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Не хочу додому...

Сьогодні людство
стверджує, що живе в час
розвитку та прогресу, але
безліч різних моментів у
нашому житті говорять про
деградацію. Ми можемо
розглянути цю проблему на
прикладі стосунків у сім’ї.
У наш час родина втрачає те
важливе призначення та мету,
з якими вона була створена.
Замість радості і щастя ми
спостерігаємо непорозуміння
між дружиною й чоловіком,
між батьками та дітьми.
Дім, як прийнято
вважати, – це велика або мала
нерухомість, де знаходяться
наші речі; і в цьому місці
проходить чимала частина
життя. Дім – це як родючий
ґрунт під ногами, це тихий
куточок у бурхливому світі,
це гніздечко, де в парі живуть
чоловік, дружина та їхні
дітки. Чому сімейне вогнище,
де завжди затишно і тепло,
куди людина, де б вона не
була, завжди поспішає, іноді
виявляється порожнім, або
взагалі пропадає бажання
туди повертатися? Чому є

безліч красивих і обладнаних
усередині будинків, які
людина не може назвати своєю
домівкою, а діти не мають
бажання туди повертатися?
Чому в наші дні багато тих,
хто має своє житло, все ж є
бездомними? Чому декого
навіть думка про повернення
додому лякає?
Існує безліч причин, чому
чоловік, дружина або діти не
мають бажання повертатися

додому. З чим саме це може
бути пов’язано?
Спочатку необхідно
розібратися, чому саме
не хочеться йти додому.
Можливо, просто
накопичилася втома від
роботи й навчання, і це лише
хвилинне бажання. Все ж
таки варто пересилити себе,
повернутися додому й деякий
час побути в тихому куточку,
відпочити та привести свої

Приборкувачі долі

думки до ладу. Але зрозуміло
одне: якщо не хочеться додому,
щось там не гаразд. Та вихід є
і, скоріш за все, не один.
По-перше, важливо
зрозуміти, чи готові ви змінити
своє життя?! В іншому
випадку будьте готові терпіти
те, що є. Якщо Ви виберете
другий варіант, то, на жаль,
доведеться щодня думати,
куди б піти, щоб якомога
менше знаходитись удома.
Багатьох людей в усі віки
і донині цікавило і цікавить
питання: «Що мені визначено
долею? Яким буде підсумок
мого життя?» Думок з цього
питання існує так само
багато, як і інформації в
Інтернет- просторі. Шукаючи
відповіді, люди читають
праці відомих філософів,
використовують всякого
роду ворожіння, гороскопи,
звертаються до віщунів або
пророків. Одним словом,
якими тільки методами
людство не користується, щоб
довідатись більше про свою
долю. Але мало хто цікавиться
думкою Того, Хто створив наш
світ, і, як Творець всього, може
пояснити істинне значення
речей і безпомилково вказати,
що чекає на нас у майбутньому.
Навіть у християнському світі

Якщо ж виберете перший
варіант, то сміливо втілюйте
його в життя: міняйте, у першу
чергу, себе, залишайте все
погане, змінюйте обстановку,
тільки так життя знову стане
яскравим і насиченим.
Одна з причин, чому
зовсім не тягне додому, –
це самотність. Ніхто
вас не зустріне, ні з ким
поговорити, тому й нема
бажання повертатись, щоб
знов поринути в безодню,
порожнечу й повну самотність.
У такому випадку вихід
дуже простий: вам необхідно
створити щасливу сім’ю. Але
якщо ви сімейна людина,
але у вас все одно немає
бажання повертатись додому,
вам потрібно діяти інакше.
У першу чергу необхідно
налагодити стосунки із
членами вашої родини. Саме
сімейні конфлікти відбивають
бажання повертатися додому.
Не хочеться лаятися, бачити
обличчя свого супротивника,
і тоді кращим здається зайвий
раз пройтися по магазинах або
піти в гості.
Продовження на 2 стор.
сьогодні відбувається багато
суперечок стосовно поняття
долі. Професори богослов’я,
єпископи і папи з’їжджаються
на собори для дискусій,
обговорень і прийняття
певних позицій в цьому
питанні, але не можуть дійти
спільної думки.
Хтось подумає: «якщо
знатні і високоосвічені люди
не можуть дати вичерпної
і конкретної відповіді, то
що вже вирішувати нам
– простим, маловідомим
людям?» Але давайте
пам’ятати і те, що істина була
відкрита простим рибалкам,
які згодом стали апостолами.
Тому не будемо ускладнювати
все, а просто звернемося до
Бога за відповіддю на питання,
яке тривожить людство ось
уже більше 6000 років.
Продовження на 3 стор.

Не хочу додому...
Шлюб, сповнений
нерозумінням і негативом,
як не дивно, може почати
«тріщати по швах» відразу
після того, як відгримлять
весільні «фанфари». Такий
«швидкоплив» зрозумілий,
адже весільна церемонія
з’єднує не лише два серця, але
й два характери, дві внутрішні
культури і, нарешті, дві різні
сім’ї зі своїми звичаями,
мораллю і традиціями.
Хочемо ми того чи ні,
але існує деяка невидима
межа, через яку безупинно
переплітаються обидві
сторони. Ця межа виткана з
протиріч характерів чоловіка
та дружини, пов’язана із
дошлюбним способом життя.
При цьому впродовж усього
сімейного життя ця межа
то виділяється жирною
переривчастою рисою, то стає
ледве помітною, але ніколи не
зникає назавжди.
Отже, якщо ваш чоловік
не хоче йти додому, значить,
у ваших стосунках з’явилася
тріщина. Він віддає перевагу
гаражу, роботі, дачі, друзям
тощо, тільки не дому. Вашу
голову переповняють думки,
як виправити ситуацію,
але ви не можете зрозуміти
причину цього. Можливо, вона
полягає в тому, що в будинок
асоціюється з кліткою, в яку
не хочеться повертатися.
Чоловік – любитель компаній,
не любить брати на себе
відповідальність, а дружина
завжди знаходить йому роботу,
адже в будинку потрібно щось
зробити, відремонтувати.
Буває, дружина готує їжу,
слідкує за чистотою та
порядком, а чоловік не
поспішає йти туди, йому на
роботі краще навіть тоді, коли
він сидить у брудній майстерні.
«Одна мати говорила
мені, що дуже любить свій
дім, але деяка недосконалість
у внутрішньому устрої і
погана обшивка будинку
їй не подобаються. Добрий
смак в цьому випадку не
зайвий, але мені було сумно
чути, що поняття про красу
стосувалося не виховання
дітей. Саме її діти і складають
ту будову, про яку їй слід
було б піклуватися понад
усе, адже непристойність
та дикість вчинків, злий
і самолюбний характер її
дітей, мимоволі викликав
співчуття всіх. Діти дійсно
отримали погане виховання,
проте мати не розуміла цього.
Вона вважала благоустрій
будинку важливішим, ніж
розвиток характеру дітей» —
Християнська Стриманість
Та Біблійна Гігієна – 68.

Більшість батьків упевнені,
що сучасні іграшки, м’які
меблі, різний одяг і повний
холодильник їжі – це саме
ті речі, які здатні втримати
дитину. Але дім – це не лише
обладнане приміщення, це
хороші стосунки між батьками
та дітьми
Ось деякі причини, які
можуть викликати в дітей
небажання знаходитись вдома.
Недостатньо уваги.
Діти не поспішають додому
або навіть втікають, тому
що відчувають, що стали
нікому не потрібні, і таким
чином прагнуть привернути
до себе увагу. Ці втечі носять
демонстративний характер:
дитина йде в добре знайоме
батькам місце, бажаючи, щоб
там її знайшли і пожаліли.
Надмірні навантаження
Часто батьки думають:
нехай краще дитина буде
зайнята в декількох секціях,
щоб не мала часу вештатись
по вулицях, забуваючи про
час сімейного відпочинку.
Таким чином, весь час
діти проводять у навчанні,
гуртках та виконанні
домашнього завдання. І
замість того, щоб піклуватися
про дитину, оточувати її
своєю увагою, приділяти
їй час, ми доручаємо цю
місію керівникам якихнебудь гуртків.
Нудьга
Діти можуть втікати з дому
в період дорослішання (від 11
до 14 років), коли починаються
регулярні сварки з батьками.
Вони біжать від постійної
нудьги, зайвої опіки, оскільки
хочуть змінити обстановку
та отримати нові враження.
Дитина шукає тих людей,
які могли б її підтримати,
зрозуміти або приголубити.
Покарання
Навіть якщо дитина винна,
не намагайтесь покарати її
якомога суворіше. Передусім
з нею потрібно спокійно
поговорити та з’ясувати
причину її вчинку. Будьте
справедливі у ставленні до
дитини, піклуйтеся про неї,
намагайтеся вирішити всі
проблеми – і тоді в неї не буде
необхідності у втечі.
Неблагополучна
обстановка у сім’ї
Вживання батьками
алкоголю, сварки, насильство,
пересуди поза очі – все це
може відвертати дітей від
рідної оселі. Вони починають
шукати підтримки та
порозуміння в іншому місці.

«Дуже багато чоловіків
і дітей, які не знаходять
удома нічого привабливого,
які постійно вислуховують
лайливі слова і нарікання,
починають шукати спокою і
радості зовні – у магазинах,
що торгують спиртними
напоями, або в інших
заборонених місцях. Дружина
й мати, зайнята своїми
домашніми турботами,
частенько стає неуважною
і скупою на маленькі
люб’язності, які роблять
будинок приємним місцем
для чоловіка й дітей, навіть
якщо вона намагається не
говорити про свої особисті
неприємності та труднощі в
їхній присутності. Поки вона
зайнята приготуванням їжі
або шиттям, чоловік і діти
приходять додому або йдуть
з дому, неначе чужі люди» —
Християнська Родина – 249.
Якщо вдома щось не
так, важливо зрозуміти,
в чому справа. Якщо Ви
сімейна людина, то потрібно
поговорити з близькими,
обговорити і вирішити
проблему, а не тікати від неї.
Бо втікши від одної проблеми,
ми можемо створити іншу.
Якщо у вас вдома є підліток і
йому хочеться проводити час
серед тих, хто його розуміє,
це природно, але при цьому
ви повинні докласти всіх
зусиль, щоб оточення не
згубило його та не розірвало
стосунків із вами.
Створюючи сім’ю, ми
вибираємо людину, з якою
збираємося прожити все
життя, народжувати дітей,
будувати плани, розуміти
й любити один одного.
Спробуйте зрозуміти один
одного, поясніть близькій
людині, що вас не влаштовує.
А можливо, просто варто
змінити обстановку? Десь
відпочити разом, кудись
з’їздити? Проходять роки,

захоплення, симпатії, краса,
а за цей час спільного життя
чоловік з дружиною нічого не
придбали у своїх стосунках,
інтереси залишилися різні,
їм нецікаво й нудно вдвох.
Тоді одна зі сторін починає
затримуватись на роботі або
просто сидіти на лавиці у
парку, щоб не йти додому, або,
ще гірше, починає шукати
інший будинок, де будуть
взаємні інтереси. Раніше
були діти, але вони виросли і
створили свої сім’ї, а чоловік
і дружина залишилися
чужими. Що ж тепер робити?
Як заохотити іншу половину
повернутися додому?
Бажання повернутися
додому з’являється тоді, коли
ми починаємо створювати
дружню, сімейну атмосферу
в оселі. Це бажання залежить
від того, наскільки радісно
тебе зустрічають вдома, а не
від зайвих питань: де був,
чим від тебе пахне тощо.
Щоб створити затишок, не
обов’язково мати великі гроші,
купуючи дорогі люстри, посуд
або шкіру гімалайського
ведмедя. Не потрібно плутати
шик із затишком. Задайтеся
метою – створити атмосферу
затишку та любові.
«О, якби ми зменшили
свої потреби й запити та не
прагнули придбати дорогі
дрібнички для прикраси своїх
осель! О, якби ми більше
цінували те, що Бог цінує
вище за алмази і перли, –
лагідний і мовчазний дух!
Щирість простоти, лагідності
та прихильності зробить
раєм найскромніший дім» —
Виховання Дітей – 141.
Разом з чистотою і
затишком у будинку, у
жодному разі не можна
забувати про себе. Зовнішній
вигляд жінки – це магніт,
який притягує чоловіка. З
іншого боку, чутливість та
турбота чоловіка забезпечить

жінці відчуття безпеки та
затишку в домі.
Справжня любов
безумовна! А вірна порада для
дівчини полягає в тому, щоб
знайти люблячого чоловіка.
Адже такий чоловік візьме
на себе відповідальність
за створення стосунків
і комфорту в оселі. Він
буде вашим співавтором,
помічником, другом.
Коли одна людина не
розуміє, які теми цікаві
співрозмовнику, діалогу між
людьми не вийде. Для того,
щоб зацікавити людину,
іноді потрібно докласти
немало зусиль або чимось
пожертвувати. Як-то кажуть:
«Життя прожити – не поле
перейти».
Чи далеко від ідеалу ваш
дім? «А які ж це ідеальні
сім’ї?» – запитаєте ви. – Невже
їх не існує?» Ідеальна родина –
це ті стосунки, які можуть
створити тільки люблячі і
розуміючі один одного люди,
здатні поступитися один
одному, проявити терпіння,
жалість, поблажливість.
Сім’я – це те місце, де
тебе чекають і завжди тобі
раді. Саме туди людину тягне,
де б вона не знаходилася. І
дружина, і чоловік повинні
хотіти йти додому в рівній
мірі. Сім’я – це фортеця,
яку будують усі її члени.
«Краще двом, як одному, бо
мають хорошу заплату за
труд свій, і якби вони впали,
підійме одне свого друга! Та
горе одному, як він упаде, й
нема другого, щоб підвести
його... Також коли вдвох
покладуться, то тепло їм буде,
а як же зогрітись одному?»
(Екклезiяст 4:9-11). Адже
коли в людини проблеми,
тільки завдяки допомозі
близьких ці проблеми стають
вирішувані. Тільки тут ви
знайдете справжню підтримку
і розуміння, щирість і
прощення, відсутність
корисливих спонукань і
безвідплатну допомогу.
Щоб хотілося йти додому,
треба спершу навести в нім
лад. Мається на увазі як пряме
розуміння чистоти, так і
порядок в стосунках з людьми,
які там мешкають.
Нам дане тільки одне життя
і, якщо докласти старань,
проявити стриманість, його
можна зробити стерпним,
приємним і навіть щасливим.
І саме головне, що нам
необхідно зрозуміти: «Усякий
бо дім хтось будує, а Той,
хто все збудував, то Бог»
(Євреїв 3:4).
Ігор Добровольський

Приборкувачі долі
Як я вже згадував раніше,
щодо питання долі існує
багато різних думок, але
я б не хотів розглядати
їх, адже ми вирішили
отримати відповідь від
Творця Всесвіту.
Насправді, Бог вже
давно відповів на багато
поставлених нами питань,
але, на жаль, для пошуку
відповідей люди частіше
користуються «Google»
замість «Bible» (Біблія).
Ми ж з вами вчинимо
інакше. Пропоную трохи
заспокоїтись від метушні,
зупинитися на мить і
відставити вбік усе, що ми
колись чули з цього приводу.
Тому що тільки в тиші
ми зможемо почути голос
Бога, що говорить до нас
через Біблію. Отримуючи
ж відповідь від Нього, ви
побачите, як отримаєте
відповіді й на багато інших
питань, що тривожать вас
вже довгий час.
Отож, що Бог у Своєму
слові говорить про долю?
Чи є доля взагалі, і яка
роль Бога й людини в її
визначенні? І чи залежить
від людини щось взагалі?
Ось питання, на які ми разом
шукатимемо відповіді!
Спершу давайте
пошукаємо у Біблії тексти,
які говорять нам про долю.
Перший з них записаний в
книзі Приповістей Соломона:
«Багато шукають для себе
обличчя володаря, та від
Господа доля для людини»
(Приповiстi 29:26). З цього
місця Писання ми бачимо,
що доля людини залежить
від Бога. Але виникає
інше питання: чи означає
це, що від людини нічого
не залежить? І більшість
людей дадуть позитивну

відповідь, оскільки багато
хто упевнений в тому, що
доля – це щось незмінне, у
що неможливо внести свої
корективи. Прибічники цієї
думки говорять, що якщо
тобі судилося загинути в
авіакатастрофі, то ти не
потонеш в морі, як би ти
не намагався це зробити;
а хтось скаже, якщо тобі
судилося потрапити в пекло,
то так воно і буде. Таким
чином, багато хто знімає
з себе відповідальність за
все погане, що стається у
їхньому житті. Але чи так
це насправді? Щоб побачити
усю картину, нам необхідно
знайти й інші частини
пазлу. Один шматочок ми
вже знайшли. Що ж ще
Біблія говорить про долю?
Наступний текст записаний в
книзі пророка Єремії:
«Бо так промовляє
Господь: ось і ті, кому не
судилося пити чаші цієї,
пити будуть напевне, а ти
непокараним будеш? Не
будеш без кари, бо справді
ти питимеш чашу!» (Єремiя
49:12). Цей текст вносить
деяку ясність. Ми бачимо,
що є дехто, кому не судилося
пити чашу, або іншими
словами, Бог не призначав їм
чогось поганого. Але з якоїсь
причини доля змінилася,
і тепер вони повинні пити
чашу обов’язково, тобто

бути покараними. Хоча це
місце і говорить про те, що
доля може змінюватися,
але поки що залишається
незрозумілою причина
змін у долі людини. Що ж
впливає на долю кожної
особи окремо?
«Отож вислухайте, ви
розумні, мене: Бог далекий
від несправедливості, і
Всемогутній від кривди!
Бо за чином людини Він
їй надолужить, і згідно
з своєю дорогою знайде
людина заплату! Тож
по правді, не чинить
Бог несправедливого, і
Всемогутній не скривлює
права» (Йов 34:10-12). Це
місце Писання чітко показує,
що доля людини залежить від
її вчинків. Бог же виступає
в ролі чесного судді, Якого
не можна підкупити або
задобрити хабаром, і Який
виносить вердикт, що
відповідає справам людини.
Є ще багато Біблійних
текстів, що підтверджують
це, але розглянемо ми тільки
деякі з них:
«Та через жорстокість
свою й нерозкаяність
серця збираєш собі гнів на
день гніву та об’явлення
справедливого суду Бога,
що кожному віддасть за
його вчинками: тим, хто
витривалістю в добрім
ділі шукає слави, і чести,

і нетління, життя вічне,
а сварливим та тим, хто
противиться правді, але
кориться неправді, лютість та
гнів» (Римлян 2:5-8).
Якщо ми повернемося
до розгляду самого слова
«доля» і звернемо увагу на
слова, що мають зв’язок з
ним або походять від нього,
то це дасть нам підказку у
розумінні самого поняття.
Наприклад, слово, що
походить від нього – слово
«долати», значить перемагати
щось, або когось, докладаючи
при цьому великих зусиль.
Інші слова, що походять від
нього – «ділити», «наділяти»,
«поділ», мають значення:
вирішувати, яка частина
тобі дістанеться, або ділити
частину майна. По суті, слово
«доля» має іще одне, але
не дуже вживане значення:
«частина» або «частка»,
яке об’єднує ці всі слова
за значенням. Отже, який
висновок ми можемо зробити
на основі біблійних віршів
та розбору самого слова?
Доля – це частина або участь,
яка очікує на людину в кінці
життя і яка напряму залежить
від її вчинків.
Цей самий принцип
ми можемо застосувати і
в нашому повсякденному
житті. Те, що може статись
зі мною завтра, залежить
від того, які дії я роблю

Уявімо, що наш організм
схожий на автомобіль. Люди,
які створюють автомобілі,
попереджають нас, яке паливо
краще всього використовувати,

щоб вони добре служили. Бог
створив наш організм і знає,
яка їжа буде найкращою для
нас. Яку їжу Він дав Адаму
і Єві в Едемському саду?
Фрукти, горіхи, злаки і бобові.
Після того, як вони згрішили,
Він також дав їм овочі (див.
Буття 3:18).

Після потопу всі сади
і городи були знищені.
Не було фруктів, злаків,
горіхів, бобових і овочів.
Бог дозволив людям їсти
м’ясо (див. Буття 9:2-4;
7:2). Проте чи знаєш ти, що
сталося? Тривалість життя
людини різко зменшилась.
Наприклад Адам прожив 930
років, а Авраам – усього 175.
Це означає, що Адам жив
майже в шість разів довше,
ніж Авраам, тому що не їв
м’ясну їжу.
Поки ізраїльтяни жили
в Єгипті, вони живилися
м’ясом. Чи пам’ятаєш

зараз. Це може стосуватись
наших взаємин з іншими,
стану нашого здоров’я
й актуальних життєвих
ситуацій.
Що ж стосується нашої
вічної участі, то вердикт буде
винесений кожній людині
без винятку справедливим
Суддею, що буде порівнювати
наше життя із Своїм
десятисловним Законом.
«Бо прийде Син
Людський у славі Свого
Отця з Анголами Своїми,
і тоді віддасть кожному
згідно з ділами його»
(Матвiя 16:27).
А чи готові ми до
Його пришестя? Яка доля
нас чекає, якщо раптом
пришестя Христа застане
нас зненацька? Тому саме
сьогодні, зараз, у нас є
можливість прийняти Христа
й попросити Його про
допомогу в приготуванні
до вічності, інакше ми
залишимося поза дверима
порятунку. Як же ми
використовуємо час, даний
нам Богом саме для цієї
мети - для приготування? Від
того, що ми посіємо сьогодні,
залежатиме завтрашній
урожай.
«Не обманюйтеся, Бог
осміяний бути не може.
Бо що тільки людина
посіє, те саме й пожне!»
(Галатiв 6:7,8).
Що ми поставимо в
пріоритет – турботу про
тимчасове чи про вічне?
Адже давайте пам’ятати,
що від нашого вибору
залежатиме наша доля.
І нехай Бог допоможе
зробити кожному вибір, за
яким у кінці не доведеться
жалкувати.
Володимир Дудкін

Правильне харчування

Адам, 930 років

Сим, 600 років

Авраам
175 років

Давид
70 років

ти якими упертими і
неслухняними були вони?
Як тільки вони почали свою
подорож до Ханаану, Бог
запропонував їм дієту без
м’яса та риби.
Вегетаріанське
харчування – найкраще
для нас. Воно допоможе
нам жити довше і більше,
спокійно, а також захистить
нас від багатьох хвороб.
На малюнку показано, як
зменшувалася тривалість
життя людей через гріх.
Скарбничка для дітей
Т.1, №4

Вино

Вино

Не будь-які ліки здатні
зцілити розбите серце,
умиротворити свідомість,
зняти тривогу чи заглушити
печаль. Але існує думка, що є
напої, які людство навчилося
робити з давніх-давен, які
начебто здатні допомогти.
Багато людей, прагнучи
заглушити свої тривоги,
звертається до спиртних
напоїв. Одними з поширених
причин вживання спиртного
стають соціальні труднощі,
депресія, проблеми в сім’ї
або просто звичка посидіти
з друзями за чаркою міцного
напою. Але чи дійсно вони
здатні полегшити стан? У
одному вірші є такі слова:

порожнина покриється
дрібними пухирцями. Якщо
потім зав’язати їй очі та
дати по черзі спробувати
різні рідини - скажімо, воду,
оцет або молоко – то вона не
зможе відрізнити одне від
одного. Цей експеримент
з усією певністю показує,
що алкоголь – це сильний
подразнюючий засіб, що
негативно впливає на органи
чуття. Слід звернути увагу,
що людині завдає шкоди
не лише міцні, але також
і слабоалкогольні напої,
такі як безалкогольне,
алкогольне пиво і сидр.
Пророк Михей застерігав
про брехунів і лжепророків,
що пропагують вино і міцні
напої: «Коли б чоловік, який
ходить за вітром, і брехню
набрехав, говорячи: Буду тобі
проповідувати про вино та
про напій п’янкий, то був би
він любим пророком оцьому
народові» (Михей 2:11). Так і
сьогодні вчать «помірному»
вживанню алкогольних
напоїв. Але, оскільки
вживання алкоголю навіть у
маленьких дозах викликає
звикання та залежність,
то не краще було б взагалі
відмовитись від нього?
«Життя з Богом – єдина
надія людини. Любов,
яку Христос поширює
серед усього людства, є
оновлюючою силою. Дотик
цієї любові до життєво
важливих органів – мозку,
серця, нервів – дарує
зцілення. Ця любов
пробуджує до діяльності
вищі сили людського єства.
Любов Христа звільнює
душу від відчуття провини
і скорботи, смертельної
тривоги і занепокоєння,
які виснажують життєві
сили. З нею приходять
спокій і безтурботність.
Вона народжує в душі
піднесену радість, яку ніщо
світське і суєтне зруйнувати
не може» — Є. Уайт,
«Служіння зцілення».

я прокинусь,
Сльози ллються, бо біль твій жорстокий, шукатиму
далі того ж...»
Адже зрадили друзі й рідня,
(Приповісті
І шукаєш ти втіху і спокій
23:20,29-35).
В повній чарці міцного вина.
«Горе тим,
Друже, слухай! Цей світ не лікує.
що встають
Стихне біль від «п’янкої води»,
рано вранці
Потім знівечить, знищить, зруйнує,
і женуть
В подарунок дасть смерть назавжди.
за напоєм
п’янким,
А що говорить нам
і тривають при нім аж
із цього приводу Біблія?
до вечора, щоб вином
Усе Писання однозначно
розпалятись!» (Iсая 5:11).
і непохитно виступає
«…візьму я вина, та напою
проти вживання алкоголю.
п’янкого нажлуктимось, і
Підтвердженням цього є
буде і цей день, і завтрашній
наступні тексти: «Не будь
день далеко щедріший!...»
поміж тими, що жлуктять
(Iсая 56:12). «Уважайте ж
вино, поміж тими, що м’ясо
собі пожирають, бо п’яниця й на себе, щоб ваші серця не
обтяжувалися ненажерством
жерун збідніють, а сонливий
та п’янством, і життєвими
одягне лахміття. В кого ой,
клопотами, і щоб день той на
в кого ай, в кого сварки,
вас не прийшов несподівано»
в кого клопіт, в кого рани
(Луки 21:34).
даремні, в кого очі червоні?
Проте людині властиво
У тих, хто запізнюється над
вишукувати у біблійних
вином, у тих, хто приходить
попробувати вина змішаного. віршах будь-які лазівки,
аби виправдати свою тягу
Не дивись на вино, як воно
до спиртного. В якості
рум’яніє, як виблискує в
однієї з таких лазівок
келиху й рівненько ллється,
використовують весілля
кінець його буде кусати,
в Кані Галилейській, де
як гад, і вжалить, немов та
Ісус начебто перетворив
гадюка, пантруватимуть очі
воду на алкогольне вино.
твої на чужі жінки, і серце
«Як весільний же староста
твоє говоритиме дурощі... І
скуштував воду, що сталась
ти будеш, як той, хто лежить
вином, а він не знав, звідки
у середині моря, й як той,
воно, знали ж слуги, що
хто лежить на щогловім
води наливали, то староста
верху. І скажеш: Побили
мене, та мені не боліло, мене кличе тоді молодого та й
штурхали, я ж не почув, коли каже йому: Кожна людина
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подає перше добре вино,
а як понапиваються, тоді
гірше; а ти добре вино аж на
досі зберіг...» (Iвана 2:9,10).
Прибічники вживання
алкоголю говорять, що
мова тут, мабуть, йде про
алкогольне вино – адже
було весілля, а яке весілля
без спиртного? Але якщо
уважніше вчитатися в текст,
ми побачимо, що для Ісуса
заповнили шість посудин,
кожна з яких була місткістю
від 80 до 120 літрів. Чи
означає це, що Ісус створив
більше 700 літрів п’янкого
напою? Звичайно ж, ні!
Адже тоді Він поступив
би усупереч власному
Слову! (див. Луки 12:45,46;
Єфесян 5:18).
Якщо ми розглянемо цей
уривок у світлі всієї Біблії,
то будемо вимушені зробити
однозначний висновок,
що Ісус створив вино, що
не перебродило, – чистий
виноградний сік, який в
давньому Ізраїлі називався
також вином, – і розпорядник
бенкету похвалив нареченого
за його відмінну якість
(див. Івана 2:4,6,10).
Ісус, навіть коли висів на
хресті, страшно страждаючи
від спраги, відмовився пити
вино, запропоноване катами.
«Дали Йому пити вина, із
гіркотою змішаного, та,
покуштувавши, Він пити не
схотів» (Матвія 27:34
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КОЖНУ СУБОТУ
ВХІД ВІЛЬНИЙ

Алкоголь є причиною
майже половини всіх
вбивств, дорожніх аварій,
нещасних випадків,
ув’язнень, домашнього
насильства, народження
дітей-інвалідів. Крім того,
алкоголь тією чи іншою
мірою причетний до чверті
всіх самогубств. Маючи
перед собою цю страхітливу
статистику, кожна розсудлива
людина переконається в
неприпустимості вживання
цього напою, відповідального
за потужну хвилю горя та
нещастя, що захлеснула
майже весь світ.
Якщо ми посправжньому любимо
Бога й наших ближніх,
то ми будемо піклуватися
про їх благополуччя:
«Бо дорого куплені ви.
Отож прославляйте Бога
в тілі своєму та в дусі
своєму, що Божі вони!»
(1Коринтян 6:20). Від
хвороб печінки до виразки
шлунку й недоумства –
перелік недуг, пов’язаних із
вживанням алкоголю, майже
нескінченний.
Алкоголь – це речовина,
що вражає центральну
нервову систему. Більшості
людей відомо, що навіть
помірне вживання алкоголю
руйнує клітини мозку. Якщо
людина хвилин десять
потримає у роті трохи
міцного спиртного, її ротова

Сніжана Суща

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

