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Одна добре організована, 
дисциплінована сім’я гово-
рить на користь християнства 
більше, ніж усі вимовлені 
проповіді. Дивлячись на 
сучасні сім’ї, стає боляче, 
просто боляче і іноді неви-
стачає потрібних слів щоб 
передати в що перетворилися 
цінності сучасної сім’ї. На 
превеликий жаль суспіль-
ство в якому народжуються 
сім’ї, стало споживачами а 
не виробниками. Я зараз не 
про виробництво побутової 
техніки, але про виробництво 
внутрішніх духовних складо-
вих, з яких будується повно-
цінна особа. Якщо узяти при-
міром років двадцять назад, 
людей ще щось  стримувало, 
молоді люди створювали 
сім’ю, розуміли межі сім’ї і 
старалися свято їх охороняти. 
Сьогодні картина сім’ї різко 
відрізняється від тих сімей 
в яких народилося ще наше 
покоління. Ні християнська 
мораль, ні церкви з їх вчен-
ням, ні вінчання,ні клятви 
дані один одному перед свід-
ками і Богом, вже не в силах 
зберегти сім’ю від розлучен-
ня. Сучасна молодь розуміє, 
що не варто зв’язувати себе 
сім’єю навічно, краще по-
жити в цивільному шлюбі, в 
своє задоволення, узяти один 
від одного нектар молодості, 
а як тільки приходить час 
повертати борги природі, за 
недбале поводження з тілом 
своєї половинки, так відразу 
навтіки. І така психологія 
стосунків на жаль прижи-
лася в нашому суспільстві, 
де усі бажають брати і при 
цьому ні за що не відповіда-

ти. Повторюся,цей шлях веде 
в нікуди. Якщо розширити 
масштаби такої поведінки 
людей що живуть на землі, 
стає зрозумілим навіть дітям, 
землі на усіх не вистачить. На 
пам’ять приходить розчару-
вання Бога того, що створив 
людей на землі: «І зіпсулась 
земля перед Божим лицем, і 
наповнилась земля насиль-
ством. І бачив Бог землю, і 
ось зіпсулась вона, кожне бо 
тіло зіпсуло дорогу свою на 
землі». Нічого нового не від-
бувається, все повторюється, 
людям властиво звертати зі 
свого шляху. У світі природні 
традиційні сім’ї, замінили 
неприродними нетрадиційни-
ми, і це стає нормою сучас-
ної культури суспільства. 
Здавалося б, людина вінець 
творіння! Розумна істота яка 
повинна розуміти суть свого 
перебування на планеті Зем-
ля, це її дім, про який вона 
повинна  піклуватися, і про 
потомство після себе. Але 
на жаль, цій розумній істоті, 
стало властивим, отримувати 
задоволення самим збоченим 
способом. Не даремно нащад-
ки слов’ян, тлумачать слово 
«задоволення» як дати волю 
своїй розпусті! І у такому 
світі наповненому амораль-
ності, і духовній деградації, 
стало тісно для нормальної 
сім’ї і її призначення. Про 
деградацію суспільства 
можна говорити багато, і це 
усім хто не втратив здоро-
вий глузд видно і зрозуміло, 
але наше завдання , винайти 
ліки для зцілення сучасної 
сім’ї. Схоже йде справа про 
тих людей хто думає що він 
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зможе ощасливити людину  
яка не має особистого щастя. 
Є афоризм: «Ми не маємо 
права вимагати любові, від 
інших якщо ми не віддаємо її 
самі». Чому я на цих фактах 
загострюю увагу? Справа в 
тому що це основа усіх вза-
ємовідносин між людьми, у 
будь-якому суспільстві. Зрілі 
люди у яких  сформувався 
їх внутрішній духовний світ, 
ясно розуміють себе і те що 
наповнює їх, і можливість 
реалізувати себе як особу. 
Такі люди визнають свої по-

Багато  тих, хто прийшов  
до Христа по допомогу, були 
хворі, і Він не відмовлявся 
вилікувати їх. І коли Його 
сила проникала в ці душі, 
вони усвідомлювали свою 
гріховність, і багато хто ви-
лікувався не лише від своїх 
фізичних хвороб, але також і 
від душевних.

Серед цих людей був 
один паралізований в Капер-
наумі. Він вже втратив всяку 
надію на одужання, так як і 
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милки, усю відповідальність 
за них беруть на себе, не 
шукають винних, не ставлять 
питань чому це сталося саме 
зі мною? А шукають вихід з 
ситуації, що склалася. Таким 
чином збільшують свій 
досвід  життя, а саме життя 
стає цікавіше. Атмосфера 
таких людей притягує, в їх 
присутності хочеться зміню-
ватися на краще.  Стосунки 
між такими людьми притяга-
ють своєю легкістю, невиму-
шеністю, вони не зациклені 
на дрібницях, в їх стосунках 

немає причіпок, підозри, 
недовіри, роздратування із 
приводу і без. Не даремно 
філософія життя говорить: 
«Що стосунки - це мисте-
цтво!» Мені доводилося за 
родом моєї діяльності, бувати 
у багатьох сім’ях, для мене 
вже майже хобі стало спосте-
рігати за тим як люди у своїх 
сім’ях будують стосунки. І 
практично з перших хвилин 
спілкування можна визна-
чити, на що приречена та або 
інша сім’я. 

той прокажений. Його хворо-
ба була результатом гріхов-
ного життя, і докори совісті 
робили його страждання ще 
нестерпнішими. Марно він 
волав до фарисеїв і лікарів в 
надії, що вони допоможуть 
йому; вони заявили, що його 
хвороба невиліковна, засу-
дивши його як грішника, і 
оголосили, що він помре від 
Божого гніву.

Паралізована людина впа-
ла у відчай. Але одного разу 

він почув про  Ісуса і про 
людей які видужали завдяки 
його силі! Це підбадьорило 
його, і він повірив, що, якби 
його принесли до Спасителя, 
він би теж міг одужати. Але 
надія слабшала, як тільки 
він згадував причину свого 
недугу, проте він все-таки не 
відкидав надію, що він буде 
здоровий.

Продовження на стор. 2



З моїх спостережень опи-
шу декілька прикладів,одна 
молода пара, що прожила 
всього рік спільного життя, 
створювала затишок у своєму 
домі, роблячи ремонт, і разом  
з тим створювала середовище 
стосунків між собою.

Їх стосунки були такі на-
тягнуті, що з боку можна було 
чути як тріщать їх нерви. 
Молода дружина постійно 
була чимось  не задоволена, 
постійно лаяла і принижувала 
свого чоловіка, він намагався 
приховати все, і брав провину 
за зіпсований настрій дружи-
ни на себе. Вона явно була 
розпещена, він же всіляко на-
магався у прямому сенсі сло-
ва заслужити її прихильність, 
догоджав їй у всьому. І чим 
більше молодий чоловік ви-
служувався немов дворняжка, 
тим більше вона йому вказу-
вала на місце у будці. З боку 
було шкода  їх обох, тому що 
корабель їх життя узяв не той 
курс на початку, і був прире-
чений на загибель. Пройшло 
декілька років, і я дізнаюся 
від загальних знайомих що 
вона третій раз вийшла заміж, 
він почав пити і люто нена-
видів усіх жінок планети. 
Такі стосунки які будуються 
за принципом «Я заслуговую 
кращого», призводять до руй-
нування нервової системи, 
і надлому психіки в цілому. 
Якщо спостерігаються ще 
при побаченнях молодих 
людей вимагательські мане-
ри, біжіть не оглядаючись від 
таких безцінних, як вони про 
себе міркують, половинок 
щастя. Їх настрій буде хоро-
шим лише на мить, коли вам 
вдасться здивувати їх чер-
говим подарунком, вартість 
якого коштуватиме вам багато 
чого. Будь це хлопець або 
дівчина, якщо ви наважилися 
все-таки зв’язати своє життя з 
такою людиною, ви ризикуєте 
стати заручниками їх незадо-
волення і поганого настрою 
причиною якого будете ви. 
Але все таки якщо це стало-
ся, і ви вже в шлюбі зіткнули-
ся з такою проблемою, треба 
дати зрозуміти своїй поло-
винці що вона теж має руки, 

ноги, і голову, якщо хоче мати 
благополуччя матеріальне, 
то теж може докласти свої 
зусилля для спільної праці, 
задля наповнення сімейно-
го бюджету. А не  жити за 
принципом: «Ми орали, я і 
трактор» ... Часто чоловіки 
самі закладають споживчий 
стан в розум своїх дружин. 
Коштовними подарунками, і 
готовністю передбачити будь-
яке бажання своєї улюбленої, 
а потім скаржаться що їх 
люблять тільки з матеріаль-
них міркувань. Треба розу-
міти наступне, щоб зберегти 
стосунки на довго, за всяку 
дрібницю зроблену для вас, 
необхідно дякувати,а не 
звикати. Адже по суті, ніхто 
не зобов’язався обдаровувати 
вас, і прислуговувати вам. Бог 
створив нас вільними людь-
ми, а не прислугами, і одру-
жуючись, ми не купуємо собі 
раба, або рабиню. «Ви дорого 
куплені, тож не ставайте 
рабами людей!» (1Кор.7:23). 
Люди можуть тільки допо-
внювати один одного, якщо 
хочуть бути щасливими, в 
спільному житті. Доповню-
вати у напрямі прекрасного 
творчого, бути придатком 
любові, тією що є в кожному 
з нас. Велика помилка людей 
які одружилися, думати що 
після РАГСу, клітка закрилася  
на правах свободи  нарече-
ного або нареченої, і тепер 
ключі від свободи на її (його) 
власне життя знаходяться у 
мене коханої-(го), і я в праві 
розпоряджатися чиїмись 
смаками,бажаннями, думка-
ми. Це дуже велика відпові-
дальність за життя коханого 
-(ї), яку ми намагаємося при-
стосувати під себе. І ми на-
віть не замислюємося що ми 
ламаємо чиєсь життя, відні-
маємо щастя того, кого як нам 
здається ми любимо. Люди 
плутають любов з егоїзмом, 
а об цей залізобетонний 
моноліт егоїзму, розбилися і 
розбиваються усі можливості 
щастя. Необхідно усвідомити 
що паразитувати на чужому 
житті ніхто не має права, ні 
матеріально ні духовно. Ко-
жен повинен створювати свій 

світ прекрасним, дизайнером 
якого є ви самі, і коли ви 
впускаєте у свій світ людину, 
свою другу половинку, то 
ваше відношення до нього 
або до неї, частенько залежа-
тиме від ваших переконань. 
Пишіть самі картину своєї 
половинки, і палітра фарб у 
ваших руках, все залежить від 
того наскільки ви творчі. Ви 
створюєте у своїй голові кар-
тину яку вам прийдеться або 
любити або терпіти. Багато 
людей дуже навіть не погано 
виховані, з добрими серцями, 
вступали в шлюб, з людьми 
у яких уява здатна малювати 
тільки чорно-білими фарба-
ми. Витрачали своє життя 
на те щоб доводити своїй 
половинці зворотнє. І най-
важче усвідомлювати те, що 
в таких сім’ях ростуть діти, а 
така атмосфера нездорова для 
формування особи дітей.

Де тато  з мамою не на-
вчилися любити реальність 
яка у них є, а видають  деякі  
фантазії з казки, то і діти 
будуть  шукати собі чи то 
принца на білому коні, чи 
то принцесу на горошині. 
«Через дану мені благодать 
кажу кожному з вас не думати 
про себе більш, ніж належить 
думати, але думати скром-
но, у міру віри, як кожному 
Бог наділив». (Рим.12:3). У 
кожного є свій ліміт або межа 
можливостей, і це потрібно 
усвідомлювати, не чекати 
від інших чогось не можли-
вого, і про себе не думати: 
«Ти єдиний або єдина така 
на землі…», але думайте про 
себе скромно, у міру віри. 
Як бачите, треба мірятися 
не зовнішньою красою, або 
фінансовою забезпеченістю, 
а мірою віри  яка рятує з 
любов’ю. Гординя страшна 
сила, затьмарює розум, і не 
дає  душі розвитку і зростан-
ня, а навпаки замикається в 
собі і не хоче пізнавати себе і 
прийняти інших осіб з їх по-
глядами, що і робить розбрат 
і війну. Війна яка почалася 
на небі, війна, хто головний, 
триває і до цього дня. Триває 
в головах тих хто хоче бути 
кимось, а людині яка вже зна-
йшла себе, війна не потрібна.  
Хтось  сказав: «Поки люди 
не зрозуміють що війна один 
з одним не дає людям щастя, 
а зрозуміють що лише допо-
внюючи один одного, люди 
набувають щастя і процвітан-
ня».

Що таке щастя? Щас-
тя - співучасть, або спільна 
участь, в чомусь. З цього 
поняття витікає що живучи 
спільно, неможливо щастя 
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побудувати одній стороні, 
тільки спільно, удвох як міні-
мум, і якщо ще і діти поспри-
яють сімейному затишку тим 
краще, зайвих в побудові пре-
красного не буває. «Щоб були 
всі одно: як Ти, Отче, в Мені, 
а Я у Тобі, щоб одно були в 
Нас і вони». (Iван.17:21) 

Я про атмосферу що панує 
в наших сім’ях. Раніше сто-
сунки цінувалися по іншому, 
кожна хвилина бути разом 
цінувалася більше золота. На 
дрібні деталі, образи, сварки 
не вистачало часу, у будь-
який момент війна могла їх 
розлучити назавжди, і тільки 
усе найважливіше і краще, 
обговорювалося коханими. 
Не так як зараз, дружини 
практично женуть своїх 
чоловіків від себе в чужі 
землі, для заробітку великого  
рубля. Для сучасних дружин 
дуже важливо знаходитися з 
милим в курені якщо курінь 
в раю! Атмосфера сім’ї не 
любов - а засоби, стала нор-
мою сучасної сім’ї. Є гроші 
- мирно їх витрачаємо, немає 
грошей голосно з’ясовуємо 
стосунки. І цей хрест став 
тягарем багатьох сімей, що 
живуть окремо один від одно-
го, заради обману хорошого 
життя за наявності грошей. 
Адже ми відкладаємо своє 
життя на потім, в надії що 
потім колись буде краще, і 
той золотий час призначений 
для двох, проходить. Со-
ломон наставляв: «Хай твоє 
джерело буде благословенне, 
і радій через жінку твоїх 
юних літ, вона ланя любовна 
та серна прекрасна, її перса 
напоять тебе кожночасно, 
впивайся ж назавжди кохан-
ням її! (Пр.5:18,19) А коли 
проходить той час розради, 
а він не просто проходить, 
він  пролітає, і на відстані 
один від одного люди, бажа-
ють повернути ту близькість 
колишню, але відчувають 

вже деяку відчуженість, і їх 
тягне знову бути окремо, бо 
окремо один від одного вони 
почувають себе комфортніше, 
якось вільніше і поняття сім’я 
тільки на слові, а в реалії 
вони живуть як чужі люди, 
і тільки діти об’єднують їх 
разом. І справедливо про них 
судять їх діти, коли говорять: 
«Покажіть мені щасливі 
християнські сім’ї, хто з них 
по-справжньому щасливий?» 
Очі багатьох, що одружи-
лися, говорять: «Де воно, те 
щастя спільного життя?». 
Реальність сімейного життя 
далеко не фантазія молодо-
го розуму. За порогом уяви 
молодих людей чекає жорстка 
реальність важкого життя, де 
є хвороби, фінансові кризи, 
дітки зі своїми претензіями, і 
іноді непосильна праця, така 
вона реальність! Але це не 
означає що немає труднощів 
у тих, хто не пов’язав себе сі-
мейними стосунками. На те і 
дав Бог кожному з нас розум, 
щоб ми не проблеми при-
носили в цей світ, проблем 
і без нас вистачає, а робили 
його прекраснішим, твори-
ли, створювали щастя своє, і 
щастя близьких нам людей. 
Необхідно розумно і усвідом-
лено обмірковувати кожну 
мить свого життя, поспішати 
наповнювати свій розум, пра-
вильною і корисною інфор-
мацією. У світі є море корис-
них книг, і мільйони добрих 
порад  як бути щасливими у 
цьому прекрасному світі. І 
зовсім закрити розум свій, від 
низьких, брудних пліток, від 
руйнівної інформації, бо ми 
є тим чим наповнені! «Добра 
людина із доброї скарбниці 
серця добре виносить, а лиха 
із лихої виносить лихе. Бо 
чим серце наповнене, те гово-
рять уста його!» (Лук.6:45) 

Будьте щасливі!
Белікчі Леонід



Чи чули ви коли-небудь 
про 10 заповідей - Божий 
Закон, і чи знаєте ви, що від 
ставлення  до цього Закону 
залежить ваше справжнє і 
майбутнє життя?  Закон Бо-
жий існував задовго до того, 
як була створена людина. 
Життя ангелів і всіх небо-
жителів визначалося його 
моральними принципами. 
Сатана отримав поразку, 
тому, що порушив святі 
принципи Божого правлін-
ня. «Хто чинить гріх, той від 
диявола, бо диявол грішить 
від початку» (1Iван.3:8). 
Створивши Адама і Єву, 
Господь відкрив їм Свій За-
кон. Тоді Він дав його не в 
письмовій формі, а усно.

Адам учив своїх нащад-
ків Закону Божому.  Згодом 
цей Закон передавався через 
вірних Богові людей з 
покоління в покоління. 
Починаючи від Адама і 
упродовж життя усіх по-
дальших поколінь, Господь 
сберігав для Себе людей, 
які у своєму серці шанували 
Його Закон. Він сказав про 
Авраама: «Через те, що Ав-
раам послухав Мого голосу, 
і виконував те, що викону-
вати Я звелів: заповіді Мої, 
постанови й закони Мої» 
(Бут.26:5)

Через Мойсея, нащадка 
Авраама, Творець передав 
народу Закон Божий, запи-
саний на скрижалях запо-
віту. Закон, проголошений 
тоді, не призначався ви-
ключно для євреїв. 

Десять коротких, але 
усеосяжних принципів вира-
жають обов’язки людини по 
відношенню до Бога і ближ-
нього. Перші чотири з десяти 
заповідей містяться в одній 
скрижалі заповіту: «Люби 
Господа Бога свого всім сер-
цем своїм», а останні шість 
- в другій скрижалі: «Люби 
ближнього твого, як самого 
себе» (Матв. 22:36-40). 

1 Я Господь, Бог твій, що 
вивів тебе з єгипетського 
краю з дому рабства. Хай не 
буде тобі інших богів передо 
Мною!

2 Не роби собі різьби 
і всякої подоби з того, що 
на небі вгорі, і що на землі 
долі, і що в воді 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 поко-
ліннях тих, хто ненавидить 
Мене, і що чинить милість 
тисячам поколінь тих, хто 
любить Мене, і хто держить-
ся Моїх заповідей.

3 Не призивай Імення 
Господа, Бога твого, нада-
ремно, бо не помилує Гос-
подь того, хто призиватиме 
Його Ймення надаремно.

4 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 сьомого 
спочив тому поблагословив 
Господь день суботній і 
освятив його.

5 Шануй свого батька та 
матір свою, щоб довгі були 
твої дні на землі, яку Гос-
подь, Бог твій, дає тобі!

6 Не вбивай!
7 Не чини перелюбу!
8 Не кради!
9 Не свідкуй неправдиво 

на свого ближнього!
10 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 ближнього твого!  
(Вих.20:2-17) 

Десятислівний закон по-
казує людині, що є гріхом. 
«Законом бо гріх пізнається» 
(Рим. 3:20). Вимоги цього 
Закону добре знали Адам 
і Єва (перші жителі нашої 
планети). Адже якби не було 
Закону, то Бог не міг би за-
судити їх за скоєний  ними 
гріх. Написано: «Тому то, 
як через одного чоловіка 

ввійшов до світу гріх, а грі-
хом смерть, так прийшла й 
смерть у всіх людей через те, 
що всі згрішили» (Рим.5:12). 
За Божим Законом той, хто 
згрішив, повинен понести 
покарання - вічну смерть. 
«Бо заплата за гріх – смерть» 
(Рим.6:23).

Бог передбачив для 
кожної людини шлях до 
порятунку. Оскільки Закон 
неможливо змінити «Діла 
рук Його правда та право, 
всі накази Його справедливі, 
вони кріпкі на вічні віки, 
вони зроблені вірністю і пра-
вотою!» (Пс.110:7,8), то сам 
Законодавець в особі Свого 
Сина прийняв рішення поне-
сти наше покарання за гріх. 
«Так бо Бог полюбив світ, 

що дав Сина Свого Одно-
родженого, щоб кожен, хто 
вірує в Нього, не згинув, але 
мав життя вічне» (Iван.3:16). 

«Якщо Ви Мене любите, 
Мої заповіді зберігайте!» 
(Iван.14:15) Ісус рятує 
людей не в гріху, але від 
гріха (Матв.1:21), і ті, хто 
люблять Його покажуть 
свою любов в слухняності.

Бог попереджає нас, 
що буде суд і що Він буде 
судити кожну людину на 
підставі Свого закону. Апос-
тол Павло говорить: «Котрі 
згрішили в Законі, приймуть 
суд за Законом... дня, коли... 
Бог, згідно з моїм благовіс-
тям, буде судити таємні речі 
людей через Ісуса Христа» 
(Рим.2:12-16).

Як же дотриматися За-
кону Божого, щоб отримати 
виправдання на Небесному 
суді? Багато хто вважає, що 
це неможливо, але це не так. 
Через віру в Ісуса Христа ми 
можемо отримати силу для 
перемоги над гріхом. Ісус пе-
реміг гріх, Він любить вас і 
може допомогти. «Бо в чому 
був Сам постраждав, випро-
бовуваний, у тому Він може 
й випробовуваним помогти». 
(Євр.2:18).

«Покайтеся ж та на-
верніться, щоб Він змилу-
вався над вашими гріхами» 
(Дiї.3:19). «Бо заплата за гріх 
смерть, а дар Божий вічне 
життя в Христі Ісусі, Господі 
нашім!» (Рим.6:23).

Коротко про важливе
Коли, де і перед Ким, 

потрібно каятись 
в гріхах?

Коли совість викриває лю-
дину – це найкращий час для 
того, щоб в молитві каятися в 
скоєному гріхові.

«А ти, коли молишся, уві-
йди до своєї комірчини, за-
чини свої двері, і помолися 
Отцеві своєму». (Матв.6:6) 

«Коли ми свої гріхи визна-
ємо, то Він вірний та правед-
ний, щоб гріхи нам простити, 
та очистити нас від неправди 
всілякої.» (1Iван.1:9)

День для Бога
Суботній день Бог від-

окремив, благословив і освя-
тив ще тоді, коли створив 
Землю. (Бут. 2:1-3). Ісус під-
твердив що суботу Він дав 
для людини. (Євангеліє від 
Марка 2:27). У житті Ісуса 
Христа, описаному чотирьма  
Євангелістами, є приклад як 
потрібно святити день субот-
ній згідно четвертої заповіді 
Закону Божого.

Вперше неділя була 
оголошена вихідним днем 
у 321 році. Римський імпе-

ратор Костянтин Великий, 
що вісьмома роками раніше 
уперше дозволив вільне ві-
росповідання  християнства, 
проголосив неділю днем 
відпочинку. До едикту Кос-
тянтина громадяни Римської 
імперії відмічали цього дня 
– «день Сонця».

Душа людини бес-
мертна або смертна?

Вперше ідея про без-
смертя прозвучала ще в раю, 
сатана, через змія, стверджу-
вав що Адам і Єва не можуть 
померти, тим самим пере-

конував що з’ївши заборо-
нений плід, їх не торкнеться 
покарання Боже – смерть. 
(Книга Буття 3:1-5)

Без сумніву, людська 
душа смертна. Це очевидно 
з багатьох віршів Священ-
ного Писання як в Старо-
му, так і в Новому Заповіті: 
«Бо душа кожного тіла кров 
його, у душі його вона.» 
(Лев.17: 14)

«І не лякайтеся тих, хто 
тіло вбиває, а душі вбити 
не може; але бійтеся більше 
того, хто може й душу, і тіло 
вам занапастити в геєнні. 
(Матв.10:28) «Та душа, що 
грішить, вона помре.» (Кни-
га пророка Єзек.18 :20).
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Його найбільшим бажан-
ням було звільнитися від 
тягара гріха. Він пристрасно 
бажав побачити Ісуса і отри-
мати запевнення в проба-
ченні і примиренні з Небом. 
Тоді він був би згоден жити 
або померти, як буде на те 
воля Божа.

Не можна було втрачати 
часу, його змучене тіло вже 
несло на собі ознаки близь-
кої смерті. Він благав своїх 
друзів віднести його прямо 
на цьому ліжку до Ісуса, і 
вони охоче взялися вико-
нати його прохання. Але у 
будинку і у дворі де знахо-
дився Ісус був такий великий 
натовп народу, що хворому і 
його друзям було абсолютно 
неможливо протиснутися до 
Нього і навіть ясно почути 
Його голос. Ісус учив у бу-
динку Петра, як завжди.

Його учні сиділи поряд 
з Ним, і там були «фарисеї і 
законовчителі, що прийшли 
з усіх місць Галилеї і Іудеї 
і з Єрусалиму» (Лук. 5:17). 

Багато хто з них прийшов 
шпигувати, прагнучи  зви-
нуватити Ісуса. Окрім цих 
присутніх, навколо Нього 
був натовп різних людей.
Тут можна було побачити 
представників різних націй 
і станів, «і сила Господня  
готова була вздоровляти їх» 
(Лук. 5:17). Дух життя пану-
вав над зборами, але фарисеї 
і законовчителі не відчували 
Його присутності.

Вони ні в чому не мали 
потреби, і зцілення було не 
для них. «Удовольняє голо-
дних добром, а багатих пус-
кає ні з чим! (Лук.1:53) 

Ті хто приніс паралізова-
ного знову і знову намагали-
ся пробитися крізь натовп, 
але марно. Хворий дивився 
на всі боки з невимовним бо-
лем. Як він міг розлучитися з 
надією, коли бажана допомо-
га була так близько? На його 
прохання друзі затягнули 
його на дах будинку і, розі-
бравши покрівлю, опустили  
хворого до ніг Ісуса.

Зцілення душі
Промова була перервана. 

Спаситель глянув на скор-
ботне обличчя хворого і 
зустрів благальний погляд 
людини, що не зводила з 
Нього своїх очей. Він добре 
знав  тугу цієї обтяженої 
душі. Саме Христос привів 
його до усвідомлення своєї 
гріховності ще тоді, коли він 
знаходився удома. В той час, 
коли паралізований розкаяв-
ся у своїх гріхах і повірив в 
те, що Ісус в силах позбави-
ти його від немочі, милість 
Спасителя благословила 
його серце.

Ісус побачив, як перший 
паросток віри переростає в 
переконання в тому, що Він є 
єдиним помічником грішни-
ка. Ісус розумів, що ця пере-
конаність міцніє при кожній 
спробі прийти до Нього. Сам 
Христос приголубив того 
хто страждав, до Себе. Тепер 
словами, які були для того, 
хто слухає немов звуки музи-
ки. Спаситель  сказав: «Будь 
бадьорий, сину! Прощаються 
тобі гріхи твої!» (Матв.9:2) 
Тягар провини скотився з 
душі хворої людини. Він 
більше не мав сумніву. Слова 
Христа говорили про Його 
могутність читати людське 
серце. Хто може заперечува-
ти, що Він має владу проща-

ти гріхи? Відчай змінюється 
надією, пригнічений стан 
духу - радістю. Фізичний 
біль зник, перетворилося усе 
його єство. Ні про що більше 
не просячи, він лежав в 
умиротвореному мовчанні, 
занадто щасливий, щоб гово-
рити. Паралізований знай-
шов в Христі зцілення як для 
душі, так і для тіла.

Він потребував душевно-
го здоров’я до того, як зміг 
по-справжньому оцінити 
здоров’я тілесне. Перш ніж 
зцілити фізичну недугу, 
Христос приносить розраду 
душі і позбавляє її від гріха. 
Цей урок не слід залишати 
без уваги. Сьогодні від фі-
зичних хвороб страждають 
тисячі людей, які, подібно до 
цього паралізованого, жада-
ють почути : «Прощаються 
тобі гріхи твої». Тягар гріха, 
що непокоїть і незадоволен-
ня, є однією з причин цієї  
хвороби. Вони не зможуть 
відчути полегшення до тих 
пір, поки не прийдуть до 
Цілителя душі.

Спокій, який може дати 
тільки Він один, відновить 
розумові і фізичні сили. Ве-
лика радість була у колиш-
нього паралізованого, коли 
він повернувся додому до 
своєї сім’ї, несучи з легкістю 

ліжко, на якому його обереж-
но винесли звідси ще так не-
щодавно. Рідні оточили його, 
і плакали  від радості, не-
вспромозі вірити своїм очам. 
Він стояв перед ними в по-
вному розквіті життєвих сил. 
Руки які були не рухливими 
тепер повністю підкоряють-
ся йому. Раніше зморщене 
і свинцево-сіре тіло стало 
рум’яним і свіжим. Він йшов 
твердою, вільною ходою.

Радість і надія були ви-
ражені в кожній рисці його 
обличчя, вираження чистоти 
і заспокоєння замінило со-
бою відбиток гріха і страж-
дання. Радісні пісні подяки 
віддавала Небу ця сім’я, і 
Бог прославився у Своєму 
Синові, який повернув надію 
тому, хто втратив її і сили, 
- розбитому паралічем. Ця 
людина і його сім’я були 
готові віддати своє життя за 
Ісуса. Жодна крапля сумніву 
не похитнула їх віру, жодна 
недовірлива думка не затьма-
рила їх відданості Тому, Хто 
приніс світло в їх похмурий 
дім.

Матеріал узятий з книги 
«Закони здоров’я» О. Уайт


