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ПАСХА

Справжнє і хибне
поклоніння

Говорить – бо любить

Щороку весною весь християнський світ святкує одне з головних свят – Пасху. Мільйони людей у всіх
частинах світу, залишивши всі свої повсякденні справи й турботи, у радісному хвилюванні поспішають в
цей день, день Пасхи, в церкви та, монастирі. Вони чекали цього свята цілий рік, заздалегідь готувалися
до нього, аж ось воно прийшло. Так що ж таке Великдень? Коли і ким воно було встановлено? Як його
святкували в давнину і як повинні святкувати зараз? За відповіддю звернемося до Книги, яка може
дати відповідь на будь-яке питання, до Книги, яка є об’явленням живого і істинного Бога, до Книги, яка
приносить розраду та надію в теперішньому й дає впевненість у майбутньому. Це – Біблія.

«…наша Пасха,
Христос, за нас у
жертву принесений»
(1Коринтян 5:7).
Історія Пасхи:
Обряд Пасхи був
встановлений за часів
звільнення ізраїльського
народу з Єгипту. Він
був заснований в
пам’ять про порятунок
і як нагадування про
звільнення з єгипетського
рабства. Ця церемонія
повинна була нагадувати

Звістка Другого
Ангола сповіщає про
падіння Вавилона.
Історія цього
царства почалася з
давніх часів, коли
після потопу люди
почали будівництво
вавилонської вежі.

ізраїльському народу, як
Господь урятував життя їх
первістків, позбавивши від
вражаючого меча Ангелагубителя. Відкриймо книгу
Вихід і подивимося, як
це було. Після того, як
Господь вразив Єгипет
дев’ятьма карами, а фараон
так і не змирився, Мойсей
знову прийшов до нього
з жахливими словами:
«Так сказав Господь! Коло
півночі Я вийду посеред
Єгипту. І помре кожен

перворідний єгипетської
землі від перворідного
фараона, що сидить
на своїм престолі, до
перворідного невільниці,
що за жорнами, і все
перворідне з худоби.
І здійметься великий
зойк по всій єгипетській
землі, що такого, як він,
не бувало, і такого, як
він, більш не буде. А в
усіх синів Ізраїлевих від
людини й аж до худоби
навіть пес не висуне язика

свого, щоб ви знали, що
відділяє Господь між
Єгиптом і між Ізраїлем. І
зійдуть усі оці раби твої
до мене, і поклоняться
мені, кажучи: Вийди ти
та ввесь народ, що слухає
тебе. По цьому я вийду»
(Вихід 11:4-8).
Щоб не померти від
кари божої, Ізраїльтяни
повинні були святкувати
Пасху. Кожна сім’я –
сама або разом з іншим

«( »לבלבbilbél), дуже схоже
за звучанням, дійсно означає
«змішувати». Але засновники
міста і вежі, найімовірніше,
вкладали в назву зовсім інший
зміст, а саме: bāb-ilāni, що
означає «ворота богів».

Дитяча сторінка

Продовження на 2 стор.

Вавилон упав
Можливо ми ніколи
не замислювалися про
значення слова «Вавилон»,
тому звикли до біблійного
трактування цього слова:
«змішання» або «замішання».
Давньоєврейське дієслово

Кошик здоров’я

Але, оскільки це
будівництво було розпочате
проти ясно висловленої волі
Божої, то і вежа, і місто дійсно
стали пам’ятником замішання,
на згадку – змішання мов.
Імперія, створена Німродом,

вирізнялася деспотизмом,
насильством, жорстокістю та
поклонінням ідолам.
За днів царя
Навуходоносора Вавилонська
імперія досягла найвищого
розквіту, але вироком
Божим було:
Продовження на 3 стор.
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(Іванна 1: 29). Також і
апостол Павло говорить:
«Пасха наша, Христос, у
жертву принесений за нас»
(1Коринтян 5:7). Потрібно
було не тільки заколоти
ягня, але й окропити його
кров’ю одвірки дверей.
Так і Христос пролив
Свою кров заради кожної
душі. Ми повинні вірити,
що Він помер не тільки за
весь світ, а й за кожного
з нас. Викупна жертва
призначена нам усім.
Коли встановлювалося
свято Пасхи, було ясно
вказано на те, щоб
жодної закваски не було
в будинку в цей час, чого
суворо дотримувалися всі
юдеї. Так і ті, хто бажає
прийняти від Христа
життя, повинні позбутися
від закваски гріха
(1Коринтян 5:7,8).
Незважаючи на те,
що тільки Христос
може викупити нас від
заслуженого покарання,
ми самі повинні позбутися
від гріха, підкоряючись
Господу. Людина рятується
вірою, а не справами,
проте віра повинна
проявлятися у вигляді
На Кого спочатку
справ. Бог дав Сина Свого,
вказувала Пасха?
щоб Він приніс Себе в
жертву примирення за
Але Пасха була не
гріх, Він явив світові
тільки обрядом спогаду,
світло істини, шлях життя.
а й символічно вказувала
Він дав людині особливі
на велике визволення,
можливості, приписи і
яке зробить Христос,
звільняючи Свій народ з
переваги, і тепер людина
рабства гріха (від Іванна
повинна скористатися
5:29; від Луки 24:27).
цими рятівними
Жертовне ягня без вади
засобами. Вона повинна
представляло непорочного оцінити і використати
Агнця Божого, Ісуса
все те, що передбачено
Христа, про Якого свідчив Богом для її порятунку,
Іван: «Ось Агнець Божий,
вірити і коритися всім
що бере на Себе гріх світу» Божественним вимогам.
сімейством – мала
заколоти ягня або козеня
«без вади» і пучком
ісопу покропити кров’ю
«на обох одвірках і на
поперечині дверей у
будинках», щоб Ангелгубитель, проходячи
опівночі, минув це житло.
Вони повинні були вночі
їсти випечене ягня з
прісним хлібом і гіркими
травами, як Мойсей сказав:
«Нехай будуть стегна ваші
підперезані, взуття ваше
на ногах ваших, а палиця
ваша в руці вашій, і будете
ви їсти його в поспіху.
Пасха це для Господа!»
(Вихід 12:11).
У пам’ять великого
визволення всі прийдешні
покоління Ізраїльського
народу повинні були
щорічно святкувати цей
день. «І стане той день для
вас пам’яткою, і будете
святкувати його як свято
для Господа, на всі роди
ваші; Як постанову вічну
будете святкувати його!».
Дотримуючись цього свята
в усі наступні роки, вони
повинні були розповідати
дітям історію свого
великого визволення.

Пасха в Новому
Заповіті.
«А першого дня
Опрісноків учні підійшли
до Ісуса й сказали
Йому: Де хочеш, щоб
ми приготували пасху
спожити Тобі? А Він
відказав: Ідіть до такого то
в місто, і перекажіть йому:
каже Вчитель: час Мій
близький, справлю Пасху
з Своїми учнями в тебе.
І учні зробили, як звелів
їм Ісус, і зачали пасху
готувати. А коли настав
вечір, Він із дванадцятьма
учнями сів за стіл»
(Матвія 26:17-20).
«Під час же вечері
здіймає одежу, бере
рушника й підперізується.
Потому налив Він води до
вмивальниці, та й зачав
обмивати ноги учням, і
витирати рушником, що
ним був підперезаний»
(вiд Iвана 13:2-5), «Коли
ж пообмивав їхні ноги,
і одежу Свою Він надів,
засів знову за стіл і
промовив до них: Чи
знаєте ви, що Я зробив
вам? Ви Мене називаєте:
Учитель і Господь, і
добре ви кажете, бо Я є.
А коли обмив ноги вам
Я, Господь і Вчитель, то
повинні й ви один одному
ноги вмивати. Бо то Я вам
приклада дав, щоб і ви те
чинили, як Я вам учинив»
(вiд Iвана 13:12-15).
«Як вони ж
споживали, Ісус узяв
хліб, і поблагословив,
поламав, і давав Своїм
учням, і сказав: Прийміть,
споживайте, це тіло
Моє. А взявши чашу, і
подяку вчинивши, Він
подав їм і сказав: Пийте

з неї всі, бо це кров Моя
Нового Заповіту, що за
багатьох проливається
на відпущення гріхів!»
(вiд Матвiя 26:26-28).
Христос перебував
на межі двох заповітів
і двох великих свят.
Невинний Агнець Божий
віддавав себе в жертву
за гріх, щоб покласти
край системі обрядів,
які протягом чотирьох
тисяч років вказували
на Його смерть! Коли
Спаситель разом з учнями
їв Пасху, Він заснував
замість неї служіння в
пам’ять про Його велику
жертву. Іудейське свято
повинно було назавжди
відійти в тінь, і відтепер
всі послідовники Христа
в усіх країнах і в усі
віки покликані були
здійснювати служіння,
установлене Христом.
Коли Спаситель віддав
життя на Голгофі, Пасха
втратила своє значення,
але була заснована Вечеря
Господня як пам’ять про ту
ж подію, прообразом якої
була Пасха.
Сьогодні обряд Вечері
Господньої служить
нагадуванням про
спасіння. Ізраїльтяни їли
пасхальне ягня, очікуючи
пришестя Христа. Беручи
участь у Вечері Господній
ми виявляємо свою віру в
того Спасителя, Який вже
прийшов.
Дивлячись на
розп’ятого Спасителя, ми
більш повно усвідомлюємо
значимість і сенс жертви,
принесеної Величчю неба.
Ми осягаємо славу плану
спасіння, і думка про
Голгофу пробуджує живі,

священні почуття в наших
серцях. Ми будемо славити
Бога й Агнця серцем
і вустами, бо гордість
і самозамилування не
можуть вкоренитися в
людях, що зберігають
в пам’яті Голгофські
страждання.
Той, хто споглядає
незрівнянну любов
Спасителя, піднесеться
в думках, очиститься
серцем, перетвориться
в самій суті своїй. Він
стане світлом світу
і буде відображати в
певній мірі цю таємничу
любов. І чим більше ми
будемо міркувати про
хрест Христа, тим краще
розумітимемо слова
апостола: «А я не хвалюся,
хіба тільки хрестом
Господа нашого Ісуса
Христа, яким для мене світ
розп’ятий, і я для світу»
(до Галатів 6:14).
Отже, Христос –
наша Пасха, єдина надія
грішника, який взиває до
Бога. Тільки Його кров
«очищує нас від усякого
гріха», тільки через Нього
«ми маємо мир з Богом»
(Римлян 5: 1), тільки в
Ньому ми можемо стати
«праведними перед Богом»
(2 Коринтянам 5:20), «бо
немає іншого імені під
небом, даного людям, що
ним би спастися ми мали
... і немає ні в Ком іншім
спасіння» (Дії 4:12,11).
Тому що, «єдиний Бог,
і один Посередник між
Богом та людьми, людина
Христос Ісус, що дав
Самого Себе на викуп за
всіх» (1Тимофію 2:5,6).

ВАВИЛОН УПАВ

«І стане тоді Вавилон,
краса царств, пишнота
халдейської гордості, таким,
як Бог зруйнував був Содом
та Гоморру!» (Ісаї 13:19); «І
він відповів та сказав: Упав,
упав Вавилон, а всі статуї
богів його порозбивані об
землю!» (Ісаї 21:9).
Вавилон упав
Кілька тисяч років
пройшло з тих пір, як, за
визначенням Божим, він
лежить у руїнах, але звістка
про падіння Вавилона
повторюється знову й знову.
У Об’явленні ми знаходимо
таке: «А інший, другий
Ангол летів слідом і казав:
Упав, упав Вавилон, город
великий, бо лютим вином
розпусти своєї він напоїв усі
народи!» (Об’явлення14:8).

Про який Вавилон тут
йде мова, коли буквальний
Вавилон на момент
проголошення цієї звістки
вже був зруйнований?
Виявляється біблійне слово
«Вавилон» дійсно означає
«змішання» і стосується
релігійних громад і окремих
особистостей, які з якихось
причин змішують істину з
оманою або сповідування
чистої істини – з відсутністю
християнської моралі в
практичному житті. Біблія
називає подібне змішання
«Вавилоном».
Звістка Першого Ангола
прозвучала, відкриваючи
світові «Вічне Євангеліє»
і застерігаючи людей про
початок суду, вказуючи на те,
як ми повинні приготуватися
до моменту, коли наше

життя буде розглядатися на
цьому суді (див. Об’явлення
14:6, 7). Але відмовляючись
прийняти застереження
Першого Ангела, багато
людей тим самим відкинули
і той засіб, котрий було
передбачено Небом для
їхнього виправлення. Вони
з презирством відкинули
благовісника, який бажав
усунути в їхньому житті все
те, що відділяло їх від Бога,
і ще з більшим завзяттям
кинулися шукати дружби
зі світом. Ось де була
причина того страшного
стану світськості, занепаду
і духовної смерті, в якому
знаходилися церкви в той
момент, коли прозвучала
звістка Другого Ангола.
«Той, хто свідомо
порушує в собі почуття
обов’язку тільки тому,
що воно суперечить його
природним нахилам,
втратить здатність відрізняти
істину від омани. Розум
затьмарюється, сумління
притупляється, серце
черствіє, і душа віддаляється
від Бога. Де відкидають

і зневажають вістку
Божественної істини, там
церкву огортає темрява;
віра і любов холонуть,
з’являються відчуженість
і розділення» (Велика
боротьба. — С. 379). Коли
занижується високе мірило
християнської віри, то
в результаті язичництво
входить до церкви, вносячи з
собою свої звичаї, обряди та
своїх «ідолів».
«Великий гріх, у якому
звинувачується Вавилон,
полягає в тому, що «лютим
вином розпусти своєї
він напоїв усі народи»
(Об’явлення 14:8). Ця
чаша отрути, котру
він підносить світові,
символізує фальшиві вчення,
котрі Вавилон прийняв
внаслідок свого незаконного
зв’язку з великими світу
цього. Дружба зі світом
спотворює його віру, а він,
у свою чергу, справляє
розкладаючий вплив на світ
своїми теоріями, що різко
суперечать ясним істинам
Божого Слова» (Велика
боротьба — C. 388).

Де перебуваю я?
Знову і знову ця звістка
звучить зі сторінок Святого
Письма, викриваючи все нові
й нові вади, які проявляються
у вченні й житті тих, хто
раніше сповідував чисту
істину, закликаючи тим
самим кожного жителя
землі замислитися. Де
перебуваю я? Чи відповідає
релігія, яку я сповідую,
біблійним критеріям? Чи
відповідає моє життя тій
істині, яку Господь відкриває
у Своєму Слові?
Все те, що створює
людина своїми вигадками,
яким би аргументованим
воно не здавалося, якщо
воно не має твердої підстави:
«Так говорить Господь»,
свого часу впаде, як впали
товсті стіни стародавнього
Вавилону. Господь сьогодні
бажає попередити нас про
наслідки вживання «вина
Вавилона» і запрошує
залишити Вавилон, щоб
разом з остаточним його
падінням не зруйнувалася і
наша надія на спасіння.
В’ячеслав Мельничук

Справжнє і хибне поклоніння
«А інший, третій Ангол
летів услід за ним, гучним
голосом кажучи: Коли хто
вклоняється звірині та образу
її, і приймає знамено на чолі
своїм чи на руці своїй, то той
питиме з вина Божого гніву,
вина незмішаного в чаші гніву
Його, і буде мучений в огні й
сірці перед Анголами святими
та перед Агнцем. А дим їхніх
мук підійматиметься вічні
віки. І не мають спокою день
і ніч усі ті, хто вклоняється
звірині та образу її, і приймає
знамено ймення його. Тут терпеливість святих, що додержують заповіді Божі та Ісусову
віру!» (Об’явлення 14:9-12).
Ангел летів слідом – тобто, не через довгий проміжок
часу, а майже одночасно з
Першим і Другим Ангелами. «Ангелос» (з грецької) – це вісник.
Ось одна коротка історія,
датована 1832 роком (правдива історія XVI століття,
Анни Туттл, Джонс Буллард,
видано в 1832 р. Спільнотою
Недільної Школи Массачусетс, Бостон, Массачусетс,
стор. 247, 248). «Я почула
нещодавно щось дуже цікаве, – ділилася одна пані з
іншою. – Я багато думала про
це і тепер скажу вам. Один

чоловік нещодавно був присутній на служінні в римській
церкві. Коли папа в процесії
проходив повз цю людину,
він помітив на митрі папи
блискучими буквами слова:
«VICARIUS FILII DEI», що в
перекладі з латинської значить: «Намісник Сина Божого». Одразу в думці згадалося
місце з Об’явлення 13:18,
де сказано про число звіра.
«Будьте ласкаві, – попросила
одна жінка іншу, – відкрийте
це місце в Біблії». Та уважно
прочитала і особливо зупинилася на словах: «Хто має
розум, нехай порахує число
звірини». На деякий час вона
зупинилася, а співрозмовниця
продовжила розповідь далі:
«Він взяв олівець і написав
під літерами, які відповідають
цифровому значенню наступне: V так само пишеться як 5,

I – 1, C – 100, (А і R не мають
числового значення), I – 1,
U – 5, (S і F не мають цифрового значення), I – 1, L – 50,
I - 1, I – 1, D – 500, (Е не має
цифрового значення), I – 1.
Додавши ці цифри, він отримав число 666.
Отже, віровідступницька
церква має видимого голову, –
намісника Сина Божого, – котрий нечесно присвоїв титул,
який належить виключно Богові і, ні в якому разі, не може
бути привласнений грішною
людиною. І він «буде думати
позмінювати свята» згідно з
пророцтвом Даниїла. Хто ж не
був згідним з вченням і постановою церкви, тих папа через
державну владу карав, вбивав,
розпинав людей, які жили так,
як написано в Святому Письмі.
Таким чином сформувалося
папство, яке назване звіриною.

Святкувати недільний
день з боку протестантських
церков є ні чим іншим, як
поклоніння папству або
звірині. Примушування людей з допомогою державної
влади виконувати релігійні
віровідступницькі вимоги
церкви, формує систему –
образ звірини.
Центральне місце боротьби розгортається навколо
дня Божого – суботи – і дня
«людини гріха» – неділі.
Святкування першого
дня тижня замість сьомого –
це і є те знамено звірини.
Божественне знамено – це
святкування святої суботи.
«І святіть суботи Мої, і вони
стануть знаком поміж Мною
та між вами, щоб пізнати,
що Я Господь, Бог ваш!»
(Єзекіїля 20:20).

Перед нами вічність, кожен
буде стояти перед Божим судом, і отримає або вічне життя,
або загибель. Вогонь, яким Бог
буде очищувати нашу планету
від гріха, – «дияволові та його
посланцям приготований»
(Матвія 25:41). І тільки той,
хто свідомо відкине спасіння
і залишиться з гріхом, змушений буде нести покарання в
той час, коли буде виливатися
гнів Божий, після якого не буде
вже повернення. Для того щоб
у вічності вже більше не було
ані грішників, ані спокусника,
Господь вічним вогнем назавжди знищить гріх.
Дорогий друже! Задумайся,
кому ти вклоняєшся, і кому
віддаєш пошану? Світ ділиться
на дві частини. Одна частина
отримує печатку Божу, більша
ж частина – знамено звірини.
Де знаходишся ти?
Ти можеш прийняти рішення слухатися виключно Божого
голосу, який направить тебе
на єдиний правильний шлях
послуху.
Тільки той, хто має віру
Ісусову, терпіння, яке характеризує народжених згори, та дотримується всіх заповідей Божих, буде попечатаний Божою
печаткою і його не торкнуться
біди семи останніх кар.
Віктор Писанюк

Говорить – бо любить
Наша планета
величезна. Життя на ній
створене Богом. Він є
Першоджерелом усього
існуючого. При творінні
планети у Господа були
прекрасні плани й наміри
щодо життя на землі та
щодо людини. Один з
важливих принципів, які
закладено Творцем, –
це добробут та мир.
Сьогодні цей принцип є
для нас, жителів планети
Земля, прекрасною
перспективою, до якої
прагне кожна країна, будьяке суспільство і, звичайно
ж, кожна людина. Сторінки
Святого Письма чітко і
ясно свідчать про те, як
принцип миру й щастя був
порушений і відкинутий
людством.
Розповіді про великі
імперії та держави, про
великих і сильних людей,
котрі жили в різні часи та
епохи, напрямок, якого
дотримується сучасне
суспільство й сучасна
людина, безумовно
показують нам, що людина
теж прагне до миру й
щастя, але не тим шляхом,
який передбачив Творець,
а своїм власним. На жаль,
цей власний шлях людини
має не ту кінцеву мету, про
яку вона мріє. Слово Боже
говорить: «Буває, дорога
людині здається простою,
та кінець її – стежка до
смерті» (Приповісті 14:12).
Однак Біблія відкриває
нам ще один дуже
важливий пункт –
особисту відповідальність
кожної людини. Теперішнє
суспільство проголошує
принцип особистої
незалежності, виражений
у словах: «Я нікому нічого
не винен. Моє життя – як
хочу, так і живу». Але чи
справді це так?
Так, життя людини, –
це її власність. Але
життям вона зобов’язана
Творцеві, причому двічі.
Перший раз – за правом
творіння, а другий – за
правом відкуплення.
У сім’ї
Чи мають діти обов’язок
перед своїми батьками?
В одній родині зростало
два сина, і, як часто буває,
вони сильно різнилися
один від одного. Настав

Один з важливих принципів, які закладено Творцем, – це добробут та
мир. Сьогодні цей принцип є для нас, жителів планети Земля, прекрасною
перспективою, до якої прагне кожна країна, будь-яке суспільство і,
звичайно ж, кожна людина.
Теперішнє суспільство проголошує принцип особистої незалежності,
виражений у словах: «Я нікому нічого не винен. Моє життя – як хочу, так і
живу». Але чи справді це так?
час, коли молодший син
заявив батькові, що він
йому нічого не винен
і хоче розпоряджатися
своїм життям сам. Батько
відпустив його, віддавши
йому спадщину... Але
синівський обов’язок,
який він вперто не
хотів визнавати, завжди
переслідував його. І, все ж
таки, сумління перемогло
блудного сина – він
повернувся в батьківський
дім і був прийнятий із
радістю! Любов Небесного
Отця до нас, жителів
планети Земля, настільки
велика, що й сьогодні Він
бажає нашого повернення.
Він готовий відновити наш
статус Його дітей.
Особливе звернення
Сьогодні Творець
спрямовує всі сили Неба
для нашого повернення.
Через Своє слово Господь
звертається до кожного з
нас, дорогий читачу, з дуже
важливою звісткою: «І
побачив я іншого Ангела,
що летів серед неба, і
мав благовістити вічну
Євангелію мешканцям
землі, і кожному людові, і
племені, і язику, і народові.
І він говорив гучним
голосом: Побійтеся Бога
та славу віддайте Йому,
бо настала година суду

Його, і вклоніться Тому,
Хто створив небо, і землю,
і море, і водні джерела!»
(Об’явлення 14:6,7).
Що ж означає ця
звістка? Прагнучи
зрозуміти сутність
Творця в Його Слові,
ми чітко бачимо Його
справедливість, яка діє
нарівні з любов’ю. Суд,
про який сказано у цій
звістці, заснований на тих
чудесних принципах, які
Творець вклав у сутність
життя при створенні нашої
планети. І кожен житель
повинен стати перед цим
судом. «Бо мусимо всі ми
з’явитися перед судовим
престолом Христовим,
щоб кожен прийняв згідно
з тим, що в тілі робив
він, чи добре, чи лихе»
(2 до Коринтян 5:10).
Дуже важливо кожному
усвідомити, що всі
справи життя будуть
розглянуті у світлі Божої
справедливості, у світлі
принципів, закладених при
заснуванні життя на нашій
планеті.
На суді
«Я бачив,– говорить
пророк Даниїл, – аж ось
поставили престоли, і
всівся Старий днями.
Одежа Його біла, як
сніг, а волосся голови

Його немов чиста вовна,
а престол Його огняне
полум’я, колеса Його
палахкотючий огонь.
Огненна річка пливла й
виходила з-перед Нього;
тисяча тисяч служили
Йому, і десять тисяч
десятків тисяч стояли
перед Ним; суд усівся,
і розгорнулися книги»
(Даниїла 7:9, 10).
Так пророкові був
показаний великий і
урочистий день, коли
Суддя всієї землі розгляне
життя й характери людей,
і кожний отримає відплату
згідно з учинками своїми»
(Велика боротьба. — С.
479).
«Вирок суду буде
виноситися згідно із
записами, зробленими
в небесних книгах, де
записані імена та вчинки
людей. Пророк Даниїл
сказав: «Суд усівся, і
розгорнулися книги»
(Даниїла 7:10). Автор
книги Об’явлення,
змальовуючи цю ж
подію, додає: «…і
розгорнулась інша книга,
то книга життя. І суджено
мертвих, як написано
в книгах, за вчинками
їхніми» (Об’явлення
20:12)» (Велика
боротьба. — С.480).

Книга життя містить
імена всіх тих, які колинебудь служили Богові.
«Пам’ятна книга»
пишеться перед Богом, і
в неї заносяться справи
всіх, «хто страх перед
Господом має, і хто
поважає Ймення Його»
(Малахії 3:16). Їх слова
віри, діла любові записані
на Небі. У пам’ятній книзі
Божій увічнено кожну
праведну справу. Там
вірно відзначено будь-яке
витримане випробування,
усяке переможене зло,
кожне ласкаве слово.
Там відзначений кожен
самовідданий вчинок, усі
перенесені заради Христа
біль та страждання.
«Там також
зазначаються і гріхи
людей:«Бо Бог приведе
кожну справу на суд, і все
потаємне, чи добре воно,
чи лихе!» (Екклезіяста
12:14). Спаситель
говорить: «Кажу ж вам,
що за кожне слово пусте,
яке скажуть люди, дадуть
вони відповідь судного
дня! Бо зо слів своїх будеш
виправданий, і зо слів
своїх будеш засуджений»
(Матвія 12:36,37).
У цій найвірнішій
книзі записані потаємні
наміри і спонукання,
бо Бог «висвітлить
таємниці темряви та
виявить задуми сердець»
(1 до Коринтян 4:5).«Ось
написане перед обличчям
Моїм… переступи ваші й
переступи ваших батьків,
говорить Господь»
(Ісаї 65:6,7)» (Велика
боротьба. — С. 481).
«Усі діла людини
досліджуються перед
Богом та реєструються, як
праведне чи неправедне.
Проти кожного імені
в небесних книгах з
разючою точністю
зазначені кожне
погане слово, кожний
самолюбивий вчинок,
кожний невиконаний
обов’язок і кожний
таємний гріх, що
майстерно приховується.
Знехтувані перестороги
та докори Духа Святого,
прогаяні хвилини,
невикористані можливості,
добрий чи поганий вплив
з його далекосяжними

наслідками – все це
фіксується ангелом»
(Велика боротьба. — С. 482).
Дорогий читачу!
Поміркуй над цією
великою істиною!
Дивлячись на своє життя у
світлі Біблії, кожен розуміє
свою приреченість. Коли
апостоли проповідували,
у їхніх слухачів виникло
питання, яке повинно
турбувати й нас: «…
спитав: Добродії! Що
треба робити мені, щоб
спастися?» (Дії 16:30).

Який же вихід
сьогодні є у нас,
жителів планети
Земля?
«Усі, які щиро
розкаялися в гріхах і з
вірою прийняли Кров
Христа як свою викупну
жертву, мають проти свого
імені в небесних книгах
помітку про прощення.
Оскільки вони стали
спільниками праведності
Христа, а їхні характери
відповідають вимогам
Закону Божого, то їхні

гріхи будуть викреслені,
вони ж будуть визнані
гідними вічного життя.
Господь сказав через
пророка Ісаю: «Я, Я є Той,
Хто стирає провини твої
ради Себе, а гріхів твоїх не
пам’ятає!» (Ісаї 43:25). Ісус
говорить: «Переможець
зодягнеться в білу одежу, а
ймення його Я не змию із
книги життя, і ймення його
визнаю перед Отцем Своїм
і перед Його Ангелами».
«Отже, кожного, хто Мене
визнає перед людьми,

того перед Небесним
Отцем Моїм визнаю й Я.
Хто ж Мене відцурається
перед людьми, того й
Я відцураюся перед
Небесним Отцем Моїм»
(Об’явлення 3:5; Матвія
10:32, 33) (Велика
боротьба. — С. 483).
«Яка це урочиста й
важлива істина! День
за днем відходять у
вічність, але все, що ми
робимо, залишає свій
слід у небесних записах.
Сказане ненароком
слово, зроблений колись
вчинок вже неможливо
повернути. Ангели
записують як добрі, так і
злі вчинки. Наймогутніший
завойовник на землі не
здатний повернути назад
бодай один прожитий день.
Наші діла, наші слова
і навіть найпотаємніші
спонукання – все буде
враховане при вирішенні
нашої долі. Хоч ми можемо
забути про них, але вони
будуть свідчити або нам
на виправдання, або на
засудження» (Велика
боротьба. — С. 486).
Давайте зробимо
висновок:
«Сьогодні ми живемо у
великий день примирення.
У прообразному служінні,
коли первосвященик
здійснював очищення
Народу Божого, всі
повинні були покаятись

у гріхах, впокорюючи
свої душі перед Богом,
щоб не бути вилученими
з-посеред народу. Так само
всі, хто бажає, щоб їхні
імена залишалися в книзі
життя, повинні тепер, в
ці дні випробовування,
яких вже так небагато
залишилося, впокорювати
свої душі перед Богом,
жалкуючи про гріх та
щиро каючись. Необхідне
глибоке, ретельне
дослідження серця.
Чимало тих, які
називають себе
християнами, повинні
позбутися легковажності
та несерйозності. Запекла
боротьба чекає всіх, хто
бажає перемогти недобрі
нахили своєї натури
й панувати над ними.
Справа приготування – це
особиста справа кожного.
Ми не спасаємося групами.
Чистота і посвячення
одного не можуть
компенсувати відсутність
цих якостей в іншому.
Хоч усі народи стануть
перед Божим судом, проте
справа кожної людини буде
так уважно й ретельно
досліджуватися Богом,
ніби, крім неї, немає більше
нікого на землі. Кожний
має бути випробуваний
та знайдений без плями і
вади або чогось подібного»
(Велика боротьба. — С. 483).
Сергій Бровченко

Запрошуємо на чай!
Великою мірою середовище людей, в якому ми знаходимося,
впливає на наші звички, думки, вчинки і підсумок життя.

Якщо ти хочеш:
- Не втратити себе в житті.
- Знайти нових друзів.
- Розкрити і використати свої
таланти по максимуму.
- Взяти участь у молодіжних
благодійних проектах.
- Дізнатися прості принципи
щасливого життя.
- Або просто поділитися наболілим,
запрошуємо тебе відвідати
МОЛОДІЖНІ ЧАЮВАННЯ.
Пишіть на Е-mail: asdrd1925@ukr.net
Телефонуйте +380-97-783-13-00

Пальне для організму

Це був теплий літній
ранок. Гліб швидко забрався
на пасажирське сидіння
татової вантажівки та
зручно вмостився. Сьогодні
був особливий день: вони
з батьком повинні були
їхати на ферму доглядати
за новонародженими
лошатами. Тато завів
автомобіль, і вони вирушили.
Гліб уважно дивився у
вікно, насолоджуючись
поїздкою, але раптом машина
зупинилася. Хлопчик не
зрозумів, що сталося, і
здивовано запитав, у чому
справа. Тато забув заправити
машину.
Найближча заправка
знаходилася на відстані
близько 15 кілометрів
від місця, де заглохла
вантажівка. Батько вирішив
зупиняти машини на шосе,
сподіваючись, що хтось їм
допоможе. Через 10 хвилин їм
вдалося зупинити автомобіль.
Водій був настільки
люб’язний, що погодився
відлити трохи бензину з бака
своєї машини. Гліб з батьком
сіли у свою вантажівку,

завели її та поїхали. Але
проїхавши всього кілька
кілометрів, машина почала
сіпатися, а з вихлопної
труби лунали звуки, схожі
на постріли. Так вони
доїхали до станції технічного

обслуговування автомобілів
(СТО). Там сказали,
що необхідний ремонт
вантажівки, а причиною тому
– низькоякісний бензин.
Якщо ми порівняємо твій
організм з машиною, то з цієї

історії ми можемо винести
два уроки.
Урок перший: щоб наш
організм працював цілий
день, його потрібно
заправити. А ти знаєш, як
можна заправити організм?

Для цього необхідно
поснідати. Чи чув ти, як
вранці твій шлунок видає
звуки? Годинник твого
шлунка повідомляє: «Я
порожній. Дай мені хороший
сніданок».
Що відбувається з
хлопчиками і дівчатками,
які не снідають? З ними
відбувається те ж саме, що
сталося з вантажівкою Гліба,
коли закінчилося паливо.
У хлопчиків і дівчаток,
які пропускають сніданок,
недостатньо сил працювати,
бігати і грати.
Урок другий: паливо
нашого організму має бути
якісним, в іншому випадку
наш організм поламається,
як поламалася вантажівка, в
яку залили поганий бензин.
Якщо ти з’їдаєш здорову і
корисну їжу на сніданок, то ти
не захворієш і зможеш бігати
до обіду без перекусів. Діти,
які ходять до школи, зможуть
добре вчитися, тому що їх
мозок отримав все необхідне
для роботи.
Будьте здорові, адже ваше
здоров’я у ваших руках.

«ВАС ПОСЛАВ БОГ»
Одна жінка попрямувала
до будинку бідної сім’ї,
несучи сумку з продуктами.
Як виявилося, у неї була
невірна адреса, тому вона
зупинилася біля одного з
будинків, щоб запитати, де
живе та сім’я. З’ясувалося,
що люди, яких вона
шукала, тут не живуть, але
є інша дуже бідна сім’я,
що мешкає через дорогу.
Жінка перейшла на інший
бік вулиці й побачила
хлопчика, котрий стояв біля

воріт. Він дивився у далину
і неначе когось чекав.
Коли він побачив жінку,
то, поглянувши їй прямо
в обличчя, запитав: «Вас
послав Бог?» – «Так, мене
послав Бог», – відповіла
жінка. «Ви принесли
нам хліб?» – «Так», –
відповіла жінка. Перш
ніж жінка встигла сказати
ще що-небудь, він побіг
до будинку з вигуками:
«Матусю, матусю, Бог
послав нам хліб!»

Жінка пішла за ним до
кімнати, де лежала бідна
хвора мама. Біля неї було
немовля, якому було всього
декілька тижнів. На підлозі
сидів малюк, котрому ледве
виповнилися два рочки. У
них не було їжі. Тата не було
вдома, він намагався знайти
роботу. Коли діти плакали та
просили їсти, мама відповіла
їм, сказавши, – якщо вони
будуть слухняними, Бог
пошле їм хліб. Тому хлопчик
стояв біля воріт і чекав.

Чи віриш ти, що Ісус
потурбується і про тебе?
Чи бажаєш ти поділитися
тим, що маєш з голодними?
Бог щедро дає хліб в

руки одних людей, щоб
ті, у свою чергу, могли
поділитися з тими,
хто голодний.

Доброта до тварин
Кіт й маленьке цуценя
Ніжаться біля моїх ніг,
Чекають від людини добра.

Якщо поранила крило
Пташка маленька,
Допоможи, крило їй обв’яжи.

Я погладжу, обійму,
Нагодую, дам води
Й не скажу: «Немає часу,
йди геть»!

Доброти ти не жалій,
Ласкою й теплом зігрій,
Ти любов на ділі покажи.

Вегетаріанство в моєму житті
У своєму житті я
завжди любила та і досі
люблю спостерігати
за людьми – за їх
поведінкою та реакцією
в різних ситуаціях, за їх
харчуванням і зовнішнім
виглядом. Займалася цим
не для засудження їх
вчинків, а для того, щоб
зробити для себе певні
висновки й зрозуміти,
який вплив способу
життя на формування
особи, і зрештою, як
спосіб життя впливає на
її якість. А народилася
я в сім’ї, яка споживала
продукти тваринного
походження, а також,
власне, і самих тварин.
Моє життя складалося
з набору тих звичок, які
сформувалися в мене в
родинному середовищі, в
оточенні друзів, з якими
навчалася в школі й
університеті. З дитинства
я любила тварин, часто
тримала їх на руках, і
нерідко мене відвідували
думки: «Невже вдома
ми їмо цих милих
тварин?» Але через мить
я заспокоювала себе

думкою про те, що всі
так роблять, а значить,
у цьому немає нічого
поганого.
Вживаючи м’ясо, я
відчувала, що впродовж
декількох годин, в
процесі переварювання
їжі, мій шлунок і
кишечник переносять
великі навантаження;
тоді як при вживанні у

Як Творець, Він
Єдиний знає досконало
наш організм і те, як
про нього необхідно
піклуватися. Коли
продається якась техніка,
то виробник додає
до неї інструкцію по
користуванню для того,
щоб продовжити термін
її служби й забезпечити
її максимальну користь.
Коли Наш люблячий
Отець Небесний створив
людину, Він залишив
їй інструкцію для його
щасливого життя. Вона
є практично в кожному
будинку, але, на жаль, не
кожен користується нею.
Це Біблія.
Прочитавши її,
я прийняла тверде
своєму раціоні більш
харчування, я розуміла:
рішення – відмовитися
простої – рослинної –
щось тут не так.
від споживання тварин.
їжі, я відчувала легкість.
З часом, на
Пройшло вже більше ніж
Я навчалася у медичному підсвідомому рівні, я
три роки. Вегетаріанство
університеті, а тому
почала уникати вживання принесло в моє юне
знала фізіологію й
м’ясної їжі, мабуть,
життя позитивні
анатомію людини.
не бажаючи відчувати
зміни, надало енергії,
Дивлячись на будову
тяжкість у шлунку.
активності, і сьогодні
і особливості травних
Згадуючи той час, я
я дякую Богові за
органів людини
розумію, що мені хотілося прекрасне самопочуття.
і на звичний для
повністю відмовитися
Відколи я почала
більшості людей раціон
від споживання м’яса.
відвідувати церкву,
Але для того, щоб
я дізналася, що
це стало принципом,
вегетаріанство –
потрібний був якийсь
це тільки початок
вагомий аргумент, а у
здорового способу
мене його не було. Тим
життя. Є ще багато
більше, я ніколи не мала
інших аспектів, якими
серйозних проблем зі
не варто нехтувати.
здоров’ям, а морального
Щоб позбавитися від
аспекту було недостатньо хвороб, в житті треба
для ухвалення такого
здійснювати зміни. Знаю,
рішення. Читання
це нелегко, зате дієво
Біблії допомогло мені
й реально. Бог допоміг
у вирішенні цього
мені здійснити ці зміни.
питання. Я дізналася
Він бажає допомогти
про те, що Бог створив
і вам! Зверніться
все на землі: рослини,
до Нього!
тварин і людину; і на
самому початку Творець
Ганна Добровольська
сказав, що Він призначив
людині в їжу.

Дивіться на каналі
SDARM UA знайти
Майстер-клас
«Готуємо з любов’ю»

Добрі справи добрим людям
По мірі благословень
що посилає нам Господь,
ми надаємо підтримку тим,
хто втратив надію у цьому
світі, не тільки їжею,
одягом, але надією та
порадою із Божого Слова.

096-06-06-005
Благодійний фонд
«Рука Ангела» - це
співтовариство людей, які
мають бажання допомагати
ближнім. Наша мета допомога всім категоріям
людей, які потрапили
в біду через складні
обставини життя. Завдання,
які стоять перед нами –
величезні, можливості, на
жаль, обмежені, але ми
керуємося словами Господа
Ісуса Христа: «Хто Вірний
в найменшому, і в великому
вірний, а невірний в
малому невірний і багато в
чому» (Луки 16:10).

Християнські
журнали для дітей.
Тут ви можете
познайомитися з
найкращою книгою
в світі – Біблією, а
також знайти цікаві
розповіді та захоплюючі
завдання.
Для завантаження:
www.асдрд.org

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.

Не стримуй добра потребуючому, коли в силі
твоєї руки це вчинити. (Пр.3:27)

Наша робота це:
- Благодійні обіди
щотижня: м. Хуст (четвер),
м. Тячів (вівторок) з 12 00 початок
- Допомога на лікування,
збір коштів, та ін.
- Адресна допомога
малозабезпеченим сім’ям
- Ремонт у Тячівській ЦРЛ
- Благодійні концерти
- Допомога біженцям
Більше дізнатися про
роботу фонду можна
на сайті:
http://ruka-angela.com

РУКА АНГЕЛА БФ, Рахунок в Грн.: UAH, ЄДРПОУ/ДРФО39610902
МФО312378 №26008053918541

Прочитайте про Того, Хто Єдиний
може заповнити всі потреби душі, і
дасть відповіді на основні запитання,
що виникають на шляху до Бога. А
також про Його служіння, починаючи від
народження у Вифлеємі і до розп’яття.

Практичні посібники, довідники
природної медицини – для охочих
зберегти або відновити своє здоров’я.
Дізнайтеся про лікарські властивості
продуктів, вживаних щодня.

Для завантаження: www.asdrd.org

ХРИСТИЯНСЬКА ЦЕРКВА
ЩИРО ЗАПРОШУЄ ВАС!
Біблійні уроки 10:00 – 11:00
Проповідь Євангелія 11:30 – 12:30
Дізнатися про найближче богослужіння
ви можете:
E-mail: asdrd1925@ukr.net
Моб. +38-098-029-92-94
Моб. +38-067-949-81-48

КОЖНУ СУБОТУ
ВХІД ВІЛЬНИЙ

Для завантаження: www.asdrd.org

Поштові адреси:

Відвідайте сайти:

- 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.

www.asdrd.org;
www.асдрд.org;
www.sdarm.md
www.asdrd.ru

E-mail:

Дзвоніть:

asdrd1925@ukr.net
sdarm_LO@ukrpost.net;
sdarmzak@yandex.ru

097 762 24 94
098 029 92 94
097 735 67 25

