
Біблія як захист 
від неправди

Добра Звістка

У наш час з’являється 
дуже багато інформа-

ції, часом найсуперечливішої, 
тому інколи важко визначити: 
де правда, а де брехня. Але як 
уберегти себе і свою сім’ю від 
інформації, яка може прямо 
нашкодити? Для цього не 
потрібно вивчати брехню, а 
треба просто пізнати істину 
(правду). Варто зауважити, що 
ворог людини, сатана, вико-
ристовує будь-яку хитрість, 
щоб перешкодити людям 
досліджувати Біблію, тому що 
її чіткі висловлювання ви-
кривають його обмани. При 
кожному пожвавленні в роботі 
Божій князь зла підсилює і 
свою діяльність; сьогодні він 
мобілізує всі свої сили для 
останньої битви з Христом і 
Його послідовниками. Незаба-
ром ми зіткнемося з останнім 
великим обманом: антихрист 
буде здійснювати перед нами 
чудеса. Підробка здасться на-
стільки правдоподібною, що 
лише за допомогою Святого 
Письма можна буде відрізни-
ти істину від омани. Кожне 
твердження і кожен прояв 
чудес повинне бути перевірено 
свідоцтвами Біблії.

«Коли Бог посилає людям 
такі важливі застереження, до 
того ж через посередництво 
святих ангелів, що летять 
серед неба, Він вимагає, щоб 
всяка, наділена здатністю 
мислити душа звернула увагу 
на цю вістку. Страшні суди 

чекають тих, хто вклоняєть-
ся звірині й образові її (див. 
Об’явлення 14:9—11), отож 
ревно досліджуйте пророцтва, 
щоб довідатись, що таке тавро 
звіра і як уникнути його при-
йняття. Але більшість людей 
відвертається, щоб не слухати 
істини, і прислухається до 
людських байок. Апостол Пав-
ло, роздумуючи про останні 
дні, писав: «Настане-бо час, 
коли здорової науки не будуть 
триматись...» (2 до Ти мофія 
4:3). Цей час уже прийшов. 
Люди не бажають слухати бі-
блійних істин, бо вони не узго-
джуються з бажаннями гріхов-
ного серця, що полюбляє світ; 
сатана посилає їм таку оману, 
яка їм подобається.

Але Бог має на землі народ, 
котрий керується Біблією і 
тільки Біблією як мірилом усіх 
вчень і основою всіх реформ. 
Ні думки вчених, ні висно-
вки науки, ні символи віри чи 
постанови церковних соборів, 
такі ж численні та супереч-
ливі, як і церкви, що стоять 
за ними, ні голос більшості, 
– ніщо не може і не повинно 
розглядатися як доказ чи за-
перечення якогось положення 
християнської віри. Перш ніж 
прийняти будь-яке вчення чи 
постанову ми повин ні вимага-
ти ясних доказів зі Слова Бо-
жого: «Так говорить Господь!»

Сатана безперервно на-
магається привертати нашу 
увагу до людини, а не до Бога. 

Він спонукає народ поклада-
тися на єпископів, пасторів і 
професорів богослів’я як на 
своїх наставників, внаслідок 
чого вони не досліджують 
самостійно Святе Письмо і 
не мають уявлення про свої 
обов’язки. Опанувавши умами 
цих керівників, сатана через 
них може впливати на народ 
так, як йому заманеться. 

Римо-католицька церк-
ва визнає право тлумачення 
Святого Письма тільки за 
духовенством. Слово Боже 
приховане від простого люду, 
і це мотивується тим, що 
лише духовні отці достатньо 
обізнані для того, аби пояс-
нювати його. Хоч Реформація 
дала Святе Письмо, однак 
той самий принцип, на який 
посилався Рим, перешкоджає 
багатьом навіть у протестант-
ських церквах самостійно 
досліджувати Біблію. Вони на-
вчені сприймати вчення Біблії 
так, як його викладає церква, і 
тисячі людей не наважуються 
прийняти істини, які супере-
чать постановам церкви, 
незважаючи на те, що вони 
ясно і зрозуміло викладені на 
сторінках Святого Письма.

Хоч Біблія містить багато 
застережень проти оманливих 
учень, однак чимало людей до-
віряють свої душі духовенству. 
В наш час тисячі віруючих на 
захист деяких пунктів свого 
віровчення не можуть навести 
жодних доказів, крім доказів 
своїх духовних наставників. 
Вони не звертають жодної 
уваги на вчення Спасителя і 
водночас з беззастережним 
довір’ям приймають слова 
служителів церкви. Але хіба 
служителі не можуть помиля-
тися? Як ми можемо ввіряти 
наші душі їхньому керівни-
цтву, якщо на основі Слова 
Божого ми не переконалися, 
що вони є носіями світла? 
Відсутність моральної відваги, 
необхідної для того, щоб зали-
шити проторений світом шлях, 
змушує багатьох іти слідами 
вчених мужів; не бажаючи са-
мостійно досліджувати істину, 
ці люди опиняються в кайда-
нах хибних вчень, втративши 

будь-яку надію. Вони бачать, 
що істина для теперішнього 
часу виразно відкрита в Біблії, 
відчувають силу Духа Святого, 
Який супроводжує її проголо-
шення, однак допускають, щоб 
опір духовенства позбавляв їх 
світла. Хоч розум і сумління 
переконують цих людей в іс-
тині, все ж засліплені душі не 
насмілюються думати інакше, 
ніж їх церковний служитель. 
Власне переконання, інтереси 
вічності приносяться в жертву 
невір’ю, гордощам й уперед-
женості інших людей.

«Буває, дорога людині 
здається простою, та кінець 
її стежка до смерті» (Припо-
вісті 16:25). Незнанням не 
можна вибачити оману, якщо 
була змога взнати Божу волю. 
Мандрівник стоїть на роздо-
ріжжі й дороговказ допомагає 
йому довідатись, куди прова-
дить кожний шлях. Якщо він 
не зверне уваги на дороговказ 
і сам вибере собі дорогу, яка 
здається йому правильною, то, 
незважаючи на всю його щи-
рість, він ризикує опинитись 
на хибній дорозі. 

При дослідженні важких 
для розуміння текстів Пи-
сання не можуть застосову-
ватися ті ж методи, що й при 
розв’язанні філософських 
проблем. Ми не повинні роз-
починати дослідження Біблії 
з тією самовпевненістю, яка 
властива багатьом вченим у 
галузі якоїсь науки, але робити 
це з молитвою в повній за-
лежності від Бога і з щирим 
бажанням пізнати Його волю. 
Ми повинні прийти зі злама-
ним та упокореним серцем і 
бажанням отримати знання 
від Великого “Я є”. А інакше 
лихі ангели так засліплять наш 
розум і так закам’янять серця, 
що істина не справить на нас 
жодного враження.

Ніколи не досліджуйте 
Біблію без молитви

Усі, хто дорожить своїми 
вічними інтересами, пов инні 
стояти на сторожі, щоб не 
стати жертвами скептицизму. 
Напади будуть спрямовані на 
основні стовпи істини. Немож-

ливо уникнути їдких насмі-
шок, залишитись нейтральним 
до фальшивих висновків, 
оманливих і згубних вчень 
сучасного атеїзму. В арсеналі 
сатани є спокуси до кожного 
з людей. Над неписьменними 
він насміхається або дошкуляє 
глузуванням, тоді як високоос-
віченим пропонує псевдонау-
кові заперечення і філософські 
мудрування; але й перше й 
друге розраховане на те, щоб 
викликати недовір’я або знева-
гу до Святого Письма. Навіть 
недосвідчена молодь дозволяє 
собі сумніватись у фундамен-
тальних принципах христи-
янства. Цей юнацький атеїзм, 
яким би наївним він не зда-
вався, справляє певний вплив. 
Багато хто починає насміха-
тися над вірою своїх батьків і 
зневажати Духа благодаті (див. 
До євреїв 10:29). Не одне жит-
тя котре могло б прославляти 
Бога і бути благословенням 
для світу, опоганене отруйним 
духом атеїзму! Усі, хто довіряє 
зухвалим людським висно-
вкам і гадає, що може поясни-
ти Божественні таємниці та 
збагнути істину без допомоги 
мудрості Божої, заплутались у 
тенетах сатани.

Ми живемо в найурочисті-
ший період історії світу. Доля 
мешканців Землі незабаром 
буде вирішена. Наше май-
бутнє благополуччя, а також 
спасіння інших душ залежить 
від того, яку дорогу оберемо 
сьогодні. Ми маємо потребу 
в керівництві Духа Істини. 
Кожний послідовник Хрис-
та нехай серйозно запитає: 
«Господи! Що накажеш мені 
робити?» Упокорюйтесь перед 
Господом у пості й молитві і 
багато роздумуйте над Його 
Словом, зокрема над сцена-
ми суду. Зараз слід шукати 
глибокого живого досвіду з 
Богом. Не гайте часу! Навколо 
нас відбуваються надзвичайно 
важливі події; ми живемо на 
завороженій території сатани. 
Прокиньтесь зі сну.

Наше власне майбутнє 
залежить від того, який шлях 
ми оберемо!
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«Закон бо через Мойсея 
був даний, а благодать та 
правда з’явилися через Ісуса 
Христа.» (Вiд Iвана 1:17) Яку 
роль у житті людини відіграє 
благодать і Закон?

Благодать
Благодаттю людина ви-

правдовується, тобто отримує 
прощення (Титу 3:7). Однак 
наступна цитата з Біблії від-
криває ще одну місію благо-
даті для людей, а саме: «Бо 
з’явилася Божа благодать, що 
спасає всіх людей, і навчає 
нас, щоб ми, відцуравшись 
безбожности та світських по-
жадливостей, жили помірко-
вано та праведно, і побожно 
в теперішнім віці, і чекали 
блаженної надії та з’явлення 
слави великого Бога й Спаса 
нашого Христа Ісуса» (Титу 
2:11-13). З цих віршів зрозу-
міло, що благодать ще може 
навчати нас, щоб жити в 
праведності й благочесті. Але 
якщо ми заявляємо, що для 
нас це неможливо, то благо-
дать і тут для нас стає поміч-
ником. 

У словнику Даля ми чи-
таємо наступне визначення 
благодаті: “Благодать – дари 
Святого Духа...;  допомога, 
послана згори, для виконання 
волі Божої”. В Біблії є свя-
щенна історія про Йосипа. З 
цієї історії можна навчитись, 
як за допомогою благодаті 
можна протистояти гріху. 
Відчуваючи презирство зі 
сторони братів за те, що 
говорив правду, пізнавши 
гіркоту рабського життя за 
слухняність батькові, кинутий 
у в’язницю за відмову пору-
шити заповідь Божу з дружи-
ною свого господаря, він не 
потішав себе думкою, що коли 
він чинитиме так, як і інші, то 
і йому буде легше жити. Він 
у всьому покладався на Бога, 
керуючись принципом Закону, 
коли говорив: “Як же я вчиню 
це велике зло, і згрішу перед 
Богом?”(Буття 39:9).

Як багато зробила Божья 
благодать у житті Йосипа, так 
само благодать може і в на-
шому житті зробити переміни 
якщо ми будем шукати Гос-
пода, коли нам важко, замість 
того щоб занижувати свої 
моральні й життєві принципи!

У 1 до Коринтян 15:9,10 
апостол Павло підбадьорює 
кожного: “Я бо найменший 
з апостолів, що негідний 
зватись апостолом, бо я пере-
слідував був Божу Церкву. Та 
благодаттю Божою я те, що є, 
і благодать Його, що в мені, 
не даремна була, але я працю-
вав більше всіх їх, правда не 
я, але Божа благодать, що зі 
мною вона ...” .

Отже, щоб отримати право 
ввійти в Царство Боже, люди-
на повинна не тільки отри-
мати виправдання від гріхів 
через благодать, але й навчи-
тися жити праведним життям, 
щоб відповідати стандартам 
Небесного Царства. Саме 
для цього й даний Закон як 
керівництво, щоб можна було 
точно визначати, що добре, а 
що зле. “Законом бо гріх піз-
нається” (До Римлян 3:20).

Закон
Висока моральність за-

вжди була основою духо-
вності не тільки справжньої 
релігії, але і відмінною рисою 
цивілізованого суспільства, 
руйнування моральних стан-
дартів якого завжди призво-
дило до виникнення кризових 
ситуацій і навіть самознищен-
ня. Досить при цьому згадати 
допотопний світ, що загинув 
через «велике розбещення, 
людини на землі», тому що 
“ввесь нахил думки серця 
її – тільки зло повсякденно” 
(Буття 6:5). Така ж доля і 
жителів відомих усім древ-
ніх міст Содому й Гоморри, 
тому що “гріх їхній став дуже 
тяжкий” (Буття 18:20).

Історія людства не один 
раз підтверджувала, що 
моральність – основа життя 
на Землі. Від неї залежить 
добробут людей, їхнє щастя 
і навіть економічний рівень 
життя. Від екології душі за-
лежить екологія природи; від 
ставлення до Божого Закону 
залежить дієвість цивільних і 
державних законів.

Про те, що Бог надавав 
цьому Закону великого зна-
чення, свідчать такі факти:

1. Проголосив його при-
вселюдно без посередників;

2. Записав Своїм перстом 
не на піску або папері, а на 
камені, що виключало під-

робку; помітьте: ні до того, ні 
після Бог нічого не писав Сам, 
а лише повідомляв через по-
середників, що свідчить про 
унікальність цього Закону.

3. Коли перший оригінал 
був знищений, Бог знову на-
писав його Своїм перстом, 
щоб людина не могла ні до-
дати до нього, ні відняти.

Святе Письмо вказує на те, 
що в Законі відбитий Божий 
характер, який не змінюється 
(Якова 1:17), а тому і Закон 
Його ніколи не може зміни-
тися. Насправді ж, основою 
моральних законів цивілізо-
ваних народів усіх часів був і 
залишається Закон Божий.

Перші 4 Заповіді  регулю-
ють взаємини людини з Богом 
за первинним принципом 
любові: “Люби Господа Бога 
свого всім серцем своїм, і всі-
єю душею своею, і всією сво-
єю думкою” (Матвія 22:37). 
Творець вклав у єство людини 
волю й абсолютно не визнає 
насильства. Він бажає, щоб 
люди виконували перші чоти-
ри Заповіді з любові до Нього, 
а значить – добровільно.

“Я Господь, Бог твій, 
що вивів тебе з єги-
петського краю з дому 
рабства. Хай не буде 
тобі інших богів передо 
Мною!” (Вихід 20:2, 3).

Сучасні люди, мабуть, 
не визнають богами рукот-
ворних ідолів, як це робили 
наші предки, язичники, однак 
богів, яким поклоняються і до 
цього дня, усе рівно не стало 
менше. Усе, що ми любимо 
більше, ніж Бога і Його істи-
ну, є нашим богом і порушен-
ням першої Заповіді.

“Не роби собі різьби 
і всякої подоби з того, 
що на небі вгорі, і що на 
землі долі, і що вводі під 
землею. Не вклоняйся 
їм і не служи їм, бо Я 
Господь, Бог твій, Бог 
заздрісний, що карає за 
провину батьків на синах, 
на третіх і на четвертих 
поколіннях тих, хто нена-
видить Мене, і що чинить 
милість тисячам поколінь 
тих, хто любить Мене, 
і хто держиться Моїх 
заповідей” (Вихід 20:4-6).

Сьогодні люди поклоня-
ються чому і кому завгодно, 
навіть самому сатані. Предме-
том поклоніння можуть бути 
речі, що людина цінує вище 
понад усе, навіть інша осо-
бистість. Друга Заповідь забо-
роняє поклоніння іконам, на-
віть якщо на них зображений 
Христос, святим мощам і ін. 
Фактично це та ж язичницька 
система предків, які поклоня-
лися творінню рук.

БЛАГОДАТЬ ТА ЗАКОН 
“Не призивай Імен-

ня Господа, Бога твого, 
надаремно, бо не помилує 
Господь того, хто призива-
тиме Його Ймення нада-
ремно” (Вихід 20:7).

Боже ім’я – святе, і його 
не можна вимовляти бездум-
но, не задумуючись ні про 
час, ні про місце. Порушен-
ням третьої  Заповіді є також 
і звичка божитися.

“Пам’ятай день 
суботній, щоб святити 
його! Шість днів 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 днів творив Господь 
небо та землю, море та 
все, що в них, а дня сьо-
мого спочив тому побла-
гословив Господь день 
суботній і освятив його” 
(Вихід 20:8-11).

Майже увесь 
християнський світ забуває 
про існування четвертої 
Заповіді. З’явилася безліч 
теорій про те, що ця Запо-
відь була змінена або взагалі 
скасована. Однак зневага 
цією Заповіддю або пере-
несення святості суботи на 
інший день тижня є не що 
інше, як зрада стосовно Бога 
і Його Святого Закону.

Друга частина Божого 
Закону (шість Заповідей) ре-
гулює взаємини між людьми.

“Шануй свого батька та 
матір свою, щоб довгі були 
твої дні на землі, які Гос-
подь, Бог твій, дає тобі!” 
(Вихід 20:12).

Чи не є всі наші лиха 
результатом порушення п’ятої 
Заповіді? Чи буде людина 
поважати чоловіка, дружину, 
друга, співробітника, якщо 
він не навчився поважати 
батьків? А, може, саме батьки 
винні в тому, що їх не поважа-
ють? Як ми виховуємо своїх 
дітей? Варто серйозно заду-
матися над цим питанням.

“Не вбивай!” (Вихід 20:13). 
Багато хто вважають, що 

не порушують шостої За-
повіді, хоча нерідко ранять 
ближнього «гострим» сло-
вом, необдуманим вчинком. 
Та як багато людей саме з 
цієї причини передчасно 
зійшли в могилу! “Кожен 
хто ненавидить брата свого, 
той душогуб” (1 Івана 3:15). 
«Хто скаже на брата свого 
”дурний”, підпадає геєнні 
огненній» (Матвія 5:22). От 
біблійна позиція.

Не чини перелюбу” 
(Вихід 20:14). 

Саме в порушенні сьомої 
Заповіді – причина багатьох 

трагедій суспільства: розпус-
та, низька мораль, розлучен-
ня, а за ними – мільйони си-
ріт, бездоглядність. Зрештою, 
це призвело світ до загибелі 
у водах потопу. Це ж призве-
де і нинішній світ до загибелі 
у вогні. (2 Петра 3:7). 

 “Не кради” (Вихід 20:15).
Для багатьох злодійство – 

вже не гріх, тому що їхнім 
девізом стало: «Не украдеш – 
не проживеш». І як наслідок 
порушення восьмої  Заповіді 
– злодійство, грабіж, шан-
таж, рекет та ін. Чи не є це 
ознакою останнього часу? 

 “Не свідкуй неправди-
во на свого ближнього!” 
(Вихід 20:16).

Поширюючи погані чутки 
про ближніх, засуджуючи 
їхні дії, навіть щирі христи-
яни серйозно грішать, не ро-
зуміючи того, що порушують 
дев’яту Заповідь. Хіба не 
найбільше люди порушують 
саме цю Заповідь?

“Не жадай дому ближ-
нього свого, не жадай жони 
ближнього свого, ані раба 
його, ані невільниці його, 
ані вола його, ані осла 
його, ані всього, що ближ-
нього твого!” (Вихід 20:17).

Заздрість – початок усіх 
гріхів стосовно наших ближ-
ніх. Це прихований гріх, 
і якщо він силою Святого 
Духа не буде переможений, 
рано або пізно він стане 
явним із усіма своїми трагіч-
ними наслідками.

Наше покоління стало 
свідком фатальної втрати 
моральних цінностей через 
порушення Божого Закону. З 
появою у світі гріха виникла 
і проблема: або за принци-
пом Закону грішник повинен 
померти, або скасувати За-
кон, щоб беззаконня більше 
не вважалося гріхом і тим 
самим увічнити гріх.

Якби існувала можливість 
скасувати Закон, Ісусу не 
потрібно було б умирати. 
Звідси випливає: якщо для 
збереження Закону повинен 
був померти Син Божий, 
тому що Сам Бог не міг його 
змінити, то чи має право 
змінити що-небудь у ньому 
грішна людина? – Це за-
питання, над яким варто 
задуматися усім, хто своїм 
життям або навчанням під-
тримує повстання проти 
Божественного правління, 
знаходячись у конфлікті з 
Законом Божим.

Якщо ми – християни, 
то повинні прислухатися до 
побажань Того, Хто вмер, 
щоб Божий Закон залишив-
ся незмінним: «Якщо ви 
Мене любите, Мої заповіді 
зберігайте»  ( Івана14:15.)



Перший протестантський 
місіонер в Японії  повернувся 
в Англію у відпустку, і там 
його відвідали декілька членів 
королівської сім’ї з Японії. 
Вони були знайомі з ним і за-
раз подорожували по Європі. 
Після їхнього візиту ще одна 
група японських туристів 
відвідала місіонера. Один з 
них вигукнув: «О, ви сьогод-
ні приймали у себе членів 
королівської сім’ї!» «Чому 
ви так вирішили?», – запитав 
місіонер.

«Тому що є парфуми, які в 
нашій країні виготовляються 
виключно для королівської ро-
дини. Ніхто інший не має пра-
ва ними користуватися, а їхній 
чарівний аромат відчувається 
в цій квартирі. Ми абсолютно 
впевнені в тому, що вас відві-
дали члени королівської сім’ї». 
Сьогодні ми говоримо, що є 
співвітчизниками святих і чле-
нами царської сім’ї Бога. Якщо 
це дійсно так, то ми також 
залишимо після себе духовні 
пахощі, які об’єднають  нас із 
Небесною сім’єю. Коли люди 
подивляться на нас, помітять 
наше ставлення до всього, і 
почують наші слова, то будуть 
вимушені сказати про нас: 
«Вони з Ісусом були»…

Благословення в сім’ї
Одне з благословень, яким 

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

Зверніть увагу: недостат-
ньо тільки мати сім’ю для 
того, щоб насолоджуватися 
обіцяним благословенням. 
Світська людина може сказа-
ти: «З моєю сім’єю і зі мною 
все гаразд і без Бога». Проте 
вона не благословенна і не є 
щасливою в повному розу-
мінні. За багато років життя 
я помітив, що людина, яка не 
має зв’язку  з Богом, не може 
бути по-справжньому щаслива. 
Така людина обманює себе, не 
має надії і насправді перебуває 
на шляху до вічної смерті. Не 
може бути істинного щастя, 
якщо людину очікує смерть 
(див. Малахії 4:1,3). Обманю-
ють самі себе не лише люди, 
котрі не є християнами, але 
також і наполовину християни, 
які «твердять, немов знають 
Бога, але відкидаються вчин-
ками» (Титу 1:16). Якщо ми 
віримо, що можемо служити 
Богові раз на тиждень і ходити 
грішними стежками інші шість 
днів, то ми обманюємо себе. 

Немає більшого обману, ніж 
самообман.

Благословення Бога приз-
веде до того, що члени кожної 
сім’ї, яка відчуває вплив 
Христа, проявлятимуть любов 
один до одного. Батьки і діти 
ставитимуться один до одно-
го справедливо, з гідністю і 
доброзичливо. Непохитність 
і милість проявлятимуться 
одночасно. Кожен член сім’ї 
буде, передусім, піклуватися 
про щастя іншого.

Вплив, який 
поширюється на дітей
«Відразу ж після біль-

шовицької революції в Ра-
дянському Союзі керівники 
спробували знищити сім’ю 
і шлюб, усунувши так звану 
капіталістичну моногамію. За-
мість благословенного шлюбу, 
існував тільки соціальний 
контракт, що укладається між 
чоловіком і жінкою, згідно з 
яким вони могли жити разом 
певний період часу – рік, мі-
сяць, тиждень або навіть одну 
ніч. Розлучення можна було 
отримувати так часто, як тіль-
ки побажаєш. Через декілька 
років безліч безпритульних 
дітей стали загрозою навіть 
для Радянського Союзу.

Мільйони доль були зруй-
новані, особливо життя дівчат. 
Ненависть і конфлікт між 
багатоженцями і жінками, які 
мали багато чоловіків, нарос-
тали, а їхній психічний стан 
погіршувався. Працездатність 
на фабриках і заводах знизи-
лася. Таке становище стало 
причиною змін на політичній 
арені. Тоді держава почала 
звеличувати цнотливість і 
святість шлюбу, і в 1944 році 
був виданий закон, згідно з 
яким практично неможливо 
було отримати розлучення для 
більшості громадян. Ці заходи, 
здавалося, поліпшили ситуа-
цію». /П. А. Сорокін. Амери-
канська сексуальна револю-
ція. – С.114./

Атеїстичне суспільство, 
яке не визнавало сім’ю як 
Божественне встановлення, 
дійшло висновку, що усунення 
сім’ї – це соціальна катастро-
фа, а відновлення сім’ї – це 
абсолютна необхідність для 
існування суспільства і для 
безпеки держави. Ми як 
християни робимо величезний 
крок вперед. Ми віримо, що 
сім’я дійсно відновлена тільки 
у тому випадку, якщо в ній є 
присутнім Бог.

Тільки в сім’ї, де Верхо-
вним Діячем є Бог, де практи-
куються принципи Неба, діти 
можуть отримати благосло-
вення, щасливі спогади і чітке 
розмежу вання між тим, що 
правильно і що неправильно. 
Отож, пам’ятаймо про те, що за 
допомогою нашого прикладу, 
який може бути або запашністю 
життєвою в життя або смер-
тельною запашністю на смерть, 

ми допомагаємо нашим дітям 
набути права на вхід – або у ві-
чне життя, або у вічну смерть.

Декілька наступних при-
кладів ілюструють, наскільки 
важливу роль відіграє хрис-
тиянська релігія в сім’ї та на-
скільки згубною є відсутність 
християнства в ній.

Коли англійський теолог 
Генрі Олфорд вирішив за-
вершити свою вчительську 
кар’єру, він написав своїй 
дружині: «З великим задо-
воленням я уявляю собі наше 
сімейне життя, яке незабаром 
почнеться. Нехай же воно 
пройде зі взаємною користю, 
любов’ю і вдосконаленням, а 
понад усе – в страху Божому 
і любові. Наші дорогі діти 
знаходяться в такому віці, що 
можуть зрозуміти усі наші 
думки і почуття – [думки] про 
добрі характери і теплі серця. 
Не будемо їх затьмарювати. Я 
намагатимусь, зі свого боку, 
утриматися від раптової дратів-
ливості та необдуманих слів, а 
ти, люба, доклади зусиль, щоб 
зробити усе можливе з твого 
боку, борючись з холодністю 
в стосунках. І молитимемося 
нашому Богові, щоб Він благо-
словив нас і наших дітей».

Семюел Смайлс, шотланд-
ський письменник і рефор-
матор, написав, що соціологи 
вивчали вплив спадковості 
характеру й поведінки двох 
людей на їхніх нащадків про-
тягом п’яти поколінь. Однією 
людиною був моряк на ім’я 
Джукс. Він був азартним 
гравцем, п’яницею, курцем і 
розбещеною людиною. Іншим 
піддослідним був Джоунс – 
справжній християнин і 
розсудлива людина. У Джукса 
було п’ять дочок, які одружи-
лись, але через декілька років 
стали повіями.

У п’ятому поколінні Джукс 
мав 1200 нащадків, серед яких 
було 450 хворих на сифіліс, 
300 професійних жебраків, 
130 злодіїв і 7 вбивць. Серед 
нащадків Джоунса в п’ятому 
поколінні було 300 володарів 
різних наукових ступенів, 100 
адвокатів, 80 державних служ-
бовців, 60 лікарів, 60 письмен-
ників, 30 суддів, 3 сенатори, 
а також декілька банкірів 
і бізнесменів. У світлі цієї 
статистики, хто може запере-
чувати той факт, що людство є 
плодом впливу сім’ї?

Під час зібрань, які прово-
дились у Вальпараісо, Індіана, 
США, одна мати поділилась 
наступним: «Я залишилась 
одна з п’ятьма дітьми. Мій 
старший син почав проявля-
ти бунтарську поведінку, і я 
нічого не могла з ним вдіяти. 
Він обманював і крав, і я вже 
почала думати про те, щоб 
віддати його до виправної 
установи для неповнолітніх 
злочинців. Одного разу вночі 
мені наснилося, що деякий 

голос порадив мені читати 
Біблію зі своїми дітьми.

Я ніколи не читала Б іблію, 
хоча мала дуже красиву Біблію, 
котра лежала на столі у ві-
тальні, як прикраса. Я почала 
читати її з дітьми – о, яка зміна 
сталася у нашій сім’ї! Діти 
збиралися навколо мене, такі 
ласкаві, ніби кошенята, і мій 
старший син через декілька 
днів після того, як я почала 
читати Біблію, розплакався і, 
обійнявши мене, пообіцяв, що 
буде слухняним хлопчиком і 
тоді буде спасенний». /Сара А. 
Кук. Подорожні нариси./

З Давидом ми повинні 
сказати: воістину «Вхід у сло-
ва Твої світло дає» (Псалом 
118:130). Біблія змінює сім’ю, 
а перетворена сім’я міняє сус-
пільство. 

Вплив сім’ї на 
суспільство

Вплив сім’ї на суспільство – 
це доведений факт, який ніхто 
не може заперечувати. «Саме 
молодь і діти сьогоднішнього 
дня визначають майбутнє сус-
пільства, а те, якими стануть ці 
юнаки і діти, залежить від сім’ї.

Батьки можуть закласти 
у своїх дітях фундамент для 
здорового щасливого життя. 
Вони можуть випустити їх в 
самостійне життя озброєними 
моральною стійкістю, мужніми 
і міцними, які уміють успішно 
боротися з життєвими пробле-
мами. Батьки можуть закласти в 
дітях  шляхетну мету й розвину-
ти в них силу життя, що робить 
їх честю для Бога і благосло-
венням для світу. Батьки в силах 
зробити прямими їхні дороги, 
що спрямовані крізь світло і тіні 
до славних небесних висот. 

Місія сім’ї поширюється за 
межі домашнього кола. Хрис-
тиянська сім’я має бути наоч-
ним прикладом, що ілюструє 
перевагу істинних принципів 
життя. Такий приклад стане 
у світі силою, що спрямовує 
до добра. Вплив справжньої 
християнської сім’ї набагато ді-
євіший для людського серця та 
життя, ніж будь-яка проповідь, 
якою б хорошою вона не була. 
Коли молоді люди виходять в 
самостійне життя з такої сім’ї, 
вони діляться уроками, отрима-
ними у своїй родині, з іншими. 
Принципи шляхетного життя 
приймаються іншими сім’ями, 
і їхній звеличуючий і ушляхет-
нюючий вплив поширюється в 
суспільстві». /Служіння зцілен-
ня. – С.351, 352./

Наступна цитата наводиться 
з журналу «Уолл Стріт»: «У 
чому Америка має потребу 
більше, ніж в розширенні за-
лізничних колій, зрошуванні 
західних земель, зниженні по-
датках, більшому врожаї пше-
ниці, торговому флоті і новому 
військово-морському флоті, так 
це у відродженні благочестя, в 
добрій матері і доброму бать-
кові, яких ми мали раніше; у 
благочесті, яке вважало доброю 
справою зібратися для сімей-
ної молитви перед сніданком, 
навіть під час жнив; коли з 
роботи повертались на півго-
дини раніше в четвер увечері 
для того, щоб взяти участь у 
репетиції хору й піти на моли-
товне зібрання; коли позичали 
гроші для того, щоб заплатити 
проповідникові й ревно таємно 
молилися про спасіння багача, 
який зневажливо дивився на 
таку неділову поведінку. Саме 
цього ми потребуємо сьогодні, 
щоб очистити цю країну від 
бруду хабарництва і від жадіб-
ності, і маленької, і великої».

Існує такий вислів: «Сцена 
сімейного кола – батько, мати 
і діти, котрі читають Біблію, – 
це картина надихаючої краси. 
Там діє Слово Боже, формуючи 
характер, освітлюючи шлях до 
добра і надихаючи на служіння 
іншим. Релігія має особливо 
важливе значення, оскільки охо-
плює кожен аспект життя». Це 
треба світу більше, ніж будь-що 
інше. 

Джейн Аддамс, амери-
канський соціолог, лауреат 
нобелівської премії світу 1931 
року, сказала у своїй промові 
для батьків США: «Майбутнє 
Америки визначається сім’єю і 
школою. Дитина стає тим, чого 
її навчають, тому ми повинні 
стежити за тим, чого ми їх вчи-
мо і як ми живемо».

Уільям Айкен, відомий 
англійський портретист, ска-
зав: «Цивілізація змінюється 
сім’єю, а сім’я – цивілізацією. 
Найвища і найкраща реалі-
зація цього відбувається там,           
де переважає освічене христи-
янство».

Порядна і міцна сім’я має 
більшу силу, ніж будь-який ци-
вільний уряд, і чинить рішучий 
вплив, уберігаючи суспільство 
від повної деградації. Хрис-
тиянська сім’я, що сповідує 
вчення Великого Учителя, є 
сіллю землі.

Із статті А.Бальбаха у 
журналі «Вісник Реформації» 
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Чому трапляється так, 
що ми чи близькі нам 

люди замість здоров’я ма-
ють: то висипка на тілі, або 
синці під очима, відсутній 
апетит, худорлявість, дратів-
ливість та інше? Хоча ми і 
працюємо над собою і догля-
даємо за тілом – результати 
не завжди нас влаштовують!

Чи впливає їжа на якість 
нашого життя?

ВООЗ, ООН та Амери-
канська асоціація дієтологів 
в один голос запевняють нас, 
що від харчування залежить 
якість життя. Давайте по-
говоримо про те, наскільки 
харчування впливає на наш 
стан організму.

На планеті земля існу-
ють три категорії людей, 
згідно їхнього харчування. 
Це – всеїдні, вегетаріанці та 
вегани. Всеїдні, або люди 
зі змішаним харчуванням 

(м’ясоїди, що вживають 
плоть тварин). Їх їжа пред-
ставлена продуктами тва-
ринного походження (м’ясо, 
сало, птиця, риба) та рос-
линна їжа. Чистих м’ясоїдів 
немає, тому що вони довго 
не можуть існувати.

Вегетаріанці вживають 
рослинну їжу, молочні про-
дукти, яйця птиці. В свою 
чергу вони поділяються на 
ововегетаріанців (викорис-
тання в їжу яєць птиці та 
рослин), лактовегетаріанців 
(кисломолочні продукти та 
рослини), оволактовегетарі-
анців (вживання яєць птиці, 
рослин та кисломолочних 
продуктів)

Вегани вживають їжу 
лише рослинного походжен-
ня, а також вони можуть 
бути сироїдами. Здоров’я 
приносить оволактовегета-
ріанство та веганство.

Існує всього дві категорії 
продуктів харчування по 
відношенню до здоров’я: 
здорова їжа та продукти про-
мислового виробництва (не 
здорова їжа).

Значну роль у здоров’ї 
відіграє режим харчування. 
Існують спеціально відведе-
ні години для прийому їжі. 
Сніданок 8:00, обід 13:00, 
вечеря 18:00. За сніданком 
необхідно вживати 45% 
добової порції їжі, за обідом 
35%, за вечерею 20%.

Продукти харчування 
необхідно поділити таким 
чином: за добу 30% вареної 
їжі та 70 % сирої їжі. Напої 
є невід’ємною частиною 
харчування. Їх можна поді-
лити на напої, що підтриму-
ють та дають здоров’я (вода, 
фіточаї, соки власного при-
готування), шкідливі напої 
(спиртні та пиво, фарбовані 
напої, солодкі напої).

Харчуйся... І живи!!!

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

096-06-06-005

Пишіть  зa адресою: п/с864 м.Чернівці 58018 
E-mail: sdarm_LO@i.ua 

Корисна інформація
«Чи є вихід з хаосу світу?»
«Хто володітиме світом в майбутньому?» 
«Чому існує так багато горя?»
«Куди піти з турботами і проблемами?»
Ви можете отримати відповіді  на ці 
та інші запитання. А також придбати 
медичну та духовно – просвітницьку 
літературу та Біблійні курси.

Зверніть увагу на те, 
що здоров’я є результатом 
правильного способу життя. 
Який спосіб життя зазвичай 
ми ведемо? Спекотне літо 
вносить свої корективи у 
наше життя. Ми намагає-
мось встигнути все зробити 
в цю гарячу пору. Потрібно 
позагоряти, скуштувати сві-
жі овочі та фрукти, заготува-
ти щось смачненьке на зиму, 
відпочити на природі.

Якщо маємо хронічні 
захворювання, намагаємось 
позбутися їх. Дітям та ону-
кам так хочеться показати 
багато цікавого. А довгобуди 
нашого життя так і манять 
завершити почату справу. 
Життя вирує і разом з ним 
ми обертаємось навколо 
своїх обов’язків.

З батьками інші про-
блеми. Ще нікому з дітей 
не вдалося переконати та 
змінити батьків, щоб вони 
змінили свій попередній 
спосіб життя. Їхнє харчу-
вання бажає бути кращим. 
Постійне споживання тільки 
вареної їжі, мо- лочних про-
дуктів та здоби, алкогольних 
напоїв робить їх уразливими 
до мінливостей життя.

Та й ми собі не подобає-
мось. Хочеться мати гармо-
нію в сім’ї, а виходить так, 
що коли є гроші в сім’ї – тоє 
і гармонія, а в інші дні хоч 
не вертайся додому. 

Нас не розуміють, ба-
жають використати в своїх 
цілях і ми постійно знаходи-
мося в стресі. Якщо хтось з 
членів сім’ї ще й захворіє, 
то вже йдемо топити нерви в 
алкогольних напоях, або об-
курюємо цигарковим димом. 
Так і проживаємо життя...    

А наприкінці днів ще й кли-
чемо смерть, бо нестерпно 
стає жити.

Чи можливо 
змінити життя?

Напевне тільки в каз-
ках, або в оповіданні про 
гарячий камінь, торкнув-
шись якого зможеш почати 
життя поновому. Але це не 
реально!

Реально зробити щось 
простіше. Ми є тим, що 
вживаємо в їжу. Як гово-
рив один видатний чоловік 
минулого: «Люди доброчес-
ні харчуються, щоб жити, 
а негідники живуть, щоб 
тільки їсти». Харчування 
правильне може змінити 
наше життя на краще. А де 
ж наші вітчизняні дієтологи, 
що вони говорять? Мовчать, 
або шукають в інтернеті для 
вас відповідь. Варто спро-
бувати. Вже не перший рік 
в Чернівцях проводяться 
безкоштовні майстер-класи, 
де навчають, як правильно 
готувати їжу. Відвідувачі 
залишаються задоволеними 
своїми результатами.

Зникають постійні 
диспепсії (розлади харчу-
вання), відчувається по-
легшення в шлунку, норма-
лізується сон, з’являється 
цікавість до життя.

Сергій Часовенко – 
лікар загальної практики 
сімейної медицини. 

Автор цієї статті є 
лікарем натуропатом, що 
веде свою сім’ю дорогою 
здорового способу життя і 
акцент робить на правиль-
не харчування. Результати 
наочно можна продемон-
струвати.

Християнські журнали 
для дітей. Тут ви можете 
познайомитися з най-
кращою книгою в світі –     
Біблі єю, а також знайти 
цікаві розповіді та захо-
плюючі завдання.

Для завантаження: 
www.асдрд.org

Практичні посібники, 
довідники природної ме-
дицини – для охочих збе-
регти або відновити своє 
здоров’я. Дізнайтеся про 
лікарські властивості про-
дуктів, вживаних щодня.

Для завантаження:  
www.asdrd.org

Дивіться канал
знайтиSDARM UA


