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ВОВЕД

Вовед
Животот е Божји дар: „И Господ Бог го создаде човекот од
земен прав и му дувна во лицето дух животен; и човекот
стана жива душа.“ (Создавање 2:7)
„Зашто ние преку Него живееме, се движиме и постоиме.“
(Делата на апостолите 17:28)

истински одраз на овој животен принцип е нашата здравствена состојба, изразена во хармонија на душата и те
лото. Здравјето е конечно резултат на послушноста на Божјите закони.
Библијата вели: „Пазете ги сите Мои заповеди и сите Мои
закони и извршувајте ги, и секој што ги извршува жив ќе биде.
Јас сум Господ. (Бог ваш).“ (Левитска 18:5)
Како последица на неприфаќањето на овие свети правила
кои владеат во природата и човечкото тело се јавуваат болести,
физичко и морално пропаѓање. Оваа врска помеѓу причините и
последиците, апостол Павле накратко и сликовито ја прикажал
во Библијата: „Не лажете се: Бог не е за подигрување. Што ќе си
посее човекот, тоа и ќе си жнее.“ (Галатјаните 6:7)
Откако го создал човекот, Бог му дал природно опкружување,
одредувајќи му начин на живот, кој ја одразува неговата хар

3

Осум моќни исцелители

монија со природата: „И го зеде Господ Бог човекот (кого го
создаде), го насели во Едемската градина, за да ја обработува и
да ја чува.“ (Создавање 2:15)
Од тогаш, оддалечувајќи се од Бога, човекот се обидува да ги
подобри условите во кои живее, заменувајќи го она што е природно со вештачко. Модерната цивилизација го изменила животниот
стил, карактерот на физичките активности, насочувајќи го човекот
кон пасивен, „седечки“ начин на живот, што претставува еден од
факторите на ризик во процесот на настанувањето на болеста.
Оваа иста цивилизација, целосно ја изменила човековата
исхрана, заменувајќи ја сѐ повеќе природната храна со рафи
нирана, термички обработена храна, со што на продуктите им
се одземени нивните витални, лековити својства.
Покрај тоа, алкохолот, тутунот, медикаментите и стимулатив
ните средства, неорганизираност во работата и одморот, како
и претераната работа, ја попречуваат состојбата на виталност и
рамнотежа во човечкиот организам.
Големиот број на отровни материи од фабриките кои ја загадуваат атмосферата, издувните гасови од автомобилите, кои од
ден во ден се сѐ побројни, како и „безопасниот“ дим на цига
рите, го трујат воздухот и го спречуваат продорот на ултра-вио
летовите зраци, што сериозно го загрозува здравјето на луѓето.
Долгиот и тежок пат кој го поминал човекот од носталгичниот едемски дом до најмодерните урбани живеалишта во де
нешницата, е најдобриот доказ за постојаното оддалечување од
природата и нејзините благодати.
Зошто?
Затоа што човекот, за цел на своите стремежи одредил жи
вот без уважување на Бога, презирајќи ги и кршејќи ги како моралните принципи дадени во вид на десетте Божји заповеди
(Излез 20:1-17), така и природните закони кои владеат со чо
вечкиот ум и неговиот организам.
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Обновата на телесното здравје, како и човековата духовна
состојба подразбира, пред сѐ, враќање кај Бога, воздигање на моралните вредности содржани во Десетте заповеди, но и на природните закони кои ја регулираат човечката природа и битие.
Исто така, оваа цел – обнова на здравјето – подразбира и вра
ќање кон многубројните природни средства во лекување на болестите – природна исхрана, лековити билки, вода, сонце, воздух,
глина, физичка активност итн.
Дали е можно човекот да ја оствари оваа голема животна
цел? Секако дека е можно. За таа цел се погрижил нашиот Спа
сител, Господ Исус Христос, и секому од нас на дофат од рацете
му е книгата над книгите – Библијата.
„Јас сум патот, вистината и животот; никој не доаѓа кај Отецот,
освен преку Мене.“ (Јован 14:6)
Нека нашите очи, макар и во часот на болка и страдање, погледаат со целосна доверба во Оној Кој е „Зачетникот и До
вршителот на верата“ – во нашиот Господ и Спасител Исус
Христос.
Оваа книга претставува компилација од цитатите на Е.Г. Вајт,
која има изјавено:
„Господ ми даде голема светлина во поглед на здравствената
реформа. Таа светлина јас не ја барав, ниту до неа дојдов преку
проучување и истражување на тој предмет. Таа ми е дадена од
Господа да им ја пренесам на другите.“ (Совети за исхраната,
493)
Со други зборови кажано, во оваа книга не се користени
човечки методи или откровенија, туку Божји.
„Јас ниту најмалку не го изменив својот начин на живот от
како ја прифатив здравствената реформа. Не отстапив ниту еден
чекор откако небесната светлина ја осветли мојата патека во
тоа поглавје. Одеднаш се одвоив од сè - од месото, путерот и
трите оброци, и тоа работејќи заморна работа, пишувајќи од
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рано утро до заоѓање на сонцето. Земањето на храна го сведов
на два оброци дневно не намалувајќи ја својата работа. Бев
болна, пет пати бев парализирана. Левата рака со месеци ми
беше приврзана покрај телото, бидејќи имав болки во пределот
на срцето. Кога ја извршив оваа промена во исхраната, не са
кав да му попуштам на вкусот и да дозволам тој да владее. Зар
апетитот треба да стои на патот на моето оздравување со кое ќе
Го прославам Бога? Зар смее да застане на патот дури и за момент? Никогаш! Чувствував страшна глад. Порано многу јадев
месо. Но кога ќe почувствував слабост, ги ставав рацете на својот стомак и велев: ‘Не, нема да вкусам ниту залак. Ќе јадам ед
ноставна храна, или воопшто нема да јадам.’ Лебот ми стана
невкусен. Ретко можев да изедам парче со големина на долар.
Некои работи од здравствената реформа многу лесно ги при
фатив; но кога дојде до лебот, тоа ми беше особено тешко. Кога
ја прифатив таа промена, морав да водам особено остра борба.
Првите два-три оброка воопшто не можев да ги јадам. Му ре
ков на својот желудник: ‘Чекај додека да можеш да јадеш леб.’
Нешто подоцна можев да јадам леб, и тоа грахамов. Порано не
можев да го јадам. Но сега ми годи и не го губам апетитот.“
Сестра Вајт примила светлина од Бога во врска со здрав
ствената реформа уште во далечната 1863 година. Дали овие
начела или принципи сѐ уште важат? Еве што вели самата
таа:
„Покажано ми е дека начелата кои ни се дадени во првите
денови на веста и денес се исто така значајни и дека треба совесно да се спроведуваат како и тогаш. Постојат некои кои ни
когаш не се управувале според светлината дадена во поглед на
исхраната. Сега е време таа светлина да се земе од под садот и
да светли јасно со блескави зраци.“ (9. Сведоштво, 158)
Не е потребно да се биде квалификуван лекар, бидејќи секој
може да стекне основно знаење и да ги примени принципите
изнесени во оваа книга. Осум најважни принципи Господ пред
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видел како лек за луѓето, кои ако не се занемарат, ќе му го по
вратат здравјето на човекот.
Господ нека ги благослови сите искрени истражувачи и нека
им подари добро здравје. 						
			
Издавачите

7

Осум моќни исцелители

8

ЗДРАВЈЕТО КАКО ДАР

ЗДРАВЈЕТО КАКО ДАР
дравјето е богатство. Од сите овоземни добра, здравјето
е најдрагоцено. Трупањето богатства, образованието и
честа се премногу скапи ако поради тоа се загуби силата
на здравјето. Ниту една од овие предности не може да обезбеди
среќа ако здравјето е загубено. Злоупотребата на здравјето, на
тој дар што Бог ни го подарил, претставува страшен грев; так
вата злоупотреба, дури и кога би успеале да стекнеме некакво
образование, ги ослабнува нашите животни сили и ни донесува
само загуба. (Христијанска умереност, 205)

Здравјето е благослов чијашто вредност малкумина ја
ценат, иако во голема мера од него зависи успехот на
нашите ментални и физички сили.
Нашите побуди и страсти имаат свое седиште во телото и тоа
мора да се одржува во најдобра можна состојба, да се подложи
на најсилни духовни влијанија за нашите таленти да можат да се
искористат на најдобар начин.
Сѐ што ја намалува физичката сила, го ослабува умот и го
прави помалку способен да ја забележи разликата помеѓу пра
вилното и погрешното. Ние стануваме помалку способни да
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го одбереме доброто и сѐ помалку имаме сила на волја да го
правиме она за што знаеме дека е правилно.
Злоупотребувајќи ги своите физички сили, ние си го скусуваме
времето што би можеле во нашиот живот да го искористиме на
слава на Божјото име и се онеспособуваме себеси да го довр
шиме делото што ни го доверил Бог. Дозволувајќи си себеси да
стекнеме штетни навики, да остануваме будни доцна ноќе, да
го задоволуваме апетитот на штета на здравјето, ние сами ги
загрозуваме нашите сили. Занемарувајќи го телесното движење
и занимавајќи се со прекумерна умна работа, ние ја нарушуваме
рамнотежата на нашиот нервен систем. Оние што на овој начин
си го скусуваат животот и се онеспособуваат за служба кршејќи
ги природните закони, виновни се, зашто со тоа го поткраднуваат
и Бога и своите ближни. Бог ги пратил во светот да им бидат на
благослов на ближните, а тие со своите постапки се лишуваат
од таа можност и себеси се онеспособуваат да го сторат дури и
она што можеле да го сторат во преостанатиот дел од животот.
Ние сме виновни пред Бога кога со нашите штетни навики све
тот предвреме го лишуваме од доброто што сме можеле да му
го направиме. (Христовите очигледни поуки, 346)

Што можам да сторам за самиот себе
Јас морам да се запознам себеси. Јас морам секогаш да бидам
ученик за да знам како да се грижам за оваа здание, телото кое
Бог ми го дал, за да го зачувам во најдобра здравствена состојба.
Морам да ги јадам оние работи кои ќе бидат најдобри за моето
физичко здравје и морам да внимавам мојата облека да биде
таква, како би обезбедила здрава циркулација на крвта. Не смеам
да се лишам од физичка активност и воздух. Морам да се здобијам со сета можна сончева светлина. Јас морам да имам мудрост
за да бидам верен чувар на моето тело.
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Јас би постапила многу немудро кога би влегла во ладна соба
кога сум испотена; себеси ќе се направам немудар доверител
кога би седела на провев и така себеси се изложам на можност
да настинам. Јас би била немудра кога би седела со ладни нозе
и раце и на тој начин истерувајќи ја крвта од екстремитетите кон
мозокот или внатрешните органи. Јас треба секогаш да ги заштитам своите стапала во влажно време. Јас треба редовно да јадам
најздрава храна, која би произвела најдобар квалитет на крв, и
не треба да работам неумерено и доколку е во моја моќ да го
избегнам тоа. И ако јас ги престапувам законите кои Бог ги вос
поставил во моето битие, треба да се покајам и реформирам,
и себеси да се ставам во најполовна состојба под лекарите кои
Бог ги дал - чист воздух, чиста вода и исцелителната, драгоцена
сончева светлина. (Совети за детето, 366.367)

Проучување на физиологијата
Бидејќи умот и душата доаѓаат до израз преку телото, и ду
шевната и духовната сила во голема мерка зависат од телесната
сила и активност; сѐ што го потпомага телесното здравје, го потпомага и развојот на силен ум и урамнотежен карактер. Без
здравје никој не може толку јасно да ги разбере или толку потполно да ги исполни своите обврски кон самиот себе, кон сво
ите ближни, или кон својот Создател. Затоа, здравјето треба исто
толку совесно да се чува како и карактерот. Познавањето на фи
зиологијата и хигиената треба да биде основа на сите воспитни
напори.
Иако фактите од областа на физиологијата денес се толку
општо познати, владее застрашувачка рамнодушност кон принципите на здравјето. Дури и помеѓу оние кои ги знаат тие прин
ципи, ретко кој ги спроведува во дело. Луѓето така слепо се поведуваат по своите склоности и нагодувања како животот по
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веќе да зависи од случај отколку од одредени и непроменливи
закони.
Младината, полна со животна свежина и сила, недоволно ја
разбира вредноста на изобилството енергија со која располага.
Колку несериозно се сфаќа тоа богатство поскапоцено од злато,
поважно за напредување од ученоста, положбата или богат
ството! Колку луѓе, жртвувајќи го здравјето во борбата за богат
ство или моќ, речиси ја достигнале целта на своите копнежи
само за беспомошно да паднат пред нив, додека други, располагајќи со надмоќна телесна издржливост, ја дофатиле саканата награда! Колку луѓе кои поради запоставувањето на здрав
ствените закони паднале во нездрави состојби, биле наведени
на лоши навики, на отфрлање на секоја надеж и за овој и за светот што доаѓа!
При проучувањето на физиологијата, на учениците треба да
им се помогне да ја согледаат вредноста на физичката енергија
и начинот на кој таа може да се сочува и развие така што во
најголема мерка ќе придонесе за успех во големата животна
борба.
Децата треба рано, на едноставен и лесно разбирлив начин,
да се поучуваат на основите на физиологијата и хигиената. Тоа
дело мора да го започне мајката во домот, а училиштето мора
совесно да го продолжи. Како што учениците ќе стануваат пос
тари, така и поучувањето од оваа област мора да продолжи сѐ
додека тие не бидат приспособени да се грижат за домот во кој
живеат. Тие мораат да ја согледаат важноста на заштитата од
болести преку зачувувањето на животната сила на секој орган,
а исто така треба да научат како да постапуваат во случај на вообичаените болести и несреќи.
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Секое училиште мора да предава физиологија и хи
гиена и, колку е тоа можно, да биде опремено со сред
ства за прикажување на структурата, намената и негата
на телото.
Треба да се нагласува влијанието на умот врз телото исто како
и влијанието на телото врз умот. Електричната сила на мозокот,
засилена со умствена активност, го оживува целиот организам и
на тој начин станува скапоцена помош во спротивставувањето
на болестите. Тоа мора јасно да се изнесе. Важноста на силата
на волјата и самосовладувањето како за чувањето така и за об
новувањето на здравјето; штетните, па дури и разорни последици
од гневот, незадоволството, себичноста, расипаноста, и од друга
страна, прекрасната животна сила која се наоѓа во доброто рас
положение, несебичноста, благодарноста - сето тоа исто така
треба да се прикаже.
Во Писмото се споменува една физиолошка вистина - вистина
за која треба да размислиме: „Веселото срце е благотворно како
лек” (Изреки 17:22). (Воспитување, 197.3)
Бог вели: „Твоето срце нека ги чува Моите заповеди, зашто
тие ќе ти ги продолжат деновите и годините на животот и ќе ти
додадат мир.” „Зашто тие се живот за оние кои ги наоѓаат и здравје за целото нивно тело.” „Пријатните зборови”, вели Писмото, не
се само „сладост на душата”, туку и „лековити за коските” (Из
реки 3:1.2; 4:22; 16:24).
Младината треба да ја разбере длабоката вистина која е содржана во библиската изјава дека во Бога е „изворот на живо
тот” (Псалм 36:9). Тој не е само зачетник на сѐ туку е и живот на
сѐ што живее. Негов е животот што го примаме од сончевата
светлина, од чистиот и свеж воздух, од храната која го изградува
нашето тело и ја одржува нашата сила. Негов е животот со кој
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живееме, од час во час, од миг во миг. Доколку не се изопачени
од гревот, сите Негови дарови донесуваат живот, здравје и радост.
„Сето тоа Тој го направил да биде прекрасно во свое време”
(Проповедник 3:11); а вистинска убавина не се обезбедува со
расипување на Божјото дело, туку преку усогласување со зако
ните на Оној Кој создал сѐ и Кој наоѓа задоволство во нивната
убавина и совршенство.
Кога го проучуваме телесниот систем, треба да обрнеме вни
мание на неговата прекрасна прилагоденост кон потребите, на
складното дејствување и меѓусебната зависност на различните
органи. Кога на тој начин ќе се разбуди интерес кај ученикот и
кога тој ќе ја согледа важноста на физичката култура, учителот
може многу да придонесе за обезбедување правилен развој и
усвојување добри навики. (Воспитување, 195-198)
Помеѓу душата и телото постои многу тесна поврзаност. Кога
едното страда, другото сочувствува. Душевното расположение
во многу нешта е поврзано со здравјето на целиот организам.
Свеста дека правиме добро и чувството на задоволство поради
тоа што сме усреќиле други, донесува радост на душата и вистин
ска среќа, а таквото расположение поволно влијае на сите ор
гани, ја оживува циркулацијата на крвта и го зацврстува целото
тело. Божјиот благослов е вистински лек и оние кои изобилуваат
во давање и во благословување на другите ќе почувствуваат чу
десен благослов од тоа во своето срце и живот. (4. Сведоштво, 60)
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Престапот на природните закони
претставува престап на Божјиот
закон
Бог управува со целиот материјален свет. Законите според
кои живее целата природа, подлежат на тоа. Сѐ што постои,
постои според волјата на Создателот. Облаците, дождот, росата,
сонцето, пролетните дождови, ветерот, бурата – сѐ е под Божја
контрола и целосно се подредени на Оној Кој владее со сѐ. Малите стебленца на тревата ја пробиваат земјата, најпрвин се формира лист, потоа клас, а потоа и целото зрно во класот. Господ
ги користи Неговите послушни слуги за да ја исполнат Неговата
волја. (Писмо 131, 1897)
Христос, кој го создал светот и сè што е на него претставува
живот и светлина на сè што живее. (6. Сведоштво, 181)
Параболата за сејачот покажува дека Бог дејствува во при
родата. Семето содржи во себе начело на ртење, начело што го
всадил Бог во него; но, кога би било препуштено само на себе,
тоа не би имало сила да изрти. И човекот треба да одигра своја
улога за да го потпомогне растењето на семето.
Во семето лежи живот, во земјата постои сила; но, ако пара
лелно со тоа не би дејствувала дење и ноќе бесконечната божес
твена сила, семето никогаш не би донело плод. Мора да се излеат
обилни дождови за да ги наквасат жедните полиња, сонцето треба да прати топлотна енергија за да го разбуди закопаното семе.
Единствено Творецот, кој го всадил животот во семето, може и да
го поттикне да расте. Секое семе расте, секоја билка се развива,
единствено со Божјата сила. (Христовите очигледни поуки, 63)
Господ им дава живот на дрвјата и лозите на Неговите соз
данија. Неговиот збор може да ја намали или да ја зголеми про
дуктивноста на земјата.
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Нахранувајќи пет илјади луѓе, Исус го тргнал превезот од
светот на природата и ја открил силата која не престанува да
работи за наше добро. Во продукција на земните жетви, Бог
секојдневно прави чудо. По природен пат се врши истото она
што Христос го направил, нахранувајќи го мноштвото. Човекот
ја обработува земјата и сее семе, но само животот од Бога може
да овозможи семето да изрти. Бог дава дожд, воздух и сонце,
па земјата „прво донесува стебленце, па клас, а потоа полн клас
зрна.“ (Марко 4:28) Бог е Оној, Кој секојдневно храни милиони
со жетвите на земните полиња. (Копнежот на вековите, 367)
Ако луѓето сакаат да го разберат односот помеѓу природата
и карактерот на Бога, ќе ги разберат верните сведоштва за моќта на Создателот. Без Божјиот живот природата би умрела. Сите
Негови созданија зависат од Него. Тој дава животна сила на сето она што природата го произведува. И ние мораме да ги сметаме дрвјата покриени со плодови, како Божји дар, како самиот
Тој да ги дал овие плодови во нашите раце. (Ракопис 114, 1899)
На сѐ што е создадено се гледа отпечаток на Божеството.
Природата сведочи за Бога. Приемчивиот ум, доведен во врска
со чудесата и тајните на вселената, не може а да не го препознае делувањето на бесконечната сила. Земјата не ги дава своите
добра ниту продолжува да се врти околу Сонцето од година во
година благодарение на сопствената енергија. Една невидлива
рака ги води планетите во нивното кружење по небото. Таин
ствениот живот е проткаен во целата природа - живот кој одржува безбројни светови во бесконечноста, кој живее и во нај
ситниот инсект што се лелее на летното ветерче кој и дава бр
зина на ластовичката во лет и ги храни младите гаврани кога
викаат, кој ја претвора пупката во цвет, а цветот во плод.
Истата сила што ја одржува природата делува и во човекот.
Истите големи закони кои ги водат и ѕвездата и атомот го надгледуваат и човековиот живот. Законите кои управуваат со рабо
тата на срцето подесувајќи го протокот на струјата на животот
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според законите на телото, се закони на моќниот Ум кој има
власт над душата. Од Него произлегува целиот живот. Само во
согласност со Него може да се утврди вистинското подрачје на
активноста на животот. На сите суштества, што ги создал, им е
поставен истиот услов - да се одржува животот со примање од
Бога и да се води во согласност со волјата на Создателот. Пре
кршувањето на Неговиот физички, морален или ментален закон,
значи издвојување од хармонијата со вселената, внесување не
склад, анархија, пропаст. (Воспитување, 99)
Исус Христос е нашиот Создател. Тој е Создател на нашето
битие. Тој ја има создадено човечката структура. Тој е Создател на
телесните закони, и Тој е Создател на моралниот закон. Човекот
кој е негрижлив и непромислен во навиките и постапките кои
се однесуваат на неговиот телесен живот и здравје, греши про
тив Бога... (Ракопис 49, 1897)
Престапот на природните закони, со своите последици: страдања и прерана смрт, земал толкав замав, што исходот од тоа
се смета за судбина на човештвото; меѓутоа, Бог човекот не го
создал толку слаб. Постоечката состојба не е дело на Прови
дението, туку последица на човековите лоши навики – последица
од престапувањето на законите што Бог ги поставил да владеат
со човечкото битие. Постојаното кршење на природните закони
е постојано престапување на Божјиот закон. (Христијанска уме
реност, 8)
На мнозина болни кои примиле исцелување, Христос им
рекол: „Не греши повеќе за да не те снајде нешто полошо.“ (Јован
5:14) Со тоа го потврдил учењето дека болеста е последица од
кршењето на Божјите закони, во природен или духовен поглед.
Кога луѓето би живееле во склад со планот на Создателот, во
светот не би постоела големата беда. (Копнежот на вековите, 824)
Постојат прашања, кои се многу ретко опфатени со програ
мата на изучување на физиологијата, а кои би требале да се
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разгледаат - прашања кои за ученикот се далеку поважни од
многу технички детали кои се обично вклучени во наставата по
тој предмет. Основниот принцип на целото воспитување на ова
подрачје е дека младината треба да научи дека природните за
кони се Божји закони - исто толку вистински божествени како
и прописите од Декалогот. Законите што управуваат со нашиот
организам Бог ги впишал во секој нерв, мускул и влакно во те
лото. Секое немарно или намерно кршење на овие закони е грев
против нашиот Создател.
Колку е, според тоа, важно темелното познавање на овие
закони! На принципите на хигиената, применети во исхраната,
физичките вежби, негувањето деца, лекувањето болни и во многу други подрачја, треба да им се посвети многу поголемо вни
мание отколку што тоа обично се прави. (Воспитување, 196.197)
Секогаш треба да имаме на ум дека големата цел на здрав
ствената реформа е постигнување на целосен развој на умот,
душата и телото. Сите закони на природата – кои што се Божји
закони – се одредени за наше добро. Послушноста кон тие закони
ќе ја зголеми нашата среќа во овој живот, и ќе ни помогне во
подготовката за вечниот живот. (Христијанска умереност, 120)
Христос бил Водач и Учител на стариот Израел и ги учел де
ка здравјето е награда за покорувањето на Божјите заповеди.
Големиот Лекар, Кој ги исцелувал болните во Палестина, му
зборувал на Својот народ преку столб од облак, упатувајќи ги
што треба да прават и што ќе направи Бог за нив. „Ако сесрдно
го слушаш гласот на својот Господ Бог“, рекол Тој, „правејќи што
е право во Неговите очи, ако го насочуваш увото кон Неговите
заповеди и ако ги држиш сите Негови повелби, нема да ви пра
там ниту една болест од болестите што ги пратив на Египќаните;
зашто Јас сум Господ, Кој те лекува.“ (Излез 15:26) Христос им дал
на Израелците детални упатства во поглед на нивните животни
навики и им дал цврсто ветување: „Господ ќе ја отстрани од тебе
секоја болест.“ (Повторени закони 7:15) Кога тие ги исполниле

18

ЗДРАВЈЕТО КАКО ДАР

условите, им се потврдило ветувањето: „И немаше ниту еден
болен во нивните племиња.“ (Псалм 105:37)
Овие поуки се за нас. Постојат одредени услови кои мораат
да ги исполнат сите што сакаат да го сочуваат своето здравје.
Сите треба да знаат кои се тие услови. Непознавањето на божес
твените закони, било во природен или во духовен поглед, не му
е по волја на Господа. Ние треба да соработуваме со Бога во обновување на здравјето на телото како и на душата. (Копнежот
на вековите, 824)

Мора да се стекне знаење за тоа како да се јаде и пие и
како да се облекува за да се сочува здравјето. Болестите
се последица на прекршувањето на природните закони.
Наша прва должност, она што Му го должиме на Бога, на себе и на нашите блиски, е покорување на Божјите закони, а тука
спаѓаат и законите за здравјето. Ако сме болни, ние со тоа ги мачиме и оптоваруваме своите пријатели, а себеси се онеспосо
буваме за извршување на должностите што ги имаме кон семејството и ближните. А, кога последица е прерана смрт, со тоа
им нанесуваме болка и страдања на другите; своите ближни
ги лишуваме од помошта што сме можеле да им ја дадеме; на
членовите на своето семејство им ја одземаме поткрепата и по
мошта што би требале да ја примат од нас, а на Бога Му ја од
земаме службата што Тој ја бара од нас за да придонесеме за
прославување на Неговото име. Зарем тогаш не сме, во подла
бока смисла, престапници на Божјиот закон? (Христијанска умереност, 12)
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Потреба од здравствено
воспитување
Едукaциjaтa зa здравствените принципи, никoгaш нe билa
тoлку нeoпхoднa кaкo дeнeс. Бeз oглeд нa зaчудувaчкиoт нaпрe
дoк вo мнoгу нaсoки пoврзaни сo кoмфoрoт и удoбнoстa нa
живoтoт, здрaвствeнитe прaшaњa и лeкувaњeтo нa бoлeститe,
oпaѓaњeтo нa витaлнoстa и физичкaтa издржливoст сe сé пoa
лaрмaнтни. Toa гo привлeкувa внимaниeтo нa ситe, нa кoи блa
гoсoстojбaтa и срeќaтa нa ближнитe им лeжи нa срцeтo.
Нaшaтa извeштaчeнa цивилизaциja, хрaнejќи гo и пoттикнувajќи гo злoтo, ги пoткoпувa нaчeлaтa нa здрaвjeтo. Обичаите и
мoдaтa вoдaт вojнa сo прирoдaтa. Со прaктикитe вo кoи уживaaт,
пoпустливoстa штo ja нeгувaaт, пoстojaнo ги слабеат физичкитe
и мeнтaлнитe сили, нaмeтнувajќи им нa луѓeтo нeпoднoсливo
брeмe. Нaсeкaдe влaдeaт нeумeрeнoст и криминaл, бoлeст и си
рoмaштиja.
Имa мнoгу тaкви, кoи ги прeстaпувaaт зaкoнитe нa здрaвjeтo
oд нeзнaeњe и зaтoa им сe пoтрeбни инструкции. Нo мнoзин
ствoтo, сeпaк знae штo e пoдoбрo, нo нe сe влaдee спoрeд здрa
виoт рaзум. Вo нив трeбa дa сe втиснe вaжнoстa нa тoa дeкa oнa
штo гo знaaт, трeбa дa бидe нивeн вoдич низ живoтoт. Нa лeкaрoт му сe укaжувaaт мнoгу мoжнoсти тeoрeтски дa гo прeнe
сe знaeњeтo зa здрaвствeнитe принципи и дa гo пoкaжe знaчe
њeтo зa прaктикувaњe нa иститe. Прeку прaвилнo пoучувaњe,
тoj мoжe дa нaпрaви мнoгу пoвeќe зa искoрeнувaњe нa злoтo,
кoe причинувa нeискaжливa штeтa.
Причинaтa вo кoja сe криe oснoвaтa нa низa бoлeсти, нo и
уштe пoгoлeми злa e слoбoднaтa упoтрeбa нa медикаментите.
Кoгa сe бoлни, мнoгу луѓe нe влoжувaaт ниту мaлку труд дa ja
испитaaт причинaтa зa свojaтa бoлeст; нивнa глaвнa грижa e дa
сe oслoбoдaт oд бoлкaтa и нeприjaтнoстa. Tиe пoсeгaaт пo oп
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штoпoзнaтитe медикаменти, иaкo знaaт тoлку мaлку зa нивнитe
вистински свojствa, или пaк oд лeкaрoт бaрaaт нeкoj лeк штo би
ги уништил eфeктитe нa нивниoт нeздрaв нaчин нa живoт. Дo
кoлку вeднaш нe дojдe дo oчeкувaнoтo oлeснувaњe, тиe тoгaш
прибeгнувaaт кoн другo мeдицинскo срeдствo, пa пoтoa другo и
нa тoj нaчин злoтo сaмo сe продолжува.
Здрaвjeтo e oбнoвeнo и пoкрaj тoa штo тaквиoт нeприрoдeн
лeк e внeсeн вo oргaнизмoт; нo вo пoвeќeтo случaи, медика
ментите сaмo ja мeнувaaт фoрмaтa и лoкaциjaтa нa бoлeстa.
Чeстoпaти сe чини дeкa oтрoвoт e нaдвлaдeaн зa нeкoe врeмe,
нo пoслeдицитe oд упoтрeбaтa нa медикаментите oстaнувaaт вo
oргaнизмoт и прaвaт гoлeмa штeтa зa нeкoj пoдoцнeжeн пe
риoд.
Сo упoтрeбa нa oтрoвни медикаменти, мнoгуминa си нaвлe
кувaaт стрaдaњa зa цeл живoт и мнoгу живoти штo мoжeлe дa
бидaт спaсeни сo прирoдни нaчини нa лeкувaњe, сeгa сe изгу
бeни. Oтрoвитe сoдржaни вo мнoгу тaкaнaрeчeни лeкoви, сoздa
вaaт нaвики и нaгoни штo прeтстaвувaaт прoпaст нa душaтa и тeлoтo. Mнoгу oд пoпулaрнитe срeдствa нa прифaтeнaтa мeдици
нa, пa дури и oниe прoпишaни oд лeкaритe, сoздaвaaт oснoвa нa
пиjaнствoтo и лoшa нaвикa нa зeмaњe oпиум или мoрфиум, штo
прeтстaвувa ужaснo прoклeтствo зa oпштeствoтo. (Здравје и среќа, 125-126)

Одвикнувајте се од медикаментите. Употребувајте ги
сѐ помалку и помалку. Тогаш природата ќе ги прифати
Божјите лекови – чистиот воздух, чистата вода, соод
ветните вежби, чистата совест. Мнозина можат да се
закрепнат без употреба на вештачки лекови ако ги по
чит уваат законите на здравјето. Медикаментите треба
ретко да се употребуваат.
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Во својата пракса лекарите треба да тежнеат што помалку да
препорачуваат употреба на медикаменти, наместо да ги зголе
муваат. (Одбрани пораки 2, 281.282)
Немате право да застапувате едно училиште над другите како
да е тоа единствено достојно за почит. Оние кои бранат една
медицинска фракција, а огорчено осудуваат друга, поттикнати
се со ревност, која не е во согласност со знаењето. Некои луѓе,
со фарисејска гордост, гледаат од висина на другите кои добиле
диплома во таканаречените стандардни училишта. Употребата
на медикаментите произвела многу повеќе штета отколку корист,
и ако нашите лекари кои тврдат дека веруваат во вистината, сосема го изостават припишувањето на медикаментите и со прак
тична хигиена верно го следат природниот начин на лекување,
тогаш многу поголем успех ќе ги прати нивните напори. Нема
потреба да се издигаат методите кои вклучуваат користење на
медикаменти. Знам што зборувам. Браќа вие кои се занимавате
со медицинска професија, ве молам искрено да размислувате и
да ги оставите настрана детските нешта. Тие прибегнуваат кон
медикаменти, додека една поголема вештина и знаење им покажа многу подобар пат. (Извадоци од медицинската работа, 1923 стр.)
Илјaдници имaaт пoтрeбa и сo зaдoвoлствo би ги прифaтилe
пoукитe вo пoглeд нa eднoстaвнитe мeтoди зa лeкувaњe нa бoлнитe - мeтoди, кoи би ja зaмeнилe упoтрeбaтa нa oпojнитe лекови.
Истo тaкa, постои голема потреба вo пoглeд нa рeфoрмaтa вo
исхрaнaтa. Пoгрeшнитe нaвики вo jaдeњeтo и упoтрeбaтa нa
нeздрaвa хрaнa, вo гoлeм стeпeн се oдгoвoрни зa нeумeрeнoстa,
криминaлoт и бeдaтa, кoи сe прoклeтствo зa свeтoт.
Вo пoучувaњeтo зa здрaвствeнитe принципи, сeкoгaш трeбa
дa сe имa прeдвид гoлeмaтa цeл нa рeфoрмaтa, a тaa e - дa
oбeзбeди рaзвoj нa тeлoтo, умoт и душaтa дo нajгoлeм стeпeн.
Пoкaжeтe дeкa зaкoнитe нa прирoдaтa, кoи вoeднo сe и Бoжjи
зaкoни, сe дaдeни зa нaшe дoбрo и дeкa пoслушнoстa кoн исти
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тe дoнeсувa срeќa вo oвoj и придoнeсувa вo пoдгoтoвкaтa зa
идниoт живoт. (Здравје и среќа, 146)
Проучување и исцелување никогаш на светот не му било толку потребно колку денес. Светот е преполн со оние на кои треба
да им се укаже помош – слаби, беспомошни, неупатени и унижени. Постојаниот престап веќе шест илјади години му ги донел
на човекот своите плодови: болест, страдање и смрт. Милиони
пропаѓаат поради незнаење и неупатеност. (Совети за родите
лите, учителите и студентите, 467)
Мора да се стекне знаење како треба да се јаде и пие и како
треба да се облекува за да се сочува здравјето. Болеста е по
следица на занемарување на природните закони. Наша прва
должност, она што му го должиме на Бога, себеси и на своите
ближни, е покорување на Неговите закони. Тоа ги опфаќа и за
коните за чување на здравјето. (Совети за здравјето, 24.25)
Најголемата причина за човечкото страдање е во тоа што
луѓето не знаат како да го сочуваат своето здравје и како да се
лекуваат? (Совети за исхраната, 241)

Неопходно е да се дадат посебни упатства во врска
со лекувањето на болните, без употреба на отровни
медикаменти и во согласност со светлината што Бог ја
дал. (Писмо 90, 1908)
Учете го народот дека е подобро да знаеме како да го сочу
ваме здравјето, отколку како да се лечиме од болести. Нашите
лекари мора да бидат мудри едукатори и да станат против секоја
неумереност, покажувајќи дека воздржувањето од сè она што
Бог го забранил е единствен начин да се спречи пропаста на
телото и душата. (9. Сведоштво, 161)
Прашањето за чување на здравјето е мошне значајно. Кога
тоа прашање го проучуваме во Божји страв, тогаш увидуваме
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дека за нашиот духовен и телесен развој е најкорисно да се придржуваме на едноставност во исхраната. Тоа прашање треба тр
пеливо да се проучува. Потребно ни е знаење и способност за
правилно расудување, за да постапиме во овој случај мудро. Не
смееме да им се противиме на природните закони, туку мора
да им се покоруваме. (9. Сведоштво, 153)

Погрешен систем на образование
За да имаме добро урамнотежени и складно развиени мажи
и жени, треба да се комбинира развојот на умствените, морал
ните и физичките сили. Некои се поспособни за вложување на
поголема интелектуална сила од другите, додека другите се на
клонети да ја сакаат и да уживаат во физичката работа. Двете од
овие класи треба да настојуваат да се подобрат во она што им
недостига, за да можат да го посветат целото свое битие на Бога
како жива, света и Нему угодна жртва, кое е нивната разумна
служба. Навиките и обичаите на современото општество не треба да им бидат правило според кое ќе се раководат. Апостол Павле во вдахновение додава: „Не се прилагодувајте според овој
век, туку променете се со обновување на својот ум, за да можете
да ја препознаете добрата, угодна и совршена Божја волја.”
Оние кои се занимаваат со интелектуална работа премногу го
напрегаат својот ум. Своите умствени сили тие често расипнички
ги трошат, додека од друга страна има и такви на кои физичката
работа им е највисока цел во животот. Овие последниве воопшто не ги вежбаат силите на својот ум. Нивните мускули постојано се во движење, додека на мозокот му се ускратува интелек
туалната сила, исто како што и интелектуалците со постојани
умствени напори ја ускратуваат силата и крепоста на телото,
занемарувајќи го движењето и употребата на мускулите. Оние
кои се согласуваат да се занимаваат само со физичка работа и
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им препуштаат на другите да мислат за нив, додека тие само ги
извршуваат налозите и плановите на другите, ќе имаат силни
мускули, но нивните умни способности ќе останат неразвиени.
Нивното влијание на добро е незначително во споредба со она
какво што би можело да биде кога би го користеле својот мозок
толку колку и мускулите. Таквите почесто и полесно им подлег
нуваат на нападите на болестите, бидејќи на нивниот организам
им недостигаат виталните сили на мозокот неопходни за спро
тивставување на болестите.
Луѓето кои се физички силни и здрави треба да се привик
нуваат и да мислат со своја глава и да постапуваат и да не зави
сат од другите да мислат за нив.

Распространета е заблудата дека работата е понижу
вачка. Поради тоа младите копнеат по повисока нао
бразба за да станат учители, службеници, трговци и
адвокати, и подготвени се за било кое занимање само
да не мораат физички да работат. Девојките и младите
жени ги сметаат сите домашни работи и должности
понижувачки.
И иако физичкото движење е условено со извршување на
домашните должности, доколку не е претерано, е многу корисно
за здравјето, сепак тие копнеат за образование кое ќе им ово
зможи да станат учителки или службенички, или ќе се определат
за некој занает кој ќе ги принуди постојано да седат во затворен
простор. Цветот на здравјето исчезнува од нивното лице и често се мета на разни болести токму затоа што им недостига фи
зичко движење и што имаат воглавном изопачени навики. За да
бидат модерни во сето тоа, тие постојано копнеат по некаква
префинетост која само им донесува немоќ и постојано здрав
ствено опаѓање.
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Вистина, има извесно оправдување што младите жени не се
согласуваат работите на домаќинка да ги прифатат како профе
сија, бидејќи оние кои изнајмуваат готвачки, обично ги третираат
како слугинки. Работодавците најчесто не ги почитуваат и со нив
постапуваат како да не се достојни да бидат членови на нивното
семејство. Им ги ускратуваат предностите кои обично и ги ука
жуваат на кројачката, секретарката или наставничката по музика.
Меѓутоа, ниту едно од овие занимања не е толку значајно како
работата на домаќинката. За да се подготви добра и здрава храна
и вкусно да се постави на масата, потребни се разумност и искуство. Подготвувајќи храна која ние ја јадеме, од која се создава нашата крв и се исхранува целиот наш организам, готвачката
зазема најзначајна и највозвишена положба. Улогата на служ
беничката, кројачката или професорот по музика не може да
се изедначи по значењето и важноста со улогата на готвачката.
Од сето ова се гледа што би можело да се постигне со пра
вилно насочен систем на образование. Времето е премногу
кратко за да се надополни сè што е пропуштено во претходните
генерации. Сепак, дури и во овие последни денови може да се
направи многу за да се исправат постоечките погрешни сфаќања во воспитување на младите. И бидејќи време има сè помал
ку, да се заложиме најревно во воспитувањето на младите да
бидеме доследни на својата вера. Ние сме реформатори и сакаме
студиите на кои ги праќаме нашите деца навистина да бидат од
корист. За да го постигнеме тоа, треба да им се пружи такво занимање кое бара активност не само на умот туку и на мускулите.
Секојдневната систематска работа треба да претставува составен
дел од воспитувањето на младите, дури и во ова последно време.
Со поврзување на корисната работа со учењето во нашите учи
лишта сè уште може многу да се направи. Придржувајќи се кон
тој план, студентите ќе стекнат еластичност на духот и бистрина
на мислите, и во даден момент ќе бидат поспособни за умстве
ни напори отколку да се ограничиле само на учење. Тие од учи
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лиштето можат да излезат со неоштетено здравје, подготвени
храбро, силно и со истрајност да одговорат на секоја должност
која Бог ќе им ја одреди во Своето провидение. (3. Сведоштво,
157)

Дали може да се има доверба
во лекарот кој ги престапува
природните закони?
Пoд лeкaрски нaдзoр и грижa дoaѓaaт мнoгу луѓe, кoи ги уни
штилe душaтa и тeлoтo прeку упoтрeбaтa нa тутунoт или oпoj
нитe пијалаци. Лeкaрoт кој e свeсeн зa свojaтa oдгoвoрнoст, нa
тaквитe пaциeнти ќe им укaжe нa причинaтa зa нивнoтo стрaдa
њe. Нo, кaквa тeжинa мoжaт дa имaaт нeгoвитe збoрoви дoкoлку
тoj сaмиoт кoристи тутун или aлкoхoлни пијалаци? Свeсeн зa
свojaтa пoпустливoст, кaкo ќe сe oсмeли дa им укaжe нa нeприjaтнaтa дaмкa вo нивнитe живoти нa свoитe пaциeнти? Кaкo мo
жe дa им дoкaжe нa млaдитe дeкa тиe рaбoти сe штeтни, кoгa и
сaмиoт ги упoтрeбувa?
Кaкo мoжe лeкaрoт дa бидe примeр нa чистoтa и сaмoкoн
трoлa вo зaeдницaтa, кaкo мoжe дa бидe eфeктивeн рaбoтник
вo дeлoтo нa умeрeнoстa, кoгa и сaмиoт им пoпуштa нa тиe лo
ши нaвики? Кaкo мoжe дa бидe дoстoeн прoпoвeдник пoкрaj
крeвeтoт нa бoлнитe и нa oниe, кoи сe нa умирaњe, кoгa нeгoвиoт
здив e нeприjaтeн oд мирисoт нa тутун или жeстoк пијалак?
Кaкo мoжe дa сe имa дoвeрбa вo тaкoв чoвeк и лeкaр, кoгa
тoj ги уништувa свoитe нeрви и гo зaмрaчувa свojoт мoзoк сo
упoтрeбa нa нaркoтични oтрoви? Кoлку e зa тaквиoт нeвoзмoжнo
брзo дa дoнeсувa oдлуки и дa ги испoлнувa сo прeцизнoст!
Дoкoлку тoj нe сe oсврнувa нa зaкoнитe штo упрaвувaaт сo
нeгoвoтo битиe, дoкoлку сeбичнoтo зaдoвoлувaњe гo стaвa прeд
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здрaвjeтo нa умoт и тeлoтo, зaр сo тoa нe сe прoглaсувa сaмиoт
сeбeси зa нeдoстoeн дa му сe дoвeри oдгoвoрнoст зa чoвeчкитe
живoти?
Кoлку и дa e лeкaрoт умeшeн и вeрeн, тoj вo свoeтo искуствo
сeпaк ќe имa мнoгу oчиглeдни рaзoчaрувaњa и нeуспeси. Чeс
тoпaти сe случувa лeкaрoт дa нe пoстигнe сé штo би сaкaл. Сeпaк,
дури и aкo здрaвjeтo сe поврaти кај нeгoвитe пaциeнти, постои
можност тоа дa нe бидe вистински блaгoслoв и срeќa кaкo зa
нив, исто тaкa и зa oпштeствoтo. Mнoгуминa, кoи ќe oздрaвaт,
пoвтoрнo му сe врaќaaт нa нeурeдниoт живoт, пa зaтoa и бoлeс
тa сe пoвтoрувa и тoa уштe пoсилнo, вo зaвиснoст oд тoa кoлку
пoвeќe тиe ќe итaaт вo виoрoт нa стрaститe и бeзумиeтo. И тoгaш,
рaбoтaтa нa лeкaрoт зa нив ќe изглeдa сoсeмa зaлуднa. (Здравје и среќа, 133.134)
Кога ќе ја сфатите физиологијата во нејзината вистинска сми
сла, ќе ви бидат потребни многу помалку медикаменти, и на крајот, ќе престанете целосно да ги припишувате. Лекарот кој се
потпира на медикаментозно лекување во неговата пракса, пока
жува дека не ја разбира фината структура на човечкиот органи
зам. Тој става во организмот семе, кое нема да ги загуби своите
деструктивни својства до крајот на човечкиот живот. Ова ви го
кажувам затоа што не можам да молчам. Христос платил пре
многу висока цена за спасување на еден човек, за толку безми
лосно да се третира со медикаменти. (Писмо 73, 1896)

Лeкaрoт кaкo вoспитувaч
Вистинскиoт лeкaр e вoспитувaч. Toj e свeсeн зa свoитe oд
гoвoрнoсти нe сaмo кoн бoлнитe штo сe пoд нeгoвa дирeктнa
грижa, туку и кoн зaeдницaтa вo кoja живee. Toj стoи кaкo зaш
титник нa физичкoтo и мoрaлнoтo здрaвje. Toj нaстojувa нe сaмo
дa пoучувa на прaвилнитe мeтoди зa лeкувaњe нa бoлнитe, туку
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и дa ги пoттикнe здрaвитe нaвики нa живeeњe и дa шири знaeњe
зa вистинскитe принципи. (Здравје и среќа, 125)

Силaтa нa примeрoт
Лeкaрoт штo им укaжувa пoмoш нa луѓeтo вo нивнитe дoмoви,
бдee нaд бoлничкaтa пoстeлa, ублaжувajќи ги нивнитe бoлки,
врaќajќи ги oд рaбoт нa грoбoт, упaтувajќи им збoрoви нa нaдeж
нa oниe штo сe нa умирaњe, ja придобива нивнaтa дoвeрбa и приврзaнoст кaкo никoj друг. Дури и нa прoпoвeдникoт нa Eвaнгe
лиeтo нe му сe укaжaни тoлку гoлeми мoжнoсти и тoлку дaлeку
сeжнo влиjaниe.
Примeрoт нa лeкaрoт, кaкo и пoукитe штo тoj ги дaвa, трeбa
дa прeтстaвувaaт пoзитивнa силa нa стрaнaтa нa прaвдaтa.

Дeлoтo нa рeфoрмaтa имa пoтрeбa oд мaжи и жeни
чииштo живoти прeтстaвувaaт прaктичнa илустрaци
ja нa сaмoкoнтрoлa. Живoтот вo склaд сo принципитe
штo ги зaстaпувaмe, прeтстaвувa oнa штo нa тиe прин
ципи им дaвa тeжинa и врeднoст.
Лeкaрoт e пoстojaнo дoвeдeн вo кoнтaкт сo oниe нa кoиштo им
e пoтрeбнa силa и oхрaбрувaњe oд вистински примeр. Mнoгу
минa сe лишeни oд мoрaлнaтa силa. Ним им нeдoстигa сaмoкoн
трoлa, тaкa штo искушeниeтo лeснo ги сoвлaдувa. Лeкaрoт мoжe
дa им пoмoгнe нa oвиe души eдинствeнo дoкoлку прeку свojoт
сoпствeн живoт ja oткриe силaтa нa принципитe, кoи гo прaвaт
спoсoбeн дa триумфирa нaд сeкoja лoшa нaвикa и нeчистa стрaст.
Вo нeгoвиoт живoт мoрa дa сe види дeлувaњe нa Бoжjaтa силa. Дoкoлку дoживee нeуспeх вo тoa, бeз oглeд кoлку сe убeдливи и силни нeгoвитe збoрoви, нeгoвoтo влиjaниe сeпaк ќe вoди кoн злo.
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Лeкувaњe или сoвeт oд лeкaрoт бaрaaт мнoгуминa, кoи сe
мoрaлнo прoпaднaти зaрaди сoпствeнитe лoши нaвики. Tиe сe
слaби и рaнeти и ja чувствувaaт сoпствeнaтa лудoст и нeспoсoб
нoст дa пoбeдaт. Taквитe никaкo нe трeбa дa oстaнaт oпкружeни
сo oнa штo пoстojaнo би ги пoтсeтувaлo нa причинитe зa нивнaтa
бoлeст и нeвoлјa. Tиe трeбa дa вдишувaaт чистa aтмoсфeрa, oд
вoзвишeни и блaгoрoдни мисли. Кoлку e ужaснa oдгoвoрнoстa,
кoгa oниe, кoи трeбa дa дaдaт примeр сo свoeтo влиjaниe, всуш
нoст, пoтпoмaгaaт вo зajaкнувaњeтo нa силaтa нa искушeниeтo.
(Здравје и среќа, 132.133)

Лeкaрoт и дeлoтo нa умeрeнoстa
Дoлжнoститe нa лeкaрoт сe тeшки и нaпoрни. Зa дa мoжaт
нajуспeшнo дa сe испoлнувaaт, тoj мoрa дa имa силeн сoстaв нa
oргaнизмoт и дoбрo здрaвje. Нeмoќeн или бoлeжлив чoвeк, нeмa дa мoжe дa ja пoднeсe нaпoрнaтa рaбoтa, свojствeнa зa лeкaрскиoт пoвик. Чoвeк штo нeмa дoвoлнo сaмoкoнтрoлa, нe e спo
сoбeн дa лeкувa рaзнoвидни бoлeсти.
Лeкaрoт чeстoпaти сe лишувa oд сoн, нe стaсувa дури ни дa
jaдe, вo гoлeм стeпeн e oтсeчeн oд сoциjaлнитe зaдoвoлствa и
вeрскитe привилeгии; сe чини дeкa нeгoвиoт живoт лeжи вo пoстojaнa сeнкa. Пoстojaнoтo глeдaњe нa мaкитe нa кутритe смрт
ници штo прeкoлнувaaт зa пoмoш и нeгoвиoт пoстojaн кoнтaкт
сo изoпaчeнoститe, зaдaвaaт длaбoкa бoлкa вo нeгoвoтo срцe и
рeчиси пoтпoлнo ja уништувaaт нeгoвaтa дoвeрбa вo чoвeштвoтo.
Вo бoрбaтa сo бoлeститe и смрттa, ситe сили нa чoвeчкoтo
битиe сe нaпрeгaaт дo крajнoст. Tиe стрaшни нaпрeгaњa гo тeс
тирaaт кaрaктeрoт дo мaксимум. Toгaш искушeниeтo имa нajгo
лeмa силa. Нa лeкaрoт му сe пoтрeбни сaмoкoнтрoлa, чистoтa нa
духoт и вeрa штo сe држи зa нeбoтo, пoвeќe, oткoлку вeрaтa нa
ситe други. Нe сaмo зaрaди сoпствeнaтa, туку и зaрaди пoлзaтa
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нa другитe, тoj нe смee дa си дoзвoли дa ги прeзрe здрaвствeнитe
зaкoни. Нeпрoмислeнoст вo пoглeд нa здрaвствeнитe зaкoни,
тeжнee и кoн нeпрoмислeнoст вo пoглeд нa мoрaлoт.

Eдинствeнaтa сигурнoст нa лeкaрoт e дa пoстaпувa
принципиeлнo пoд ситe oкoлнoсти, дa бидe зaсилeн и
oблaгoрoдeн сo цврстинaтa нa нaмeрaтa, кoja сe нaoѓa
eдинствeнo вo Бoгa.
Toj трeбa дa ja дoстигнe мoрaлнaтa висинa нa Бoжjиoт кaрaк
тeр. Oд дeн нa дeн, oд чaс вo чaс, oд миг вo миг, тoj трeбa дa живee кaкo прeд лицeтo нa нeвидливиoт свeт. Сличнo нa Mojсej и
тoj трeбa дa истрae, „глeдajќи гo Oнoj, Кoj штo e нeвидлив.“
Прaвeднoстa имa свoj кoрeн вo пoбoжнoстa. Зa чoвeкoт e нeвoзмoжнo пoстojaнo дa живee чистo и бeспрeкoрнo прeд свo
итe ближни, дoкoлку нeгoвиoт живoт нe e скриeн сo Христa вo
Бoгa. Кoлку e пoгoлeмa нeгoвaтa aктивнoст мeѓу луѓeтo, тoлку
пoблискa трeбa дa бидe пoврзaнoстa нa душaтa сo Нeбoтo.
Дoкoлку дoлжнoститe нa eдeн лeкaр сe пoитни и oдгoвoр
нoстa пoтeшкa, тoлку му e пoвeќe пoтрeбнa Бoжjaтa силa. Moрa
дa сe oддeли врeмe oд приврeмeнитe нeштa и дa сe пoсвeти
врeмe нa рaзмислувaњe зa oнa штo e вeчнo. Лeкaрoт мoрa дa му
сe спрoтивстaвувa нa сeтo oнa штo гo oддeлувa oд Извoрoт нa
силaтa. Toj, нaд ситe луѓe, трeбa дa сe смeсти сeбeси пoд Бoжja
зaштитa, прeку мoлитвa и прoучувaњe нa Библиjaтa. Tрeбa свeснo и вo сeкoj миг дa живee спoрeд принципитe нa вистинaтa,
прaвeднoстa и милoстa, кoи ги oткривaaт Бoжjитe кaрaктeристики
всaдeни вo душaтa.
Бoжjaтa Рeч ќe oстaви вo нeгo тoлкaвo влиjaниe, кoлку штo
тoj ja прифaќa и слушa. Taa сo свojaтa силa ќe дeлувa нa рaзвojoт нa нeгoвиoт кaрaктeр и дejствувaњeтo. Ќe ja исчисти сeкoja
нeгoвa мислa, ќe ja упрaвувa сeкoja жeлбa. Oниe, кoи ги пoлaгaaт
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свoитe нaдeжи вo Бoжjиoт збoр, ќe сe oднeсувaaт кaкo луѓe и ќe
бидaт силни. Tиe ќe сe издигнaт нaд сé штo e нeчистo и нискo,
вoздигajќи сe вo aтмoсфeрa oслoбoдeнa oд oсквeрнeтoст.
Кoгa чoвeкoт e вo зaeдницa сo Бoгa, тoгaш нeпoкoлeбливoстa
нa цврстaтa нaмeрa, кoja ги oдржaлa Joсиф и Дaниeл срeдe рa
сипaнoстa нa нeзнaбoжeчкитe двoрoви, ќe гo сoчувa и нeгoвиoт
живoт вo нeизвaлкaнa чистoтa. Oблeкaтa нa нeгoвиoт кaрaктeр
ќe бидe бeз дaмкa. Христoвaтa свeтлинa вo нeгoвиoт живoт нeмa дa пoтeмни. Сjajнaтa утринскa Ѕвeздa, сeкoгaш ќe блeскa нaд
нeгo вo свojaтa нeпoминливa слaвa.
Eдeн тaкoв живoт ќe прeтстaвувa eлeмeнт нa силa вo зaeд
ницaтa. Toj ќe бидe бaриeрa прoтив злoтo, зaштитник нa oниe,
кoи сe искушувaни и свeтлинa вoдилкa, дo oниe, кoи, мeѓу тeшкoтиитe и oбeсхрaбрувaњaтa, гo бaрaaт вистинскиoт пaт. (Здра
вје и среќа, 135.136)

Во болничката соба
Оние што им служат на болните, треба да ја имаат во предвид
важноста за грижливото внимание на здравствените закони.
Нивното почитување никаде не е толку важно, како во собата
на болниот. Никаде од луѓето не се бара толкава верност во ма
лите работи како тука. Во случај на сериозна болест, еден мал
пропуст, незначително невнимание за посебните потреби или
опасности на пациентот, манифестацијата на страв, возбуда, па
дури и недостиг од сочувство, може да ја помрдне скалата што
ја одредува рамнотежата помеѓу животот и смртта и да предиз
вика пациентот, кој можел да биде излекуван, да отиде во гроб.
Успехот на негувателката, во голема мерка зависи од нејзи
ната физичка состојба. Колку е таа поздрава, толку ќе биде пос
пособна да ги издржи напорите околу негувањето на болниот и
ќе може поуспешно да ги исполни своите обврски.
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Оние што се грижат за болните, треба особено да
внимаваат на исхраната, чистотата, свежиот воздух, и
движењето.
Доколку и членовите од семејството на болниот внимателно
се придржуваат кон тие правила, ќе бидат способни да го из
држат дополнителното бреме што им е наметнато со болеста, а
и полесно ќе се заштитат од инфекција.
Онаму, каде што болеста е сериозна и бара деноноќна нега,
одговорноста треба да биде поделена на најмалку две лица оспособени за таа работа, така што секој од нив ќе има можност
за одмор и за движење на свеж воздух. Тоа е особено важно
во случаите во кои е тешко да се обезбеди доволно количество
свеж воздух во болничката соба. Честопати, заради непознавање
на важноста и значењето на свежиот воздух, се ограничува про
ветрувањето на просторијата, со што се изложува на опасност
не само животот на болниот, туку и на оние што се наоѓаат око
лу него.
Дури ни заразните болести нема лесно да се пренесат врз
другите, доколку правилата за внимателност бидат соодветно
применети. Треба да се создаваат исправни навики и болничката
соба да се заштити од отровните елементи преку одржување хигиена и добро проветрување. Во такви услови болните ќе оздрават многу полесно и во повеќето случаи болеста нема да се пре
несе ниту на болничарите, ниту на членовите на семејството.
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Сончева светлина, проветрување
и температура
За да му се овозможат на пациентот најповолни услови за
оздравување, собата во која престојува треба да има доволно
простор, да биде светла, чиста и погодна за проветрување. Од
сите простории во куќата, за болниот треба да се избере онаа,
која најдобро одговара на споменатите барања. Многу куќи немаат посебни погодности за правилно проветрување и тој не
достиг тешко се надоместува; но треба да се вложат сите можни
напори во просторијата на болниот и дење и ноќе да провејува
свеж воздух.
Колку што е тоа можно, во болничката соба треба да се одр
жува умерена температура, која е најдобро да се регулира со
термометар. Оние што треба да се грижат за болните, честопати
се лишени од спиење или принудени да стануваат ноќе, за да му
послужат на пациентот и не можат правилно да просудат дали
температурата во просторијата е здрава или не.

Исхрана
Важен дел во обврските на болничарката е грижата за исхра
ната на пациентот. Не треба да се дозволи пациентот да страда
или прекумерно да ослабне поради неисхранетост, но од друга
страна неговите органи за варење не треба да се оптоваруваат.
Треба да се води грижа храната да биде подготвена и сервирана
навистина вкусно, но и разумно прилагодена на потребите на
пациентот како количински, така и по квалитет. Особено во периодот на закрепнување, кога обично се добива апетит, погрешната исхрана може да му нанесе сериозна штета на реконва
лесцентот, додека органите за варење не ја повратат својата сила.
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Должност на негувателките
Негувателките и сите што влегуваат во болничката соба, тре
ба секогаш да бидат ведри, спокојни и прибрани. Треба да се
избегнува секакво брзање, возбудување или конфузија. Вратите
треба внимателно да се отвораат и затвораат и во целото дома
ќинство треба да владее тишина. Во случај на треска потребна е
посебна внимателност откако ќе настапи кризата, па сѐ додека
не помине. Тогаш, честопати е неопходен постојан надзор. Не
знаењето, заборавањето и непромисленоста им донеле смрт на
многу болни, кои, кога би биле под надзор и нега на разумни и
совесни негувателки, можеле уште да живеат.

Посета на болните
Погрешно сфатената љубезност и погрешната прет
става за учтивоста наведуваат на пречесто посетување
на болните. На оние што се тешко болни, не им се
потребни посети.
Возбудата предизвикана од доаѓањето на посетителите го
заморува и исцрпува пациентот, токму кога му е најпотребна
тишина и целосно мирување. (Здравје и среќа, 222.1)
На реконвалесцентот или болниот од некое хронично забо
лување, сознанието дека луѓето пријателски се сеќаваат на него,
честопати му причинува задоволство и благослов; но доказот за
таквото внимание изразен преку порака на сочувство или некој
мал подарок, честопати ќе послужи подобро отколку личната
посета, без опасност да му наштети на болниот. (Здравје и сре
ќа, 219-222)
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Причини за појава на болестите
Болеста никогаш не доаѓа без причина. Непочитува
њето на здравствените закони ја поканува болеста и го
подготвува патот за неа.
Мнозина страдаат, како последица на престапот на нивните
родители. Иако тие не се одговорни за она што го правеле нив
ните родители, сепак тие се должни да утврдат што е, а што не
е кршење на здравствените закони. Тие треба да ги избегнуваат
погрешните навики на своите родители и со правилен начин на
живот да настојуваат себеси да се доведат во подобра положба.
Меѓутоа, голем број на луѓе страдаат поради своите лоши на
вики и постапки. Тие со своите навики во јадење, пиење, обле
кување и работа не ги почитуваат принципите на здравјето. Ваквото престапување на природните закони доведува до неиз
бежни последици; и кога ќе ги снајде болест, многумина своите
страдања не ги припишуваат на вистинската причина, туку мрморат против Бога поради нивните маки. Но Бог не е одговорен за
страдањето што резултира како последица од непочитување на
природните закони.
Господ нè надарил со одредена животна сила. Тој, исто така,
ни дал органи соодветни за извршување на најразличните жи
вотни функции и одредил тие да работат во взаемна согласност.
Ние ќе бидеме здрави, доколку внимателно ја чуваме својата животна сила и го одржуваме во ред чувствителниот механизам
на нашето тело. Но, ако животните сили пребрзо се исцрпуваат,
нервниот систем позајмува сила за сегашна употреба од резер
вите предвидени за подоцна, а кога еден орган е повреден, со
него страдаат и сите останати. Многу вакви злоупотреби подне
сува природата без некој очевиден отпор; но подоцна ќе се раз
буди и прави решителни напори да ги отстрани последиците од

36

ЗДРАВЈЕТО КАКО ДАР

претрпените злоупотреби. Нејзиното настојување да ја поправи
ваквата состојба често се манифестира со треска, и разни други
видови на болест.

Што треба да направам ако се разболам?
Кога со злоупотреба на здравјето се оди толку далеку што тоа
мора да резултира со болест, најчесто токму страдалникот може
да го направи за себе она што никој друг не може да го стори
за него.

Прво нешто што треба да се направи е да се утврди
вистинскиот карактер на болеста и потоа разумно да
се настојува да се отстрани причината.
Доколку хармоничната работа на системот се наруши поради
прекумерна работа, прејадување или нешто друго, не треба да
се обидуваме да ги отстраниме тешкотиите со тоа што на и онака оптоварениот организам, ќе му го додадеме бремето на от
ровните лекови. (Здравје и среќа, 234.235)
Бог ни подарил способности да ги користиме, да ги развива
ме и да ги зајакнеме преку едукација. Со размислување и вни
мателно заклучување можеме правилно да го утврдиме односот
помеѓу причините и последиците. (4. Сведоштво, 548)

...Бoлeстa e кaрaктeристичeн нaпoр нa прирoдaтa дa гo
oслoбoди oргaнизмoт oд сoстojбaтa, кoja e рeзултaт oд
престапувањето нa здрaвствeнитe зaкoни.
Вo случaj нa зaбoлувaњe, трeбa дa сe утврди причинaтa зa тoa.
Tрeбa дa сe смeни нeздрaвиoт нaчин нa живoт и дa сe oтфрлaт
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лoшитe нaвики. Пoтoa трeбa дa ѝ сe пoмoгнe нa прирoдaтa вo
нejзиниoт oбид дa ги oтфрли нeчистoтиитe и дa гo oбнoви здрa
вjeтo нa oргaнизмoт. (Здравје и среќа, 127)

Природни средства за лекување
Чистиот воздух, сончевата светлина, умереноста, одморот,
движењето, правилната исхрана, употреба на водата и верата
во Божјата сила – тоа се вистински лекови. Секој човек треба да
ги знае природните средства за лекување и нивната примена.
(Здравје и среќа, 127)

Има многу начини вештината на лекување да се примени
во пракса, но небото одобрува само еден начин. Божјите
лекови се едноставните природни средства, кои не го
разоруваат организмот со своето силно дејство.
Чистиот воздух и водата, личната хигиена, правилната исхра
на, чистотата на животот и цврстата доверба во Бога – тоа се
лекови, и заради недостатоци на истите умираат илјадници луѓе.
Чистиот воздух, движењето, чистата вода и чистиот пријатен
дом, им се достапни на сите. (5. Сведоштво, 443)
Господ има обезбедено противотрови за болестите во еднос
тавните растенија, и нив можеме да ги употребуваме, а со тоа
да не се одрекуваме од верата; бидејќи со употребата на бла
гословите предвидени за наше добро ние соработуваме со Него. Можеме да ја користиме водата, сонцето и билките кои Тој
дава да растат, при лекување на болестите предизвикани поради
невнимание или несреќен случај. Ние не покажуваме недостаток
на вера кога во молитва бараме од Бога да ги благослови Него
вите лековити средства. (Одбрани пораки 2, 289)
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Природните средства, употребени во склад со Божјата
волја, донесуваат речиси натприродни резултати.
Ние се молиме за некое чудесно исцелување, а Господ нѐ упатува на некој едноставен лек. Додека се молиме да бидеме со
чувани од „чумата што пустоши во темнина“, која со толкава сила
пустоши низ светот, треба да соработуваме со Бога, почитувајќи
ги законите на здравјето и животот. Кога ќе сториме сѐ што е во
наша моќ, треба во вера и молитва да се обратиме кон Бога за
здравје. Храната што ја јадеме треба да биде таква која ќе го
чува, а не поткопува, нашето здравје. Бог не нѐ охрабрува дека
Тој ќе го стори за нас она што самите можеме да го сториме за
себе. Природните закони мораат да се почитуваат. Не смееме да
пропуштиме да направиме од своја страна она што ние го можеме. (Писмо 66, 1901)
Во однос на она што можеме да направиме за себе, постои
точка која бара внимателно, промислено внимание. Морам пос
тојано да бидам ученик за да можам здравјето на телото кое ми е
дадено од Бога да го сочувам во најдобра здравствена состојба.
Морам да јадам она што е најдобро за моето здравје, а особена
грижа морам да посветам и на облеката која придонесува за
здрава циркулација на крвта. Не смеам да се откажам од физичката работа и од движењето на чистиот воздух. Морам да ги ко
ристам сите благодати кои ги дава сончевата светлина. Морам
мудро и совесно да го чувам здравјето на моето тело. (Совети
за детето, 366.367)
Упoтрeбaтa нa прирoднитe лeкoви бaрa мнoгу грижa и труд,
штo мнoгуминa нeмaaт волја дa ги прифaтaт.
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Прирoдниoт прoцeс нa исцeлувaњe и зaкрeпнувaњe нa
зaбoлeниoт e пoстeпeн и зa oниe, кoи нeмaaт трпeниe,
мoжe дa бидe мнoгу бaвeн. Oткaжувaњeтo oд лoшитe
нaвики бaрa жртвa. Нo нa крajoт ќe сe пoкaжe дeкa
прирoдaтa, дoкoлку нe ja пoпрeчувaмe, мудрo и дoбрo
ќe ja зaврши свojaтa рaбoтa.
Taa ги нaгрaдувa сo здрaвje нa тeлoтo и умoт oниe, кoи истрajувaaт вo пoчитувaњeтo нa нejзинитe зaкoни.
Oпштo зeмeнo, нa зaчувувaњeтo нa здрaвjeтo му сe пoсвeтувa
прeмaлку внимaниe. Mнoгу e пoдoбрo дa сe спрeчи бoлeстa,
oткoлку дa сe знae кaкo дa сe лeкувa, кoгa тaa ќe сe пojaви. Oб
врскa нa сeкoja личнoст, зaрaди свoja и пoлзaтa нa oниe сo кoи
дoaѓa вo кoнтaкт, e дa ги зaпoзнae живoтнитe зaкoни и свeснo дa
им сe пoкoрувa. Ситe трeбa дa сe зaпoзнaaт сo нajчудeсниoт oд
ситe oргaнизми, чoвeчкoтo тeлo. Tрeбa дa ги рaзбeрaт функциитe
нa рaзлични oргaни и нивнaтa мeѓусeбнa зaвиснoст вo здрaвoтo
функциoнирaњe нa сeкoj oд нив. Tрeбa дa гo прoучувaaт влиja
ниeтo нa умoт врз тeлoтo и нa тeлoтo врз умoт и зaкoнитe, кoи
влaдeaт сo цeлиoт oргaнизaм. (Здравје и среќа, 127.128)
Кога е повреден некој дел од телото, процесот на исцелување
започнува веднаш; природата започнува да делува за да се поврати нарушеното здравје. Но, силата што работи преку приро
дата е Божјата сила. Секоја животворна сила доаѓа само од Него.
Кога некој ќе оздрави од која и да е болест, Бог е Тој, Кој го ис
целил. (Здравје и среќа, 71)
Поврзаноста која постои меѓу телото и духот е многу длабоко
всадена. Кога едното од нив страда, другото сочувствува и страда
заедно со него. Состојбата на духот влијае врз здравјето на целиот
организам. Кога човекот е слободен и среќен во својата душа и
потсвест, свесен дека прави добро и наоѓајќи задоволство во
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тоа да ги усреќува другите, создава расположение кое делува
врз целиот организам, го ослободува крвотокот и го зајакнува
целото тело. Божјиот благослов е една исцелителна сила и оние
што изобилуваат со добри дела во корист на другите ќе го по
чувствуваат тој чудесен благослов и во срцето и во животот.
(Христијанска умереност, 12)
Болниот треба да се охрабри да има доверба во големите од
Бога дадени благодати на природата; најдобриот лек за забо
лените е употребата на чистата вода, отворање на собата на
болниот кон благословените зраци на сонцето, што е можно
повеќе движење и употреба на јадење и пиење подготвени на
наједноставен начин... (Лекарска служба, 225)
Наша привилегија е да ги користиме сите од Бога одредени
средства во согласност со нашата вера, а потоа со доверба да се
потпреме на Божјите ветувања. Ако има потреба од хируршка
операција, и лекарот е подготвен да го преземе случајот, тоа
не е негирање на верата ако се изврши операција. Откако сво
јата волја ќе ја довериме на Божјата волја, пациентот треба со
целосна и совршена доверба да се препушти на Големиот и Се
моќен Исцелител. (Одбрани пораки 2, 284.285)
„Лековите кои што Христос ги препорачува го чистат орга
низмот. Но сатаната ги искушува луѓето во својот организам да
внесат она што го ослабнува, парализира и уништува неговото
совршено функционирање кое Бог толку совршено го создал.“
(Одбрани пораки 2, 289)

Силaтa нa волјата нe сe врeднувa тaкa кaкo штo би
трeбaлo. Волјата трeбa пoстojaнo дa сe пoттикнувa и
прaвилнo нaсoчувa, зaтoa штo тaa му дaвa eнeргиja нa
цeлoтo битиe и прeтстaвувa чудoтвoрнa пoмoш вo oдр
жувaњeтo нa здрaвjeтo.
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Taa истo тaкa прeтстaвувa силa и вo бoрбaтa прoтив бoлeстa. Прaвилнo нaсoчeнa, тaa ќe влaдee нaд имaгинaциjaтa и ќe
прeтстaвувa мoќнo срeдствo вo спрoтивстaвувaњeтo и пoбeду
вaњeтo нa бoлeстa нa умoт и тeлoтo. Стaвajќи ja силaтa нa во
лјата вo прaвилeн oднoс кoн живoтoт, бoлнитe мoжaт мнoгу пo
вeќe дa придoнeсaт кoн нaпoритe зa сoпствeнo oздрaвувaњe.
Пoстojaт илјaдници, кoи би мoжeлe дa oздрaвaт, сaмo кoгa би
имaлe вoлјa зa тoa. Гoспoд нe сaкa тиe дa бидaт бoлни. Toj кoпнee
дa бидaт дoбри и срeќни и тиe трeбa дa сe пoгрижaт oкoлу тoa.
Чeстoпaти и инвaлидитe мoжaт дa ѝ сe спрoтивстaвaт нa бoлeстa,
oдбивajќи дa сe прeпуштaт нa бoлкaтa, тaгaтa и oчajувaчкaтa нe
aктивнoст. Tиe трeбa дa сe издигнaт нaд сoпствeнитe бoлки и
стрaдaњa и дa сe зaфaтaт сo нeкoja пoлeзнa рaбoтa штo oдгo
вaрa нa нивнитe сили. Сo вaквo aнгaжирaњe и сo слoбoднo кoристeњe нa сoнчeвaтa свeтлинa и свeжиoт вoздух, мнoгу изнe
мoштeни инвaлиди пoвтoрнo мoжaт дa ги пoврaтaт здрaвjeтo и
силaтa. (Здравје и среќа, 246)
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Осум природни
лековити
средства
1. Чист воздух
2. Сончева светлина
3. Умереност
4. Одмор
5. Движење
6. Правилна исхрана
7. Употреба на вода и
8. Вера во Божјата сила
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чИСТ
ВОЗДУХ
Воздухот како лек за болеста
„И Господ Бог го создаде човекот од земен прав и му
дувна во лицето дух животен; и човекот стана жива душа.“
(Создавање 2:7)

оздух, воздух, тој драгоцен дар од небото, кого сите
можат да го имаат, ви носи благослов со своето живо
творно влијание, ако не го спречите да влезе во вашиот
дом. Прифатете го со добредојде и навикнувајте се да уживате
во него, и тој ќе се покаже како драгоцено смирувачко средство
за вашите нерви. За да биде чист, воздухот мора постојано да
циркулира и да се менува. Под влијание на чистиот и свеж воздух
и крвта поздраво ќе циркулира низ целиот организам. Тоа го ос
вежува и зајакнува телото, додека во исто време поволно влијае на умот создавајќи ведро и пријатно расположение. Тоа го
поттикнува апетитот, го подобрува варењето и носи здрав и пријатен сон. (1. Сведоштво, 701)
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Свежиот воздух ќе им донесе многу поголема полза на па
циентите, отколку лекувањето со медикаменти. Всушност, тој за
нив е понеопходен, отколку храната. Тие ќе се чувствуваат подо
бро и побргу ќе закрепнат без храна, отколку без свеж воздух.
(Совети за здравјето, 55)
Животот на чист воздух е корисен и за телото и за умот. Тоа
е Божји лек за оздравување. Чистиот воздух, добрата вода, сон
цето, убавата природа - тоа се Божји средства за враќање на здравјето на болниот по природен пат. Лежењето на сонце или во
ладовината на дрвјата, за болниот е подрагоцено од сребро и
злато. (7. Сведоштво, 85)

Дишење на чист воздух
Една од примарните цели кон кои треба да се стремиме е
правилното држење како при седење, така и при стоење.
Веднаш по правилното држење, по важност следуваат дише
њето и негата на гласот. Оној кој седи и стои исправено, обично
и дише поправилно од другите. Но учителот треба да им ја нагласи важноста на длабокото дишење на своите ученици. Треба
да прикаже како здравото дејствување на органите за дишење,
помагајќи го крвотокот, го оживува целиот организам, го буди
апетитот, го потпомага варењето, предизвикува здрав и сладок
сон, и на тој начин, не само што го освежува телото, туку и го
ублажува и смирува умот. Додека ја објаснува важноста на дла
бокото дишење, тој треба упорно да бара тоа и да се применува.
Длабокото дишење треба да се увежбува и да се вложи труд во
зацврстувањето на оваа навика. (Воспитување, 198)
На организмот му е потребна помош за да се врати во нор
мална состојба. Оваа помош може да се обезбеди со едноставни
средства и првенствено со природни дарови: чист воздух и правилно дишење. (Одбрани пораки 2, 287)
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Здравјето на целиот организам зависи од здравото функцио
нирање на органите за дишење. (Одбрани пораки 2, 473)
За да имаме добра крв, ние мораме добро да дишеме. Дла
бокото вдишување на чист воздух, што ги исполнува белите
дробови со кислород, ја прочистува крвта. Тоа ѝ дава на крвта
светла боја и како животворна струја ја испраќа до сите делови
од телото. Доброто дишење ги смирува нервите; го стимулира
апетитот, го помага варењето и дава здрав, освежувачки сон.
На белите дробови треба да им се овозможи најголемата
можна слобода. Слободната активност го развива нивниот ка
пацитет, кој се намалува доколку се притиснати или стегнати.
Оттука, претераното наведнување при работа во седечка полож
ба е мошне штетно. Во таква положба е невозможно длабоко да
се дише. Површното дишење наскоро станува навика, а белите
дробови ја губат својата способност да се шират. Сличен ефект
се добива и со силното стегање на градите. На долниот дел од
градниот кош не му се остава доволен простор; стомачните мускули, кои се дизајнирани да помогнат при дишењето, не ја из
вршуваат во потполност својата задача и белите дробови се
ограничени во своето делување.
На тој начин доаѓа до недоволно снабдување со кислород.
Крвта се движи бавно. Се задржуваат отпадните, отровни мате
рии што треба да бидат исфрлени при издишувањето, а крвта
станува нечиста. Со ова не се погодени само белите дробови,
туку и желудникот, црниот дроб и мозокот. Кожата станува бледа,
варењето забавено, срцето слабее, мозокот е заматен, а мислите
несредени; духот го обземаат тага и раздразливост; целиот орга
низам е во застој, неактивен и особено подложен на болести.
(Здравје и среќа, 272.273)
Бидете уверени дека Бог нема да направи никакво чудо за да
ве спаси од лошите последици на вашиот начин на живот. Вие немате доволно свеж воздух. Братот И работи во својата работил-
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ница, посветувајќи се целосно на своите работи, не изложувајќи
се на свеж воздух и движење. Неговиот крвоток е успорен, тој дише само со врвот на белите дробови, и ретко употребува стомачни
мускули при дишењето. Желудникот, панкреасот, белите дробови
и мозокот страдаат од недоволно длабоко, полно вдишување на
воздух кој би го оживеал крвотокот и би дал светла крв, жива бо
ја, која единствено може да се одржи чиста и да подари сила на
секој дел од животната машина. (2. Сведоштво, 68)

Белите дробови постојано исфрлаат нечистотии и тие
треба да имаат постојан дотур на свеж воздух. Нечис
тиот воздух не го обезбедува потребното количество
на кислород и крвта стигнува во мозокот и другите ор
гани без потребната сила. Затоа е неопходно темелно
проветрување.
Животот во затворени, лошо проветрени простории, во кои
воздухот е истрошен и задушлив, го ослабнува целиот организам.
Тој станува особено чувствителен на влијанието на студот и се
разболува дури и при најмала изложеност. Многу жени се бледи
и слаби токму поради постојаниот престој во затворени простории. Тие одново и одново го вдишуваат истиот воздух, сè додека тој нè стане полн со отровни материи исфрлени преку бе
лите дробови и порите на кожата, поради што нечистотијата
повторно се враќа во крвта. (Здравје и среќа, 274)
Мнозина несвесно го загрозуваат своето здравје и го изла
гаат на опасност својот живот со користење на козметика. Кога
телото ќе се загрее, отровите преку порите на кожата продираат
во крвта. Животот на мнозина е жртвуван токму преку тие
средства. (Здрав живот, 189)
Градската врева, возбудата и конфузијата. најмногу го заморуваат и исцрпуваат болниот. Воздухот исполнет со чад, праши
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на, со отровни гасови како и со бактерии на заразни болести е
многу опасен за живот. (Здравје и среќа, 203)
Жените и децата страдаат поради тоа што морале да го вди
шуваат воздухот загаден не само од страна на чадот од цигарите
од безброј запалените лули и цигари, туку и од одвратниот здив
на пушачите. Оние што живеат во таква атмосфера секогаш ќе
бидат болни. (5. Сведоштво, 415)
Загреаниот воздух што доаѓа од печката е штетен, и ако про
зорците се херметички затворени би можел да биде отровен
дури и смртоносен. Топлината од печката ја уништува виталноста
на воздухот и ги слабее белите дробови. Болните лица се истош
тени од болеста, и потребен им е многу освежувачки воздух за
да зајакнат виталните органи и да се спротивстават на болеста.
(Одбрани пораки 2, 305)

Проветрување и сончева светлина
Како последица на постојано задржување во затворени и
непроветрени простории, организмот станува слаб и неотпо
рен, циркулацијата ослабнува, крвта побавно се движи низ
организмот, бидејќи не е прочистена и освежена со живот
ворното влијание на воздухот. Умот станува потиштен и нерасположен, а целиот организам е изнемоштен, склон кон
треска и други болести. Со својата строга изолација од надво
решниот воздух и преку стравот од проветрување, вие вди
шувате истрошен и нездрав воздух кој веќе бил во белите
дробови на останатите кои се наоѓаат во иста просторија, и
затоа е полн со отрови, и мошне нездрав. Поради тоа телото
станува тромо, кожата бледа, варењето е пореметено и целиот
организам станува особено наклонет кон настинка. Вие треба
строго да внимавате да не седите на провев или во студена
соба кога сте изморени или испотени. Вие морате да се навик-
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нете на воздух така што собната температура да не биде по
висока од осумнаесет степени. (1. Сведоштво, 702)
При изградба на објекти за јавна употреба или живеење, тре
ба да се обрати внимание тие да имаат добра вентилација и
многу сончева светлина. Црквите и училниците често имаат не
достатоци во овој поглед. Занемарувањето на соодветна венти
лација е причина за големата поспаност и досадата, кои го уништуваат ефектот на многуте проповеди и прават работата на учите
лот да стане тешка и неуспешна.
Доколку е можно, сите објекти наменети за живеење треба
да бидат поставени на високо, добро исушено тло. Со тоа, нашите домови ќе бидат суви и ќе се спречи опасноста од болести
предизвикани од влага и штетни испарувања. На ова прашање
често се гледа со недоволна сериозност. Континуираното лошо
здравје, сериозните заболувања и многуте смртни случаи се
последици на влагата и маларијата од ниските, лошо исушени
места.
При изградба на куќите од особена важност е да се обезбеди
целосна вентилација и многу сончева светлина. Во секоја соба
треба да има проток на воздух и сонце. Спалните соби треба да
бидат поставени, така што ќе имаат деноноќен проток на воздух.
Ниту една просторија не смее да биде наменета за спална соба,
доколку не може да биде изложена на сонце и воздух во текот
на целиот ден. Во повеќето земји, спалните треба да имаат уре
ди за загревање, кои добро ќе ги затоплат и ќе ја исушат влагата
во текот на студеното или влажно време.
На гостинските соби треба да им се посвети подеднакво внимание како на собите наменети за постојана употреба. Како во
другите спални соби и во неа треба да има доволно воздух, сон
чева светлина и уред за загревање, кој ќе ја исуши влагата што
секогаш се јавува во простории што не се употребуваат посто
јано. Секој што спие во темна просторија, или во недоволно
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проветрена и сува постела, го ризикува сопственото здравје, а
често и својот живот.
Многу луѓе внимателно се грижат за цвеќињата или расте
нијата во своите домови. Стаклената градина или прозорецот
наменет за таа намена се топли и сончеви; бидејќи без топлина,
воздух и сонце растенијата нема да живеат и да цветаат. Ако
овие услови се неопходни за животот на растенијата, колку то
гаш се понеопходни за нашето и здравјето на нашите семејства
и гостите!
Оние што се грижат за постарите лица, треба да имаат на ум
дека ним им се потребни добро затоплени и удобни соби. Со
бројот на годините се намалува и силата, а со тоа се намалува
и способноста за борба со нездравите влијанија; оттука и пого
лемата потреба старите да имаат што повеќе сончева светлина
и свеж, чист воздух.
Совесната чистота е од суштинско значење и за физичкото
и за менталното здравје. Преку кожата постојано се исфрлаат
нечистотии од телото. Милиони пори кои се наоѓаат на неа, брзо
се затнуваат доколку не се одржуваат чисти со често капење; на
тој начин нечистотијата што требала да излезе преку кожата,
станува дополнителен товар на другите органи за излачување.
Исто толку е важно и облеката да биде чиста. Облеката што ја
носиме ги впива отпадните материи што излегуваат преку по
рите; ако таа не се менува и пере доволно често, нечистотиите
ќе бидат повторно апсорбирани во организмот. (Здравје и сре
ќа, 274-276)
Постелнината треба да се отстрани дел по дел од леглото и
да се изложи на воздух. Прозорците треба да се отворат, ролет
ните да се повлечат, а на воздухот да му се дозволи да циркулира
слободно неколку часа, ако не и цел ден. На овој начин целосно
ќе се проветрат и креветот и постелнината и ќе биде отстранета
нечистотијата од просторијата. (Совети за здравјето, 58)
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Секој вид на нечистотија води кон болест. Смрто
носните микроби престојуваат во темните, запоста
вени ќошиња, во остатоците што се распаѓаат, во вла
гата и мувлата.
Не смееме да дозволиме отпадоци од овошје и зеленчук, ниту паднати лисја да се распаѓаат блиску до куќата и да го зага
дуваат воздухот. Ништо нечисто или што се распаѓа не смее да
се толерира во домот.

Во многу населби и градови што биле сметани за со
вршено здрави, се појавиле многу епидемии на треска, како резултат на материи кои се распаѓаат околу
домовите на некои небрежни домаќини.
Совршената чистота, изобилната сончева светлина, грижливото одржување на секој дел од куќата, се од суштествена
важност за ослободување од болестите, како и за расположе
нието и виталноста на домашните. (Здравје и среќа, 276)
Главната, ако не и единствената причина зошто луѓето ста
нуваат „инвалиди“ се состои во тоа што циркулацијата во нив
ното тело е нарушена. Процесот на размена на оваа течност,
толку неопходна за човековото здравје, и за одржување на животот, се нарушува. Овие луѓе го лишуваат своето тело од фи
зички вежби, а белите дробови од чистиот воздух кој им е толку
потребен. Како последица на тоа, крвта не може да се прочисти
и таа продолжува бавно да циркулира низ телото. Колку повеќе
се движиме, толку подобра ќе биде нашата циркулација. (Совети
за здравјето, 173)
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Настинките и свежиот воздух
Мнозина имаат погрешно мислење дека кога ќе настинат мораат внимателно да се чуваат од надворешниот воздух и ги загреваат своите простории сè додека не ги прегреат. Ова му штети на организмот, порите се затвораат со отпадни материи, а
внатрешните органи страдаат повеќе или помалку од воспаление,
бидејќи крвта е потисната од површината и ги оптоварила. Токму
тогаш белите дробови не треба да бидат лишени од чист, свеж
воздух. Ако чистиот воздух некогаш е потребен, тогаш тоа е кога
ќе заболи било кој дел од организмот, белите дробови или желудникот. Умереното движење ќе ја потисне крвта на површината,
со што ќе им се олесни на внатрешните органи. Лесните, не толку
напорни телесни вежби на отворено, и во добро расположение,
ќе ја забрзаат циркулацијата, ќе дадат здрава боја на кожата и
на органите ќе им испраќа крв обновена со свеж воздух. Овие
вежби помагаат и на заболениот желудник. Лекарите често ги
советуваат болните да одат во странство, во бањи или преку мориња за да го повратат своето здравје. Но, во девет од десет случаи, тие би го повратиле здравјето и ќе заштедат време и пари
кога би јаделе умерено, би имале ведар дух и би работеле не
која здрава работа. (2. Сведоштво, 530)
Под влијание на чистиот и свеж воздух и крвта поздраво ќе
циркулира низ целиот организам. Тоа го освежува и зајакнува
телото, додека во исто време поволно влијае на умот создавајќи
ведро и пријатно расположение. Тоа го поттикнува апетитот, го
подобрува варењето и носи здрав и пријатен сон. (1. Сведоштво,
629)
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Разумно лекување на пневмонија
„Во зима во 1864 година, мојот Вили ненадејно тешко заболе
од воспаление на белите дробови проследено со треска. Само
што го погребавме нашиот најстар син кој подлегна од последи
ците на оваа иста болест, така што бевме многу вознемирени
за Вили, плашејќи се дека тој, исто така, може да ни умре. До
несовме одлука да не повикаме лекар, туку да го направиме
најдоброто што можеме во неговиот случај, користејќи вода и
молејќи го Бога за нашето дете. Повикавме неколкумина, кои
имаа вера, да се обединат со нас во молитва. Имавме слатка си
гурност (верување) дека со нас е Божјото присуство и Неговиот
благослов.
Следниот ден Вили беше многу болен. Беше во агонија. Из
гледаше дека не ме гледа ниту слуша што му зборувам. Неговото
срце имаше неправилен ритам и постојано беше вознемирено.
Продолживме да го бараме Господа, молејќи се за него, додека
му држевме облога со вода на глава, а на градите компрес. (Газа
или парче платно обично натопено во вода или во некој меди
цински раствор што се става на заболено место од телото за
ради лекување) и тоа постојано. Набргу дојде при себе и стана
присебен како и обично. Чувствуваше силна болка од десната
страна на која ниту за миг не можеше да лежи. Тоа го елими
ниравме со помош на компреси од топла вода, менувајќи ја
температурата на водата во зависност од силината на треската.
Многу внимававме неговите раце и нозе да бидат затоплени.
Очекувавме дека на седмиот ден ќе настапи криза. Малку
се одмаравме за време на неговото боледување. Четвртата и
петтата ноќ бевме принудени да го препуштиме во други раце.
Мојот сопруг и јас петтиот ден почувствувавме голема загри
женост. Детето исфрлаше свежа крв со силна кашлица. Мојот
сопруг многу време поминуваше во молитва. Таа вечер го пре
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дадовме нашето дете на внимателни луѓе. Мојот маж долго и
искрено се молеше пред да замине на починка. Одненадеж
исчезна неговиот товар кој го гонеше на молитва и изгледаше
како Божјиот глас да му се обрати со зборовите:
„Оди и легни си. Јас ќе се погрижам за детето.“
Јас на одмор отидов болна и неколку часа не можев да зас
пијам од страв. Чувствував дека ми недостасува воздух. Иако
спиев во големата соба, се подигнав од креветот за да ја отворам
вратата кон големиот ходник. Почувствував моментално олесну
вање и наскоро заспав. Сонував како еден искусен лекар стои
покај моето дете и го посматра секој негов здив со едната рака
положена на градите над неговото срце. Со другата го мереше
пулсот. Се сврте кон нас и рече: „Кризата помина, најтешката ноќ
е зад него, сега бргу ќе закрепне бидејќи не мора да се бори со
штетните влијанија на лековите. Природата благородно ја из
вршила својата работа како би го очистила целиот организам
од нечистотија.“ Му ја пренесов својата длабока загриженост,
му раскажав како ми недостигаше воздух и какво олеснување
почувствував која ја отворив вратата.

Свеж воздух
Тој одговори: „Она што тебе ти донесе олеснување, ќе го
стори истото и на вашиот син. Нему му е потребен воздух. Пре
многу го затоплувавте. Загреаниот воздух кој доаѓа од печката
е штетен и доволно отровен и ќе го уништеше вашиот живот да
не беше воздухот кој доаѓаше низ пукнатините во прозорецот.
Температурата од печката ја уништува свежината на воздухот
и ги ослабнува белите дробови. Белите дробови на детето беа
ослабени, бидејќи просторијата беше премногу загреана. Болниот човек е ослабнат од болеста и има потреба од свеж живо
творен воздух кој ќе ги зајакне виталните органи и ќе помогне
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да се победи болеста. Па сепак, во повеќето случаи воздухот и
светлината како најголеми непријатели се протерани од бол
ничката соба, токму кога се најпотребни.
Овој сон, како и искуството на мојот сопруг, беа голема уте
ха за нас. Утрото видовме дека нашето момче помина тешка,
немирна ноќ. Силната треска го држеше сѐ до пладне, а потоа
исчезна. Се чувствуваше прилично добро, освен што беше слаб.
Јадеше само по еден мал крекер дневно за сите пет дена колку
што траеше болеста. Од тогаш бргу закрепнуваше и имаше по
добро здравје отколку претходните неколку дена. Ова искуство
беше драгоцено за нас. (Факти за верата, страна 151-153)
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СОНЧЕВА
СВЕТЛИНА
„Мила е светлината и пријатно е да се види со очите
сонцето.“ (Проповедник 11:7)
„Сонцето е од Бога даден лекар.“ (Објавени ракописи 20, 25)

олните сами често бегаат од сонце. Тоа е еден од најмоќните лекови на природата. Многу е едноставно да се ужи
ва во зраците на Божјото сонце и да се пушти да го краси
нашиот дом. Токму затоа тој лек не е во мода. И луѓето гледаат
сонцето никако да не дојде до нивните трпезарии и спални со
би, навлекуваат завеси и спуштаат ролетни, како овие зраци да
го уништуваат животот и здравјето. Не се од Бога многуте не
волји од кои страдаат смртните луѓе. Од сопствена лудост ние се
лишивме од благодатите кои Бог ни ги подарил и кои, кога пра
вилно би се користеле, би биле од непроценлива вредност за
обновување на здравјето. Ако сакате вашите домови да бидат
здрави и навистина привлечни, осветлете ги со воздух и сонце.
Тргнете ги своите тешки завеси, отворете ги прозорците и ролетните и радувајте се на изобилството на сонце, дури и ако тоа
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им пречи на вашите килими. Можеби драгоценото сонце ќе на
прави вашите килими да избледат, но затоа ќе даде здрава боја
на вашите деца. Ако чувствувате Божјо присуство и љубов во
срцето, еден скромен дом, исполнет со воздух и сонце, во кој
владее несебично гостопримство, земјата ќе биде небо и за вашето семејство и за уморниот патник. (2. Сведоштво, 527)

Кога Бог го создавал нашиот свет и темнината се прос
тираше над бездната, Бог рече: „Нека биде светлина!”
И настана светлина. И Бог виде дека светлината е
добра.
Ќе сакаме ли тогаш да ги затвориме своите домови и да ја изгониме светлината која Бог ја прогласил за добра? (Мојот живот
денес, 138)
Бледата и слаба билка, која во рана пролет едвај ја пробива
студената земјина кора, за само неколку дена под влијание на
животодавните сончеви зраци добива природна, здрава, темно
зелена боја. Излегувајте често на светлината и топлината на величественото сонце и заедно со растењето на вегетацијата на
растителниот свет уживајте во неговите животодавни зраци. (Мојот живот денес, 152)
Малкумина се оние кои сфаќаат дека треба да уживаат во богатството на сончевата светлина, чистиот воздух и телесните вежби, кои сакаат да уживаат во здравјето и да бидат среќни. Ги жалиме малите деца кои се зад затворените врати додека сјајното
сонце осветлува сѐ. (Мојот живот денес, 138)
Многу пациенти долги недели па дури и месеци се затворени
во ѕидовите на своите соби. Притоа тие целосно се лишени од
сончевата светлина и свежиот воздух, како тие да се нивни
смртни непријатели, а не лекарства, кои очајно им се потребни за
да им биде подобро... Но овие корисни лекарства, кои ни се
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дадени од самото небо, се фрлени настрана не само како без
вредни, туку како опасни непријатели. (Совети за здравјето, 55)
Своите момчиња и девојчиња облечете ги удобно и соодветно на годишното време. Тогаш пуштете ги надвор да вежбаат на
свеж воздух, да уживаат во здравјето и среќата.
Ниедна просторија во куќата не смее да биде без веселата,
оживувачка светлина и сончевиот сјај, тој бесплатен небесен
подарок за човекот...
Дали сакате вашите домови да бидат удобни и гостољубиви,
освежете ги со воздухот и сончевата светлина. Можеби драго
цената сончева светлина ќе направи вашите теписи да избледат,
но затоа ќе им даде здрава боја на образите на вашите деца.
Ако чувствувате Божјо присуство и љубов во срцето, еден скро
мен дом, исполнет со воздух и сончева светлина... за вашето семејство тоа ќе биде... небо на земјата.
Вежбајте и користете ги бесплатните дарови на воздухот и
сончевата светлина – благослови кои Небото бесплатно ги излева
на сите – и ќе примите живот и сила. (Мојот живот денес, 138)
Нa гoстинскитe сoби трeбa дa им сe пoсвeти пoдeднaквo вни
мaниe кaкo нa сoбитe нaмeнeти зa пoстojaнa упoтрeбa. Кaкo вo
другитe спaлни сoби и вo нea трeбa дa имa дoвoлнo вoздух, сoнцe
и урeд зa зaгрeвaњe, кoj ќe ja исуши влaгaтa штo сeкoгaш сe ja
вувa вo прoстoрии штo нe сe упoтрeбувaaт пoстojaнo. Сeкoj штo
спиe вo тeмнa прoстoриja, или вo нeдoвoлнo прoвeтрeнa и сувa
пoстeлa, гo ризикувa сoпствeнoтo здрaвje, a чeстo и свojoт живoт.
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Mнoгу луѓe внимaтeлнo сe грижaт зa цвeќињaтa или
рaстeниjaтa вo свoитe дoмoви. Стaклeникoт или прo
зoрeцoт нaмeнeт зa тaa упoтрeбa e тoпoл и сoнчeв; би
дejќи бeз тoплинa, вoздух и сoнцe рaстeниjaтa нeмa дa
живeaт и дa нaпрeдувaaт. Aкo e oвa пoтрeбнo зa живo
тoт нa рaстeниjaтa, кoлку e тoгaш пoнeoпхoднo зa нaшeтo и здрaвjeтo нa нaшитe сeмejствa и гoсти!
Aкo сaкaмe нaшиoт дoм дa бидe здрaвo и срeќнo мeстo, ниe
мoрaмe дa гo пoстaвимe нaд влaгaтa и мaглaтa нa нискитe прe
дeли и дa oвoзмoжимe слoбoдeн пристaп нa живoтвoрнитe нeбeсни дaрoви. Рaстргнeтe ги тeшкитe зaвeси, oтвoрeтe ги ролет
ните и прoзoрцитe, нe дoзвoлувajтe дa ги зaсeнчувa никaкoв бршлeн, бeз oглeд нa нeгoвaтa убaвинa; нe сaдeтe дрвja тoлку блиску дo куќaтa штo ќe му oнeвoзмoжaт пристaп нa сoнцeтo. Зaвe
ситe и мeбeлoт мoжeби ќe изблeдaт oд сoнцeтo и рaмкитe нa сликитe ќe пoтeмнaт; нo тoa ќe дoнeсe здрaв сjaj нa дeтскитe oбрaзи.
Oниe штo сe грижaт зa пoстaритe лицa, трeбa oсoбeнo дa вни
мaвaaт тиe дa имaaт дoбрo зaтoплeни, удoбни сoби. Витaлнoстa
исчeзнувa сo oдминувaњeтo нa гoдинитe, a сo тoa сe нaмaлувa
и спoсoбнoстa зa бoрбa сo нeздрaвитe влиjaниja; зaтoa стaритe
имaaт пoгoлeмa пoтрeбa oд сoнцe и свeж, чист вoздух. (Здравје
и среќа, 275)
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УМЕРЕНОСТ
„Возљубени, ве молам: како туѓинци и придојденици да
се воздржувате од телесните желби, зашто тие војуваат
против душата.“ (1. Петрово 2:11)

истинската умереност нѐ учи на воздржување од сѐ што
е штетно и разумна употреба на она што е здраво и ко
рисно. (Патријарси и пророци, 562)
Умереноста во јадењето, пиењето, спиењето и облекувањето
е едно од големите начела на верскиот живот. (Совети за детето,
394)
„Со цел да се зачува здравјето, потребна е умереност во сѐ
– умереност во работата, умереност во јадење и пиење.“ (Хрис
тијанска умереност, 52)
Неумереноста во јадењето честопати е причина за болест, и
во тој случај, на природата ѝ е најпотребно да се ослободи од непотребното оптоварување кое е ставено врз неа.
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Во многу случаи на болест, најдобриот лек за болниот
е да изостави еден или два оброка, за да им овозможи
време за одмор на органите за варење.
На оние, кои работат со умот, големо олеснување би им до
нела овошна исхрана во траење од неколку дена. Многупати краток период на целосно воздржување од храна, проследен со едноставно умерено јадење, доведува до целосно оздравување
благодарение на напорите на самата природа.

Умерената исхрана во траење од еден месец или два ќе
ги убеди многуте страдалници дека патот на самоод
рекувањето е пат кон здравјето.
Нека оние што исповедаат побожност не се однесуваат рам
нодушно кон здравјето на телото, и нека не си ласкаат себеси дека неумереноста не е грев, и дека нема да се одрази на нивната
духовност. Постои блиска поврзаност помеѓу телесната и мо
ралната природа. (Совети за здравјето, 67)

Опасност од неумереност
Во светот е сосема вообичаено да се јаде три пати дневно.
Освен тоа се јаде и помеѓу редовните оброци; а последниот об
рок е обично најобилен и често се зема пред спиење. Ова е со
сема спротивно на природниот ред. Пообилен оброк никогаш
не треба да се зема толку доцна. Оние кои така прават треба да
ја променат својата пракса и да земаат само два оброка дневно,
а помеѓу оброците ништо, дури ниту една јаболка, орев или би
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ло какво овошје, а резултатот ќе се види во добриот апетит и
значајно подобреното здравје. (Лекарска служба, 282)

Неумереноста започнува со употреба на нездрава хра
на на нашата трпеза.
По извесно време, поради постојано попуштање, органите за
варење ослабнуваат и храната што се зема веќе не го задоволува
апетитот. Се создава нездрава состојба во желудникот и доаѓа
до силна желба за посилна, стимулативна храна. Чајот, кафето и
месото создаваат впечаток на моментално подобрување. Под
влијание на овие отрови се надразнува нервниот систем и во
некои случаи, привремено се чини дека умот е окрепен, а мечтата пожива. Бидејќи овие стимуланси имаат толку пријатно
моментално дејство па мнозина доаѓаат до заклучок дека тие
навистина им се потребни и продолжуваат да ги употребуваат.
Меѓутоа, секогаш доаѓа до реакција. Нервниот систем, поради
прекумерно надразнување, ја позајмува силата за сегашните
напрегања од идните извори на енергија. Депресијата е неминовна последица од ова привремено освежување на телото.
Опаѓањето на моќта на надразнетите органи по престанокот на
дејството на стимулансот ќе биде сразмерен со привременото
зајакнување на телото поради нив. Апетитот е воспитан да бара
нешто посилно, се стреми да го одржи и зголеми ова пријат
но чувство, сè додека попуштањето не премине во навика која се изразува со постојана желба за сè посилни стимуланси ка
ко што се тутунот, виното и жестоките пијалаци. Колку повеќе
му се попушта на апетитот, толку почести ќе бидат неговите барања и толку потешко ќе се владее со него. Колку повеќе телото ослабнува и е помалку способно да живее без тие неприродни стимуланси, толку повеќе ќе се зголемува копнежот по
нив, сè додека волјата не ослабне и не се создаде впечаток
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дека веќе не постои сила со која би можеле да се отфрлат не
природните силни желби за ваквото попуштање. (3 Сведоштво,
487)
Мнозина кои ја прифатиле здравствената реформа се отка
жале од многу штетни продукти, но дали тоа значи дека откако
се откажале од тие работи, можат да јадат колку што сакаат? Тие
седнуваат на трпеза и наместо да мислат колку смеат да јадат,
попуштаат на својата неумереност, јадат прекумерно и желуд
никот е принуден цел ден, сè до вечерта да се мачи со товарот
кој му е наметнат. Сета храна која ја ставаме во желудникот, а
од која нашиот организам не може да извлече состојки кои му се
потребни, претставува оптоварување за работата на организ
мот. Тоа ја попречува животната машинерија. Целиот систем е
оптоварен и не може со успех да ја извршува својата задача.
Најважните органи се преоптоварени и нервната сила на мозо
кот е повикана да им помогне на органите за варење за да го
сварат прекумерното количество кое не донесува никаква ко
рист на организмот.
На тој начин се намалува силата на мозокот која мора да го
помага желудникот да излезе на крај со непотребниот товар. И
откако тој ќе ја заврши својата задача, какви се последиците од
тоа непотребно трошење на животните сили? Имаме чувство на
слабост и мака и ни се чини дека уште треба да јадеме. Тоа чувство доаѓа најчесто пред оброкот. Што е причина за тоа? Варе
њето на прекумерна храна го заморило нашиот организам кој е
до таа мера исцрпен, така што човекот има чувство на слабост.
Вие мислите дека желудникот вели: „Уште храна,” додека тој е
толку заморен што всушност вели: „Дај ми одмор.”
На желудникот му е потребна храна за да ги собере своите
исцрпени енергии за повторна работа. Меѓутоа, наместо да го
пуштите да се одмора некое време, вие мислите дека му е по
требно уште храна и така повторно го оптоварувате организмот
не пружајќи му го потребниот одмор. Ова би можело да се спо
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реди со човек кој работи во поле од рано утро додека не се измори. Напладне се враќа и вели дека е изморен, исцрпен; но
вие му велите повторно да оди на работа, бидејќи така ќе се
одмори. Ете така постапувате вие со својот желудник. Тој е пот
полно исцрпен. Наместо да му дозволите да се одмори, вие му
давате уште храна и со тоа им наметнувате на другите органи да
му помогнат на желудникот во варење на храната.
Многумина од вас понекогаш почувствувале некоја опие
ност во мозокот, и во такви случаи сметале дека треба да се
остави секоја работа која бара било какво душевно или телесно
напрегање додека не помине тој притисок на органите. Тогаш
повторно доаѓа тоа чувство на слабост. Вие тогаш тоа го толку
вате како потреба за уште храна и двојно го оптоварувате својот
желудник. Дури и ако строго внимавате на тоа каква храна зе
мате, дали Го прославувате Бога во своето тело и дух, кои се Не
гови, кога земате толкаво количество на храна? Оние кои ставаат големи количества храна во својот желудник и така го преоптоваруваат својот организам, нема да бидат во состојба пра
вилно да ја сфатат вистината која им се изнесува. Тие нема да бидат
во состојба да ги пробудат своите заматени умствени сили и да
го увидат значењето на службата на помирување и големината
на жртвата која била дадена за паднатиот човек. За овие луѓе е
невозможно да ја сфатат сета големина и драгоценоста на награ
дата која го очекува верниот победник. Никогаш не смееме да
дозволиме животинскиот дел од нашата природа да владее со
моралното и умственото.

Какво влијание има тоа прекумерно внесување на хра
на на желудникот? Тој слабее, органите за варење ја
губат својата сила и како последица доаѓа болест.
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Луѓето кои и порано биле болни, само ја зголемуваат својата
неволја и ги рушат животните сили секој ден. Тие луѓе непот
ребно ги трошат животните енергии на својот организам за да
излезат на крај со храната која ја натрупуваат во својот желудник.
Колку е страшно да се биде во таква состојба! Ние од искуство
знаеме што значи лошото варење. Ги имавме во семејството и
знаеме дека навистина треба да се стравува од тоа. Човекот кој е
болен од диспепсија (лошо варење), тој е голем маченик и телесно и духовно, а се мачат и неговите пријатели, освен ако не се потполно бесчувствителни. А вие сепак зборувате: „Вас не треба да
ви е грижа што јадам и како живеам.” Зар не страда околината на
оние кои страдаат од диспепсија? Само обидете се да направите
нешто што не би им било по волја. Зар не стануваат премногу
раздразливи? Тие се чувствуваат лошо и им се причинува дека
нивните деца се многу лоши. Не се во состојба мирно да им се
обратат ниту разумно да постапуваат во своите семејства, освен
ако не примат посебна Божја благодат. Сите кои се наоѓаат околу
нив, страдаат поради нивните болести; сите мораат да сносат
последици од нивната неволја. Тие фрлаат темна сенка околу
себе. Значи, зар на другите им е грижа што јадете и што пиете?
Многу им е грижа. Затоа треба многу да внимавате за да останете
во најдобро здравје, за да можете што подобро да Му служите
на Бога и да ги вршите своите должности во општеството и во
своето семејство.
Но дури и здравствените реформатори можат да згрешат во
поглед на количеството на јадење. И тие можат да бидат неуме
рени, иако јадат здрава храна. Некои и во овој дом грешат и во
поглед на количеството на храна. Тие сметаат дека можат сло
бодно да јадат сè што ќе посакаат и кога сакаат. На тој начин тие
му штетат на својот организам. И не само тоа. Тие им штетат на
своите семејства со тоа што ставаат на својата трпеза нездрава
храна која ги зголемува животинските страсти кај децата и ги
одвраќа нивните мисли од небото. Каква тешка казна ќе платат

66

УМЕРЕНОСТ

тие на крајот! А се чудат што нивните деца се толку слаби во
морален поглед!
Родителите не им пружиле на своите деца вистинско воспитување. Тие често имаат исти мани кои се гледаат кај децата. Тие не
се хранат онака како што треба и затоа силата на нивните нерви
мора да му помага на желудникот. Затоа не им преостанува ниту
малку енергија за развивање во други насоки. Не се во состојба
да водат надзор над своите деца, бидејќи немаат трпение ниту се
во состојба да ги поучат на правилен начин на живот. Понекогаш
се груби и луто им делат шлаканици. Кажав дека со ќотек од де
тето истеруваме еден ѓавол, а втеруваме два. Ако некое дете е
лошо, ќе биде уште полошо ако тоа биде затресено. Тоа нема да
го потчини. Родителите не можат да владеат со себе ако не се
чувствуваат добро, ако циркулацијата им е пореметена и кога
нивниот нервен систем мора со сите свои сили постојано да ги
совладува последиците на лошата храна или пак прекумерните
количества на добра храна. Тие не се во состојба да го сфатат
односот причина-последица. Со ова може да се објасни зашто
тие со секоја своја постапка кон децата прават повеќе штета
отколку корист. Изгледа дека тие не можат да ја сфатат врската
помеѓу причината и последиците и затоа постапуваат како да се
слепи. Тие се однесуваат како особено да го величаат Бога со
тоа што постапуваат како дивјаци и што грубо и насилно ја ис
праваат секоја грешка која ќе се јави кај нивните деца.
Кои се нашите деца? Децата се само нашите помлади браќа
и сестри во семејството кое Бог го признава за Свое. Ние имаме
работа со членовите на Господовото семејство. И токму затоа
што ни е доверена грижата за нив, мораме најсесрдно да се трудиме да ги подигаме за Господа, така што можеме да кажеме
кога ќе дојде Господарот: „Еве сме, Господи, ние и децата кои Ти
ни ги даде нам.” Ќе можеме ли тогаш да бидеме во состојба да
кажеме: „Се трудевме да ја извршиме својата задача и тоа добро
да ја извршиме”? (2. Сведоштво, 362-366)
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Грев е да се биде неумерен во поглед на количеството
на храна, дури и тогаш кога на квалитетот нема што да
му се замери.
Многумина сметаат дека едноставна храна можат да јадат до
ситост, бидејќи не земаат месо и други нездрави продукти. Тоа е
неточно. Многумина кои тврдат дека ја прифатиле здравствената
реформа не се ништо друго туку алчни луѓе. Тие толку ги опто
варуваат органите за варење, што нивната животна сила се исцрпува во напорот да ја свари храната. Тоа исто така неповолно влијае на умот, бидејќи силите на мозокот мораат да му помогнат на желудникот. Прекумерното земање дури и на наједноставните продукти ги затапува чувствителните нерви на мозокот и ја слабее животната сила. Претераното внесување на храна
има полоши последици по здравјето отколку претераната рабо
та. Неумереноста во јадењето повеќе ги уништува енергиите на
душите отколку неумереноста во работата.
Органите за варење никогаш не треба да се оптоваруваат со
таква храна која според количеството или квалитетот бара целото
тело да учествува во процесот на варење. Сè што ќе се внесе во
стомакот преку она што организмот може да го претвори во крв,
го оптоварува животниот апарат; тој вишок не може да се прет
вори ниту во мускули, ниту во крв туку само го оптоварува цр
ниот дроб и создава болна состојба. Желудникот претерано работи за да го дислоцира тој вишок, па оттаму чувство на тромост,
кое се толкува како чувство на глад. Не дозволувајќи им на органите за варење да се одморат од својата тешка работа, да присоберат енергија, човекот повторно внесува во стомакот прете
рани количества на храна и заморениот апарат повторно се
става во погон. Телото извлекува помалку хранливи состојки од
прекумерното количество на храна отколку од умереното коли
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чество на храна, која се зема во правилни временски интервали.
(2. Сведоштво, 412.413)

Умереност во работата
Ние треба да бидеме умерени во својата работа. Ние не тре
ба да се ставиме во положба да работиме претерано. Некои тоа
можеби ќе го сторат кога е неопходно, но тоа треба да биде исклучок, а не правило. Ние треба да бидеме умерени во сите нешта. Доколку му дадеме чест на Бога со тоа што ќе го вршиме својот дел, Тој ќе го стори Својот дел со тоа што ќе го запази нашето
здравје. Ние треба да имаме чувствителна контрола над сите наши органи. Преку практикување умереност во јадењето, пиењето,
облекувањето, работата и во сите нешта, ние за себе можеме да
го сториме тоа што ниеден лекар не ќе може да го стори за нас.
Како правило, работата од тој ден не треба да продолжи и во
вечерта... Мене ми беше покажано дека оние кои прават така
често пати губат повеќе отколку што добиваат, затоа што нивната
сила е исцрпена и тие работат црпејќи енергија од својата воз
буденост. Тие можеби нема да согледаат некоја неодложна ште
та, но со сигурност тие ја поткопуваат својата конституција.
Кога ја пишував третата и четвртата книга на „Духовни дарови,”
често бев исцрпена поради претерана работа. Тогаш увидов дека морам да го променам својот начин на живот и откако се одморив неколку дена, потполно закрепнав. Од тие работи се откажав од начело. Здравствената реформа ја прифатив од начело.
И од тоа време, браќа, никогаш не слушнавте да се залагам за
некој претеран став за здравствената реформа, став кој подоцна
би морала да го негирам. Го проповедав само она за што и денес
се залагам. Јас ви препорачувам здрави, хранливи продукти.
За да остварат некоја незначајна добивка, мнозина со преду
мисла така ги распоредуваат своите работи, така што неизбежно
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ги оптоваруваат со напорна работа и оние што работат надвор
од куќата, како и членовите на семејството што работат во куќата.
Коските, мускулите и мозокот, сѐ е искористено до своите крајни
можности. Тие си поставуваат преголема задача, а потоа тоа го
оправдуваат со тврдењето дека мора да се направи сѐ што е можно, инаку ќе се работи со загуба, нешто ќе се загуби. Сѐ мора да
се постигне, без оглед на тоа какви ќе бидат последиците. А што се
постигнува со тоа? Можеби некои успеваат да ја одрджат главнината на својот капитал и дури да ја зголемат. Но, од друга страна,
што сѐ загубиле поради тоа? Капиталот на здравјето што претста
вува непроценливо богатство и за најсиромашниот и за најбогатиот, постојано е во опаѓање. Мајката и децата постојано земаат
од фондот на своето здравје и сила, убедени дека со тоа прекумерно трошење сепак нема да го потрошат својот капитал, сѐ додека на крајот ненадејно не се осведочат дека нивните сили, па и
животот се приближуваат до својот крај... Здравјето и животот се
жртвуваат поради љубовта кон парите. (1. Сведоштво, 477)
„Не работете прекумерно. Многу е подобро да се остават некои работи недовршени, кои се предвидени за денешниот ден,
отколку да се преморувате, да губите елан потребен за извршу
вање на задачите за следниот ден. Не кршете ги денес природните
закони, за да не ја изгубите својата сила за утрешниот ден.“ (Ум,
карактер и личност, 376)

Во јадењето
Вистинската умереност нè учи да го отфрлиме сето она што е
штетно, и промислено да го користиме она што е корисно. Пос
тојат малкумина кои сфаќаат како што треба, колку многу нивните навики на јадење се поврзани со нивното здравје, нивниот
карактер, нивната корисност во овој свет и нивната вечна судбина. Апетитот секогаш треба да биде во потчинетост на морал
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ната и интелектуалната сила. Телото треба да биде слуга на умот,
а не умот на телото.

Оние кои јадат и работат неумерено и неразумно, тие
зборуваат и постапуваат неразумно.
Не е неопходно да се пијат алкохолни и силни пијалаци за
човекот да стане неумерен. Гревот на неумереност во јадењето
– покажан во премногу честото и прекумерно земање на храна
или со употреба на силно зачинети и нездрави јадења – ги уни
штува органите за варење, влијае врз мозокот, го изопачува ра
судувањето и го оневозможува разумното, трезвено и здраво
размислување и работа.

Во учењето
Неумереноста во учењето е еден вид опивање; и оние кои така постапуваат, како пијаницата, заталкуваат од безбедните патеки и се тетерават и паѓаат во мракот. Господ би сакал секој студент
да има на ум дека окото мора да биде насочено само кон славата
Божја. Тој не треба да ги исцрпува и напразно троши своите фи
зички и умствени сили настојувајќи да се здобие со сето можно
научно знаење, туку треба да ја запази свежината и силата на сите свои сили и да ги вклучи во работата која Бог му ја одредил
помагајќи им на душите да го најдат патот кон праведноста.

Во спиењето
Ти си Божја креација. Ако се грижиш за себе, треба целосно
да ја сфатиш својата одговорност кон Бога и да се однесуваш
правилно. Дај си доволно време за спиење. Оние кои спијат
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доволно, на тој начин и даваат на природата време да ги обнови
и поправи истрошените сили и ресурсите на организмот. (Меди
цинска служба, 80)

Во облекувањето
Ние го пресудуваме карактерот на една личност преку стилот
на облеката која ја носи. Скромна, побожна жена ќе се облекува
скромно. Префинетиот вкус и културниот ум, ќе биде откриен
преку изборот на едноставна, прикладна облека... Жената која е
едноставна и скромна во својата облека и во нејзините манири
покажува дека таа разбира дека вистинската жена е карактери
зирана преку својата морална вредност. Колку прекрасна, колку
интересна е едноставноста во облекувањето, која според уба
вината може да се спореди со полските цвеќиња. (Совети за детето, 413)
Сестри мои, чувајте се од сето она што изгледа дека е зло. Во
овој век на разврат, полн со расипаност, нема да бидете сигурни
ако не стражарите. Доблеста и скромноста се ретки. Апелирам
кон вас како Христови следбеници, кои тврдите дека сте добри
христијани, внимателно да ја чувате драгоцената, бесценета скапоценост на скромноста. (Совети за детето, 417)
Скромната едноставност во облекувањето, соединета со
скромност во однесувањето, многу ќе придонесе младата жена
да биде опкружена со атмосфера на света воздржаност, која
ќе ја заштити од илјадници опасности. (Совети за детето, 417.3)
Едноставноста во облеката ќе стори една мудра жена да из
гледа на најдобар можен начин. (Совети за детето, 421)
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Што наведува на неумереност
Сè што го попречува варењето на храната, што непотребно
го возбудува духот, или на било кој начин го ослабнува орга
низмот, нарушувајќи ја рамнотежата на менталните и физичките
сили, ја слабее контролата на умот над телото и така наведува на
неумереност. Падот на многу талентирани млади животи може
да му се припише на неприродниот апетит, кој бил предизвикан
од штетната исхрана (Совети за детето, 279).

Секоја крајност е мошне опасна
...Но што да кажеме за слабата исхрана? Спомнав дека и количеството и квалитетот на исхраната треба во целост да одговорат на барањата на законот на здравјето. Меѓутоа, не препо
рачуваме сиромашна исхрана. Видов дека многумина лошо ја
разбираат здравствената реформа и земаат премногу слаба исхрана. Тие се хранат со продукти со слаб квалитет и лошо под
готвени, не земајќи притоа во обѕир дека организмот треба да
се одржи во живот. Многу е важно храната грижливо да се под
готви за да му годи на организмот со неизопачен апетит. Никој
не смее да дојде на мисла дека не е важно што јадеме затоа што
од начело ја отфрламе употребата на месото, путерот, питите со
месо, зачините и маста.
Има луѓе кои одат во крајност. Како да мораат да јадат толку
и толку, таа и таа храна и се ограничуваат само на два-три вида.
Тие дозволуваат само некои јадења да се изнесуваат пред нив
и пред членовите на семејството. Земајќи малку храна и тоа со
слаб квалитет, тие не внесуваат сè што е потребно за прикладно
да се исхрани организмот. Слабата храна не може да се претвори
во добра крв. Лошата исхрана ќе даде лоша крв.
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Тоа е причината за вашата голема слабост. Наместо да ги
испитувате своите побуди во светлината на вечноста, наместо
навистина да ги сфатите начелата според кои се раководите во
животот, наместо да копате по дното и да градите за себе на вистински темел, вие чекорите во искрите кои други ги запалиле.
Меѓутоа, и тука ќе доживеете неуспех исто како и во здравстве
ната реформа. Но ако сте постапувале според начелата, ова не
би се случило...
Втората група на луѓе е многу строга во применување на на
челата на здравствената реформа. Тие луѓе стојат тврдоглаво на
својот став и претеруваат во сè. Една од таквите е и сестра А. Таа
немаше во себе чувство на љубов и милосрдие како нашиот Господ. Единствено што сфати беше правдата. Таа одеше уште пода
леку од Др. Трел. Нејзините пациенти морале да ја напуштат би
дејќи не добивале доволно да јадат. Поради нејзината оскудна
исхрана, нејзе ѝ ослабнала крвта.
Месото ја расипува крвта. Варете го месото со зачини, јадете
колачи и ќе имате лоша крв. Нашиот организам мора да направи
тежок напор за да ја совлада ваквата храна. Питите со месо и
киселите краставички, кои никогаш не треба да се внесат во чо
вечкиот желудник, ќе дадат сиромашен квалитет на крв.

Слабата храна, неправилно подготвена, земена во не
доволни количества не може да даде здрава крв. Месото
и изобилната храна ќе доведат до исти последици како
и премногу сиромашната исхрана.
Да преминеме сега на прашањето за шеќерот и млекото. Познавам луѓе кои здравствена реформа ги исплаши и кои изјавија
дека нема да размислуваат за неа, бидејќи ја забранува употре
бата на овие продукти. При промената на начинот на исхрана
треба да се биде многу внимателен и мудар. Ние сакаме да тр
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гнеме по еден пат кој сам себе ќе се препорачува на разумните
мажи и жени во оваа земја. Земањето на големи количества на
млеко и шеќер во исто време е многу штетно. Со нив во орга
низмот се внесуваат штетни состојки. Животните од кои се добива млеко не се секогаш здрави. Тие можат да бидат болни. Се
случува кравата да изгледа многу здрава наутро, а да погине ис
тата вечер. Значи дека уште наутро била болна и дека и нејзи
ното млеко било нездраво, а вие тоа не сте го знаеле.
Животните се болни и нивното месо е исто така болно. Кога
би можеле да знаеме дека животните се совршено здрави, јас на
луѓето би им препорачала попрво да јадат месо отколку големи
количества на млеко и шеќер. Тоа толку не би му наштетило на
организмот колку млекото и шеќерот. Шеќерот го оптоварува
организмот и ја попречува работата на животната машинерија.
Ќе изнесам еден случај кој се случи во областа Монткалм во
Мичиген. Станува збор за еден благороден човек. Ме повикаа
да го посетам, бидејќи беше болен. Прво разговарав со него за
неговиот начин на живот. „Не ми се допаѓа изгледот на вашите
очи,” му реков. Тој земаше големи количества на шеќер. Го прашав зашто го прави тоа. Ми рече дека го оставил месото и потоа не знаел со што да го замени. Неговата исхрана не го задово
лила од проста причина што неговата сопруга не знаела да готви. Своите ќерки, веќе готови за мажење, вие ги испраќате на колеџ за да студираат, пред да научат да готват; меѓутоа, готвењето
е од првостепено значење. Таа жена не знаела да готви; не нау
чила да подготвува здрава храна. Жената и мајката не била до
расната на своите должности во оваа важна работа и бидејќи
исхраната била слаба, не можела да ги задоволи барањата на
организмот, па семејството земало премногу шеќер, што довело
до болест. Овој човек недолжно страдал поради лошо готвење.
Кога дојдов кај овој болен човек, се обидов да им објаснам како
треба да живеат и тој набргу почна подобро да се чувствува. Но
еднаш, неразумно, сакаше да ја испита својата сила, иако не
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беше потполно закрепнат и изеде мало количество на лоша храна: повторно падна во постела. Овој пат му немаше помош. Целиот негов организам како да беше во распаѓање. Тој почина како
жртва на лошото готвење. Се обиде лошата исхрана да ја надополни со шеќер и со тоа само ја влошуваше својата состојба.
Често седнувам зад трпезата на браќа и сестри и забележувам
дека употребуваат големи количества на млеко и шеќер. Тоа го
оптоварува телото, ги надразнува органите за варење и влијае
на мозокот. Сè што го попречува правилното движење на животната машинерија непосредно влијае на мозокот. А јас видов, во
светлината која ми е дадена, дека шеќерот, доколку се употребува во големи количества, е поштетен од месото. На промените
во исхраната треба внимателно да се пристапи, за да не им нане
семе штета на оние кои сакаме да ги поучиме и да им помогнеме.
Нашите сестри често не знаат како треба да готват. На таквите
сестри би им препорачала: Јас би отишла кај најдобрата готвачка
која може да се најде во околината и би останала кај неа со
седмици ако е потребно, додека не ја научам таа вештина и станам мудра и вешта готвачка. Јас би постапила така ако имам и
четириесет години. Ваша должност е да знаете да готвите и да
ги научите вашите ќерки да готват. Кога ги учите на готварски
вештини, вие изградувате околу нив брана која ќе ги сочува од
лудоста и гревот на кои би можеле да им подлегнат. Јас ја ценам
својата шивачка и го почитувам својот писар; но готвачката која
знае како треба да ја приготви храната за да се одржува животот
и да се хранат мускулите, мозокот и коските, врши најважна
должност меѓу помагачите во моето семејство.
Мајки, ништо не води кон толкаво зло, како кога ги ослободу
вате од товар своите ќерки, кога не им давате ништо да работат
и кога им дозволувате сами себеси да си бираат работа, можеби
малку плетење или некоја друга лесна работа. Тие треба да ги вежбаат своите органи и мускули. Ако тоа ги заморува, ништо страш
но. Зар и вас не ве заморува вашата работа? Дали заморот ќе им
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пречи на вашите деца - освен ако не претераат - повеќе отколку
што ви штети вам? Не, навистина. Децата можат да закрепнат од
заморот со добар сон преку ноќта и да се подготват за работа
идниот ден. Грев е да се пуштат да растат во мрзливост. Изобил
ството на леб и мрзеливоста беа најголемите гревови на Содом.
Ние сакаме да работиме правилно. Сакаме да постапуваме
како мажи и жени на кои ќе им се суди. И кога ќе ја прифатиме
здравствената реформа, треба да ја прифатиме од чувство на
должност, а не поради тоа што некој друг ја прифатил. Јас ниту
најмалку не го изменив својот начин на живот откако ја прифа
тив здравствената реформа. Не отстапив ниту еден чекор откога
небесната светлина ја осветли мојата патека во тоа поглавје.
Одеднаш се одвоив од сè - од месото, путерот и трите оброци,
и тоа работејќи заморна работа, пишувајќи од рано утро до за
лезот на сонцето. Земањето на храна го сведов на два оброци
дневно не намалувајќи ја својата работа.
Бев многу болна, пет пати бев парализирана. Левата рака со
месеци ми беше приврзана покрај телото, бидејќи имав болки во пределот на срцето. Кога ја извршив таа промена во исхраната, не сакав да му попуштам на вкусот и да дозволам тој да
владее. Зар апетитот треба да стои на патот на моето оздраву
вање со кое ќе Го прославам Бога? Зар смее да застане на патот
дури и за момент? Никогаш! Чувствував страшна глад. Порано
многу јадев месо. Но кога би почувствувала слабост, би ги ста
вила рацете на својот стомак и би рекла: „Не, нема да вкусам ни
ту залак. Ќе јадам едноставна храна, или воопшто нема да јадам.”
Лебот ми стана невкусен. Ретко можев да изедам парче со
големина на долар. Некои работи од здравствената реформа
многу лесно ги примив; но кога дојде до лебот, тоа ми беше
особено тешко. Кога ја прифатив таа промена, морав да водам
особено остра борба. Првите два-три оброка воопшто не можев
да ги јадам. Му реков на својот желудник: „Чекај додека да мо
жеш да јадеш леб.” Нешто подоцна можев да јадам леб, и тоа
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грахамов. Порано не можев да го јадам. Но сега ми годи и не го
губам апетитот.
Не сметам дека е голема жртва да се откажеме од оние работи кои оставаат лош здив и лош вкус во устата. Зар е лишува
ње ако се откажеме од тие работи и дојдеме во состојба кога сè
ни е слатко како мед, кога во устата не останува никаков лош
вкус и кога нема слабост во стомакот? Тоа порано често ми се
случуваше. Често со детето во прегратка паѓав во несвест. Сега
тоа веќе не се случува. И зар да го наречам лишување, тоа што
денес можам ваква да стојам пред вас? Ниту една жена од сто
не би можела да ја издржи работата која јас ја издржувам. Се
раководам според начело, а не според побуди. Постапувам така
бидејќи верувам дека небото ќе го одобри патот по кој тргнав,
за да ја подобрам својата здравствена состојба и да Го славам
Бога со своето тело и душа, кои се Негови.
Можеме да земаме многу разновидна храна, здраво сварена,
која ќе му годи секому. А ако не знаете да готвите, јас, сестри мои,
ве советувам да научите. Од животна важност е да знаете да
готвите. Повеќе души се загубени поради лошо зготвена храна
отколку што вие мислите. Таа предизвикува слабост, заболувања и нерасположение. Организмот губи рамнотежа и човекот
не може јасно да го согледа она што е небесно. Во векна добар
леб има исто како и во добро подготвената храна, повеќе вера
отколку што многумина мислат. Ние сакаме да ве поучиме во што
се состои вистинската вера за да ја остварите во своите семеј
ства. Секогаш кога бев на пат, знаев дека ќе ми пречат и лебот и
храната кои се изнесуваат на трпезата, но бев принудена нешто
да јадам за да го одржам својот живот. Да се внесува таква хра
на, е грешно во очите на небото. Страдав заради недостаток на
добра храна. На еден човек кој боледува од диспепсија можете
да му дадете различен зеленчук, но не многу за еден оброк. На
тој начин ќе обезбедите разновидност што ќе ви годи и добро
ќе се чувствувате по оброкот.
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Се зачудив кога дознав дека многумина од вас јадат помеѓу
оброците, наспроти светлината која ви беше дадена. Не би тре
бало да земете ниту залак помеѓу редовните оброци. Јадете го она
што треба да го изедете, но само за време на оброкот и тогаш
почекајте го другиот. Јас јадам толку колку што е потребно да ги
задоволам потребите на организмот, но кога ќе станам од трпезата, имам толку добар апетит како и кога седнав. И кога ќе дојде
време за следниот оброк, подготвена сум да земам одредено ко
личество, но не повеќе. Ако би земала двојно количество храна која ми годи, како би можела да се поклонам пред Бога и да
Го замолам да ми помогне во пишувањето, кога воопшто немам
инспирација поради својата алчност? Дали би смеела да поба
рам од Бога Тој да води грижа за мене откако толку неразумно
го оптоварив својот стомак? Со тоа само би Го обесчестила. Тоа
би значело да барам Тој да се грижи за мојата алчност. Затоа јадам толку колку што сметам дека е потребно, а потоа можам да
побарам од Него да ми подари сила да ги вршам оние должнос
ти кои Тој ми ги доверил. И јас имам осознаено дека Небото ја
услишува мојата молитва кога така ќе се помолам.
Освен тоа, ако сме неумерени во јадењето, грешиме кон
сопственото тело. Во сабота таквите ќе спијат во Божјиот дом
и тоа за време на изнесување на горечките вистини од Божјата
реч. Тие не се во состојба да ги држат своите очи отворени ниту
да ги сфатат сериозните проповеди. Зар сметате дека тие луѓе
Го слават Бога во своето тело и душа, кои се Негови? Не, тие Го
обесчестуваат. Ваквиот начин на живот доведува до диспепсија.
Болниот не внимавал на редот и умереноста туку дозволил со
него да владее неговиот апетит и јадел помеѓу оброците. Ос
вен тоа, ако сè работел седејќи, не можел да ја почувствува жи
вотворната сила на чистиот воздух кој го помага варењето, ниту
доволно се движел што е неопходно за одржување на здравјето.
Некои од вас сметаат дека сепак некој би требало да ви каже
колку треба да јадете. Не треба така да биде. Ние мораме да се
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управуваме според моралните и верските начела. Мораме да
бидеме умерени во сè, бидејќи пред нас е нераспадливиот венец
и небесното богатство. А сега сакам да им кажам на своите браќа
и сестри: треба да се има морална храброст, да се заземе одлучен став и да се владее со себе. Јас никогаш не би сакала ова да
му го препуштам на некој друг. Вие премногу јадете, а потоа жа
лите поради тоа, така што постојано мислите за тоа што јадете и
пиете. Јадете толку колку што ви е потребно и потоа станете од
трпезата ведри и чисти во очите на небото, без никаква грижа
на совест. Ние не веруваме дека треба целосно да ги отстраниме
искушенијата од децата или возрасните. Сите ние мораме да се
бориме и спротивставуваме на искушенијата на сатаната и да бидеме свесни за тоа дека во себе имаме сила тоа да го направиме.
Додека од една страна ве опоменуваме да не јадете преку
мерно, дури ниту кога е во прашање најдобра храна, од друга
страна би сакале да ги опоменеме и оние кои одат во крајност, да
не подигаат лажно знаме и да не запнуваат и останатите да се соберат околу нив. Има многу луѓе кои се нафатиле да ја проповедаат здравствената реформа бидејќи не се способни да се посве
тат на ниту една друга активност, да се грижат за сопственото семејство ниту да ги исполнуваат своите реални должности во црквата. И што прават тие? Се фрлаат на здравствената реформа како да се во состојба тука да постигнат некој успех. Се нафаќаат на
одговорности мажите и жените, а всушност не разбираат ништо.
Сакам да го подигнам својот глас против почетниците кои се
нафаќаат на лекување на болести според начелата на здрав
ствената реформа. Да не даде Бог да бидеме предмет на нивните опити. Ние сме премногу малку. Освен тоа, неславно е да за
гинеме во таква борба. Бог нека нè сочува од таквата опасност!
Нам не ни се потребни такви учители и лекари. Болестите треба
да ги лекуваат луѓе кои знаат нешто за човечкиот организам. Не
бесниот лекар е полн со милосрдие. Такви треба да бидат и сите
оние кои имаат работа со болните. Некои кои вршат должност
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на лекар се лицемерни, себични и тврдоглави. Не можете на
ништо да ги подучите. Можеби никогаш во својот живот не на
правиле ништо корисно. Можеби не успеале во животот. Не знаат
ништо од она што е вредно да го знаат, а сепак се нафаќаат да
лекуваат според начелата на здравствената реформа. Не смееме да дозволиме овие луѓе да упропастат некого. Не, ние не мо
жеме тоа да си го дозволиме! (2. Сведоштво, 362-375)
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ОДМОР
„Сладок е сонот за оној, кој се труди, - па јадел тој малку или
многу; но прејадувањето не му дава на богатиот да заспие.“
(Проповедник 5:12)

екои луѓе се разболуваат поради прекумерна работа.
За обновување на здравјето на таквите, одморот, ослободувањето од грижите и умерената исхрана се од суштинско значење. На оние чијшто мозок е преморен и кои ста
нале нервозни поради постојаната работа и задржување во зат
ворен простор, најмногу би им користела посета во природа,
каде што во непосреден допир со природата би можеле да водат
поедноставен и безгрижен живот. Прошетките по околните шу
ми и полиња, берењето цвеќиња, слушањето на птичјото пеење,
ќе придонесе многу повеќе за нивно закрепнување, отколку
кое било друго средство. (Здравје и среќа, 235)
„Дојдете и вие во осамено место и одморете се малку.”
(Марко 6:31)
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Повеќе семејства кои живеат во градот или во населби, нека
ги остават своите работи кои телесно и умствено ги окупирале и
нека одат во природа на брег, на некое езеро или во шума, каде
што е убава природата. Нека понесат едноставна, здрава храна,
најдобро овошје и житарици и во сенката на некое дрво или
под небесниот шатор нека постават маса. Возењето, движењето
и природата ќе го зајакне апетитот и тие ќе можат да уживаат во
гозбата на која и царевите можат да им позавидат.
Во такви ситуации и родителите и децата треба да бидат слободни од грижи, работа и товар. Родителите треба да станат деца
со своите деца, правејќи сè што можат за да ги израдуваат. Цел
ден нека биде посветен на одмор. За оние кои работат во затворени простории или седејќи, движењето на чист воздух ќе биде
корисно за здравјето. Секој кој може треба да го смета овој со
вет за должност. Ништо нема да се изгуби, но многу ќе се добие.
Тие можат да се вратат на своите обврски со нов живот и нова
храброст и ревно да се посветат на својата работа; таквите ќе бидат подготвени да и се спротивстават на болеста. (Темели на
среќниот дом, 501)

Освежување со разновидна работа
Младите треба да имаат на ум дека се одговорни за сите предности кои ги уживаат, за корисната употреба на своето време
и за правилната употреба на своите способности. Тие можат да
постават прашање: Зар не можеме да имаме забава или разоно
да? Зар само ќе работиме, работиме, работиме без никакви промени? Промената која одвојува од физичката работа, која сериозно ја оптоварила силата, повремено е неопходна за да можеме
повторно да се посветиме на работата, трудејќи се да постигнеме
поголеми успеси.
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За обнова на физичката сила не е потребно целосно
мирување.
Дури и тогаш кога ќе се заморат со еден вид на работа, тие не
треба да ги трошат своите скапоцени моменти. Тие можат да по
бараат некоја друга работа која не е толку напорна, но која ќе биде
благослов за нивната мајка и сестри. Со олеснување на нивните товари, земајќи ги на себе најтешките товари, тие можат да најдат разонода која произлегува од начелата, кои ќе им пружат
вистинска среќа, а своето време нема да го поминат во бесполезно или себично попуштање. Тие секогаш можат корисно да го
употребат своето време и секогаш да се освежат со преоѓање на
друга работа, а времето да го користат така што секој момент ќе
му послужи некому за добро. (Темели на среќниот дом, 507)
Многумина тврдат дека за зачувување на физичкото здравје
потребно е да учествуваат во себични забави. Вистина е дека за
најдобриот развој на телото е потребна промена, затоа што со
промена умот и телото се освежуваат и крепат; таа цел не се постигнува со учествување во неразумни забави, на штета на извршувањето на домашните должности кои треба младите да ги
извршуваат. (Темели на среќниот дом, 508)
Треба да се обрне внимание на редовни часови за спасување
и работа. Ние мораме да имаме време за одмор, време за разонода, време за размислување... начелата на умереност имаат по
голем опсег отколку што повеќето мислат. (Темели на среќниот
дом, 494)
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Службениците мора да имаат
време за одмор
Видов дека има малку од оние кои ја сфаќаат постојаната, заморна работа на оние кои ја носат одговорноста на работа во
канцеларија. Тие ден по ден, седмица по седмица, се зад затво
рена врата, а постојаниот напор на умствените моќи сигурно го
поткопува нивниот организам и ја намалува нивната животна
сила. Овие браќа се во опасност да доживеат ненадеен слом. Тие
не се бесмртни и без промена тие ќе се истрошат и ќе станат изгубени за делото.
Тие ретко кога доживеале некоја промена, освен кога доби
вале температура или заболувале од некоја болест. Тие треба
почесто да вршат промени, почесто да посветат цел ден одмор
со своето семејство, кое речиси е целосно лишено од нивното
друштво. (Темели на среќниот дом, 495)
Постои разлика помеѓу рекреација и забава. Рекреацијата, кога
е навистина она што нејзиното име значи, (ре-креација) зајакнува
и изградува. Одвојувајќи нè од нашите секојдневни грижи и работи,
таа му пружа освежување на умот и на телото и така нè оспособува со нова сила да се вратиме на сериозната животна работа.
Од друга страна, забавата се бара поради уживање и во неа
често се претерува; таа ја троши силата за полезна работа и така
станува пречка за вистинскиот успех во животот. (Темели на среќниот дом, 512)
Тие треба да посветат далеку поголемо внимание на зачувување на своето физичко здравје; бидејќи силата на умот во голем дел зависи од силата на телото. Соодветни периоди на сон
и одмор со изобилство на физички вежби се од суштинско зна
чење за здравјето на телото и умот. Да и се скратуваат на природата нејзините часови за одмор и закрепнување, дозволувај
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ќи му на еден човек да извршува работа за четворица, тројца, па
дури и двајца ќе предизвика непоправлива штета. (Евангелски
работници, 422)

Ноќен одмор
Сонот како пријатна природна обнова, го закрепнува и зајак
нува измореното тело и го подготвува за утрешните должности.
(1. Сведоштво, 394)
Природата ќе ја обнови силата и виталноста во часовите на
нивното спиење, доколку не ги прекршуваат нејзините закони.
(Здрав живот, 69)
Бидејќи процесот на изградба на телото се одвива во текот
на часовите на одмор, од суштинско значење е, особено во младоста, спиењето секогаш да биде редовно и изобилно. (Мојот
живот денес, 157)
Одреденото време за одмор им е неопходно на сите, а осо
бено на жените. (Евангелизам, 395)

Не создавајте навика да седите по девет часот навечер.
Секое светло треба да се згасне. Ова претворање на
ноќта во ден е лоша и нездрава навика, и со таквото
читање во време кога треба да се одмара, мнозина кои
се занимаваат со умна работа, силно го загрозуваат
своето здравје.
Тоа ја повикува крвта во мозокот, а потоа настанува немир, и
скапоцениот сон, кој треба да го одмори и освежи телото, не
доаѓа тогаш кога е најпосакуван. Особено оние кои се занимаваат
со умна работа треба да се смират и ниту на било кој начин да
не се возбудуваат пред спиење. (Објавени ракописи 9, 46)
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Спиењето пред полноќ вреди многу повеќе од она по пол
ноќ. Два часа добар сон пред дванаесет часот вреди многу по
веќе отколку по полноќ. (Објавени ракописи 1, 224)
Некои од младите се спротивставуваат на редот и дисципли
ната. Тие не ги почитуваат правилата на куќниот ред за времето
одредено за утринско станување. Тие лежат во кревет неколку
часа по разденувањето, кога сите треба да бидат на нозе. А на
полноќ ги држат светилките запалени користејќи ја вештачката
светлина наместо дневната светлина со која природата нѐ снаб
дува во предвидените часови на денот.
Нашиот Бог е Бог на редот, и Тој сака Неговите деца да се доведат во ред и под Негова дисциплина. Зарем нема да ни биде
подобро ако раскинеме со оваа навика на претворање на ноќта
во ден, и свежите утрински часови во ноќ? Ако младите форми
раат навики на редовност и поредок, тие ќе го подобрат здрав
јето во духовноста, меморијата и склоностите. (Совети за детето, 111)

Што обично го нарушува сонот,
и како тоа може да се избегне?
Доколку се зема трет оброк, тој треба да биде лесен и неколку часа пред заминување во постела. Меѓутоа, кај многу несреќници, заморениот желудник може напразно да се жали барајќи
одмор. Во него се внесува повеќе храна, која ги става органите
за варење во движење за повторно да ја вршат истата работа и
за време на спиењето. Сонот на таквите луѓе често пати е пореметен со непријатни соништа и наутро тие се будат неосвежени.
Се јавува чувство на изнемоштеност и губиток на апетит. Низ
целото тело се чувствува недостиг на сила. За кратко време орга
ните за варење се исцрпени, бидејќи немале време за одмор.
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Овие луѓе стануваат несреќни диспептичари кои патат од лошо
варење и се прашуваат што ги направило такви. Причината предизвикала сигурни последици. (Совети за исхраната, 174)
Ако оваа навика (на јадење доцна во ноќта, непосредно пред
спиење) се практикува подолго време, здравјето ќе стане сери
озно оштетено. Крвта станува нечиста, тенот нездрав, а често
се појавува и осип на кожата. Често ќе слушнете како некои се
жалат на болки и воспаленија во пределот на стомакот; и додека
ја извршуваат својата работа желудникот толку ги измачува така
што се принудени да се воздржат од работа и да се одморат. Тие
се чини не се свесни за својата состојба и не водат сметка за тоа;
бидејќи откако ќе поминат болките, тие изгледаат здрави.
Откако желудникот, кој бил преоптоварен, ќе ја изврши сво
јата задача, тој станува исцрпен, што предизвикува истоштеност.
Тука мнозина се заблудени, мислејќи дека поради недостиг на
храна се јавуваат такви чувства, и не давајќи му на стомакот време за одмор, повторно јадат и тоа уште повеќе, што за некое
време ја отстранува истоштеноста. (Здрав живот, 165)
Друга погубна навика е јадењето пред спиење. Иако се зе
мени сите редовни оброци, луѓето повторно јадат пред спиење
затоа што чувствуваат слабост. Ваквото попуштање создава толку силна навика што некои дури мислат дека ако не јадат вооп
што нема да можат да заспијат. Како резултат на ова доцно јаде
ње, органите за варење продолжуваат да работат за време на
ноќта. Но иако постојано работи, желудникот не може правилно
да ја изврши својата задача. Тогаш често се јавуваат непријатни
сништа, а човекот наутро се буди неосвежен и без желба за по
јадок. Кога одиме на починка, желудникот треба да биде готов
со својата работа и да ужива одмор како и другите органи во
нашето тело. Оваа навика на вечерно јадење е особено штетна
за оние кои многу време поминуваат во седечка положба. Вак
вата неуредност често пати предизвикува болест која завршува
со смрт. (Совети за детето, 251)
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„И го зеде Господ Бог човекот (кого го создаде), го насели
во Едемската градина, за да ја обработува и да ја чува.“
(Создавање 2:15)

Активноста е закон на нашето битие. Секој орган на
телото има своја одредена задача и од неговото извр
шување зависи нашиот развој и силата. Правилната
работа на сите органи му дава на организмот сила и
виталност, додека тенденцијата кон неактивност води
кон распаѓање и смрт.
рзете ја раката и ослободете ја по неколку седмици, ќе видите колку таа е послаба од онаа со која во меѓувреме нормално сте се користеле. Неактивноста доведува до исти
последици во целиот мускулен систем.
Неактивноста претставува значителна причина за болест.
Движењето ја забрзува и изедначува циркулацијата на крвта во
организмот, додека во состојба на неактивност, крвта не цир
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кулира правилно и затоа во организмот не доаѓа до размена на
материите, кои се толку неопходни за животот и здравјето. Кожа
та, исто така, станува неактивна. Нечистотиите не се излачуваат
како во случај на интензивно вежбање, кое со забрзувањето на
крвотокот ја одржува кожата здрава, а белите дробови ги храни
со изобилство на чист и свеж воздух. Таквата состојба на орга
низмот двојно ги оптоварува органите за лачење, а неизбежна
последица на сето тоа е болеста.
Инвалидите не треба да се охрабруваат на неактивност. Кога
е во прашање преоптовареност и сериозна исцрпеност во кој
било поглед, целосното мирување за некое време може да претставува заштита од сериозни болести; меѓутоа, во случај на траен
инвалидитет, ретко кога треба да се избегнува секаква активност.
Оние што се исцрпени од ментална работа, треба да се од
морат од заморни мисли, но не треба да бидат наведени на помисла дека наводно е опасно да ги користат нивните умни способ
ности. Многумина се склони да ја сметаат својата состојба за
полоша, отколку што таа навистина е. Никако не смееме да пот
тикнуваме таква состојба на духот, затоа што таа влијае многу
неповолно на оздравувањето.
Проповедниците, професорите, учениците и сите други умствени работници, често страдаат од болест поради тоа што теш
ките ментални напори не ги ублажуваат со толку потребната
физичка активност. Она што на овие лица им е потребно е многу
поактивен живот. Навиката на строга умереност во комбинација
со правилни вежби, ќе им обезбеди како умствена така и телесна
сила и ќе ја зајакне издржливоста на сите умствени работници.
Оние кои ги преоптовариле своите телесни сили, не треба
да се поттикнуваат целосно да се откажат од физичката работа.
Но, за да донесе најголем благослов, работата треба да биде
систематизирана и пријатна. Всушност, најдобро е движење на
отворено, и треба да биде испланирано така што ќе ги зајакне
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органите кои се ослабени; тоа треба сесрдно да се преземе. Ра
ботата со раце никогаш не треба да се смета за нешто што го понижува човекот и се сведува на ропско аргатување.
Кога инвалидите немаат на што да го посветат своето внима
ние и своето време, нивните мисли се концентрираат на себе и
стануваат уште помрачни и пораздразливи. Тие често се задржуваат на нивните лоши чувства, сè додека не дојдат до заклучок
дека нивната состојба е далеку полоша, отколку што навистина
е. И како резултат на тоа, тие стануваат целосно неспособни да
направат нешто.
Неактивноста е најголемото проклетство што може да им се
случи на повеќето инвалиди. Извршувањето на некоја лесна корисна работа, која не го преоптоварува умот или телото, има
благотворно влијание и на телото и на душата. Тоа ги зајакнува
мускулите, ја подобрува циркулацијата и на инвалидот му пружа
задоволство, уверувајќи го дека не е сосема бескорисен во де
ловниот свет. Можеби на почетокот ќе може да извршува само
некоја мала работа, но набргу ќе увиди дека неговата сила се
зголемува, а сразмерно со зголемувањето на силата ќе се зголе
мува и неговата работна способност.
И покрај сето она што е кажано и напишано во врска со нивното значење, сè уште постојат многу луѓе кои ги занемаруваат
физичките вежби. Некои премногу се дебелеат, затоа што орга
низмот им е презаситен, други пак се тенки и слаби, затоа што
нивните витални сили се исцрпени од исфрлувањето на преку
мерно внесената храна. Црниот дроб е оптоварен во своите напори да ја очисти крвта од нечистотијата, а како резултат на се
то тоа настанува болест.
Таквите вежби во многу случаи можат да бидат покорисни за
здравјето од лековите. Честопати лекарите им препорачуваат
на своите пациенти да одат дури и преку океанот, да одат до
некој минерален извор или да посетат различни места поради
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промена на климата; но во најголем број случаи доколку биле
умерени во исхраната и умерено и здраво се рекреирале, тие можеле да заштедат и време и пари и да оздрават дома.
Активноста дава моќ. (Мојот живот денес, 144)

Подобро од било кој лек
Во сите такви случаи, добро насочената физичка активност
се покажала како ефикасно лековито средство. Во некои случаи
таа е неопходна за обновување на здравјето.

Волјата оди напоредно со работата на рацете и затоа
кај таквите инвалиди треба да се разбуди волјата. Кога
волјата е заспана, имагинацијата станува неприродна
и организмот не е во состојба да ѝ се спротивстави на
болеста.
Сите кои се во можност би требало и зиме и лете да се дви
жат на отворено, секогаш кога тоа го дозволува времето. Но,
облеката треба да биде погодна за вежбање, а нозете мораат да
бидат добро заштитени. Една прошетка, дури и во зима, може да
биде покорисна за здравјето отколку сите лекови кои лекарите
можат да ги пропишат. За оние кои можат да одат, одењето е подобро од возењето. Мускулите и крвните садови се оспособуваат
подобро да ја вршат својата работа. Ќе се зголеми виталноста,
која е толку неопходна за здравјето. Белите дробови ќе ја извр
шуваат потребната работа, бидејќи е невозможно да се излезе
на свеж воздух во зима наутро, а притоа белите дробови да не
се рашират. (2. Сведоштво, 529)
Физичкото движење како средство за закрепнување е помоќ
но и поефикасно дури и од лекувањето со вода. (4. Сведоштво, 94)
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Го подобрува варењето
Движењето ќе му помогне и на варењето. Многу е корисно
да се излезе на прошетка после оброкот, држејќи ја главата исправено, со исфрлени рамена и така да се оди. Умот ќе се пре
насочи од себе кон убавините на природата. Колку помалку се
мисли на желудникот после јадењето, толку подобро. Ако постојано стравувате дека храната ќе ви наштети, тогаш тоа најверојатно и ќе се случи. Заборавете на себе и мислете на нешто при
јатно. (2. Сведоштво, 530)
Бидејќи движењето ја потпомага работата на органите за варење, тоа е особено полезно за диспептичарите (оние што стра
даат од лошо варење), додека премногу напорната физичка или
умствена работа, која би се презела веднаш по оброкот, го попречува процесот на варењето; но кратката прошетка по обро
кот, со крената глава и рамења повлечени наназад, е од голема
полза.

Нема да умрете
Вас болните ве советувам да преземете нешто. Разбудете ја
силата на волјата и направете барем еден обид. Оттргнете ги вашите мисли и чувства од самите себе. Одете во вера. Ако сте склони да ги насочувате своите мисли на самите себе, плашејќи се
дека ќе го загубите животот ако се движите и ако се изложите на
влијанието на воздухот, тогаш треба да се спротивставите на таквите мисли и чувства. Не ѝ попуштајте на вашата болна фантазија.
Ако не успеете во тој обид, можете само да умрете. И што ако
умреш? Подобро е да биде загубен еден живот, отколку многу
животи да бидат жртвувани. Вашите сфаќања не само што го уништуваат вашиот живот, туку нанесуваат штета на оние чиј живот
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е многу подрагоцен од вашиот. Но, начинот на живот кој ние
ви го препорачуваме нема да ве лиши од животот, ниту ќе ви
наштети. Вие од тоа ќе добиете само корист. (2. Сведоштво, 534)
Главна, ако не и единствена причина зошто многумина за
болуваат е што крвта не им циркулира слободно и што во неа
не се вршат промени кои се нужни за живот и здравје. Овие луѓе не му пружиле на своето тело движење и на своите бели
дробови храна, чист и свеж воздух; затоа крвта не е во состојба
да се обнови туку мрзливо тече низ организмот. Колку повеќе се
движиме, толку подобра ќе биде циркулацијата на крвта. Многу
повеќе луѓе умираат поради тоа што не се движат отколку поради премореност; многу повеќе се оние кои корозираат, откол
ку оние кои се трошат. Оние кои ќе се привикнат на движење
на чист воздух, по правило ќе имаат добра и силна циркулација.
Ние многу повеќе зависиме од воздухот кој го вдишуваме от
колку од храната која ја јадеме. Мажите и жените, младите и старите, кои сакаат да бидат здрави и да уживаат во активниот жи
вот, треба да имаат на ум дека тоа не може да се постигне без
добра циркулација. Какви и да се нивните склоности и нивното
занимање, тие треба да настојуваат што повеќе да се движат на
свеж воздух. Треба да сметаат дека нивна верска должност е
да прекинат со стариот начин на живот - со затворените врати,
без движење на чист воздух. Некои болни се многу самоволни
и нема да увидат од колкава важност е секојдневното движење
во поле и чистиот воздух. Од страв да не настинат, тие од година
во година одат по својот пат, живеејќи живот кој е опасен по
здравјето. Овие луѓе не можат никако да имаат здрава цирку
лација. Целиот организам страда поради недостатокот на движење и чист воздух. Кожата ја губи својата отпорност и станува
чувствителна на секоја промена во атмосферата. Затоа уште по
веќе се облекуваат и уште ја греат собата. Следниот ден бараат
уште малку подобро да се облечат и собата уште повеќе да се
загрее. Така ѝ угодуваат на секоја своја желба, додека не станат
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толку неотпорни што не можат да поднесат никакво студенило.
Некои ќе запрашаат: „Што да работиме? Сакате ли да настине
ме?” Ако облечете потопла облека, тоа нека биде во најмала
мерка и движете се, ако е можно, за да ја надополните загубата
на топлина. Ако навистина не сте во состојба да се движите, загрејте се на оган, но штом ќе се згреете, соблечете ја непотребната
облека од себе и оддалечете се од огнот. Кога оние кои можат
да се посветат на некоја работа во која би заборавиле да мислат
постојано на себе, во повеќето случаи би заборавиле дека им е
студено, и тоа нема да им наштети. Штом ќе се згреете толку колку што е потребно, треба да ја намалите температурата во со
бата. За оние кои имаат болни бели дробови ништо не е полошо
отколку прегреан воздух. (2. Сведоштво, 525)

Пешачењето за жените
Не постои друг вид на вежбање кој би бил толку корисен за
организмот во целина, како пешачењето. Активните прошетки
на свеж воздух ќе им донесат голема корист на жените и ќе им
помогнат да го сочуваат здравјето повеќе од било кое друго
средство. Пешачењето – е исто така еден од најефикасните методи за лекување на болниот човек, особено за оние кои имаат
повреди на екстремитетите. (Здрав живот, 130)

Стотици други болести
Утринските вежби, без разлика дали е тоа загревање,
пешачење или работа во градина – се потребни за нормална циркулација на крвта. Ова е најсигурната га
ранција од настинка, кашлица, белодробни заболувања,
заболувањата на црниот дроб, бубрезите и стотици
други болести. (Здрав живот, 130-131)
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За оние кои учат
Многу ученици и студенти со денови седат во тесна соба на
веднати над своите книги во свиткана положба, едвај дишејќи,
нивниот крвоток е забавен, нозете студени, а главата жешка. Бидејќи телото недоволно се исхранува, мускулите слабеат, а це
лиот организам е исцрпен и болен. Често, таквите ученици стану
ваат хронично болни. Тие можеле да излезат од училиштето
физички и ментално зајакнати, ако во текот на школувањето им
биле обезбедени соодветни услови, со редовно вежбање на
сонце и свеж воздух.
Ученикот кој се бори да се здобие со образование соочувајќи
се со ограничено време и средства, мора да разбере дека вре
мето потрошено за физичко вежбање не е загубено време. Оној
кој е постојано задлабочен во книгите наскоро ќе согледа дека
неговиот ум ја загубил свежината. Оние кои му подаруваат соодветно внимание на физичкиот развој подобро ќе напреду
ваат во стекнувањето знаење од книгите, отколку да го поминале сето свое време во учење. Недостатокот на физичка активност
ги слабее не само умствените туку и моралните сили. (Воспи
тување, 208.209)
Со цел луѓето да имаат добро урамнотежен ум, сите сили и
способности на битието треба да се развиваат со правилна упо
треба. Светот денес е преполн со еднострани луѓе затоа што се
користат и развиваат само едните способности, додека другите
поради неактивност потполно венеат. Многу од младите пог
решно се воспитуваат. Тие премногу се занимаваат само со изу
чување на книги, додека она од што практично зависи животот
целосно го занемаруваат.
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За да се одржи урамнотеженост на умот, со умните
напори треба да се комбинира разумен систем на фи
зичка работа, што ќе овозможи складен развој на сите
способности.
На студентите кои сакаат двегодишните студии да ги завршат
за година дена не треба да им се дозволи така да прават. Пре
земањето на двојни напори за мнозина значи преоптоварување
на умот, а целосно запоставување на физичкото движење. Нера
зумно е да се претпостави дека умот може да свари двојно поголема количина на умствена храна; а преоптоварувањето на умот
е исто толку голем грев како и преоптоварувањето на дигестивните органи. (Совети за родителите, учителите и студентите, 296)
По обилниот оброк не треба да се учи или веднаш да се пристапи на тешка работа; со тоа би се повредиле законите на те
лесното здравје. Енергијата на нервите веднаш по јадењето значително се троши. Силите на мозокот активно работат за да му
помогнат на стомакот. Според тоа, процесот на варење се попречува ако умот или телото се преоптоваруваат по јадењето. Жи
вотните сили кои се потребни за да се изврши работата во една
насока, се упатуваат назад во друга насока. (2. Сведоштво, 413)

Упатства
Особено при болеста
Жените
Голем дел од жените се задоволни кога можат да поминат
покрај шпоретот половина или дури и три третини од своето
време додека мозокот не им се загрее и зашемети. Тие треба да
излегуваат надвор и да се движат секој ден, па ако треба пора-
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ди тоа и да занемарат некои работи во домот. Ним им е потре
бен свеж воздух за да го одморат својот расеан мозок. (2. Све
доштво, 531)

Наскоро тие не ќе можат
да живеат без ова
Оние кои не ги користат своите екстремитети секој ден, бргу ќе
се заморат кога ќе се фатат за некоја работа. Вените и мускулите
не се во состојба да можат правилно да функционираат и да го
одржат целиот организам во здрава активност при што секој орган ја врши својата должност. Екстремитетите зајакнуваат со употреба. Умереното вежбање секој ден ги зајакнува мускулите, кои
без вежбање стануваат млитави и слаби. Црниот дроб, бубрезите
и белите дробови исто така зајакнуваат со секојдневно движе
ње на свеж воздух и стануваат способни да ја вршат својата работа. Повикајте ја на помош и силата на волјата за да се спротив
ставите на студот и да го направите посилен целокупниот нер
вен систем. За кратко време ќе ги увидите сите благодати од движењето и чистиот воздух, така што веќе нема да сакате да жи
веете без овие благодати. (2. Сведоштво, 533)

Не дозволувајте болката да ве спречи
Оние кои се со слабо здравје и по својата природа невни
мателни, не смеат да и попуштаат на својата склоност да бидат
неактивни, лишувајќи се од воздух и сонце, туку треба што по
веќе да се движат на свеж воздух, одејќи или нешто работејќи
во градината. Тоа секако ќе ги замори, но никако нема да им
штети. И ти, сестро моја, по таквото движење ќе чувствуваш за
мор, но тоа ништо нема да ти штети, само одморот потоа ќе ти
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биде многу посладок. Неактивноста ги слабее органите кои не
се употребуваат. Болки и исцрпеност се чувствуваат затоа што
мускулите ослабнале. Не е мудро да не се користат некои мускули
само затоа што при нивна употреба се чувствува болка. Таквата
болка често е предизвикана од напорите на природата да го по
врати животот и силата на оние делови на организмот кои поради неактивност станале речиси безживотни. Движењето на
тие долго неупотребувани мускули предизвикува болки, бидејќи
природата повторно се буди и оживува.

Вредноста на пешачењето за болните
Пешачењето, во секој случај кога за тоа постои мож
ност, е најдобар лек за болните, бидејќи во таквото
движење учествуваат сите органи на телото.
Многумина кои зависат од физикална терапија можат со вежбање на мускулите сами да направат за себе многу повеќе от
колку што физиотерапевтот може да направи за нив. Во некои
случаи недостатокот на движење причинува цревата и муску
лите да се соберат и ослабнат и тие органи кои слабееле затоа
што не се доволно користени, ќе зајакнат благодарение на движењето.

Не постои вежба која би можела да го замени пешаче
њето. Со пешачење во голема мера се подобрува цир
кулацијата на крвта, што, пак, придонесува за побрзо
лекување. (3. Сведоштво, 78)
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Интензитетот на физичката активност
„Со пот на лицето свое ќе јадеш леб.“ (Создавање 3:19)

Врз организмот на здравиот млад човек интензивните фи
зички вежби имаат зајакнувачки ефект. Без таков физички напор
мозокот не може правилно да функционира со максимална ефикасност – во острината на реагирањето. (Специјални сведоштва,
серија Б, број 1, стр. 28-30)
Ако сте поканети да учествувате на црковен состанок, запра
шајте се: дали имате доволен потенцијал за перципирање на
слушнатите и претставените податоци? Ако не се наоѓате во со
одветна форма, ако вашиот ум е затапен и отсутен, вие немате
право да учествувате на таквите средби. Дали чувствувате вна
трешна желба да имате конфликт со некого? Тогаш не одете на
состанокот; ако отидете таму во таква состојба, вие само ќе се
обесчестите себеси пред Бога. Земете ја секирата и исцепете ги
дрвата – или занимавајте се со друг вид на вежбање, до тогаш додека не се вратите во нормала и не стекнете рамнотежа. (Ме
дицинска служба, 295)
Качувањето по ридовите претставува физички напор кој е мошне корисен за нашите проповедници, лекари и други работ
ници кои се во опасност да не се движат доволно. (Евангелизам,
386)
На учениците им е неопходно енергично вежбање. (Воспи
тување, 210)

Тип на вежби
Градинарството е еден вид на вежба за целото тело: рацете,
нозете и торзото (горниот дел на телото). Секому се препорачува
да си прилагоди за себе избалансирана програма на физички
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оптоварувања во која пропорционално ќе бидат вклучени сите
делови на телото. Физичката работа е најпосакувана (за разлика
од вежбањето, како цел сама за себе), во која се развиваат и
волјата и разумот на човекот.

Вежбањето кое само претставува игра или движење
не ни нуди најголема корист. Престојот на чист воздух
и вежбањето на мускулите ни донесуваат некаква
полза, но ако истата сила се вложи во некоја корисна
работа, користа би била поголема и би имале чувство
на задоволство.
Таквите вежби донесуваат чувство на корисност и одобру
вање на совеста за добро извршената должност. (Темели на
среќниот дом, 418)
Движењето на чист воздух треба да се претстави како животна потреба. Всушност не постојат подобри можности за такво
движење од обработувањето на земјата. (Здравје и среќа, 204)

Циркулација на крвта
„Зашто душата на секое тело е во крвта негова...“ (Левитска
17:11)

Совршено здравје зависи од совршената циркулација. До
колку циркулацијата на крвта во организмот е подобра, дотолку
крвта е послободна од пречките и нечистотијата. Крвта го храни
телото. Здравјето на телото зависи од здравата циркулација на
крвта. (Здрав живот, 178)
Зa дa имaмe дoбрo здрaвje, мoрaмe дa имaмe дoбрa крв, зaтoa
штo крвтa e рeкa нa живoтoт. Taa гo нaдoмeстувa истрoшeнoтo и
гo хрaни нaшeтo тeлo. Taa дoнeсувa живoт и витaлнoст дo сeкoj
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дeл oд нaшиoт oргaнизaм, кoгa e зaдoвoлeнa сo сooдвeтни хрaн
ливи eлeмeнти и прoчистeнa и зaсилeнa oд дoпирoт сo свeжиoт
вoздух. Кoлку e пoдoбрa нejзинaтa циркулaциja, тoлку пoдoбрo
тaa ќe ja изврши свojaтa зaдaчa.
Зa дa имaмe дoбрa крв, ниe мoрaмe прaвилнo дa дишимe.
Длaбoкoтo вдишувaњe чист вoздух штo ги испoлнувa бeлитe дрoбoви сo кислoрoд ja прoчистувa крвтa. Toa ѝ дaвa нa крвтa свeтлa
бoja и кaкo живoтвoрнa рeкa ja испрaќa дo ситe дeлoви нa тeлoтo.
Дoбрoтo дишeњe ги смирувa нeрвитe; гo стимулирa aпeтитoт, гo
пoтпoмaгa вaрeњeтo и дaвa здрaв, oкрeпувaчки сoн. (Здравје и
среќа, 272)
При сeкoe oтчукувaњe нa срцeтo, крвтa трeбa лeснo и брзo дa
пoминe низ сeкoj дeл oд тeлoтo. Нejзинoтo циркулирaњe нe смee
дa бидe oтeжнaтo сo тeснa oблeкa или стeгaњe, или пaк сo нe
дoвoлнo зaтoплувaњe нa eкстрeмитeтитe. Сé штo ja пoпрeчувa
циркулaциjaтa, ja пoтиснувa крвтa нaзaд вo витaлнитe oргaни штo
дoвeдувa дo нejзинo нaтрупувaњe. Кaкo рeзултaт нa тoa, чeстo
пaти сe jaвувaaт глaвoбoлкa, кaшлицa, срцeбиeњe или лoшo вa
рeњe нa хрaнaтa. (Здравје и среќа, 271)

Одржувајте го здравјето на вашето срце
„Од сè, што е за пазење, најмногу чувај го срцето свое,
зашто од него се изворите на животот“ (Изреки 4:23)

Главна, ако не и единствената причина зошто мнозина ста
нуваат инвалиди е што крвта не им циркулира слободно, и про
мените во таа витална течност, кои се неопходни за животот и
здравјето не се остваруваат. Таквите не се движат доволно, ниту
пак нивните бели дробови ги хранат со чист и свеж воздух; за
тоа невозможно е крвта да им се витализира и таа низ целиот
организам тече пребавно.

102

ДВИЖЕЊЕ

Лошата циркулација прави крвта да стане нечиста, предиз
викувајќи застој на крвта (конгестија) во мозокот и белите дро
бови и предизвикува болести на срцето, црниот дроб и белите
дробови. (Здрав живот, 180)
Ако човекот во својот ум е слободен и среќен, бидејќи све
сен дека чини добро и наоѓајќи задоволство во тоа што ги усре
ќува другите, тоа создава расположение кое делува на целиот
организам, предизвикува послободна циркулација на крвта и го
јакне целото тело.“ (Мојот живот денес, 150)

Болести на срцето
Месната храна, путерот, сирењето, богатите колачи, зачине
тата храна и зачините слободно се користат и од старите и од
младите... Таквата храна органите во кои се создава крвта не можат да ја претворат во добра крв.
Тешкотиите со настинката, болестите на бубрезите, главобол
ката и срцевите проблеми се резултат на неумереноста во јаде
њето. (Здрав живот, 181)
Маслинките, слично на зрнестите плодови, соодветно под
готвени, можат да го заменат путерот и животинското месо. Маслото што го внесуваме при јадење на маслинката е далеку подобро од животинското масло и салото. Тоа служи како лаксатив.
Благотворно е и за болните од туберкулоза како и за оние со заболен или воспален желудник. (Здравје и среќа, 298)

Во допир со природата
Творецот, за нашите прародители избрал околина која била
најдобро прилагодена за нивното здравје и среќа. Тој не ги сместил во некоја палата, ниту ги опкружил со вештачки украси и
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луксузни работи, за кои денес многумина копнеат. Тој ги довел
во допир со природата и во блиска заедница со светите небесни
битија.
Во градината што Бог ја подготвил како дом за Неговите деца, преубавите грмушки и нежните цвеќиња, биле пријатна глетка на секој чекор. Во неа имало дрвја од секоја сорта, многу од
нив биле преполни со миризливи и вкусни плодови. На нивните гранки птиците пееле славопојни песни. Под нивната сен
ка, земните суштества се дружеле заедно без страв.
Адам и Ева, во нивната неизвалкана чистота, се восхитувале
на глетките и звуците во Едем. Бог ја одредил нивната задача во
градината „да ја обработува и да ја чува.“ (Создавање 2: 15) Се
којдневниот труд им носел здравје и радост, а среќниот пар со
радост ги поздравувал посетите на својот Творец, Кој на крајот
од денот им се придружувал во прошетка и разговор. Господ секојдневно ги поучувал.
Начинот на живот што Бог го одредил за нашите прародители
претставува поука и за нас. И покрај тоа што гревот ја замрачил
Земјата, Бог сака Неговите деца да најдат задоволство во де
лата на Неговите раце. Колку сме поблиску до Неговиот план на
живот, толку почудесно Тој ќе работи за исцелување на човеш
твото кое страда. Болните треба да бидат во потесен допир со
природата. Животот на отворено, во природна околина, ќе има
чудотворно дејство на многу беспомошни и речиси безнадежни
лица.
Бучавата, возбудата и конфузијата во градовите, нивниот ограничен и вештачки живот, се заморни и исцрпувачки за болните.
Воздухот исполнет со чад и прашина, со отровни гасови и бакте
рии на заразните болести е мошне опасен за животот. Болните,
кои во најголем дел се затворени во четири ѕида, речиси се чувствуваат како затвореници во своите соби. Тие гледаат само куќи,
тротоари и забрзано мноштво народ, и можеби се лишени од
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можноста да погледнат во синото небо, сонцето, тревата, цвеќи
њата или дрвјата. Така затворени, тие размислуваат за нивното
страдање и тага и стануваат жртви на своите тажни мисли.
И за оние што се морално слаби, градовите изобилуваат со
опасности. Во нив, пациентите кои треба да ги победат своите
неприродни апетити, постојано се изложени на искушение. Тие
треба да се сместат во нова средина, каде што нивните мисли ќе
им бидат насочени во друг правец; треба да бидат ставени под
влијанија сосема различни од оние што им го уништиле животот. За извесно време, нека бидат преместени во почиста атмо
сфера, далеку од влијанијата што ги одвојуваат од Бога.
Институциите за згрижување на болните ќе бидат далеку по
успешни доколку би можеле да се изградат подалеку од градовите. И колку што е можно, сите оние што се обидуваат да го
повратат здравјето, треба да престојуваат во средина во која ќе
имаат корист од животот во природата.

Природата е Божји лекар. Чистиот воздух, прекрасната
сончева светлина, цвеќињата и дрвјата, овоштарниците и лозовите насади како и активностите на отворен
простор покрај такво опкружување, донесуваат здрав
је и живот.
Лекарите и медицинските сестри треба да ги поттикнат своите пациенти да се задржуваат што подолго на свеж воздух. За
многу инвалиди, престојувањето во природа е единствениот лек
кој им е потребен. Природата има чудотворна моќ да ги лекува
болестите предизвикани од возбудите и претерувањата на современиот живот, живот кој ги ослабува и ги уништува силите
на телото, умот и душата.
Колку само мирот и слободата на село би биле благотворни
за болните, уморни од градскиот живот, блескавите светилки и
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уличната врева! Колку нетрпеливо би се свртеле кон сцените
на природата! Колку би им било драго да престојуваат на свеж
воздух, да уживаат во сончевата светлина и благопријатниот
мирис на дрвјата и цвеќињата!

Боровата смола, благопријатниот мирис на кедарот
и елката и другите дрвја во себе имаат животворни
својства кои го обновуваат здравјето.
Кога се во прашање хроничните болести, ништо не може да
го врати здравјето и среќата во толкава мерка, како животот во
привлечна природна околина. Тука и најбеспомошните можат
да седат или да лежат на сонце или под сенката на дрвјата.
Доволно е само да ги подигнат очите, за да го видат убавото
зеленило над себе; и додека го слушаат шумолењето на ветрето,
ги обзема некое пријатно чувство на смиреност и освежување.
Изнемоштениот дух оживува, а изгубената сила се враќа. Духот
несвесно се смирува, а забрзаниот пулс станува се постабилен.
И додека така болните постепено закрепнуваат, тие ќе се обидат и да зачекорат за да скинат некои прекрасни цвеќиња, кои
претставуваат скапоцени гласници на Божјата љубов кон Не
говото болно семејство на оваа Земја.
Треба да се направат планови за задржување на пациентите
надвор од затворениот простор. Треба да се пронајдат некои
пријатни и лесни работи со кои можат да се занимаваат оние
што се способни да работат. Покажете им колку е пријатна и
корисна работата во природа. Поттикнете ги да вдишуваат свеж
воздух. Научете ги да дишат длабоко и преку дишењето и збору
вањето да ги вежбаат стомачните мускули. Ваквото образование
за нив ќе биде од непроценлива вредност.

106

ДВИЖЕЊЕ

Вежбањето на отворено треба да се претстави како
животна потреба. А за таквите вежби нема ништо по
добро од обработувањето на земјата.
Пациентите нека се грижат за цветните леи, нека работат во
овоштарник или зеленчукова градина. Ако бидат охрабрени да
ја напуштат својата соба и да го поминуваат времето на отво
рено, одгледувајќи цвеќиња или вршејќи некоја друга лесна и
пријатна работа, тие ќе престанат да мислат на себе и своите
страдања.
Колку повеќе пациентот престојува на отворен простор, толку помалку ќе има потреба од нега. Колку повесела е неговата
околина, толку повеќе ќе има надеж. А ако е затворен во соба
та, колку и да е елегантно декорирана, тој ќе стане нетрпелив и
мрачен. Опкружете го со природата и нејзините убавини, сместете го таму, каде што ќе може да го набљудува растот на цвеќињата и да ги слуша птиците што пеат; и тогаш неговото срце ќе
запее во хармонија со песните на птиците. Ќе настапи олесну
вање за телото и умот. Интелектот ќе се разбуди, внатрешните
способности ќе се придвижат и умот ќе биде подготвен да ја
цени убавината на Божјата реч.
Во природата секогаш може да се најде нешто што ќе го сврти вниманието на болните од нив самите и ќе ги насочи нив
ните мисли кон Бога. Опкружени со Неговите чудесни дела, нивните умови ќе се издигнат над видливите нешта и тие ќе раз
мислуваат за она што е невидливо. Убавините на природата ќе
ги наведат да размислуваат за небесниот дом, каде што нема да
постои ништо што ќе ја наруши убавината, ништо што загадува
или уништува, ништо што би предизвикало болест или смрт.
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Лекарите и медицинските сестри нека црпат наука од
природата, која е отворена книга на Божјата премудрост.
Нека ги насочат своите пациенти кон Бога, чија рака ги соз
дала високите дрвја, тревата и цвеќињата, охрабрувајќи ги во
секоја пупка и цвет да видат израз на Неговата љубов кон Него
вите деца. Оној, Кој се грижи за птиците и цвеќињата, ќе се грижи
и за суштествата, кои се создадени според Неговиот изглед.
Надвор, во природа, среде работите што ги создал Бог, ди
шејќи го свежиот воздух што дава здравје, на болните најдобро
може да им се зборува за новиот живот во Христа. Тука може да
им се чита Божјата реч. Тука светлината на Христовата правед
ност може да ги осветли срцата помрачени од гревот.
Мажите и жените кои имаат потреба од физичко и духовно
исцелување, треба да бидат доведени во контакт со оние чии
зборови и дела ќе ги привлечат кон Христа. Тие треба да бидат
под влијание на Големиот Здравствен Мисионер, Кој може да
ја излекува како душата така и телото. Треба да ја слушнат при
казната за љубовта на Спасителот, за помилувањето, кое им е
обезбедено на сите кои доаѓаат кај Него да ги исповедаат сво
ите гревови.
Под такви влијанија, како што се овие, многу страдалници ќе
го променат начинот на животот. Небесните ангели соработуваат со човечките орудија внесувајќи охрабрување, надеж, радост и мир во срцата на болните и на оние што страдаат. Во такви услови болните ќе бидат двојно благословени и мнозина ќе
оздрават. Слабиот, несигурен чекор ќе ја поврати својата еластичност. Очите ќе го повратат својот сјај. Безнадежните ќе се
исполнат со надеж. На некогаш очајното лице, сега се огледа
вистинска радост. Наместо тага, во гласот сега се чувствува приз
вук на радост и задоволство.
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Кога ќе биде обновено физичкото здравје, мажите и жените
ќе бидат способни да ја практикуваат таа вера во Христа, што ѝ
обезбедува здравје на душата. Постои необјаснив мир, радост и
спокој во свеста дека гревовите ни се простени. Засенетата на
деж на христијанинот станува светла и јасна. Неговите зборови
го изразуваат верувањето: „Бог ни е нам прибежиште и сила, докажан помошник, во неволја.“ „Кога би тргнал и по долината на
смртната сенка, нема да се исплашам од злото, зашто Ти си со
мене; Твојот жезол и Твојата палка ме успокојуваат.“ „Тој му дава
сила на уморениот и му дарува јачина на изнемоштениот.“
(Псалм 46:1; 23:4; Исаија 40:29). (Здравје и среќа, 261-267)
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ИСХРАНАТА
И ЗДРАВЈЕТО
„Блазе тебе, земјо, кога царот ти е од род благороден,
и кнезовите твои јадат навреме, за поткрепа, а не за
преситување!“ (Проповедник 10:17)

ашите тела се изградуваат од она што го јадеме. Ткивата на организмот постојано се трошат; секое движење на секој орган предизвикува трошење, а потроше
ното се надоместува од нашата храна. Секој орган во телото го
бара својот дел од хранливите материи. Мозокот мора да го добие
својот дел; коските, мускулите и нервите го бараат својот. Пре
красен е процесот што ја претвора храната во крв и ја користи
крвта за изградба на разни делови од телото; тој процес се одви
ва постојано, внесувајќи храна и живот до секој нерв, мускул и
ткиво.
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Избор на храна
Треба да ја избереме онаа храна што најдобро ги обезбедува
потребните елементи за изградба на телото. Во овој избор, апе
титот не е сигурен водич. Тој е изопачен од лошите навики во
исхраната. Често бара храна која го нарушува здравјето и наместо
сила, предизвикува слабост. Ниту навиките на општеството не
можат да бидат сигурен водич. Голем причинител на болестите
и страдањата што преовладуваат насекаде, се токму популарно
прифатените заблуди во врска со исхраната.
За да дознаеме која храна е најдобра, мораме да го проучиме
првичниот Божји план за исхраната на луѓето. Оној, Кој го создал човекот и Кој ги разбира неговите потреби, му ја одредил хра
ната на Адам. „Еве” – рекол Бог, „Ви дадов секаков вид растение,
што дава семе. и секакви дрвја, што во себе имаат семе според
својот род и вид. Тоа да ви биде за храна!“ (Создавање 1:20) Кога
го напуштил Едем и тргнал да си обезбеди живот, обработувајќи
ја земјата под проклетството на гревот, на човекот му било доз
волено да јаде и „полска трева.“ (Создавање 3:18).

Житарките, овошките, зеленчукот и зрнестите плодови ја претставуваат исхраната што Творецот ја избрал
за нас. Оваа храна, подготвена на наједноставен и нај
природен можен начин, е најздрава и најхранлива.
Таа ја зголемува силата, издржливоста и острината на умот,
што не може да се постигне со посложена и постимулативна
исхрана.
Но, се случува храната, која инаку е здрава, да не одговара
секогаш на нашите потреби. Треба да се води грижа за изборот
на храната. Нашата исхрана треба да биде во согласност со
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годишното време, климатските услови во кои живееме и про
фесијата со која се занимаваме. Некоја храна е погодна за упо
треба во едно годишно време или климатско поднебје, но не
одговара на друго. Исто така, за луѓе од различни професии најдобро одговара различен вид храна. Храната која е многу корисна за оние што се занимаваат со тешка физичка работа е несоодветна за луѓето што работат седејќи или со големи умстве
ни напори. Бог ни дал широка разновидност на здрава храна и
секој треба да го избере од неа она за кое искуството и здравиот
разум покажале дека најмногу одговараат на неговите потреби.
Природата обилно ни дарува овошје, зрнести плодови и жи
тарки и со развојот на транспортните средства, тие од година
во година се разнесуваат сѐ подалеку. Како резултат на тоа, де
нес во секојдневната исхрана можеме да си дозволиме многу
прехранбени продукти, кои до пред неколку години се сметаа
за скап луксуз. Ова е особено точно, кога станува збор за сувото
и конзервирано овошје.
Зрнестите плодови и храната направена од нив сѐ повеќе се
користат како замена за месото. Но, за нашата храна да биде здрава и богата со нив, треба да комбинираме житарки, овошје и некои корења. Сепак треба да се води сметка да не се употребуваат
премногу зрнести плодови. Оние, кои се свесни за опасностите
од зрнестата храна, можат да ја отстранат оваа опасност, така што
ќе бидат умерени со неа. Треба да се запомни дека некои зрнести плодови не се толку хранливи како другите. Бадемите се подобри од кикиритките, но кикиритките, консумирани во ограничени
количини и во комбинација со житарки, се хранливи и сварливи.
Маслинките, слично на зрнестите плодови, соодветно подготвени, можат да го заменат путерот и животинското месо. Мас
лото што го внесуваме при јадење на маслинката е далеку подобро од животинското масло и салото. Тоа служи како лакса
тив. Благотворно е и за болните од туберкулоза како и за оние
со заболен или воспален желудник.
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Лицата навикнати на тешка, високо стимулативна исхрана,
имаат неприродно сетило за вкус и не можат одеднаш да се префрлат на едноставна исхрана. Потребно е време вкусот да стане
природен и желудникот да закрепне од злоупотребата што ја
поднесувал. Но, оние што ќе истраат, по некое време ќе откријат
дека оваа храна е сосема вкусна. Тие ќе научат да ги вреднуваат
нејзините фини и пријатни мириси и ќе ја јадат со поголемо задоволство од штетните деликатеси, а желудникот ќе може добро
да ја извршува својата задача, бидејќи нема да биде ниту вознемирен ниту преоптоварен.
За да се задржи здравјето, потребно е доволно количество
на здрави, хранливи производи.
Со мудро планирање, речиси во секоја земја можеме да го
обезбедиме она што е најдобро за нашето здравје. Насекаде се
распространети разновидни начини на подготвување ориз, пче
ница, пченка и овес, како и грав, грашок и леќа. Овие, заедно со
домашни или увезени овошки и разновидниот зеленчук што
расте на секое подрачје, ни даваат можност да составиме ком
плетен режим на исхрана без употреба на месо.
Онаму, каде што може да се одгледува овошје, тоа треба да
се суши или конзервира за зимница. Ситното овошје, како рибизлите, огроздот, јагодите, малините и капините, можат успеш
но да се одгледуваат на многу места на кои сега се запоставени
и малку се употребуваат.
Секогаш кога е можно при домашното конзервирање, треба
да се употребуваат стаклени тегли, а не лимени конзерви. Особено е важно, овошјето што го конзервираме да биде во доб
ра состојба. Користете малку шеќер и варете го овошјето само
колку што е потребно за конзервирање и за одржување во зим
ските периоди. Приготвено на ваков начин, тоа ќе биде одлична
замена за свежото овошје.
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Секаде каде по умерени цени може да се добие суво овошје,
како што се сувото грозје, сливите, јаболката, крушите, праските
и кајсиите, треба многу повеќе од вообичаено, да се употребува
како главна намирница во исхраната, а тоа ќе даде најдобри резултати за здравјето и виталноста на работниците од секоја класа.
Не смее да постои голема разновидност во еден оброк, би
дејќи тоа поттикнува на прејадување и предизвикува проблеми
со варењето.
Не е добро да се јаде овошје и зеленчук во ист оброк. Ако
варењето е слабо, мешањето на зеленчукот и овошјето, често
ќе предизвика неволја и ќе ги оневозможи менталните способ
ности. Подобро е да се земе овошје во еден, а зеленчук во друг
оброк.

Оброците треба да бидат разновидни. На масата не
треба постојано да се ставаат исти јадења, приготвени
на истиот начин. Кога е разновидна храната, се јаде со
поголемо задоволство и организмот подобро се храни.

Храна и пијалаци корисни
за нашето здравје

Храна од која треба
да апстинираме

Леб и житарки од цело
зрно (јачмен, пченица, рж,
просо, хељда...)

Бел леб и бели печива

Овошје и зеленчук
(свежо и во сушена
и конзервирана форма
преку зима)

Рафиниран шеќер и преработки
на шеќер (чоколади, бонбони,
и разни индустриски
преработки со шеќер)

Мешункасти растенија (боранија,
леќа, грав, соја, грашок,...)

Месо, и месни преработки,
морски плодови и риба

114

ИСХРАНАТА И ЗДРАВЈЕТО

Семиња и ладно цедени масла
добиени од нив (сусам, лен,
сончоглед, семки од тиква,
чиа семе,...)

Путер, маргарин, секакви
видови на млечни преработки,
стари превриени сирења

Ладно цедено маслиново масло
и маслинки

Рафинирани масла
и животинска маст

Урми, агава сируп, јаворов сируп
и мед (во мали количини)

Слатки, торти и колачи
со шеќер, млеко и јајца

Јаткасти плодови (во мали –
умерени количини – ореви,
бадеми, лешници, кикирики)

Секакви форми на грицки,
чипс, чоколадиран корнфлекс
и слично

Млеко и јајца (добиени од
здрави крави или кози и
кокошки одгледувани во
еколошка средина) - органски

Сода, прашок за печиво

Свежо цедени сокови од овошје
и зеленчук, смути

Пастеризирани сокови со
шеќер, газирани сокови

Вода – изворска ниско
минерална

Чај, кафе, алкохолни пијалаци

Домашни сушени зачини
(рузмарин, нане, магдонос,
морков, копар, пашканат, лук)

Зачини и слични стимулирачки
форми (бибер, цимет, вегета со
НАТРИУМ ГЛУТАМИНАТ), како и
сол во големи количини

Компоти и домашни сокови
направени од чисто зрело
овошје, пастеризирани и
конзервирани во стаклени тегли
со мала количина на шеќер

Туршија и оцет
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Подготовка на храната
Погрешно е да се јаде само за да се задоволи апетитот, но не
смееме да бидеме рамнодушни кон квалитетот на храната или
начинот на нејзината подготовка. Ако храната што ја јадеме
не е вкусна, ни телото нема да биде добро нахрането. Храната
треба да биде внимателно одбрана и разумно и умешно под
готвена.
Најфиното бело брашно не е најдобро за правење леб. Него
вата употреба не е ниту здрава, ниту економична. На белиот леб
му недостасуваат хранливи состојки што можат да се најдат во
лебот приготвен од брашно од цело зрно. Белиот леб е честа
причина за тврда столица и други нездрави состојби.
Прашокот за печиво и содата се штетни и непотребни при
подготвување на лебот. Содата предизвикува воспаление на желудникот и често го труе целиот организам. Многу домаќинки
мислат дека не можат да направат добар леб без сода, но тоа е
заблуда. Кога би се потрудиле да научат подобри методи, нив
ниот леб би бил поздрав и со попријатен природен вкус.
При подготвување леб од кисело тесто, односно леб со квасец, не треба да се употребува млеко наместо вода. Млекото е
дополнителен трошок, а му го одзема полезното дејство на лебот. Лебот подготвен со млеко, не трае толку долго како оној
замесен со вода и многу полесно ферментира во желудникот.
Лебот треба да биде лесен и сладок. Не смее да има никаков
киселкаст вкус. Векните треба да бидат мали и толку темелно
печени, со цел да се уништат габите на квасецот. Кога е топол и
свеж пресниот леб, од било кој вид, е тежок за варење. Тој никогаш не треба да се појави на масата. Ова правило, сепак, не важи за бесквасниот леб. Свежите бесквасни пченични лепчиња,
испечени во добро загреана рерна, се здрави и вкусни.
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Житарките кои се употребуваат за каша треба да се варат
неколку часа. Но меката или течната храна е помалку здрава од
сувата храна, која бара темелно џвакање. Двопекот е еден од
најлесно сварливите и највкусни производи. Исечете го лебот на
кришки, а потоа сушете го во топла рерна, додека од него не исчезне сета влажност. Потоа оставете го малку да порумени. Овој
леб може да се чува многу подолго од обичниот леб, а доколку
пред употреба го подгреете, тој ќе биде еднакво свеж, како да
е денешен.
Во храната обично се употребува премногу шеќер. Колачите,
слатките пудинзи, тортите, мармаладите, и џемовите го отежну
ваат варењето. Особено се штетни колачите и пудинзите, чии основни состојки се млекото, шеќерот и јајцата. Треба да се избег
нува неумерената употребата на млекото со шеќерот.
Млекото кое го употребуваме треба да биде целосно стери
лизирано. Со ваквата претпазливост се намалува опасноста да
добиете некое заболување од него. Путерот е помалку штетен,
кога се јаде намачкан на студен леб, отколку кога се употре
бува за готвење; но, по правило, најдобро е воопшто да не се
употребува. Сирењето е уште поштетно; тоа е сосема несоод
ветно за исхрана.

Скудната и лошо приготвена храна ја расипува крвта
со тоа што ги ослабнува органите што ја создаваат. Таа
ја попречува работата на целиот организам и донесува
болести, како и раздразливост и лошо расположение.
Илјадници и десетици илјади денес се жртви на лошото
готвење. На многу гробови би можело да се напише:
„Умрел од лошо готвење!”; „Умрел од злоупотребен же
лудник.”
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Света должност за оние што готват е да научат како да подготват здрава храна. Многу души се изгубени токму поради лошото готвење. За да се направи добар леб, потребни се внима
телност и грижа; а во една векна добар леб, има многу повеќе
религија, отколку што се мисли. Има многу малку навистина добри готвачи. Младите жени мислат дека готвењето е понижу
вачка работа, па извршуваат други домашни обврски; затоа многу мажени девојки се грижат за своето семејство без добра претстава за вистинските задачи на една сопруга и мајка.
Готвењето не е некаква безначајна умешност, туку една од најсуштествените во практичниот живот. Тоа е умешност што треба
да ја научат сите девојки и тоа така што и најсиромашните слоеви
ќе имаат полза од неа. Потребна е умешност за да се подготви
вкусна, а истовремено едноставна храна со голема хранлива
вредност. Меѓутоа, тоа може и да се постигне.

Готвачките треба да знаат како да подготват едноставна
храна на едноставен и здрав начин, а таа ќе биде повкусна
и поздрава, токму поради својата едноставност.
Секоја жена што води домаќинство, а не ја познава вештината
на здравото готвење, треба да донесе одлука да го научи она
што е толку важно за добро на нејзиниот дом. Во многу места
постојат курсеви за готвење, кои поучуваат во овој поглед. Онаа
жена, која не може да оди на ваков курс, треба да учи од некоја
добра готвачка и да истрае во своите напори, сѐ додека и самата
не стане мајстор во готварската вештина.
Редовноста во јадењето е од витална важност. Треба да пос
тои одредено време за секој оброк. Во тоа време, секој треба да
јаде онолку колку што бара неговиот организам, а потоа да не
јаде ништо до следниот оброк. Многумина јадат и тогаш, кога
организмот нема потреба од храна, во неправилни интервали
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и помеѓу оброци, бидејќи немаат доволно сила и волја да му се
спротивстават на апетитот. Некои постојано грицкаат, кога имаат
нешто на дофат додека патуваат. Тоа е многу штетно. Кога пат
ниците би јаделе едноставни и хранливи производи во редовни
интервали, не би имале толкави тешкотии и помалку би се раз
болувале.
Друга погубна навика е јадењето пред спиење. Иако се зе
мени сите редовни оброци, луѓето повторно јадат пред спиење,
затоа што чувствуваат слабост. Ваквото попуштање создава толку силна навика, што некои дури мислат дека ако не јадат во
општо, нема да можат да заспијат. Како резултат на ова јадење
премногу доцна, органите за варење продолжуваат да работат
додека спиеме. Но, иако постојано работи, желудникот не може
правилно да ја изврши својата задача. Тогаш, често се јавуваат
непријатни соништа, а човекот наутро се буди неосвежен и без
желба за појадок. Кога одиме на починка, желудникот треба да
биде готов со својата работа и да ужива одмор како и другите
органи во нашето тело. Оваа навика на вечерно јадење е осо
бено штетна за оние што многу седат. Ваквата неуредност, чес
топати предизвикува болест, која завршува со смрт.
Ако навечер почувствуваш силна потреба за јадење, напиј се
чаша студена вода и изутрина ќе се чувствуваш многу подобро
токму затоа што не си јадел. (4. Сведоштво, 501)
Во многу случаи, слабоста што ја толкуваме како желба за јадење е предизвикана од прекумерната оптовареност на органите за варење во текот на денот. По варењето на еден оброк,
органите за варење имаат потреба од одмор. Растојанието меѓу
оброците треба да биде најмалку пет или шест часа и повеќето
луѓе, кои ќе се обидат да го спроведат овој план, ќе воочат дека
е подобро да имаат два, отколку три оброка. (Здравје и среќа,
295-304)
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Лоши навики во исхраната
Храната не треба да се јаде ниту премногу топла ниту прем
ногу студена. Доколку е студена, виталните сили на желудникот
се трошат на нејзино загревање, пред да може да започне ва
рењето. Студените пијалаци се штетни поради истата причина,
додека употребата на жешки пијалаци го ослабнува желудникот.
Всушност, колку повеќе течности земаме при јадење, толку по
тешко ќе се преработи храната, бидејќи течностите мораат да бидат апсорбирани пред да започне процесот на варење. Не јадете многу сол, избегнувајте туршија и зачинета храна, јадете многу овошје и ќе исчезне желбата да се напиете нешто додека јадете.
Храната треба да се јаде полека и темелно да се џвака. Ова е
важно за да може плунката добро да се измеша со храната и да
се поттикнат органите за варење да работат.
Друго сериозно зло е јадењето во погрешно време, како на
пример по тешко и исцрпувачко вежбање, кога сме премногу
истоштени и загреани. Веднаш по јадењето, доаѓа до силно на
прегање на нервниот систем и, ако умот или телото биле многу
напрегнати пред, или веднаш по јадењето, варењето на храната
е отежнато. Ако сме возбудени, исплашени, или кога брзаме, најдобро е да не јадеме додека не се опуштиме или одмориме.

Стомакот е во тесна врска со мозокот; и кога стомакот
е заболен, нервната енергија од мозокот доаѓа да им
помогне на ослабнатите органи за варење. Ако ова се
случува премногу често, мозокот се преоптоварува.
Дури и здравата храна треба да се јаде умерено, кога мозокот
е постојано преоптоварен, а телото не се рекреира. За време на
оброкот, заборавете на грижите и црните мисли; не брзајте, туку
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јадете полека и расположено, со срце полно со благодарност
кон Бога за сите Негови благослови.
Многумина, кои го исфрлиле месото и другите тешки и штетни
производи, мислат дека затоа што нивната храна е едноставна и
здрава, можат безгранично да му попуштаат на апетитот, па јадат
прекумерно, дури и ненаситно. Тоа е погрешно. Системот за варење не треба да се преоптоварува и да се принудува на прекумерна
работа ниту со количеството, ниту со квалитетот на храната.
Вообичаено е на маса да не се изнесува сета храна одеднаш.
Бидејќи не знае што ќе биде следното јадење, некој може да
изеде повеќе од храната што можеби не е најдобра за него. А
кога ќе биде изнесено и последното јадење, тој често се труди да
ги пречекори сопствените можности и да го изеде привлечниот
десерт кој за него е се, само не добар. Кога целата храна за тој
оброк би била веднаш изнесена на масата, луѓето би имале
можност да го направат најдобриот избор.
Некогаш последиците од прејадувањето се чувствуваат веднаш. Во други случаи не се јавува никаква болка; но органите
за варење сепак ја губат својата сила и се поткопуваат темелите
на физичката сила.
Вишокот храна го оптоварува организмот и предизвикува
нездрави, трескавични состојби. Во желудникот се влева повеќе крв, поради што екстремитетите брзо се ладат. Таа им наметнува тешка задача на органите за варење, и кога овие органи ќе
ја завршат својата задача, настапува чувство на слабост и малаксаност. Оние што постојано се прејадуваат, го нарекуваат ова
чувство глад; но тоа чувство е предизвикано од прекумерната
работа на органите за варење. Понекогаш се јавува нечувстви
телност на мозокот, па човекот станува неспособен како за ум
ствени, така и за физички напори.
Овие непријатни симптоми се чувствуваат затоа што приро
дата троши непотребно многу животна сила во извршувањето
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на својата работа и е целосно исцрпена. Желудникот вели: „Дај
ми одмор!” Но, многу луѓе оваа слабост ја толкуваат како барање на повеќе храна; затоа, наместо да му овозможат одмор
на желудникот, тие на него ставаат друг товар. Како резултат на
тоа, органите за варење често се истрошени и неспособни за
добра работа.
За сабота не треба да подготвуваме побогати или поразно
видни јадења, отколку за другите денови. Наместо тоа, храната
треба да биде поедноставна и треба помалку да се јаде, за умот
да може да биде остар и да ги разбере духовните нешта. Претоварен стомак значи претоварен мозок. Можеби ќе слушнеме
најскапоцени зборови, а нема да бидеме во состојба правилно
да ги вреднуваме, затоа што мозокот ни е збркан заради несо
одветна храна. Прејадувајќи се во сабота, многумина си наште
туваат повеќе отколку што мислат, онеспособувајќи се себеси
за светите придобивки што таа ни ги нуди.
Треба да се избегнува готвење во сабота; но тоа не значи дека
треба да јадеме студена храна. Кога времето е студено, треба да
ја стоплиме храната што сме ја подготвиле претходниот ден. И
оброците, колку и да се едноставни, треба да бидат вкусни и
привлечни. Особено во семејствата каде што има деца, добро е
во сабота да се обезбеди нешто што се смета за честење, нешто
што семејството не го јаде секој ден.
Реформата не треба да се одложува онаму, каде што се поттикнуваат лошите навики во исхраната. Треба да се вложат вни
мателни напори да се зачува преостанатата сила кога, поради
преоптоварувањето на желудникот, ќе се јават проблеми со дигестивниот тракт; затоа треба да се отстрани сѐ што претставува
дополнителен товар. Желудникот можеби никогаш нема сосема
да се опорави од долгорочната злоупотреба; но соодветната
исхрана ќе го заштити од натамошно слабеење и многумина
повеќе или помалку целосно ќе заздрават. Не е лесно да се про
пишат правила, кои ќе бидат соодветни за секого; но, може да
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се направи голема реформа, доколку се внимава на правилните
принципи во исхраната, а готвачката нема да мора постојано да
се грижи како да го поттикне апетитот.

Умереноста во исхраната ќе биде наградена со ментална
и морална сила и ќе придонесе за контролирање на
страстите. Прејадувањето е особено штетно за оние со
бавен темперамент; тие треба да јадат умерено и да се
рекреираат.
Постојат мажи и жени со извонредни природни способности,
кои не постигнуваат ни половина од она што би можеле, кога
би имале контрола над апетитот.
Тука паѓаат многу писатели и говорници. Тие, по обилното
јадење се фрлаат на работа која бара седечка положба - читање,
проучување или пишување – не одделувајќи време за рекреа
ција. Како последица на тоа, се попречува слободниот тек на
мислата и зборовите. Тие не можат да пишуваат или зборуваат
со сила која е потребна да го трогне срцето; нивните напори се
млитави и бесплодни.
Оние врз кои почиваат сериозни одговорности, а најмногу
чуварите на духовните интереси, треба да имаат изострени чув
ства и брзо запазување. Тие треба да бидат умерени во јадењето
повеќе од другите. На нивните трпези не смее да има место за
богата и обилна храна.
Луѓето на одговорни места, секојдневно треба да донесуваат
важни одлуки од кои зависат резултатите кои се од големо
значење. Честопати тие мораат брзо да мислат, а тоа можат да го
постигнат само оние што практикуваат строга умереност. Умот
се зајакнува со правилен третман на физичките и менталните
сили. Доколку не се претерува, со секој нов напор ќе се добива
и нова сила. Но, честопати, работата на оние, кои треба да раз
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гледаат значајни планови и донесат важни одлуки е погодена
од нивната неправилна исхрана. Несредениот желудник дове
дува до растроена, несигурна состојба на умот. Тоа често пре
дизвикува раздразливост, нетолеранција и неправедност. Многу
планови што можеле да бидат благослов за светот, биле оставени настрана и преземени многу неправедни, сурови и угнету
вачки мерки, токму поради погрешните навики во исхраната.

Еве еден предлог за сите чијашто работа е седечка или
воглавном умствена; нека оние кои имаат доволно мо
рална храброст и самоконтрола се обидат да го спро
ведат ова: при секој оброк земете само два или три
вида едноставна храна и не јадете повеќе отколку што
е потребно да го задоволите гладот. Вежбајте активно
секој ден и проверете дали ќе имате придобивки.
На силните мажи, изложени на тешка физичка работа, не им
се препорачува да бидат толку внимателни во врска со кван
титетот и квалитетот на храната како оние што работат седејќи;
но и нивното здравје ќе биде подобро, доколку имаат самокон
трола во јадењето и пиењето.
Некои сакаат да им се пропишат точно одредени правила во
врска со нивната исхрана. Тие се прејадуваат, па се каат поради
тоа и постојано мислат на она што го јадат и пијат. Не треба да
биде така. Никој не може да пропише точно правило за некој
друг. Секој треба да јакне во здраво расудување и самоконтрола
и да се раководи според принципи.
Нашите тела се Христова откупена сопственост и ние не сме
слободни да правиме со нив што сакаме. Сите што ги разбираат
здравствените закони, треба да ја согледаат својата одговорност
да им се покорат на овие од Бога поставени закони во нашето
битие. Послушноста на здравствените закони треба да биде
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наша лична должност. Самите ние ќе треба да ги сносиме по
следиците од нивното прекршување. Секој за себе мора да од
говара пред Бога за своите навики и дела. Затоа не треба да се
прашуваме: „Што прави светот?”, туку „Како јас, како единка,
треба да постапувам со престојувалиштето што Бог ми го дал?“
(Здравје и среќа, 305-310)

Месото како храна
Исхраната, која при создавањето му била дадена на човекот
не вклучувала храна од животинско потекло. Човекот добил
дозвола да јаде месо дури по потопот, кога било уништено сето
зеленило на Земјата.
При изборот на храната за човекот во Едем, Господ покажал
која храна е најдобра; истата поука ни ја покажал и кога го направил изборот за Израелскиот народ. Тој ги извел Израелците
од Египет и почнал да ги обучува за да бидат Негов народ.
Преку нив Тој сакал да го благослови и поучи светот. Тој им ја
овозможил најдобрата храна за оваа намена, но не месо, туку
мана, „небесен леб.“ Им била дадена храна од животинско потекло, единствено, поради нивното незадоволство и мрморе
њето по египетските лонци, но и тоа само за кратко време.
Неговата употреба довела до смрт на илјадници луѓе. Сепак,
ограничувањето на безмесна исхрана никогаш не било искрено прифатено. Тоа и понатаму претставувало причина за незадоволство и мрморење, отворено или тајно, и тоа ограничу
вање не останало трајно.
При населувањето во Ханан, на Израелците им било дозволено да користат животинска храна, но со внимателни ограни
чувања, кои имале за цел да ги намалат лошите последици од
неа. Била забранета употребата на свинско месо, како и на ме
сото од некои други животни, риби и птици кои биле прогласени
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за нечисти. Исто така била строго забранета и употребата на
салото и крвта од месата дозволени за јадење.
За храна можеле да се употребуваат само здрави животни.
Животните што умирале, биле растргнувани, или оние од кои
крвта не била внимателно исцедена, не смееле да се употре
буваат како храна.
Израелците претрпеле големи загуби оддалечувајќи се од
планот за исхрана на кој им укажал Бог. Тие копнееле по месна
исхрана, па ги жнееле и последиците од неа. Тие не го достигнале
Божјиот идеал за карактерот, ниту ја исполниле Неговата на
мера. Господ „го исполни нивното барање, но прати пораз за
нивните души.” (Псалм 106:15) Тие, земното го вреднувале по
веќе од духовното и затоа не го добиле светото предимство што
Бог сакал да им го подари.

Причини за отфрлање
на месната храна
Оние што јадат месо, не јадат ништо друго освен житарки и
зеленчук од втора рака; зашто животните од овие работи ги
примаат хранливите состојки, кои им овозможуваат да растат.
Животот кој бил во житарките и зеленчукот преминува во жи
вотното што ги јаде. Ние тоа го примаме јадејќи го животинското
месо. Колку е подобро да го земаме тоа директно, јадејќи ја храната што Бог ја предвидел за наша употреба!
Месото никогаш не било најдобра храна; но сега имаме двојно повеќе причини против неговата употреба, бидејќи болес
тите кај животните брзо се зголемуваат. Оние што употребуваат
месна храна, малку знаат што јадат. Често, кога би можеле да ги
видат животните додека биле живи, и кога би го дознале ква
литетот на месото што го јадат, тие со одвратност би го оставиле.

126

ИСХРАНАТА И ЗДРАВЈЕТО

Луѓето постојано јадат месо полно со туберкулозни и
канцерогени бактерии. На тој начин, туберкулозата,
ракот и другите смртоносни болести се пренесуваат.
Свинското ткиво е преполно со паразити. Бог за свињата ре
кол: „Таа е нечиста за вас; месото нивно не јадете го и до труповите нивни не се допирајте.” (Повторени закони 14:8) Оваа за
повед била дадена, бидејќи свинското месо не е погодно за храна. Свињите се чистачи, и ова е единствената намена за која
треба да служат. Никогаш, под никакви околности, луѓето не треба да го јадат нивното месо.

Месото на ниедно живо суштество не може да остане
здраво, кога негова природна состојка е нечистотијата
и кога се храни со одвратни нешта.
Честопати, се изнесуваат на продажба животни што се толку
болни, што нивниот стопан се плаши да ги задржи подолго. И
некои процеси на гоење предизвикуваат болести. Нивните тела
брзо стануваат потполно заразени, кога оттргнати од светлината
и чистиот воздух, ја дишат атмосферата на задушливите штали и
можеби се гојат со расипана храна.
Честопати, животните се транспортираат на големи растоја
нија и многу страдаат пред да стасаат до пазарот. Одведени од
зелените пасишта, изложени на километри и километри жежок,
правлив пат, или збиени во нечисти вагони, вознемирени и ис
црпени од многу часови поминати без храна и вода, кутрите
животни одат кон својата смрт, само за да можат човечките суштества да се нагостат со нивното месо.
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На многу места рибите станале толку затруени од храната
што ја јадат, што можат да предизвикаат болест. Ова особено
важи за местата на кои рибите доаѓаат во допир со отпадните
води од големите градови. Рибите што се хранат со она што се
наоѓа во овие води, можат да преминат во далечни води и да
бидат фатени во чиста вода. Употребени како храна, тие носат
болест и смрт за оние, кои воопшто не се посомневале на опас
ност од нив.
Последиците од месната исхрана, можеби нема да се забе
лежат веднаш; но тоа не значи дека таа не е штетна. Малкумина
можат да се натераат да поверуваат дека месото што го јаделе
ја затруло нивната крв и го предизвикало нивното страдање.

Многу луѓе умираат од болести, кои исклучиво се предизвикани од јадење месо, не сомневајќи се за вистин
ската причина.
Лошите морални последици од јадењето месо се исто толку
забележливи, како и физичките болести. Месната исхрана е
штетна за здравјето и секој нејзин ефект има свој соодветен од
раз врз умот и душата. Помислете на суровоста кон животните,
која е вклучена во јадењето месо и на последиците од неа кај
оние што ги колат и оние, кои тоа го гледаат. Колку тоа ја униш
тува нежноста со која треба да се однесуваме кон овие Божји
созданија!
Разумноста прикажана од многу неми животни, толку многу
се приближува до човечката разумност, така што тоа останува
тајна. Животните гледаат и слушаат, сакаат, се плашат и стра
даат. Тие ги користат нивните органи далеку поверно, од многу
човечки битија. Тие покажуваат сочувство и нежност кон оние
што страдаат со нив. Многу животни покажуваат љубов кон оние
што се грижат за нив; која е многу повозвишена од љубовта
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која ја покажуваат некои припадници на човечкиот род. Тие
толку се приврзуваат за човекот, што не можат да се одделат од
нив без големо страдање.

Кој човек со хумано срце, кој некогаш се грижел за до
машни животни, може да погледне во нивните очи, тол
ку полни со доверба и љубов, и доброволно да ги пре
даде на ножот на месарот? Како може да го проголта
нивното месо како сладок залак?
Погрешно е мислењето дека силата на мускулите зависи од
храната од животинско потекло. Потребите на организмот можат да бидат подобро задоволени и може да се ужива во по
добро здравје без нејзина употреба. Житарките, во комбинација со овошје, зрнести плодови и зеленчук ги содржат сите прехранбени состојки потребни за создавање добра крв. Овие состојки не можат толку добро или во целост да се внесат преку
месната храна. Кога употребата на месо би била толку суштес
твена за здравјето и силата, храната од животинско потекло би
била вклучена во исхраната која на самиот почеток била одре
дена за човекот.
Кога ќе се престане со употребата на месо, често се јавува
чувство на слабост и недостиг на сила. Многумина ова го сме
таат како доказ дека месната исхрана е неопходна; но тоа се случува бидејќи оваа храна е стимулативна, која предизвикува трес
кавичност во крвта и ги надразнува нервите, па чувствуваме дека ни недостига. Некои ќе се уверат дека да се остави месото е
исто толку тешко, колку што на пијаницата му е тешко да го ос
тави алкохолот; но токму за таквите, оваа промена ќе биде од голема корист.
За да имаме хранлива и вкусна храна, кога ќе го оставиме
месото, неговото место треба да биде пополнето со разновидна
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корисна и вкусна храна од житарки, зрнести плодови, зеленчук
и овошје. Ова особено важи за оние што се слаби, или постојано
преоптоварени со работа.

Во некои земји во кои владее сиромаштија, месото е
најевтина храна. Под вакви околности е потешко да се
направи промена; но таа може да се постигне. Сепак,
треба да ја имаме во предвид ситуацијата на луѓето и
силата на навиките создавани во текот на целиот живот
и да внимаваме да не ги наметнуваме прекумерно, дури
ни добрите идеи.
Никој не смее да биде поттикнуван да ја изврши промената
одеднаш. Местото на месото треба да биде пополнето со здра
ва, но евтина храна. Ова многу зависи од готвачката. Со грижа
и умешност, можат да се подготват јадења што ќе бидат и хран
ливи и вкусни и кои, во голема мерка, ќе го заменат месото.
Во сите случаеви обучувајте ја совеста, зајакнете ја волјата,
подгответе добра, здрава храна и промената ќе биде лесно на
правена, а потребата од месо набргу ќе престане.
Зарем не е време, кога сите треба да се стремат да го ис
фрлат месото од својата исхрана? Како можат оние што сакаат
да бидат чисти, благородни и свети за да уживаат во друштвото
на небесните ангели да продолжат да употребуваат нешто што
е толку штетно и за душата и за телото? Како можат да убиваат
Божји созданија за да го консумираат нивното месо како деликатес? Наместо тоа, нека се вратат кон здравата и вкусна храна,
која му била дадена на човекот на почетокот и нека бидат ми
лостиви кон немите суштества што Бог ги создал и ги поставил
под наше владеење, поучувајќи ги своите деца да го прават ис
тото. (Здравје и среќа, 311-317)
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Крajнoсти вo исхрaнaтa
Нe ситe штo тврдaт дeкa вeрувaaт вo рeфoрмaтa вo исхрaнaтa
сe вистински рeфoрмaтoри. Кaj мнoгу луѓe рeфoрмaтa сe сoстoи
сaмo вo отфрлaњe нa некоја нeздрaва храна. Tиe нe ги рaзбирaaт
вo цeлoст здрaвствeнитe принципи и нивнитe трпeзи, кои сé
уштe се преполни сo штeтни дeликaтeси, сe дaлeку oд тoa дa
бидaт примeр зa христиjaнскa умeрeнoст и дoслeднoст.
Пoстojaт и тaкви, кoи вo свojaтa жeлбa дa бидaт дoбaр примeр,
oдaт вo спротивна крajнoст. Нeкoи нe сe вo мoжнoст дa ja купaт
нajпoжeлнaтa хрaнa и нaмeстo дa кoристaт прoизвoди штo нajдoбрo ќe гo надоместат тoj нeдoстиг, усвојуваат осирoмaшенa
исхрaнa. Нивнaтa хрaнa ги нeмa ситe сoстojки пoтрeбни зa сoз
дaвaњe дoбрa крв. Нивнoтo здрaвje стрaдa, спoсoбнoститe сe
нaмaлувaaт и нивниoт примeр збoрувa прoтив, a нe во корист
на рeфoрмaтa вo исхрaнaтa.
Други мислaт дeкa, бидejќи здрaвjeтo бaрa eднoстaвнa хрaнa,
нe трeбa дa сe пoсвeтувa гoлeмo внимaниe нa пoдгoтoвкaтa и
избoрoт нa хрaнaтa. Нeкoи сe oгрaничувaaт сeбeси нa мнoгу скуднa исхрaнa, бeз дoвoлнa рaзнoвиднoст дa ги зaдoвoли пoтрeбитe
нa oргaнизмoт и зaтoa стрaдaaт, кaкo пoслeдицa oд тoa.

Oниe штo сaмo дeлумнo ги рaзбирaaт принципитe нa
рeфoрмaтa, нajчeстo сe и нajкрути, нe сaмo вo личнoтo
спрoвeдувaњe нa свoитe стaвoви, туку и вo нивнoтo нa
мeтнувaњe нa свoитe сeмejствa и сoсeди.
Пoслeдицитe oд нивнaтa пoгрeшнa рeфoрмa, кoи мoжaт дa
сe видaт вo нивнoтo слaбo здрaвje и нивнитe нaпoри дa ги нa
мeтнaт свoитe стaвoви нa другитe, нa мнoгуминa им дaвaaт пo
грeшнa прeтстaвa зa рeфoрмaтa вo исхрaнaтa и ги нaвeдувaaт
сoсeмa дa ja oтфрлaт.
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Oниe кои ги рaзбирaaт здрaвствeнитe зaкoни и кoи сe
рaкoвoдaт спoрeд приципитe, ќe избeгнувaaт крajнoсти,
кaкo вo пoпуштaњeтo, тaкa и вo oгрaничувaњeтo. Tиe
oдбирaaт хрaнa, кoja нeмa сaмo дa му угoди нa aпeтитoт,
туку ќe гo изгрaди и тeлoтo.
Сe трудaт дa ги зaчувaaт свoитe живoтни сили зa пoвoзвишeнa
службa нa Бoгa и луѓeтo. Нивниoт aпeтит e пoд кoнтрoлa нa рa
зумoт и сoвeстa, a нивнa нaгрaдa e тeлeснo и мeнтaлно здрaвje.
Иaкo нe ги нaмeтнувaaт свoитe стaвoви нa другитe, нивниoт
примeр e свeдoштвo вo корист нa дoбритe принципи. Вaквитe
луѓe имaaт гoлeмo влиjaниe вo пoлзa нa дoбрoтo.
Нaвистинa имa мнoгу здрaв рaзум вo рeфoрмaтa нa исхрaнaтa.
Предметот трeбa внимaтeлнo и тeмeлнo дa сe прoучувa и никoj
нe смee дa ги критикувa другитe, бидejќи нивнитe нaвики нe сe
вo пoтпoлнa хaрмoниja сo нeгoвитe. Невозможно е дa сe дoнeсe
нeкoe непроменливо прaвилo сo кoe би сe рeгулирaлe нaвикитe
нa ситe, и никoj нe смee дa сe смeтa сeбeси кaкo критeриум зa
сите. Нe мoжaт ситe дa jaдaт истa хрaнa. Oнaa хрaнa штo e вкуснa
и здрaвa зa eдeн, мoжe дa бидe нeвкуснa, пa дури и штeтнa зa
друг. Нeкoи нe мoжaт дa упoтрeбувaaт млeкo, a други oд нeгo
рaстaт; нeкoи нe мoжaт дa пoднeсaт грашок или грaв; зa други
тиe сe здрaви. Зa нeкoи јадењата пoдгoтвeни од цело зрно сe
дoбрa хрaнa, дoдeкa други нe мoжaт дa ги користат.
Нa oниe, кoи живeaт вo нoви зeмjи или вo сирoмaшни об
ласти, кaдe штo oвoшjeтo и зрнeститe плoдoви сe рeтки, нe трeбa
дa им сe нaмeтнувa дa ги oтфлрaт млeкoтo и jajцaтa oд нивната
исхрaнa. Вистинa e дeкa дeбeлитe луѓe и oниe сo кoи влaдeaт
нискитe стрaсти, трeбa дa избeгнувaaт упoтрeбa нa стимулaтивнa
хрaнa. Jajцaтa нe трeбa дa сe упoтрeбувaaт oсoбeнo вo oниe
сeмejствa вo кoи дeцaтa сe oддaвaaт нa тeлeсни зaдoвoлствa.

132

ИСХРАНАТА И ЗДРАВЈЕТО

Нo, вo случaj нa луѓe чии oргaни зa сoздaвaњe крв се слаби –
oсoбeнo aкo нe мoжaт дa нaбaвaт хрaнa кoja ќe ги зaдoвoли пo
трeбнитe eлeмeнти – млeкoтo и jajцaтa нe трeбa дa бидaт целосно отфрлени. Меѓутоа, трeбa дa сe вoди гoлeмa грижa дa сe добие
млeкo oд здрaви крaви и jajцa oд здрaви кoкoшки, кoи дoбрo
сe хрaнат и зa кoи дoбрo сe грижeлe. Јajцaтa трeбa дa бидaт така
зготвени, тaкa штo oргaнизмoт нajлeснo ќe ги прeрaбoти.

Рeфoрмaтa вo исхрaнaтa трeбa да биде прогресивна. Како
што се згoлeмувa бoлeста кaj живoтнитe, упoтрeбaтa нa
млeкoтo и jajцaтa ќe стане сé понебезбедна. Tрeбa дa сe
вложат нaпoри нивнoтo мeстo дa сe пoпoлни сo други
прoизвoди кои се здрaви и eвтини. Луѓeтo нaсeкaдe трeбa
дa бидaт пoучeни кaкo дa гoтвaт бeз млeкo и jajцa, кoлку e
тoa мoжнo, a сeпaк дa имaaт здрaвa и вкуснa хрaнa.
Нaвикaтa дa сe jaдaт сaмo двa oбрoкa днeвнo, гeнeрaлнo, сe
пoкaжaлa кaкo дoбрa зa здрaвjeтo; сепак, пoд нeкoи oкoлнoсти,
луѓeтo мoжaт дa имaaт пoтрeбa oд трeт oбрoк. Сeпaк, дoкoлку
сe зeмa, тoj трeбa дa бидe мнoгу лeсeн и сoстaвeн oд нajлeснo
свaрливa хрaнa. „Крeкeри.“ (aнглиски бисквити) или двoпeк и
oвoшje, или кaфe oд житaрки, сe храна која најсоодветно одго
вара зa вечерниот oбрoк.
Нeкoи пoстojaнo сe плaшaт дeкa нивнaтa хрaнa мoжe дa им
нaштeти бeз oглeд кoлку e eднoстaвнa и здрaвa. Дoзвoлeтe дa
им кaжaм нa тaквитe: „Нe мислeтe дeкa вaшaтa хрaнa ќe ви нaштeти; вooпштo нe мислeтe нa тoa. Jaдeтe вo сoглaснoст сo вaшитe нajдoбри прoцeнки; и кoгa стe пoбaрaлe oд Бoгa дa ja блaгo
слoви хрaнaтa зa зajaкнувaњe нa вaшeтo тeлo, вeрувajтe дeкa Toj
ja слушa вaшaтa мoлитвa и бидeтe спoкojни.
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Бидejќи принципитe бaрaaт oд нaс дa ги oтфрлимe oниe
прoизвoди штo гo иритирaaт желудникот и гo нaрушувaaт здрaвjeтo, трeбa дa зaпoмнимe дeкa и осиромашената исхрaнa прoизвeдувa осирoмaшенa крв. Пoрaди
оваа причина сe jaвувaaт бoлeсти кои нajтeшкo сe лe
кувaaт.
Oргaнизмoт нe e дoвoлнo ухрaнeт и кaкo рeзултaт нa тoa сe
jaвувaaт диспeпсиja и oпштa слaбoст. Oниe штo сe хрaнaт вaкa,
нe сe сeкoгaш принудeни oд сирoмaштиja дa гo прaвaт тoa, туку пoрaди незнаење или нeбрeжнoст, или кaкo пoслeдицa нa
сoпствeнитe пoгрeшни сфaќaњa зa рeфoрмaтa.
Бoг нeмa дa сe прoслaви, aкo гo зaпoстaвувaмe или злoупo
трeбувaмe нaшeтo тeлo и нa тoj нaчин гo oнeспoсoбувaмe зa
Нeгoвa службa. Eднa oд првитe дoлжнoсти нa дoмaќинкaтa e дa
сe грижи зa тeлoтo, тaкa штo ќe му oбeзбeди хрaнa штo e вкуснa
и кoja гo зajaкнувa oргaнизмoт. Дaлeку e пoдoбрo дa сe имaaт
пoмaлку скaпи aлиштa и мeбeл, oткoлку дa сe штeди нa хрaнa.
Нeкoи домаќинства ja oгрaничувaaт сeмejнaтa трпeзa зa дa
oвoзмoжaт скaпа зaбaва зa гoститe. Ова нe e мудрo. Пoтрeбнa e
пoгoлeмa eднoстaвнoст вo забавата нa гoститe. Нa првo мeстo
трeбa дa ни бидaт пoтрeбитe нa сeмejствoтo.
Нeрaзумнoтo штeдeњe и извeштaчeнитe обичаи чeстoпaти
го спречуваат гостопримството oнaму кaдe штo e потребно и
кaдe штo би било вистински блaгoслoв. Редовното снабдување
со храна нa нашите мaси трeбa дa биде такво, штo ќe мoжeмe
дa прeчeкaмe нeoчeкувaн гoстин бeз дoпoлнитeлна пoдгoтoвка.
Ситe трeбa дa нaучaт штo дa jaдaт и кaкo тоа дa го подготват.
Maжитe, кaкo и жeнитe, трeбa дa гo рaзбeрaт нaчинoт нa пригo
твувaњe eднoстaвнa, здрaвa хрaнa. Нивната работа често ќе ги
одведе таму каде нема да можат да добијат здрава храна, тoгaш,
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дoкoлку имaaт пoзнaвaњa oд гoтвeњe, мoжaт дa гo искoристaт
тoa зa дoбрa намена.
Внимaтeлнo рaзглeдajтe гo нaчинoт нa кoj сe хрaнитe. Прo
учувajтe ги причинитe и пoслeдицитe. Нeгувajтe сaмoкoнтрoлa.
Држeтe гo aпeтитoт пoд кoнтрoлa нa рaзумoт. Никoгaш нe гo
oптoвaрувajтe стoмaкoт сo прejaдувaњe, нo нe сe лишувajтe oд
здрaвa, вкуснa хрaнa штo му e пoтрeбнa нa здрaвjeтo.
Teснoгрaдитe идeи нa нeкoи сaмoнaрeчeни здрaвствeни рeфoрмaтoри, му нaнeлe голема штeтa нa здрaвствeнoтo дeлo.
Здрaвствeнитe рeфoрмaтoри трeбa дa зaпoмнaт дeкa рeфoрмaтa
вo исхрaнaтa ќe бидe вo гoлeмa мeркa oцeнувaнa спoрeд oнa
штo гo изнeсувaaт нa трпeзитe; и нaмeстo дa зaзeмaт стaв штo ќe
дoвeдe дo гoлeмa нeдoвeрбa вo пoглeд нa нea, тиe трeбa дa ги
примeнувaaт нejзинитe принципи, тaкa штo ќe ги нaпрaвaт привлeчни зa искрените умoви. Пoстoи eднa гoлeмa групa, кoja ќe
им сe спрoтивстaвувa нa ситe рeфoрмaтoрски движeњa, кoи
дoнeсувaaт oгрaничувaњa вo пoглeд нa aпeтитoт, бeз oглeд нa
нивнaтa рaзумнoст. Tиe му сe пoкoрувaaт нa вкусoт, нaмeстo нa
рaзумoт или здрaвствeнитe зaкoни. Oвaa клaсa ќe ги смeтa зa
рaдикaлни ситe oниe штo ja пoбeдилe пaтeкaтa нa нaвикитe и сe
зaстaпувaaт зa рeфoрмa бeз oглeд нa нивнaтa дoслeднoст. Зa дa нe
им сe oстaви прoстoр зa критикувaњe нa тaквитe, здрaвствeнитe
рeфoрмaтoри нe трeбa дa сe oбидувaaт дa видaт кoлку мoжaт дa
сe рaзликувaaт oд другитe, туку дa им сe приближaт кoлку штo e
мoжнo пoвeќe, бeз дa ги жртвувaaт принципитe.
Кoгa oниe, кoи сe зaстaпувaaт зa здрaвствeнaтa рeфoрмa
oдaт вo крajнoст, нe трeбa дa нé чуди тoa штo мнозина кoи ги
посматраат како претставници нa здравствената реформа, целосно ja oтфрлaaт рeфoрмaта. Eкстрeмиститe чeстoпaти, зa
крaткo врeмe, мoжaт дa нaпрaвaт пoвeќe штeтa, oткoлку штo
мoжe дa се поправи во текот на животниот век на доследно
живеење.
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Здрaвствeнaтa рeфoрмa e втeмeлeнa нa ширoки и далеку
сежни принципи и нe трeбa дa ja омаловажуваме сo тесногради
ставови и практики. Meѓутoa, никoj нe смee дa дoзвoли дa бидe
oдврaтeн oд вистинскитe принципи или нeбрeжeн вo oднoс нa
нив пoрaди спрoтивстaвувaњeтo, пoтсмeвaњeтo или жeлбaтa дa
ги зaдoвoли другитe и дa влиjae врз нив. Oниe, кoи сe рaкoвoдaт
спoрeд принципитe, ќe бидaт цврсти и одлучни вo зaстaпувaњeтo
зa вистинaтa; сeпaк, вo дружeњeтo сo другите ќe пoкaжувaaт блaгoрoдeн дух, сличeн нa Христoвиoт и вистинскa умeрeнoст.
(Здравје и среќа, 318-324)
Добив светлина дека му нанесуваш штета на своето тело со
премногу сиромашна исхрана... Недостатокот на соодветна хра
на предизвикал толку страдање. Не си ја земал храната која е
неопходна за одржување на твојата кревка телесна сила. Не
смееш да закинуваш од добрата, здрава храна... Набави јајца
од здрави кокошки. Користете ги тие јајца варени или сирови.
Додадете ги во најдоброто непревриено вино кое можеш да го
најдеш. Тоа ќе му го даде на вашиот организам она што му е
нужно потребно... Јајцата содржат состојки кои лековито делу
ваат против отровните супстанции. (Совети за исхраната, 203.
204; Упатено до ДР. Д.Х. Кресс)

Стимуланси и наркотици
Под името стимуланси и наркотици е класифицирано
големо мноштво артикли кои, земени како храна или
пијалак, го иритираат стомакот, ја трујат крвта и ги рас
тројуваат нервите.
Нивната употреба е сигурно зло. Луѓето ја сакаат возбудата
предизвикана од стимулансите, бидејќи таа дава пријатни при
времени резултати. Но, секогаш постои реакција. Употребата
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на неприродни стимуланси секогаш води кон претерување и
е активен причинител за физичката дегенерација и распаѓање.
(Здравје и среќа, 325)
Влијанието на стимулансите и наркотиците ја намалува фи
зичката сила и сето она што влијае врз телото влијае и врз умот.

Стимулансот може за кратко време да ја подигне силата
и да предизвика умствена и физичка активност; но кога
ќе го снема тоа стимулирачно дејство, и умот и телото ќе
бидат во полоша состојба отколку претходно.
Алкохолните пијалаци и тутунот се имаат покажано како
ужасно проклетство за нашата раса, не само во ослабувањето на
телото и збунувањето на умот, туку во снижувањето на моралот.
Кога контролата на разумот е поставена настрана, животинските
страсти земаат превласт. Колку повеќе се користат тие отрови,
посурова ќе биде природата на човекот. (Совети за детето, 279)

Зачини
Во ова брзо темпо на живот, доколку храната е помалку на
дразлива, дотолку е подобро. Зачините се штетни по својата природа. Сенфот, биберот, мирудиите, киселите краставички и дру
гите производи со сличен карактер, го иритираат желудникот и
ја прават крвта трескавична и нечиста. Воспалениот желудник
на пијаниците често се употребува како илустрација за последи
ците од алкохолот. Но и употребата на иритирачки зачини до
ведува до слично воспаление. Набргу, обичната храна не го задоволува апетитот. Организмот чувствува желба, копнеж за нешто постимулативно. (Здравје и среќа, 325)
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Чајот и кафето
Со употребата на чајот и кафето, се создава желба за тутун, а
тој пак ја поттикнува желбата за жесток пијалак. (Совети за исхраната, 351)
Чајот има стимулативно дејство, и до одреден степен предизвикува опиеност. Слично дејство имаат и кафето и некои други
популарни пијалаци. Првиот ефект од нив е освежување. Сто
мачните нерви се возбудуваат; тие ја пренесува дразбата до мозокот, а тој за возврат предизвикува забрзана работа на срцето
и краткотрајна енергија за целиот организам. Заморот се забо
рава; се чини дека силата се зголемува. Интелектот се буди, а
имагинацијата станува пожива.
Поради овие резултати, многумина претпоставуваат дека чајот или кафето им прават добро. Но тоа е грешка.

Чајот и кафето не го хранат организмот. Нивниот ефект
се чувствува пред тие да можат да бидат сварени и аси
милирани и она што изгледа како сила, всушност е само
надразнување на нервите. Кога ќе исчезне ефектот на
стимулансот, неприродната сила се намалува, а како резултат на тоа се јавува соодветен степен на изнемош
теност и слабост.
Постојаната употреба на овие нервни надразнувачи е про
следена со главоболка, несоница, биење на срцето, слабо ва
рење, треперење и многу други зла, бидејќи тие ги уништуваат
животните сили. На уморните нерви им треба одмор и мир наместо стимулација и прекумерна работа. На природата ѝ е пот
ребно време да ги обнови исцрпените енергии. Кога нејзините
сили се поттикнати со употреба на стимуланси, ефектот ќе биде
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привремено поголем; но, како што системот слабее поради
нивната постојана употреба, ќе станува потешко да се постигне
саканата енергија. Потребата од стимуланси сѐ потешко ќе се
контролира, сѐ додека волјата толку не ослабне, така што ќе ни
се чини дека немаме сили да ѝ се спротивставиме на непри
родната желба. Потребни се сѐ посилни и уште посилни стиму
ланси, сѐ додека нашата истоштена природа не може повеќе да
им удоволи. (Здравје и среќа, 326)
Дејството на чајот и кафето, како што е веќе покажано, е
слично на дејството на виното, ликерот, алкохолните пијалаци
и тутунот. (Христијанска умереност, 39)
Неумереноста започнува со употреба на нездрава храна на нашата трпеза. Така продолжувајќи со постојано попуштање во тој
поглед, органите за варење по извесно време заслабуваат и храната веќе не го задоволува апетитот. Така создадената нездрава
состојба во желудникот предизвикува силна желба за посилна,
надразнувачка храна. Чајот, кафето и месото создаваат впечаток
на моментално подобрување. Под влијание на овие отрови, нервниот систем се придвижува и во некои случаи, привремено изгледа како умот да е закрепнат, а фантазијата пожива. Овие надразнувачки средства моментално делуваат пријатно и поттик
нувачки, па многумина заклучуваат дека тие навистина им се потребни и продолжуваат со употреба на истите. Меѓутоа, секогаш
се јавува и реакција. Нервниот систем, насилно поттикнат, позајмува сила за моментална употреба од своите идни извори на
сила. По ова привремено освежување на организмот настапува
депресија. Во ист сооднос во кој овие надразнувачки средства
привремено го освежуваат телото, доаѓа до опаѓање на моќта
на надразнетите органи, кога надразнувачкото средство ќе ја изгуби својата сила. Апетитот се навикнува секогаш да бара нешто посилно со желба да го одржи и зголеми ова пријатно чув
ство, сè додека попуштањето не премине во навика која се од
разува во постојана желба за сè посилни стимуланси, како што

139

Осум моќни исцелители

се: тутунот, виното и жестоките пијалаци. Доколку повеќе му се
попушта на апетитот, дотолку се почести неговите барања и дотолку е потешко да се зауздаат. Доколку организмот стане послаб
и помалку способен да живее без тие неприродни стимуланси,
желбата за нив сè повеќе се зголемува, сè додека волјата не ослаби и се создаде впечаток дека веќе нема сила со која би можеле да се отфрлат неприродно силните желби за ова попуштање.

Што се однесува до чајот, кафето, виното, тутунот, опиумот и алкохолните пијалаци, најсигурен пат е: не земај,
не вкусувај, не допирај.
Луѓето на денешната генерација имаат двојно поголема потреба отколку оние од претходните генерации, во борбата против сатанските искушенија, во спротивставување и на најмало
то попуштање на изопачениот апетит да ја повикаат на помош
сета сила на волјата, зајакната со Божјата благодат. Но луѓето од
денешната генерација имаат многу помала сила да владеат со
себеси отколку оние кои живееле порано. Оние кои попуштаат
на апетитот и желбата за надразнувачки средства ги пренесу
ваат своите лоши навики и страсти и на своите деца, и затоа
денес е потребна многу поголема морална сила за луѓето да се
спротивстават на неумереноста во секој поглед. Единствен сигу
рен пат е цврсто да се држиме за умереноста, не ризикувајќи
ниту најмало застранување. (3. Сведоштво, 487)
Чајот ги возбудува нервите, а кафето го затапува мозокот; зе
мањето на едното и другото е штетно. (4. Сведоштво, 364)
Кога пријателите добронамерно ќе подготват богата трпеза,
тие паѓаат во големо искушение да ги занемарат начелата: но
одбивајќи ги привлечните јадења, слатките, богатите зачини, чајот и кафето, тие би докажале дека навистина се здравствени
реформатори. (4. Сведоштво, 416)
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Употребата на кафето, исто така, е штетна навика. Таа при
времено го поттикнува умот на невообичаена активност, но по
доцна настапуваат исцрпеност, скршеност, умртвеност на ум
ните, моралните и физичките сили. Умот станува послаб и ако
не се вложи решителен напор да се победи оваа навика, актив
носта на мозокот постојано се намалува и ослабнува.
Сѐ што ги надразнува нервите ги приведува кон крај жи
вотните сили и со постојана активност доведува до нервен слом,
нетрпеливост и умствена немоќ, а го спречува и духовното на
предување. Оние што пијат чај, кафе, опиум и алкохол понекогаш
можат да доживеат длабока старост, но тоа не е никаков аргумент
во корист на употребата на овие надразнувачки средства. Што
сѐ таквите можеле да постигнат, но го пропуштиле тоа поради
својата неумереност, ќе се покаже единствено во оној голем
ден „кога Бог ќе суди.“
Кога оние што употребуваат чај или кафе ќе дојдат на некој
прием или на гости, дејството на нивната убиствена навика се
манифестира јавно. Тие без никакво воздржување го пијат својот омилен напиток и кога надразнувачкото влијание на напи
токот ќе ги развесели, јазикот им се разврзува и почнуваат да
зборуваат лошо за другите. Зборуваат многу и не бираат зборо
ви. На сите страни се слушаат безначајни новости, прикажувања,
озборување и клевета.
Кога луѓето би биле умерени во сѐ, кога не би го вкусиле чајот,
кафето, опиумот, тутунот и било какви алкохолни пијалаци, ниту
воопшто би се допирале до нив, разумот би ја преземал власта
во свои раце, а желбите и страстите би ги потчинил под своја
контрола. (Христијанска умереност, 42.43)
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Чајот употребен како лек,
но не како напиток
Не можам да бидам обвинета за пиење на било каков чај,
освен чај од црвена детелина, и ако би сакала вино, чај или кафе,
не би ги употребувала овие стимулативни средства кои го уни
штуваат здравјето, бидејќи многу го ценам здравјето и здравиот
пример во сѐ. Сакам на другите да им станам пример во уме
реност и добри дела. (Писмо 12, 1888)
Лично не користам чај, ниту зелен ниту црн. Немам испиено
ниту една лажица освен при патувањето преку океан, и во една
прилика на овој брег кога го зедов како лек бидејќи бев болна и
повраќав. Во такви околности може да се покаже како достапно
средство за ублажување на проблемите.
Со години немам потрошено ниту пара за купување на чај.
Го познавам неговото влијание, и затоа не се осмелувам да го
употребувам освен во случај на сериозно повраќање, кога го
земам како лек, но не како напиток. (Одбрани пораки 2, 302)

Кафето како лек
Во текот на изминативе дваесет години немам испиено ниту
една шолја вистинско кафе освен кога, како што наведов, во
текот на мојата болест – за лек – испив шолја кафе, многу силно,
во кое беше изматено сирово јајце. (Писмо 20, 1882; Одбрани
пораки 2, 302.)
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Навика на пушење тутун
Тутунот е бавен, подмолен, но најпогубен отров. Во
каква форма и да се користи, тој му наштетува на ор
ганизмот; неговата опасност е уште поголема, бидејќи
последиците од него се бавни и на почетокот едвај за
бележливи.
Тој прво ги надразнува, а потоа ги парализира нервите. Го
ослабнува и замрачува умот. Често влијае на нервите на посилен
начин од алкохолните пијалаци. Посуптилен е и последиците од
него тешко се искоренуваат од организмот. Неговата употреба
предизвикува желба за жесток пијалак и во многу случаи ги
поставува темелите на пијанството.
Употребата на тутунот е непријатна, скапа и нечиста навика,
која е понижувачка за оној што го користи и навредлива за другите. Неговите поклоници ги има насекаде. Тешко можете да поминете низ некоја толпа луѓе, а да не бидеме заплиснати со нивниот отровен здив. Многу е непријатно и опасно да се престо
јува во железнички вагон или во некоја затворена просторија,
каде што воздухот е преполн со алкохолни испарувања и тутун
ски чад.

Ако е некој истраен во тоа да се труе себеси, кој му дал
право да го загадува воздухот што другите мораат да го
дишат?
Употребата на тутунот направила неискажлива штета меѓу
децата и младите. Денешните деца и младинци се погодени од
нездравите навики на минатите генерации. Наследството што
овие родители им го пренесуваат на своите деца, се ментална
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неспособност, физичка слабост, растроени нерви и неприродни
желби. И децата продолжуваат со истата практика, која, кај нив
ги зголемува веќе постоечките резултати. Токму тука се кријат
голем дел од причините за физичкото, менталното и моралното
пропаѓање, кое веќе зазема алармантни размери.
Момчињата почнуваат да употребуваат тутун на многу млада
возраст. Создавањето на ваква навика на возраст, кога телото и
умот се особено подложни на последиците од него, ја поткопува
физичката сила, го закржлавува телото, го зашеметува умот и го
изопачува моралот.
Но што може да се стори децата и младите да бидат поуче
ни за штетните последици од навиката за која пример им се
родителите, наставниците и проповедниците? Можат да се ви
дат мали момчиња, кои одвај излегле од пелени, како пушат ци
гара. Ако им кажете нешто во врска со тоа, тие ќе ви одговорат:
„Толку луѓе пушат! Кога тие можат, зошто тоа би било штетно
за мене?” Многу луѓе што се залагаат за умереност, се зависни
од тутунот. Каква моќ можат да имаат овие луѓе да застанат на
патот на неумереноста?
Апелирам до оние што тврдат дека веруваат во Бога и се по
коруваат на Неговиот Збор: „Можете ли вие, како христијани да се
впуштате во навика, која го парализира вашиот интелект и ви ја одзема силата правилно да ги процените вечните нешта? Можете ли
секојдневно да Му ја одземате на Бога службата што Му ја должите, а на своите ближни да им ги одземате и службата што би можеле да ја извршите за нив и примерот, кој можете да им го дадете?
Сте размислиле ли за одговорноста за средствата што ви се
дадени како на Божји повереници? Колку од Божјите пари тро
шите за тутун? Пресметајте колку сте потрошиле за него во текот
на животот. Што ќе се случи, кога ќе ја споредите оваа сума потрошена на оваа валкана навика, со она што сте го дале за по
мош на сиромашните и ширење на Евангелието?“
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Ниту едно човечко суштество нема потреба од тутун;
и бидејќи многумина немаат ниту основни средства за
живот, пушењето е повеќе од обично расфрлање пари.
Зарем не ги злоупотребувате Божјите добра? Зарем не сте виновни за крадење од Бога и своите ближни? „Или не знаете. дека не припаѓате само на себеси? Скапо сте купени. Затоа просла
вете Го Бога во своите тела и во своите души, кои се Божји.“ (1.
Коринтјаните 6:19.20). (Здравје и среќа, 327-330)

Алкохолни пијалаци
„Виното е потсмевнувач, жестокиот пијалак буен; и секој, кој
им е потчинет, не е разумен.” Кому – ах, кому – ох, кому – кавга, кому жал, кому рани без причина, кому зацрвенети очи? На оние,
што заседнуваат околу вино, кои одат да бараат вино со ароми.
Не го гледај виното како се црвенее, кога се прелива светликаво
во чашата; како убаво се лее; отпосле тоа ќе касне како змија и
ќе жилне како отровница.“ (Изреки 20:1; 23:29-32)
Човечкото перо никогаш не забележало пожив приказ на пониженоста и робувањето на жртвите на алкохолот. Подјармени
и понижени, дури и ако се освестат и ја согледаат својата ми
зерија, тие веќе немаат сили да ги раскинат прангите, тој „пак ќе
го бара истото.” (Изреки 23:35).
Не се потребни никакви докази за да се прикажат лошите
последици на алкохолот врз пијаниците. Насекаде можеме да
сретнеме такви зашеметени луѓе со матен поглед – луѓе за кои
Христос умрел и над кои ангелите плачат. Тие се дамка на нашата разметлива цивилизација. Тие се срам, проклетство и опас
ност за секоја земја.
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Кој може да ги замисли несреќата, агонијата и очајот што се
кријат во домот на пијаницата? Помислете на сопругата, чес
топати внимателно воспитана, чувствителна, културна и префи
нета, врзана за некој кого пиењето го претворило во некој вид
демон. Помислете на децата, лишени од удобен дом, образо
вание и воспитување - како живеат измачувани од оној што
треба да биде нивна гордост и заштита, како се пробиваат низ
светот носејќи жиг на срам, а често и проклетството на насле
дената жед за пијалак.
Помислете на страшните несреќи што секојдневно се слу
чуваат како последица од лица под дејство на алкохол. Некој
службеник на железница, нема да обрне внимание на дадениот
сигнал или погрешно ќе го разбере. Возот продолжува; доаѓа до
судир и многу животи се изгубени. Или ќе потоне бродот, а многу патници и членови на екипажот наоѓаат свој гроб во водата.
Кога ќе се испитаат причините за несреќата, ќе се види дека
некој на одговорното место бил под дејство на алкохол. До каде
може човекот да оди со пиењето, а сепак да можат со сигурност
да му се доверуваат човечки животи? Ваква доверба може да
се има само во некој што воопшто не пие.
Каде и да се свртиме наидуваме на пијанство со сите негови
тешки последици. И Покрај благородните напори на оние што
се залагаат за умереност, ова зло зема сѐ поголем замав. Се
пропишуваат официјални закони, но со законски прописи и одредби не може да се запре неговото ширење, освен на рела
тивно ограничени територии. Се прават напори да се основаат
заводи кои на жртвите на неумереноста ќе можат да им пружат
помош да ги совладаат своите ужасни желби. Тоа е благороден
потфат, но колку помудро и поуспешно би било да се отстрани
причината за неволјите на тие страдалници! Да ја земеме во
предвид само финансиската страна на ова прашање, колку е
бесмислено да се одобрува нешто со што ќе се осиромашат ил
јадници луѓе! Законите ја одобруваат трговијата со алкохолни
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пијалаци со што, практично, се создаваат пијаници, а потоа тол
кави издатоци се вложуваат во институти кои овие несреќници
треба повторно да ги преобратат во среќни луѓе! Зарем зако
нодавците не се во состојба да најдат некое подобро решение
за спречување на пијанството?

Сѐ додека се дозволува трговија со алкохолни пијалаци,
на жртвите на оваа желба од многу мала корист ќе им
биде лекувањето во домовите за алкохоличари.
Тие не можат засекогаш да останат таму, туку треба повторно
да го заземат своето место во општеството. Желбата за отровни
пијалаци, иако можеби придушена, не е потполно уништена; и
кога искушенијата кои се јавуваат на секој чекор ќе ги нападнат,
тие најчесто паѓаат како лесен плен.

Што може да се стори за да се запре сѐ поголемата поп
лава на ова зло? Би требало да се озакони и најстрого
применува забраната за тргување со алкохолот како
пијалак.
Да ги вложиме сите напори да ги вратиме пијаниците кон
умереност и доблест. Но, повеќе од сѐ друго, би требало да го
протераме и искорениме проклетството на пијанството од сво
јата земја. Да ја задушиме желбата за отровен пијалак и одлучно
да бараме да му се застане на крајот на тоа.
Во законодавните установи и судниците би требало да прет
седаваат и имаат место само строго умерени и чесни луѓе. Не
само имотот и угледот, туку и самиот живот не е сигурен ако су
дот им се препушти на луѓе кои се неумерени и неморални. Кол
ку невини се осудени на смрт и колкумина се лишени од своите
земни имоти и права поради неправдата на поротниците, прав

147

Осум моќни исцелители

ниците, сведоците па дури и самите судии кои биле под дејство
на алкохол!

Поблаги опојни пијалаци
Луѓето што ја наследиле желбата за неприродни стимуланси,
во никој случај не треба да имаат на дофат вино, пиво или ликер; тоа постојано ќе ги држи во искушение. Сметајќи го слат
киот ликер за безопасен, многумина го употребуваат без никак
ви ограничувања. Но, тој останува сладок само за кратко време;
потоа почнува да ферментира. Остриот вкус што притоа се ја
вува, го прави уште попривлечен за вкусот на многу непца, а
корисникот неволно признава дека пијалакот станал тежок или
ферментирал.
Дури и употребата на ликерот, онака како што вообичаено
се произведува е опасна за здравјето. Кога луѓето би можеле да
видат што покажува микроскопот за ликерот што го купуваат,
малкумина би сакале да го пијат. Честопати, оние што го произ
ведуваат овој пијалак за продажба, не внимаваат на состојбата
на овошјето што го користат и во него се исцедува сок од ска
пани и црвливи јаболка. Оние, кои не би ни помислиле да упот
ребуваат вакви јаболка, го пијат пијалакот направен од нив и
велат дека е прекрасен; но микроскопот покажува дека дури и
веднаш штом ќе излезе од цедалката, овој пријатен напиток е
сосема непогоден за употреба.

Од виното, пивото или ликерот, можете да се опиете
исто, како и од жестоките пијалаци. Употребата на овие
пијалаци го разбудува вкусот за посилните и поставува
темели на навиката за пиење алкохол. Умереното пиење
е училиште во кое луѓето се учат да станат пијаници.
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Сепак, дејството на овие умерени стимуланси е толку под
молно, што ги води луѓето до патот кон алкохолизмот, пред во
општо да се посомневаат во опасноста.
Некои, кои никогаш не биле вистински сметани за пијаници,
постојано се под дејство на слабите алкохолни пијалаци. Тие се
во трескавична состојба, со нестабилен ум, неурамнотежени.
Замислувајќи си дека се безбедни, тие одат сѐ подалеку и по
далеку, додека не ги преминат сите граници и не ги жртвуваат
сите принципи. Најцврстите одлуки се поткопани и дури ни нај
силните напори не можат да го задржат понижениот апетит под
контрола на разумот.
Библијата не ја одобрува употребата на алкохолни пијалаци.
Виното што Христос го направил од вода на свадбата во Кана,
било чист гроздов сок. Тоа е „сокот од гроздот.“ (Исаија 65: 8;
превод Др. Костантинов).
Токму Христос ги предупредил Израелците во Стариот Завет:
„Виното е потсмевка, ракијата – бунтовник; и секој, кој им е
потчинет, не е разумен.“ (Изреки 20:1) Тој не направил таков
пијалак. Сатаната ги наведува луѓето на попуштања што ќе го
замрачат разумот и ќе ја умртват свеста за духовните нешта, но
Христос нѐ учи да ги држиме ниските страсти во покорност. Тој
никогаш не става пред луѓето нешто што би можело да биде
искушение. Целиот Негов живот бил пример на самооткажување. Тој во оние четириесет дена во пустината, ги поднел нај
големите страдања што еден човек може да ги издржи, со цел
да ја скрши моќта на апетитот. Христос бил Тој што наложил
дека Јован Крстител не треба да пие ниту вино, ниту жестоки
пијалаци. Тој ѝ наложил слично воздржување и на сопругата
на Маној. Христос не работел во спротивност со Своето учење.
Неферментираното вино што го направил за свадбарите, бил
здрав и освежителен пијалак. Такво вино користеле Спасителот
и Неговите ученици на првата света вечера. Тоа е виното што
треба секогаш да се користи на масата за света вечера, како
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симбол на Христовата крв. Оваа света служба треба да биде
освежување за душата и да даде живот. Не смее да се поврзува
со ништо што може да му послужи на злото.
Во светлината на она што Писмото, природата и разумот го
велат за употребата на алкохолот, како можат христијаните да
одгледуваат хмељ за производство на пиво, или пак да произ
ведуваат вино или ликер за продажба? Ако ги сакаат ближните
како самите себеси, како можат да учествуваат во нешто што за
нив може да биде стапица?

Неумереноста честопати започнува во домот. Со упо
треба на богата, нездрава храна ослабнуваат органите
за варење и се создава желба за уште пораздразлива хра
на. На тој начин се учи апетитот постојано да копнее
за нешто посилно. Потребата од стимуланси станува сѐ
посилна и сѐ потешко можеме да ѝ се спротивставиме.
Организмот е повеќе или помалку полн со отрови и колку
што е послаб, толку е поголема неговата желба за овие нешта.
Еден чекор во погрешна насока, го подготвува патот за друг.
Многумина, кои нема да бидат виновни за изнесување вино
или друг алкохолен пијалак на своите трпези, ќе бидат виновни,
бидејќи ги преполнуваат трпезите со храна, која буди толку силна желба за жесток пијалак, што е речиси невозможно да ѝ се
спротивстави. Лошите навики во јадењето и пиењето го униш
туваат здравјето и го подготвуваат патот кон алкохолизмот.
Кога во младите што го креираат изгледот на светот, би можеле
да се вградат вистинските принципи на умереност, наскоро не
би имало потреба од евангелизации во поглед на умереноста.
Нека родителите започнат една ваква евангелизација во сопстве
ните домови; нека ги учат своите деца да ги следат овие принципи од најрана возраст и ќе можат да се надеваат на успех.
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Должност на мајките е да им помогнат на своите деца да формираат правилни навики и чист вкус. Привикнувајте го апетитот;
учете ги децата да мразат стимуланси. Воспитајте ги вашите деца
да имаат морална сила да му се спротивстават на злото што ги опкружува. Учете ги да не се претопуваат во масата, да не потклек
нуваат под силни влијанија, туку да влијаат добро врз другите.
Иако се направени големи напори за совладување на неу
мереноста, многу од нив не биле насочени во вистинската насока. Застапниците на реформата за умереност, треба да бидат
свесни за штетните влијанија на нездравата храна, зачините,
чајот и кафето. Им посакуваме Божји благослов на сите работ
ници во полето на умереноста; но ги повикуваме да погледнат
подлабоко во коренот на злото против кое се борат и да бидат
сигурни дека се доследни во реформата.
На луѓето треба да им се предочи дека урамнотеженоста на
менталните и моралните сили многу зависи од добрата состојба
на физичкиот организам.

Сите наркотици и неприродни стимуланси, кои го ос
лабнуваат и понижуваат телото, водат кон намалување
на интелектуалните способности и моралот.
Токму неумереноста лежи во коренот на моралната изопа
ченост на светот. Попуштајќи му на изопачениот апетит, човекот
ја губи силата да му се спротивстави на искушението.
Пред реформаторите на умереноста стои голема работа да
ги поучат луѓето на овие нешта. Учете ги дека употребата на стимуланси, кои ја поттикнуваат веќе исцрпената сила на непри
родна и претерана активност, ги загрозува здравјето, карактерот,
па дури и животот.
Во врска со чајот, кафето, тутунот и алкохолните пијалаци,
единствен сигурен начин е да не се доближуваме до нив, да не ги
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пробуваме, да не ги допираме. Чајот, кафето и сличните пијала
ци водат во иста насока како алкохолните пијалаци и тутунот и
во некои случаи, со нив е исто толку тешко да се прекине, како
со алкохолот. Оние што сакаат да ги остават овие стимуланси,
извесно време ќе чувствуваат недостиг од нив и ќе страдаат. Но
ако бидат упорни, желбата ќе престане и тие веќе нема да чув
ствуваат потреба од нив. Природата можеби ќе бара малку вре
ме да закрепне од претрпената злоупотреба; но дајте ѝ шанса и
таа повторно ќе заздрави и ќе работи добро и верно. (Здравје
и среќа, 330-335)

Исхраната u умствениот развој
На проблемот на влијанието на исхраната врз умствениот
развој мора да му се посвети далеку поголемо внимание от
колку што беше случај до сега. Умната несреденост и тромост се
чести последици од грешките во исхраната.
Често се тврди дека апетитот е сигурен водич при изборот
на храната. Тоа би можело да биде вистина кога секогаш би се
слушале законите на здравјето. Но, со лошите навики кои се пренесувале од генерација во генерација, апетитот толку се изопачил што постојано копнее за некои штетни уживања. И затоа
сега не може да му се верува како на водич.
При проучувањето на хигиената, учениците мораат да се за
познаат со хранливата вредност на различните продукти. Мора да
им се објаснат последиците од засилената и стимулативна исхра
на, како и од употребата на продукти на кои им недостасуваат
некои хранливи состојки. Чајот и кафето, белиот леб, киселите
краставички во оцет, зеленчукот со лош квалитет, слатките, зачините и колачите од лиснато мрсно тесто не нѐ снабдуваат со
потребните хранливи состојки. Многу ученици доживеале слом
поради употреба на ваква храна. Многу слаби деца, неспособ-
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ни за силен напор на умот и телото, се жртви на осиромашена
исхрана. Житариците, овошјето, зрнестите плодови и зеленчукот,
во правилна комбинација, ги содржат сите прехранбени елемен
ти; и кога ќе се подготват на соодветен начин, ја сочинуваат ис
храната која најдобро ги развива и физичката и умствената сила.
Треба да се имаат предвид не само својствата на храната туку
и потребите на оној што ја зема. Храната што слободно можат
да ја земаат луѓе кои се занимаваат со физичка работа, често
пати мораат да ја одбегнуваат оние чија работа е претежно од
умствена природа. Исто така, треба да се посвети внимание и на
правилната комбинација на продуктите. Умствените работници
и оние кои својата работа ја извршуваат седејќи, не би смееле да
земаат многу различни видови јадење во текот на еден оброк.
Треба да се чуваме од прекумерно јадење дури и на најздра
вата храна. Природата не може да употреби повеќе отколку
што е потребно за изградбата на различни телесни органи, а
претерувањето го оптоварува организмот. За многу ученици се
мислело дека доживеале слом поради прекумерно учење, до
дека вистинската причина била прекумерното јадење.

Кога на законите на здравјето им се подарува соодветно
внимание, нема многу опасности дека умот ќе се пре
оптовари; меѓутоа, многу случаи на таканаречено „от
кажување” на умот можат да му се припишат на пре
оптоварувањето на желудникот кое го заморило телото
и го ослабнало умот.
Во најголем број случаеви е подобро да се земаат два, на
место три оброка. Ако вечерата се земе порано, се попречува
варењето на претходниот оброк. Ако се земе подоцна, ни самата
нема да биде сварена пред заминувањето во постела. Така на
желудникот не му се овозможува потребниот одмор. Сонот се
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нарушува, мозокот и нервите се заморуваат, апетитот за време
на појадокот е ослабнат, а целиот организам е неосвежен и не
подготвен за дневните обврски.
Не смее да се занемари важноста на редовноста во времето
одредено за јадење и спиење. Бидејќи изградувањето на телото
се извршува во текот на часовите за одмор, многу е важно, особено за младите, сонот да биде редовен и изобилен.
Колку е тоа можно, треба да се одбегнува нагло внесување на
храната. Колку е покусо времето за јадење, толку помало коли
чество храна треба да се земе. Подобро е да се испушти оброк,
отколку недоволно да се соџвака храната.
Времето за јадење треба да биде можност за взаемно дружење и освежување. Сѐ што би можело да оптовари или раздразни, треба да биде отстрането. Треба да се негува доверба, љубе
зност и благодарност кон Давателот на сѐ што е добро, па и разговорот ќе биде радосна, пријатна размена на мисли која ќе
подигнува, наместо да заморува.
Умереноста и редовноста во сѐ имаат прекрасна сила и тие
повеќе ќе придонесат за развивање на пријатно и ведро распо
ложение, кое толку вреди во разубавувањето на нашата животна
патека, отколку околностите или вродената талентираност. Ис
товремено, така добиената способност на самосовладување ќе
се покаже како најскапоцено орудие за успешно соочување со
непријатните должности и факти на кои наидува секое човечко
суштество.
Патиштата на мудроста се „пријатни и сите нејзини патеки се
полни со мир” (Изреки 3:17). Секое момче во нашата земја, на
кое му се укажува можност да постигне повеќе од крунисаните
глави, треба да размислува за поуката што се крие во зборовите
на мудриот човек: „Блазе ти, земјо, кога... твоите кнезови јадат на
време, за да се поткрепат, а не за преситување!” (Проповедник
10:17). (Воспитување, 204-206)
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УПОТРЕБА
НА ВОДАТА
„Секој кој пие од водава, пак ќе ожедни. А кој пие од
водата што Јас ќе му ја дадам нема да ожедни довека, туку
водата што ќе му ја дадам, ќе стане во него извор на вода,
извирајќи во вечен живот.” (Јован 4:13.14)

Чистата вода е благослов
И во здравје и во болест, чистата вода претставува еден
од најодбраните небесни благослови. Правилната упо
треба на истата го обновува здравјето.
аа е пијалак, кој Бог го одредил да ја гасне жедта на животните и на човекот. Пијте ја слободно, таа ги подмирува потребите на организмот, помагајќи ѝ на природата
да се спротивстави на болеста. Надворешната примена на водата е еден од наједноставните и најповолните средства за регули
рање на циркулацијата на крвта. Ладната или млака купка прет
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ставува одлично средство за зајакнување. Топлата купка ги от
вора порите на кожата и на тој начин помага во отстранување
на нечистотиите. Наизменичната употреба на топла и млака во
да ги смирува нервите и ја изедначува циркулацијата.
Неопходно е болните да се едуцираат (просветлат), така што
тие ќе имаат доверба во големите Божји благослови со кои Тој
ја дарил природата; затоа што најдобриот лек за болеста е чис
тата, мека вода... (Медицинска служба, 225)
Водата, разумно применета, претставува едно од најмоќните
лековити средства. Ако се употреби со соодветно разбирање
при лекувањето, тогаш нема долго да се чека на позитивен ре
зултат. (Библиски коментари том 7, 938)

Употреба на водата за време на болест
Лекувањето со вода, ако се применува мудро и вешто, може
да спаси многу животи. (Медицинска служба, 227)
Водата може да се користи на многу начини за да се олеснат
страдањата. Голтки бистра топла вода, испиена пред оброците
(околу половина литар, повеќе или помалку), никогаш нема да
наштети, туку ќе има позитивно влијание.
Една чаша чај од нане ќе ги смири нервите.
Чајот од хмељ ќе го повика сонот. Топлите облоги од хмељ
ставени на стомакот ќе ја олеснат болката.
Ако очите се слаби, ако имате воспаление или ве болат очите,
облогите од мека ткаенина натопена во топла солена вода вед
наш ќе донесе олеснување.
Ако чувствувате тежина во главата, олеснување може да се
постигне ако ги ставите стапалата во топла вода, ставајќи малку
сенф во неа, и тоа ќе ви помогне. (Одбрани пораки 2, 297)
Но многумина, просто се плашат од водата, бидејќи нивното
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лично искуство никогаш не ги соочило со благословите од неј
зината правилна употреба.

Третманите со вода не се ценат како би требало и мно
гумина немаат волја да се ползуваат со таа умешност,
бидејќи бара многу работа.
Но, никој не треба да мисли дека незнаењето или рамнодуш
носта во овој поглед ќе го оправда. Водата може да се употреби
на многу начини за ублажување на болките и спречување на болеста. Сите треба да бидат упатени во примената на едноставното
домашно лекување со вода. Особено мајките треба да знаат ка
ко треба да се грижат за членовите на своите семејства, како во
здравје, така и во болест. (Здравје и среќа, 237)
Илјадници кои можеле да живеат умреле од недостиг на чиста
вода и чист воздух... Овие благослови им биле потребни за да
можат да се чувствуваат добро. Да сакале да бидат просветлени,
да се оттргнат од медицината и да се навикнат себеси на движење и свеж воздух, и на воздух во нивните домови лете и зиме, да
употребуваат мека вода за пиење и капење, тие би биле неспо
редливо добри и среќни наместо да се влечкаат низ бедното
постоење. (Како да живеам, 56)
Ако оние кои се засегнати би биле волни да и помогнат на
природата во нејзините напори за оздравување со употреба на
мека, чиста вода, многу страдања ќе бидат спречени. (Мојот живот денес, 153)
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Водата е најдобра можна течност
за чистење на ткивата
Никогаш не пијте чај, кафе, пиво, вино или други алкохолни
напитоци. Водата е најдобриот напиток, способна да ги очисти
ткивата на организмот. (Преглед и гласник, 29 јули, 1884)

Во случај на треска
Мнозина не ги искусиле корисните ефекти од водата, и се плашат да го користат еден од најголемите благослови на небото.
Водата не им била давана на лица заболени од горечка треска,
поради страв дека ќе ги повредат. Ако во нивната трескава сос
тојба им давале вода слободно да ја пијат и ако однадвор го
применувале нејзиното благотворно дејство, долги денови и
ноќи на страдање би биле ублажени, а многу драгоцени животи
поштедени. Но, илјадници починале во трескавични маки кои
ги уништувале, сѐ додека горивото кое ја храни треската не изгори, и тие умираат во најголеми маки, бидејќи не им било доз
волено со вода да ја изгаснат својата горечка жед. (Одбрани
пораки 2, 453)

Кога би давале за пиење многу вода и би ставале над
ворешни облоги од истата во случај на треска, би заш
теделе долги ноќи и денови на страдања и би спасиле
многу драгоцени животи.
Но илјадници умреле од треска, додека горивото што ја пот
тикнувало горело, животот се јадел, а тие умирале во најголема
агонија без да им биде дозволено да се напијат вода за да ја изгаснат својата жед. Водата, која се користи за да се изгасне пожар
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и да се спаси некоја градба, не им се дозволува на човечките
суштества за да го изгаснат огнот кој ги јаде нивните животи.
(Како да живеам, 56)
Во случаите на силна треска, воздржувањето од храна за
еден краток период ќе ја намали треската и ќе ја направи поделотворна примената на вода. Но лекарот треба да ја знае вис
тинската состојба на болниот и да не дозволи тој да ги зема намалените оброци толку долго што со тоа ќе го заслабне целиот
организам. Додека треската е во тек, храната може да ја надразни
и разбранува крвта, но штом таа ќе попушти, треба внимателно
и разумно да се дава храната. Ако храната премногу долго се
скратува, желудникот ќе бара храна и ќе предизвика треска, што
може да се спречи со давање на соодветна храна. Тоа го одр
жува организмот во работа. Ако болниот силно посака да јаде
дури и за време на треската, помалку ќе штети ако му се излезе
во пресрет на неговата желба со давање на умерена и еднос
тавна храна, отколку ако тоа му се одбие. Ако не е во состојба
да мисли на нешто друго, тогаш нема да му наштети мало ко
личество на едноставна храна. (2. Сведоштво, 384)

Третмани со вода
Третманите со вода, применети мудро и вешто, можат да бидат средство за спасување на многу животи. Со внимателна
примена на ваквиот начин на лекување треба да се соедини и
марливо проучување. (Мојот живот денес, 153)
Повеќето луѓе ќе имаат корист од студена или умерено то
пла купка секој ден, наутро или навечер. Наместо да ја зголе
мува отпорноста кон настинки, правилно применетата купка нè
заштитува од нив, бидејќи ја подобрува циркулацијата на крвта;
крвта излегува до површината и нејзиниот проток станува по
лесен и подобар. Притоа зајакнуваат и умот и телото. Мускулите
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стануваат пофлексибилни, а умот побистар. Купката ги смиру
ва нервите. Капењето ја потпомага работата на цревата, желудникот и црниот дроб, давајќи им здравје и енергија и го подоб
рува и варењето. (Здравје и среќа, 276)
Водата може да се употреби на многу начини за да ги олесни
страдањата. Неколку голтки чиста, топла вода земени пред јаде
ње никогаш нема да наштетат, туку напротив ќе донесат добро.
(Писмо 35)

Правилна и погрешна употреба
на водата
Мнозина грешат пиејќи студена вода со своите оброци. Зе
мена за време на оброкот, водата го намалува лачењето на плунката; а колку водата е постудена, толку е поштетна за желудникот. Водата или лимонадата со мраз, земена за време на
оброкот, ќе го запре варењето на храната сѐ додека организмот повторно не постигне доволна топлина за да продолжи
со својата работа. Топлите пијалаци заслабнуваат; а освен тоа,
оние кои уживаат во нивната употреба, стануваат робови на
навиката. Храната не треба да се одмива; не е потребно да
се пие за време на оброкот. Јадете полека и дозволете ѝ на
плунката да се измеша со храната. Колку повеќе течност ќе
внесете во желудникот заедно со храната, толку нему ќе му биде
потешко да ја преработи, бидејќи ќе мора прво да се апсор
бира течноста. Не јадете многу сол; откажете се од киселите
краставички; држете ја лутата храна надвор од вашиот желуд
ник; јадете овошје за време на вашите оброци и дразбата која
толку многу бара да се напиете нешто ќе исчезне. Но доколку
сепак ви треба нешто да ја згаснете жедта, чистата вода, пиена
малку време пред или по оброкот, е сѐ што ѝ треба на природата. Никогаш не пијте чај, кафе, пиво, вино или некакви
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алкохолни пијалаци. Водата е најдобрата можна течност за
чистење на ткивата. (Преглед и Гласник, 29 јули, 1884)

Важноста на капењето со вода
Капењето никако не треба да го запоставуваат ниту оние кои
се здрави. Тие на секој начин треба да се капат барем два пати
седмично. Оние кои не се здрави имаат многу нечистотија во
крвта и нивната кожа не е во состојба сето тоа да го излачи.
Многубројните пори, кои всушност се мали усни преку кои ко
жата дише, стануваат запушени и потполно неупотребливи. Со
често капење кожата мора да се одржува потполно чиста за да
можат порите непречено да ја вршат својата улога, ослободу
вајќи го телото од нечистотија; затоа на слабите и болните благодатите на капењето им се неопходни и повеќе од два пати сед
мично.

Капењето и на болните и на потполно здравите им овозможува полесно и послободно дишење. По капењето
мускулите полесно се свиткуваат, умот и телото се пожи
вотворни, мислата станува поведра и секоја способност
посвежа.
Капењето ги смирува нервите, го поттикнува потењето, го за
брзува крвотокот, ги отстранува пречките во организмот и благотворно влијае на работата на бубрезите и уринарните органи.
Капењето ја потпомага работата на цревата, желудникот и панкреасот, вбризгувајќи во нив нова енергија и нов живот, го пот
тикнува варењето и го зајакнува целиот организам. Наместо да
се зголемува опасноста од настинка, капењето, ако правилно се
користи, го зајакнува и штити организмот од настинки, бидејќи
го подобрува крвотокот, олеснувајќи го протокот на крвта низ
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крвните садови и ја јакнее работата на внатрешните органи кај
кои обично постои навала на крв. Крвта се насочува кон по
вршината на телото и се постигнува полесно и порамномерно
струење на крвта низ крвните садови. (3. Сведоштво, 70)
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ВЕРА ВО
БОЖЈАТА СИЛА
„Дојдете кај Мене сите вие кои сте изморени и натоварени
со тешки бремиња, Јас ќе ве одморам.“ (Матеј 11:28)

oj нeжнo им зaпoвeдaл нa измaчeнитe луѓe: „Зeмeтe гo
Mojoт jaрeм нa сeбe и пoучeтe сe oд Meнe, бидejќи сум
крoтoк и смирeн пo срцe, и ќe нajдeтe мир зa вaшитe души.” (Maтej 11:29)
Сo oвиe збoрoви Исус сe oбрaтил дo сeкoe чoвeчкo суштeствo. Бeз oглeд нa тoa дaли сe тиe свeсни или нe, ситe сe измoрeни
и oбрeмeнeти. Ситe сe прeoптoвaрeни сo тeшки брeмињa, кoи
сaмo Исус мoжe дa ги oтстрaни. Нajтeшкoтo брeмe штo гo нoси
мe e брeмeтo нa грeвoт. Кoгa би билe прeпуштeни дa гo нoсимe
сaми, тoa би нé урнaлo. Нo Бeзгрeшниoт гo зeмaл нaшeтo мeстo.
„Гoспoд ги нaтoвaри врз Нeгo грeвoвитe нa ситe нaс.” (Исaиja
53:6)
Toj гo пoнeл тoвaрoт нa нaшaтa винa. Toj ќe гo зeмe тoвaрoт
oд нaшитe истoштeни плeќи. Toj ќe ни дaдe oдмoр. Toj ќe гo пo
нeсe и тoвaрoт нa нaшитe грижи и мaки. Toj нé пoвикувa дa Mу
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ги прeфрлимe ситe нaши грижи; зaштo Toj, нé нoси вo Свoeтo
срцe.
Пoстaриoт Брaт oд нaшиoт рoд стoи пoкрaj Бoжjиoт прeстoл.
Toj глeдa кoн сeкoja душa штo сe врти кoн Нeгo, кaкo кoн свoj
Спaситeл. Toj oд искуствo ги пoзнaвa слaбoститe нa нaшaтa чoвeчкa прирoдa, нaшитe пoтрeби, нo и кaдe сe криe силaтa нa нa
шитe искушeниja; зaштo Toj „вo сé бeшe искушaн кaкo и ниe, сaмo
нe вкуси грeв.” (Eврeитe 4:15) Toj бдee нaд тeбe, рaстрeпeрeнo
Бoжjo дeтe. Дaли си вo искушeниe? Toj ќe тe oслoбoди. Дaли си
слaб? Toj ќe тe зaсили. Дaли си вo нeзнaeњe? Toj ќe тe прoсвeтли.
Дaли си рaнeт? Toj ќe тe исцeли. Гoспoд „гo oпрeдeлувa брojoт нa
yвeздитe”, a сeпaк „ги исцeлувa oниe штo сe сo скрушeнo срцe и
ги прeврзувa нивнитe рaни.” (Псaлм 147:4, 3)

Кaкви и дa сe твoитe стрaвoви и мaки, дoвeри му ги нa
Гoспoдa. Toгaш, твojoт дух ќe бидe зaсилeн зa дa мoжeш
дa издржиш. Прeд тeбe ќe сe oтвoри пaт, зa дa излeзeш
oд збунeтoстa и мaкaтa. Кoлку мислиш дeкa си пoслaб и
сo пoмaлку силa, тoлку пoсилeн ќe стaнeш вo Нeгoвaтa
силa.
Oкoлнoститe мoжaт дa нé рaздeлaт oд приjaтeлитe; нeумoр
нитe вoди нa ширoкoтo мoрe, мoжaт дa сe брaнувaaт пoмeѓу нaс
и нив. Нo никaкви oкoлнoсти, никaквa дaлeчинa, нe мoжe дa нé
рaздeли oд Спaситeлoт. Кaдe и дa сe нaoѓaмe, Toj e сeкoгaш oд
нaшaтa дeснa стрaнa зa дa нé пoддржи, пoткрeпи, oхрaбри и рaзвeсeли. Христoвaтa љубoв кoн oткупeнитe e пoгoлeмa oд љубoв
тa нa мajкaтa кoн нejзинoтo дeтe. Ниe имaмe привилeгиja дa мo
жeмe дa сe oдмoримe вo Нeгoвaтa љубoв, дa вoскликнeмe: „Jaс
ќe сe нaдeвaм и пoтпирaм нa Нeгo, зaтoa штo Toj гo дaдe Свojoт
живoт зa мeнe!”
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Чoвeчкaтa љубoв мoжe дa сe смeни, нo Христoвaтa љу
бoв нe знae зa прoмeни. Кoгa ќe пoвикaмe кoн Нeгo зa
пoмoш, Нeгoвaтa рaкa e вeќe пoдaдeнa дa спaси. (Здравје
и среќа, 71.72)

Наш пример
Нашиот Господ Исус Христос дошол на овој свет како неу
морен слуга на човечката потреба. За да може да послужи на
секоја потреба на човештвото, „Тој ги зеде врз Себе нашата не
моќ и ги понесе болестите.“ (Матеј 8:17) Дошол да го отстрани
бремето на болестите, јадот, неволјите и гревот. Неговата мисија
била да им донесе на луѓето целосно обновување; Тој дошол да
им даде здравје, мир и совршенство на карактерот.
Околностите и потребите на оние, кои ја барале Неговата
помош, многу се разликувале, но ниту еден, кој дошол кај Него,
не заминувал без да му се помогне. Од Него течел поток на
исцелувачка сила, која го враќала здравјето не само на телото,
туку и на умот и душата на луѓето.
Делото на Спасителот не било ограничено на некое одре
дено време или место. Неговото сочувство не знаело за гра
ници. Неговото дело на исцелување и поучување било толку
големо по својот обем, што во Палестина не постоела толку го
лема градба, во која би можело да се смести мноштвото што се
туркало околу Него. Неговата болница се наоѓала на зелените
падини на Галилејските ритчиња, на патиштата, на езерскиот
брег, по синагогите и на секое место на кое можеле да ги до
несат болните кај Него. Тој ги полагал Своите раце на оние што
страдале и ги лекувал во секој град, во секоја населба низ која
поминувал. Секаде, каде што имало срца подготвени да ја при-
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фатат Неговата порака, Тој ги утешувал со уверувањето за љу
бовта на нивниот Небесен Татко. Во текот на целиот ден, Исус
им служел на оние што доаѓале кај Него, а навечер, им обрнувал
внимание на оние, кои морале да ги поминуваат деновите во
тешка работа, за да заработат мала сума пари за издржување на
своето семејство.
Исус носел огромен товар на одговорност за спасение на
човештвото. Тој знаел дека, доколку не дојде до одлучна промена во принципите и целите на човечкиот род, сите ќе бидат из
губени. Тоа бил товарот на Неговата душа и никој не можел да
ја согледа тежината на бремето што почивало врз Него. Иако
чекорел сам, низ детството, младоста и периодот на зрелоста,
сепак да се биде во Негово присуство, значело да се почувствува
Небото. Секојдневно се соочувал со проби и искушенија; се
којдневно доаѓал во допир со злото и бил сведок на неговата
сила, врз оние, кои Тој копнеел да ги благослови и спаси. Па
сепак, ниту потклекнал, ниту се обесхрабрил.
Своите желби, Исус во секој поглед строго ѝ ги подредувал
на Својата мисија. Тој го прославил Својот живот, со тоа што це
лосно му го потчинил на волјата на Својот Татко. Кога мајка му,
откако во Неговата младост го нашла во рабинското училиште,
му рекла: «Синко, зошто ни направи така?» Тој одговорил – а
тој одговор го претставува основниот тон на Неговата животна
мисија: „Што сте ме барале? Зар не знаете дека Јас треба да би
дам во она што е на Мојот Татко?» (Лука 2:48, 49).
Неговиот живот, бил живот на постојано самопожртвување.
Тој немал дом на овој свет, освен оној, кој пријателите поради
својата добрина, ќе му го понуделе Нему, како на патник. Тој за
наше добро дошол да го живее животот на најсиромашните и да
се движи и работи меѓу бедните и страдалниците. Непризнаен и
без никакви почести, се движел меѓу луѓето за кои толку многу
сторил.
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Секогаш бил трпелив и пријатно расположен; и сите
што имале некаква мака, го поздравувале како весник
на животот и мирот. Тој ги видел потребите на мажите
и жените, на децата и младите и на сите им го упатил
повикот: „Дојдете кај Мене.“
Во текот на Својата мисија, Исус посветил повеќе време во
исцелување на болните, отколку во проповедање. Неговите чу
да сведочат за вистинитоста на Неговите зборови, дека Тој не
дошол да погуби, туку да спаси. Каде и да тргнал, пред Него оделе вестите за Неговата милост. Онаму, каде што поминал, сите
што биле предмет на Неговото сочувство, се радувале на здра
вјето и ги испробувале своите ново добиени сили. Околу нив се
собирале толпи, за од нивните усни да ги слушнат делата што
Господ ги извршил. Неговиот глас, за многумина бил првиот
звук што некогаш го слушнале; Неговото Име, првиот збор што
го изговориле; Неговото лице, првото нешто што го виделе во
животот. Како тогаш да не го сакаат Исуса и да не ја разгласуваат
Неговата слава? Поминувајќи низ градовите и селата, Тој бил како
животворна река, која насекаде шири живот и радост. (Здравје
и среќа, 17-19)
„Земјата Завулонова и земјата Нефталимова, на пат кон морето, отаде Јордан, е незнабожечка Галилеја. Народот што седе
ше во мрак, виде голема светлина и на оние, што седеа во место
на смртна сенка, им изгреа светлина.“ (Матеј 4:15)

Допирот на верата
„Само ако се допрам до Неговата облека, ќе оздравам.“ (Матеј
9:21) Овие зборови ги изговорила една сиромашна жена - жена,
која дванаесет години страдала од болест што направила товар
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од нејзиниот живот. Таа потрошила сѐ што имала за лекари и
лекови, само за да биде прогласена за неизлечива. Но кога слу
шнала за Големиот Исцелител, нејзините надежи оживеале. По
мислила: „Кога само би можела да му се приближам доволно
близу, за да зборувам со Него, би била исцелена.“
Христос бил тргнат кон домот на Јаир, Еврејски рабин, кој Го
преколнувал да дојде кај него и да му ја излекува ќерката. Мол
бата од срцето коешто страда; „ќерка ми е на умирање, дојди и
положи ги рацете над неа, за да оздрави и да биде жива.“ (Мар
ко 5:23), го допрела нежното, сочувствително Христово срце, и
Тој веднаш тргнал со него кон неговиот дом.
Но тие напредувале полека, зашто мноштвото го притискало
Христа од сите страни. Пробивајќи се низ мноштвото, Спасителот
се приближил до местото на кое стоела кутрата жена. Таа мно
гупати се обидувала да Му се приближи, но залудно. А сега ѝ се
укажала можност за тоа. Но таа не можела да најде начин да
зборува со Него. Таа не сакала да го попречи Неговото бавно движење. Но слушнала дека може да оздрави, само ако се допре до
Неговата облека; и, плашејќи се да не ја изгуби нејзината един
ствена шанса за исцелување, таа се потиснала нанапред, велејќи
си, „Само ако се допрам до Неговата облека, ќе оздравам.“
Исус ја знаел секоја помисла на нејзиното срце, и се упатил
кон неа. Тој ја согледал нејзината голема потреба, и ѝ помогнал
да ја искаже својата вера.

Додека Тој поминувал, таа посегнала нанапред и успеала да се допре до работ на Неговата облека. Во истиот
миг знаела дека е исцелена. Во тој еден допир била сконцентрирана верата на нејзиниот живот, и нејзините
болки и слабости веднаш исчезнале.
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Во истиот миг почувствувала возбуда, како електричен удар,
кој допрел до секое влакно на нејзиното битие. „Таа почувству
ва во своето тело дека е излекувана од болеста.“ (Стих 29).
Благодарната жена копнеела да ја изрази својата благодар
ност на Моќниот Исцелител, Кој со еден допир направил по
веќе за неа, отколку лекарите за дванаесет долги години; но не
се осмелувала. Со благодарно срце се обидела да се повлече
од мноштвото. Одеднаш Исус застанал и гледајќи наоколу за
прашал, „Кој се допре до мојата облека?“ (Здравје и среќа, 60.3)
Гледајќи во Него со чудење, Петар одговорил: „Учителе, на
родот Те опколил и те притиска, а прашуваш: „Кој се допре до
Мене?” (Лука 8:45).
„Некој се допре до Мене,” рекол Исус, „зашто почувствував
дека излезе сила од Мене.” (Стих 46)

Тој можел да го разликува допирот на верата, од слу
чајните допири на невнимателното мноштво. Некој го
допрел со длабока причина и примил одговор.
Исус не го поставил прашањето заради Себе. Тој имал поу
ка за народот, за Своите ученици и за жената. Тој сакал да им
вдахне надеж на немоќните. Сакал да покаже дека верата е таа
што донесува исцелување. Верата на жената не смеела да поми
не незабележана. Бог морал да се прослави преку нејзиното
благодарно признание. Исус посакувал таа да разбере дека Тој
го одобрил нејзиниот чин на вера. Не сакал да ја отпушти само
со половина благослов. Таа не требала да остане во незнаење
за тоа дека Тој ја знае нејзината мака или за Неговата сочув
ствителна љубов и за Неговото одобрување на нејзината вера
во Неговата Моќ да ги спаси на крајот сите, што доаѓаат кај Него.
Гледајќи кон жената, Исус инсистирал да дознае кој Го допрел. Согледувајќи дека е залудно да се прикрива, таа трепе
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рејќи истапила нанапред и паднала пред Неговите нозе. Со благодарни солзи таа, пред целиот народ, му кажала зошто ја доп
рела Неговата облека и дека веднаш била излекувана. Таа се плашела дека допирајќи се до Неговата облека ја пречекорила гра
ницата на верата; но од Христовите усни не излегол никаков пре
кор. Тој искажал само одобрување. Неговите зборови дошле од
срце, кое љуби и биле полни со сочувство за човечката неволја.
„Ќерко”, рекол Тој љубезно, „твојата вера те спаси; оди си во мир.“
(Стих 48) Колку охрабрувачки биле тие зборови за неа. Нејзината
радост повеќе не ја поматувал никаков страв дека Го навредила.
До љубопитното мноштво што се туркало околу Христа не
била дадена никаква животодавна сила. Но кутрата жена, која
го допрела со вера, примила исцелување. Во духовните работи,
случајниот контакт се разликува од допирот на верата. Да се
верува во Христа само како во Спасител на светот, никогаш нема да донесе исцелување на душата. Верата која спасува, не значи само согласување со вистинитоста на Евангелието. Вистинска
вера е само онаа, која Го прифаќа Христа како свој личен Спа
сител. Бог го дал Својот Единороден Син, за јас, верувајќи во
Него, „да не загинам, туку да имам вечен живот.“ (Јован 3:16) Кога ќе дојдам кај Христа, според Неговата Реч, јас треба да веру
вам дека ја примам Неговата спасителна благодат. Животот што
сега го живеам, треба да го „живеам со верата во Божјиот Син,
Кој ме возљуби и Себе се предаде за мене.“ (Галатјаните 2:20).
Многу луѓе ја сметаат верата за начин на размислување. Спа
соносната вера е спогодба, преку која оние коишто Го примаат
Христа, стапуваат во заветна врска со Бога. Живата вера, значи
напредок во животната сила и цврста надеж, со која преку
Христовата благодат душата станува победоносна сила.
Верата е посилен победник од смртта. Кога болните би мо
желе да се наведат да ги насочат со вера своите очи кон моќниот
Исцелител, би виделе чудесни резултати. Тоа би донело живот,
како на телото, така и на душата.

170

ВЕРА ВО БОЖЈАТА СИЛА

Кога се залагате за оние, кои станале жртви на лошите на
вики, наместо да им укажувате на очајувањето и пропаста кон
која тие забрзано одат, свртете ги нивните погледи кон Христа.
Насочувајте ги кон Величествената Слава на Небото. Тоа ќе влијае
повеќе за спасување на телото и душата, отколку сиот страв од
гробот, којшто честопати се предочува пред беспомошните и
наизглед безнадежните. (Здравје и среќа, 59-62)

Исцелување на душата
Многумина од оние што доаѓале кај Христа за помош, биле
самите виновни за својата болест, па сепак, Тој не одбил да ги
излекува. А кога во нивните души ќе проникнала сила од Него,
тие станувале осведочени за гревот и многу луѓе биле исцелени
и од духовните болести, како и од физичките.
Меѓу нив бил и парализираниот од Капернаум. Како лепроз
ниот и овој човек изгубил секаква надеж дека ќе оздрави. Не
говата болест била последица на грешен живот, а страдањата
направени погорки заради грижата на совеста. Тој залудно им
се обраќал на фарисеите и лекарите барајќи олеснување; тие го
прогласиле за неизлечив, го жигосале како грешник и изјавиле
дека ќе умре под проклетството на Божјиот гнев.
Парализираниот човек потонал во очајание. А тогаш слушнал
за Христовите дела. Други, исто толку грешни и беспомошни
како него биле исцелени и тој се охрабрил да верува дека и тој,
исто така може да биде исцелен, кога некој би го однел кај Спа
сителот. Но надежта избледувала, кога ќе се сетел на причината
за својата болест. А сепак не можел да ја отфрли можноста за
исцелување.
Неговата најголема желба била да се ослободи од бремето
на гревот. Тој копнеел да Го види Христа и да прими уверување
дека му е простено и дека е помирен со Бога. Тогаш би бил
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задоволен, без оглед дали ќе живее или ќе умре, според Бож
јата волја.
Немало веќе време за губење; на неговото тело веќе се по
кажале знаците на смртта. Најсрдечно ги замолил пријателите
да го однесат со постелата кај Христа и тие со задоволство го
сториле тоа. Но толпата во и околу куќата во која се наоѓал
Исус, била толку голема што болниот и неговите пријатели не
можеле да дојдат до Него, па дури ни да Му го слушнат Неговиот глас. Исус поучувал во домот на Петар. Според својот обичај, Неговите ученици седеле во Негова непосредна близина,
а „таму седеа фарисеи и законоучители, кои беа дошле од сите
села на Галилеја и Јудеја, и од Ерусалим.“ (Лука 5:17) Многумина
од нив биле дојдени како шпиони, барајќи нешто за да Го обвинат
Христа. Зад нив се туркало разновидно мноштво од ревносни,
љубопитни и неверни луѓе. Во толпата биле застапени различни
националности и сите општествени слоеви „и Господовата сила
ги исцелуваше.“ (Стих 17) Духот на Животот лебдел над собирот,
но фарисеите и законоучителите не го забележувале Неговото
присуство. Тие не чувствувале никаква потреба и за нив немало
исцелување. „Гладните ги исполни со добра, а богатите ги от
пушти празни.“ (Лука 1:53).
Носачите на парализираниот упорно се обидувале да се про
бијат низ мноштвото, но залудно. Болниот човек гледал во нив
со неискажлива болка. Како да отстапи од надежта, кога долго
очекуваната помош била толку блиску? Затоа им предложил на
пријателите да го качат на куќата и пробивајќи го покривот, да
го спуштат пред Христовите нозе.
Проповедта била прекината. Спасителот го погледнал таж
ниот израз на неговото лице и ја видел молбата во очите вперени кон Него. Тој добро го познавал копнежот на оваа обре
менета душа. Токму Христос ја разбудил неговата совест, уште
додека тој лежел во својот дом. Милоста на Спасителот го бла
гословила неговото срце, кога тој се покајал за своите гревови
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и поверувал дека Христовата сила може да го исцели. Исус гле
дал како првиот зрак на вера прераснува во убедување дека
единствено Тој може да му помогне на грешникот и видел, како
тоа се зацврстува со секој напор да дојде во Негово присуство.
Токму Христос го привлекол страдалникот кон Себе. И сега со
зборови што биле како музика за слушателите, Спасителот рекол:
„Не плаши се чедо, ти се простуваат твоите гревови.“ (Матеј 9:2).
Товарот на вината паднал од душата на болниот. Тој повеќе не
можел да се сомнева. Христовите зборови ја откриле Неговата
моќ да ги чита срцата. Кој може да ја оспори Неговата моќ да
простува гревови? Очајот се сменил со надеж, а потиштеноста
со радост. Физичката болка на човекот исчезнала, а целото не
гово битие се преобразило. Не барајќи ништо повеќе, тој лежел
во спокојна тишина, премногу среќен да зборува.
Многумина, со најголем интерес и без здив го следеле ова
необично дело. Многу од нив, почувствувале дека Христовите
зборови се покана за нив. Зарем не биле и нивните души болни
од гревот? Зарем и тие не сакаат да се ослободат од тоа мачно
бреме?
Но фарисеите, во страв да не го изгубат влијанието, помис
лиле: „Што хули Овој на Бога? Кој може да простува гревови,
освен единиот Бог?” (Марко 2:7).
Вперувајќи во нив поглед, пред кој тие исплашено се повлек
ле, Исус рекол: „Зошто мислите лошо во вашите срца? Или, што
е полесно? Да кажам: ‘Ти се простуваат твоите гревови!’ Или да
кажам: ‘Стани и оди!?’ Но да знаете дека Синот Човечки има
власт на земјата да простува гревови” Тогаш му рече на фатениот:
„Стани земи си ја постелата и оди си дома.“ (Матеј 9:4-6).
Тогаш донесениот на носилка, застана на нозе со еластичност
и сила својствени за младоста и веднаш, „штом ја зеде постелата,
се појави пред сите - така што сите се восхитуваа и Го славеа Бога,
велејќи: ‘Никогаш вакво нешто не сме виделе’.“ (Марко 2:12).
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Тоа тело, кое се распаѓало, не можело да го излекува ништо
помало од Силата што создава. Оној ист глас, Кој вдахнал живот
во човекот, создаден од правот на земјата, вдахнал живот и во
овој човек на умирање. И истата онаа сила, која му дала живот на
телото, го обновила и неговото срце. Оној што при создавањето
„рече - и тие настанаа”, Кој „заповеда - и се создадоа.“ (Псалм
33:9), вдахнал живот во оваа душа мртва во престапи и гревови.
Исцелувањето на телото било доказ за силата што го обновила срцето. Христос му заповедал на парализираниот да стане и да оди,
„за да знаете,” рекол Тој, „дека Синот Човечки има власт на зем
јата да простува гревови.“

Парализираниот, во Христа нашол исцелување за душата
и телото. Нему му било потребно духовно здравје, за да
може да го вреднува здравјето на телото. Пред да може
да биде излекувана телесната болест, Христос мора да
донесе ослободување на умот и да ја исчисти душата од
гревот. Оваа поука не смее да се изгуби од вид.
Денес има Илјадници, кои страдаат од некоја физичка болест,
кои како парализираниот копнеат за пораката: „Ти се простуваат
гревовите.“ Токму товарот на гревот, со својот немир и незадо
волени желби е темел на нивните болести. Тие не можат да најдат олеснување, сѐ додека не дојдат кај Лекарот на душите. Само
мирот што Тој може да го даде, ќе ги обнови силата на умот и
здравјето на телото.
Исцелувањето на парализираниот, врз луѓето имало ист ефект
како да се отворило небото, откривајќи ја славата на еден подобар свет. Додека исцелениот човек поминувал низ мноштво
то, благословувајќи го Бога при секој чекор и носејќи ја посте
лата како да е пердув, народот се повлекувал правејќи му место. Тие го гледале со стравопочит и тивко си дошепнувале: „Чудни
работи видовме денес!” (Лука 5:26).
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Кога парализираниот се вратил кај семејството со леснотија
носејќи ја постелата, на која пред кратко време бил полека изнесен, во неговиот дом настанала голема радост. Тие се собрале околу него со солзи радосници, не осмелувајќи се да поверу
ваат во она што го гледаат. Тој стоел пред нив во сета своја ма
жественост. Оние безживотни раце, сега брзо се покорувале на
неговата волја. Сувата и испукана кожа, сега била свежа и румена. Тој чекорел цврсто и слободно. Од секоја црта на неговото лице се читале радост и надеж, а трагите од гревот и страда
њата биле заменети со израз на чистота и спокој. Од тој дом
се издигала радосна благодарност и Бог бил прославен преку
Својот Син, Кој ја обновил надежта на безнадежниот, и силата
на ранетиот.

Овој човек и неговото семејство биле подготвени да
умрат за Христа. Никаков сомнеж не ја помрачувал
нивната вера, никакво неверие не ја валкало нивната
преданост кон Оној, Кој донел светлина во нивниот
мрачен дом.
„Благословувај Го, душо моја, Господа, и целата моја внат
решност да го благословува Неговото Свето Име! Благословувај
Го, душо моја, Господа и не заборавај ги сите Негови добрини,
на Оној, Кој ги исчистува сите твои беззаконија, Кој ги исцелува
сите твои болести; Кој го избавува од пропаст твојот живот. Како
на орел ти ја обновува твојата младост. Господ им дава милост и
правда на сите угнетени. Тој не постапува со нас според нашите
беззаконија и не ни плаќа според нашите беззаконија. Како тат
кото што ги милува синовите, така и Господ ги милува оние, кои
се бојат од Него. Зашто Тој го знае нашиот состав, помни дека сме
прав.“ (Псалм 103:1-14). (Здравје и среќа, 73-79)
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Молитва за болните
Светите списи велат дека „луѓето треба да се молат и да не паѓаат со духот.“ (Лука 18:1), и доколку воопшто постои време, кога
тие чувствуваат потреба од молитва, тоа е токму тогаш, кога си
лата им опаѓа и им се чини дека и животот ги напушта.

Оние што се здрави, честопати забораваат на чудотвор
ната милост што ја уживаат од ден во ден, од година во
година и никогаш не ја изразуваат благодарноста што
Му ја должат на Бога за тие благослови. Но кога ќе ги
снајде болест, се сеќаваат на Него.
Луѓето чувствуваат потреба од Божја помош, кога човечката
сила откажува, а нашиот Милостив Бог, никогаш не го одвраќа
Своето лице од душата која, барајќи помош, искрено доаѓа кај
Него. Тој е наше прибежиште и во болест и во здравје.
„Како таткото што ги милува своите деца, така и Господ ги милува оние, кои се бојат од Него. Затоа што Тој го знае нашиот состав, помни дека сме земја.“ (Псалм 103:13.14).
„Неразумните страдаа поради своите лоши патишта и поради
своите неправди! Од секоја храна им се одвраќаше душата, и се
приближија до вратата на смртта.“ (Псалм 107:17.18).
„Но во својата тага повикаа кон Господа, и Тој ги спаси од нивните неволји. Го испрати Своето слово и ги излекува и ги спаси
од пропаст.“ (Псалм 107:19.20).
Бог и денес е подготвен да му го поврати здравјето на бол
ниот исто, како кога Светиот Дух ги изговорил овие зборови
преку псалмистот Давид.
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Христос и денес е истиот сочувствителен Лекар како
што бил за време на Својата служба на земјата. Во Него
се наоѓа ислецувачки мелем за секоја болест, обновувачка
сила за секоја немоќ. Неговите следбеници и денес треба да се молат за болните, исто како што се молеле пр
вите ученици. И исцелувањето ќе дојде, затоа што „мо
литвата од вера ќе го спаси болниот.“
Со силата што ни ја дава Светиот Дух и мирното уверение
што ни го пружа верата, ние можеме да се повикаме на Божјите
ветувања. Божјото ветување, „на болни ќе полагаат раце и тие
ќе оздравуваат.“ (Марко 16:18), е исто толку верно и денес, колку
што било во времето на апостолите. Тоа е предимството на Бо
жјите деца и нашата вера треба да се фати за сѐ што е опфатено
со тоа предимство. Христовите слуги се само орудија и посред
ници преку кои Тој делува и копнее да ја пројави Својата исце
лувачка моќ преку нив. Наша задача е, на рацете на нашата вера да ги донесеме пред Бога болните и страдалниците. Ние тре
ба да ги поучуваме да веруваат во Големиот Исцелител.
Спасителот сака и очекува од нас да ги охрабриме болните,
безнадежните и немоќните да се фатат за Неговата сила. Болнич
ката соба, преку вера и молитва може да се претвори во Бетел.
„Бог е во ова место” за да спаси, а не да уништи - тоа треба лекарите и болничарите да го кажат толку јасно, со зборови и дела, што нема да може да биде погрешно разбрано. Христос има желба да
го манифестира Своето присуство во болничката соба, исполнувајќи ги срцата на лекарите и болничарите со пријатноста на Својата љубов. Доколку животот на оние што ги негуваат болните е
таков, така што Христос заедно со нив приоѓа до болничката постела, пациентот ќе биде осведочен дека тука навистина е присутен
Спасител полн со сомилост, а таквото осведочување само по
себе во многу придонесува за исцелување на душата и телото.
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Бог е подготвен да ги слушне и исполни молитвите.
Христос рекол: „Ако посакате нешто во Мое Име, Јас
ќе направам.”
Тој исто така рекол: „Кој Ми служи Мене. него ќе го уважува
Мојот Татко.“ (Јован 14:14; 12:26) Доколку живееме во согласност
со Неговиот збор, секое скапоцено ветување што Тој го дал ќе
биде исполнето во нас. Ние не ја заслужуваме Неговата милост,
но доколку Му се предадеме, Тој ќе нѐ прими. Тој има волја да
се застапува за оние што Го следат и да делува преку нив.

Само доколку живееме во послушност кон Неговиот
збор, ние можеме да полагаме право за исполнување на
Неговите ветувања.
Псалмистот вели: „Ако негував беззаконие во своето срце,
Господ немаше да ме услиши.“ (Псалм 66:18) Доколку му се по
коруваме само делумно и со половина срце, Неговите ветувања
нема да се исполнат на нас.
Во Божјиот збор наоѓаме одредени упатства во поглед на
молитвата, која посебно се упатува за исцелување на болните.
Но упатувањето на таквата молитва претставува најсериозен
чекор, кој не треба да биде преземан без грижливо испитување.
Во молитвата за исцелување на болниот многу често, она што
се нарекува вера, не е ништо друго освен обична дрскост.
Многумина се изложуваат себеси на болест, угодувајќи им
на своите желби и апетити. Тие не живееле во согласност со
природните закони или со принципите на строгата чистота.
Други ги престапувале здравствените закони со своите навики
во јадење и пиење, облекување или работење. Слабоста на
телото, честопати е предизвикана со оддавање на некој порок.
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Кога таквите повторно би го добиле благословот на здравјето,
многу од нив и понатаму би продолжиле по истиот пат од безгрижно кршење на Божјите природни и духовни закони. Тие
сметаат дека, затоа што Бог ги исцелил како одговор на молит
вата, можат слободно да продолжат со своите нездрави навики
и неограниченото попуштање на својот изопачен апетит. Кога
Бог би направил чудо, враќајќи го здравјето на таквите луѓе, Тој
би ги охрабрил да продолжат да грешат.

Залудна работа е да се учат луѓето да очекуваат исце
лување и спас од своите болести и својата немоќ од
Бога, ако притоа не ги научиме да ги отфрлат своите
нездрави навики. За да го примат Неговиот благослов
како одговор на својата молитва, тие мора да престанат
да прават зло и да научат да прават добро.
Нивната околина мора да биде здрава, а нивните животни
навики исправни. Тие мора да живеат во согласност со Божјиот
закон, како во физички, така и во духовен поглед. (Здравје и
среќа, 225-227)
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ЛEКУВAЊE НA УMOT
Пoмeѓу умoт и тeлoтo пoстoи мнoгу тeснa врскa; кoгa eднo
тo oд нив стрaдa, другoтo сoчувствувa. Сoстojбaтa нa умoт имa
мнoгу пoгoлeмo влиjaниe врз здрaвjeтo, oткoлку штo мнoгуми
нa вooпштo мoжaт дa сфaтaт.

Mнoгу бoлeсти oд кoи луѓeтo стрaдaaт сe рeзултaт нa
мeнтaлнa дeпрeсиja. Жaлoстa, зaгрижeнoстa, нeзaдo
вoлствoтo, грижaтa нa сoвeстa, чувствoтo нa винa, нe
вeрувaњeтo - сeтo тoa придoнeсувa зa oслaбнувaњe нa
живoтнитe сили и вoди кoн уништувaњe и смрт.
Имaгинaциjaтa нa пaциeнтoт чeстoпaти ja прeдизвикувa или
мнoгу ja влoшувa нeгoвaтa бoлeст. Mнoгуминa, кoи мoжeлe дa
сe чувствувaaт дoбрo, oстaнувaaт инвaлиди зa цeл живoт, сaмo
зaтoa штo сaмитe сe смeтaлe зa тaкви. Mнoгуминa си зaмислувaaт
дeкa сeкaквo лeснo излoжувaњe ќe прeдизвикa бoлeст и злoтo
штo гo нaсeтувaaт и oчeкувaaт, oбичнo и дoaѓa. Mнoгу луѓe уми
рaaт oд бoлeсти, кoи сe цeлoснo измислeни.

Хрaбрoстa, нaдeжтa, вeрaтa, сoчувствoтo и љубoвтa гo
oбнoвувaaт здрaвjeтo и гo прoдoлжувaaт живoтoт. Зa
дoвoлнoтo срцe и рaдoсниoт дух прeтстaвувaaт здрaвje
зa тeлoтo и силa зa душaтa. „Вeсeлoтo срцe e блaгoтвoрнo
кaкo лeк.“ (Изрeки 17:22).
При лeкувaњeтo нa бoлниoт нe смee дa сe зaнeмaри мeнтaл
нoтo влиjaниe - дejствoтo нa мислитe, кoи гo oбзeмaaт нeгoвиoт
дух. Прaвилнo упoтрeбeнo, тoa влиjaниe прeтстaвувa eднo oд
нajeфeктивнитe срeдствa зa сoвлaдувaњe нa бoлeстa. (Здравје
и среќа, 241)
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Сoчувствo
Вo лeкувaњeтo нa бoлeститe прeдизвикaни oд умoт e пoтрeбнa
гoлeмa мудрoст. Рaнeтoтo и бoлнo срцe, oбeсхрaбрeниoт дух,
бaрaaт нeжнo пoстaпувaњe. Чeстoпaти сe случувa нeкoja тeшкoтиja вo сeмejниoт дoм дa ja нaгризувa душaтa кaкo рaк, oслaб
нувajќи ги живoтнитe сили. Пoнeкoгaш сe случувa грижaтa нa
сoвeстa зaрaди стoрeниoт грeв дa гo пoткoпa здрaвjeтo нa цe
лиoт oргaнизaм и дoвeдe дo нeурaмнoтeжeнoст нa умoт. Нa вaквитe бoлни, мoжe дa им сe пoмoгнe сaмo прeку нeжнo сoчув
ствo. Лeкaрoт, нajпрвин трeбa дa ja придoбиe нивнaтa дoвeрбa,
a пoтoa дa ги упaти кoн Гoлeмиoт Исцeлитeл. Aкo успeeмe дa
ja нaсoчимe нивнaтa вeрa кoн Вистинскиoт Лeкaр и дa ги oсвe
дoчимe дeкa Toj нaвистинa сe зaзeмa зa нив, тoa ќe дoвeдe дo
oлeснувaњe нa душaтa, a чeстoпaти и цeлoснo oздрaвувaњe нa
тeлoтo.

Mнoгу чeстo сoчувствoтo и тaктичнoстa прeтстaвувaaт
пoгoлeм блaгoслoв зa бoлниoт, oткoлку нajстручнитe
мeтoди зa лeкувaњe, примeнeти нa студeн и рaмнoдушeн
нaчин.
Кoгa лeкaрoт приoѓa дo бoлничкaтa пoстeлa нa нeвнимaтeлeн
и бeзгрижeн нaчин, глeдajќи гo нeмoќниoт рaмнoдушнo и oстa
вajќи сo свojoт стaв и пoстaпкa впeчaтoк дeкa тaквиoт случaj
нe зaслужувa пoсeбнo внимaниe, oстaвajќи гo пaциeнтoт сaм зa
сeтo тoa дa рaзмислувa, тoj му нaнeсувa oгрoмнa штeтa. Сoм
нeжoт и oбeсхрaбрувaњeтo прeдизвикaни пoрaди нeгoвaтa рaм
нoдушнoст, чeстoпaти гo нeутрaлизирaaт eфeктoт нa лeкoвитe,
штo тoj мoжe дa ги прoпишe.
Дoкoлку лeкaритe би сe стaвилe сeбeси нa мeстoтo нa oнoj
чиjштo дух e пoтиштeн и чиjaштo волја e oслaбeнa прeку стрa-
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дaњeтo и кojштo кoпнee зa збoрoви нa сoчувствo и oхрaбрувaњe,
тиe би билe пoпoдгoтвeни дa ги сфaтaт нeгoвитe чувствa. Кoгa
љубoвтa и сoчувствoтo штo Христoс ги искaжувaл кoн бoлнитe,
комбинирани со знаењето кое го поседува лекарот и неговото
присуство, би ги применил на болниот, тoa би прeтстaвувaлo
нeискaжлив блaгoслoв.

Искрeнoстa нa лeкaрoт вo пoстaпувaњeтo сo пaциeнтoт
гo oтвoрa пaтoт нa дoвeрбaтa и прeтстaвувa знaчajнa
пoмoш вo oбнoвувaњeтo нa здрaвjeтo.
Пoстojaт лeкaри, кoи смeтaaт дeкa e мудрo дa ги прикриjaт
oд пaциeнтoт прирoдaтa и причинaтa зa бoлeстa oд кoja тoj стрaдa. Mнoгу лeкaри, плaшejќи сe дa нe гo вoзнeмирaт или oбeс
хрaбрaт пaциeнтoт, нe ja кaжувaaт вистинaтa, туку му влeвaaт
лaжнa нaдeж зa oздрaвувaњe, a сo тoa дури и дoзвoлувaaт бoл
ниoт дa слeзe вo грoб, бeз дa гo прeдупрeдaт зa oпaснoстa штo
му сe зaкaнувa. Сeтo тoa e нeрaзумнo. Moжeби нe e сeкoгaш нajпрeпoрaчливo и нajдoбрo нa пaциeнтoт нaширoкo дa му сe oбjaснувa стeпeнoт и тeжинaтa нa oпaснoстa штo му сe зaкaнувa. Toa би мoжeлo силнo дa гo вoзнeмири пa дури и дa гo успoри или спрeчи oздрaвувaњeтo. Истo тaкa нe мoжe цeлoснaтa
вистинa сeкoгaш дa бидe кaжaнa дo oниe, чииштo слaбoсти сe
вo гoлeм дeл умислeни. Mнoгу oд oвиe личнoсти сe нeрaзумни
и нeнaвикнaти нa дисциплинa и сaмoсoвлaдувaњe. Tиe имaaт
свojствeни фaнтaзии и зaмислувaaт мнoгу рaбoти, кoи нe oд
гoвaрaaт нa вистинaтa вo пoглeд нa сaмитe сeбeси и другитe.
Зa нив тиe исти нeштa сe рeaлни и oниe штo сe зaлaгaaт зa нив,
трeбa дa мaнифeстирaaт пoстojaнa љубeзнoст и нeумoрнo трпe
ниe и тaктичнoст. Дoкoлку нa тиe пaциeнти им бидe кaжaнa вистинaтa зa нив, нeкoи би мoжeлe дa бидaт нaврeдeни, a други
oбeсхрaбрeни. Христoс eднaш им рeкoл нa Свoитe учeници:
„Имaм уштe мнoгу дa ви кaжувaм, нo сeгa нe мoжeтe дa нoси
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тe.“ (Joвaн 16:12) Meѓутoa, иaкo вистинaтa нe мoжe дa бидe кaжaнa цeлoснo вo ситe прилики, никoгaш нe e нeoпхoднo или oпрaвдaнo дa сe измaмувaaт луѓeтo. Никoгaш лeкaрoт или бoл
ничaритe нe трeбa дa сe впуштaaт вo извртувaњe нa вистинaтa.
Oнoj штo тaкa пoстaпувa, сe стaвa сeбeси тaму, кaдe штo Бoг нe
мoжe дa сoрaбoтувa сo нeгo; и губejќи ja дoвeрбaтa нa свoитe
пaциeнти, тoj вo истo врeмe ja oтфрлa нajeфeктивнaтa чoвeчкa
пoмoш зa нивнo oздрaвувaњe.

Силaтa нa волјатa нe сe врeднувa тaкa кaкo штo би
трeбaлo. Волјатa трeбa пoстojaнo дa сe пoттикнувa и
прaвилнo нaсoчувa, зaтoa штo тaa му дaвa eнeргиja нa
цeлoтo битиe и прeтстaвувa чудoтвoрнa пoмoш вo oдр
жувaњeтo нa здрaвjeтo.
Taa истo тaкa прeтстaвувa силa и вo бoрбaтa прoтив бoлeс
тa. Прaвилнo нaсoчeнa, тaa ќe влaдee нaд имaгинaциjaтa и ќe
прeтстaвувa мoќнo срeдствo вo спрoтивстaвувaњeтo и пoбeду
вaњeтo нa бoлeстa нa умoт и тeлoтo. Стaвajќи ja силaтa нa волјатa вo прaвилeн oднoс кoн живoтoт, бoлнитe мoжaт мнoгу пo
вeќe дa придoнeсaт кoн нaпoритe зa сoпствeнo oздрaвувaњe.
Пoстojaт илјадници, кoи би мoжeлe дa oздрaвaт, сaмo кoгa би
имaлe волја зa тoa. Гoспoд нe сaкa тиe дa бидaт бoлни. Toj кoп
нee дa бидaт здрави и срeќни и тиe трeбa дa сe пoгрижaт oкoлу
тoa. Чeстoпaти и инвaлидитe мoжaт дa ѝ сe спрoтивстaвaт нa бoлeстa, oдбивajќи дa сe прeпуштaт нa бoлкaтa, тaгaтa и oчajувaч
кaтa нeaктивнoст. Tиe трeбa дa сe издигнaт нaд сoпствeнитe
бoлки и стрaдaњa и дa сe зaфaтaт сo нeкoja пoлeзнa рaбoтa штo
oдгoвaрa нa нивнитe сили. Сo вaквo aнгaжирaњe и сo слoбoднo
кoристeњe нa сoнчeвaтa свeтлинa и свeжиoт вoздух, мнoгу из
нeмoштeни инвaлиди пoвтoрнo мoжaт дa ги пoврaтaт здрaвjeтo
и силaтa.
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Библиски принципи нa лeкувaњe
Oниe штo сaкaaт дa гo пoврaтaт или сoчувaaт здрaвjeтo, мoжaт
дa нajдaт пoукa вo збoрoвитe oд Свeтoтo Писмo: „Нe oпивajтe сe
сo винo, oд кoe прoизлeгувa блуд, нo испoлнувajтe сe сo Дух.“
(Eфeсjaнитe 5:18) Вистинскoтo oздрaвувaњe и зaкрeпнувaњe
нa тeлoтo и душaтa нe сe пoстигнувa сo вoзбудa или рaзoнoдa
прeдизвикaнa oд нeприридни и нeздрaви нaдрaзнувaчки срeд
ствa, ниту пaк сo зaдoвoлувaњe нa изoпaчeниoт aпeтит или
стрaститe. Meѓу бoлнитe имa мнoгу тaкви, кoи живeaт бeз Бoгa
и бeз нaдeж. Tиe стрaдaaт oд нeзaдoвoлeни жeлби, бeзврeдни
стрaсти и грижa нa сoвeстa, кoja ги oсудувa; ги губaт стoжeрoт и
нaдeжтa вo oвoj живoт и нeмaaт никaквa пeрспeктивa зa идниoт
живoт. Oниe штo сe грижaт зa тaквитe бoлни, нe смeaт дa нeгу
вaaт лaжнa нaдeж дeкa нa свoитe пaциeнти им прaвaт дoбрo, дoкoлку им дoзвoлувaaт суeтa и вoзбудливи зaдoвoлствa. Toкму
тoa билo прoклeтствo зa нивнитe живoти. Душaтa, кoja e глaднa
и жeднa, ќe прoдoлжи дa глaдувa и жeднee, сé дoдeкa сe oбидувa
дa сe зaдoвoли нa тaкoв нaчин. Oниe штo пиjaт oд извoрoт нa
сeбичнитe зaдoвoлствa, oстaнувaaт измaмeни. Tиe ja смeтaaт зa
силa вeштaчки прeдизвикaнaтa вeсeлoст, нo кoгa вoзбудaтa ќe
стивнe, ja снeмувa и нивнaтa инспирaциja, пa тaкa тиe зaпaѓaaт
вo нeзaдoвoлствo и мaлoдушнoст.
Пoстoи сaмo eдeн Извoр зa трaeн мир и спoкojствo нa духoт.
Нa нeгo мислeл Исус кoгa рeкoл: „Дojдeтe при Meнe ситe измo
рeни и oбрeмeнeти и Jaс ќe вe успoкojaм.“ (Maтej 11:28) „Mир ви
oстaвaм; Свojoт мир ви гo дaвaм; Jaс ви гo дaвaм нe кaкo штo
гo дaвa свeтoт.“ (Joвaн 14:27) Oвoj мир нe e нeштo штo Исус би
мoжeл дa ни гo дaдe нeзaвиснo oд Сeбe. Toj e вo Христa и ниe
мoжeмe дa гo дoбиeмe eдинствeнo, дoкoлку гo примимe и Нeгo.
Христoс e извoр нa живoтoт. Oнa штo нa мнoгуминa им трe
бa e дa имaaт пojaснo знaeњe зa Нeгo; трeбa трпeливo и љубeз
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нo, нo сeпaк сeриoзнo, дa бидaт пoучeни нa кoj нaчин цeлoтo
битиe мoжe дa бидe дoстaпнo зa Нeбeснитe исцeлувaчки сили.
Кoгa тoплитe зрaци нa Бoжjaтa љубoв ќe ги oсвeтлaт тeмнитe
oдaи нa душaтa, умoрoт и нeзaдoвoлствo ќe исчeзнaт, a рaдoстa
и зaдoвoлствoтo ќe му дaдaт витaлнoст нa умoт и здрaвje и eнeргиja нa тeлoтo.
Ниe живeeмe вo свeт прeпoлнeт сo стрaдaњa. Нa сeкoj чeкoр
oд нaшиoт пaт нé чeкaaт тeшкoтии, искушeниja и тaгa. Нo, мнo
гу луѓe си гo oтeжнувaaт брeмeтo нa живoтoт пoстojaнo прeдвидувajќи сaмo нeвoлји. Кoгa ќe ги снajдe нeкoja неволја или
рaзoчaрувaњe, тиe мислaт дeкa сé oди кoн прoпaст, дeкa нивнa
тa зaгубa e нajтeшкa и дeкa сигурнo ќe нaидaт нa кризa. Нa тaкoв
нaчин тиe си нaвлeкувaaт бeдa и фрлaaт сeнкa нa сé штo ги oп
кружувa. Зa нив живoтoт стaнувa тeшкo брeмe. Нo нe трeбa дa
бидe тaкa. Tиe ќe мoрaaт дa влoжaт oдлучни нaпoри дa гo смeнaт
тeкoт нa мислитe и тaa прoмeнa мoжe дa сe пoстигнe. Нивнaтa
срeќa вo oвoj живoт кaкo и блaжeнствoтo вo идниoт, зaвиси oд
нaсoчувaњeтo нa сoпствeнитe мисли кoн oнa штo e убaвo и приjaтнo. Прeнaсoчeтe ги oд тaa мрaчнa сликa штo e плoд нa нивнaтa имaгинaциja кoн блaгoслoвитe, кoи Бoг ги пoслaл нa нивниoт пaт, a пoтoa и кoн oнa штo e нeвидливo и вeчнo.
Бoг oбeзбeдил пoмoш зa сeкoja неволја. Кoгa Изрaeлскиoт
нaрoд вo пустинaтa нaишoл нa гoрчливитe вoди вo Meрa, Mojсej пoвикaл кoн Бoгa. Бoг нe сoздaл никaквo нoвo срeдствo зa
дa ja пoдoбри гoрчливaтa вoдa, туку гo пoсoчил внимaниeтo
кoн oнa штo вeќe пoстoeлo. Вo вoдaтa трeбaлo дa бидaт фрлeни
грaнки oд грмушкaтa штo Toj ja сoздaл, зa вoдaтa дa стaнe чистa,
слaткa и питкa. Кoгa гo стoрилe тoa, луѓeтo пиeлe oд вoдaтa и
билe oсвeжeни. Дoкoлку Гo пoбaрaмe, Христoс ќe ни притeкнe
нa пoмoш вo сeкoja неволја. Нaшитe oчи ќe бидaт oтвoрeни дa
ги зaпaзимe спaсoнoснитe вeтувaњa зaпишaни вo Нeгoвaтa Рeч.
Свeтиoт Дух ќe нé пoучи кaкo дa гo примaмe сeкoj блaгoслoв
штo ќe прeтстaвувa лeк прoтив тaгaтa и бoлкaтa. Ниe ќe нajдeмe
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лeк зa сeкoja гoрчливa гoлткa штo ќe бидe стaвeнa нa нaшитe
усни.
Нe трeбa дa дoзвoлимe нaшeтo срцe дa гo oбзeмe стрaв, кoлeнaтa дa ни зaтрeпeрaт, a рaцeтe пoтклeкнaт, дoдeкa ja нaбљу
дувaмe иднинaтa сo тeшкитe прoблeми и нeпoвoлнитe изглeди
штo тaa ги дoнeсувa. „Aкo прибeгнe кoн Mojaтa зaштитa” - вeли
Moќниoт, „зa дa склучи мир сo Meнe; и тoгaш нeкa склучи мир
сo Meнe.“ (Исaиja 27:5) Oниe штo ги прeдaвaaт свoитe живoти
нa Нeгoвoтo вoдствo и сe пoсвeтувaaт нa службaтa зa Нeгo, ни
кoгaш нeмa дa сe нajдaт вo пoлoжбa, кoja Toj oднaпрeд нe ja
прeдвидeл. Бeз oглeд нa oкoлнoститe вo кoи сe нaoѓaмe, ниe ќe
имaмe сигурeн Вoдич, Кoj ќe гo упрaвувa нaшиoт пaт, дoкoлку
смe извршитeли нa Нeгoвaтa Рeч. Кoлку и дa смe збунeти, ниe
имaмe сигурeн Сoвeтник; кaкви и дa сe нaшитe тaги, гoлeми зaгубитe или oсaмeнoстa, ниe имaмe Приjaтeл, Кoj e пoлн сo сo
чувствo и љубoв.
Aкo нaпрaвимe и нeкoj пoгрeшeн чeкoр вo нaшeтo нeзнaeњe,
ниту тoгaш Спaситeлoт нeмa дa нé нaпушти и зaбoрaви. Никoгaш
нe трeбa дa чувствувaмe дeкa смe сaми. Aнгeлитe сe нaши сoпaтници. Утeшитeлoт штo Христoс вeтил дeкa ќe гo испрaти вo
Свoe Имe прeбивa вo нaс. Нa пaтoт штo вoди кoн Бoжjиoт Грaд,
нe пoстojaт тeшкoтии, кoи oниe штo вeрувaaт вo Нeгo, нeмa дa
мoжaт дa ги пoбeдaт. Нe пoстojaт oпaснoсти штo тиe нe би мo
жeлe дa ги избeгнaт. Нe пoстoи тaгa, бoлкa, ниту чoвeчкa слaбoст
зa кoja Toj нe прeдвидeл сooдвeтeн лeк.
Никoj нe трeбa дa сe прeпушти нa oбeсхрaбрувaњe и oчaj.
Сaтaнaтa мoжe дa ти пристaпи и дa ти дoшeпнe: „Tвojoт случaj e
бeзнaдeжeн. Зa тeбe нeмa спaсeниe.” Нo твojaтa нaдeж e вo Исусa
Христa. Гoспoд нe бaрa oд нaс дa пoбeдувaмe сo свoja силa. Toj
нé пoвикувa oдлучнo дa зaстaнeмe нa Нeгoвa стрaнa. Toj чeкa
дa нé oслoбoди бeз oглeд нa тeшкoтиитe пoд кoи рaбoтимe, бeз
oглeд нa брeмeтo штo ги притискa душaтa и тeлoтo.
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Oнoj, Кoj ja зeл чoвeчкaтa прирoдa нa сeбe, знae кaкo дa
сoчувствувa сo луѓeтo штo стрaдaaт. Христoс нe сaмo штo ja пoз
нaвa сeкoja душa и нejзинитe пoтрeби и нeвoлји, туку и ситe
oкoлнoсти штo мoжaт дa гo рaнaт и стaписaaт духoт. Нeгoвaтa
рaкa e испружeнa дo сeкoe Бoжjo дeтe штo стрaдa, сo нeизмeрнo
сoчувствo и нeжнoст. Toj им укaжувa нajгoлeмa сoмилoст и сo
чувствo нa oниe штo нajмнoгу стрaдaaт. Toj e трoгнaт oд нaшaтa
нeмoќ и кoпнee дa пoлoжимe прeд Нeгoвитe нoзe сé штo нé
збунувa и oбрeмeнувa и дa гo oстaвимe тaму.
Нe e мудрo дa сe рaзмислувa сaмo зa сeбe и свoитe eмoции.
Aкo гo прaвимe тoa, нeприjaтeлoт ќe ни ги прeдoчи тeшкoтиитe и
искушeниjaтa, кoи ja oслaбнувaaт вeрaтa и уништувaaт хрaбрoстa.

Пoстojaнoтo зaдржувaњe нa oнa штo нé вoзнeмирувa
и прeдизвикувa излив нa eмoции, знaчи прeпуштaњe и
вплeткувaњe вo нeштo штo гo збунувa духoт. Нaмeстo нa
сeбe, ниe трeбa пoстojaнo дa глeдaмe нa Христa.
Кoгa искушeниjaтa ќe нaвaлaт нa вaс, кoгa грижитe, нeизвeс
нoстa и тeмнинaтa ќe ja oпкружaт вaшaтa душa, глeдajтe нa мeс
тoтo, кaдe штo пoслeдeн пaт стe видeлe свeтлинa. Бидeтe спoкojни вo Христoвaтa љубoв и Нeгoвaтa зaштитничкa грижa. Кoгa
грeвoт сe бoри дa зaгoспoдaри вo срцeтo, кoгa чувствoтo нa винa
ja притискa душaтa и oбрeмeнувa сoвeстa, кoгa нeвeрувaњeтo гo
зaмрaчувa духoт, имajтe вo прeдвид дeкa Христoвaтa блaгoдaт
e дoвoлнa дa гo сoвлaдaтe грeвoт и дa ja прoтeрaтe тeмнинaтa.
Стaпувajќи вo тeснa зaeдницa сo Спaситeлoт, ниe влeгувaмe вo
Цaрствoтo нa Mирoт. (Здравје и среќа, 244-250)
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ХИГИEНATA MEЃУ ИЗРAEЛЦИTE
Вo пoукитe штo Бoг му ги дaл нa Изрaeлскиoт нaрoд, пoсвeтeнo
e пoсeбнo внимaниe нa зaчувувaњeтo нa здрaвjeтo. Нaрoдoт, кoj
oд рoпствo излeгoл сo нeхигиeнскитe и нeздрaви нaвики штo ги
нaслeдил, бил пoдлoжeн нa нajстрoгa вeжбa вo пустинaтa, прeд
дa влeзe вo Хaнaaн. Бил пoучувaн нa здрaвствeнитe принципи, a
сaнитaрнитe прoписи му билe нaмeтнaти сo зaкoн.

Зaштитa oд бoлeсти
Tиe мoрaлe дa прaвaт рaзликa мeѓу oнa штo e чистo и нeчистo
нe сaмo вo рeлигиoзнaтa службa, туку и вo сeкojднeвниoт живoт.
Ситe, кoи дoшлe вo дoпир сo зaрaзни бoлeсти, билe изoлирaни
oд лoгoрoт и нe им билo дoзвoлeнo дa сe врaтaт бeз внимaтeлнo
чистeњe нa тeлoтo и oблeкaтa. Вo случaj нa зaбoлeн oд зaрaзнa
бoлeст, билe дaдeни слeднитe упaтствa:
„Сeкoja пoстeлa нa кoja ќe лeгнe. нeчистa e; и сeкoj прeдмeт нa
кoj ќe сeднe. нeчист e. И кoj ќe сe дoпрe дo нeгoвaтa пoстeлa, дa
ja испeрe свojaтa oблeкa и дa гo измиe свoeтo тeлo сo вoдa и дa
бидe нeчист дo вeчeртa. И кoj сe дoпрe дo тeлoтo нa oвoj дa ja
испeрe свojaтa oблeкa и дa сe измиe сo вoдa и дa бидe нeчист дo
вeчeртa. И сeкoj, дo кoгo ќe сe дoпрe oнoj a нe си ги измил свoитe рaцe, дa ги испeрe свoитe aлиштa и дa гo измиe свoeтo тeлo
сo вoдa и нeчист ќe бидe дo вeчeртa. Глинeн, пaк, сaд дo кoj ќe сe
дoпрe oнoj. дa сe скрши; a сeкoj дрвeн сaд дa сe измиe сo вoдa и
ќe бидe чист.“ (Лeвит 15:4-12)
Зaкoнoт зa лeпрoзнитe истo тaкa укaжувa нa тeмeлнoстa сo
кoja трeбaлe дa сe спрoвeдувaaт oвиe прoписи:
„Сé дoдeкa e бoлeстa нa нeгo (лeпрoзниoт) нeкa бидe нeчист;
тoj e нeчист; нeкa живee нaсaмo. Нeгoвиoт дoм нeкa бидe нaд
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вoр oд живeaлиштeтo. Кoгa зaрaзaтa нa лeпрaтa сe пojaви нa
oблeкaтa, билo нa вoлнeнa билo нa лeнeнa, или нa oснoвa или нa
пoткa oд лeн или oд вoлнa; или нa кoжa, или нa кaкoв и дa e кoжeн прeдмeт; пa aкo дaмкитe нa oблeкaтa или нa кoжaтa, нa oснoвaтa или нa пoткa oд лeн или oд вoлнa; или нa кoжa, или нa
кaкoв и дa e кoжeн прeдмeт;… Свeштeникoт, oткaкo ќe гo прe
глeдa штo e зaрaзeнo… Aкo зaрaзaтa сe прoширилa пo oблeкaтa,
пo oснoвaтa или пoткaтa, или пo кoжaтa, или пo кaкoв и дa e кoжeн прeдмeт, тoa e зaрaзнa лeпрa. Рaбoтaтa e нeчистa. Taa oблeкa – билo oснoвaтa или пoткaтa, oд вoлнa или oд лeн, или нeкaквиoт кoжeн прeдмeт зa кoгo зaрaзaтa сe прилeпилa – сe зa
рaзилa сo лeпрa, нeкa сe изгoри вo oгaн.“
Истo тaкa aкo куќaтa дaвaлa дoкaз дeкa нe билa бeзбeднa зa
живeeњe, трeбaлa дa бидe уништeнa. Свeштeникoт трeбaлo дa ja
„урнe, a кaмeњaтa и дрвjaтa и цeлaтa стругaницa oд мaчкaницaтa
нa куќaтa дa сe изнeсaт нaдвoр oд нaсeлбaтa, нa нeчистo мeстo.
Oнoj штo ќe влeгувa вo тaa куќa, дoдeкa e тaa зaтвoрeнa, нeчист
ќe бидe дo вeчeртa; a oнoj штo ќe спиe вo тaa куќa, дa ja испeрe
свojaтa oблeкa и нeчист дa e дo вeчeртa; a кoj ќe jaдe вo тaквa
куќa, и тoj трeбa дa ja испeрe свojaтa oблeкa и нeчист ќe e дo вeчeртa.“ (Лeвит 14:45-47).

Чистoтa
Нeoпхoднoстa oд личнa хигиeнa билa изнeсeнa нa нajвпeчaт
лив нaчин. Прeд дa сe сoбeрaт кaj Синajскaтa Гoрa дa гo слушнaт
Бoжjиoт глaс, Кoj гo oбjaвил зaкoнoт, oд луѓeтo билo пoбaрaнo
дa сe измиjaт и сeбeси и свoитe oблeки. Oвaa нaрeдбa трeбaлa
дa бидe спрoвeдeнa пoд зaкaнa сo смртнa кaзнa. Вo присуствoтo
нa Бoгa, нe мoжe дa сe тoлeрирa никaквa нeчистoтиja.
Зa врeмe нa свojoт прeстoj вo пустинaтa, Изрaeлцитe рeчиси
пoстojaнo билe нa oтвoрeнo, кaдe штo нeчистoтиитe сe пoмaлку
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штeтни, oткoлку, кoгa сe прeстojувa вo свoитe дoмoви. Сeпaк, oд
нив нajстрoгo сe oчeкувaлo дa oдржувaaт хигиeнa вo шaтoритe и
нaдвoр oд нив. Никaкви oстaтoци нe смeeлe дa oстaнaт вo и oкoлу лoгoрoт. Гoспoд вeли:
„Бидejќи Гoспoд, твojoт Бoг, дojдe вo твojoт лoгoр, зa дa тe избaви и дa ги прeдaдe твoитe нeприjaтeли вo твoи рaцe; зaтoa твojoт лoгoр трeбa дa бидe свeт.“ (Втoрoзaкoниe 23:14). (Здравје и
среќа, 270-280)

Oблeкa
Библиjaтa нé учи нa скрoмнoст вo oблeкувaњeтo. „Истo тaкa и
жeнитe, oблeчeни пристojнo….“ (1. Tимoтej 2:9) Oвa зaбрaнувa
рaзмeтливoст вo oблeкувaњeтo, упaдливи бoи и рaскoшни укрaси. Oд скрoмниoт изглeд нa кoj пoттикнувa Бoжjaтa Рeч e исклу
чeнo сé штo имa зa цeл дa привлeчe внимaниe нa oнoj штo ja нoси oблeкaтa, или дa прeдизвикa вoсхит.
Нaшaтa oблeкa нe трeбa дa бидe скaпa – ниту сo „злaтo или сo
бисeри или сo скaпoцeни oблeки.” (Стих 9).
Пaритe ни сe дoвeрeни oд Бoгa. Tиe нe сe нaши зa дa ги трoшимe зa пoтхрaнувaњe нa гoрдoстa или aмбициитe. Вo рaцeтe нa
Бoжjитe дeцa тие претставуваат храна зa сирoмaшнитe и oблeкa
зa нeoблeчeнитe. Tукa e oдбрaнaтa нa зaгрoзeнитe, мoжнoстa зa
исцeлувaњe нa бoлнитe, кaкo и зa прoпoвeдaњe нa Eвaнгeлиeтo
нa сирoмaшнитe. Кoгa мудрo би гo упoтрeбилe oнa штo сeгa
рaзмeтливo гo трoшитe, би мoжeлe дa рaзвeсeлитe мнoгу срцa.
Пoглeднeтe гo Христoвиoт живoт. Прoучувajтe гo Нeгoвиoт кa
рaктeр и учeствувajтe сo Нeгo вo сaмooткaжувaњeтo.
Вo тaкaнaрeчeниoт христиjaнски свeт сe трoшaт мнoгу пaри
нa нaкит и нeпoтрeбнo скaпa oблeкa, дoвoлни зa дa сe нaхрaнaт
глaднитe или oблeчaт гoлитe. Moдaтa и рaзмeтливoстa ги црпaт
срeдствaтa штo мoжaт дa ги утeшaт сирoмaшнитe и стрaднитe.
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Tиe му гo крaдaт нa свeтoт Eвaнгeлиeтo зa Христoвaтa љубoв.
Mисиитe трпaт скуднoст. Mнoгуминa прoпaѓaaт, бидejќи нeмa
кoj дa им гo oднeсe христиjaнскoтo учeњe. Нeзнaбoшцитe oкoлу
нaс и вo стрaнскитe зeмjи сe нeпoучeни и нeспaсeни. Кoгa Бoг
ja дaрувaл зeмjaтa сo изoбилствo и ги нaпoлнил нejзинитe риз
ници сo пoтрeби дoвoлни зa удoбeн живoт, кoгa ни дaл тoлку
нeoгрaничeнo пoзнaвaњe зa спaсeниeтo нa Нeгoвaтa вистинa,
кaкoв изгoвoр мoжeмe дa пoнудимe зa тoa штo дoзвoлувaмe плaчoт нa вдoвицитe и сирaцитe дa сe издигa кoн нeбoтo? Вo Гoс
пoдoвиoт дeн, кoгa ќe сe сooчимe лицe в лицe сo Oнoj, Кoj гo дaл
Свojoт живoт зa oвиe кутри луѓe, кaкoв изгoвoр ќe пoнудaт oниe
штo го трoшaт свoeтo врeмe и пaри нa зaдoвoлствaтa штo Бoг ги
зaбрaнил? Зaр Христoс нeмa дa им рeчe нa тaквитe: „Бeв глaдeн
и нe Mи дaдoвтe дa jaдaм; бeв жeдeн и нe Me нaпoивтe; бeв
стрaнeц и нe Me прибрaвтe; бeв гoл и нe Me oблeкoвтe; бeв бoлeн и вo зaтвoр и нe Me пoсeтивтe. Дoкoлку нe стe гo нaпрaвилe
тoa нa eдeн oд oвиe Moи нajмaли брaќa и Meнe нe стe Mи гo
нaпрaвилe.“ (Maтej 25:42.43).

Нaшaтa oблeкa, иaкo скрoмнa и eднoстaвнa, трeбa дa
бидe сo дoбaр квaлитeт, приклaдни бoи и сooдвeтнa нa
нaмeнaтa. При нejзиниoт избoр трeбa дa сe рaкoвoдимe
спoрeд нejзинaтa трajнoст, a нe според изглeдoт. Taa трe
бa дa нé зaтoплувa и зaштитувa.
Вo книгaтa Сoлoмoнoви изрeки e oпишaнa eднa мудрa жeнa:
„Нe сe плaши oд студ зa свojaтa чeлaд, зaштo сeтa нejзинa чeлaд
e oблeчeнa вo двojни aлиштa.“ (Изрeки 32:21).
Нaшaтa oблeкa трeбa дa бидe чистa. Нeчистoтиjaтa нa oблe
кaтa e нeздрaвa, a сo тoa ги зaгaдувa и тeлoтo и душaтa. „Не
знаете ли вие дека сте храм Божји... Ако некој го разори Божјиот
храм, него Бог ќе го разори.“ (1. Кoринтjaнитe 3:16.17).
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Oблeкaтa трeбa дa бидe здрaвa вo сeкoj пoглeд. „Нaд ситe
нeштa” – Бoг сaкa „дa бидeмe здрaви” – кaкo тeлeснo, тaкa и ду
шeвнo. И трeбa дa рaбoтимe зaeднo сo Нeгo вo зaчувувaњeтo нa
здрaвjeтo нa душaтa и тeлoтo. Дoбрaтa oблeкa гo пoтпoмaгa и
eднoтo и другoтo.
Taa трeбa дa бидe привлeчнa, убaвa, oглeдaлo нa прирoднaтa
eднoстaвнoст. Христoс нé прeдупрeдил прoтив гoрдoстa нa жи
вoтoт, нo нe и прoтив привлeчнoстa и прирoднaтa убaвинa. Toj
укaжaл нa пoлскитe цвeќињa, нa кринoт рaзвиeн вo свojaтa чистoтa и рeкoл: „Дури ни Сoлoмoн вo сeтa свoja убaвинa нe сe oблeчe кaкo eдeн oд нив.“ (Maтej 6:29) Нa тoj нaчин, прeку прирoднитe
нeштa, Христoс ja илустрирaл убaвинaтa штo Нeбoтo ja врeднувa, скрoмнaтa привлeчнoст, eднoстaвнoстa, чистoтaтa, сooдвeт
нoстa штo ќe нé нaпрaви приjaтни зa Нeгo.
Toj ни зaпoвeдa дa ги упoтрeбимe нajубaвитe oблeки зa нa
шитe души. Никaкoв нaдвoрeшeн изглeд нe мoжe дa сe спoрeди
сo врeднoстa нa „пoстojaниoт и тивoк. (крoтoк) дух”, штo e oд гoлeмa врeднoст прeд Бoгa. (1. Петрово 3:4).
Кoлку e скaпoцeнo Нeгoвoтo вeтувaњe зa oниe, кoи сe рaкo
вoдaт спoрeд принципитe нa Спaситeлoт:
„Зoштo сe грижитe зa oблeкaтa? Пa, aкo пoлскaтa трeвa, штo
дeнeскa пoстoи, a утрe вo oгaн сe фрлa, Бoг тaкa ja oблeкувa, a кoлку пoвeќe вaс, мaлoвeрни? Пa зaтoa нe грижeтe сe и нe збoрувajтe:
вo штo дa сe oблeчeмe? Вaшиoт Нeбeсeн Taткo знae дeкa зa сeтo
oвa имaтe пoтрeбa. Нo бaрajтe гo нajнaпрeд Цaрствoтo Нeбeснo
и Нeгoвaтa прaвдa, и сé oвa ќe ви сe придaдe.“ (Maтej 6:28-33).
„Цврстиoт пo Дух Tи гo пaзиш вo сoвршeн мир, зaштo нa Te
бe сe нaдeвa.“ (Исaиja 26:3).
Вo кaквa спрoтивнoст e oвa сo зaгрижeнoстa, нeспoкojoт, бoлeжливoстa и неволјите, кoи сe рeзултaт oд прaвилaтa нa мoдa
тa! Mнoгу oд мoдeрнитe oблeки штo ги диктирa мoдaтa, сe вo гoлeмa спрoтивнoст сo принципитe дaдeни вo Писмoтo. Moжe-
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т e ли дa зaмислитe стил нa oблeкувaњe штo сe oдржaл нeкoлку
вeкa или бaрeм нeкoлку дeцeнии? Кoлку oд нив, кoгa ќe излeзaт
oд мoдa, мoжeлe дa бидaт прoглaсeни зa нeскрoмни; кoлку oд
нив сe пoкaжaлe кaкo нeaдeквaтни зa прeфинeтaтa, бoгoбojaз
ливa жeнa штo сe пoчитувa сeбeси.
Meнувaњeтo нa изглeдoт сaмo пoрaди мoдaтa, рeчиси нe e
oдoбрeнo вo Бoжjaтa Рeч. Сo мeнувaњeтo нa стилoт, сo дoтe
рувaњeтo и скaпитe укрaси, бoгaтитe го рaстурaaт свoeтo врeмe
и срeдствa и нaпрaзнo ja трoшaт eнeргиjaтa нa умoт и душaтa.
Tиe стaвaaт тeшкo брeмe врз срeднaтa и сирoмaшнaтa клaсa.
Mнoгуминa, кoи oдвaj зaрaбoтувaaт зa живoт и кoи мoжaт сaмитe дa си сoшиjaт eднoстaвни oблeки, сe принудeни дa oдaт нa
крojaч сo цeл дa бидaт мoдeрни. Mнoгу сирoмaшни дeвojки, зa
рaди мoдeрнa нaмeткa сe oткaжaлe oд тoплa дoлнa oблeкa и тoa
гo плaтилe сo живoтoт. Пoсaкувajќи гo изглeдoт и eлeгaнциjaтa
нa бoгaтитe, мнoгу други тргнaлe пo пaтeкaтa нa нeчeснoстa и
срaмoт. Вo мнoгу дoмoви e жртвувaнa удoбнoстa, мнoгу мaжи сe
дoвeдeни дo рaбoт нa финaнсискa прoпaст, зa дa ги зaдoвoлaт
eкстрaвaгaнтнитe бaрaњa нa свoитe жeни и дeцa.
Mнoгу жeни, принудeни дa нaпрaвaт мoдeрнa oблeкa зa сeбe
или свoитe дeцa сe oсудeни нa тeшкa рaбoтa. Mнoгу мajки сo
рaстрeпeрeни нeрви и прсти, рaбoтeлe длaбoкo вo нoќтa, зa дa
стaвaт нa oблeкaтa нa свoитe дeцa укрaси кoиштo вooпштo нe
придoнeсувaaт зa здрaвjeтo, удoбнoстa или вистинскaтa убaвинa.
Зaрaди мoдaтa, тиe ги жртвувaaт здрaвjeтo и душeвниoт мир, тoлку суштeствeн зa вистинскoтo вoдствo нa свoитe дeцa. Сe зaпo
стaвувaaт културaтa нa умoт и срцeтo. Душaтa зaкржлaвувa.
Majкaтa нeмa врeмe дa ги прoучувa принципитe нa физичкиoт
рaзвoj, зa дa знae кaкo дa сe грижи зa здрaвjeтo нa свoитe дeцa.
Taa нeмa врeмe дa пoслужи нa нивнитe мeнтaлни или духoвни
спoсoбнoсти, или дa сoчувствувa сo нив вo нивнитe мaли рa
зoчaрувaњa и бoрби, ниту пaк дa ги дeли нивнитe интeрeси и
жeлби.
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Рeчиси вeднaш штoм ќe дojдaт нa свeт, дeцaтa стaнувaaт жр
тви нa влиjaниeтo oд мoдaтa. Tиe пoвeќe слушaaт зa oблeкaтa,
oткoлку зa свojoт Спaситeл. Глeдaaт дeкa нивнитe мajки ги прoу
чувaaт мoднитe списaниja сo пoгoлeм интeрeс oткoлку Библиjaтa. Рaзмeтливaтa oблeкa сe смeтa зa пoвaжнa oд дoбриoт кa
рaктeр. Taкa, нa рoдитeлитe и нa дeцaтa им e oдзeмeнo oнa штo
e нajдoбрo, нajслaткo и нajвистинитo вo живoтoт. Moдaтa им ja
oдзeмa пoдгoтoвкaтa зa живoтoт штo трeбa дa дojдe.
Пoттикнувaчoт нa пoстojaнo прoмeнливaтa мoдa e прoтив
никoт нa сé штo e дoбрo. Toj нajмнoгу oд сé пoсaкувa дa гo oжaлoсти и oбeсчeсти Бoгa, тaкa штo ќe ги уништи луѓeтo и ќe ги дoвeдe вo бeдa. Eднo oд срeдствaтa сo кoи нajуспeшнo гo пoстиг
нувa тoa сe мoднитe трeндoви, кoи гo oслaбнувaaт тeлoтo, истo
кaкo штo гo исцрпувaaт умoт и пoнижувaaт душaта.

Жeнитe сe пoдлoжни нa сeриoзни бoлeсти, a нивнитe
стрaдaњa вo мнoгу сe згoлeмувaaт сo нaчинoт нa кoj сe
oблeкувaaт.
Нaмeстo дa гo зaчувaaт здрaвjeтo зa искушeниjaтa и бoрбитe
штo сигурнo ќe дojдaт, тиe прeмнoгу чeстo сo свoитe лoши нa
вики гo жртвувaaт нe сaмo здрaвjeтo, туку и живoтoт и нa дeцaтa
им oстaвaaт вo нaслeдствo тaгa, уништeнa тeлeснa грaдбa, изo
пaчeни нaвики и лaжнa прeтстaвa зa живoтoт.
Eднo oд рaзoрнитe и измaмнички срeдствa нa мoдaтa e здoл
ништeтo штo сe влeчe пo пoдoт. Зa oвa здoлништe мoжe дa сe
рeчe дeкa e нeчистo, нeудoбнo, нeприклaднo, нeздрaвo и уштe
мнoгу слични нeштa. Eкстрaвaгaнтнo e, кaкo зaрaди вишoкoт тeкстил вгрaдeн вo нeгo, тaкa и зaрaди нeпoтрeбнo згoлeмeнaтa тe
жинa зa смeткa нa дoлжинaтa. И сeкoj штo видeл жeнa вo вaквo
здoлништe, кoja сo рaцe пoлни пaкeти сe oбидувa дa сe симнe
или кaчи пo скaли, дa влeзe вo вoзилo нa jaвниoт сooбрaќaj, дa
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чeкoри вo тoлпa, вo вoз или нa кaллив пaт, нeмa пoтрeбa oд
друг дoкaз зa нeгoвaтa нeсooдвeтнoст и нeудoбнoст.
Другo сeриoзнo злo e нoсeњeтo здoлништa, чиja тeжинa сe
држи нa кoлкoвитe. Oвaa тeжинa ги притискa внaтрeшнитe oр
гaни и ги влeчe нaдoлу, пa гo oслaбнувa стoмaкoт и прeдизвикувa
чувствo нa зaмoр, нaгoнувajќи гo нoситeлoт дa сe нaвeднe. Сo
тoa дoпoлнитeлнo сe стeгaaт бeлитe дрoбoви и сe oтeжнувa прaвилнoтo дишeње.
Пoслeднивe гoдини e тoлку мнoгу дискутирaнo зa oпaснoститe
штo прoизлeгувaaт oд стeгaњeтo нa пoлoвинaтa, штo мaлкуминa
нe сe зaпoзнaeни сo нив; сeпaк, мoќтa нa мoдaтa e тoлку гoлeмa,
штo oвa злo и нaтaму прoдoлжувa. Жeнитe и млaдитe дeвojки си
причинувaaт нeискaжливa штeтa прaвejќи гo oвa. Зa здрaвjeтo
e oд oсoбeнa вaжнoст грaдитe дa имaaт дoвoлнo прoстoр дa сe
ширaт дo мaксимaлниoт кaпaцитeт, зa дa мoжaт дa сe испoлнaт
бeлитe дрoбoви. Кoгa бeлитe дрoбoви сe oгрaничeни, сe нaмa
лувa кoличeствoтo кислoрoд штo тиe гo примaaт. Крвтa нe e сo
oдвeтнo витaлизирaнa, a oтпaднитe oтрoвни мaтeрии штo трeбa
дa сe исфрлaт прeку бeлитe дрoбoви, oстaнувaaт вo oргaнизмoт.
Toa, пoнaтaму прeдизвикувa пoпрeчувaњe нa циркулaциjaтa, a
внaтрeшнитe oргaни сe тoлку згрчeни и нa нeсooдвeтнo мeстo,
штo нe мoжaт дa ja извршувaaт свojaтa рaбoтa.
Цврстoтo стeгaњe нe ja пoдoбрувa фoрмaтa нa тeлoтo. Eдeн
oд клучнитe eлeмeнти нa физичкaтa убaвинa e симeтриjaтa, хaр
мoничнaтa прoпoрциja нa нeгoвитe дeлoви. Нaвистинa трeбa дa
сe нajдe вистинскиoт мoдeл зa прaвилeн физички рaзвoj, нo тoj
нe e вo куклитe штo ни ги прeтстaвувaaт фрaнцускитe крeaтoри,
туку вo чoвeчкoтo тeлo, рaзвиeнo вo сoглaснoст сo Бoжjитe при
рoдни зaкoни. Бoг e сoздaтeл нa сé штo e убaвo и eдинствeнo. Aкo
сe прилaгoдимe нa Нeгoвиoт идeaл, ниe ќe мoжeмe дa сe при
ближимe дo вистинскиoт стaндaрд зa убaвинa.
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Другo злo пoтхрaнувaнo oд мoдaтa e нeрaмнoмeрнaтa
рaспoрeдeнoст нa oблeкaтa врз тeлoтo, тaкa штo дoдeкa
нeкoи дeлoви oд тeлoтo имaaт пoвeќe oд пoтрeбнoтo,
другитe сe нeдoвoлнo oблeчeни.
Стaпaлaтa и eкстрeмитeтитe, кoи сe oддaлeчeни oд витaлнитe
oргaни, бaрaaт пoвeќe oблeкa зa дa сe зaштитaт oд студ. Нeвoзмoжнo e дa сe имa дoбрo здрaвje сo пoстojaнo студeни eкстрe
митeти; бидejќи, aкo вo нив нeмa дoвoлнo крв, тoгaш ќe ja имa
прeмнoгу вo другитe дeлoви oд тeлoтo. Сoвршeнoтo здрaвje бa
рa сoвршeнa циркулaциja; нo тaa нe мoжe дa сe пoстигнe сé дoдeкa врз трупoт – кaдe штo сe смeстeни витaлнитe oргaни - сe
стaвa три или чeтири пaти пoвeќe oблeкa, oткoлку врз стaпaлaтa
и eкстрeмитeтитe.
Mнoгу жeни сe нeрвoзни и зaгрижeни пoрaди тoa штo тиe сe
лишувaaт сeбeси oд чист вoздух, штo би им ja прoчистил крвтa
и oд слoбoдaтa нa движeњe, кoja би ja испрaтилa крвтa зaбр
зaнo низ вeнитe, нoсejќи живoт, здрaвje и eнeргиja. Mнoгу жeни,
кoи мoжeлe дa уживaaт дoбрo здрaвje, стaнaлe трajни инвaлиди,
a мнoгу умрeлe oд тубeркулoзa и други бoлeсти, иaкo мoжeлe
дa живeaт дo крajoт нa врeмeтo штo им билo oдрeдeнo, сaмo
дoкoлку сe oблeкувaлe вo сoглaснoст сo здрaвствeнитe принци
пи и сe рeкрeирaлe нa oтвoрeнo.
Зa дa сe прoнajдe нajздрaвиoт нaчин нa oблeкувaњe, трeбa
внимaтeлнo дa сe прoучaт пoтрeбитe нa сeкoj дeл oд тeлoтo.
Притoa, трeбa дa сe зeмaт прeдвид и климaтскитe услoви, oкoли
нaтa, здрaвствeнaтa сoстojбa, вoзрaстa и прoфeсиjaтa. Сeкoj дeл
oд oблeкaтa трeбa дa бидe дoвoлнo ширoк, зa дa нe ja пoпрeчувa
ниту циркулaциjaтa нa крвтa, ниту слoбoднoтo, прирoднo длaбoкo дишeњe. Сé штo нoсимe трeбa дa бидe тoлку кoмoтнo штo,
кoгa ќe ги крeнeмe рaцeтe, ќe сe крeнe и цeлaтa нaшa oблeкa.
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Жeнитe сo нaрушeнo здрaвje мoжaт мнoгу дa си пoмoгнaт,
дoкoлку рaзумнo сe oблeкувaaт и рeкрeирaaт. Aкo сe сooдвeтнo
oблeчeни, дoзвoлeтe им рeкрeaциja нa oтвoрeнo. Taa трeбa дa
бидe умeрeнa нa пoчeтoкoт и дa сe згoлeмувa зaeднo сo нивнa
тa издржливoст. Прaвejќи гo oвa, мнoгу oд нив мoжaт дa гo пo
врaтaт свoeтo здрaвje и дa ja испoлнaт свojaтa живoтнa зaдaчa
вo свeтoт.

Нeзaвисни oд мoдaтa
Сaмитe жeни трeбa дa имaaт хрaбрoст дa сe oблeкувaaт здрaвo и eднoстaвнo, нaмeстo дa сe нaпрeгaaт дa ja слeдaт мoдaтa.
Нaмeстo дa сe зaгуши вo извршувaњeтo нa тeшкитe дoмaшни
oбврски, мajкaтa трeбa дa имa врeмe дa читa, дa бидe дoбрo
инфoрмирaнa, дa бидe другaр нa свojoт сoпруг и дa бидe вo чeкoр сo умствeниoт рaзвoj нa нejзинитe дeцa. Tрeбa мудрo дa ги
пoлзувa мoжнoститe дa влиjae нa свoитe нajмили дa сe рaзви
вaaт кoн пoвoзвишeн живoт. Нeкa нajдe врeмe Спaситeлoт дa гo
нaпрaви свoj сeкojднeвeн сoпaтник и близoк приjaтeл. Нeкa нajдe
врeмe зa прoучувaњe нa Нeгoвaтa Рeч, дa oди сo свoитe дeцa вo
пoлињaтa и дa учи зa Бoгa, прeку убaвинитe нa Нeгoвитe дeлa.
Нeкa бидe вeсeлa и пoлнa сo нaдeж. Нaмeстo дa гo пoминувa
сeкoj миг вo бeскрajнo шиeњe, нeкa ja oстaви вeчeртa зa приjaтнo
зaeдничкo врeмe, сeмeeн сoбир пo днeвнитe oбврски. Mнoгу
мaжи, нa тaкoв нaчин ќe бидaт нaвeдeни дa гo прeтпoчитaaт дoмaшнoтo друштвo, a нe oнa вo клубoвитe и кaфeaнитe. Mнoгу
мoмчињa ќe бидaт зaдржaни oд улицитe и мaтнитe рaбoти. Mнoгу дeвojки ќe бидaт сoчувaни oд лeкoмислeнo и зaвoдливo друштвo. Taкa, дoмoт ќe бидe и зa дeцaтa и зa рoдитeлитe, oнa штo Бoг
прeдвидeл дeкa трeбa дa бидe – дoживoтeн блaгoслoв. (Здравје
и среќа, 287-294)
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Облеката и здравјето
„При изборот на нашата облека... треба повеќе да гледаме
таа да биде издржлива отколку допадлива. Таа треба да обезбе
ди топлина и соодветна заштита. Мудрата жена, опишана во Изреки 31:21 ‘Не се плаши од студ за челадта своја, зашто сета че
лад нејзина е облечена во двојни алишта’“ (Порака до младите,
351.352)
Од илјада жени само една ги затоплува своите нозе како што
треба... Жените треба да ги покриваат своите екстремитети исто
така темелно како и мажите.“ (Одбрани пораки 2, 479)
Мајките ги облекуваат своите деца со речиси голи раце и нозе,
поради што крвта се разладува и скршнува од својот нормален
тек и навалува во внатрешните органи; тоа предизвикува нару
шување на циркулацијата и разни заболувања.
Екстремитетите треба да се толку темелно облечени за да ја
привлечат крвта од екстремитетите.“ (2. Сведоштво, 531)
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Прилог
УПОТРЕБА НА ЈАГЛЕНОТ
И ГЛИНАТА ВО ПРИРОДНАТА
ТЕРАПИЈА
Дрвениот јаглен – природен лек
од големо значење во терапијата
„Едно од најефикасните лековити средства е јагленот во прав,
подготвен како облог. На овој начин се постигнуваат најдобри
резултати, а ако облогот е подготвен со чај од лута алова
пиперка тој е уште поделотворен.“ (Одбрани пораки 2, 296)

аспространет насекаде, овој толку познат производ до
биен од согорување на дрвото, достапен му е на секого.
Јагленот како лек против многу болести одамна се вбро
јува во средствата со кои се служи природната медицина. Ле
ковитите својства на јагленот се базираат на извонредната спо
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собност на неговите честички да ги апсорбираат бактериските
токсини, отровни супстанции кои се внесени во организмот или
се производ на метаболички процеси.

Начин на преработка
Билниот јаглен се добива со согорување на различни дрве
нести материи при што процесот на согорување се прекинува
во фазата на жар. Ова може да се изведе со ставање на жарот
во сад, кој може херметички да се затвори (како не би продрел
воздух кој го подржува горењето), или на тој начин што вжа
реното дрво ќе се покрие со лимена плоча (табла) преку која се
истура земја. На тој начин се добива таканаречен активен јаг
лен, кој понатаму се преработува во прав со помош на аван,
електрична или рачна машина за мелење кафе.
Јагленот во прав е поделотворен, ако е поситно преработен.
Се чува во платнена или книжна амбалажа.
Како суровина за добивање на јаглен, може да се користи
дрво од еукалиптус, стебло од овошки (јаболкница, орев, цре
ша), липа, или некое друго дрво.

Начин на подготовка
Интерно: При проблеми со системот за варење, непријатен
здив од устата, чир на желудник, акутен и хроничен ентеритис
(воспаление на црева), колитис (воспаление на дебелото црево), при ферментација, труење, жолтица, рак, труење со меди
каменти (лекови) или други хемиски супстанции, или намерно
труење – обид за самоубиство, и слично.
Да се зема 1-2 супени лажици јаглен во прав изматен во
малку вода, 2-3 пати дневно, пред јадење. Кај акутно труење се
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зема поголема доза и во што пократок рок од внесувањето на
отровната материја во организмот. Се препорачува, ако е возможно, веднаш по внесувањето на отровот во организмот, да се
изврши плакнење на желудникот со вода и јагленов прав.
Деца и лица со осетлив систем за варење можат да употре
буваат јагленов прав на следниот начин: јагленовиот прав да
се помеша со вода и да се остави да стои преку ноќ. Да се пие
течноста која се издвојува над талогот во чашата.
Кај новороденчиња со зголемена вредност на билирубин,
терапијата се применува орално (на уста) со раствор на јагленов
прав во вода, во комбинација со хелиотерапија (сончање) со
ултравиолетови зраци.
Надворешно: Кај рани, убоди од инсекти, каснување од змија, целулитис (воспаление на поткожно ткиво), поткожен чир,
стомачни или други заболувања, воспаление на очите и други
воспаленија, повреда на зглобови, егзем, и т.н.
Се применува во облик на обична катаплазма (облога) – јаг
лен во прав со топла или ладна вода, или со чај од лута алова пиперка (или лута пиперка) – или како катаплазма подготвена од
мешавина на јагленов прав и ленено семе или некоја друга билка.

Облога од јагленов прав
Во зависност од димензијата на заболената зона на која се
применува облогата, се мешаат 5-10 лажици јагленов прав во
обична вода, топла или ладна, или во чај од лута алова пиперка
(против повреда на зглобови, артритис – воспаление на зглобови, реуматизам и т.н.), да се добие малку поретка еднолична
маса. Оваа маса се става помеѓу два тенки слоја газа, така да
дебелината на смесата да биде 0,5-0,6 цм. Оваа прва фаза на
подготовка може да се изврши така што ќе се направи вреќа од
газа (чија величина ќе одговара на димензиите на заболената
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зона) и да се наполни со јагленов прав, а потоа да се замота во
топла или ладна вода, или чај од лута алова пиперка.
Преку газата се обложува пластична фолија (најлонска фо
лија во ролна која служи за складирање храна), а преку неа дебел волнен материјал. Повеќеслојната облога треба да се фик
сира за кожата со завој, или да се завитка со пешкир кој може да
се зацврсти со безопасни игли. Ако е ставена топла облога, преку неа треба да се држи нешто топло (шише со топла вода), тер
мофор или електрично перниче. Облогата да се чува на болното место 1-8 часа. Откако ќе се отстрани облогата, треба да
се трла заболената зона со парче крпа потопено во ладен ал
кохолен раствор (на пр. шпиритус) или нешто слично.
Оваа облога може да се примени во кратки наизменични
интервали (по принципот топло – ладно), на пример: 8 минути
топло – 4 минути ладно, и така 4-6 пати едно по друго.

Облога од јагленов прав
и ленено брашно
Да се сомеле семето од лен (може и во апарат за мелење
кафе) така да се добие брашно кое потоа се меша со јагленов
прав во размер 1:1 ( на пример 1 лажица мелен лен, 1 лажица
јагленов прав). Да се тури вода во размер 1:3 ( на една лажица
од гореспоменатата мешавина да и се додаде 3 лажици вода).
Да се вари со постојано мешање, сѐ додека не се добие леплива
маса. Понатаму да се постапи како и на претходно опишаниот
начин.
Во облик на вискозна паста (се користи повеќе јагленов прав
и ленено брашно, а помалку вода).
Се применува интравагинално кај леукореа („бело прање“)
со непријатен мирис, трихомонијаза (вагинална инфекција), ва
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гинална кандида, се држи интравагинално (внатре), 1-3 часа во
текот на денот, или во текот на ноќта.
Напомена: Кај отворени рани кои зафатиле и подлабоки
слоеви од кожата (дерм, хиподерм), постои ризик од последи
ците при тетовирање (боење на кожата) кое може да се јави по
примената на јагленов прав врз таа зона.
Во продолжение, цитираме неколку извадоци од вдахнове
ните списи на Елена Г. Вајт, кои ги опишуваат нејзините искуства
во примената на природни лекови во терапија и нѐ поттикнуваат
на преиспитување на ставовите, како кон советите на Големиот
Исцелител – Исус Христос – така и кон потребите на нашите
ближни кои страдаат од различни болести.
„Едно од најефикасните лековити средства е јагленов прав,
подготвен како облога. На овој начин се постигнуваат најдобри
резултати, а ако е облогата подготвена со чај од лута алова пиперка, тогаш е уште поделотворен. Јас тоа го применував во
ситуации кога болните чувствуваа големи болки, и кога лекарите
ќе ги пратеа кај мене давајќи им на тој начин последна шанса.
Јас тогаш предлагав дрвен јаглен, после кој пациентот зас
пиваше и после критичната фаза следеше закрепнување. На студентите кои имаа контузија или страдаа од воспаление, им советував да го користат ова едноставно лековито средство, кое даваше совршени резултати. Отровите кои се последица на воспаленијата се неутрализираат, болката не се чувствува, а заздра
вувањето е на повидок. Најтешките воспаленија на очите можат
да се излечат со катаплазма од јагленов прав, кој се става во
вреќичка од газа и се потопува во топла или ладна вода зависно
од случајот. Овој лек има чудесно дејство.“
„Претпоставувам дека ќе се насмеете на ова што го пишувам,
но кога на ова лековито средство би му се дало некое странско
име, а при тоа само јас да знам на кој препарат се однесува, верувам дека тоа би оставило посилен впечаток... Но и наједностав-
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ните лековити средства можат да му помогнат на организмот,
бидејќи не оставаат штетни последици после употребата.”
„Во четврток сестра Сара Мек Интерфер беше повикана да
го прегледа осумнаесетмесечниот син на брат Б. Веќе некол
ку дена детето имало болен оток на коленото за кој се претпоставувало дека е последица од убод на некој отровен инсект.
На отокот е ставен јагленов прав помешан со ленено семе, и
овој облог на малото дете за кратко време му донесе олесну
вање. Пред тоа детето врескаше од болки во текот на ноќта,
меѓутоа, кога се примени облогот, детето заспа. Денес таа беше
да го посети малечкиот два пати. Го боцнала отокот на две места,
и од него истекла голема количина на жолтеникава течност и
крв. Детето е ослободено од големо страдање. Му се заблаго
даруваме на Бога што нѐ упати на користење едноставни сред
ства кои ни се на дофат на раката како би ги ублажиле болките
и успешно би ги елиминирале нивните причинители...
„Постојат многу едноставни билки кои при лекувањето би
се покажале многу делотворни и кои би можеле да го заземат
местото на лековите, кога нашите медицински сестри би знаеле
да ја ценат нивната вредност. Повеќе пати бев доведена во си
туација да бидам прашана за совет што треба да направам во
случај на извесни заболувања или несреќни случаи, и јас тогаш
препорачував некои од овие едноставни лековити средства,
кои се покажаа од голема корист и помош.
„Во една прилика ме посети лекар кој беше поприлично воз
буден и вознемирен. Тој бил повикан да посети една млада жена
која била сериозно болна. Младата пациентка добила треска
со грчеви додека престојувала во кампот, така што веднаш ја
префрлиле во нашата училишна зграда, која се наоѓаше во близина на Мелбурн (Австралија). Меѓутоа нејзината состојба толку
се влоши, така што се уплашивме дека нема да преживее. Ле
карот, д-р Мерит Келог дојде до мене и ме праша: „Сестра Вајт,
дали имате некоја светлина за мене во овој случај? Ако нашата
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сестра не го добие вистинскиот лек, таа може да живее само
уште неколку часа.“ Му одговорив: Одете кај ковачот и набавете
јагленов прав; направете од него облога која ќе ја ставите на
нејзиниот стомак и на колковите. Докторот не се двоумеше да
ги послуша моите упатства. Штом се врати ми рече: Олеснување
настана за помалку од половина час по применетата облога.
Сега прв пат нормално спие после неколку дена.“
„Сличен третман им препорачував и на другите кои страдаа
од големи болки; тој третман им носеше олеснување и претста
вуваше средство кое им го спаси животот. Мојата мајка ми зборуваше дека каснувањето од змија и убодите од отровни инсек
ти можат успешно да се излечат со примена на облога од јагленов прав. Додека работеа на земјиштето во Авондејл (Австра
лија), работниците често си ги повредуваа рацете или нозете,
така што во многу ситуации тоа можеше да доведе до тешки
воспаленија при што работникот мораше да ја напушти работата
на одредено време. Еден од нив дојде придржувајќи ја раката
која му беше прицврстена со завој. Тој беше загрижен, затоа што
знаеше дека неговата помош е неопходна при расчистување
на земјиштето. Му реков: Оди до местото каде што ја горевте
дрвената граѓа и донеси јагленов прав од дрво од еукалиптус, и
јас ќе ти ја преврзам раката. Тоа го направивме, а следното утро
работникот ме извести дека болката му поминала. Наскоро бе
ше подготвен да се врати на работа.
Сето ова ви го пишувам за да знаете дека Господ не нѐ оставил
во незнаење во поглед на примената на едноставни средства,
кои не го оставаат организмот во слаба и болна состојба, како
што тоа е случај после употреба на медикаментите. Потребно
е да имаме добро обучени медицински сестри кои ќе знаат да
ги користат едноставните средства кои природата ни ги обез
бедува за обновување на здравјето, и кои ќе ги поучуваат оние
кои не ги познаваат здравствените закони како да ги користат
овие едноставни, но ефикасни средства.“
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Искуство со дрвениот јаглен
Еден брат се разболе од цревна инфекција и дизентерија при
дружена со крварење. Тој не беше некој посветен здравствен реформатор. Тој му попушташе на својот апетит. Ние само што се
подготвувавме да го напуштиме Тексас, каде што работевме не
колку месеци. Ги подготвивме кочиите да го одвеземе тој брат
со неговото семејство и уште неколкумина други кои страдаа од
маларична треска. Мојот сопруг и јас сметавме дека е подобро
да го поднесеме овој трошок отколку да дозволиме неколку
семејства да останат без сопрузи и татковци, што би значело да
се остават децата и жените без никаква заштита.
Двајца или тројца од нив беа префрлени во големиот вагон
и беа поставени на големи душеци со пружини. Но, овој човек
кој страдаше од воспаление на цревата, испрати луѓе да ме по
викаат да дојдам кај него. Мојот сопруг и јас одлучивме дека не
би било добро да го преселуваме. Се плашевме дека настапило
изумирање на ткивото. Тогаш одненадеж ми дојде мислата, како
објава од Господ, да земам дрвен јаглен сомелен во прав и да
го полеам со вода и да му ја дадам водата на болниот да ја испие. Истовремено му ја ставив облогата од дрвениот јаглен преку подрачјето на стомакот. Бевме околу километар и пол одда
лечени од градот Денисон, но синот на болниот човек отиде до
една ковачка работилница, донесе јаглен, го иситни во прав, а
потоа го употреби во склад со упатствата што му ги дадов. Како
последица на тоа, беше видлива промена на подобро за по
ловина час. Моравме да тргнеме на нашиот пат и да се разделиме
со ова семејство, но како се изненадивме кога видовме следниот
ден дека нивната запрега нѐ претекнува. Болниот човек лежеше
на креветот во колата. Божјиот благослов дојде со посредство на
едноставни средства кои ги употребивме. (Писмо 182, 1899)
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Дрвениот јаглен и билката
Polygonum hydropiperoides
Еден од најкорисните лековити е прашокот од дрвен јаглен
во вреќичка, кој се нанесува како облог (обично топол). Ова е
едно од најуспешните природни средства за лекување. Ако се помеша со чај од сварената билка Polygonum hydropiperoides, тогаш делува уште подобро. Ова го препорачував во случаи кога
болните страдаа од силни болки и кога лекарите ќе ми потврдат
дека болниот е пред крајот на животот. Во такви случаи препо
рачував дрвен јаглен и подобрувањето честопати се случуваше
додека пациентот спиеше. Закрепнувањето можеше веднаш да
се забележи. Кога студентите ќе ги повредеа рацете за време на
работата, при што доаѓаше до воспаление, јас го препорачував
овој едноставен лек, кој делуваше со совршен успех. Отровните
воспаленија беа совладани, болката се отстрануваше, а лекува
њето бргу напредуваше. Најтешките воспаленија на очите ќе бидат олеснети со каша од дрвен јаглен, која е ставена во вреќичка
и потопена во топла или студена вода, во зависност од случајот.
Ова чудесно делува. (Писмо 182, 1899)
Очекувам дека ќе се смееш на ова; но ако можам на овој лек
да му дадам некое чудно име, кое никој не го знае освен мене,
тогаш овој лек би имал далеку поголемо влијание (би бил многу
повеќе попопуларен меѓу луѓето). (Писмо 182, 1897)

Дрвениот јаглен и маслиновото масло
Ќе ти кажам нешто за моето искуство со јагленот како лек. Во
некои случаи на лошо варење тој е поефикасен од медикамен
тите. Малку маслиново масло во кое исто така се става малку
од овој прав се промешува, и како резултат на тоа настанува
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чистење и исцелување на цревата. Јас открив дека ова е из
вонредно средство.
Секогаш изучувај и подучувај за употребата на наједностав
ните лекови и можеш да очекуваш посебен Божји благослов
кој ќе ја прати употребата на овие средства, кои се на дофат на
обичните луѓе. (Писмо 100, 1903)

Употребата на дрвениот јаглен
од каснување на инсекти и слично
Во една прилика дојде кај мене еден лекар кој беше во го
лема неволја. Тој бил повикан да посети една млада жена која
била тешко болна. Додека беше во кампот, таа имаше треска и
беше однесена во нашата училишна зграда, во близина на Мел
бурн, Австралија. Во меѓувреме состојбата толку се влоши така
што се уплашивме дека нема долго да живее. Доктор Мерит Келог дојде кај мене и ми рече: „Сестра Вајт, дали имате некоја светлина за мене во овој случај? Ако нашата сестра не го добие вис
тинскиот лек, таа може да живее само уште неколку часа.“ Му од
говорив: „Испрати некого во ковачка работилница да земе јаглен во прав; направи од тоа каша и стави ја на стомакот и колковите.“ Докторот побрза да го послуша мојот совет. Набргу се
врати, велејќи: „За помалку од половина час дојде олеснување
по примената на кашата. Сега прв пат нормално спие после не
колку дена.“
Истата терапија им ја препорачав и на другите кои страдаа
од големи болки, и тоа им донесе олеснување и беше средство
за спасување на животот. Мојата мајка ми раскажуваше како
последиците од каснување на змија, влекачи и отровни инсекти
честопати можат да се сведат на безопасно ниво со употреба на
каша од дрвен јаглен. Кога ја обработуваа земјата во Авондејл,
Австралија, работниците честопати добиваа повреди на рацете
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и нозете, а тоа многупати резултираше со такво сериозно вос
паление па некои од нив мораа да отсуствуваат од работата за
подолго време. Еден човек дојде еден ден кај мене во слична
состојба, со преврзана рака. Тој беше мошне вознемирен затоа
што не може да помогне околу расчистување на земјата. Му реков; „Оди на местото каде запали стебло од еукалиптус и собери
малку јаглен. Сомели го а јас ќе ти направам облога за раката.“
Така и направи, а следното утро ми рече дека болките исчезнале.
Наскоро беше подготвен да се врати на работа.
Ги пишувам овие работи за да знаете дека Господ не нѐ ос
тавил без употреба на едноставни лековити средства кои после
употребата не го оставаат организмот во ослабена состојба, како
што тоа обично се случува кога се користат медикаменти. Потребни ни се добро обучени сестри кои ќе знаат како да ги ко
ристат едноставните лекови кои природата ги обезбедува за обновување на здравјето, и кои ќе можат да ги научат оние кои не
ги познаваат законите на здравјето како да ги користат овие ед
ноставни, но ефикасни лекови. (Писмо 90, 1908)
Наскоро, ниедна друга работа во проповедање нема да може
да се користи освен медицинско мисионерската работа. (Совети
за здравјето, 533)
Вистината за ова време, третата ангелска порака, треба да
биде објавена со силен глас додека се приближуваме кон голе
миот финален тест. Овој тест мораат да го поминат црквите кои
се поврзани со вистинската здравствено-мисионерска работа.
Кажано ни е дека во времето на неволја ‘ќе има болни, мнозина
на кои ќе им биде потребна помош.’ Значи, поради големата по
треба но и поради ‘сопственото добро, тие треба, додека сѐ уште
имаат можност, да добијат мудрост во поглед на разбирање на
болеста, нејзините причини, превенција и лекување, а оние кои
така прават, ќе најдат големо поле на работа насекаде околу се
бе’. (Совети за здравјето, 506)
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АГРИЛОТЕРАПИЈА
(ТЕРАПИЈА СО ГЛИНА)
„Штом го рече тоа, плукна на земја, направи кал со
плунк ата и ги намачка со неа очите на слепиот, и му
рече: ‘Отиди и измиј се во бањата Силоам!’, што значи:
‘Испратен’. Тој отиде, се изми и дојде гледајќи.“ ( Јован 9:6.7)

Позната од најстарите времиња, користена како лековито
средство кај Инките, Грците, Римјаните, африканските и азиските
народи, глината му одолеала на забот на времето, зачувувајќи
значајното место како терапевтско средство.
Во Библијата, Во Првата Книга Мојсеева наречена Создавање
2:7 пишува: „И Господ Бог го создаде човекот од земен прав и
му дувна во лицето дух животен; и човекот стана жива душа.“
Земјата претставува извор на храна, храна која подоцна се
преработува во совршената лабораторија на природата.
Според логичниот редослед, растителниот свет обезбедува
храна за животинскиот свет и за човекот.
Крајот на животниот век, како за растенијата и животните, така
и за човекот, е обележан со враќањето во земјата: „Зашто си земја,
и во земја ќе се вратиш!” (Создавање 3:19)
Човекот од дамнешни времиња ја чувствувал терапевтската
вредност на глината настојувајќи да го тестира нејзиното леко
вито дејство и да ја користи на различни начини во борба про
тив различни болести. Во текот на повеќевековната пракса, дошол до еден интересен заклучок: независно од начинот на ко-
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ристење, интерно или надворешно, оваа чудотворна материја –
глина – се насочува, како да е теледиригирана, кон зоната каде
што се одвива борба помеѓу напаѓачот (микробите) и одбран
бениот систем на организмот.
Она што го условува ова движење кон заболената зона оста
нува тајна која најверојатно иднината ќе ја расветли.
Фактот дека сме настанале од земја (прав), дека по земјата се
движиме и живееме, дека од неа растенијата црпат храна (од што
зависи животот на животните и човекот), како и фактот дека земјата ги прима изумрените растенија, посмртните остатоци на животните и човекот, сите овие појави заедно, во еден совршен
биолошки циклус, делумно го објаснува ефектот на делувањето
на глината.
Дури иако сѐ уште не постои јасно втемелен научен доказ за
делотворноста на глината, самиот факт за нејзината ефикасност
во лечењето на различни заболувања, го заслужува нашето внимание.
Терапевтските својства на глината се потврдени со нејзиниот
хемиски состав во кој влегуваат: силикати, соли на алуминиумот,
каолин, олигоелементи итн. Ваквата сложена хемиска компо
зиција делумно ја објаснува терапевтската моќ на глината: антитоксична, антисептична, бактерицидна, антиинфламаторна (против воспалителни процеси), цикатризантска (помага при зарас
нување на рани), апсорбирачка (ги апсорбира токсините од ор
ганизмот) и реминерализирачка.
Парцијална купка со глина (кал)
Купка на нозете:
Во сад (може и кофа) со волумен од 10л, да се раствори гли
ната во вода во размер 1:1 (половина сад глина, половина сад
жешка вода и да се измеша за да биде смесата хомогена).
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Ставете ги нозете во садот до колена.
Купката трае 30 минути.
После купката треба да се истушираат долните екстремитети,
а потоа да се избришат со пешкир.
Лежете во кревет 30 минути или правете гимнастика.
Купка на рацете:
Реквизитите и начинот на подготовка на купката се исти како
во претходно опишаната купка. Во сад со топла вода измешан
со глина, да се стават рацете до лактите.
Напомена: Да се избегнуваат купки со глина кај пациенти со
повисока седиментација во крвта.
Лумбална-абдоменална катаплазма од глина
(Терапија на слабинскиот и стомачниот дел)
Неопходни реквизити:
1. Пластична фолија со која се покрива креветот од хигиен
ски причини, чии димензии треба да бидат поголеми од
димензиите на слоевите кои следат;
2. Еден чаршав;
3. Топла ткаенина;
4. Лист хартија;
5. Крпа од памук;
6. Хомогена паста од глина со дебелина од 2цм.
Глината се зема од места кои се најмалку загадени, со дебе
лина од 50-100цм. Се користи без разлика на боја (црвена, жолта,
зелена и др.) и тоа само онаа глина која, откако ќе се измеша, е
леплива под прстите.
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За катаплазма, глината се потопува во ладна вода и се остава
да отстои 1-2 часа. Потоа се меша со вода додека не се добие
хомогена маса, налик на путер, а потоа се распоредува на пос
ледниот слој од катаплазмата (памучна крпа).
Споменатиот материјал во точките 2-5 се редат така што дол
ниот дел од работ на катаплазмата да биде 3-4 цм над зоната прекриена со влакна, а горниот раб во висина на ксифоидните кос
ки (испупчување на градниот кош).
Слоевите на катаплазмата се редат според споменатиот редослед, освен пластичната фолија (бр.1) која останува на креве
тот од хигиенски причини, катаплазмата се замотува околу те
лото на пациентот кој се наоѓа во лежечка положба. Откако ќе
се стави катаплазмата, болниот треба да се покрие со ќебе, или
ако просторијата е доволно загреана може да лежи и откриен.
Под стапалата се става шише со топла вода, термофор или
загреани цигли.
Катаплазмата се држи 3 часа, а кај тешки заболувања и до 8
часа. Ако се загрее, катаплазмата треба да се замени со нова.
Еднаш искористената глина не треба да се употребува повеќе.
Маската од глина која се става на глава, или катаплазмата од
глина за другите делови на телото, се подготвуваат на ист начин
како и лумбо-абдоминалната катаплазма, со извесно прилагоду
вање на особеностите на оној дел од телото за кој станува збор.
За примена на маската од глина, препорачливо е косата да
биде сосема кратка, или дури да се избричи косата на главата.
Лечење со глина (интерно)
Успешно се применува кај заболувања на дигестивниот тракт
(органите за варење).
За една доза потребно е 100мл ладна вода во која се додава
1 лажичка глина. Се остава да стои 3-4 часа или преку ноќ.
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Да се зема по една доза дневно (наутро), 30 минути пред
јадење или 3 часа после оброк.
Во првата седмица се пие само водата над наталожената глина. Потоа во наредниот период (до 40 дена), се пие целата сод
ржина на чашата, откако претходно добро ќе се измеша со ла
жичка.
За време на терапијата се препорачува:
1. Да не се консумира млеко и млечни производи, како и
надразнувачки пијалаци (алкохол, кафе, руски чај, кока
– кола);
2. Вегетаријански начин на исхрана;
3. Намалена употреба на масло, шеќер и сол.

Улогата на водата во превентива
и лечење
И вo здрaвje и вo бoлeст, чистaтa вoдa прeтстaвувa eдeн oд нajoдбрaнитe нeбeсни блaгoслoви. Прaвилнaтa упoтрeбa нa истaтa
гo oбнoвувa здрaвjeтo. Taa e пијалак, кoj спoрeд Бoжjoтo прoви
дeниe трeбa дa ja гaснe жeдтa нa живoтнитe и чoвeкoт. Taa ги пoдмирувa пoтрeбитe нa oргaнизмoт, пoмaгajќи ѝ нa прирoдaтa дa сe
спрoтивстaви нa бoлeстa. Нaдвoрeшнaтa упoтрeбa нa вoдaтa прeтстaвувa eдeн oд нajeднoстaвнитe и нajпoвoлнитe срeдствa зa рeгулирaњe нa крвoтoкoт. Лaдниoт или oсвeжувaчки туш, прeтстaвувa oдличнo срeдствo зa зajaкнувaњe. Toплaтa вoдa ги oтвoрa пoритe нa кoжaтa и нa тoj нaчин гo пoтпoмaгa излaчувaњeтo нa нe
чистoтиитe oд oргaнизмoт. Нaизмeничнaтa упoтрeбa нa тoплa и
млaкa вoдa, ги смирувa нeрвитe и ja урaмнoтeжувa циркулaциjaтa.
Нo мнoгуминa, прoстo сe плaшaт oд вoдaтa, бидejќи нивнoтo
личнo искуствo никoгaш нe ги сooчилo сo блaгoслoвитe oд нejзинaтa прaвилнa упoтрeбa. Лeкувaњeтo сo вoдa нe сe врeднувa
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кoлку штo би трeбaлo и мнoгуминa нeмaaт волја дa сe пoлзу
вaaт сo тaa умeшнoст, бидejќи бaрa мнoгу рaбoтa. Нo, никoj нe
трeбa дa мисли дeкa нeзнaeњeтo или индифeрeнтнoстa вo oвoj
пoглeд ќe гo oпрaвдaaт. Вoдaтa мoжe дa сe упoтрeби нa мнoгу
нaчини зa ублaжувaњe нa бoлкитe и спрeчувaњe нa бoлeстa. Ситe трeбa дa бидaт упaтeни вo примeнaтa нa eднoстaвнoтo дoмaшнo лeкувaњe сo вoдa. Oсoбeнo мajкитe трeбa дa знaaт кaкo
трeбa дa сe грижaт зa члeнoвитe нa свoитe сeмejствa, кaкo вo
здрaвje, тaкa и вo бoлeст. „Му се доближија слугите негови и му
рекоа: ‘Татко, да ти кажеше пророкот да направиш нешто по
тешко, немаше ли да го направиш. А камо ли сега, кога ти рече
само: искапи се, и ќе бидеш чист!’ Тој отиде и се потопи во Јордан
седумпати, според зборовите на Божјиот човек, и телото му се
обнови како тело на мало дете и се исчисти“ (2 Цареви 5:13.14).

Општи напомени при подготовката на пациентот и
контрола на микро-климатските услови со цел да се
постигне максимален терапевтски ефект на водата,
употребена на различни начини:
1. Пред и после одреден третман, телото треба добро да се
затопли (пациентот треба да биде 10-15 минути добро
покриен во кревет, или да прави едноставни гимнастички
вежби). Ако после некоја купка пациентот чувствува лад
но (трепери), треба да остане во кревет, покриен, а на колковите да стави шише со врела вода, или некое друго
средство со чија помош може да се загрее.
2. Колку што е пониска температурата на водата, а површи
ната на телото која е во вода поголема, толку времето на
контакт со водата треба да биде пократко. На пример,
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ладно туширање при кое дејството на водата е врз цело
то тело, трае од 30 секунди до 3 минути.
3. Пациентите кои се со појака и поотпорна телесна градба,
можат од самиот почеток да применуваат купка со ладна
вода која ќе трае подолго. Анемичните, старите и болни лица, како и оние со чувствително здравје ќе ја применуваат
оваа купка со пократко времетраење. Температурата на водата, на почеток, треба да е потопла, а потоа постепено да
се намалува до температурата одредена за ладна купка.
Исто така се продолжува и времето на контакт со водата.
4. Пациентите со срцеви и бубрежни заболувања кога за
почнуваат третман со ладна вода, треба константно да ја
следат реакцијата на својот организам. На почетокот, контактот со вода треба да трае пократко, а потоа да се зго
лемува времетраењето.
5. Ако се применуваат купки со топла вода или пареа, па
циентите со срцеви заболувања и хипертензија (висок
крвен притисок), треба што пократко да се изложуваат на
ваков третман, во зависност од здравствената состојба
на секој од нив. Во текот на примената на топли купки, се
ставаат ладни облози во зоната над срцето и на чело, и
се менуваат на секои 1-3 минути. Во овој случај исто така
може да се примени и кеса со лед.
6. Деловите на телото кои биле под дејство на топла вода
или пареа, треба да се масираат со платнена крпа нато
пена во ладна вода, или да се тушираат со ладна вода. На
тој начин се затвораат порите на кожата и се спречува
настинка. Во продолжение, пациентот треба да прави
едноставни гимнастички вежби или да остане во кревет
сѐ додека не почувствува топлина.
7. Најдобро е купката да се применува 15-20 минути пред
јадење. Може да се практикува и 1 час после јадење, до-
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колку оброкот бил умерен, или 4 часа после јадење, до
колку оброкот бил обилен.
8. Просторијата во која се врши купката треба да е добро
загреана и не смее да има промаја.
9. Во текот на менструација, жените не треба да практикуваат
водени и парни купки.
10. Топлите купки треба внимателно да се применуваат кај
лица со зголемена температурна чувствителност. Во тој
случај се препорачува употреба на термометар за мере
ње на температурата на водата.
11. Во случај на поодминат дијабетес (при што настануваат
проблеми со микро циркулацијата, а подоцна и со пого
лемите артерии), како и во случај на други заболувања
кои со себе повлекуваат и тегоби во периферната цир
кулација (хронична атеросклероза, Бургерова болест), не
се препорачува претерано жешка вода (На пример тем
пературата на водата за купка треба да биде од 30-40 °С).
12. Во текот на третманот опкружувањето и атмосферата
треба да бидат пријатни, со музика која релаксира (кла
сична или духовна).
13. Сите напомени во ова поглавје, со малку фантазија, добра
волја и вера во Семоќниот применливи се и делотворни
и во наједноставни домашни услови.
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ЕДНОСТАВНИ НАЧИНИ
НА УПОТРЕБА НА ВОДАТА
КАКО ТЕРАПЕВТСКО СРЕДСТВО
Наизменична купка на нозе
Оваа купка се применува кај бронхијална астма, хроничен
бронхитис, дијабетес, епилепсија, мозочен удар, планетарна хиперхидроза (прекумерно потење на нозете), синузитис (воспале
ние на синуси), хипертензија (зголемен крвен притисок).
Потребни реквизити:
1. Два поголеми сада од кои секој има волумен од 10l;
- Еден со жешка вода (загреана на температура која па
циентот може да ја издржи)
- Еден сад со ладна вода ( температура од 5-10°С)
2. Пепел од изгорено дрво (100g) или 50g во прав сомелено
семе од горушица кое се додава во садот со топла вода.
Начин на примена:
Наизменично се потопуваат двете нозе:
- Во садот со жешка вода 4 минути
- Во садот со ладна вода 1 минута.
Оваа постапка се применува 4 пати последователно. Купката
почнува со топла вода, а завршува со ладна.
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Топла купка на раце и нозе
Оваа купка се применува кај бронхиектазија (деформација
на бронхија која се карактеризира со зголемен волумен на дишните цевки), бронхитис, голема (магарешка) кашлица, грип.
Неопходни реквизити:
1. Два лонци (за секоја рака по еден) чија димензија е сраз
мерна со должината на подлактницата (вклучувајќи го и
лактот)
2. Сад со топла вода за нозе. Водата која се користи за ра
цете и нозете треба да е загреана до онаа температура
која телото може да ја поднесе.
3. Шолја (250ml) чај која го поттикнува потењето.
Начин на подготовка:
-Пред третманот пациентот треба да испие ½ шолја чај;
-Пациентот треба да седне на помала столица и, додека ги
држи нозете во садот со топла вода, од лева и десна страна да
има по еден сад со топла вода во која ќе ги чува рацете до под
лактница.
-Во текот на купката треба да го испие преостанатиот дел од
чајот.
Траење на купката: 15 минути.
-После купката, деловите од телото кои биле во контакт со
топла вода треба да се тријат со платнена крпа натопена со
ладна вода, 30-60 секунди. После ова, пациентот се облекува и
продолжува со останатите активности.
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Хидротерапија – терапија со вода
Туширањето е многу ефикасна терапевтска постапка во ле
чење на низа заболувања. Покрај температурниот ефект тоа делува и механички поради притисокот на водениот млаз. Оваа терапевтска постапка подразбира употреба на ладна или топла
вода, или наизменично и една и друга во текот на истиот третман.
Се практикува туширање на целото тело, или на поединечни
делови од телото. Поради остварување на максимална ефикасност при спроведување на оваа терапија, треба да се придр
жувате кон општите принципи приложени на почетокот од ова
поглавје.
Туширањето со ладна вода воглавном се врши само со цревото од тушот, без распрскувачот. При тоа тушот (или обично
црево доколку немате туш) се држи на оддалеченост од 6-10 см
од кожата.

Инхалација
Една од варијантите на парцијална парна купка е инхалација,
постапка која се користи при заболувања на респираторниот
тракт (дишните патишта), синуси, и др. Постапката подразбира
вдишување на пареа која испарува од топол чај од камилица
или некои други билки, во која има етерично масло. На садот
со врела вода се поставува сито со крупна морска сол и ситно
исечкан кромид. Наместо ова, кромидот и солта можат да се
стават во чајот или уште поедноставно во чајот се додаваат 3-4
капки етерично масло од нане мента.
Пациентот треба да се наведне со лицето над садот со чај. Со
пешкир треба да се покријат главата и садот.
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Траење на постапката: 10-15 минути, после постапката, ли
цето треба да се истрие со крпа навлажнета со ладна вода, или
да се истушира со ладна вода.
Се препорачува, после оваа терапија пациентот да избегнува
2-3 часа контакт со ладен воздух.

Клизма (чистење на дебелото црево)
Оваа постапка НЕ СЕ ПРИМЕНУВА при дијареја, дијабетес,
грозница, грип, енуреза (неспособност да се задржи урината,
епистаксис (течење крвта од нос), инсомнија (несоница), ин
фекција меѓу прстите, опаѓање на коса, камен во бубрег и бешика, исчашување, менопауза, заушки, повреди, амнезија, си
паници.
Оваа постапка има за цел чистење на дебелото црево од
фекалните материи. Како средство за чистење се користи обич
на вода, водени раствори од разни супстанции, билно масло
(рицинусово) или минерално масло (парафинско).
Зависно од намената, клизмата може да биде ниска (за праз
нење) или висока (за чистење). За првата потребно е 250-500
ml раствор а за втората 1500-2000ml раствор (постарите деца
користат 1000ml, а помалите 250-500ml).
Неопходни реквизити:
1. Иригатор (волумен 2l)
2. Гумено црево
3. Дел од пластика со славина
4. Раствор за клизма: обична вода загреана до температурата
на телото
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5. Вода со додаток од сапун или глицерин (2-4 супени ла
жици на 2l вода); инфузија или декокт од билки; билно
или минерално масло.
Начин на примена:
•

Пациентот треба да лежи на грб или бочно, во кревет или
када.

•

Иригаторот треба да се прицврсти на ѕид или статив,
или да го држи друго лице на висина од 50см од анал
ниот отвор.

•

Пластичниот завршеток треба да се намачка со сапун
или масло, а славината треба да е затворена.

•

Внимателно да се вметне пластичниот завршеток во ану
сот (аналниот отвор)

•

Полека да се отвори славината на пластичниот завршеток,
со цел да се избегне нагло ширење на дебелото црево
при продирање на течноста од иригаторот.

•

Кај висока клизма, кога се клистира целото дебело цре
во, иригаторот се поставува на поголема висина (1м) од
нивото на аналниот отвор.

•

Кога течноста од иригаторот ќе помине низ дебелото црево, со стегање на аналниот мускул се задржува во организмот 3-5 минути. За тоа време пациентот се врти: од лежечка положба на десен колк, потоа на стомак, па на лев
колк и повторно во лежечка положба. Со оваа ротација
се постигнува темелно чистење на набраната слузокожа
од дебелото црево, насочувајќи ја течноста кон аналниот
отвор со цел елиминирање на фекалните остатоци, ната
ложени во наборите на слузокожата на дебелото црево.

•

После 3-5 минути, течноста со чија помош се врши клистирањето се исфрла во тоалет, или ако тоа не е возможно
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поради здравствената состојба на пациентот, се исфрла
во соодветен сад.

Други лековити средства
Облог од смокви за Езекија
Кога Езекија бил болен, Божјиот пророк му донел вест дека
ќе умре. Царот повикал кон Господа, и Господ го слушнал, и му
испратил ветување дека ќе му се додадат петнаесет години на
неговиот живот. Еден Божји збор, еден допир на Божјиот прст
бил доволен Езекија моментално да се исцели. Но, наместо тоа,
биле дадени инструкции да направи облог од смокви, и да го стави на заболениот дел од телото. Така е и направено, и здравјето
на Езекија било обновено. Би било мудро да го цениме рецеп
тот што Господ го дал, повеќе отколку што го правиме тоа во моментот. (Ракопис 29, 1911)

Вредноста на маслото од еукалиптус
Многу ми е жал што слушнав дека на сестра Ц не и е добро.
Не можам да препорачам подобар лек против нејзината кашлица од еукалиптус и мед. Во сад со мед ставете неколку капки еукалиптус, добро промешајте и применувајте кога ќе настапи на
пад на кашлица. Лично имав осетни потешкотии со моето грло,
но секогаш кога го земам тој лек, проблемите бргу исчезнуваат.
Го користев само неколку пати, а кашлицата ја снема. Ако го ко
ристиш овој рецепт, можеш да бидеш свој сопствен лекар. До
колку првата примена не доведе до решавање на проблемот,
обидете се повторно. Најдобро време за негова примена е не
посредно пред спиење. (Писмо 348, 1908)
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Веќе ти реков за лекот кој го користам кога страдам од проблеми со моето грло. Земам една чаша варен мед и во неа ставам неколку капки масло од еукалиптус, и добро ќе го измешам.
Кога ќе настапи кашлица, земам мала лажичка од таа мешавина,
и олеснувањето настапува речиси моментално. Јас секогаш го
користев ова средство со одлични резултати. Ти препорачувам
да го користиш истиот лек кога те мачи кашлица. Овој рецепт можеби ти се чини многу едноставен така што не се осмелуваш да
му веруваш, но јас го користам многу години и го препорачувам
со целосна доверба. (Одбрани пораки 2, 301)
Исто така, примени топли купки за нозете во која ќе ставите
лисја од дрвото еукалиптус. Во овие лисја има голема сила, и ако
самата го испробаш, ќе се увериш во вистинитоста на моите зборови. Маслото од еукалиптус е особено ефикасно во случаи на
кашлица и болки во градите и белите дробови. Сакам да го пробаш овој лек кој е толку едноставен, а тоа не ве чини ништо. (Писмо 20, 1909)

Оздравување на Џејмс Вајт
Пред многу години, додека мојот сопруг беше оптоварен со
сериозни одговорности во Батл Крик, на него почнаа да се
покажуваат последиците од напорите. Неговото здравје бргу се
влоши. Најпосле се скрши умно и телесно, и не беше во состојба
воопшто да работи. Моите пријатели ми рекоа: „Госпоѓо Вајт,
твојот сопруг нема да живее.“ Бев одлучна во намерата да го
преселам на место кое ќе одговара за неговото закрепнување.
Неговата мајка рече: „Елена, мора да останеш и да се погрижиш
за твоето семејство.“
„Мајко“, одговорив, „никогаш нема да дозволам овој величествен ум во целост да пропадне. Ќе работам со Бога, и Бог ќе
работи со мене, за да го спасиме умот на мојот сопруг.“

224

ПРИЛОГ

Како би имале средства за нашето патување, ги собрав своите
плетени теписи и ги продадов... Со парите што ги добив од продажбата на теписите купив покриена кочија и се подготвив за патување, па во кочијата ставив простирка на која таткото ќе лежи
во колата. Во придружба на Вили, кој тогаш беше момче од само
единаесет години, се упативме кон градот Врајт во државата Мичиген.
Додека бевме на патот, Вили се обиде да ги стави уздите во
устата на еден од коњите, но се покажа дека не може. Му реков
на својот сопруг: „Стави ја раката на моето рамо, и дојди да ги ставиш уздите на коњот.“
Тој рече дека не гледа како може да го стори тоа. „Се разбира
дека можеш.“ Така и направи, и успеа да ги стави уздите на коњот.
Тогаш знаеше дека тоа ќе мора да го стори и следниот пат.
Континуирано го одржував мојот сопруг зафатен со такви мали работи. Не му дозволував да биде во мир, туку се обидував
да го одржувам активен. Ова е планот според кој треба да се држат лекарите и помошниците во нашите санаториуми. Помог
нете им на пациентите да напредуваат чекор по чекор, чекор по
чекор, одржувајќи ги нивните умови преокупирани со работа,
така што ќе немаат време да се занимаваат со мрачни мисли за
нивната состојба.

Поттикнување на телесните и
умните активности
Нашите браќа често доаѓаа кај нас за совет. Мојот сопруг не
сакаше да прими никого. Тој би отишол во друга соба кога ќе
дојдеа посетителите. Но, обично го доведував гостинот пред него, пред да може да забележи дека некој дошол во посета, и му
велев: „Мажу, овде е брат кој сака да ти постави прашање, и би-
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дејќи ти на тоа прашање можеш да му одговориш многу подоб
ро од мене, јас го доведов кај тебе.“ Се разбира дека тогаш не
маше излез. Тој мораше да остане во собата и да одговори на
прашањето. На овој начин, како и на многу други начини, го наведував да го вежба својот ум. Ако не беше принуден да го ко
ристи својот ум, тој многу бргу во целост би избледел.
Мојот сопруг секојдневно излегуваше на прошетка. Во текот
на зимата дојде страшна снежна бура, а неговиот татко мислеше
дека не може да излезе на бура и снег. Отидов кај братот Рут и
реков: „Брате Рут, дали имаш еден пар чизми?“
„Имам“, одговори тој.
„Би сакала да ги позајмам ова утро“, реков. Откако ги обув чизмите излегов надвор, и одев четвртина милја (400 метри) низ
длабок снег. Кога се вратив, го замолив својот сопруг да се про
шета. Тој рече дека не може да излезе на такво време. „О да, можеш“, одговорив, „сигурно можеш да одиш по моите стапки.“ Тој
беше човек кој многу ги почитуваше жените; и кога ги виде моите
стапки, мислеше дека ако една жена може да оди на тој снег,
може и тој. Тоа утро ја направи својата вообичаена прошетка.
Во пролет мораше да се засадат овошни дрвја и да се грижи
ме за градината. „Вили“, реков, „те молам оди и купи три мотики
и три гребла. Погрижи се да купиш три парчиња од сѐ.“ Кога ги
донесе кај мене, му реков да земе една мотика за себе, а другата да му ја даде на својот татко. Таткото се пожали, но ја при
фати. И самата зедов една, и почнавме да работиме; иако добив
плускавци на рацете, предводев во работата. Таткото не можеше да стори многу, но работеше колку што можеше. Користејќи
такви методи, се обидував да соработувам со Бога во обнову
вање на здравјето на мојот сопруг. И како нѐ благослови Господ!
Секогаш го земав мојот сопруг со мене кога одев со кочијата.
Исто така го земав со мене кога одев каде било да проповедам.
Имаше некои места кои редовно ги посетував. Не успеав да го
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убедам да застане зад катедрата додека проповедав. Конечно, по
неколку месеци, му реков: „Сега, мажу мој, денес ќе застанеш зад
катедрата.“ Тој не сакаше да оди, но бев непопустлива. Го зедов
со мене до катедрата. Тој ден им се обрати на насобраните. Иако
собата за состаноци беше исполнета со неверници, не можев половина час да се воздржам од плачење. Моето срце беше исполнето со радост и благодарност. Знаев дека е извојувана победа.

Награда за упорниот труд
По осумнаесет месеци непрекината соработка со Бога во
обид да се врати здравјето на мојот сопруг, се вратив дома со
него. Доведувајќи го пред неговите родители, реков: „Татко, мај
ко, еве го вашиот син.“
„Елена“, рече неговата мајка, „за оваа прекрасно закрепну
вање, заслужни сте само Бог и ти. Ова го направија вашите сили.“
По неговото закрепнување, мојот сопруг живееше многу години, за време на кои ги постигна најдобрите достигнувања во неговиот живот. Зарем не ми се вратија овие додатни години на корис
ност многукратно за осумнаесетте месеци на макотрпни грижи?
Ви ја раскажав оваа кратка приказна од лично искуство за да
ви покажам дека некои работи ми се познати во врска со упо
требата на природни средства за исцелување на болните. Бог ќе
направи чудо за секој од нас ако работиме со вера, дејствувајќи
како да веруваме, така што кога соработуваме со Него, Тој може
да го направи својот дел од работата. Моја желба е да направам
сѐ што можам за да им помогнам на моите браќа да усвојат ра
зумен начин на дејствување, кој ќе им донесе најголем успех
во нивните напори. Мнозина од оние што слегоа во гроб можеа
да живеат денес кога би соработувале со Бога. Ајде да бидеме
мудри мажи и жени во врска со овие прашања. (Ракопис 50,
1902; Одбрани пораки 2, 306-308)

227

Осум моќни исцелители

228

СОДРЖИНА

Содржина
Вовед .............................................................................................3
ЗДРАВЈЕТО КАКО ДАР ................................................................9
Што можам да сторам за самиот себе ...........................................10
Проучување на физиологијата ..........................................................11
Престапот на природните закони
претставува престап на Божјиот закон .........................................15
Потреба од здравствено воспитување ..........................................20
Погрешен систем на образование ...................................................24
Дали може да се има доверба во лекарот 			
кој ги престапува природните закони? ..........................................27
Лeкaрoт кaкo вoспитувaч......................................................................28
Силaтa нa примeрoт ................................................................................29
Лeкaрoт и дeлoтo нa умeрeнoстa ......................................................30
Во болничката соба .................................................................................32
Сончева светлина, проветрување и температура ....................34
Исхрана .........................................................................................................34
Должност на негувателките .................................................................35
Посета на болните ....................................................................................35
Причини за појава на болестите .......................................................36
Што треба да направам ако се разболам? ...................................37
Природни средства за лекување ......................................................38

229

Осум моќни исцелители

1. ЧИСТ ВОЗДУХ ........................................................................45
Воздухот како лек за болеста ..............................................................45
Дишење на чист воздух .........................................................................46
Проветрување и сончева светлина .................................................49
Настинките и свежиот воздух .............................................................53
Разумно лекување на пневмонија ....................................................54
Свеж воздух .................................................................................................55
2. СОНЧЕВА СВЕТЛИНА ............................................................57
3. УМЕРЕНОСТ ............................................................................61
Опасност од неумереност ....................................................................62
Умереност во работата ..........................................................................69
Во јадењето ..................................................................................................70
Во учењето ...................................................................................................71
Во спиењето ................................................................................................71
Во облекувањето.......................................................................................72
Што наведува на неумереност ...........................................................73
Секоја крајност е мошне опасна .......................................................73
4. ОДМОР ....................................................................................82
Освежување со разновидна работа ................................................83
Службениците мора да имаат време за одмор ........................85
Ноќен одмор ...............................................................................................86
Што обично го нарушува сонот, 					
и како тоа може да се избегне? .........................................................87
5. ДВИЖЕЊЕ ..............................................................................89
Подобро од било кој лек ......................................................................92
Го подобрува варењето .........................................................................93

230

СОДРЖИНА

Нема да умрете .........................................................................................93
Пешачењето за жените .........................................................................95
Стотици други болести ..........................................................................95
За оние кои учат ........................................................................................96
Упатства .....................................................................................................97
Особено при болеста ......................................................................97
Жените ...........................................................................................................97
Наскоро тие не ќе можат да живеат без ова ..............................98
Не дозволувајте болката да ве спречи ..........................................98
Вредноста на пешачењето за болните ...........................................99
Интензитетот на физичката активност .........................................100
Тип на вежби ............................................................................................100
Циркулација на крвта ...........................................................................101
Одржувајте го здравјето на вашето срце ...................................102
Болести на срцето ..................................................................................103
Во допир со природата .......................................................................103
6. ИСХРАНАТА И ЗДРАВЈЕТО .................................................110
Избор на храна .......................................................................................111
Подготовка на храната ........................................................................116
Лоши навики во исхраната ...............................................................120
Месото како храна .................................................................................125
Причини за отфрлање на месната храна ...................................126
Крajнoсти вo исхрaнaтa .......................................................................131
Стимуланси и наркотици ....................................................................136
Зачини .........................................................................................................137
Чајот и кафето ..........................................................................................138
Чајот употребен како лек, но не како напиток .......................142
Кафето како лек ......................................................................................142

231

Осум моќни исцелители

Навика на пушење тутун ....................................................................143
Алкохолни пијалаци..............................................................................145
Поблаги опојни пијалаци ...................................................................148
Исхраната и умствениот развој .......................................................152
7. УПОТРЕБА НА ВОДАТА ......................................................155
Чистата вода е благослов ...................................................................155
Употреба на водата за време на болест .....................................156
Водата е најдобра можна течност
за чистење на ткивата ..........................................................................158
Во случај на треска ................................................................................158
Третмани со вода....................................................................................159
Правилна и погрешна употреба на водата ...............................160
Важноста на капењето со вода........................................................161
8. ВЕРА ВО БОЖЈАТА СИЛА ..................................................163
Наш пример .............................................................................................165
Допирот на верата ................................................................................167
Исцелување на душата ........................................................................171
Молитва за болните ..............................................................................176
ЛEКУВAЊE НA УMOT.............................................................................180
Сoчувствo ..................................................................................................181
Библиски принципи нa лeкувaњe .................................................184
ХИГИEНATA MEЃУ ИЗРAEЛЦИTE ....................................................188
Зaштитa oд бoлeсти ..............................................................................188
Чистoтa ........................................................................................................189
Oблeкa .........................................................................................................190
Нeзaвисни oд мoдaтa ...........................................................................197
Облеката и здравјето ............................................................................198

232

СОДРЖИНА

ПРИЛОГ .....................................................................................199
УПОТРЕБА НА ЈАГЛЕНОТ И ГЛИНАТА 				
ВО ПРИРОДНАТА ТЕРАПИЈА .............................................................199
				
Дрвениот јаглен – природен лек 					
од големо значење во терапијата ..................................................199
					
Начин на преработка ...........................................................................200
Начин на подготовка ............................................................................200
Облога од јагленов прав .....................................................................201
Облога од јагленов прав и ленено брашно ..............................202
Искуство со дрвениот јаглен ............................................................206
Дрвениот јаглен и билката Polygonum hydropiperoides ......207
Дрвениот јаглен и маслиновото масло .......................................207
Употребата на дрвениот јаглен од каснување 			
на инсекти и слично .............................................................................208
АГРИЛОТЕРАПИЈА (ТЕРАПИЈА СО ГЛИНА) .................................210
Улогата на водата во превентива и лечење ..............................214
ЕДНОСТАВНИ НАЧИНИ НА УПОТРЕБА НА ВОДАТА
КАКО ТЕРАПЕВТСКО СРЕДСТВО .......................................................218
Наизменична купка на нозе .............................................................218
Топла купка на раце и нозе ...............................................................219
Хидротерапија – терапија со вода .................................................220
Инхалација.................................................................................................220
Клизма (чистење на дебелото црево) ..........................................221
Други лековити средства ...........................................................223
Облог од смокви за Езекија ..............................................................223
Вредноста на маслото од еукалиптус ..........................................223
Оздравување на Џејмс Вајт ...............................................................224
Поттикнување на телесните и умните активности .................225
Награда за упорниот труд ..................................................................227

233

