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Три правила,
за якими незмінно
жив Христос
Проявляв
милість до всіх
Воля Божа
Тільки Слово Боже
Тільки Слово Боже
Коли люди запитували у
Христа про те, що їх цікавило, або коли деякі спокушували Його, то завжди лунала
відповідь: «Як ти читаєш?»,
або «Що… написано?» (Від
Луки 10:26). Спаситель завжди звеличував авторитет
Святого Слова. Сам Він добре знав Святе Письмо, бо це
саме та скарбниця, де можна
знайти відповіді навіть на
найскладніші запитання.
Чому для Сина Божого було
важливо підкреслювати
авторитет Божого Слова?
Адже Він міг говорити і від
Самого Себе. Але віра усіх
нащадків Адама і сподівання майбутнього Викупителя
ґрунтувалися на незмінних
пророчих Божих обітницях.
Тому саме через Слово люди
мали побачити «Очікуваного всіма народами». Всі

справи Христа мали відображатися в написаному про
Нього. Крім того, Спаситель
людства прийшов, як Син
Людський, і Своїм власним
прикладом засвідчив, що немає нічого вищого за Слово
Бога. Ставши на бік людини,
Він показав, на чому важливо будувати свою віру, щоб
вона була незламною. Тому
Він і промовив: «Написано:
Не хлібом самим буде жити
людина, але кожним словом,
що походить із уст Божих»
(Від Матвія 4:4).
Воля Божа
Саме Слово Боже відкриває в усій повноті волю
Божу. Христос завжди
мав чіткий план дій. Він
у всьому показав зразок
слухняності всім заповідям
і правилам Господнім. Для
Нього було великою радістю

підтримувати найтісніший
зв’язок з Отцем. Завдяки виконанню Його волі будь-які
спокуси чи принади не змогли заставити Христа відмовитися від виконання Божої
волі. У молитві «Отче наш»
Ісус Христос навчає, щоб
ми, люди, просили у Бога:
«Нехай буде воля Твоя, як
на небі, так і на землі» (Від
Матвія 6:10).
Проявляти милість
до всіх
Христос прийшов до
людської сім’ї, як Добрий
самарянин. Допомогав
людям зрозуміти складності
долі, лікував людські душі,
прощав гріхи. Він ніколи не
нехтував бідними, нещасними, убогими, грішними.
Для Христа цінність мала
людська душа, а не те положення, яке займала людина,

або як про неї говорили.
Основна мета служіння
людству полягала у тому,
щоб пробудити сумління до
бажання почати нове життя.
Від Нього отримували зцілення як хворі в Єрусалимі,
так і донька жінки грекині
«родом сирофінікіянка»
(Від Марка 7:26), люди в
околицях Тиру та Сидону,
жителі самарійських міст і
римський сотник, який просив за свого раба (див. Від
Луки 7:2). Жодній душі, яка
щиро благала про допомогу,
Милостивий і Добрий Спаситель ніколи не відмовляв.
За якими правилами ти
бажав би жити?
Світ наповнений нечесності та здирства. Здається,
що чесності і справедливості вже й місця не залишилось. Але послідовники

Простого Галілейського
Вчителя, як називали Христа Його сучасники, вірою
споглядають Голгофу і прямують «вузькою дорогою»,
живучи за правилами, як
жив їхній Учитель. Як Сина
Божого не розуміли у свій
час, так і Його послідовників не завжди поважають.
«Хто слухає вас Мене слухає, хто ж погорджує вами
погорджує Мною, хто ж
погорджує Мною погорджує
Тим, Хто послав Мене»
(Від Луки 10:16). Але це не
засмучує їх. Вони разом з
апостолом Павлом кажуть:
«Знаю, в Кого я ввірував» (2
до Тимофія 1:12). Шановний читачу, дорога приятелько! Якщо ти втомився
від нечесності, підступу,
прийми життя Ісуса! Ти зможеш жити так, як жив Він
на цій землі.

Не пройди повз мене,

Ч

Спасителю!

ас нестримно летить
вперед, не залишаючи
нам жодних шансів на повторення хоч би однієї миті.
І ми, прагнучи отримати від
життя якомога більше, віддаємо цьому увесь свій час.
Можливо, нас мало цікавлять
духовні питання або не цікавлять взагалі, але так чи інакше життя побудоване так, що
нам доводиться зупинятися
і шукати відповіді на багато
питань, котрі постають перед
нами. Найчастіше це питання: «Чому так сталося?» Ми
можемо вважати себе християнами, молитися, ходити
до церкви, навіть виконувати
якісь обряди і не відчувати
ніякої потреби у збільшенні
нашої духовності, не вважати
потрібним мати особисті взаємовідносини з Христом.
Сторінки Священної історії зберігають описи життя
людей, які, як і багато хто
сьогодні, захоплені миттєвим, тимчасовим, і можливо,
якщо ми детально проглянемо наше життя, ми зможемо
побачити в ньому повторення
подій, котрі відбувалися декілька тисяч років тому.
Хочеться поділитися історією людини, яка бажала зробити своє життя суцільним
святом. Щодня цей чоловік
шукав можливість провести
час у розвагах, але замість
суцільного свята його життя
перетворилося на суцільний
кошмар. Він був полонений
гріховними задоволеннями.
Здавалося, не буде кінця безневинним забавам, але ледве
він вступив на цей шлях,

котрий веде вниз, як дуже
швидко втратив точку опори.
Згубні звички швидко зробили свою справу, і він став
безпорадним калікою, таким,
що втратив усяку надію на
одужання. Його хвороба була
результатом гріховного життя, і страждання посилювалися муками совісті. Він багато
раз звертався і до фарисеїв,
і до лікарів, сподіваючись
отримати полегшення від
духовних терзань і фізичного болю. Але ті незворушно
оголосили його невиліковним
і віддали його гніву Божому.
Паралізований був абсолютно безпорадний і, втративши
надію на підтримку, впав у
відчай. Потім він почув про
чудеса Ісуса. Він дізнався, що
такі самі грішні й безпорадні люди, як він, отримували
зцілення. Навіть прокажені
очищалися, і друзі, розповідаючи йому про це, підбадьорювали його: одужання
можливе, якщо тебе принесуть до Ісуса. Але, згадавши
причину своєї хвороби, він
знову втрачав надію. Він
боявся, що духовно чистий
Лікар не потерпить його у
Своїй присутності.
Але він бажав не стільки
фізичного зцілення, скільки
звільнення від тягаря гріха.
Якби побачити Ісуса і отримати запевнення в прощенні
й примиренні з Небом, він
був би готовий померти або
жити по волі Божій. І вмираючий закричав: «О, якби
я міг прийти до Нього!» Не
можна було втрачати ані
хвилини! На його ослаблено-

му тілі вже з’явилися сліди
тління. Він благав друзів віднести його на ліжку до Ісуса, і вони з радістю зробили
це. Але люди, що несли
його, через велику кількість
присутніх у будинку, де був
Спаситель, і навколо нього,
як виявилося, не могли пробратися до Ісуса або хоча б
підійти достатньо близько,
щоб почути Його голос.

Ісус учив
у будинку Петра.
Знову і знову намагалися
протиснутися крізь натовп
ті люди, що несли паралізованого, але все було марно.
Хворий дивився на всі боки
з невимовним відчаєм. Зараз,
коли допомога, до якої він
так прагнув, була така близька, чи міг він втратити надію?
Тоді по його пропозиції друзі
підняли хворого на покрівлю будинку і, розібравши її,
спустили його до ніг Ісуса.
Бесіда урвалася. Спаситель
поглянув на скорботну особу,
побачив благаючий погляд,
звернений до Нього. Він зрозумів, що сталося: до Нього
був спрямований неспокійний дух цієї людини, котра
сумнівалася. Розслаблений
знаходився ще у себе удома,
коли Спаситель пробудив
його совість. Коли ж ця людина покаялася у своїх гріхах
і увірувала, що Ісус може
зцілити його, животворяща
милість Спасителя торкнулася прагнучого серця. Ісус
бачив, як перший проблиск
віри переростає в глибоку
впевненість, що тільки Він є

Спасителем грішників. Ісус
бачив, як ця віра ставала все
сильніше з кожною спробою
добратися до Нього.
Слова Спасителя прозвучали, немов музика, для вух
страждальця: «Відпускаються, сину, гріхи тобі!»
Тягар відчаю спадає з
душі хворого; мир, набутий
через пробачення, запанував
в його душі – це помітно і
за виразом його обличчя.
Біль пропав, і уся його істота
перетворилася. Безпорадний
паралітик зцілений, грішник
отримав пробачення!
З простою вірою він
прийняв слова Ісуса як дар
нового життя. Він ні про що
більше не просив і лежав у
блаженному мовчанні, наповнений таким заспокоєнням,
що не міг вимовити ані жодного слова. Світло небесне
осяяло його, а народ з благоговінням дивився на те, що
відбувається.
Ця історія записана в
Євангелія від Марка, 2 розділ.
Але як часто історія падіння
людини повторюється в наші
дні. Скільки людей сьогодні
страждає через свої згубні
звички, втрачаючи фізичне
здоров’я, моральне обличчя,
і, не маючи душевного спокою, підтримки і надії, вони
йдуть з життя. Але історія,
що сталася близько двох
тисяч років тому, надихає нас
шукати вихід і показує, що
вихід є.
Наш Старший Брат знаходиться біля вічного престолу.
Він поглядає на кожну душу,
яка звертається до Нього, –

до Спасителя. На Власному
досвіді Він знає людські
слабкості й потреби; Він знає
силу спокуси: адже Він, як і
ми, був спокушений у всьому,
але не вчинив гріха. Він охороняє тебе, дитя Боже, котре
тремтить! Ти спокушаєшся?
Він позбавить тебе від спокуси. Ти слабкий? Він зміцнить
тебе. Ти неосвічений? Він
просвітить тебе. Ти поранений? Він зцілить. Господь
«вираховує число зорям», і
«Він зламаносердих лікує і
їхні рани болючі обв’язує»
(Псалом 147:4, 3). «Прийдіть
до Мене», – закликає Він.
Які б не були твої тривоги і
тяготи, розкажи про свої біди
Господу. Він зміцнить твій
дух. Тобі відкриється шлях
до звільнення від труднощів і
тягот. Чим глибше ти усвідомлюєш свою слабкість і
безпорадність, тим швидше
знайдеш підтримку в Нім.
Чим важче твій тягар, тим
блаженнішим буде спокій,
коли ти звернешся до Того,
Хто носить всі тягарі.
Спокій, який пропонує
Христос, залежить від певних умов. Їх може виконати
кожен. Господь говорить нам,
яким чином ми можемо знайти Його спокій.
Любов до Бога, прагнення
прославити Його і любов до
грішного людства спонукали
Ісуса прийти на землю, щоб
страждати і померти. Це було
рушійною силою Його життя.
Він закликає і нас прийняти
цей принцип.

Я

не просив, щоб

Христос вмирав за мене!

С

ьогодні людство
живе у сучасному
світі, в якому дуже часто і
багато разів ми зустрічаємо негативний принцип, а
це байдужість: «Мені все
одно – я про це не просив». Хочеться сказати, що
цей згубний прояв душі не
новий. Скільки люди живуть на землі, стільки років
і цьому явищу. Аналітики,
дивлячись на цей стан, приходили не раз до висновку:
«Байдужість – це параліч
душі і передчасна смерть».
Байдужість… Що це
таке? Байдужість – це відсутність уваги людей один
до одного, це стан людини,
при якому вона не виявляє
ані найменшої цікавості до
того, що відбувається. Є слова, які близькі за значенням
до слова «байдужість», –
це пасивність, черствість,
бездушність. І навіть замінивши слово «байдужість»
м’якшим виразом, яке має
нейтральне ставлення, ми не
змінимо самої її суті – байдужість завжди залишиться
байдужістю.
Невтішна картина нашого
суспільства викликає біль у
душі. Але набагато болючіше стає, якщо зустрічаєшся

з проблемою байдужості,
коли вирішується питання
про спасіння життя людини!
Дуже неприємно чути,
коли людина, не усвідомлюючи свого істинного положення, говорить: «А я не просив,
щоб за мене Христос помирав!».
Якщо подивитися уважно на те, що відбувається
навколо нас, то на наш подив, перед нами з’явилося
б багато моментів, про які,
можливо, в житті, отримуючи їх, ми не говоримо: «А я
не просив!».
По-перше, чи просили ви
у своїх батьків про свою появу на білий світ? Але ви є!!!
Так, ти не просив, щоб Бог
посилав на землю сонячне
світло, щоб йшов на землю дощ, який несе з собою
життєдайну вологу, від цієї
вологи оживає зерно і приносить плід, який вгамовує
наш голод. Ми про це часто
просимо? Бог, незважаючи
на нас і нашу невдячність,
все ж посилає усе це, для
нашого блага.
Думки про те, що Бог,
створюючи наш світ, не
запитував мене, чи хочу я в
ньому жити, можуть викликати запитання: «Чому?

Чому мене ніхто не запитував, а я тепер повинен терпіти усі наслідки того, що
Бог створив цей світ?» Але
Він дав усім нам свободу
вибору між Ним і дияволом,
між життям і смертю, між
творенням і руйнуванням.
Виникає в душі обурення:
я не просив цієї свободи,
чому ж я зобов’язаний відповідати за наслідки цього,
мною не прошеного дару?
Чи означає це, що Бог покарає мене, якщо я зроблю
неправильний вибір, хоч я і
не просив, щоб мене створювали і давали мені можливість вибору?
Нічого немає на світі
страшнішого за байдужість.
Чого варта твоя позиція,
якщо ти заявляєш: «Мені все
одно!»? Отже, тобі байдуже,
що переживає кохана тобою
людина, твій близький друг,
все одно, на якій мові говорити, в якій державі жити,
не цікаво, ким ти станеш у
майбутньому. До чого ж це
може привести? До того,
що ти залишиш своїх престарілих батьків, не піклуватимешся про своїх дітей?
Можливе й таке.
Виникає в душі обурення,
я не просив цієї свободи! Чи

готовий ти бути самотнім,
викинутим за борт цього
життя й вічності? Одна неспростовна правда, з якою
ми не раз зустрічаємося :
для кожної людини дуже
важливо, щоб її хоч хтонебудь любив. Проте ми не
кожен раз бажаємо зрозуміти, що для того, щоб отримати, треба віддати. Віддати
любов, увагу, співчуття,
усього себе, щоб натомість
отримати любов і увагу. Не
бійтеся дарувати людям свої
щирі почуття!
Святе Письмо говорить:
«Христос, коли ми були ще
слабкі, в призначений час
помер за нечестивих людей». «Бог доводить Свою
любов до нас тим, що Христос умер за нас, коли ми
були ще грішниками» (До
римлян 5:6, 8).
Померши за нас, Христос надав викуп для покриття наших гріхів.
Хоч вір, хоч не вір, але
це Правда небесного походження, що Бог так полюбив
людину, що заплатив велику
ціну Кров’ю Свого єдиного
Сина, Який узяв на Себе
усі наші гріхи та хвороби і
переніс ті муки і страждан-

ня, приниження і зневагу,
яку заслуговуємо ми за своє
беззаконня.
Дорогий читачу, не зволікай, залиш байдужість!
Господь любить і чекає тебе.
Нехай кожен з нас стане
саме тією людиною, яка
шанує свого Бога, і, залишаючи пасивність, діятимемо,
тому що байдуже життя, –
це трагедія душі і передчасна смерть!
Усі побачать, що Той, Хто
безмежний у Своїй мудрості,
не міг спасти нас інакше, як
пожертвувавши Своїм Сином. Чи можна, дивлячись
на жертву дорогого Сина Божого, не стати лагідним, не
засмутитися серцем, не бути
готовим підпорядкувати Богові своє серце і душу? Цінність кожної душі настільки
велика, що Отцеві не здається надмірною внесена за
неї плата. Нагородою за цю
жертву буде радість бачити
землю населеною святими,
щасливими і безсмертними
істотами, серед них можеш
бути і ти, дорогий читачу.
Не вважайте себе безправними, Ви вільні зробити
власний вибір!

«Коли маємо – не цінуємо,
а втративши – плачемо!»

Т

ема власного здоров’я
та добробуту на
сьогодні є найактуальнішою
в світі. Усі засоби масової
інформації бажають привернути увагу до проблем
людського організму. Можливо, вони в цьому вбачають
певний зиск? Спостерігається деяка закономірність
у розкритті інформації, яка
нас цікавить, – ми маємо
щось придбати аби отримати бажаний результат,
та, врешті-решт, відчути
комфорт. Така собі чуттєва
медицина…
Зверніть увагу на те, що
людина народжується відносно здоровою, але протягом життя набуває собі
хвороби, знаючи про це чи
ні. Народжуючись із запасом стовбурових клітин,
яких вистачає на все життя,
ми мали б розумно вико-
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ристовувати свої ресурси.
Бог дав людям колосальний
запас енергії, приємну програму життя, спрогнозоване
щасливе довголіття. І ми
мали б вникати в ці премудрості нашого життя!
Маючи такий гігантський
запас здоров’я, ми не цінуємо його. Буває, навіть не
знаємо про те, що можемо
прожити без жодної пігулки, лише знаючи і маючи
правильний підхід до свого
організму. Не цінуємо і те,
що наш організм щодня
відновлює в собі рівновагу
(те, що ми називаємо кислотно-лужним балансом),
лагодить себе, вирівнює
наші помилки в нездоровому способі життя. Та ще й
буває ображаємось на нього,
чому не слухає нас, коли
нам хочеться щось зробити
протиприродне (наприклад,

вжили 100 г етилового спирту, і організм зреагував на
це блювотою). Не цінуємо,
що той запас стовбурових
клітин, які Бог дав нам при
народженні, поповнюватиметься тільки за умови здорового способу життя.
Підростаючи, ми виробляємо в собі нездорові звички, які поступово
знижують імунітет, знищують стовбурові клітини.
З’являються патологічні стани та хвороби. Хоча організм
людини має здатність відновлювати себе, шкода, яку
людина наносить собі, буває
сильнішою.
У зрілому віці маємо
майже весь перелік
шкідливих звичок:
- вживання нікотину та
алкоголю, включаючи слабоалкогольні напої;

- неправильне харчування, яке веде до порушення
роботи органів травлення;
- порушення режиму дня;
- порушення режиму сну
та відпочинку.
Коли втрачаємо
здоров’я – не розуміємо
цього, не б’ємо на сполох, не
зупиняємось у такому ритмі
життя. З часом починаємо
шкодувати про втрату, але
як? Звинувачуючи у своїх
проблемах лікарів, державну
програму лікування – усіх,
крім себе.
Упадаємо у крайність,
тому що хочемо жити на повну силу. Отримуючи різну
рекламу з радіо, телебачення – віримо, що вона – панацея для нас. Купуємось на
дешеву рекламу в газеті або
на телебаченні, а потім розчаровуємось, що нас ошука-

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.

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

ли і просто виманили гроші.
Що людині потрібно
знати, аби жити
щасливо і впевнено?
Необхідно мати знання
про те, що шкодить моєму
здоров’ю, і про те, що допомагає мені зберегти здоров’я
або відновити його.
Моєму здоров’ю
шкодить:
1. Усвідомлення провини.
2. Стреси (страх, депресія, нещасливе сімейне
життя...)
3. Шкідливі звички в
харчуванні.
4. Суворі обмеження.
5. Забруднене повітря
(відсутність належної вентиляції).
6. Недостатня кількість
або відсутність сонячних
променів.
7. Недостатня кількість
фізичних вправ.
8. Недостатній відпочинок.
9. Відсутність порядку та
чистоти.
10. Нехтування правилами гігієни.
11. Невідповідні одяг та
взуття.
12. Інтоксикація (отруєння тютюновим димом,
алкогольними напоями,
медикаментами).
Мені допомагає
зберегти здоров’я:
1. Віра в Бога.
2. Покора Закону Божому.
3. Впевненість у Божому
схваленні.
4. Чиста свідомість.
5. Вода.
6. Коректні, правильні
звички.
7. Дотримання законів
здоров’я, котрі керують моїм
тілом.
8. Правильне харчування.
9. Фізичні вправи.
10. Належний відпочинок.
11. Чисте повітря.
12. Промені сонця.
Шановний читачу, сьогодні ти можеш поправити своє
здоров’я на користь щасливого життя. Зроби правильний вибір!
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