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Історична аналогія
Якщо заглянути в історію, 

зокрема в перше століття на-
шої ери, можна побачити, що 
в Римській імперії панувала 
криза моральності. Людські 
здібності були спрямовані 
на звеличення зла, а гріхов-
ні вади стали невід’ємною 
частиною існування людини. 
Звідси величезна кількість фі-
зичних і психічних захворю-
вань. Люди стогнали від при-
ниження і безправ’я. Але діям 
сатани незабаром повинен був 
настати кінець. Син Божий 
став людиною, щоб дарувати 
нам перемогу над злом.

Через Святе Письмо Ісус 
намагався спрямувати погляд 
пропащого людства до лю-
блячого Творця, Який може 
відтворити в ньому втрачений  
моральний образ.

Біблія розповідає про те, 
що спочатку Бог створив лю-
дину досконалою, святою і 
щасливою; і прекрасна земля, 
створена рукою Творця, не 
носила на собі ні слідів тлін-
ня, ні тіні прокляття. Пору-
шення Закону Божого – Зако-
ну любові – ось що принесло 

у світ страждання і смерть. 
Диявол знає, що «заплата за 
гріх – смерть» (До Римлян 6: 
23) і якщо підштовхнути лю-
дину на порушення хоча б 
однієї заповіді, то вона опи-
ниться під його владою.  «Бо 

хто всього Закона виконує, 
а згрішить в одному, той ви-
нним у всьому стає. Бо Той, 
Хто сказав: Не чини пере-
любства, також наказав: Не 
вбивай. А хоч ти перелюбства 
не чиниш, а вб’єш, то ти пере-

Перемога віків

Сім’я за задумом Бога
Сім’ю створив Сам Бог. 

Він об’єднав чоловіка і дру-
жину священним зв’язком 
шлюбу. Вони жили в пре-
красному Едемському саду. 
І якби вони слухалися Бога 
у всьому, то їхнє щастя і 
майбутніх нащадків було б 
вічним.

Спілкування
Для кожної людині по-

трібне особисте спілкуван-
ня. У колі сім’ї ця потреба 
відчувається ще сильніше. 
І подружжя, і діти дуже по-
требують спілкування один з 
одним, а також з Богом. 

Іноді спілкування завер-
шується сварками, образа-
ми, дрібними підозрами і так 
далі. Але це так залишати не 
можна. Необхідно шукати 
можливості поговорити і ви-
слухати.

Ми потребуємо, щоб нас 
вислухали і зрозуміли, а 

можливо, ще і поспівчували! 
Не можна забувати, що наші 
близькі також мають потребу 
у цьому. «Тож усе, чого тіль-
ки бажаєте, щоб чинили вам 
люди, те саме чиніть їм і ви» 
(Матвiя 7:12).

Відповідальність
Молоді люди укладають 

шлюб і дають урочисті обі-
цянки: «любити, поважати 
і піклуватися один про од-
ного, поки смерть не роз-
лучить їх». Незалежно від 
того, що станеться в май-
бутньому, чоловік і дружи-
на обіцяють не залишати 
один одного «в здоров’ї і 
хворобі, у багатстві і бід-
ності, в радості і в скорбо-
ті». Вони вимовляють ці за-
повітні слова перед Богом 
і людьми, підтверджуючи 
таким чином, що тільки 
смерть може анулювати їх 
союз.

ступник Закону» (Якова 2:11). 
З іншого боку, лукавий прагне 
переконати усіх людей в тому, 
що дотриматися заповідей не-
можливо, і штовхає людину 
на злочин, при цьому звину-
вачуючи Бога. Недаремно, 

Христос сказав про сатану: 
«Він був душогуб споконвіку, 
і в правді не встояв, бо правди 
нема в нім. Як говорить не-
правду, то говорить зо свого, 
бо він неправдомовець і бать-
ко неправді» (Iвана 8:44). Ісус 
Христос прийшов зруйнувати 
задум диявола і Своїм особис-
тим прикладом показати, що 
в єднанні з Творцем людина 
здатна жити за Божим Зако-
ном любові.

Багато хто скаже: «Чому 
Бог не знищив сатану від-
разу?». Безумовно, Творець 
міг би знищити диявола і 
усіх співчуваючих йому, але 
не зробив цього, тому що це 
Йому не властиво. Тільки са-
тана намагається примусово 
підкорити собі людство. Тво-
рець здійснює Своє правління 
за допомогою Закону свобо-
ди, доброти, милосердя і лю-
бові. Кожна істота у всесвіті 
має свободу вибору. Сатана 
ж обманом хотів впровадити 
деспотизм, який суперечив 
Закону Божому. Щоб справ-
жні цілі диявола стали оче-
видні усьому всесвіту, йому 
був даний час діяти.

Виховання дітей
«Батько, як голова сім’ї, 

повинен знати, як виховувати 
своїх дітей, щоб вони стали 
повноцінними членами сус-
пільства і вірно виконували 
свої обов’язки. Це його осо-
блива справа, яка важливіша 
за будь-що інше. Якщо він 
зайнятий працею, яка майже 
не дозволяє йому з користю 
віддавати сили сім’ї, то він 
повинен знайти таку роботу, 
яка дозволить йому присвя-
чувати деякий час своїм ді-
тям. Якщо він нехтує ними, 
то зраджує обов’язком, да-
ним йому Богом.» (Христи-
янська родина - С.221).

Людина може створити 
небесну атмосферу у своїй 
сім’ї вже сьогодні, віддавши 
належне місце Богові и дозво-
ливши Божественній любові 
стати основою стосунків.

Любов ЛАВРИК

Велика перемога Христа над дияволом стала золотим ланцюжком, що з’єднує 
людську волю з Божественною. А це означає, що сьогодні будь-яка людина може 
вірою прийти до люблячого Творця і наслідувати вічне спасіння.

Сім’я і сьогодні є осередком суспільства і найваж-
ливішим джерелом його соціального і економічного 
розвитку. Але як сильно сім’я в наш час відрізняється 
від тієї, першої сім’ї! Що повинне робити подружжя, 
щоб будувати і підтримувати хороші стосунки? 

Продовження на 2 стор.
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Пам’ятник творчої
сили Бога

Створивши землю, Бог за-
лишив пам’ять Своєї творчої 
сили, відокремивши один 
день тижня для духовного 
поклоніння. От як про це на-
писано в четвертій заповіді 
Божого Закону: «Пам’ятай 
день суботній, щоб святити 
його! Шість день працюй 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 приходь-
ко твій, що в брамах твоїх. Бо 
шість день творив Господь 
небо та землю, море та все, 
що в них, а дня сьомого спо-
чив тому поблагословив Гос-
подь день суботній і освятив 
його» (Вихід 20:8-11). Сло-
во «субота» – по-єврейськи 
«шаббат» (євр.  – תָבַש) 
пов’язано з коренем  (швт) 
– «покоїтися», «утриматися» 
або «зупинитися». Господь, 
благословив цей день, освя-

тив його і повелів Своєму 
народу пам’ятати суботу. У 
Священному Писанні тільки 
субота одночасно освячена і 
благословенна Богом.

Субота була дана Адаму 
– батькові і представникові   
людської сім’ї. Дотриманням 
суботи нащадки Адама пови-
нні були виражати свою вдяч-
ність Богові – як своєму Твор-
цеві і істинному Повелителеві 
за те, що Він створив їх, під-
даних Свого царства. Так був 
увіковічений день поклоніння 
і переданий усьому людству. 
Бог бачив, що і в раю (Едем-
ському саду) субота була по-
трібна для людини.

Людина потребувала дня 
відпочинку, в який би покоїла-
ся від усіх своїх робіт і праць, 
вільно роздумуючи про спра-
ви Господа, про Його силу і 
доброту. Для людства субота 
– це день, який нагадує про 
Бога, пробуджуючи почуття  
вдячності за усі благодіяння, 
що посилаються Творцем. 
Бог бажав, щоб в цей день ко-

жен міг зосередитись на спо-
гляданні Його творчих справ. 
Природа звертається до сві-
домості людей, говорячи про 
Бога живого. «Краса землі є 
знаменням Божої любові. Ми 
можемо бачити її у вічних па-
горбах, у величних деревах, 
бруньках, що розпускаються 
навесні, ніжних кольорах... 
Все навкруги говорить про 
Бога. Субота, як вічне зна-
мення усього створеного Гос-
подом, повеліває людині від-
крити книгу природи і читати 
в ній про мудрість, могутність 
і любов Творця.» (Патріархи 
і пророки – С.48)

Субота до існування
 єврейського народу
Субота так само шанувала-

ся усіма дітьми Адама, які за-
лишились вірними Богові. Але 
першим хто почав забувати 
про дотримання Господнього 
дня був Каїн і його нащадки. 
Вони за власним розсудом 
встановили дні відпочинку і 
роботи, не зважаючи на велін-

ня Єгови. Проклятий Богом 
Каїн залишив будинок свого 
батька. Він відвернувся лиця 
Божого, викоренив з душі обі-
тниці про повернення в Едем, 
занурившись в пошуки багат-
ства і насолод на проклятій 
гріхом землі. Каїн і його на-
щадки почали поклонятись 
богові віку цього.

Вони досягли видатних 
успіхів в справах, в придбанні 
земних благ, але залишилися 
байдужі до велінь Божих.

День Господній для єв-
реїв і язичників в 
Старому Заповіті

У Старому Заповіті ми чи-
таємо історію Ізраїльського 
народу, який так само повинен 
був пам’ятати і шанувати су-
ботній день. Але потрапивши в 
Єгипетське рабство вони, част-
ково, почали втрачати пізнання 
про Закон Божий і відступати 
від Його приписів. Субота, як 
правило, порушувалася, суворі 
вимоги наглядачів майже не да-

Ціна викуплення
Під час Своєї місії на зем-

лі Спаситель стикався з лю-
тим опором сатани. Так, в 
пустелі Христос зустрівся з 
найсильнішими спокусами, з 
якими тільки може зіткнутися 
людина. Позбавлений всякої 
підтримки, Він з’явився віч-
на-віч з підступним ворогом і 
переміг його. Спочатку сатана 
намагався спокусити Христа 
їжею, потім – підштовхував 
Його до самогубства. Лукавий 
всіляко намагався змусити Іс-
уса вчинити диво для Себе 
Самого. У кінці він спокушав 
Спасителя земною владою і 
багатством.

Сатана показав Йому пре-
столи, царства світу і усю їх 
славу, та й каже до Нього: «Це 
все Тобі дам, якщо впадеш і 
мені Ти поклонишся!» Ісус не 
піддався спокусам, отримав-
ши перемогу над підступним 
ворогом із словами: «Відійди, 
сатано! Бо ж написано: Госпо-
деві Богові своєму вклоняйся, 
і служи одному Йому!» (Мат-
вія 4:10).

Кульмінація боротьби 
Христа з сатаною настала в 
години перед розп’яттям. У 

людській плоті Ісус перейняв 
на себе гріхи всього світу. З 
якою напруженою увагою Не-
беса і безгрішні світи стежи-
ли за останніми годинами цієї 
боротьби. Вони бачили, як 
Спаситель увійшов до Гефси-
манскького саду, коли в Його 
душі панував морок і жах. 
Вони чули Його гіркий крик: 
«Отче Мій, коли можна, не-
хай обмине ця чаша Мене...» 
(Матвія 26:39). На обличчі 
Христа вони бачили печаль 
і скорботу, що пересилюва-
ли навіть передсмертні муки. 
Кривавий піт стікав по Його 
обличчю і зрошував землю.

Небо бачило, як крово-
жерний натовп з кепкуванням 
і знущанням вели Христа з 
одного судилища в інше. Го-
нителі Ісуса висміювали Його 
скромне походження, а один 
з учнів відрікся від Нього з 
клятвою. Небо бачило шалені 
дії сатани, що поневолювали 
людські серця. Спаситель був 
схоплений у Гефсиманському 
саду опівночі. Його водили 
від палацу до залу суду, дві-
чі з’являвся Він перед судом 
священиків, двічі – перед си-
недріоном, двічі – перед Пі-
латом і один раз – перед Іро-

День Господній

Перемога віків
дом. З Нього знущалися, Його 
били, потім засудили.

Ісуса повели на розп’яття, 
змусивши нести важкий хрест 
під плач єрусалимських жінок 
і кепкування натовпу.

Розіп’ятий Христос муж-
ньо переносив цей тяжкий 
біль. Кров текла з Його по-
ранених скронь. З Його рук і 
ніг крапля за краплею стікала 
кров на камінь, привалений 
до підніжжя хреста. В цей 
час Його душа мучилася під 
тягарем гріхів всього світу. 
Небо здригнулося, коли се-
ред страшних страждань Ісус 
проказав молитву: «Отче, від-
пусти їм, бо не знають, що чи-
нять вони!» (Луки 23:34).

Отримана перемога
Висячи на хресті, Христос 

урочисто вимовив: «Зверши-
лось!... І, голову схиливши, 
віддав Свого духа...» (Iвана 
19:30). Битва була виграна. 
Усі небеса святкували пере-
могу Спасителя. Сатана за-
знав поразки – він знав, що 
втратив царство, яким заволо-
дів незаконно.

Для кожної людини сьогод-
ні вигук «Звершилося» має ве-
личезне значення. Своєю пере-

могою Господь Ісус побудував 
міст через прірву, яку утворив 
гріх. Він з’єднав землю з не-
бом, а слабку людину зі Всемо-
гутнім Богом. Ісус особистим 
прикладом показав, як ми мо-
жемо дотримуватися Десяти 
Заповідей. «Через них дарова-
ні нам цінні та великі обітниці, 
щоб ними ви стали учасника-
ми Божої Істоти, утікаючи від 
пожадливого світового тління» 
(2 Петра 1:4). Це означає, що 
будь-які сатанинські спокуси 
людина може перемогти, по-
кладаючись не на себе, а на 
божественну силу. Диявол на-
гадуватиме ваші проступки і 
гріхи, але не варто боятися! 
Христос помер і пролив святу 
кров заради вашого порятунку.

Сьогодні, коли світ зану-
рюється в якнайглибшу кри-
зу, спровоковану сатаною, 
Христос запрошує кожну 
людину прийти до Нього і на-
слідувати вічне життя. При-
йняти безцінний дар Христа, 
означає отримати пробачення 
гріхів, любов і мир в серці 
безкоштовно: «А Дух і неві-
ста говорять: Прийди! А хто 
чує, хай каже: Прийди! І хто 
прагне, хай прийде, і хто хоче, 
хай воду життя бере дармо!» 
(Об’явлення 22:17). «При-
йдіть до Мене, усі струджені 
та обтяжені, і Я вас заспо-
кою!» (Матвія 11:28).

Андрій СКЛЮЄВ

Цікаво, який день Господь освятив і відділив для поклоніння? Сьогодні люди 
святкують різні дні тижня. Наскільки важливо приходити до Бога на поклоніння 
у той час і так, як Господь повелів людині!

Початок  на стор. 1
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вали можливості святкувати її. 
Фараон поставив над ізраїльтя-
нами начальників, які виснажу-
вали їх важкими роботами. Бог 
побачив страждання народу і 
дав їм рятівника. Рятівником 
був Мойсей.

«Звернувшись до ізраїльтян 
він став пояснювати народу, що 
покора волі Божій – одна з пер-
ших умов визволення, і спроби 
народу відновити дотриман-
ня суботи не були не помічені 
їх наглядачами» (Патріархи і 
пророки – С. 81).

Бог, який звільнив їх від єги-
петського рабства, не залишав 
без уваги потреби Ізраїля і в 
період мандрування  по пусте-
лі, при цьому нагадуючи їм про 
важливість дотримання Господ-
нього дня – суботи. 

Творець неба і землі сказав 
Мойсеєві: «Ось Я спускатиму 
вам дощем хліб із неба…» (Ви-
хід 16:4). Бог дав дивовижний 
хліб – манну і велів народу зби-
рати її стільки, скільки треба на 
один день, а в шостий день слід 
було збирати подвійну міру, 
щоб не порушувати святість су-
ботнього дня.

«Кожного тижня, упро-
довж довгих років мандру-
вання Ізраїльського народу 
по пустелі, люди бачили по-
трійне диво, яке повинне було 
зафіксувати в їх свідомості 
святість суботнього дня: в 
шостий день випадала по-
двійна кількість манни; у сьо-
мий день манна не падала, і та 
частина, яка була потрібна для 
суботи, зберігалася свіжою і 
солодкою. Коли ж її зберіга-
ли довше у будь-який інший 
час, вона псувалася і ставала 
непридатною для вживання». 
(Патріархи і пророки – С.296)

«І сталося сьомого дня, по-
виходили були з народу зби-
рати, та не знайшли. І сказав 
Господь до Мойсея: «Аж доки 
ви будете відмовлятися ви-
конувати заповіді Мої та за-
кони Мої? Побачте, Господь 
дав вам суботу, тому Він дає 
вам шостого дня хліба двох 
днів. Сидіть кожен у себе, не-
хай сьомого дня не виходить 
ніхто з свого місця!» (Вихід 
16:27-29).

З цих віршів видно, що 
заповідь про суботу, втім, як 
і інші заповіді Божого Зако-
ну, були відомі євреям ще до 
Синаю, оскільки Бог докорив 
народові про ухилення від 
дотримання суботи. І тільки 
на Синаї Бог дав Мойсеєві 
кам’яні таблички, на яких Він 
Своїм перстом накреслив Де-
сять Заповідей. 

«Упродовж сорока років 
мандрування в пустелі Бог по-
стійно нагадував ізраїльтянам 
про визначений для них день 
спокою. Перед тим, як увійти 
в обітовану землю, Мойсей 
наставляв ізраїльський народ 
«пам’ятати день суботній, 
щоб святкувати його» (Повто-
рення 5:12). Бог бажав, щоб 

точним дотриманням суботи 
Ізраїль постійно пам’ятав про 
свою залежність від Нього – їх 
Творця і Викупителя» (Проро-
ки і царі – С.182).

Тепер давайте розглянемо, 
чи тільки євреям була дана су-
бота у рамках заповіту, укла-
деного на горі Синай. Творець 
благословив і освятив сьомий 
день відразу після творіння 
Землі, а не у момент переда-
чі Закону Мойсеєві (Буття 
2:2,3). У Святому Письмі ми 
знаходимо що субота була 
освячена і благословенна Бо-
гом ще до того, як Він обрав 
євреїв, бути Своїм народом. 
Також і в четвертій заповіді 
ми бачимо, що її умови сто-
суються не лише євреїв: «ні 
ти, ні син твій, ні дочка твоя, 
ні раб твій, ні рабиня твоя, ні 
худоба твоя, ні приходько, що 
в брамах твоїх» (Вихід 20: 10; 
Повторення 5:14). Тут згадані 
приходьки і навіть худоба, що 
спростовує суто національну 
спрямованість заповіді.

«А тих чужинців, що при-
стали до Господа, щоб служи-
ти Йому та любити Господнє 
Ім’я, щоб бути Йому за рабів, 
усіх, хто хоронить суботу, 
щоб її не збезчестити, і тих, 
що тримаються міцно Мого 
заповіту, їх спроваджу на гору 
святую Мою та потішу їх в 
домі молитви Моїм! Цілопа-
лення їхні та їхні жертви бу-
дуть Мені до вподоби на Моїм 
жертівнику, бо Мій дім буде 
названий домом молитви для 
всіх народів!» (Iсаї 56:6,7). 
«Збори, постанова одна для 
вас та для приходька, що 
мешкає тимчасово, постанова 
вічна для ваших поколінь: як 
ви, так і приходько буде пе-
ред Господнім лицем! Один 
закон і одна постанова буде 
вам і приходькові, що меш-
кає тимчасово з вами» (Чисел 
15:15,16; Вихід 12: 48,49; По-
вторення 31: 12).

Христос і апостоли
У Новому Заповіті міс-

титься 12 настанов Христа 
відносно суботи: від Матвія 
12:1-8, 12:9-12, 24:20; від 
Марка 2:23-28, 3:1-5; від Луки 
6:1-5,6: 6-10, 13:10-17, 14:1-
6; від Івана 5:8-20, 7:22-24, 
9:14-16. Фарисеї і книжники 
невиправдано звинувачували 
Христа в порушенні суботи: 
«І тому то юдеї ще більш на-
магалися вбити Його, що не 
тільки суботу порушував Він, 
але й Бога Отцем Своїм звав, 
тим роблячись Богові рівним» 
(Iвана 5:18).

Дійсно, Ісус порушував 
передання старців, але Він 
чітко дотримувався Божого 
Закону, викладеного в Писан-
ні. Більше того Ісус засуджу-
вав релігійні традиції, додані 
до Священного Письма ду-
ховними лідерами того часу. 
При цьому Ісус не натякав 
на непотрібність або відміну 
суботи, але учив її правиль-

ному дотриманню: «І, щоб 
звинуватити Ісуса, запитали 
Його: Чи вздоровляти годить-
ся в суботу? А Він їм сказав: 
Чи знайдеться між вами лю-
дина, яка, одну мавши вівцю, 
не піде по неї, і не врятує її, 
як вона впаде в яму в суботу? 
А скільки ж людина вартніша 
за тую овечку! Тому можна 
чинити добро й у суботу!» 
(Матвія 12:10-12).

«І Він знову до синагоги 
ввійшов. І був там один чо-
ловік, який мав суху руку. І, 
щоб обвинуватити Його, на-
глядали за Ним, чи Він у су-
боту того не вздоровить. І 
говорить Він до чоловіка з 
сухою рукою: Стань посеред-
ині! А до них промовляє: У 
суботу годиться робити до-
бре, чи робити лихе, життя 
зберегти, чи погубити? Вони 
ж мовчали. І споглянув Він 
із гнівом на них, засмучений 
закам’янілістю їхніх сердець, 
і сказав чоловікові: Простяг-
ни свою руку! І той простяг, 
і рука йому стала здорова» 
(Марка 3:1-5; Луки 6:6-10).

Річ у тім, що за часів Ісуса 
у євреїв був перелік справ, 
які не можна було робити в 
суботу. Не можна однозначно 
сказати, які саме суботні за-
борони діяли в Юдеї за часів 
Ісуса, зате можна проаналі-
зувати правила дотримання 
суботи (шаббата) сучасними 
євреями. Більшість цих пра-
вил мають «старозавітне» по-
ходження.

Наприклад, за загальними 
правилами Галахи (законов-
чительна частина Талмуда), 
виведеними з «мудрого» тлу-
мачення Письма, євреям за-
боронено в суботу: прибирати 
останки, нарізувати, писати, 
гасити, запалювати, і інше. 
Зокрема, з давніх часів не 
можна писати в суботу хоч би 
дві букви, що утворюють при 
цьому слово. В суботу заборо-
няється гасити вогонь, якщо 
немає ані найменшого побо-
ювання, що пожежа представ-
ляє загрозу для чийого-небудь 
життя. Тому тільки для поря-
тунку майна вогонь гасити не 
можна і так далі.

Бачачи таке положення 
серед юдеїв, Христос був за-
непокоєний домінуванням в 
народі неправдивих релігій-
них представлень, про поне-
волення людей численними 
непотрібними суботніми за-
боронами.

Однак учні Ісуса дотриму-
валися суботи за заповіддю, 
як за часів Його життя, так 
саме як і після. Це добре ви-
дно на прикладі жінок, які до-
помагали в похованні Христа. 
Вони разом з Ісусом прийшли 
в Єрусалим, тобто вони нале-
жали до близьких Його учнів, 
що усюди йшли за Ним. У їх 
числі були Марія Магдалина і 
Марія – матір Якова. Напевно 
ці жінки знали вчення Хрис-

та, рякщо присвятили Йому 
життя. І знали б, що Ісус за-
кликає не дотримуватися су-
боти, якби Він так говорив.

«І ось муж, на ім’я йому 
Йосип, що був радником си-
недріону, людина шановна 
і праведна,не пристав він 
до ради та чину їх, із Ари-
матеї, юдейського міста, що 
й сам сподівався Божого 
Царства,цей прийшов до Пи-
лата, і тіла Ісусового став про-
сити. І Йосип, знявши Його, 
обгорнув плащаницею, і по-
клав Його в гробі, що в скелі 
був висічений, і що в ньому 
ніколи ніхто не лежав. День 
той був Приготування, і на-
ставала субота. А жінки, що 
прийшли були з Ним із Галі-
леї, ішли слідом, і вони бачи-
ли гроба, і як покладене тіло 
Його. Повернувшись, вони 
наготували пахощів і мира, а 
в суботу, за заповіддю, спочи-
вали» (Луки 23:50-56).

«Як минула ж субота, Ма-
рія Магдалина, і Марія Яко-
вова, і Саломія накупили па-
хощів, щоб піти й намастити 
Його. І на світанку дня пер-
шого в тижні, як сходило сон-
це, до гробу вони прибули…» 
(Марка 16:1-2; дивись також 
Марка 15:40; Матвія 27:56; 
Луки 24:10).

Згідно з Новим Заповітом, 
після того, як Христос возніс-
ся на небо апостоли продо-
вжували дотримуватись субо-
ти. Вони, як і Ісус мали звичай 
в цей день вчити людей Слову 
Божому: «Дня ж суботнього 
вийшли ми з міста над річ-
ку, де, за звичаєм, було місце 
молитви, і, посідавши, роз-
мовляли з жінками, що посхо-
дились» (Дiї 16:13). «І Павло, 
за звичаєм своїм, до них увій-
шов, і з ними змагавсь три су-
боті з Писання» (Дiї 17:2). «І 
він щосуботи розмову точив у 
синагозі, переконуючи юдеїв 
та Геленів» (Дiї 18:4), дивись 
також (Дії 13:42,44).

Для народу Божого в 
Новому Заповіті

«Сьогодні, як і в минулі часи, 
Бог говорить усім нам, щоб Його 
святого дня дотримувались так 
само свято, як за часів древньо-
го Ізраїлю, життя Ісуса Христа і 
апостолів. Усі християни пови-
нні сприймати веління Єгови, як 
приписи, що відносяться і до них. 
Ні в якому разі не слід займатися 
повсякденними справами в цей 
святий час. Бог повелів піклува-
тися про хворих і стражденних; 
робота, яка потрібна для полег-
шення їх стану, є справою мило-
сердя, а не порушенням суботи. 
Але всяку іншу роботу, яка не є 
необхідною, потрібно відкласти» 
(Патріархи і пророки - С.296).

Субота є пам’ятником творін-
ня, і в цей день ми маємо мож-
ливість ближче знайомитись з 
Богом, спостерігаючи за Його 
справами. Для дітей сама думка 
про Суботу може асоціюватися з 
красою природи. Це щастя, коли 
в Суботу батьки разом з дітьми 
йдуть до місця богослужіння, як і 
Ісус зі Своїми учнями ходив в си-
нагогу, через поля, уздовж берега 
озера або через гай.

Щасливі батько і мати, які ма-
ють можливість учити своїх ді-
тей Слову Божому за допомогою 
ілюстрацій з відкритих сторінок 
книги природи; влаштувавшись 
під зеленими деревами на свіжо-
му, чистому повітрі, діти можуть 
вивчати Слово Боже і співати хва-
лу Всевишньому Отцеві. Завдяки 
такому спілкуванню зв’язок дітей 
зі своїми батьками і з Богом стане 
настільки тісним, що цей зв’язок 
ніколи не розірветься.

Друзі, необхідно пам’ятати, 
що Божі веління незмінні. Вони 
були актуальні у всі часи і зали-
шаються такими й досі. Бог лю-
бить нас, тому і дав нам день, в 
який ми могли б відпочити від 
фізичної праці і мати спілкування 
з Ним.

Андрій ПИСАНЮК
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Ми недооцінюємо силу добрих 
слів! Премудрий Соломон говорить, 
що «Лагідна відповідь відвертає  гнів» 
(Приповістей  15: 1). Добра людина 
завжди і для усіх  знайде слова вітан-
ня, підбадьорення, адже ці слова здат-
ні творити дива. Ми також повинні 
пам’ятати, що Господь створив нас на 
«добрі діла» (Єфесян 2:10). Як дорослі, 
так і діти своїми приємними словами 
і благородними вчинками можуть при-
носити радість, щастя і любов людям, 
що оточують їх, а також прикрасити їх 
життя.

Хочу розповісти вам одну історію. 
Біля вокзалу завжди бувають люди, що 
намагаються заробити, користуючись 
жалістю мандрівників. Перш за все це 
люди які «опустилися на дно», звикли 
до спиртного, або безробітні або такі, 
що опинились у біді.

Проводило свої дні біля вокзалу і 
одне обірване хлопченя: де вкраде що-
небудь, де допоможе піднести валізу 

або важкий мішок. Кілька разів його 
затримувала міліція, але ні в чому сер-
йозному звинуватити його не могла і 
відпускали. Він давно пішов від бать-
ків і заробляв на життя своїми силами, 
а частіше, спритністю і пронизливістю. 
Хлопчик вже звик до того, що на нього 
дивляться з презирством, відганяють і 
обходять стороною. Сунуть йому ко-
пійку за піднесену до потягу валізу і 
відразу-ж забудуть.

Одного разу до вокзалу під’їхала 
машина, з якої вийшла гарна і до-
бре одягнена пані. Хлопчик підійшов 
ближче, розраховуючи на заробіток. 
Дійсно, у пані була важка валіза, вона 
зупинила свій погляд на молодому обі-
дранцеві, кивнула і посміхнулась. Він 
підхопив валізу і поніс її до вагону. А 
коли пані розраховувалася з ним, вона 
ввічливо і лагідно сказала: «Щиро дя-
кую вам!»

Він остовпів! Його, обідранця, яко-
го усі підозрюють, гарна і багата пані 

віддячила, як рівного! Значить, вона 
змогла розгледіти в нім те, чого інші 
не помічають. Він пристрасно бажав 
вирватись з пастки обставин, які стри-
мували його, і стати іншим, почати 
нове життя. Незабаром хлопчик знай-
шов роботу, яка дала йому можливість 
охайно одягатися і спати на справж-
ньому ліжку. Потім він став навчатись, 
отримав спеціальність.

Звичайно, пройшло немало часу, 
перш ніж колишній обідранець зайняв 
в житті гідне місце, але головне – це 
сталося. І одного разу, на пероні, коли 
він їхав у службову поїздку, колишній 
обідранець, а тепер шанована людина, 
побачив пані, яка колись так щиро по-
дякувала йому. Звичайно, вона постарі-
ла, змінилася зовні, але він упізнав її, 
підійшов до неї, зняв капелюх і сказав:

- Пробачте, ви упізнаєте мене?
- Ні, – сказала вона розгублено, – а 

хто ви? Чому я не можу вас згадати?
- Це нічого, – відповів він. - Я підій-

шов, щоб сказати вам – щиро дякую!

Людмила ШПРАХА 

Пишіть нам:
- 43025 м. Луцьк, п/с 35. Шмельова Н.В.

- 90500 м. Тячів Закарпатської обл., п/с19. Шпраха І. В.

- 79054 м. Львів, п/с 573. Філіп І. Ю.

E - mail: 
info-gemchugina@yandex.ua; sdarm_LO@ukrpost.net; sdarmzak@yandex.ru

Відвідайте сайти: www.asdrd.org; www.асдрд.org; www.sdarm.md

Дзвоніть:        097 762 24 94        098 029 92 94        097 735 67 25
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Медицина стверджує що 
здоров’я людини у більшості 
випадків залежить від способу 
життя самої людини. Відповідно 
до цього ми самі завдаємо собі 
шкоди або ж самі допомагаємо 
своєму організму лікуватися.

Чи можливо придбати 
новий організм?

Давайте трішки поглибимось 
в історію медицини і дізнаємось, 
що на протязі тисячоліть сприя-
ло розвитку людського організ-
му, а що руйнувало його.

У всі часи були різні методи 
лікування і зміцнення організму. 
Якщо детальніше досліджувати 
це питання, то ми побачимо, що 
лікарі у всі часи намагались за-
побігти хворобі, ніж її лікувати. 
Це щось схоже на використання 
технічного приладу. Краще ви-
користати його згідно інструкції, 
що б не зіпсувати, ніж викорис-
тати будь-як, тобто легковажно і 
у результаті мати проблему, по-
тім  шукати майстра, щоб відре-
монтувати.

Наскільки людський організм 
є унікальним і мудрим створін-
ням, ніж всі разом узяті механіз-
ми у світі. Але і догляд має бути  
особливим. Я завжди дивуюсь, 
наскільки людина не цінує свій 
організм; адже друзі, іншого вже 

не буде у вас. Я не знаходжу в 
історії такого факту, що б хтось, 
навіть за великі гроші поміняв 
собі організм, то чому ми, біль-
ше ніж здоров’я, оберігаємо те-
лефон або автомобіль?

Чого нас вчить 
історія медицини?

«Немає нічого нового під 
сонцем, – читаємо ми у Біблії» 
(Екклезiяст 1:9). О! як був пра-
вий Екклезiяст! Ми забуваємо 
закони природи і згадуємо про 
них коли бачимо, що ігноруван-
ня їх нам шкодить. У минулому 
столітті в Європі досліджува-
лись методи лікування ученими 
і лікарями Фельке, Кнейпом, 
Ганеманом, Присніцем. Ці лі-
карі склали деякі принципи лі-
кування природними методами. 
А в Америці відомими лікаря-
ми були Джексон і Келлог, які 
успішно лікували людей природ-
ними методами, які ми і сьогодні 
використовуємо.

На приклад  Джон Харві Кел-
лог був вегетаріанцем і такий 
вид їжі як пластівці був винай-
дений саме цією людиною. Цей  
лікар завжди включав в систе-
му лікування дихальні і фізичні 
вправи, в дієту додавав горіхи і 
препарати фітотерапії, а також 
він починав і продовжував ліку-

вати більшість хвороб з викорис-
тання клізм, оскільки вважав, що 
недуги можна полегшити за ра-
хунок зміни кишкової флори.

Останніми роками на заході 
ставало усе більш популярним 
лікування лікарськими травами, 
які поєднуються з дієтою. Навіть 
у Польщі цей напрямок відро-
джується, адже над фітотерапією 
тут раніше кепкували. А поясни-
ти відродження природної меди-
цини неважко, адже результати 
такого лікування були вражаючі.

Правильний шлях
до здоров’я.

Вживання неправильної їжі, 
що властива нашій цивілізації, 
веде до розвитку хворобливих 
процесів у нашому організмі. Ін-
тенсивний розвиток хімії, швид-
ке зростання синтетичних меди-
каментів приглушило природне  
лікування. В той час як шлях до 
здоров’я дуже простий – це по-
вернення до первинних видів 

Яке здоров’я ви вибираєте?

Сила добрих слів

харчування: до вегетаріанської  
їжі, до свіжих, переважно сирих 
овочів, зелені, фруктів, зернових 
продуктів, трав і частково молоч-
них продуктів.

Той, хто спробував на собі 
фітолікування не зможе, не по-
годитися з його ефективністю і 
нешкідливістю. Таке лікування є 
природним, тому воно лікує, а не 
нівечить організм людини.

Те, що пропонує нам при-
рода – це різноманітні ліки, які 
ростуть просто в нашому огоро-
ді. Правильне його використан-
ня подарує вам бажане зцілення 
або допоможе вам протистояти 
можливим хворобам. Щоб до-
помогти серцю працювати в 
нормальному ритмі і не перена-
вантажувати серцеві м’язи вам 
допоможе збір трав.

Збір складається з висушеного 
листя меліси лікарської – 20г., лис-
тя розмарину – 20г., корінь валері-
ани – 30г., трава звіробою – 30г., 
плоди глоду – 20г., трава тисячо-
лисника звичайного – 30г., коре-
невища лепехи звичайної – 10г., 
корінь раувольфії зміїної або листя 
барвінку – 10г.

Одну столову ложку суміші за-
лити 600г. води кімнатної темпе-
ратури, залишити на ніч. Уранці 
підігріти. Пити 3 рази на день по 
200г. маленькими ковтками, упро-
довж місяця.

Цим збором ви зможете ви-
лікувати невротичні розлади 
системи кровообігу, вилікувати 

коливання артеріального тиску, а 
саме знизити його, зміцнити за-
гальний нервовий стан і покра-
щити течію клімактеричних змін 
в організмі.

Є багато різних методів лі-
кування більшості патологій 
(відхилень від норми) людсько-
го організму, але все таки без 
правильного способу життя ви 
не зможете довгий час перебува-
ти здоровим. Те, що ми можемо 
робити щодня для підтримки хо-
рошого стану здоров’я – це пра-
вильно харчуватися.

Як вибрати із всіляких 
порад правильну схему 

харчування?
Один з основних принципів  

лікування – є харчування при-
родне для людини. Те харчуван-
ня, яке було передбачено Твор-
цем людині: «Оце дав Я вам усю 
ярину, що розсіває насіння, що 
на всій землі, і кожне дерево, що 
на ньому плід деревний, що воно 
розсіває насіння, нехай буде на 
їжу це вам!» (Буття 1:29).

Також важливо постійно звер-
тати увагу на душевну рівновагу, 
позитивно відноситись до життя, 
підтримувати активну рухову ді-
яльність і дотримуватись режи-
мів праці та сну. Одним словом, 
здоров’я – це турбота про чисто-
ту тіла і душі. Я щиро бажаю 
Вам бути здоровими!

Ганна БРОНИК

Одна з найважливіших складових життя є звички 
в харчуванні. Харчування – це потреба кожної живої 
істоти на землі. Оскільки сама людина є дивовижним 
створінням, також і харчування її має бути особливим.

Як часто ми говоримо слова любові, співчуття і вдячності нашим 
друзям, рідним і близьким? Дуже рідко. Ми іноді просто забуваємо це 
зробити, або соромимося говорити один одному щось добре.

Мовби трави, шелестять слова...
Як в житті слова і трави схожі!
Кажуть, що: «цілюща є трава»
Є слова цілющими також.

Є слова, наповнені  зілля́м
Є прості, немов оті волошки
Інколи з собою  несуть муки
Якщо в мові сходять бур’яни.

Словом можна душу покалічить
Словом можна рани зці́лити
Тягар розпачу і муки зменшить
Віру і надію воскресить.

Я дивлюся на поля квітучі
Те чудове покривало ніжник трав
Научи нас, Боже, дарувать букети
Що складаються із добрих, мудрих слів!

Щиро запрошуємо Вас на Богослужіння
м. Львів, вул. В. Великого, 4 III поверх, 304 каб.
м. Луцьк, вул. Шопена, 18, II поверх, 18 каб.
м. Чернівці, вул. Головна, 283а
м. Ужгород, вул. Мукачівська, 23
м. Тячів, вул. Чайковського, 4
смт. Буштино, вул. Головна, 180
с. Вільхівці, вул. Леніна, 188
с. Кричово, вул. Вайди, 43а
с. Олександрівка, вул. Миру, 298
с. Р. Поле, вул Лесі Українки, 6

Кожну суботу

в 10:00


