сонечко трохи 
відпочити, і дощ запустив свої 
делікатні пальчики-струмені до 
найвіддалених куточків велико-
го дерева, Дубовик  наважився 
попросити:

- Дощик-дощик, допоможи 
мені від мами-гілки відірвати-
ся! Я хочу хоч трохи поман-
друвати, спуститися на землю, 
пострибати по травичці. Так, як 
ти робиш цекожного разу, коли 
приходиш до нас в ліс!

Але Дощ відповів:
- Почекай, твій час ще при-

йде.
Так проходили дні, тижні, 

місяці...
Але ось наш листочок почав 

помічати навкруги якісь зміни:  
сонце  посумнішало дні стали 
коротші, а вітер з м’якого і грай-
ливого став різким і сердитим. 
На небі все частіше хмаринка 
міняла сонечко. Проте це була 
вже не та легка пухнаста хма-
ринка-пустунка! Вона пере-
творилася  на  дорослу дорослу 
хмару. А коли пускався  дощ, 
він більше не лоскотав листоч-
ки своїми пальчиками, а ніби 
намагався почутливіше ударити 
краплями-молоточками. 

Дубовику більше не хотілося 
вирушати в якусь подорож. Він 
все тісніше тиснувся до гілки і 
повторював благально і тужли-
во:  «Матусю, утримай мене»!

Проходив час. На сусідніх 
деревах листочки почали жовті-
ти і червоніти, а Дубовик разом 
зі своїми братами трималися. 
Але і йому стало зовсім страш-
но, коли одного разу ранком він 
помітив листя з сусідніх дерев, 
що лежать на землі. Вони були 
такими безпомічними! І здава-
лися неживими.

І ось настала ви-
рішальна ніч. Вітер, як 
несамовитий,носився верх-вниз 
по гілках, дощ шмагав листя 
тугими струменями, немов 
батогами. Дубовик напружував 
усі сили, щоб притиснутися до 
матері-гілки, стати непомітним, 

злитися з нею. Але тепер при-
йшла пора Дубовичку опусти-
тися на землю.

- Мамо-о! Врятуй мене! - За-
кричав він, вже відірваний від 
матері-гілки.

Вітер підхопив Дубовика 
і кидав його вгору і вниз, то 
піднімаючи до верхівок дерев, 
то кидаючи до самої землі, 
перевертав, не даючи спокою 
ні на мить. Та все ж Дубовик  
якимсь чином чув далекий, але 
на прочуд рідний голос: «Не 
бійся, нічого не бійся, все буде 
добре»...

Вже коли зійшло сонце вітер 
залишив Дубовика в спокої і 

опустив в  ямку біля старого 
напівтрухлого пенька. І там він 
знову почув рідний голос: «Тут 
ти спатимеш довго і міцно, тобі 
не буде ні холодно, ні страшно. 
А коли прийде час великого 
пробудження, ти почуєш голос, 
який покличе тебе до нового 
життя. Ти прокинешся, і тоді 
всебуде прекрасно!»

Листочок заснув. У ві-
сні  його зігрівав той далекий, 
але невимовно рідний голос: 
«Чекай великого пробудження і 
нового життя».

Інга ГОРЯЄВА

Листочок-дубовик

великим гріхом!
Та все ж знаходилися 

люди, які бажали ознайоми-
тися з Писанням особисто і 
розширити коло його чита-
чів. Джон Уикліф, Мартін 
Лютер, Ян Гус  і багато 
інших не просто переводи-
ли Біблію, але і, ризикуючи 
життям, відстоювали право 
читання Писань простими 
людьми. Завдяки цим мужам 
на полицях багатьох євро-
пейців з’явилися Біблії. На 
сьогодні Біблія перекладена 
(повністю або частково) 
більш ніж на 2500 мов і 
діалектів всього світу. І ця 

кількість з кожним роком 
доповнюється все новими 
перекладами, нехай навіть  
на маловідомі мови, гово-
ри і діалекти. До прикладу, 
останніми роками можли-
вість залучитися  до читання 
Біблії  на своїй рідній мові 
отримали представники 
таких нечисленних  народ-
ностей, як иракв (у Танзанії), 
сгав (у Бірмі), гумуз (у Ефіо-
пії) і так далі.

На жаль, знаходяться 
люди, які не вірять в іс-
торичність Біблії і пере-
конані в її міфічній при-
роді. Одним з прибічників 

такої точки зору був відомий 
вчений археолог Уільям 
М. Рамсей. Коли він почав 
проводити археологічніроз-
копки в районі Малої Азії, то 
був переконаний, що книга 
Дій святих апостолів (книга 
Нового Заповіту), написана 
Лукою,містить просто ле-
генди, і тому її опис цього 
району не має ніякої історич-
ної цінності.

Проте, після багаторічних 
досліджень учений виявив, 
що оповідання, що містяться 
в книзі Дій,  вражаюче точні 
навіть в найдрібніших дета-
лях. Це відкриття настільки 
вплинуло на Рамсея, що він 
написав книгу під назвою 
«Результати недавніх дослі-
джень достовірності Нового 
Заповіту». У своїй книзі він, 
зокрема, пише: «Чим більше 
я вивчав книгу Дій, і чим 
більше я рік за роком вивчав 
культуру і звичаї Греко-рим-
ської цивілізації, тим більше 
звеликим захопленням  я по-
чинав  відноситися до опо-
відань Луки.

Навіть при самій скрупу-
льозній перевірці його слова 
виявлялися точніші, ніж опо-
відання  інших  істориків».

Один з найбільших ар-
хеологів Доктор Уільям Ф. 
Олбрайт,що довгий час про-
водив розкопки в Палестині, 
також писав: «Кожне нове 
археологічне відкриття все  
більше підтверджує досто-
вірність Біблії як історично-
го джерела».

Звичайно, в деяких на-
укових кругах  часто вислов-
люються сумніви в тому, що 
та або інша подія, описана 
у Біблії,дійсно відбувалася. 
Проте, проходить час, і нові 
археологічні відкриття роз-
віюють ці сумніви, а наука 
зновуі знову підтверджує до-
стовірність Біблії як історич-
ного джерела.

Для написання Біблії 
Бог притягнув найрізно-
манітніших людей як по 
соціальному положенню, 
так і за освітою: від фе-
койского пастуха Амоса до 
прославлених царів Давида і 
Соломона; від юного Єремії, 
диктуючого свої пророцтва 
своєму секретареві Варуху 
(Єер. 1,1-6; 36,1-4), і аш до 
того, що пройшов вищі шко-
ли Єгипту і має величезний 
досвід, Мойсея; від простих 
рибаків Матвія, Петра, Івана, 

що згодом стали учнями 
Ісуса Христа,  до вченого лі-
каря Луки і  філософа з міста 
Тарсу Савла, а після апосто-
ла Павла.

Всі вони були знаряддям в 
руках Господа, щоб дати сві-
ту найважливіше свідоцтво  
і відкриття Боже - Біблію. 
Одним з них Господь гово-
рив особисто, іншим – через 
особливі  відкриття, третіх 
надихав Святим Духом. Усе 
це є ознакою для нас, що і 
ми можемо повністю до-
віритися цій  дивовижній 
Книзі, знайти в ній відпо-
відь на питання,що хвилює 
нас, а також знайти радість 
і  знайти спокій душі. Немає 
жодного аргументу  опро-
кидуючого істинність Слова 
Божого.  Так що  ж нам зава-
жає доторкнутися до святих 
сторінок Писання?

Дуже важливо знати і 
пам’ятати, що Біблія має 
силу змінити життя на кра-
ще.  Нам варто лише  пере-
конатися в цьому особисто.

Ірина ШЕСТАКОВА

Исторія для діток
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Бути щасливим хоче 
кожен. А що треба лю-
дині для щастя? Кожен 
розуміє це по-своєму, 
комусь треба багато 
що, комусь вистачить 
малого.  А ось люди,  
що  одного разу втра-
тили здоров’я, гово-
рять, що вони були б 
набагато щасливіші, 
якби  здоров’я знову 
повернулося до них. 
Адже дуже непросто 
почувати себе щас-
ливим, якщо здолав 
недугу.

Дорогі друзі, поговоримо про 
те, як досягти сьогодні хорошого 
стану здоров’я, і про те, що треба 
зробити, щоб зберегти здоров’я в 
майбутньому.

Здоров’я - цей не просто 
відмінний фізичний стан.  Ми го-
воримо про здоров’я, як про стан  
фізичного, духовного і соціального 

благополуччя. Для того, щоб мати 
таке повне здоров’я, нам  необ-
хідно пам’ятати про одне дуже 
важливе почуття і навіть принцип 
- почуття МІРИ! 

У світі все досконало, 
у всьому дотримана міра.
Міра або помірність надзвичай-

но важливі в нашому житті. Саме 
міра може зробити з отрути ліки і 
навпаки. Помірність може нас вря-
тувати, а непомірність - згубити.
Міра - це те, чому нам необхідно 
навчитися і що ми повинні практи-
кувати щодня і щогодини.

Давайте поміркуємо про те, 
як жив Ісус свого часу на землі, 
згадаємо, які продукти були на 
Його столі під час трапези, і най-
важливіше - як Він їх вживав, в 
якій кількостіі якої якості. Вва-
жаю, що Він вибирав тільки те, що 
дійсно було необхідним для Його 
організму.

Ісус мав і прекрасне здоров’я, 
і здорові сяючі очі, іздоровий 

колір шкіри. Він був в  постійно-
му зв’язку з Батьком і отримував 
знання і відповіді на усі питання 
від Премудрого Джерела, яке знає 
кожну створену Ним клітинку!

Господь створив світ до-
сконалим, і все в нім має свою 
міру: море не переповнюється і 
не покидає своїх берегів, нічний 
місяць не затримується ні на одну 
зайву секунду на небі, і сонце не  
раніше і не пізніше призначеного 
часу з’являється на своєму місці! 
Навіть птахи, повертаючись з 
далеких країв, знають точну дату 
прильоту і щороку прилітають в 
один і той же день. Все це тому, 
що Господь керує усім створеним 
Ним. І якби ми завжди були Йому 
слухняні, то у нас ніколи не було б 
проблем.

Це стосується  і здоров’я, адже 
Він Духом Святим дає цеважливе 
почуття - відчуття міри.

Ми знаємо точні цифри і 
кількість потрібних організму 
вітамінів, мікроелементів, білків, 
вуглеводів і жирів, нам відома 
«піраміда» харчування і необхідна 
кількість води в день, але хіба усі 
ми здорові?

Мало просто знати міру! Міра 
повинна стати звичкою, вона ви-
магає розвитку і закріплення.

Багато людей думають, що це 
природжений чинник, який можна 
або мати, або ж не мати, тому, 
що він передається у спадок. Але 
це, дорогі читачі, тільки хитрощі 
нашого ворога сатани! Помірність 
можна виробити.

Помірність в харчуванні
Розглянемо простий приклад: 

якщо людина хоче поїсти, скажімо, 
опівночі, тільки тому, що він прий-
шов додому пізніше за звичай, чи 
можна йому це зробити? Тільки 
сьогодні! Можна? Так, звичайно 
ж, можна, ніхто ж не забороняє 
йому поїсти, незважаючи на пізню 
годину. Але Господь з ніжністю і 
любов’ю радить: не роби цього, 
миле моє дитя, тобі ж від цього 
буде гірше! А чому так говорить 
Господь? Тому що Він нас любить 
і не хоче, щоб ми розвивали по-
гані, шкідливі звички!

Міра має бути у всьому, і 
Господь бажає нас цьому навчити. 
Дуже серйозний принцип – помір-
ність в харчуванні. Це те, що необ-
хідно нам завжди, щодня. Адже 
навіть якщо ми будемо вживати 
найкорисніші продукти харчуван-
ня, - за усіма правилами вирощені, 
правильно приготовані і вчасно їх 
з’їмо, але зробимо це в надмірній 
кількості, вони не принесуть нам 
користі!

Це дуже важливо - мати помір-
ність в харчуванні і питті. При-
чому, ми говоримо не лише про 
переїдання, але і про недоїдання. 
Це усе - крайнощі або ті малень-
кі грішки, які сатана успішно і 
вправно використовує упродовж 
багатьох років.

Почуття міри треба 
виховати в собі

Але як ворог людський - сата-
на, який хоче згубити нас через 

Міра важлива для здоров’я
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«Чи є вихід з хаосу світу»?
«Хто володітиме світом в майбутньому»?
«Чому існує так багато горя»?
«Куди піти з турботами і проблемами»?

Відповіді висилаються безкоштовно.
Пишіть на будь-яку з адрес.

По духовних темах
 і питаннях :

Початок на стр. 1

Що таке дружба?
Простими словами можна 

сказати, що дружба – це стосунки 
між людьми, згрунтовані на довірі, 
коли одна людина розуміє іншу, 
підтримує і приносить їй користь.

Чи можна назвати другом того, 
хто ходить з вами додому з школи 
або з роботи? Звичайно, ні. Вам 
просто по дорозі. Але людина, яка 
готова прийти на допомогу, неви-
магаючи пояснення, у важку для 
вас годину, - це справжній друг.

«Правдивий друг любить 
за всякого часу, в недолі ж він 
робиться братом.» (Книга Припові-
стей Соломонових 17.17.)

Кого можна назвати
своїм другом? 

При спілкуванні з людьми ми 
іноді відчувааємо якусь натягну-
тість, відчуження. Буває, що це 
обумовлено бажанням завоювати 
авторитет у співрозмовника. Але 
із справжнім другом нам легко, 
тому що можна бути самим собою. 
Ми знаходимо для друзів потрібні 
слова підтримки і не шкодуємо 
свого часу.

Для приготування нам знадо-
бляться такі продукти:

горохові пластівці - 1 склянка
буряковий сік - 1,5 ст. л.
 сіль - 1 ч. л.
часник - 3 зубки
коріандр мелений 1 ч. л.
олія соняшникова - 50 - 100мл 

Мускатний горіх або інші при-
прави можна додавати засмаком.

Спосіб приготування
Пластівці залити гарячою 

водою в пропорції 1: 2, тобто на 1 
склянку пластівців  знадобиться 2 
склянки води. І варимо, помішую-
чи, близько 10 хвилин.

Тим часом у блендері по-
дрібнюємо часник, сіль, спеції і 
буряковий сік.

Додаємо у блендер гарячі горо-
хові пластівці і олію. І взбиваем до 
однорідної маси.

Форму можна узяти будь-яку 
наприклад харчовий контейнер 
або беремо звичайну  пластикову 
пляшку,зрізуємо верх, змащуємо 
олією і викладаємо в неї нашу 
горохову масу. Чим швидше ви 
охолодите її, тим краще. Можна 
поставити в миску з водою, а коли 
маса трохи охолоне переставте в 
холодильник.

Коли паштет повністю остиг-
нув, він готовий до вживання. Він 
легко виймається з форм, але збе-
рігається такий паштет не більше 
двох днів в холодильнику.

Смачного!
Оксана КАЛІНІНА

Гороховий паштет
Рецепти, які дають здоров’я

Справжній друг не завжди вас 
хвалить, він бачить ваші недоліки 
і уміє правильно вказати на них, 
але це нестрашно, оскільки зали-
шиться між друзями. На сторінках 
Біблії ми знаходимо ці істини. У 
книзі Приповістей Соломонових 
27.9 говориться: «Олива і кадило 
потішують серце, і солодкий нам 
друг за душевну пораду».

Як знайти друзів і підтриму-
вати з ними стосунки?

Друзів шукати не потрібно, 
вони самі з’являються в різних 
ситуаціях нашого життя. З усього 
кола спілкування другом можна 
вважати людину, поряд з якою 
ми почуваємо себе комфортно 
і від якої ми відчуваємо добро-
зичливість іщирість. Найлегше 
подружитися з людиною, що має 
інтереси, схожі з нашими.

Варто також звернути увагу на 
те, чи цікаво нам в компанії якоїсь  
людини, і чи можемо ми чомусь 
у неї навчитися і навпаки. Друг у 
разі розбіжностей неображаєть-
ся на нас, розуміючи, що кожен 
живе і відчуває, виходячи зі свого 
світогляду. Біблія вчить нас бути 

відсутність почуття міри, зможе це 
зробити, якщо людина скаже йому 
рішучо і твердо: НІ!  Нам необхід-
но виробити  золоте  почуття міри 
і прожитии здоровее, щасливе 
життя.

Більшість проблем із здоров’ям 
нам не передаються успадок, ми 
їх просто привносимо до свого  
життя, якщо ведемо неправильний 
спосіб життя. Якщо ви хочете мати 
міцне здоров’я, зберегти красу і 
нормальну вагу, то не хапайтеся за 
короткочасні дієти, а змініть своє 
мислення з приводу їжі. Не до-
пускайте, щоб їжа керувала вами, 
а самі навчіться керувати і своїм 
апетитом, і своїм харчуванням.

Спочатку, звичайно, вам 
буде нелегко, і настане кризо-
вий момент, коли вам захочеться 
все кинути, сказавши, що це не 
в ваших силах. Але прошу вас, 
перетерпіть цей час! Психологи 
стверджують, що звички виробля-
ються за 21 добу. Витримайте ці 
21 доби, і ви повністю перебудуєте 
свій організм на нову хвилю. У ва-
шому житті настануть зміни, і ви 
обов’язково відчуєте прилив нових 
життєвих сил.

Бажаємо усім мати міцне 
здоров’я! І воно буде таким, якщо 
ви з Божою допомогою  навчитеся  
керувати своїми бажаннями, а не 
припустимо, щоб бажання керува-
ли вами.

Ганна БРОНИК

доброзичливими: «Хто  хоче мати 
друзів, той і сам має бути добро-
зичливим» 

Трапляється, що з часом наші 
дружні стосунки слабшають.
Замість улюблених друзів нас мо-
жуть оточувати товариші по служ-
бі і співробітники по роботі,але з 
ними нам просто «по дорозі».

Для підтримки справжніх 
дружніх стосунків нам потрібне 
щире бажання підтримати друга 
або декілька друзів і бути гото-
вими до жертв. «Підтримуючи  
стосунки з людьми,намагайтеся 
увійти  в їх становище, намагаю-
чись зрозуміти їх почуття, труд-
нощі, їх розчарування, радість і 
горе; злийтеся з їх інтересами і 
намагайтеся зробити для них те, 
щоб ви хотіли зробити собі, якщо 
б ви були на їхньому місці. Це є 
істинне правило християнського 
людинолюбства.

Це є інша  форма вираження 
однієї і тієї ж заповіді, яка свід-
чить:  «Полюби  ближнього  твого  
як   самого себе» 

Сергій ТЕГЗА

Дружба як вона є

?


