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БАЖАЄТЕ ДІЗНАТИСЯ БІЛЬШЕ ПРО РІЗДВО? 

ЗАПРОШУЄМО ВАС, ПРИХОДЬТЕ ДО ЦЕРКВИ!

BIJBELCENTRUM.NL 
ONLINEBIJBELCURSUS.NL

Хто хоче пити, 
йдїть усї до вод, у 
кого нема срібла, 
йдїть, купуйте й 

споживайте; йдїте, 
купуйте без срібла, 
й без плати вино й 

молоко 
(Ісаїя, розділ 55, 

вірш 1)
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іншим. Це і є те, що ми називаємо гріхом. І навіть якщо 
б ми мали великий банківський рахунок, ми б не змогли 
самотужки погасити борг гріха. Це є причиною того, 
чому у світ прийшов Ісус. Бог послав Свого Сина взяти цю 
провину на Себе для всіх, хто кається та вірить у Нього.

Безкоштовно. У Біблії читаємо: «Ідіть, купіть 
та споживайте; . . . купуйте без срібла, й без плати вино 
й молоко». У Бога все – безоплатно. Безкоштовно. Але 
увага: не дешево! Своїм життям Ісус заплатив ціну. Йому 
подобається по благодаті дарувати те, що для нас є 
безцінне – прощення наших провин.

А що з рахунками за електроенергію? В Біблії сказано: 
«всяку журбу вашу скинувши на Него, бо Він стараєть ся 
про вас”». Тобто, треба довіряти Богові всім своїм серцем. 
Він подбає про вас.

Це не означає швидкого чи легкого вирішення усіх 
щоденних проблем. Але, передусім, цей текст говорить 
про Його мир у вашому серці. Саме це є тим, що вам 
дійсно потрібно.

Рахунки за електрику стрімко зростають. Щоденні 
продукти харчування за останній рік подорожчали більше 
ніж на 10%. Не кажучи вже про ціну повного бака палива...

ІНФЛЯЦІЯ. Все це ми відчуваємо на собі. І для 
все більшої кількості людей це означає необхідність 
затягувати пояси. Але, навіть це інколи і не спрацьовує. 
Неоплачені рахунки накопичуються.
 

Але, як це стосується 
Різдва?

На Різдво християни всього світу святкують прихід у 
цей світ Ісуса, Сина Божого. Його народження не було 
випадковістю. Ісус прийшов у світ розрахуватися за 
найбільшим боргом людства. Але, не за продукти, газ та 
електрику. Ні, Він прийшов сплатити ціну гріха.

Наша найбільша проблема полягає не у високих цінах 
на енергію, а в тому, що порушені наші стосунки з 
Богом. Через те, що ми покинули Бога та повстали проти 
Його заповідей любові, ми накопичили величезний 
борг. Замість того щоб любити Бога та ближнього, ми 
зосереджуємося лише на собі. Навіть, коли це шкодить Дивитись відео >>


