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Звістка

Пророцтва Біблії промовляють

Знамення часу свідчать нам, що ми знаходимось
на порозі великих і серйозних подій. Весь світ обгорнутий тривогою. На наших очах виконується
пророцтво Христа про те, що повинно статися
перед Його Пришестям: «Також почуєте про війни і
про військові чутки. «Ви ж про війни почуєте, і про
воєнні чутки, глядіть, не лякайтесь, бо статись належить тому. Але це не кінець ще. Бо повстане народ на народ, і царство на царство, і голод, мор та
землетруси настануть місцями. А все це початок
терпінь породільних. (Матвія 24:6-8)» Сьогодення і
майбутнє викликає величезний інтерес в усіх, хто
живе на землі.
Продовження на стор. 2

День Господній
Цікаво, який день Господь освятив і відділив для поклоніння? Сьогодні люди святкують різні дні тижня. Наскільки
важливо приходити до Бога на поклоніння у той час і так, як
Господь повелів людині!
Пам’ятник творчої
сили Бога
Створивши землю, Бог
залишив пам’ять Своєї
творчої сили, відокремивши
один день тижня для духовного поклоніння. От як
про це написано в четвертій
заповіді Божого Закону:
«Пам’ятай день суботній,
щоб святити його! Шість
день працюй і роби всю
працю свою, а день сьомий
субота для Господа, Бога
твого: не роби жодної праці
ти й син твій, та дочка твоя,
раб твій та невільниця твоя,
і худоба твоя, і приходько
твій, що в брамах твоїх. Бо
шість день творив Господь
небо та землю, море та все,
що в них, а дня сьомого спочив тому поблагословив Господь день суботній і освятив

його» (Вихід 20:8-11). Слово
«субота» – по-єврейськи
«шаббат» (євр. – )תָבַש
пов’язано з коренем (швт) –
«покоїтися», «утриматися»
або «зупинитися». Господь,
благословив цей день, освятив його і повелів Своєму
народу пам’ятати суботу. У
Священному Писанні тільки
субота одночасно освячена і
благословенна Богом.
Субота була дана Адаму
– батькові і представникові
людської сім’ї. Дотриманням суботи нащадки Адама
повинні були виражати свою
вдячність Богові – як своєму
Творцеві і істинному Повелителеві за те, що Він створив
їх, підданих Свого царства.
Так був увіковічений день поклоніння і переданий усьому
людству. Бог бачив, що і в

раю (Едемському саду) субота була потрібна для людини.
Людина потребувала дня
відпочинку, в який би покоїлася від усіх своїх робіт
і праць, вільно роздумуючи
про справи Господа, про Його
силу і доброту. Для людства
субота – це день, який нагадує про Бога, пробуджуючи
почуття вдячності за усі
благодіяння, що посилаються
Творцем. Бог бажав, щоб в
цей день кожен міг зосередитись на спогляданні Його
творчих справ. Природа звертається до свідомості людей,
говорячи про Бога живого.
«Краса землі є знаменням
Божої любові. Ми можемо
бачити її у вічних пагорбах, у
величних деревах, бруньках,
що розпускаються навесні,
ніжних кольорах... Все на-

вкруги говорить про Бога.
Субота, як вічне знамення
усього створеного Господом,
повеліває людині відкрити
книгу природи і читати в ній
про мудрість, могутність і
любов Творця.» (Патріархи і
пророки – С.48)
Субота до існування
єврейського народу
Субота так само шанувалася усіма дітьми Адама, які
залишились вірними Богові. Але першим хто почав
забувати про дотримання
Господнього дня був Каїн
і його нащадки. Вони за
власним розсудом встановили

дні відпочинку і роботи, не
зважаючи на веління Єгови.
Проклятий Богом Каїн залишив будинок свого батька.
Він відвернувся лиця Божого,
викоренив з душі обітниці
про повернення в Едем, занурившись в пошуки багатства
і насолод на проклятій гріхом
землі. Каїн і його нащадки
почали поклонятись богові
віку цього.
Вони досягли видатних
успіхів в справах, в придбанні земних благ, але залишилися байдужі до велінь Божих.
Продовження на стор. 3

Пророцтва Біблії промовляють
Щодня Творець оновлює Свою милість і любов до
жителів землі: дає дихання усьому живому, посилає
свіже повітря, дощ, сонячне світло.
Щодня Творець оновлює
Свою милість і любов до
жителів землі: дає дихання
усьому живому, посилає
свіже повітря, дощ, сонячне
світло. Тому людям необхідно віддати Богові славу за
Його нескінченну любов.

Вражаюче пророцтво
про великі
світові держави
Все більше людей розуміють, що незабаром станеться
щось велике і вирішальне,
що світ знаходиться на порозі
глибокої кризи. Щоденні новини повідомляють нас про
зростаюче число катастроф
і насильства усіх видів. Сам
Ісус передбачив, що буде...
тривога людей на землі, «…
коли люди будуть мертвіти
від страху й чекання того,
що йде на ввесь світ, бо сили
небесні порушаться (Луки
21:25,26; 2 Петра 3:3-4).
У Біблії, особливо в книгах Даниїла і Об’явлення,
нам було виразно виявлено
багато історичних, а також
і сучасних подій. Ретельне
вивчення цих книг допоможе
нам розпізнати Божественний задум в історії народів,
зрозуміти істинний сенс
життя і Божий план порятунку людей через Свого Сина
Ісуса Хри та.
2600 років тому пророком
Даниїлом передбачено виникнення великих світових
держав Вавілона, Мідо-Персії, Греції, Риму і до сучасної
Європи. У нічному баченні
пророк побачив боввана, частини тіла якого символізували чітку послідовність виникнення цих держав: «У цього
боввана голова була з чистого

золота, груди його і руки його
з срібла, черево його і стегна його мідні, гомілки його
залізні, ноги його частиною
залізні, частиною глиняні»
(Даниїла 2: 27-33).
Події, які змінять світ
Ти бачив, аж ось одірвався
камінь сам, не через руки,
і вдарив боввана по ногах
його, що з заліза та з глини, і
розторощив їх… а камінь, що
вдарив того боввана, став великою горою, і наповнив усю
землю (Даниїла 2:34,35). Скеля то є Христос (1 Коринтян
10:4), а удар в ноги – символ
Його другого Приходу.
Скоро станеться славний
Прихід Ісуса Христа.
1-а ангельська звістка
«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 14:7)
Страх перед Богом
«Побійтеся» – це означає
вшанувати Бога, як діти шанують батька, визнавши Його
могутність і авторитет, бо...
«Своєю Він силою землю
вчинив, Своєю премудрістю
міцно поставив вселенну, і
небо напнув Своїм розумом»
(Єремії 10:12), «Бо ми в Нім
живемо, і рухаємось, існуємо» (Дiї17:28).

Година суду
Згідно з пророцтвом «настала година суду Його» –
цей найсерйозніший час в
історії людства, коли життя
кожного жителя землі буде
розглянуто у світлі Закону
Божого. Вперше Христос
прийшов на землю, щоб
«збільшити та прославити
Закона» (Iсаії 42:21). Він
виконав досконало кожну
Заповідь Закону. «Не подумайте, ніби Я руйнувати
Закон чи Пророків прийшов,
Я не руйнувати прийшов, але
виконати» (Матвія 5:17).
За порушення Заповідей
Божих усе людство було приречене на вічну смерть. Але
Спаситель узяв наші гріхи на
Себе, зазнав великі страждання і помер на Голгофі. Він
врятував жителів землі від
засудження Закону і дав нам
надію на порятунок.
Кращий Заступник
Ісус пропонує нам Свою допомогу в якості Небесного
Адвоката на Божому Суді.
«Один бо є Бог, і один Посередник між Богом та людьми, людина Христос Ісус»
(1Тимофія 1:5).
Щоб Христос зміг захистити нас, нам необхідно
прийняти сьогодні Христа, як
особистого Спасителя і прийти до Нього з покаянням.
Вклоніться Тому,
хто Створив
Бог створив прекрасний
світ за шість днів, і на згадку
про Свою творчу роботу заснував сьомий день – суботу,
як день спокою. Дотримуючись суботи, ми поклоняємося Богові, як Творцеві.
2-а ангельська звістка.
«А інший, другий Ангол
летів слідом і казав: упав,
упав Вавилон, город великий,
бо лютим вином розпусти
своєї він напоїв усі народи!»
(Об’явлення 14:8)
Бог вказує людям на
падіння Вавилона, і закликає
усіх шукачів правди і істини
вийти з нього. Назва «Вавилон» походить від слова

«бабил», що означає, безлад,
змішання. У Святому Письмі
це слово вживається для позначення неправдивих вчень
або релігій, що відступили
від істини.
У 17 главі Об’явлення
Вавилон представлений в образі блудниці, яка «зодягнена
була в порфіру і багряницю,
прикрашена золотом, коштовними каменями і перлами, і
тримала золоту чашу в руці
своїй, наповнену гидотами і
нечистотою блуду її; і на чолі
її написано ім’я: «Таємниця,
Вавилон великий, мати блудницям і гидотам земним».
Пророк бачив, «що жінка
п’яна кров’ю святих і кров’ю
свідків Ісусових».
Історія свідчить, що
описана влада, є папським
Римом. Золото, коштовні
камені і перли представляють
безмірне багатство папства.
Ні про яку іншу владу не
можна сказати – «задоволена
була кров’ю святих» –як про
цю церкву, яка найжорстокішим чином переслідувала
послідовників Христа.
Вавилон звинувачується в
тяжкому гріху – його «вином блуду упивалися ті, що
живуть на землі». П’янка
чаша, яку він підносить світу,
символізує не біблійні, тобто
людські вчення, як наприклад, євхаристія, безсмертя душі, вічні муки пекла,
шанування Марії і святість
воскресіння.
Застереження «Упав, упав
Вавилон» відноситься до
тих релігійних об’єднань, які
раніше були чисті, але потім
упали. Вавилон описаний як
«матір блудницям». Її дочки
символізують церкви, які
дотримуються не біблійного
вчення, і наслідують приклад Риму.
3-а ангельська звістка
«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» (Об’явлення 14:9-11).

Звірина
3вірина, про яку говориться в цій звістці, і до поклоніння якому змушуватиме
дворогий звір, – це перший
звір, подібний до барса, з 13го розділу Об’явлення, тобто
папство. (Велика Боротьба – С. 445).
Образ звірини
«Образ звірини» є тією
формою протестантизму, що
відступив, яка розвинеться,
коли протестантські церкви
звернуться по допомогу до
державної влади, щоб змусити
народ підкорятися їх вченню.
(Велика Боротьба – С. 445).
Печатка Бога
Четверта заповідь – це
єдина з десяти, яка згадує не
лише ім’я, але і домагання Законодавця на підвладну Йому
територію і вказує на те, чиєю
владою даний Закон. Тому
вона містить в собі Печатку
Божу. Субота заснована від
створення землі (Буття 2:13). Цей день повинен знову і
знову нагадувати людям про їх
Творця і наповнювати їх серця
світом і радістю. «Пам’ятай
день суботній, щоб святити
його».
Дотримання суботи є знаком вірності істинному Богові:
«І святіть суботи Мої, і вони
стануть знаком поміж Мною
та між вами, щоб пізнати, що
Я Господь, Бог ваш» (Єзекіїля
20:20). Ісус Сам роз’яснює
незмінність 10 Заповідей: «Не
подумайте, ніби Я руйнувати
Закон чи Пророків прийшов,
Я не руйнувати прийшов, але
виконати. Поправді ж кажу
вам: доки небо й земля не
минеться, ані йота єдина, ані
жаден значок із Закону не минеться, аж поки не збудеться
все» (Матвія 5:17,18).
Зображення звірини
Намагаючись
захопити
владу Господа на небі, сатана всіляко виражав зневагу до
Божого Закону. І на землі він
продовжує робити цю роботу.
Щоб захопити владу на землі,
він зробив спробу змінити Закон Всевишнього і підробити
Його печатку. Для цього сатана
замінив істинний Божий день
поклоніння на людський.
«Зображення звірини» – це
порушення Закону Божого.
а. На чоло – прийняття вірою.
б. На руку – утримування
від праці.

День Господній для євреїв і язичників
Маємо історію Ізраїльського народу, який так само повинен був пам’ятати і шанувати
суботній день. Але потрапивши в Єгипетське рабство вони,
частково, почали втрачати
пізнання про Закон Божий і
відступати від Його приписів.
Субота, як правило, порушувалася, суворі вимоги наглядачів
майже не давали можливості
святкувати її. Фараон поставив над ізраїльтянами
начальників, які виснажували
їх важкими роботами. Бог
побачив страждання народу і
дав їм рятівника. Рятівником
був Мойсей.
«Звернувшись до ізраїльтян він став пояснювати народу, що покора волі
Божій – одна з перших умов
визволення, і спроби народу
відновити дотримання суботи
не були не помічені їх наглядачами» (Патріархи і пророки – С. 81).
Бог, який звільнив їх від
єгипетського рабства, не залишав без уваги потреби Ізраїля
і в період мандрування по
пустелі, при цьому нагадуючи
їм про важливість дотримання
Господнього дня – суботи.
Творець неба і землі сказав
Мойсеєві: «Ось Я спускатиму
вам дощем хліб із неба…»
(Вихід 16:4). Бог дав дивовижний хліб – манну і велів
народу збирати її стільки,
скільки треба на один день,
а в шостий день слід було
збирати подвійну міру, щоб не
порушувати святість суботнього дня.
«Кожного тижня, упродовж довгих років мандрування Ізраїльського народу
по пустелі, люди бачили
потрійне диво, яке повинне
було зафіксувати в їх свідомості святість суботнього
дня: в шостий день випадала
подвійна кількість манни; у
сьомий день манна не падала,
і та частина, яка була потрібна для суботи, зберігалася
свіжою і солодкою. Коли ж її
зберігали довше у будь-який
інший час, вона псувалася
і ставала непридатною для
вживання». (Патріархи і пророки – С.296)
«І сталося сьомого дня,
повиходили були з народу
збирати, та не знайшли. І
сказав Господь до Мойсея:
«Аж доки ви будете відмовлятися виконувати заповіді
Мої та закони Мої? Побачте, Господь дав вам суботу,
тому Він дає вам шостого
дня хліба двох днів. Сидіть
кожен у себе, нехай сьомого
дня не виходить ніхто з свого
місця!» (Вихід 16:27-29).
З цих віршів видно, що
заповідь про суботу, втім, як
і інші заповіді Божого Закону, були відомі євреям ще до
Синаю, оскільки Бог докорив

День Господній
народові про ухилення від
дотримання суботи. І тільки
на Синаї Бог дав Мойсеєві
кам’яні таблички, на яких
Він Своїм перстом накреслив
Десять Заповідей.
«Упродовж сорока років
мандрування в пустелі Бог
постійно нагадував ізраїльтянам про визначений для
них день спокою. Перед тим,
як увійти в обітовану землю,
Мойсей наставляв ізраїльський народ «пам’ятати день
суботній, щоб святкувати
його» (Повторення 5:12). Бог
бажав, щоб точним дотриманням суботи Ізраїль постійно
пам’ятав про свою залежність
від Нього – їх Творця і Викупителя» (Пророки і царі –
С.182).
Тепер давайте розглянемо, чи тільки євреям була
дана субота у рамках заповіту, укладеного на горі
Синай. Творець благословив
і освятив сьомий день відразу після творіння Землі, а
не у момент передачі Закону
Мойсеєві (Буття 2:2,3). У
Святому Письмі ми знаходимо що субота була освячена
і благословенна Богом ще
до того, як Він обрав євреїв,
бути Своїм народом. Також і
в четвертій заповіді ми бачимо, що її умови стосуються
не лише євреїв: «ні ти, ні син
твій, ні дочка твоя, ні раб
твій, ні рабиня твоя, ні худоба
твоя, ні приходько, що в брамах твоїх» (Вихід 20: 10; Повторення 5:14). Тут згадані
приходьки і навіть худоба, що
спростовує суто національну
спрямованість заповіді.
«А тих чужинців, що
пристали до Господа, щоб
служити Йому та любити
Господнє Ім’я, щоб бути
Йому за рабів, усіх, хто
хоронить суботу, щоб її не
збезчестити, і тих, що тримаються міцно Мого заповіту,
їх спроваджу на гору святую
Мою та потішу їх в домі
молитви Моїм! Цілопалення
їхні та їхні жертви будуть
Мені до вподоби на Моїм
жертівнику, бо Мій дім буде
названий домом молитви для
всіх народів!» (Iсаї 56:6,7).
«Збори, постанова одна для
вас та для приходька, що
мешкає тимчасово, постанова
вічна для ваших поколінь: як
ви, так і приходько буде перед Господнім лицем! Один
закон і одна постанова буде
вам і приходькові, що мешкає
тимчасово з вами» (Чисел
15:15,16; Вихід 12: 48,49; Повторення 31: 12).
Христос та апостоли
У Новому Заповіті міститься 12 настанов Христа
відносно суботи: від Матвія

12:1-8, 12:9-12, 24:20; від
Марка 2:23-28, 3:1-5; від
Луки 6:1-5,6: 6-10, 13:1017, 14:1-6; від Івана 5:8-20,
7:22-24, 9:14-16. Фарисеї
і книжники невиправдано
звинувачували Христа в порушенні суботи: «І тому то
юдеї ще більш намагалися
вбити Його, що не тільки
суботу порушував Він, але й
Бога Отцем Своїм звав, тим
роблячись Богові рівним»
(Iвана 5:18).
Дійсно, Ісус порушував
передання старців, але Він
чітко дотримувався Божого
Закону, викладеного в Писанні. Більше того Ісус засуджував релігійні традиції, додані
до Священного Письма духовними лідерами того часу.
При цьому Ісус не натякав на
непотрібність або відміну суботи, але учив її правильному
дотриманню: «І, щоб звинуватити Ісуса, запитали Його:
Чи вздоровляти годиться в
суботу? А Він їм сказав: Чи
знайдеться між вами людина,
яка, одну мавши вівцю, не
піде по неї, і не врятує її, як
вона впаде в яму в суботу? А
скільки ж людина вартніша
за тую овечку! Тому можна
чинити добро й у суботу!»
(Матвія 12:10-12).
«І Він знову до синагоги ввійшов. І був там один
чоловік, який мав суху руку.
І, щоб обвинуватити Його,
наглядали за Ним, чи Він у
суботу того не вздоровить.
І говорить Він до чоловіка
з сухою рукою: Стань посередині! А до них промовляє:
У суботу годиться робити
добре, чи робити лихе, життя
зберегти, чи погубити? Вони
ж мовчали. І споглянув Він
із гнівом на них, засмучений
закам’янілістю їхніх сердець,
і сказав чоловікові: Простягни свою руку! І той простяг,
і рука йому стала здорова»
(Марка 3:1-5; Луки 6:6-10).
Річ у тім, що за часів Ісуса
у євреїв був перелік справ,
які не можна було робити в
суботу. Не можна однозначно
сказати, які саме суботні заборони діяли в Юдеї за часів
Ісуса, зате можна проаналізувати правила дотримання
суботи (шаббата) сучасними євреями. Більшість цих

правил мають «старозавітне»
походження.
Наприклад, за загальними
правилами Галахи (законовчительна частина Талмуда),
виведеними з «мудрого»
тлумачення Письма, євреям
заборонено в суботу: прибирати останки, нарізувати,
писати, гасити, запалювати, і
інше. Зокрема, з давніх часів
не можна писати в суботу хоч
би дві букви, що утворюють
при цьому слово. В суботу
забороняється гасити вогонь,
якщо немає ані найменшого побоювання, що пожежа
представляє загрозу для
чийого-небудь життя. Тому
тільки для порятунку майна
вогонь гасити не можна і так
далі.
Бачачи таке положення
серед юдеїв, Христос був
занепокоєний домінуванням
в народі неправдивих релігійних представлень, про поневолення людей численними
непотрібними суботніми
заборонами.
Однак учні Ісуса дотримувалися суботи за заповіддю, як за часів Його життя,
так саме як і після. Це добре
видно на прикладі жінок,
які допомагали в похованні
Христа. Вони разом з Ісусом
прийшли в Єрусалим, тобто
вони належали до близьких
Його учнів, що усюди йшли
за Ним. У їх числі були Марія
Магдалина і Марія – матір
Якова. Напевно ці жінки
знали вчення Христа, рякщо
присвятили Йому життя. І
знали б, що Ісус закликає не
дотримуватися суботи, якби
Він так говорив.
«І ось муж, на ім’я йому
Йосип, що був радником
синедріону, людина шановна
і праведна,не пристав він
до ради та чину їх, із Ариматеї, юдейського міста, що
й сам сподівався Божого
Царства,цей прийшов до
Пилата, і тіла Ісусового став
просити. І Йосип, знявши
Його, обгорнув плащаницею,
і поклав Його в гробі, що в
скелі був висічений, і що в
ньому ніколи ніхто не лежав.
День той був Приготування,
і наставала субота. А жінки,
що прийшли були з Ним із
Галілеї, ішли слідом, і вони
бачили гроба, і як покладене
тіло Його. Повернувшись,
вони наготували пахощів і
мира, а в суботу, за заповіддю, спочивали» (Луки 23:5056).
«Як минула ж субота,
Марія Магдалина, і Марія
Яковова, і Саломія накупили
пахощів, щоб піти й намастити Його. І на світанку дня
першого в тижні, як сходило
сонце, до гробу вони прибу-

ли…» (Марка 16:1-2; дивись
також Марка 15:40; Матвія
27:56; Луки 24:10).
Згідно з Новим Заповітом, після того, як Христос
вознісся на небо апостоли
продовжували дотримуватись суботи. Вони, як і Ісус
мали звичай в цей день вчити
людей Слову Божому: «Дня
ж суботнього вийшли ми з
міста над річку, де, за звичаєм, було місце молитви,
і, посідавши, розмовляли з
жінками, що посходились»
(Дiї 16:13). «І Павло, за звичаєм своїм, до них увійшов,
і з ними змагавсь три суботі
з Писання» (Дiї 17:2). «І він
щосуботи розмову точив у
синагозі, переконуючи юдеїв
та Геленів» (Дiї 18:4), дивись
також (Дії 13:42,44).
Для народу Божого в
Новому Заповіті
«Сьогодні, як і в минулі
часи, Бог говорить усім нам,
щоб Його святого дня дотримувались так само свято, як за
часів древнього Ізраїлю, життя
Ісуса Христа і апостолів. Усі
християни повинні сприймати
веління Єгови, як приписи,
що відносяться і до них. Ні в
якому разі не слід займатися
повсякденними справами в
цей святий час. Бог повелів піклуватися про хворих і стражденних; робота, яка потрібна
для полегшення їх стану, є
справою милосердя, а не порушенням суботи. Але всяку
іншу роботу, яка не є необхідною, потрібно відкласти»
(Патріархи і пророки - С.296).
Субота є пам’ятником творіння, і в цей день ми маємо
можливість ближче знайомитись з Богом, спостерігаючи
за Його справами. Для дітей
сама думка про Суботу може
асоціюватися з красою природи. Це щастя, коли в Суботу
батьки разом з дітьми йдуть до
місця богослужіння, як і Ісус зі
Своїми учнями ходив в синагогу, через поля, уздовж берега
озера або через гай.
Щасливі батько і мати, які
мають можливість учити своїх
дітей Слову Божому за допомогою ілюстрацій з відкритих сторінок книги природи;
влаштувавшись під зеленими
деревами на свіжому, чистому
повітрі, діти можуть вивчати
Слово Боже і співати хвалу
Всевишньому Отцеві. Завдяки
такому спілкуванню зв’язок
дітей зі своїми батьками і з
Богом стане настільки тісним,
що цей зв’язок ніколи не розірветься.
Друзі, необхідно пам’ятати,
що Божі веління незмінні.
Вони були актуальні у всі часи
і залишаються такими й досі.
Бог любить нас, тому і дав нам
день, в який ми могли б відпочити від фізичної праці і мати
спілкування з Ним.
Андрій ПИСАНЮК

Молитва - подих душі
Людина потребує спілкування з Тим, Хто її створив. У кожного є можливість звернутися до Бога й бути почутим.
В Біблії таке звернення називається молитвою.

Що таке молитва?
Молитва – це розмова
людини з Богом. Бог – наш
Отець, а ми Його діти, і Він
щиро бажає, щоб ми відкривали Йому своє серце,
говорили про свої радощі та
побоювання, просили Його
захисту та допомоги в труднощах. У молитві ми можемо
дякувати Богові за одержані
дари й прославляти Його за
уроки, які Він нам надає для
нашого ж блага.
Що говорить про
молитву Біблія?
У Новому Заповіті прямо
говориться про необхідність
молитви. Наставляючи Своїх
учнів, Ісус Христос сказав їм:
«Пильнуйте й моліться, щоб
не впасти у спокусу, бо дух
бадьорий, але немічне тіло»
(Матвiя 26:41). Як Своїм прикладом, так і у Своїх повчаннях Ісус Христос постійно
показував рятівне значення
молитви: «Уважайте, чувайте
й моліться: бо не знаєте, коли
час той настане!» (Марка
13:33); «Тож пильнуйте, і
кожного часу моліться…»
(Луки 21:36). Апостол Павло

у першому посланні до Солунян 5:17 закликає: «Постійно
моліться».
Приклади молитов у
Новому Заповіті
Ісус Христос застерігав
Своїх учнів від фарисейського лицемірства в молитві (тобто від показної
молитви заради своєї слави)
і багатослів’я (Матвія 6:5-8).
Разом з тим Він навчив нас
молитві «Отче наш». Гідний
приклад молитви, що зустрічається в Євангелії, – це
молитва митаря з притчі про
митаря і фарисея, записана в
Євангелії від Луки 18:13. Перебуваючи в Гетсиманському
саду, Христос звертався в
молитві до Отця.
Згадка про молитву
в Біблії
Біблія розповідає нам про
юдейського царя Єзекію:
«Тими днями занедужав Єзекія смертельно. І він молився
до Господа, і Він відповів
йому, і дав йому знака» (2
Хронiки 32:24). Якщо дивитися історію цієї людини, то
у відповідь на його молитву,
Господь продовжив його жит-

Здоров’я
для
мільйонів
Багато людей гинуть через
нестачу знань. Усілякі хвороби
гнітять їх, проте чи бажають
вони звільнитись від свого
незнання в цій галузі? Чи праг-
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нуть вони дізнатися, як позбавитись від недуг і запобігти їх
виникненню?
Найчастіше почуття незадоволення робить тіло та

тя на 15 років. Здоров’я дає
тільки Бог. Він і сьогодні чує
подібні молитви та відповідає
на них.
Можемо також згадати
життя благочестивого Йова.
«І бувало, як миналося коло
бенкетних днів, то Йов посилав за дітьми й освячував
їх, і вставав він рано вранці,
і приносив цілопалення за
числом їх усіх, бо Йов казав:
Може згрішили сини мої,
і зневажили Бога в серці
своєму. Так робив Йов по всі
дні» (Йов 1:5). Ми повинні,
як і Йов, завжди пам’ятати
про Бога й молитися за свої
родини.
Йона молився в череві
кита: «І молився Йона до
Господа, Бога свого, з утроби
тієї риби…» (Йона 2:2). Це
приклад молитви в незвичайних обставинах.
Христос ішов у пустельні
місця та молився. «Він же
відходив на місце самотнє й
молився» (Луки 5:16), «І Він
вийшов, і пішов за звичаєм
на гору Оливну. А за Ним
пішли учні Його. А прийшовши на місце, сказав їм:
Моліться, щоб не впасти в
спокусу. А Він Сам, відійшовши від них, як докинути
каменем, на коліна припав та
й молився, благаючи: Отче,
як волієш, пронеси мимо
Мене цю чашу! Та проте не
Моя, а Твоя нехай станеться воля!... І Ангел із неба
з’явився до Нього й додавав
розум хворобливим. Сварки
і образи роблять їх життя нещасним.
Існує багато методів лікування, але є тільки один шлях,
що веде до здоров’я, який
схвалює Небо. Божественні
ліки – це прості засоби природи, які не засмічують і не послаблюють організм. Чисте повітря і вода, чистота у всьому,
відповідна їжа, порядне життя
і тверда віра у Бога – ось ті ці-

Отче наш, що єси на неЙому сили. А як був у смербесах! Нехай святиться
тельній тривозі, ще пильніш
Ім’я Твоє, нехай прийде
Він молився. І піт Його став,
Царство Твоє, нехай
немов каплі крови, що сплибуде воля Твоя, як на
вали на землю... І, підвівшись небі, так і на землі. Хліба
з молитви, Він до учнів прийнашого насущного дай
шов, і знайшов їх, що спали
нам сьогодні. І прости
з журби... І промовив до них:
нам довги наші, як і ми
Чого ви спите? Уставайте й
прощаємо винуватцям
моліться, щоб не впасти в
нашим. І не введи нас
спокусу!» (Луки 22:39-46).
у випробовування, але
визволи
нас від лукавоЧому пропадає інтерес
го.
Бо
Твоє
є царство,
до молитви?
і сила, і слава навіки.
Є те, що заважає нам
Амінь.
зосередитися на молитві
(Матвія 6:9-13)
та вивченні Слова Божого:
читання захопливих романів,
перегляд телевізійних перемови з Ним зміцнять вашу
дач, відвідування соціальних
віру. Важливо практикуватимереж, віртуальні ігри тощо.
ся в молитві постійно: коли
Ми даремно витрачаємо доважко на душі і коли легко,
рогоцінний час на те, що руйколи радість і коли туга на
нує нашу духовність. Слово
серці.
Боже стає для нас нудним, і
Пам’ятайте Його слова:
ми забуваємо про молитву.
«Я Господь, Бог твій; тримаю
Але ж в молитві сила христитебе за праву руку твою ...
янина.
не бійся, Я допомагаю тобі»
Нехай Господь допоможе
(Ісаї 41:13). Він бажає спілнам побороти гріховні бажанкуватися з нами, але часто ми
ня, що не ведуть до святого
не знаходимо часу для нашожиття. Самі ми зробити цього
го Отця Небесного. Полюне можемо. Для цього нам
бивши нас, Бог віддав Сина
потрібна Небесна допомога.
Свого, щоб ми могли бути
Висновок
виправдані перед Законом.
Нехай Господь допоможе
Дорогі читачі! Мені б
дуже хотілося, щоб слова, на- нам усвідомити свої помилки, зроблені раніше, і навчить
писані вище, допомогли Вам
усвідомити цінність молитви нас правильно молитися, щоб
ми просили у Нього допомоу вашому житті, але все залежить від вас самих. Тісний ги не тільки у важкі часи, а й
у дні радості!
зв’язок з Богом і гарячі роз-

лющі засоби, від нестачі яких
помирають тисячі людей. Але
є ті, хто вважає ці засоби застарілими, тому що їх застосування вимагає витрат праці, а
лінощі перешкоджають людині
працювати не покладаючи рук.
Свіже повітря, вправи,
чисте житло, свіжа вода доступні всім і не вимагають
великих витрат, а медикаменти
ж коштують дорого й мають
побічні властивості.

Поштові адреси:

Заочне вивчення Біблії
- 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
Відвідайте сайти:
www.asdrd.org;
www.асдрд.org;
www.sdarm.md
www.asdrd.ru

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

Молитва
«Отче наш»

096-06-06-005
«Благодійний Фонд «Рука
Ангела» – це спільнота
віруючих людей, які в свому
житті бажають бути схожими
в діях на свого Господа Ісуса
Христа. Вони на постійній
основі, систематично і
послідовно допомагають

Якби людина звернула
увагу на ці прості засоби,
дані Богом, її життя значно
покращилось би вже сьогодні й набуло б іншого сенсу.
Дивлячись на яскраве сонце і
блакитне небо, слухаючи спів
птахів і помічаючи всю красу
природи, людина заспокоюється й замислюється над тим,
що дійсно важливо.

знедоленим та соціально незахищеним людям, інвалідам,
одиноким і літнім людям. До
цієї роботи може приєднатися
кожен охочий і бажаючий.
З другого боку, якщо ви
самі попали у не легке і скрутне положеня – звертайтеся
до благодійного фонду, який
діє по всій Україні. Шукайте в
соцмережах Facebook, Вконтакте або Одноклассники –
«Благодійний фонд «Рука
Ангела», або телефонуйте:
096 06 06 005

