
 
 

"Свої очі я зводжу на гори, звідки прийде мені допомога, 

мені допомога від Господа, що вчинив небо й землю!” 

Псалом 121:1-2 

Ми живемо в ситуації, яка похитує всіх нас людей, практично по всій 

планеті. 

Це не стосується лише родичів чи сусідів, це стосується ВСІХ. Пора 

подумати над цим 

і визнати, наскільки ми вразливі, що не можемо самі, що ми не такі 

сильні як нам здається. 

Ми думаємо, що самодостатні, ми не можемо контролювати навіть малий невідомий вірус, 

і тим більше життя чи смерть. Ми сидимо вдома і спостерігаємо, як вся планета розпадається 

і наповнюється страхом перед цією хворобою. За ніч цей вірус (незалежно від того чи так це, 

тривожний і небезпечний, кажуть вони) справді перевернув наше життя догори дном. Нічого собі…!  

і ми думали, що ми такі геніальні, що навіть наважилися сказати, що вміємо продовжити людське 

життя ... Чи ми справді думаємо, що все ще можемо ігнорувати БОГА і вірити що ми є тими, хто має 

владу над усім? Хочемо керувати тим, що не наше, ні пізнавати Бога, не підкорятися 

божественному закону Творця? Людина засуджується до смерті раніше чи пізніше вірусом, 

набагато потужнішим і жорстокішим, ніж той, який зараз займає нас. 

Вірус ГРІХА заразив нас від народження, відштовхує нас від Бога не лише на кілька днів, але  на 

вічність. Це призводить нас до вічної смерті. Це є ТАК серйозно. Ви можете подумати: якщо Бог 

насправді існує, всемогутня, всезнаюча істота, і, як ми говоримо, ми знаємо Його "повним любові і 

милосердя ", чому це дозволяє стільки лих, воєн і, і, і? Ось чому, бо далеко від Його присутності, 

далеко від Його святості, є лише темрява. Сила гріха приводить до всього, в чому ви звинувачуєте 

Бога у своєму серці. Ми живемо у світі, сповненому темряви через гріх, бо людська натура (людина) 

дуже-дуже далека від Бога. 

Повернемося до Нього очима, давайте шукатимемо Його! Ніхто не знає значення цієї "глобальної 

пандемії". Цілий світ переляканий, намагається захиститися; уряди приймають рішення і діють у 

відчаї. Ми не знаємо, що станеться, і які наслідки будуть. Безперечно, що БОГ Є СУВЕРЕННИМ 

і що Його ЛЮБОВ до людства нескінченно велика. Сьогодні настав час щоб КОЖНИЙ ЗВЕРНУВСЯ 

ДО БОГА. ВІН дав НАМ шанс змінити своє життя. Він готовий наповнити ваше єство своїм 

ЖИТТЯМ та своїм СВІТЛОМ. БОГ не хоче релігії, тільки ВІДНОСИН, ЛЮБОВІ, не хоче жертв, просто 

хоче 

наше СЕРЦЕ. Він уже зробив жертву на хресті у вигляді свого сина Ісуса ХРИСТА, який відкрив нам 

ШЛЯХ ДО БОГА. Іншого шляху немає, Він єдиний, хто помер, щоб дати нам ВІЧНЕ ЖИТТЯ 

І МИР, що перевершує всі розуми.                                                                                                                                         

За ці  дні в які  тільки  говориться про поширення вірусу ... є АНТИДОТОМ, який приносить НАДІЮ та 

ВНУТРІШНІЙ МИР. І то саме ІСУС, Його смерть на хресті, за тебе і за мене, та ЙОГО Воскресіння дає 

нам впевненість, що ТАК ... є щось інше ... і що справжнє життя В НІМ. 

ХРИСТОС ЖИТТЯ НАДІЯ !!! ВІН ВІЧНЕ ЖИТТЯ. 

Сьогодні не час боятися, але варто подумати і звернути НАШ ПОГЛЯД НА БОГА. 

"Покликуй до Мене і тобі відповім, і тобі розповім про велике та незрозуміле, чого ти не знаєш! " 

Єремія 33:3 
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