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Кінець світу –
що це?
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Якою повинна
бути молитва?
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Лікувальна
глина

Щаслива сім’я –
успішна країна

Одне з благословінь,
яким Бог хоче збагатити
нас, є благословіння
щастям. Хороше
сімейне життя може
стати великим
джерелом щастя. Це,
загалом, визнається
і підтверджується
багатьма
письменниками.
А. Е. Ньютон писав:
«Якщо цей світ дає
істинне щастя, то
його можна знайти в
такій сім’ї, де любов і
довіра збільшуються
з роками». Й. В. Гете,
німецький поет і філософ,
сказав: «Найщасливішим
є той, хто (будь він цар
або селянин) набув
миру у своїй сім’ї».

«Бережіть і виконуйте їх,
бо це мудрість ваша та ваш
розум на очах народів, що
вислухають усіх постанов
тих та й скажуть: Тільки
він мудрий та розумний
народ, цей великий люд!»
(Повторення Закону 4:6).
«Бо ми пахощі Христові
Богу в тих, що спасаються,
і в тих, що погибають»
(2геКоринтян 2:15).
Чудову ілюстрацію
цього вірша з послання
апостола Павла до Коринтян
представив перший
протестантський місіонер
в Японії. Він повернувся в
Англію у відпустку, і там
його відвідали декілька
членів королівської сім’ї з
Японії. Вони були знайомі
з ним і зараз подорожували
по Європі. Після їх візиту

ще одна група японських
туристів відвідала місіонера.
Один з них вигукнув: «О,
ви сьогодні приймали у себе
членів королівської сім’ї!»
«Чому ви так вирішили?», –
запитав місіонер.
«Тому що є парфуми, які
в нашій країні робляться
виключно для королівської
родини. Ніхто інший не має
права ними користуватися,
а їхній чарівний аромат
відчувається в цій квартирі.
Ми абсолютно впевнені в
тому, що вас відвідали члени
королівської сім’ї».
Сьогодні ми говоримо,
що є співвітчизниками
святих і членами царської
сім’ї Бога. Якщо це дійсно
так, то ми також залишимо
після себе духовні пахощі,
які об’єднають нас з

Небесною сім’єю. Коли
люди подивляться на нас,
і помітять наше ставлення
до всього, і почують наші
слова, то будуть вимушені
сказати про нас: «Вони були з
Ісусом»…
Благословення в сім’ї
У Біблії щаслива людина
описана не як відлюдник,
але як той, який живе
разом з дружиною і дітьми
(див. Псалми 127:1-3).
Зверніть увагу:
недостатньо тільки мати
сім’ю для того, щоб
насолоджуватися обіцяним
благословенням. Світська
людина може сказати: «З
моєю сім’єю і зі мною все
добре і без Бога». Проте
він не благословенний і
не щасливий в повному
розумінні. За багато років

життя я помітив, що людина,
яка не має зв’язку з Богом, не
може бути по-справжньому
щаслива. Така людина
обманює себе, не має надії
і насправді є на шляху до
вічної смерті. Не може
бути істинного щастя, якщо
людину очікує смерть (див.
Малахії 4:1,3). Обманюються
не лише люди, що не є
християнами, але також і
наполовину християни, які
«твердять, немов знають
Бога, але відкидаються
вчинками» (Титу 1:16).
Якщо ми віримо, що можемо
служити Богові раз на
тиждень і ходити грішними
стежками інші шість днів,
то ми обманюємо себе.
Немає більшого обману, ніж
самообман.
Продовження на 2 стор.

Любов до світу –
пожадливість тілесна,
пожадливість очей і пиха
життєва (див. 1 Івана 2:15,16) –
виходять від того, хто спокушав
Ісуса в пустелі. Сатана «показує
Йому усі царства світу і славу
їх», але дуже ясно говорить, що
для прийняття усього можливе
тільки за умови: «Це все Тобі
дам, – каже спокусник,– якщо
впадеш і мені поклонишся»
(Матвія 4:8,9). Коли ми
погоджуємось любити світ
і все, що йому належить,
чи усвідомлюємо ми, кому
спокушаємося вклонитися за
допомогою нашої неправильної
поведінки?
Обітниця Господня, записана
в Псалмі 127, дана кожному,
хто боїться Господа і ходить
шляхами Його. Отже, найбільш
важливим елементом у будьякій сім’ї є присутність Господа,
Який говорить: «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).
Християнська сім’я подібна до
теплиці, де дорогоцінне насіння
Небесних принципів має
найкращий шанс зійти, вирости
і принести плід, якщо батьки і
інші члени родини правильно
вирощуватимуть їх.
Благословення Бога приведе
до того, що члени кожної сім’ї,
яка відчуває вплив Христа,
проявлятимуть любов один
до одного. До кожного з
батьків і дітей ставитимуться
справедливо, з гідністю і
доброзичливо. Непохитність
і милість проявлятимуться
одночасно. Кожен член сім’ї
буде, передусім, турбуватися про
щастя іншого.
Вплив, який
поширюється на дітей
«Відразу ж після
більшовицької революції в
Радянському Союзі керівники
спробували знищити сім’ю
і шлюб, усунувши так звану
капіталістичну моногамію.
Замість благословенного шлюбу,
існував тільки соціальний
контракт, що укладається між
чоловіком і жінкою, згідно з
яким вони могли жити разом
певний період часу – рік,
місяць, тиждень або навіть одну
ніч. Розлучення можна було
отримувати так часто, як тільки
побажаєш. Через декілька років
безліч бездомних дітей стали
загрозою навіть для Радянського
Союзу.
Мільйони доль були
зруйновані, особливо життя
дівчат. Ненависть і конфлікт
між багатоженцями і жінками,
які мали багато чоловіків,
наростали, а їх психічний
стан все погіршувався.
Працездатність на фабриках і
заводах знизилася. Такий стан
речей став причиною змін на
політичній арені. Тоді держава
стала звеличувати цнотливість
і святість шлюбу, і в 1944 році
був виданий закон, згідно з
яким практично неможливо
було отримати розлучення
для більшості громадян. Ці
заходи, здавалося, поліпшили
ситуацію». /П. А. Сорокин.
Американская сексуальная
революция. – С.114./
Атеїстичне суспільство,
яке не визнавало сім’ю як
Божественне встановлення,
дійшло висновку, що усунення
сім’ї – це соціальна катастрофа,
а відновлення сім’ї – це
абсолютна необхідність для
існування суспільства і для

безпеки держави. Ми як
християни робимо величезний
крок вперед. Ми віримо, що
сім’я дійсно відновлена тільки
у тому випадку, якщо в ній є
присутнім Бог.
Тільки в сім’ї, де Верховним
Діячем є Бог, де практикуються
принципи Неба, діти можуть
отримати благословення,
щасливі спогади і чітке
розмежування між тим, що
правильно і що неправильно.
Отже, давайте пам’ятатимемо
про те, що за допомогою нашого
прикладу, який може бути або
запахом живильним на життя
або смертоносним на смерть,
ми допомагаємо нашим дітям
набути права на вхід – або у
вічне життя, або у вічну смерть.
Декілька прикладів
ілюструють, наскільки важливу
роль грає християнська релігія
в сім’ї і наскільки згубна
відсутність християнства в ній.
Коли англійський теолог
Генрі Олфорд вирішив кинути
свою вчительську кар’єру,
він написав своїй дружині:
«З великим задоволенням я
уявляю собі наше сімейне
життя, яке незабаром
почнеться. Нехай же воно
пройде зі взаємною користю,
любов’ю і вдосконаленням, а
понад усе – в страху Божому
і любові. Наші дорогі діти
знаходяться в такому віці, що
можуть зрозуміти усі наші
думки і почуття – [думки] про
добрі характери і теплі серця.
Не будемо їх затьмарювати.
Я буду намагатись, зі свого
боку, утриматися від раптової
дратівливості і необдуманих
слів, а ти, люба, доклади
зусиль, щоб зробити усе
можливе з твого боку, борючись
з холодністю в стосунках. І
молитимемося нашому Богові,
щоб Він благословив нас і
наших дітей».
Тут Г. Олфорд розкриває
ті благословення, які властиві
кожній справжній християнській
сім’ї.
І.Г.Песталоцці,
швейцарський реформатор у
сфері освіти, який заснував
метод викладання, базований на
цінності фізичної праці, хвалив
атмосферу християнської сім’ї
в наступних словах: «Наші
сімейні радощі – це найбільш
чудові радощі, які земля може
нам надати, а радість батьків,
яку вони відчувають завдяки
своїм дітям, – це найсвятіша
людська радість. Вона робить їх
серця чистими і добрими, і веде
людей до їх Батька на небо».
Для порівняння розгляньмо
зовсім інший приклад. У Ріо-

де-Жанейро (Бразилія), як і в
будь-кому іншому великому
місті, є безліч бездомних дітей.
Жебракування, крадіжки і рання
проституція – це те, за рахунок
чого вони виживають. Одного
разу поліція підібрала такого
хлопчиська і відвезла його до
установи для неповнолітніх
правопорушників. – «Як тебе
звати?» – «Джо». Далі йому
ставили стандартні запитання,
але відповіді здивували навіть
офіцерів. – «Хто твоя мати»?
– «Блудниця». – «Хто твій
батько»? – «Диявол». – «Де ти
живеш»? – «У пеклі».
Офіцери зрозуміли
його, коли після подальших
розпитувань, нарешті, з’ясували,
що його батьки лаялися майже
щодня. Під час звичайних
сварок батько кричав на матір:
«Блудниця!», а вона кричала у
відповідь: «Ти – диявол!» Не
задовольнившись двостороннім
потоком зневаги і лайок, вони
переходили до бійки. І нарешті,
коли заспокоювались, то
погоджувались в одному: «Це –
пекло». Саме у такій аморальній
обстановці розвивалося
мислення цього хлопчика, яке
стало великим прокляттям
для нього. Це, поза сумнівом,
є результатом відсутності
справжнього християнського
впливу в сім’ї. Чого ж можна
тоді чекати від дітей з таких
сімей?
Датський письменник
Г.Х.Андерсен одного разу
сказав: «Вісімдесят відсотків
наших злочинців – це вихідці
з неблагополучних сімей».
Звичайно ж, ця причина зникне,
якщо ми дозволимо любові
Ісуса наповнити наші дома
християнським співчуттям і
доброзичливістю.
Семюел Смайлс,
шотландський письменник
і реформатор, написав, що
соціологи вивчали вплив
спадковості характеру й
поведінки двох людей на їхніх
нащадків в п’яти поколіннях.
Однією людиною був моряк на
ім’я Джукс. Ця людина була
азартним гравцем, п’яницею,
курцем і розбещеною людиною.
Іншим піддослідним був деякий
Джоунс – розсудливий, гідний
християнин. У Джукса було
п’ять дочок, які одружились,
але через декілька років стали
повіями.
У п’ятому поколінні Джукс
мав 1200 нащадків, серед яких
було 450 хворих сифілісом,

300 професійних жебраків,
130 злодіїв і 7 вбивць. Серед
нащадків Джоунса в п’ятому
поколінні було 300 володарів
різних наукових ступенів,
100 адвокатів, 80 державних
службовців, 60 докторів, 60
письменників, 30 суддів, 3
сенатори, а також декілька
банкірів і бізнесменів. У світлі
цієї статистики, хто може
заперечувати той факт, що
людство є плодом впливу сім’ї?
Під час зборів, які
проводились у Вальпараісо,
Індіана, США, одна мати
поділилась наступним: «Я
залишилась одна з п’ятьма
дітьми. Мій старший син став
проявляти бунтарську поведінку,
і я нічого не могла з ним
зробити. Він обманював і крав, і
я вже почала думати про те, щоб
помістити його до виправної
установи для неповнолітніх
злочинців. Одного разу вночі
мені приснилося, як деякий
голос порадив мені читати
Біблію зі своїми дітьми.
Я ніколи не читала Біблію,
хоча мала дуже красиву Біблію,
котра лежала на столі у вітальні,
як прикраса. Я почала читати її
з дітьми – о, яка зміна сталася
в нашій сім’ї! Діти збиралися
навколо мене, такі ласкаві, як
котенята, і мій старший син
через декілька днів після того,
як я почала читати Біблію,
розплакався і, обійнявши
мене, пообіцяв, що буде
слухняним хлопчиком і тоді
буде врятований». /Сара А. Кук.
Подорожні нариси./
З Давидом ми повинні
сказати: воістину «Вхід у слова
Твої світло дає» (Псалтир
118:130). Біблія змінює сім’ю, а
змінена сім’я міняє суспільство.
Вплив сім’ї на суспільство
Вплив сім’ї на суспільство –
це давно встановлений
факт, який ніхто не може
заперечувати. «Саме молодь
і діти сьогоднішнього
дня визначають майбутнє
суспільства, а те, якими стануть
ці юнаки і діти, залежить від
сім’ї.
Батьки можуть закласти
у своїх дітях фундамент для
здорового щасливого життя.
Вони можуть випустити їх в
самостійне життя озброєними
моральною стійкістю, мужніми
і міцними, які уміють успішно
боротися з життєвими
проблемами. Батьки можуть
закласти в дітях шляхетну мету
й розвинути в них силу життя,
що робить їх честю для Бога
і благословенням для світу.
Батьки в силах зробити прямими
їх дороги, що спрямовані крізь

світло і тіні до славних небесних
висот.
Місія сім’ї поширюється
за межі домашнього кола.
Християнська сім’я має бути
наочним прикладом, що
ілюструє перевагу істинних
принципів життя. Такий
приклад стане у світі силою,
що спрямовує до добра. Вплив
справжньої християнської
сім’ї набагато дієвіший для
людського серця та життя,
ніж будь-яка проповідь, якою
б хорошою вона не була.
Коли молоді люди виходять
в самостійне життя з такої
сім’ї, вони діляться уроками,
отриманими у своїй родині, з
іншими. Принципи шляхетного
життя приймаються іншими
сім’ями, і їх звеличуючий
і ушляхетнюючий вплив
поширюється в суспільстві». /
Служіння зцілення. - С.351, 352./
Наступна цитата наводиться
з журналу «Уолл Стріт»: «У
чому Америка має потребу
більше, ніж в розширенні
залізничних колій, зрошуванні
західних земель, нижчих
податках, більшому урожаї
пшениці, торговому флоті і
новому військово-морському
флоті, так це у відродженні
благочестя, в добрій матері
і доброму батькові, яких ми
мали раніше; у благочесті,
яке вважало доброю справою
зібратися для сімейної молитви
перед сніданком, навіть під
час жнив; коли з роботи йшли
на півгодини раніше в четвер
увечері для того, щоб взяти
участь в репетиції хору й піти
на молитовне зібрання; коли
позичали гроші для того, щоб
заплатити проповідникові
і ревно таємно молилися
про порятунок багача, який
зневажливо дивився на таку
неділову поведінку. Саме цього
ми потребуємо сьогодні, щоб
очистити цю країну від бруду
хабарництва і від жадності, і
маленької, і великої».
Хтось написав: «Сцена
сімейного кола – батько, мати і
діти, що читають Біблію, – це
картина надихаючої краси. Там
діє Слово Боже, формуючи
характер, освітлюючи шлях
до добра і надихаючи на
служіння іншим. Релігія має
особливо важливе значення,
оскільки охоплює кожен
аспект життя». Це треба світу
більше, ніж будь-що інше.
Джейн Аддамс, американський
соціолог, нобелівський
лауреат премії світу 1931 року,
написала промову для батьків
США: «Майбутнє Америки
визначається сім’єю і школою.
Дитина стає тим, чому її
навчають, тому ми повинні
стежити за тим, чому ми їх
вчимо і як ми живемо».
Уільям Айкен, відомий
англійський портретист, сказав:
«Цивілізація змінюється сім’єю,
а сім’я – цивілізацією. Найвища
і найкраща реалізація цього
відбувається там, де переважає
освічене християнство».
Порядна і міцна сім’я має
більшу силу, ніж будь-який
цивільний уряд, і здійснює
сильний запобіжний вплив,
уберігаючи суспільство від
повної деградації. Християнська
сім’я, що сповідує вчення
Великого Вчителя, є сіллю
землі.
Із статті А.Бальбаха у
журналі «Вісник Реформації»
No 3(25) 2015

Кінець світу – що це?
«Ось, незабаром приходжу,
і зі Мною розплата Моя,
щоб кожному віддати
згідно з ділами його»
(Об’явлення 22:12).
Ви чули, що в 2012 році
люди очікували кінця світу? Про
це писали газети, вели програми
на телебаченні. Деякі дивились
на це з жахом, інші говорили,
що це черговий жарт над
людством, який відбувається вже
не вперше, оскільки про кінець
світу говорили і в 2000 році, і
ще раніше. А що врешті-решт
сталося? Настав ранок 12 грудня
2012 року, люди полегшено
зітхнули, і кожен зайнявся
повсякденними обов’язками.
Мимоволі до нас закрадається
питання: а чи буде кінець світу
взагалі, чи це для того, щоб люди
чогось боялися, «щоб життя
медом не здавалось»?
В Інтернеті можна знайти
багато інформації про те, як
люди уявляють собі кінець світу.
Але є достовірна і правдива
інформація, що знаходиться в
джерелі, якому можна довіряти,
тому що його було випробувано
часом, вивчено вченими,
істориками, археологами!
Так – це Біблія. Тільки з її
допомогою можна знайти
обґрунтовану відповідь на це
питання. У книзі Йоїля 2:10-11
ми читаємо: «Трясеться земля
перед ним, тремтить небо,
сонце та місяць темніють, а
зорі загублюють сяйво своє.
І голос Свій видасть Господь
перед військом Своїм, бо табір
Його величезний, бо міцний
виконавець слова Його,
бо великий день Господа й
вельми страшний, і хто зможе
його перенести?» Про що тут
говориться? − запитаєте ви. Тут
говориться про славне Друге
пришестя Ісуса Христа на нашу
Землю. Чому Друге? Тому що
Перше було два тисячоліття тому.
Зверніть увагу на ключові
аспекти вище згаданого вірша:
«Тремтить земля, тремтить
небо...» – тобто йдеться про
землетрус. Дуже сильне і
найстрашніше стихійне лихо
такого роду сталося на нашій
планеті в XVIII столітті.

Згадаємо землетрус 1 листопада
1755 року, разом з цунамі, що
йшли слідом, і пожежами,
які практично повністю
знищили столицю Португалії –
місто Лісабон. Кількість
загиблих точно невідома, але
припускається, що їх було
близько 100 000 чоловік. Дуже
часто ми чуємо і сьогодні про
землетруси.
«Сонце і місяць затьмаряться,
і зірки втратять своє світло...»
– йдеться мова про затемнення
сонця і місяця. Це усе
відбувається досить часто, і ми
стаємо свідками цих подій. Одне
з найбільш приголомшливих
затемнень було зафіксовано
19 травня 1790 року, коли
незрозуміла пітьма затягнула
все небо і атмосферу над Новою
Англією.
Усі ці події вказують на
головне – на наближення другого
Приходу Христа (Матвія 24:3–
42). «А про день той й годину
не знає ніхто: ані Анголи
небесні, ані Син, лише Сам
Отець». Біблія не вказує точну
дату Другого Приходу Ісуса.
Також Біблія вказує на
ставлення людства до цієї
важливої події. «Як було за днів
Ноєвих, так буде і прихід Сина
Людського. Бо так само, як за
днів до потопу всі їли й пили,
женилися й заміж виходили,
аж до дня, коли Ной увійшов
до ковчегу, і не знали, аж поки
потоп не прийшов та й усіх не
забрав, так буде і прихід Сина
Людського» (Матвiя 24:37-39).
Але ви можете заперечити:
це завжди так було, є і буде.
Люди допотопного часу, чуючи
попередження про потоп, не
повірили, що світ може бути
затоплений, оскільки вони
ніколи не бачили дощу. Вони
продовжували занурюватися
у своє метушливе життя. Але
незабаром сталося те, про що
добрий Господь попереджав
людей. Бог зберіг життя тим
людям, що повірили й увійшли
до ковчегу. Це був Ной та його
сім’я. Після того, як Ангел
закрив двері ковчегу, ніхто вже
не міг потрапити всередину або
вийти назовні.

радіти (Ісая 25:9), інші захочуть
сховатися від Його присутності
(Об’явлення 6:16-17).
Від нашого рішення сьогодні
залежить, у якій групі опинимося
ми. Чи ми хочемо мати надію
жити прекрасним, щасливим,
вічним життям, без сліз, горя
і смерті? Чи – жити так, як
живуть усі? За нас ніхто не
зможе зробити цей вибір. Бог не
хоче нашої смерті. Він пропонує
обрати життя.
Іноді ми думаємо, що бути
християнином важко, проте
надія є в Ісусі Христі. Наш друг
Ісус обіцяє щасливе життя і
надію на вічність. В Святому
Письмі написано, як цього
можна досягнути і що для цього
потрібно робити. Заочні Біблійні
курси допоможуть вам вивчати
Святе Письмо через листування
- 43025 м. Луцьк, п/с 35.
Шмельова Н.В.
- 79054 м. Львів, п/с 573.
Філіп І. Ю.
- 58018, м. Чернівці п/с 864
- 90500 м. Тячів Закарпатської
обл., п/с19. Шпраха І. В.

або на сайті http://асдрд.org

Колишній світ Бог очистив
водою (всесвітній потоп), а нашу
землю Він очистить вогнем.
Перед потопом Бог кожному дав
можливість увійти до ковчегу,
щоб спастись. Сьогодні нам
надається можливість прийняти
Христа, як особистого Спасителя
і приєднатись до Його народу,
щоб в час Його приходу ми були
взяті на небо, адже Бог буде
очищати землю вогнем. «День
же Господній прибуде, як
злодій вночі, коли з гуркотом
небо мине, а стихії, розпечені,
рунуть, а земля та діла, що на
ній, погорять...» (2 Петра 3:10).

Як впізнати,
що це йде Христос?

Ісус буде йти на землю з
великою славою, в супроводі
небесних ангелів і всі
люди будуть бачити Його.

(Матвія 24:30,31). І воїнства
небесні йшли за Ним.
(Об’явлення 19:14).
Людське перо не в змозі
описати величчя цієї сцени;
жоден смертний розум не може
осягнути її пишності. «Велич
Його вкрила небо, і слави
Його стала повна земля – наче
сонячне світло» (Авакума 3:3,4).
Жива хмара підходить ще
ближче, і кожне око бачить
Князя життя. Його святу голову
більше не спотворює терновий
вінець; діадема слави покоїться
на Його святому чолі. Його
обличчя сяє яскравіше за сліпуче
полуденне сонце. «На одязі і
на стегні Його написано ім’я:
Цар царів і Господь пануючих»
(Об’явлення 19:16).
А як люди у той час
поводитимуться? Одні,
побачивши Христа, будуть

Нам прочинена завіса і
трошечки описано, яке тоді
буде щасливе життя. «І доми
побудують, і мешкати будуть, і
засадять вони виноградники,
і будуть їхній плід споживати.
Не будуть вони будувати, щоб
інший сидів, не будуть садити,
щоб інший спожив, дні бо
народу Мого як дні дерева, і
вибранці Мої зуживатимуть
чин Своїх рук! Не будуть
вони працювати надармо, і не
будуть родити на страх, вони
бо насіння, благословлене
Господом, і нащадки їхні
з ними. І станеться, поки
покличуть, то Я відповім, вони
будуть іще говорити, а Я вже
почую! Вовк та вівця будуть
пастися разом, і лев буде їсти
солому, немов та худоба, а
гадові хлібом його буде порох!...
Вони не чинитимуть зла й
вигубляти не будуть на всій
святій Моїй горі, говорить
Господь» (Ісаї 65: 21–25).
Андрій Писанюк

Якою повинна бути молитва?
Одного разу мама з татом,
повернувшись додому, почули
розмову своїх дітей. «А ми з
хлопцями збираємося завтра
піти в похід і хочемо, щоб
ішов невеликий дощ, тоді
нас не покусають комарі і не
буде жарко», – сказав Женя.
«А я з Олексієм збираюся
запускати повітряних зміїв,
і нам потрібен хмарний та
вітряний день», – сказав Іван.
«А мені потрібен хороший дощ,
тому що на цьому тижні діти
посадили перед школою дерева,
а тепер їх необхідно полити. Я
молилась про дощ, починаючи
з середи, коли ми посадили
дерева. І я отримаю відповідь
на свою молитву, тому що вона
з вагомої причини», – рішуче
сказала Олена. «А я молилася
про сонячні дні з понеділка», –
заперечила Ліля.

«Почекайте, почекайте! –
сказав батько. – Щось тут не
так, давайте вернемося до
початку. По-перше, у вас різні
причини очікувати різну погоду
і ви хочете, щоб ваші бажання
здійснилися. Я правильно
зрозумів?» Так погодились діти.
«І я правий, думаючи, що кожен
із вас сподівається отримати
відповідь на свої молитви? І
як ви думаєте це зробити?» –
подивився він на них.
Присівши на стілець батько
розпочав пояснювати: «Поперше, немає нічого поганого
молитись про сонячні дні або
про дощ, але для цього повинна
бути більш вагома причина, ніж
запуск змія, або похід, або навіть
поливання дерев. Іноді довгим
жарким літом трапляються
посухи і гине урожай через
нестачу дощу. Тоді скликаються

спеціальні молитовні зібрання
і моляться про дощ. Бачите
різницю? Ці молитви більше, ніж
молитви про дощ, то молитва
про їжу. Ісус навчав нас в
молитві просити про щоденне
харчування». «Я розумію тебе, –
сказав Іван. – Який егоїзм
молитися про хмарні дні тільки
тому, що ми хочемо запускати
зміїв». «Правильно, – відповів
батько, – а у своїй молитві хтось
згадав про волю Божу? Коли ми
забуваємо ці важливі слова, наші
молитви стають схожі на накази
Богові».
«Я впевнена, що незалежно
від погоди, ми та діти будемо
щасливі і задоволені, –
відзначила мама, адже Господь
нас любить і про нас піклується».
Як добре і нам в молитві,
прохаючи Бога, говорити: «Нехай
буде воля Твоя Господи».

Так каже Біблія

Отець

Бог Отець - духовна Особа
(Івана 4:24). Він є Батьком
усіх, хто приймає Христа як
свого особистого Спасителя
і слухняний Його заповідям.
Любов – основна риса Його
характеру. Саме вона надихала
Його до здійснення плану
спасіння. Дозволяючи Духу
Святому перебувати в нас,
ми набуваємо любові. Більше
дізнатися про Бога і Його любов
ми можемо зі сторінок Біблії.
«Ми пізнали й увірували в ту
любов, що Бог її має до нас.
Бог є любов, і хто перебуває
в любові, перебуває той в
Бозі, і в нім Бог перебуває!»
(1 Iвана 4:16).

Син

Ісус Христос – Син Божий
і по суті одне з Отцем. Через
Нього створено все від віку,
як на небі, так і на землі. Він
був народжений в людській
подобі на землі, у Віфлеємі
Юудейському, від діви Марії
через Святого Духа. З любові
до людей Спаситель зазнав
страждання, помер і воскрес;
тому тільки Він Один може
бути посередником між Богом
і людьми. Через віру в Ісуса
ми можемо мати спасіння.
«Отож, виправдавшись вірою,
майте мир із Богом через
Господа нашого Ісуса Христа»
(Римлян 5:1).
Цю здобу готуємо без
яєць і молока.
Для приготування тіста
потрібно:
Сухі інгредієнти:

Борошно – 390 г. (Це
приблизно 2-3 склянки).
Кероб – 45 г. Це приблизно 9
столових ложок без гірки.
Сіль – 2/3 чайної ложки.
Коричневий цукор – 1.5
склянки.

Вологі інгредієнти:

Рослинна олія – 8 столових
ложок.
Вода – 420 мл (1.5 склянки).
Харчова сода – 1 чайна ложка.
Лимонний сік – 3 чайні ложки.

Для просочення торта:

Абрикосове варення.

Для прикрас:

Мигдаль або волоські
горіхи – 100 г.
Кілька ягід малини (можна
використовувати й інші фрукти).

www.asdrd.org
«Добра звістка» – видання Церкви
Адвентистів Сьомого Дня
Реформаційного Руху.
Газета є некомерційним виданням і
поширюється на пожертвування.
У підготовці використовувалися цитати з
Біблії і матеріали з праць Е. Г. Уайт.
З усіма питаннями і побажаннями
звертайтеся за адресою:
«Добра звістка», п/с 9642,
м. Харків, Україна. 61124
Тел.: 097 991 91 98,
E-mail: asdrd1925@ukr.net
Свідоцтво про реєстрацію:
ЗТ№ 429/21 від 06.02.2007 р.
Тираж 70 000 экземплярів

Дух Святий

«І вблагаю Отця Я
(Христос), і Втішителя іншого
дасть вам, щоб із вами повік
перебував» (Iвана 14:16).
Святий Дух продовжує
служіння, почате Христом тут
на землі. Він є представником
Батька і Сина. Перша робота
Святого Духу – це переконати
в гріху і привести до Христа.
Він спонукає і закликає нас
до покаяння і звернення.
«Утішитель же, Дух Святий,
що Його Отець пошле в Ім’я
Моє, Той навчить вас усього,
і пригадає вам усе, що Я вам
говорив» (Iвана 14:26).
Правильно зрозуміти Святе
Письмо можливо тільки завдяки
Духу Святому. «Не знає ніхто
й речей Божих, окрім Духа
Божого». (1 Коринтян 2:11)

Слово Боже

Святе Письмо – Біблія
складається із Старого і
Нового Заповітів і є Словом
Божим. Вона була написана по
натхненню Святого Духа і є
нашим керівництвом і правилом
життя. У ній записаний
Божий план спасіння для
людства. Біблія не потребує
людських повір або катехізису.
«Дослідіть-но Писання, бо ви
думаєте, що в них маєте вічне
життя, вони ж свідчать про
Мене»! (Iвана 5:39)

Приготування:
Спочатку беремо сухі
продукти і змішуємо в мисочці:
борошно, кероб, цукор і сіль.
Беремо другу миску більшого
розміру, в ній змішуємо воду і
рослинне масло. Гасимо соду
лимонним соком і додаємо до
рідких інгредієнтів. Поки не
перемішуємо!
Починаємо поступово
всипати суху суміш до рідкої.
Одночасно помішуємо тісто.
Коли всі інгредієнти з’єдналися,
потрібно ретельно перемішати
тісто, щоб не було грудочок.
Тісто повинно вийти густе,
тягуче.
Змащуємо форму для
запікання рослинною олією.
Можна трохи присипати
борошном. Якщо у вас форма
силіконова, то її змащувати
олією не обов’язково.

Глина як ліки
З давніх-давен люди
щоденно використовують
дари природи у своєму
житті. Частіше за все ми
користуємось цими дарами
не замислюючись, хто
їх нам дав, чому кожна
рослина має у своєму
складі надзвичайно
активні речовини, що
можуть дати здоров’я
та життя або навпаки
призвести до різноманітних
захворювань?
Чому в глині, чи в маленькій
квіточці, чи листочкові є такі
сильнодіючі речовини? Звідки
вони там? Хто їх туди помістив?
Відповідь дуже проста, але
наводить на глибокі та серйозні
роздуми, адже якщо ми
погоджуємось, що є Творець
такого дива. Та наскільки ми
довіряємо Йому і живемо згідно
Його порадам? Всі рекомендації
та рецепти здоров’я записані в
одній книзі. Але що то за чудо
книга?
В цій книзі є розповідь про
хворого, якого Христос запитав:
«Чи хочеш ти бути здоровим»
(Івана 5:6). Друзі, невже не
дивне запитання?! Адже Ісус
знав, що він вже 30 років
намагається зцілитися. Невже не
зрозуміло, що хворий хоче бути
здоровим? Та Він хотів, щоб
чоловік висловив своє сердечне
бажання.
Хворий послухав Ісуса і в
точності зробив так, як Христос
йому повелів. Саме в такій вірі –
вірі в слова Христа – маємо

Лікувальна глина неповторна за своїм хіміко-біологічним
складом. Кальцій, магній, кремній, залізо, калій, хром,
бром, йод, сірководень, борна кислота, літій, ванадій,
молібден, цинк, мідь, натрій, хлор, марганець, сірка – ось
неповний перелік солей, які містить глина. Органічний
склад лікувальної глини для організму людини є
дорогоцінним і цілющим.
потребу ми. Хворий повірив
словам Христа та по вірі
виконав дії. Встав і пішов.
Якщо ви хочете мати
зцілення, що може дати лише
Творець, то просто вірте в
Його силу і використовуйте ті
речовини та методи лікування,
що Він залишив на землі.
Цілющі властивості глини
відомі з давніх часів
Але в деяких людей
лікування глиною асоціюється
із зануренням у ванну,
переповнену брудом. Насправді,
треба бути на рідкість здоровою
людиною, щоб витримати
таке навантаження на серце!
Правильні методики грязьових
процедур більш щадні: аплікації

Веганський
торт
Викладаємо тісто у форму
для запікання. Запікаємо пісний
шоколадний бісквіт для торта
одну годину у верхній частині
духовки. Спочатку 20 хвилин
при температурі 250 градусів С
ще 20 хвилин при температурі
220 градусів. І решту 20 хвилин
при температурі 180 градусів.
Готовність бісквіта перевіряємо

зубочисткою або сірником.
Залишаємо шоколадний бісквіт
остигати, потім виймаємо його
з форми.
Розрізаємо бісквіт для торта
навпіл на два коржі. Можна це
зробити за допомогою товстої
нитки. Спочатку робимо надрізи
ножем. Потім обв’язуємо бісквіт
посередині ниткою і затягуємо

Щиро запрошуємо Вас на Богослужіння
м. Луцьк, вул. Шопена, 18, II поверх, 18 каб.
м. Чернівці, вул. Головна, 283а
м. Ужгород, вул. Мукачівська, 23
м. Калуш, м. Долина: 097-735-67-25
м. Білгород-Дністровский – с. Випасне, вул. Огуленко, 3.
м. Первомайськ, вул. Юмашева, 34. (Миколаївська обл.)
м. Біла Церква, Дім Молитви за готелем «Рось»
м. Тячів, вул. Чайковського, 4
смт. Буштино, вул. Головна, 180
с. Вільхівці, вул. Леніна, 188
Кожну суботу
с. Кричово, вул. Вайди, 43а
о 10:00
с. Олександрівка, вул. Миру, 298
с. Р. Поле, вул Лесі Українки, 6

наносяться тільки на потрібну
область. Локальне лікування
дуже ефективне, а навантаження
на організм в цілому менше.
Головна лікувальна
властивість глини — вбирати в
себе й витягувати з організму
різні токсичні речовини. Глина –
сильний антисептик, її можна
прикладати навіть до рани з
кровотечею. Лікувальна глина
володіє здатністю до регенерації
тканин, ремінералізації
(поглинання солі), абсорбції
(усмоктування токсинів, газу,
запахів і т.д.), антитоксичними,
антисептичними,
бактерицидними й
консервуючими властивостями.
Анна Добровольська

вузол. Нитка розріже бісквіт
рівно так, як потрібно.
Тепер беремо абрикосове
варення. Промащуємо цим
сиропом спочатку одну
половину бісквіта зверху. Можна
присипати меленими горіхами
(за бажанням). Накриваємо
другою половиною і обливаємо
варенням всю верхівку і боки
торта.
Верх торта прикрасити
за бажанням, можна залити
глазур’ю або змастити
варенням і присипати горіхами.
Обсипаємо боки торта горіхами.
Ставимо пісний торт в
холодильник на ніч. За цей час
торт добре просочиться.
Перед сервіровкою
прикрашаємо торт свіжою
полуницею або іншими
ягодами і фруктами. Приємного
чаювання!
Оксана Калініна
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руки це вчинити.
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