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Один бізнесмен часто згаду-
вав, як одного разу в ди-

тинстві йому вдалося зібрати певну 
суму грошей. По дорозі в магазин 
іграшок він зустрів хлопчика, який 
насвистував своїм свистком красиву 
мелодію. Хлопчик був зачарований 
чудовими звуками, які видавав цей 
свисток, і запропонував за нього всі 
гроші, які він мав. Юний бізнесмен 
був дуже задоволений своєю покуп-
кою, прийшовши додому він одразу 
ж почав свистіти. Його старші брати 
поцікавилися, скільки він заплатив за 
свисток. Коли вони дізналися, що він 
віддав за нього всі свої гроші, то по-
чали сміятися, адже це було вчетверо 
більше за звичайну вартість такого 

свистка. Тоді маленький «бізнесмен» 
розплакався, присоромлений, він 
зрозумів, що вчинив дуже нерозумно. 
В подальшому ця помилка стала для 
нього хорошим уроком. У той момент, 
коли у нього виникало бажання при-
дбати що-небудь, у чому він насправді 
не мав потреби, він говорив собі: «Не 
варто платити стільки за свисток». І 
коли він уже став дорослим досвід-
ченим чоловіком, бачачи, як люди 
витрачають гроші, говорив, хитаючи 
головою: «Вони переплачують за про-
стий свисток».

Ця людина зуміла осягнути голо-
вну причину того, чому так багато 
страждань на землі, і цей відомий всім 
висновок корисний майбутнім поко-
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спогади, викликані за-
гальним святкуванням Пасхи. 
Хтось згадує дитинство, юність, 
смачні страви, щедрі частування, 
гарно спечені паски, майстерно 
розписані яйця, довгі черги біля 
храмів, літургії, а для когось – це 
додатковий вихідний.

В Україні традиції святкування 
Пасхи відрізняються в залежності 
від регіону. Наприклад, на Буковині 
печуть калачі, які за смаком дуже 
нагадують здобні булочки, а на 
Слобожанщині – паски, які своїм 
виглядом і смаком нагадують кекси; 
євреї, наприклад, їдять мацу. Однак 
чому традиції, звичаї та обряди дуже 
різні? Хто навчив нас цим традиці-
ям, звичаям? Ці знання прийшли від 
батьків, а батьки отримали їх, відпо-
відно, від своїх батьків.

У однієї дуже багатої вдови ста-
лося горе – в її домі сталася пожежа. 
Жінку врятували, але пожежу не 
змогли швидко загасити – вогонь зни-
щив усе. Через деякий час, бажаючи 
відновити пам’ять про свого чолові-
ка, жінка найняла чотирьох відомих 
художників, які мали намалювати 
портрет її коханого чоловіка. Худож-
никам було дуже важко, адже їм дове-
лося малювати відповідно до спогадів 
дружини. Коли робота була закінчена 
і жінка побачила створені картини, 
вона заплакала. Кожен витвір був 
прекрасний, портрети були виконані 
чудово, але серед красивих чоловіків, 
які були зображені на цих портретах, 
вона не впізнала свого чоловіка.

Ця жінка заплакала, а чи цікаво 
нам дізнатися якою була б реакція 
Господаря Пасхи на усі звичаї та об-
ряди святкування Пасхи?

лінням. «Я вірю, – писав він, – що ве-
лика частина негараздів людства була 
спричинена неправильною оцінкою 
цінностей і тим, що вони переплачу-
ють за свої «свистки».

У певному розумінні ми також 
поділяємо цю думку. Часто ми не 
розуміємо справжню цінність речей і 
витрачаємо час, кошти, і, врешті-решт, 
здоров’я для отримання того, що нам 
здається дуже важливим. Але пізніше, 
з плином часу, з’ясовується, що те, що 
на нашу думку здавалося надзвичайно 
важливим, в дійсності не є таким.

Розповідають, що під час пограбу-
вання одного з палаців, солдат, який 
брав у цьому участь, знайшов ко-
штовності, які зберігалися в простому 
шкіряному мішечку. Вони коштували 
мільйони, але неосвічений солдат ви-
кинув блискучі камінці, прихопивши з 
собою лише великий рюкзак, в якому 
було зручно носити їжу. Він не знав 

про справжню вартість багатства, яке 
він викинув на звалище. Дивно, що 
більшість людей, спотворюючи справ-
жнє розуміння про цінності, насліду-
ють приклад того нещасного неосвіче-
ного солдата. Тому стільки нещасть в 
цьому світі.

В одній слюсарній майстерні над 
касовим апаратом висіла табличка з 
написом: «Відремонтуємо все!». Ця 
пропозиція зацікавила одного клієнта, 
який дуже хотів продовжити «жит-
тя» свого автомобіля. Вартість душі 
є незрівнянно більшою, ніж вартість 
автомобіля, однак лише небагатьох 
приверне вивіска з написом: «Тут ліку-
ють душі».

Отже, міркуймо логічно. Що ми – я 
і ви – виграємо від того, якщо будемо 
стежити за своїми автомобілями, але 
допустимо руйнування і загибель сво-
їх душ через недостатню увагу?

Содом та Гомора
На тому місці, де зараз знахо-

диться Мертве море, колись 
пишно цвіли розкішні тропічні рос-
лини. Це була батьківщина пальм, 
маслин, винограду. Чудові квіти 
впродовж усього року наповнювали 
повітря своїми пахощами. Щедрий 
урожай доспівав на полях, а отари 
овець та великої худоби паслися 

на пагорбах. Мистецтво і торгівля 
сприяли збагаченню цього гордого 
міста. Скарби Сходу прикрашали 
його палаци, а на його ринки карава-
ни пустелі доставляли всілякі цінні 
товари. Будь-які потреби можна було 
вдовольнити без особливих турбот і 
зусиль, і життя, здавалося, було нена-
че постійне свято. 

Продовження на 2 стор.

Продовження на 2 стор.

Продовження на 3 стор.



У Біблії сказано: «Дай 
мені, сину мій, своє серце, і 
очі твої хай кохають дороги 
мої» (Приповісті 23:26). Чому 
нам пропонується віддати сер-
це в майстерню Всевишнього? 
Тому що Господь бажає вилі-
кувати його, і Він єдиний, Хто 
може це зробити. Для цього 
потрібна тільки наша згода. 
І тоді, коли наше серце буде 
очищене (див. Дії 15:9), наші 
духовні очі зможуть побачити 
шляхи, які вказані Ним, бо 
тісні ті ворота (див. Від Мат-
вія 7:14), що ведуть до вічного 
Царства. Усі земні досягнення 
знаходяться в тіні головної 
мети нашого життя – мати 
місце у Царстві Божому. Од-
нак це не означає, що людські 
прагнення втрачають свою 
важливість і значення. Ні. 
Вони важливі, але не повинні 
бути головним пріоритетом у 
нашому житті. Вони повинні 
бути скоріше засобом для до-
сягнення головної мети.

Виховання і освіта йдуть 
пліч-о-пліч, і з їхньою допо-
могою ми можемо досягти 
багато чого. Однак при цьому 
ми повинні розуміти, що 
будь-яке, навіть найвеличніше 
людське досягнення, або ж 
звичайне шкільне навчання, 
але без присутності Бога – це 
не придбання, а втрата. І це 
найменше, що можна сказати. 
Давайте розглянемо наступ-
ний приклад.

Один американський до-
слідник вирішив побувати 
на одному з островів Тихого 
океану, де зіткнувся з двома 
великими несподіванками: він 
з’ясував, що вождь острівного 
племені, який вільно володіє 
англійською мовою, отримав 
свою освіту в Сполучених 
Штатах Америки. До свого ще 

Справжні цінності

Старозавітна Пасха
Старозавітна Пасха свят-

кувалася на згадку про вихід 
євреїв з Єгипту, тобто звіль-
нення євреїв від рабства. На-
зва «Песах» (івр. חספ) означає 
«минув», «пройшов повз». 
Виникає питання: чому така 
назва, що малося на увазі?

Відповідь є в Біблії. Це 
було дуже давно, в той час 
Єгипет був величною і гордою 
країною і весь єврейський 
народ був поневолений єгип-
тянами. Але настав час, і Бог 
вирішив звільнити Свій народ. 
Спочатку Бог через Мойсея 
звертався до фараона, щоб той 
відпустив народ, але фараон 
упирався і не відпускав євреїв. 
І тоді Бог посилає на Єгипет 
9 лих, що відбувалися одне за 
одним. Але навіть під тиском 
тяжких покарань фараон і 
єгиптяни, які хитрістю по-
неволили євреїв, не хотіли 
відпустити їх. Фараон був 
запеклий у своєму небажанні 
відпускати народ, і, врешті-
решт, Бог попередив його, що 

покарає смертю всіх перших 
по старшинству нащадків 
чоловічої статі – і у людей, і 
в скотини. Кара минула лише 
тих первістків, в чиїх оселях 
їли пасху.

Новозавітна Пасха
«Перед святом же Пасхи 

Ісус… устає від вечері, і зді-
ймає одежу, бере рушника й 
підперізується. Потому налив 
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більшого подиву він дізнався, 
що жителі острова були кані-
балами. І перед тим, як при-
ступити до обіду з людського 
м’яса, здивований америка-
нець запитав у вождя каніба-
лів: «Ви, людина, яка закінчи-
ла університет в Сполучених 
Штатах, до сих пір харчує-
теся людським м’ясом?» Не 
бентежачись, вождь відповів: 
«Так, звичайно. Але тепер я 
обов’язково користуюся но-
жем і виделкою».

Ця історія наочно пока-
зує нам справжню вартість 
атеїстичного виховання; проте 
це не означає, що релігійна 
система виховання – це і є 
рішення. Ні. Багато націй, які 
сповідують одну зі світових 
релігій, навіть християни, 
часто поводяться не краще, 
ніж ті канібали. «Вони твер-
дять, немов знають Бога, але 
відкидаються вчинками» (до 
Тита 1:16). Освіта, в якій не-

має Бога, намагається зро-
бити людину менш грубою і 
жорстокою, і згодом хоча вона 
і стає м’якшою, вихованою, 
має вишукані манери, проте її 
моральність не на висоті.

Деякі люди вірять, що 
сучасні винаходи є останнім 
словом цивілізації. Але це 
зовсім не відповідає дійсності. 
Без сумніву, матеріальний роз-
виток – це добре. Але без Бога 
цей прогрес не має значення, 
а в багатьох випадках навіть 
завдає шкоди. Неосвічена лю-
дина з плугом набагато краще 
освіченого пілота за штурва-
лом бомбардувальника.

Коли наукова думка роз-
вивається без урахування 
Божих заповідей, вона буде 
використана для руйнування. 
Наш світ має більшу потребу 
в моральному розвитку, ніж в 
технологічному прогресі. Ось 
слова однієї християнської 
письменниці: «Найбільший 

Він води до вмивальниці, та й 
зачав обмивати ноги учням, і 
витирати рушником, що ним 
був підперезаний… 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 вмива-
ти. Бо то Я вам приклада дав, 
щоб і ви те чинили, як Я вам 
учинив» (Від Івана 13:1-15).

Новозавітна Пасха – це 
спогад про звільнення люди-
ни від рабства гріха. Свят-
кування новозавітної Пасхи 
встановив Сам Христос. «Гос-
подь Ісус ночі тієї, як виданий 

був, узяв хліб, подяку віддав, 
і переломив, і сказав: «При-
йміть, споживайте, це тіло 
Моє, що за вас ломається. Це 
робіть на спомин про Мене!» 
Так само і чашу взяв Він по 
Вечері й сказав: «Ця чаша – 
Новий Заповіт у Моїй крові. 
Це робіть, коли тільки будете 
пити, на спомин про Мене!» 
Бо кожного разу, як будете 
їсти цей хліб та чашу цю 
пити, – смерть Господню зві-
щаєте, аж доки Він прийде» 
(1 до Коринтян 11:23-26).

Отже, нам немає потреби 
порівнювати усілякі копії, 
щоб дізнатися, яка з них є 
кращою. Нам потрібно звер-
нутися до оригіналу: «Пасха, 
Христос, за нас у жертву при-
несений» (1 до Коринтян 5:7).

Дорогий читачу, ви може-
те отримати більше інфор-
мації на цю тему, звернув-
шись за телефонами, які 
вказані в реквізитах.

недолік в сучасному світі – це 
недолік людей, яких не можна 
ні купити, ні продати, людей 
чесних і щирих, які не боять-
ся називати гріх його ім’ям, 
людей, чия совість вірна 
обов’язку настільки, наскіль-
ки стрілка компаса полюсу, 
які будуть стояти за справед-
ливість, навіть якщо небеса 
впадуть». І тільки тому, що в 
світі дуже мало людей з таки-
ми поняттями, марно очікува-
ти, що світ стане краще тільки 
завдяки науковому прогресу.

Однак, ми можемо бути пе-
реможцями, і ми можемо бути 
щасливі в тому випадку, коли 
сила, котру нам дає Євангеліє, 
робить нас людьми у справж-
ньому значенні цього слова.

Люди, чия життєва позиція 
була помилковою, бояться 
смерті. Відокремившись від 
Бога, вони стурбовані не-
відомістю і охоплені стра-
хом – страхом і відчаєм перед 

смертю. Людина, котра живе в 
гармонії з Богом, цих почуттів 
не має. Наприклад, апостол 
Павло зберіг мужність, навіть 
коли йому зачитали смертний 
вирок. Те, що дійсно розрізняє 
людей, – це їхні взаємини з 
Богом, а також їхні вчинки в 
минулому житті і в майбут-
ньому. Біблія говорить, що, не-
зважаючи на те, що вони живі, 
насправді вони мертві (див. 
1 до Тимофія 4:6), «мертві… 
через… провини й гріхи» свої 
(див. до ефесян 2:1).

Наше теперішнє життя з 
усіма його світськими плана-
ми, амбіціями, досягненнями 
та здобутками – це не що 
інше, як хмара пару. Насправ-
ді, все те, що пов’язано з цим 
життям, зникне, наче ранко-
вий туман. І цього злого світу 
скоро не стане. «Минається і 
світ, і його пожадливість, а хто 
Божу волю виконує, той повік 
пробуває!» (1 Івана 2:17).

Таким чином, усі ті люди, 
думки яких полонив цей 
світ, – як отримати з усього 
вигоду, як кожен день пере-
творити на свято і розваги, 
– не є мудрими в очах Бога, 
тому що вони самі позбавля-
ють себе можливості перебу-
вати з Ним у вічності.

Творець землі і неба пропо-
нує кожній душі на вибір дві 
протилежні цінності. Він каже: 
«сьогодні взяв я за свідків про-
ти вас небо й землю, – життя та 
смерть дав я перед вами... І ти 
вибери життя, щоб жив ти...» 
(Повторення Закону 30:19).

Дорогий друже, ти маєш 
право зробити правильний 
вибір! В твоїх силах постави-
ти справжні цінності вище за 
несправжні. І якщо ти зробиш 
це, ти станеш переможцем!



Достаток, що панував 
усюди, породжував розкіш і 
гординю. Неробство і ба-
гатство роблять черствими 
серця тих людей, які ніколи 
не знали нужди й горя. Ба-
гатство і неробство плекали 
в їхніх серцях любов до задо-
волень, і люди без міри вда-
валися до чуттєвих насолод. 
Нічого іншого не бажали 
вони так сильно, як багатства 
і безтурботного життя, – саме 
це і стало причиною гріхів, 
що призвели міста рівнини 
до загибелі. Нерозсудливе, 
сповнене неробства життя, 
зробило їх жертвою зла.

Неробство – одне з най-
більших проклять людини: 
пороки і злочини є його пло-
дами. Неробство послаблює 
розум, затуманює свідомість, 
розбещує душу. Лукавий без-
сумнівно матиме успіх, коли 
підступає до людей, котрі 
байдикують і марнують час.

У Содомі панували весе-
лощі, влаштовувалися бенке-
ти і пиятики. Ниці пристрас-
ті нічим не стримувалися. 
Люди відкрито виступали 
проти Бога і Його закону та 
знаходили найбільше задо-
волення в насильстві. Проте 
Бог у Своїй милості дозво-
лив променям світла сяяти 
серед моральної темряви, 
але виявилося, що людям це 
світло не потрібне.

Настала остання ніч для 
Содому. Вже хмари помсти 
згустилися над приреченим 
містом. Але люди нічого 
не помічали. У той час як 
ангели наблизилися зі своєю 
місією знищення, вони 
продовжували мріяти про 
задоволення і благополуч-
чя. Останній день, що вже 
настав, нічим не відрізняв-
ся від попередніх. Вечірні 
сутінки огортали мирне 
прекрасне місто. Промені 
сонця, яке заходило, осявали 
ландшафт неперевершеної 
краси. Жителі міста вихо-
дили зі своїх домівок, аби 
відчути вечірню прохолоду, і 
натовпи шукачів задоволень 
бродили в пошуках миттєвих 
розваг і насолоди.

У сутінках двоє мандрів-
ників підійшли до міських 
воріт. Зовні вони мали вигляд 
подорожніх, які бажають 
зупинитися тут на нічліг. Ніх-
то не виявив в цих скромних 
подорожніх могутніх вісни-
ків Божественного право-
суддя, і безтурботна весела 
юрба зовсім не думала про 
те, що своїм непристойним 
поводженням з ними в ту ніч, 

вони наповнять чашу своїх 
беззаконь, прирікаючи своє 
горде місто на загибель.

Проте серед них знайшла-
ся людина, яка люб’язно за-
просила мандрівників у свій 
дім. Лот не знав, ким вони 
були в дійсності, але йому 
були притаманні ввічливість 
і гостинність. Ці риси були 
частиною його віросповіда-
ння. Якби він не виховував у 
собі дух ввічливості, то міг 
би загинути разом з іншими 
жителями Содому. Багато 
сімей, закриваючи двері 
своїх домівок перед мандрів-
никами, закривають їх перед 
вісниками Божими, які при-
несли б їм благословення, 
надію і мир.

Кожен вчинок, яким не-
значним він не здавався б, 
сприяє до добра чи до зла. 
Вірність або нехтування на 
перший погляд незначними 
обов’язками може відкрити 
двері щедрим благословен-
ням або ж, в іншому випадку, 
великим нещастям. Саме 
в малому випробовується 
характер. Богу до вподоби, 
коли Він бачить нелицемірну 
щоденну самопожертву, що 
проявляється з радістю, від 
щирого серця.

Знаючи про всі небез-
пеки, які чатували на подо-
рожніх у Содомі, Лот вважав 
за свій обов’язок зустріти їх 
біля воріт, запропонувавши 
зупинитися у нього в домі. 
Лот сидів біля міських воріт, 
і коли подорожні ще набли-
жалися до них, він пішов їм 
назустріч, кланяючись і за-
прошуючи: «Ось, панове мої, 
зайдіть до дому вашого раба, 
і переночуйте». Але вони, 
відмовляючись, як це здава-
лося, від його запрошення, 
відповіли: «Ні, бо будемо ми 
ночувати на вулиці». Нехту-
ючи гостинністю Лота, вони 
прагнули досягти подвійної 
мети: по-перше, випробувати 
його щирість; по-друге, ви-
словлюючи бажання пере-
ночувати на вулиці, вони тим 
самим хотіли показати своє 
незнання щодо способу жит-
тя жителів Содому. Їхня від-
повідь лише зміцнила Лота в 
його рішучості не залишати 
їх на милість розбещеного 
натовпу. Він благав їх аж до 
тих пір, поки вони в супро-
воді Лота не попрямували до 
його дому.

Лот сподівався приховати 
свій намір від розбещеної 
юрби і повів подорожніх до 
свого дому обхідним шляхом. 
Але нерішучість подорожніх, 

їхня відмова і наполегливі 
прохання Лота привернули 
до себе увагу, і не встигли 
вони ще лягти спати, як не-
честива юрба оточила буди-
нок. Це була велика компанія 
людей різного віку, в душах 
яких палав вогонь наймер-
зенніших пристрастей.

Подорожні розпитали 
Лота про жителів міста, і 
той попередив їх, щоб вони 
в жодному разі не виходи-
ли з дому. А в цей час все 
голосніше лунали глузливі 
крики нечестивого натовпу, 
який вимагав, щоб незна-
йомці вийшли до них. Лот, 
знаючи, що, розлютившись, 
вони можуть увірватися в 
дім, вийшов до них, і спро-
бував умовити їх, він навіть 
сподівався пом’якшити їх і 
присоромити за мерзенні на-
міри. Але його слова тільки 
підсилювали їхні злі наміри. 
Їхня лють бушувала, нена-
че розлючена стихія. Вони 
насміхалися над Лотом, який 
насмілився засуджувати їх, і 
погрожували вчинити з ним 
ще гірше, ніж з його гостя-
ми. У люті вони рушили до 
нього і розірвали б його на 
частини, якби не втручання 
Божих ангелів.

«Тоді вистромили свою 
руку ті мужі, і впровадили 
Лота до себе до дому, а двері 
замкнули». Наступні події 
показали, ким були насправді 
люди, яких Лот прийняв як 
гостей. «А людей, що при 
вході до дому зібрались, вони 
вдарили сліпотою, від малого 
аж до великого. І ті попо-
мучилися, шукаючи входу». 
Якби ті люди, дії котрих були 
керовані запеклим серцем, 
не були б сліпі душею, кара 
Божа злякала б їх і це змуси-
ло б їх відмовитися від жах-
ливого наміру. В ту останню 
ніч злочинів було скоєно не 
більше, ніж раніше, але ми-
лість, яку так довго відкида-
ли, нарешті вичерпалася.

Ангели розповіли Лотові 
про мету свого приходу: «Ми 
знищимо це місце». Коли 
змучений натовп розійшовся, 
Лот пішов попередити своїх 

Содом та Гомора

дітей. Він повторив слова 
ангелів: «Уставайте, вийдіть 
із цього місця, бо Господь 
знищить місто». Але їм зда-
валося, що то був жарт. Вони 
сміялися над батьком, якого, 
на їхню думку, охопив за-
бобонний страх. Його доньки 
поділяли настрої своїх чоло-
віків. Вони чудово почували-
ся тут, вони не бачили жодної 
ознаки небезпеки, що насува-
лася. Все, здавалося, буде так 
само, як і раніше. Володіючи 
великими багатствами, вони 
жодним чином не могли по-
вірити в те, що прекрасний 
Содом буде зруйнований.

Зі скорботою і жалем 
повернувся Лот додому і 
розповів про свою невдачу. 
Тоді ангели веліли йому 
збиратися: взяти дружину, 
двох дочок, які перебували в 
його домі, і покинути місто. 
Але Лот зволікав, тому не-
бесні вісники взяли його, 
дружину і його дочок за 
руки і вивели з міста.

Вони всі втікали, але 
серед них була одна люди-
на, дружина Лота, яка на-
смілилася озирнутися назад 
на приречене місто – вона 
перетворилася на пам’ятник 
Божого суду. Хоча вона й по-
кинула місто, її серце зали-
шилося там, і вона загинула 
разом з ним. Вона повстала 
проти Бога, бо Його суди 
погубили її багатства і дітей. 
Лише милістю Божою її було 
врятовано з нечестивого міс-
та, однак вона вважала, що 
Бог вчинив несправедливо, 
позбавляючи її багатств, що 

були нажиті протягом бага-
тьох років. Її гріх говорить 
про те, що вона не була гідна 
життя, за спасіння якого від-
чувала так мало подяки.

Духовне обличчя сучас-
ного світу викликає серйозну 
тривогу. До Божественної 
милості відносяться легко-
важно. Багато людей від-
кинули Закон Єгови, «бо 
навчають наук – людських 
заповідей...» (Від Матвія 
15:9). Невіра переважає 
в багатьох церквах нашої 
країни – невіра не в повно-
му розумінні цього слова, не 
відкрите заперечення Біблії, 
але невіра, що зодягнена в 
одяг християнства, коли під-
ривається віра в Біблію як 
одкровення Боже. Полум’яна 
відданість і живе благочестя 
поступилися місцем порож-
ньому формалізму. Наслід-
ком цього є відступництво і 
любов до чуттєвих насолод, 
які перемагають.

Христос промовляє: «Так 
само, як було за днів Лото-
вих… Так буде й того дня, як 
Син Людський з’явиться!» 
(Від Луки 17:28-30). Події 
минулого, які щодня повто-
рюються, свідчать про вико-
нання Його слова. Скоро, вже 
дуже скоро світ дозріє для за-
гибелі. Незабаром відбудуть-
ся суди Божі, і тоді будуть 
знищені і гріх, і грішники.

«Тож пильнуйте, і кожно-
го часу моліться, щоб змо-
гли ви уникнути всього того, 
що має відбутись, та стати 
перед Сином Людським!» 
(Від Луки 21:36).



Християнські жур-
нали для дітей. Тут 
ви зможете познайо-
митись з найкращою 
книгою в світі – 
Біблією, а також знай-
ти цікаві розповіді та 
захоплюючі завдання.

Для завантаження:
www.асдрд.org

Практичні посібники, довідники при-
родної медицини – для охочих зберегти 
або відновити своє здоров’я. Дізнайте-
ся про лікарські властивості продуктів, 

вживаних щодня. 
Для замовлення: www.asdrd.org

Прочитайте про Того, Хто Єдиний 
може заповнити всі потреби душі, і 

дасть відповіді на основні запитання, 
що виникають на шляху до Бога. А та-
кож про Його служіння, починаючи від 
народження у Вифлеємі і до розп’яття.

Для завантаження: www.asdrd.

«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.

www.asdrd.org 

Відвідайте сайти
Телефонуйте
096 411 33 64
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098 029 92 94РУКА АНГЕЛА БФ, 

Рахунок в гривні: UAH,
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096-06-06-005
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SDARM Zakarpatie
SDARM UA

Більше інформації на ці 
та інші теми на сайті

www.asdrd.org

Християнські новини 
світу та релігій 

Поправки до Закону 
про релігію в Таджикиста-
ні набули чинності в січні 
минулого року, надаючи 

Дітям заборонено відвідувати церкву

державі більший контроль 
над релігійною освітою і 
збільшуючи обсяг інфор-
мації, яку релігійні орга-

Віртуальний 
музей історії 

У Молдові почав 
працювати перший 
єврейський віртуальний 
музей в республіці. Робота 
над порталом тривала про-
тягом двох років, причому 
експонати збирали по всій 
Молдові. 

За матеріалами cnl.news.

нізації повинні передавати 
державі.

Кілька днів по тому 
релігійне співтовариство 
було оштрафовано за по-
рушення Закону про релі-
гію на суму, еквівалентну 
середній заробітній платі 
за вісім місяців.

У тому ж місяці 5000 
календарів з біблійними 
віршами, які були ім-
портовані баптистською 
церквою, були конфіскова-
ні митними чиновниками 

і знищені. Церква також 
отримала штраф в роз-
мірі середньої заробітної 
плати за чотири місяці за 
«виробництво, розповсю-
дження, імпорт і експорт 
релігійної літератури та 
предметів релігійного 
характеру, які не пройшли 
обов’язкову попередню 
державну релігійну цен-
зуру». 

За матеріалами The 
Christian Po.

В Індії поліцейські побили 
20 місіонерів-протестантів

В індійському місті Джайпурі 
поліцейські побили і затримали 
20 протестантських вуличних 
місіонерів і пасторів. Причи-
ною жорстокого поводження 
стало поширення релігійної 
літератури. За матеріалами The 
Indian Express.

У Словенії дозволили 
одностатеві «шлюби»

Незважаючи на те, що в 
березні 2012 року громадя-
ни Словенії на референдумі 
більшістю голосів – 55% 
– відкинули пропозицію 
дозволити гомосексуальні 
«шлюби», 3 березня пар-
ламент країни більшістю 
голосів схвалив закон, що 

визначає шлюб, як «довічне 
співтовариство двох людей не-
залежно від їхньої статі».

Це вже 11 країна в 
Євросоюзі, в якій дозволені 
одностатеві «шлюби». 

За матеріалами euronews.
com.


