1 – Як дізнатися про майбутнє
!он з минулого говорить про сьогодення.
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(:ідео 10 сек.) Учені говорять, що ми всі бачимо вночі по
кілька снів. Але більшість наших снів ми забуваємо.
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Dожливо, одним з найбільш дивних снів за всю історію
людства був сон, що приснився понад 2600 років тому цареві
стародавнього :авилона. Історія цього сну ретельно
задокументована, її записала людина, котра особисто була її
учасником.
Kя історія представлена в 2-му розділі книги Lаниїла.
Mюдина, якій приснився цей сон, могутній цар
Aавуходоносор, не міг пригадати те, що йому приснилося!
:ін знав, що це був незвичайний сон. :ін розумів, що цей
загадковий сон повинен мати дуже важливу розв'язку.
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Якось у швидкий поїзд сів один учений. :ін зручно
вмостився і заглибився в читання. =овз нього проходив
провідник і попросив пред’явити квиток. Учений почав
шукати по всіх кишенях, але ніяк не міг знайти його. :ін
знову і знову в розпачі перевіряв свої кишені.@
Aевдовзі провідник сказав: Aе турбуйтесь, пане, коли ви
знайдете квиток, то надішліть до компаніі. Я впевнений, що
ви його маєте.@
Учений запанікував: :и не розумієте, мені потрібно знайти
квиток, щоб то не сталося! Dені потрібен квиток, щоб знати
в якому напрямку я подорожую!@
Dільйони людей по цілому світі питають одне і теж
запитання: Hуди ми подорожуємо?@
Dайбутнє здається їм жахливим. :они хочуть знати, куди
прямує світ?@
Але нам не потрібно турбуватися. @
25 століть назад надзвичайний сон царя окреслив історію
світу.
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Nог дарував йому сон, у якому для нас змальована історія
світу – особливо Європи і !ереднього !ходу – від днів
Aавуходоносора до кінця часу!
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!лава Nогові, що :ін відкрив нам події майбутнього! @
:авилон, перша світова імперія, був найбільш величною,
багатою і впливовою з усіх світових імперій. @
Aею правив наймогутніший цар. :ін зумів подолати своїх
ворогів одного за одним, поки його царство не cтало, як
царство понад усіх царств.
Lругого року свого царювання Aавуходоносор на своєму
ложі міркував про те, як довго буде процвітати його
царство. :ін, як і інші правителі, хотів знати майбутнє. Pієї
ночі Nог показав гордому монархові, що відбудеться в
майбутньому.
Hоли ранком цар прокинувся, він був сильно стривожений.
Qому приснився сон, і він знав, що сон цей украй важливий,
але не міг згадати його. :авилоняни надавали великого
значення сновидінням, і цар бажав знати цей сон та його
значення.
Rвичайно, у нього були астрологи, маги, чарівники і віщуни.
Aавуходоносор був упевнений, що вони можуть
витлумачити йому цей сон. Aезважаючи на ранню годину,
усі вони були викликані до царя. Hоли вони ввійшли і стали
перед царем, він сказав їм:
«...!нився мені сон, і занепокоївся дух мій, щоб пізнати той
сон» (Lан. 2:3).
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Kі люди були подібні до тих багатьох, хто прикидається,
начебто знає і може пророкувати майбутнє. :они тільки
намагалися тлумачити сни, але насправді не знали їхнього
дійсного значення. :они почали тягнути час. Aарешті, вони
сказали:
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«...Kарю, живи навіки! Sозкажи перше сон своїм рабам, а ми
об'явимо розв'язку». Але від їхньої самовпевненості не
залишилося і сліду, коли гордий монарх заявив:
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«Dоє слово невідкличне:
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якщо ви не розповісте мені сна та його розв'язку, будете
почетвертовані,
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а ваші доми обернуться в руїни».
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«А якщо ви розповісте сон та його розв'язку, одержите від
мене дари
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й нагороду та велику честь; тому об'явіть мені сон та його
розв'язку». (Lан. 2:4–6).
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Rнову халдеї спробували з'ясувати в царя, що він бачив уві
сні. Pепер цар зрозумів, що вони шахраї. :ін пригрозив їм, і
вони зрештою зізналися:
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« Tалдеї відповіли перед царем та й сказали: Aема на
суходолі людини, що могла б об'явити цареву справу,
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бо жоден великий та панівний цар не питався такої речі від
жодного чарівника й заклинача та халдея.
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«...і немає таких, що об'явили б її перед царем, окрім богів,
що не мають своїх мешкань разом із тілом» (Lан. 2:10, 11).
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Nіблія говорить, що цар розлютився і наказав своїм воїнам
стратити всіх мудреців.
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Aа жаль, Lаниїл і троє його друзів, єврейських юнаків,
виявилися в числі мудреців, засуджених до страти, хоч їх і
не було поміж ними, коли цар вимагав пояснення свого сну. @
Hоли воїни прийшли за Lаниїлом, щоб забрати його на
страту, він був здивований, але він просив царя, щоб той дав
часу для бесіди з Nогом, що не має своїх мешкань разом з
тілом, щоб :ін дав мудрість об'явити цареві сон і його
розв'язку.
Kар добре ставився до цього чесного юнака і дав Lаниїлові
час звернутися до його Nога – Nога Pворця. @
Яка величезна відповідальність лягла на плечі Lаниїла! @
Aа карту було поставлене не лише його життя, а й життя
трьох його друзів та всіх вавилонських мудреців.
Юнаки почали молити Aебесного Nога відкрити їм цю
таємницю, щоб не загинути разом з іншими мудрецями
:авилона. О, як вони молилися! Wотири молодих євреї
просили Nога, щоб їм відкрився сон язичеського царя, поки
не стало занадто пізно! (див. в. 16–18).
Nіблія говорить, що Nог Lаниїла тієї ж ночі відкрив йому
загадковий сон у нічному видінні. Aебесний Nог почув
молодих людей і вшанував їхню молитву! Pому Lаниїл
благословив Nога Aебесного і сказав:
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«Pобі, Nоже батьків моїх, я дякую та славлю Pебе, що Pи
дав мені мудрість та силу,
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а тепер відкрив мені, що я від Pебе просив, бо Pи відкрив
нам справу цареву» (в. 23). Яка радість наповнила серця
Lаниїла і трьох його друзів! Nіблія говорить:
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Aе губи вавилонських мудреців! Rаведи мене перед царя, і я
об'явлю цареві розв'язку сна» (Lан. 2:24).
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Hоли Lаниїл став перед царем, Aавуходоносор запитав його,
чи справді він може розказати сон царя і витлумачити його
значення. Lавайте подивимося, як Lаниїл відповів цареві:
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«…Pаємниці, про яку питається цар, не можуть об'явити
цареві ані мудреці, ані заклиначі, ані чарівники, ані віщуни.
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Але є на небесах Nог, що відкриває таємниці, і :ін завідомив
царя Aавуходоносора про те, що буде в кінці днів...» (в. 27,
28).
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Rауважте: Lаниїл не ставить собі в заслугу це знання. :ін
розумів, що тільки Nог може відкривати майбутнє.
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«=отому Lаниїл пішов до Арйоха, якого цар призначив
вигубити вавилонських мудреців. =ішов він та й так йому
сказав:
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Nез сумніву, він досліджував Hнигу пророка Ісаї 46:9, 10:
«...бо Я Nог, і немає більш Nога, й нікого, як Я,
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що звіщаю кінець від початку, і наперед – що не сталося ще
…»
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Kя мудрість походила від Nога, Hотрий використав даний
випадок, аби відкрити історію світу на майбутні 2600 років
для царя Aавуходоносора і для нас. =о-перше, Lаниїл
викладає підґрунтя царевого сну:
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«Pобі, царю, приходили на ложе твоє думки твої про те, що
буде потім,
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а Pой, Tто відкриває таємницю, показав тобі те, що буде»
(Lан. 2:29).
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Lалі Lаниїл описує сам сон: «Pи, царю, бачив, аж ось один
великий бовван,
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бовван цей величезний, а блиск його дуже сильний; він стояв
перед тобою, а вигляд його був страшний» (в. 31).
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43

(:ідео: 9 сек.) Dи наче чуємо царя, котрий схвильовано
вигукує: «Pак, так – точно! Yахливий бовван, що
піднімається над світом немов вежа!» Lаниїл описує сон так
ясно, що в Aавуходоносора не залишається сумнівів, що це
саме те, що він бачив.
Lалі Lаниїл продовжує: „Kей бовван такий: голова його з
чистого золота, груди його та рамена його зо срібла, нутро
його та стегно його з міді.
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(:ідеофільм: 14 с.) :ражений Aавуходоносор слухає, як
Lаниїл описує частини, з котрих складається бовван,
явлений йому уві сні. [олова його – з чистого золота. [руди
його та рамена його були срібні, тобто з менш дорогого
металу. Aутро та стегно його – з міді, голінки його з заліза,
ноги його — частинно з заліза, а частинно з глини.
„Pи бачив, як одірвався камінь від гори, без допомоги рук,
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:дарив боввана в залізні і глиняні ноги його, і розбив їх
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„Pого часу розторощилося, як одне, залізо, глина, мідь,
срібло та золото.
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голінки його з заліза, ноги його частинно з заліза, а частинно
з глини.
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і вони стали, немов та полова з току жнив, а вітер їх розвіяв,
і не знайшлося по них жодного сліду”.
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(:ідеофільм: 9 с.) Dабуть, цар дуже злякався, коли побачив
камінь, що з’явився невідомо звідки і з величезною силою
вдарив в ноги боввана, розбив їх, а потім перетворив усього
боввана на прах і вітер розсіяв його без сліду.
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А камінь, що вдарив того боввана, став великою горою, і
наповнив усю землю (Lан.2:29–35).
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(:ідеофільм: 8 с.) „Pак,- мабуть сказав цар,- камінь, що
вдарив того боввана, став великою горою, і наповнив усю
землю”.
53

!он було переказано точно таким, як він його бачив. Уявіть
здивування Aавуходоносора, коли цей шляхетний молодий
чоловік розповідав усі деталі сну, який щойно він бачив.
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Dабуть, царю стало цікаво, як сон пов’язаний з ним
особисто. [адаю, що й у нас з’явилася б точно така думка.
!он Aавуходоносора свідчить про звеличення і падіння
ключових світових імперій. Kарства, представлені в його
сні, так чи інакше вплинули на кожний народ світу,
особливо — сучасності.
У кількох словах Nог намалював розвиток історії з часів
:авілона – за 600 до н.е. – до завершення земної історії.
Aарешті Lаниїл переходить до пояснення сутності цього
сна.
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Lивлячись прямо в очі царю, Lаниїл сказав: „Pи – ця золота
голова” (в.38). :авілон був головою – імперією з чистого
золота. Dабуть, посмішка задоволення з’явилася на обличчі
царя, коли він почув ці слова.
57

:ійськові завоювання та архітектурні шедеври :авілона
були неперевершеними. Історики підтверджують, що золото
було найбільш підходящим символом для :авілонського
царства.
58

59

„Sозташований у східному оазисі, по формі – досконалий
квадрат, оточений ровом…
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ворота його було зроблено з міді, його висячі сади,
ступінчасті тераси… з двома царськими палацами”
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здавалось, що цілий світ простягнувся перед її ногами, перед
царицею в незрівнянній величі…
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положення цієї столиці відповідало опису царства,
представленого золотою головою”. – Урія !міт. =ророцтва
книги Lаниїла та :ідкриття. !.33,34
63

Mегендарні висячі сади :авілона були одним із семи чудес
світу, відомими в стародавні часи.
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Rолото щедро використовувалось для прикраси
вавілонських будинків. =одивіться, як один з істориків
описує це велике стародавнє місто:
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65

Якщо б Lаниїл був хитрим політиком, що намагався зробити
собі ім’я у :авілоні, він би не став далі пояснювати царський
сон. Pа у Lаниїла була вістка від Nога, котру [осподь бажав
відкрити світові – вістка не лише для його часу, але та, що
мала відношення
Pому Lаниїл скромно, але сміливо оголосив царю: „А по
тобі постане інше царство, нижче від тебе” (Lан.2:39).
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=осмішка задоволення, мабуть, вмить зникла з обличчя
царя, коли він почув ці слова. [ордий володар :авілона,
мабуть, ніколи не думав, що якась інша держава може
правити світом.
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І справді, археологи виявили глиняні таблички з такими
словами Aавуходоносора:
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„Я укріпив Єсагилу і :авилон та звеличив славу
царствування свого навіки.
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Kар сказав: „Wи ж це не величний :авилон?
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що я збудував його на дім царства міццю потуги своєї та на
славу моєї пишноти? (Lан.4:27). Однак Nог сказав, що
постане друга сила на зміну золотому царству :авілона. І
Lаниїл дожив до того часу, коли це сталося.
71

(:ідеофільм: 13 с.) =ід час правління :алтасара, пихатого і
гордовитого онука Aавуходоносора, :авілон був взятий в
облогу Hіром Dідійським.
72
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13 жовтня 539 р. до н.е. „Rолоте” царство :авілона прийшло
до свого безславного кінця.

73

Rверніть увагу, [осподь точно передбачив, ким і коли буде
взяте це місто: приблизно за 200 років до падіння :авілона.
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і з стегон царів розв'яжу пояси, щоб відчинити двері перед
тобою, а брами не будуть замикані”. (Ісаї 45:1).

76

Nог навіть сказав, хто це зробить: Hір Dідійський за 150
років до його народження.

77

78

(:ідеофільм: 8 с.) Hір не міг зруйнувати стіни, оскільки
вони були надзвичайно високі й широкі. @
Pому він вирішив діяти інакше: повернув русло річки, що
протікала через центр міста, і його армія увійшла в місто по
її дну. @
Tтось через необачність, а може зі зради залишив масивні
бронзові ворота без вартових та ще й відчиненні.
:оїни Hіра увійшли до міста, вбили царя і його прибічників
тоді, коли ті пили вино із золотих чаш, котрі взяв
Aавуходоносор в Єрусалимі. :ін забрав золотий посуд з
храму !оломона за багато років до цієї події.

79
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Nог через пророка Ісаю сказав: „Pак говорить [осподь до
!вого помазанця Hіра: Я міцно тримаю тебе за правицю,
щоб перед обличчям твоїм повалити народи,

1 – Як дізнатися про майбутнє
Lаниїл передбачив, що після „золотої” імперії :авілона
постане інше царство, менш могутнє, ніж :авілон, яке
символізували груди і руки із срібла.
80

81

Hоаліційний уряд медян і персів звичайно, був менш
могутнім, ніж велична :авілонська імперія, проте він
управляв впродовж двох століть на !ередньому !ході.
Lаниїл пророкував, що правління цього царства зі срібла
теж матиме кінець.
„…і царство третє, інше, що з міді, яке буде панувати над
усією землею”. Wи прийшла його черга? Pак, звичайно!

82

83

Kе пророкування про мідне нутро і стегна боввана
здійснилось, коли блискучий молодий полководець
Александр Dакедонський розбив персидського царя Lарія
ІІІ у битві при Арбелі в 331 р. до A.T. Pретьою світовою
державою стала [реція.
У 25 років юний Александр став правителем найбільшої
імперії, яка колись існувала.

84

[рецький історик Аріан писав про Александра: „Я
переконаний, що не було жодного народу, ні міста, ні
племені… котрий не знав би його ім’я.
85

Dені здається, що Nожественна рука керувала його
народження і ділами”. Історична бібліотека, книга 16, розд.
12
86

Lивний збіг обставин: більшість предметів обладунку, що
носили греки, були зроблені з міді – третього металу зі сну
Aавуходоносора.
87
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1 – Як дізнатися про майбутнє
Александр помер від лихоманки, не доживши і до 33 років.
=ісля його смерті імперія ослабла і була розділена на кілька
частин.
88

„22 червня 168 р. до A.T. у битві при =ідне імперія
Александра Dакедонського була знищена через 144 дні
після його смерті”. Історія Sима, т.3, розд.10
89

90

І справді, залізні голінки добре підходили для опису
безжальної, руйнівної влади четвертої світової імперії. Ось
як Lаниїл описує її царю:
91

А царство четверте буде сильне, як залізо (Lан.2:40).

92

Qого цезарі називали себе богами і вимагали поклоніння і
покори від усіх людей. !аме в часи римського правління
відбулися дві важливі події:
93

94

2. Ісус був розп’ятий в Юдеї, що знаходилась під владою
римлян. @
Sимський прокуратор дозволив засудити Ісуса і :ін був
прибитий до хреста римськими воїнами. @
Sимською печаткою було запечатано гріб Ісуса в намаганні
утримати його всередині. @
Pепер звичайний х
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1 – Як дізнатися про майбутнє

Pепер настає час найстрашнішого з усіх стародавніх царств.
Якщо ви пам’ятаєте, Nог передбачав, що виникнуть чотири
світових імперії.

1 – Як дізнатися про майбутнє

95

2. Ісус був розп’ятий в Юдеї, що знаходилась під владою
римлян. @
Sимський прокуратор дозволив засудити Ісуса і :ін був
прибитий до хреста римськими воїнами. @
Sимською печаткою було запечатано гріб Ісуса в намаганні
утримати його всередині. @
Pепер звичайний хід історії змінився.@
Aіякої світової імперії після Sиму.
Lаниїл писав: „А що ти бачив ноги та пальці частинно з
гончарської глини, частинно з заліза, то це буде поділене
царство.

96

Pо буде царство розділене

97

А це означає, що вони змішані будуть людським насінням, а
не будуть прилягати одне до одного, як залізо не змішується
з глиною.
98

Як залізо не змішується з глиною” (Lан. 2:41–43).

99

Іншими словами, пророк пророкує, що п’ята світова імперія
не виникне, але буде розділення залізної монархії Sиму.

100

(:ідеофільм: 3 с.) Sим буде розділений на кілька держав.

101
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1 – Як дізнатися про майбутнє
Rалізні волокна, що скріплювали гігантську імперію Sима
понад 600 років, порвалися.

102

:топившись у розкошах, політичній корупції та
аморальності, Sим втратив своє положення й силу, ставши
легкою здобиччю для варварських племен, що почали набіги
на імперію між 351 і 476 рр від A.T.
103

104

„А що бачив ти залізо, змішане з глейкою глиною, то вони
змішані будуть людським насінням

105

106

а не будуть прилягати одне до одного, як залізо не
змішується з глиною” (Lан.2:43). :арварські набіги на Sим
розділили імперію. Kей процес представлений ногами
частково з заліза, а частково з глини, котрі сформували
основу сучасної Європи.
(:ідеофільм: 6 с.) Lесять з цих варварських племен
згадується більшістю істориків: алемани – німці, бургунди –
швейцарці, франки – французи, лангобарди – італійці, сакси
– англійці,

107

(:ідеофільм: 6 с.) свеви – португальці, вестготи – іспанці,
герули, остготи, вандали – нині не існуючі, або змішані з
іншими народами.
108

[осподь сказав, що ці царства ніколи не об’єднаються в одну
світову імперію і це наклало певні обмеження на їхню
діяльність.
109
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Імператора Августа було скинуто, а Sим розділено на багато
частин, представлених ступнями і пальцями боввана, котрі
були частиною із заліза, частиною із глини.

1 – Як дізнатися про майбутнє
Європа так і залишиться розділеною. :она ніколи не
об’єднається! Aавіть із загальним ринком і єдиною валютою
вона залишиться роздрібненою.
110

Kього не станеться, навіть якщо вони змішаються через
людське насіння. Іншими словами, вони не змішаються через
посередність королівських шлюбів.
111

У королівському палаці Lанії зображено генеалогічне
дерево трьох королівських сімей Європи. :сі вони були
родичами, сподівались, що це допоможе їм позбутись війн.
=роте це не допомогло.
112

113

:они не змогли ужитися. Wимало війн в Європі насправді
були сімейними сварками! [осподь сказав, що вони не
зіллються. Pак і сталося. :они намагалися відбудувати
Sимську імперію та цього не сталося, подібно до того, як
залізо не може змішатися з глиною.
Rгадайте ті численні спроби, котрі мали місце для того, щоб
об’єднати народи Європи. \о ж сталося з тими людьми, які
намагалися об’єднати розділену Європу і стати володарями
світу?

114

115

116
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Hарл :еликий – поразка, Hарл V – поразка, Mюдовик XIV –
поразка, Aаполеон – поразка, Hайзер :ільгельм – поразка,
[ітлер – поразка. Rасланий на острів ]льба, Aаполеон –
могутній воїн ^ранції початку XIT ст. – був змушений
визнати, що Nога перемогти не можливо.
Nог сказав: „:они не зіллються одна з одною!” Kе епітафія
усім тим, хто править світом. Однак люди не залишають
спроб об’єднати європейську державу, хоча вони приречені
на поразку, бо так сказав Nог. :они можуть збиратися
разом, але не зможуть об’єднатися разом.

1 – Як дізнатися про майбутнє

117

(:ідеофільм: 12 с.) Aавуходоносор, мабуть, замислився над
таким поворотом справ. Nог передбачив загибель чотирьох
всесвітніх імперій. :ін сказав, що на зміну Sиму прийдуть
інші народи, сім з яких житимуть у Rахідній Європі – одні
сильніші, інші – слабші,
\о відбудеться далі? R великою радістю і вірою Lаниїл
перейшов до кульмінації в описі сну про великого боввана.
:ін пише:

118

119

те царство не буде віддане іншому народові. :оно потовче й
покінчить усі ті царства, а само буде стояти навіки.

120

„ Nо ти бачив, що з гори відірвався камінь сам, не руками,

121

і потовк залізо, мідь, глину, срібло та золото.

122

:еликий Nог об'явив цареві те, що станеться потім. А сон
цей певний, і певна його розв'язка!”

123
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„ А за днів тих царів Aебесний Nог поставить царство, що
навіки не зруйнується, і те царство не буде віддане іншому
народові. :оно потовче й покінчить усі ті царства, а само
буде стояти навіки”.

1 – Як дізнатися про майбутнє

124

Aаступною великою подією на сцені людської історії буде
Lругий прихід Tриста і встановлення Qого царства,
представлене каменем, котрий „відірвався від гори сам, не
руками”. @
Qого царство буде встановлено не людськими руками, а
могутньою рукою Nожою. Kе наповнить усю землю.
Pоді здійсниться пророцтво: „Kарство світу стало царством
нашого [оспода та Qого Tриста. І царюватиме на віки віків!”
(:ідкр.11:15).

125

Rверніть увагу на опис останніх подій, зазначений в цьому
незвичайному пророцтві Hниги Lаниїла.

126

Lругий прихід Ісуса

127

Lержави світу перестануть існувати

128

Nог встановить !воє царство

129

Kьому царству не буде кінця

130
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Ісус буде помазаний як Nог над богами і =ан над царями

131

:ін прийде на землю правити вічним царством.

132

133

„Істинно Nог ваш є Nог над богами і =ан над царями, що
відкриває таємниці” (Lан.2:47). :оістину бажаю, аби Nог
Lаниїла був і моїм Nогом – Nогом, Hотрий тримає в !воїх
руках майбутнє.
134

Rа допомогою цього величного боввана, котрого бачив
Aавуходоносор у своєму сні, [осподь відкрив таємницю
майбутнього за шість віків до народження Tриста.
135

Pак, друзі, вірний цей сон і точне його тлумачення! Aаша
подорож майже закінчилась. Dайбутня велика подія – це
=рихід Tриста на хмарах небесних і встановлення Qого
вічного царства.
136

(:ідеофільм: 5 с.) Kарства, представлені золотом, сріблом,
міддю та залізом, давно зникли в історії. Dайбутня славна
подія –швидке =ришестя нашого [оспода.
137
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Hоли Lаниїл закінчив свою промову про видіння та його
дивне розуміння, цар Aавуходоносор смиренно пав перед
ним і поклонився на знак поваги до великого Nога Lаниїла,
Wия мудрість і сила були так яскраво відкриті.

1 – Як дізнатися про майбутнє

138

139

:ін приготував чудове майбутнє, котре стало можливе
завдяки крові, пролитої на [олгофському хресті.
Rалишається зовсім небагато часу, коли все це здійсниться.
Aині [осподь готує !воє царство і тих, хто буде частиною
цього царства.
(:ідеофільм: 7 с.) Dи можемо бути впевненими, що станемо
часткою цього царства, якщо діятимемо так само, як діяв
розбійник, що висів на хресті поруч з Ісусом. :ін не міг
наблизитись до Ісуса, але знав, що сам він грішник і
потребує прощення гріхів. @
:ін подивився на !пасителя світу і побачив кров, яка
стікала по обличчю з під тернового вінця. @
Qого сердце затремтіло і він, зізнавши свої гріхи, промовив:
„!погадай мене, [осподи, коли прийдеш у Kарство !воє!
(Mуки 23:42). Ісус запевнив його, що він буде з Aим у Qого
царстві.

140

І ви теж моліться такою молитвою і отримаєте запевнення в
тому, що будете з Tристом в Qого царстві, котре скоро буде
установлене на цій землі.
141

Hоли Tристос повернеться, ви почуєте з Qого уст таке
запрошення: „...=рийдіть, благословенні Dого Отця,
посядьте Kарство, уготоване вам від закладин світу”.
142

Dир – не в людських руках. :ін – у руках Nожих. Dи
можемо дивитися в майбутнє з великою надією. Tристос
скоро прийде. Hамінь, відірваний не людською рукою,
зруйнує боввана.
143

144
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Kарства землі перейдуть. @
[осподь встановить !воє вічне царство. :ін запрошує :ас
сьогодні.@
Lавайте скажимо Qому: Lа, [осподи! Я хочу довірити Pобі
своє життя сьогодні, зараз! =омолимось.

2 – Ознаки, які неможливо не помітити
!ез страху перед майбутнім.

1

3

Jізніше її запитували: „Як ти могла бути такою спокійною,
адже ти була зовсім одна і так далеко в океані. >она
відповіла: „Я виконала все те, що сказав мені батько. Я
знала, що він вернеться і не боялась”. Bадія тієї сміливої
дівчинки не дала їй загинути, але дала силу вистояти і
отримати спасіння. >елика надія, яка підтримує нашу віру
полягає в тому, що наш Отець Bебесний дуже скоро врятує
нашу планету, яка стоїть на краю загибелі.
(>ідеофільм 10 сек.) Bещодавно один відомий вчений
заявив, що наш світ навряд чи проіснує ще тисячу років. Lа
його словами, забруднення земної атмосфери спричинить
глобальне потепління,

4

яке у свою чергу викликає поступове затоплення материків
у міру танення полярних крижаних шапок. Утім, із приводу
кінця світу існують різні думки.
5

(>ідеофільм: 5 сек.) Одні говорять, що ми знищимо самі
себе в ядерній війні.

6

1

2 – Ознаки, які неможливо не помітити

2

Одного чудового літнього дня батько зі своєю 9-річною
донечкою купались в океані. =еякий час вони милувались
хвилями, як раптом на них накотилась величезна хвиля.
>она швидко підхопила маленьку дівчинку і віднесла її
далеченько в океан. !атько не міг до неї дістатись. >ін
побачив, що без сторонньої допомоги вона не дістанеться
берега. Bа щастя, він не панікував, а просто крикнув їй:
„Cримайся на поверхні води, і потихеньку пливи. Bе бійся. Я
скоро повернусь за тобою. >ін швидко побіг шукати човен.
Eоли повернувся до цього місця з човном і рятівниками,
його серце завмерло. =оньки вже не було видно. Hї занесло
далеко в океан. Але коли вони нарешті добрались до неї,
дівчинка спокійно пливла, як їй звелів батько.

2 – Ознаки, які неможливо не помітити
Інші стверджують, що в нас закінчаться запаси їжі та інші
ресурси в міру вибухового зростання населення Lемлі.

7

Є думка, що ми зникнемо із землі через величезну комету
або астероїд.

8

Є і такі, хто думає, що одного разу прилетять інопланетяни
й усіх нас знищать. !ільшості ж з нас, звичайно, ніколи
віддаватися подібним міркуванням.
9

Pи боремося за виживання, боремося з іншими людьми, із
хворобами, депресією, зі смертю.

10

У багатьох з нас життя нелегке. Bам часом стає так важко,
що хочеться, щоб цьому світу прийшов кінець! Lвичайно ж,
життя не повинно бути сповнене болю, голоду, втоми і
стресу. Bам потрібний кращий світ!
11

Pожу вас порадувати, друзі! Qей світ підходить до свого
кінця. І гряде світ кращий від цього!

12

Pайже всі бажають знати, коли і як прийде кінець цьому
світу. Rи відбудеться це за нашого життя, чи через тисячу
або через десять тисяч років?
13

І хто має рацію щодо того, як він загине? Bам не бракує
пророків, які виступають з різними віщуваннями.

14

2

2 – Ознаки, які неможливо не помітити
Але знайти пророка, чиї пророкування точні — пророка, чиї
пророцтва справді виповнюються — не так-то просто.

15

!іблія описує один цікавий випадок з життя Sриста. Одного
разу учні підійшли до Bього і показали Vому будинок
храму, що був тільки-но що відновлений Wимською владою.
17

Qе був один із найчудовіших будинків у Wимській імперії,
просто шедевр! Jоглянувши на нього, Ісус вразив Tвоїх
учнів такими словами:
18

... чи бачите все це? Істинно говорю вам:

19

Bе залишиться тут навіть камінь на камені, який не
зруйнується!...” (Pатв. 24:2).

20

Qе був найвеличніший будинок в історії юдейського народу,
і Ісус пророчив йому повне зруйнування.

21

3

2 – Ознаки, які неможливо не помітити

16

(>ідео 15 сек.) Rи відомо вам, що є Sтось, Rиї пророцтва в
точності виповнюються усі до єдиного? Sто може точно
сказати нам, яким буде кінець цього світу і чи буде він
скоро, чи може нашій землі відведено ще тисячі років, а то і
більше? Bемає нічого дивного в тому, що Cой, Sто створив
цей світ, Sто був присутній під час його зародження, цілком
обізнаний в тому, коли йому прийде кінець. =рузі, Ісус
Sристос, !ог-Cворець, за допомогою Tвого Tлова може
перенести нас у майбутнє. Qьому Uіду можна довіряти. Sто
може знати більше про кінець світу, ніж Cой, Sто дав йому
початок?

2 – Ознаки, які неможливо не помітити
Учні вжахнулися! Eоли вони зійшли на Xліонську гору,
вони задали Ісусові запитання, яке задав би кожний із нас:

22

„...Jідійшли Vого учні до Bього самотньо й спитали: Tкажи
нам, коли станеться це? І яка буде ознака приходу Cвого й
кінця віку?
23

і яка ознака Cвого пришестя і кончини століття ? (Pатв.
24:3).

24

!ачите: учні думали, що якщо цей будинок має бути
зруйнований, це повинно бути пов'язано з приходом Sриста і
кінцем світу.
25

Але в розділі 24 Євангелія від Pатвія бачимо, що Ісус
говорить про дві різні події.

26

Одна з них – це =ругий прихід Sриста, Vого повернення в
славі і встановлення вічного царства на Lемлі.

27

(>ідеофільм: 6 сек.) =ругій же події належало відбутися ще
за життя багатьох сучасників Sриста. Qе було зруйнування
міста Єрусалима і храму. Ісус сказав ще кілька слів про те,
що повинно було відбутися з храмом.
28

„Cож, коли ви побачите ту гидоту спустошення, що про неї
звіщав був пророк =аниїл,

29

4

2 – Ознаки, які неможливо не помітити
на місці святому, хто читає, нехай розуміє,

30

тоді ті, хто в Юдеї, нехай в гори втікають”.

=аниїл пророчив, що Єрусалим буде зруйнований. Але
тепер Ісус нагадує Tвоїм учням, що застереження пророка
=аниїла незабаром виповняться.
32

Ісус сказав у Євангелії від Pатвія 24:17, 18: „Sто на
покрівлі, нехай той не сходить узяти речі з дому свого”.

33

„І хто на полі, хай назад не вертається взяти одежу свою”.

34

Іншими словами, Ісус говорив їм рятувати втечею своє
життя, тому що, коли вони побачать армію, що оточує
Єрусалим, його зруйнування буде неминучим.
35

> Євангелії від Zуки 21:20 Ісус сказав: „А коли ви побачите
Єрусалим, військом оточений, тоді знайте, що до нього
наблизилося спустошення ” Як тільки вони побачать ці
війська, їм потрібно негайно бігти.
36

„!о то будуть дні помсти, щоб виконалося все написане ”.

37

5

2 – Ознаки, які неможливо не помітити

31

2 – Ознаки, які неможливо не помітити
І поляжуть під гострим мечем, і заберуть до неволі поміж
усі народи,

38

і погани топтатимуть Єрусалим, аж поки не скінчиться час
тих поган...” (Zуки 21:22, 24).

39

У 66 році від B.S., через 33 років після того, як Ісус
вимовив це пророцтво, римські легіони під командуванням
Qестія, правителя Tирії, приступили до Єрусалима, щоб
придушити
40

спалахнувше там повстання. >они осадили місто, однак
місто витримало облогу римської армії, і нарешті,

41

римські війська втративши надію взяти місто.

42

(>ідеофільм: 6 сек.) Cі, хто прислухались до порад Ісуса,
уникли загибелі разом з іншими жителями Єрусалима, коли
місто було все-таки захоплене римлянами.
43

44

6

Jриблизно 1100000 осіб були вбиті під час цієї жахливої
облоги. >они не послухали Ісуса і не залишили міста, коли
римська армія відвела війська в 66 році від W.S. Cі, хто
повірив словам Sриста і стежив за ознаками, що >ін
пророчив, зуміли врятуватися, водночас як ті, що не вірили,
загинули. Cак буде і наприкінці цього світу – ті, хто з вірою
стежать за подіями, будуть врятовані, а безтурботні і
невіруючі загинуть.

2 – Ознаки, які неможливо не помітити
(>ідеофільм: 5 сек.) А що ж відбулося з величним храмом?
Cит, римський полководець, що керував узяттям Єрусалима,
віддав наказ не руйнувати храм, але один з його солдатів
кинув палаючий смолоскип через двері,
45

і храм запалав! Bе залишилося каменю на камені.

47

Jророкування Ісуса, зроблені за 40 років до руйнування
Єрусалима, у точності виповнилися. А що ж ми? Rи
закриємо очі на ознаки кінця світу, про які говорив Ісус, чи
прислухаємося до Vого застережень і підготуємося до того,
що чекає нас у майбутньому? Як ми довідаємось, що кінець
цього світу вже близько? ІTУT УEАLУЄ BАP BА RІCEІ
ОLBАE[.
=авайте розглянемо деякі з цих ознак нашого часу. >
Євангелії від Pатвія 24:7 Sристос сказав:

48

„!о повстане народ на народ, і царство на царство,

49

і голод, мор та землетруси настануть місцями” (Pатв. 24:7).
XX ст. було найкривавішим століттям за всю історію
людства.
50

51

(>ідеофільм: 20 сек.) =вадцять мільйонів людських життів
були принесені на вівтар війни в Jершу Tвітову війну.
=руга Tвітова забрала п'ятдесят мільйонів життів. Sоч всі
думали, що насильства і ненависті більше не буде, війни
тривають. Tвіт ніби збожеволів. Qе одна з ознак нашого
часу.
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2 – Ознаки, які неможливо не помітити

46

2 – Ознаки, які неможливо не помітити
Bароди говорять про мир, але готуються до війни. > іншім
біблійному пророцтві, в якому йдеться про мир і
приготування до війни, читаємо:
52

„!о коли говоритимуть: Pир і безпечність, тоді несподівано
прийде загибіль на них...” (1Tол.5:3) Pи говоримо про мир,
але миру немає! Усі хочуть миру! Але це тільки розмови!
53

!іблія говорить, що останнім часом людина робитиме те,
щоб знищити землю.

54

„А погани розлютилися, та гнів Cвій прийшов... і знищити
тих, хто нищить землю” (Об’явл.11:18). Bіколи раніше
людина не мала такої можливості знищити все живе на
землі.
55

Jісля винаходу атомної бомби людина отримала можливість
знищити навіть землю.

56

57

Tучасні терористи знайшли спосіб украсти або купити деякі
з компонентів ядерної зброї, які ще недавно так ретельно
охоронялись. =еякі з цих смертельних пристроїв уже
викрадені і знаходяться в руках тих, хто намагається
продати або використовувати їх.
> одному авторитетному журналі сповіщалось, що
інформація про те, як зробити атомну бомбу, доступна для
багатьох бібліотек світу. >арто тільки натиснути клавішу
на клавіатурі комп'ютера.

58

(>ідеофільм: 5 сек.) У кого вони, і що ці люди зроблять в
один із прийдешніх днів? Lа розміром вони не більші від
валізи, їх можна закласти куди завгодно, і один такий
пристрій знищить будь-яке з найбільших міст світу.
59
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2 – Ознаки, які неможливо не помітити
Uосподь сказав, що в останні дні будуть всілякі нещастя.

60

„...і голод, мор...” (Pатв. 24:7).

2 – Ознаки, які неможливо не помітити

61

У багатьох частинах світу люди справді голодують.

62

Lа підрахунками фахівців, цього року голодують 57
мільйонів осіб. \одня від голоду гинуть 156 тисяч осіб.

63

60% багатомільйонного населення Lемлі недоїдають, 20%
помруть від голоду. Ісус указав на голод, як на одну з ознак
кінця.
64

65

(>ідеофільм: 5 сек.) L інформаційних джерел дізнаємось,
що коли зростання населення Lемлі перевищить зростання
продуктивності сільського господарства, загальносвітовий
голод, епідемії й голодні бунти будуть неминучими. Як нам
прогодувати ще не один мільярд осіб, коли дві третини
населення Lемлі голодують вже тепер?
„І будуть ознаки на сонці, і місяці, і зорях, і тривога людей
на землі, і збентеження від шуму моря та хвиль (Zуки
21:25).

66
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2 – Ознаки, які неможливо не помітити
Ісус сказав, що будуть епідемії:

67

„...і голод, мор та землетруси настануть місцями”. Tлово
мор, згідно зі словником, означає епідемію смертельної чи
невиліковної хвороби.
68

У наш час існує безліч таких хвороб, незважаючи на успіхи
в сучасній медицині.

69

TBІ=, малярія, пневмонія, туберкульоз, лихоманка ебола,
сифіліс, гонорея і холера.

70

>сесвітня організація охорони здоров'я заявляє про те, що
вже 40 мільйонів осіб — TBІ=-інфіковані. Qілі нації будуть
знищені, якщо не буде знайдено жодної вакцини.
71

\е одна ознака часу — забруднення довкілля; !іблія
пророкує, що наш світ постаріє. У Eнизі пророка Ісаї 51:6
!ог говорить:
72

„Lдійміть свої очі до неба, і погляньте на землю додолу!

73

!о небо, як дим, продереться, а земля розпадеться, мов
одіж...” Bапевно, не знайти кращого змалювання небес і
землі, що йдуть по шляху до своєї загибелі!
74
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2 – Ознаки, які неможливо не помітити
Bебо над багатьма нашими містами наповнено хімічними
випарами, якими дихають наші легені.

75

У багатьох містах можемо бачити знаки, що попереджають
про забруднене повітря.

(>ідеофільм 5 сек.) У багатьох місцях вода непридатна для
пиття через шкідливі речовини, що знаходяться в ній.

77

Утилізація ядерних відходів стала серйозною проблемою.
Jрацівникам багатьох атомних електростанцій виплачують
компенсації за опромінення, яке вони отримали під час
аварій.
78

Lвідки ми братимемо енергію, чисту воду та повітря? =е
братимемо їжу?

79

(>ідеофільм 6 сек.) ]видкий приріст населення землі
пов’язаний із серйозними проблемами, що загрожують
самому існуванню людства на Lемлі!
80

„І будуть землетруси великі та голод, та помір місцями...”
(Zуки 21:25).

81

!іблія говорить, землетруси почастішали.

82

11

2 – Ознаки, які неможливо не помітити

76

2 – Ознаки, які неможливо не помітити
„...та землетруси настануть місцями” (Pатв. 24:7). Pи
бачимо, що землетрусів стає все більше і більше.

83

\ороку в світі відбуваються 6 тисяч великих землетрусів.

84

(>ідеофільм: 10 сек.) Zише за останні 90 років загинуло
1500000 осіб.

85

Останнім часом ми стали свідками землетрусів, що забрали
від 20 до 30 тисяч людських життів. !агато хто з нас
пам'ятає нещодавні землетруси, які відбулись в багатьох
країнах.
86

„І будуть землетруси великі та голод, та помір місцями,

87

і страшні та великі ознаки на небі” .

88

„І будуть ознаки на сонці, і місяці, і зорях,

89

і збентеження від шуму моря та хвиль”,

90
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2 – Ознаки, які неможливо не помітити

91

!іблія вказує нам ще на одну ознаку. Vдеться про
моральний стан людей в останній час. Ісус порівнював стан
світу останнім часом із Tодомом і Uоморрою, двома
найбільш розбещеними стародавніми містами. !ог знищив
їх вогнем з неба.
„Cак само, як було за днів Zотових...

93

Cак буде й того дня, як Tин Zюдський з'явиться!” (Zуки
17:28, 30).

94

Юда писав: „Як Tодом і Uоморра та міста коло них, що
таким самим способом чинили перелюб та ходили за іншим
тілом”
95

Jавло про моральний стан цих міст говорив:

96

„...жінки замінили природне єднання на протиприродне”.

97

„Cак само й чоловіки, позоставивши природне єднання з
жіночою статтю, розпалилися своєю пожадливістю один до
одного,
98
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2 – Ознаки, які неможливо не помітити

92

(>ідеофільм: 17 сек.) Lверніть увагу, тут йдеться про
бурхливі природні явища. У всьому світі спостерігаються
дивні явища в природі. Cайфуни, що спричиняють величезні
хвилі, торнадо, урагани, вулкани – усе це приносить
величезні збитки і позбавляє життя.

2 – Ознаки, які неможливо не помітити
і чоловіки з чоловіками сором чинили... (Wимл. 1:26, 27).

99

„!удуть бо люди тоді самолюбні, грошолюбні, зарозумілі,
горді, богозневажники, батькам неслухняні, невдячні,
непобожні,
100

нелюбовні, запеклі, осудливі, нестримливі, жорстокі,
ненависники добра”

101

зрадники, нахабні, бундючні, що більше люблять розкоші,
аніж люблять !ога,

102

вони мають вигляд благочестя, але сили його відреклися...”
(2Cим.3:2–5).

103

\о може бути гірше? Але і це, на жаль, ще не усі. „...люди
лихі та дурисвіти матимуть успіх у злому, зводячи й зведені
бувши.
104

Одним із найсуттєвіших знамень, про які говорив Sристос, є
поява лжехристів і лжепророків. Sристос попереджав про
цих лжехристів і лжепророків, які прийдуть для того, щоб
увести в оману світ.
105

„Cоді, як хто скаже до вас: Ото, Sристос тут чи Отам, не
йміть віри.

106
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2 – Ознаки, які неможливо не помітити
„!о постануть христи неправдиві, і неправдиві пророки, і
будуть чинити великі ознаки та чуда, що звели б,

107

коли б можна, і вибраних” (Pатв. 24:23, 24).

„А коли скажуть вам: Ось >ін у пустині — не виходьте, Ось
>ін у криївках — не вірте! Bе потрібно буде нікуди йти,
тому що Ісус сказав:
109

„!о як блискавка та вибігає зо сходу, і з'являється аж до
заходу,

110

так буде і прихід Tина Zюдського” (Pатв. 24:27).

111

І ще сказано: „Ото >ін із хмарами йде, і побачить Vого
кожне око, і ті, що Vого прокололи були... (Об’явл.1:7).

112

Pи побачимо Vого, коли >ін прийде! Lовсім не обов'язково,
щоб хтось повідомляв нам про те, коли прийде Ісус з усіма
Tвоїми святими ангелами!
113

Останньою і найважливішою ознакою, про яку Ісус розповів
Tвоїм учням, було проповідування Євангелія в усьому світі.
Lі всіх ознак — це єдина, яка ще не виповнилася.
114
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У Pатв. 24:14 Ісус сказав: „І проповідана буде ця Євангелія
Qарства по цілому світові, на свідоцтво народам усім. І тоді
прийде кінець.
115

У книзі Об’явлення ми бачимо, як Uосподь описує цю
велику проповідь.

116

„І побачив я іншого Ангола, що летів серед неба,

117

і мав благовістити вічну Євангелію мешканцям землі,

118

і всякому племені, і коліну, і мові, і народу (Об’явл. 14:6).
Rи усвідомлюєте, що ви є свідками виконання цього
пророцтва нині, на нашій зустрічі? Qя програма – частина
проповіді вічного Євангелія для всіх, що живуть на Lемлі.
119

Євангеліє проповідується з телеекранів, по радіо, на
євангельських програмах, по Інтернету, в особистих бесідах
і на заочних біблійних курсах у всьому світі.
120

Jророк =аниїл сказав, що примножаться знання. Bині, в
останні дні історії цього світу, Eнига =аниїла вже
роздрукована, і це викличе сплеск у пізнанні !ожих намірів
щодо нашої планети, а також пошуки наукових знань.
121

Rас закінчується! Uріхи, через які був знищений світ у часи
Bоя, процвітають і в наші дні.

122
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Zюдство поводиться так, ніби твердо вирішило знищити
себе, про що свідчать події, які відбуваються. Ісус
порівнював наші дні з часами Bоя.
123

Zюди, що жили в часи Bоя, були заклопотані влаштуванням
свого особистого життя, займаючись звичайними справами,
не переймаючись про духовне.

У Pатв. 24:37–39 Ісус сказав: Але, як було за днів Bоєвих,
так буде й у пришестя Tина Zюдського”.

125

«!о так само, як за днів до потопу всі їли й пили,

126

женилися й заміж виходили, аж до дня, коли Bой увійшов до
ковчегу,

127

і не знали, аж поки потоп не прийшов та й усіх не забрав,

128

так буде і прихід Tина Zюдського».

129

Ісус сказав, що Vого =ругий прихід буде подібний до потопу
за днів Bоя. Zюди будуть чудово проводити час, але в них не
буде часу для !ога! >они будуть більше любити розкоші,
ніж !ога.
130
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131

132

Cой час, що залишився в нас, скоро закінчиться, він спливе,
як піщинки в пісочному годиннику. Bезабаром Tин !ожий
пройде крізь зоряне небо і з'явиться в супроводі безлічі
ангелів. ^
!ог з нетерпінням чекає цього дня не тому, що хоче
знищити світ, але щоб взяти свій народ до Tебе. Bаша
небесна вітчизна жде нас. >она готова для нас!
Eоли ми дивимося на ознаки часу в нашому світі сьогодні,
то бачимо, як близько знаходимося до приходу Ісуса. ^
Tучасні обставини у світі багато в чому нагадують ті, що
були в часи Jершого приходу Ісуса. ^
Uосподь дав тоді безліч ознак, аби показати людям, що
колись прийшов час прийти Ісусу в перший раз.
(>ідео 7 сек.) >иповнилося 4000 років від дня творіння, і
!ог послав ангелів і мудреців, щоб повідомити людей про
Tвій прихід.

133

(Cекст: Vоана 1:11) Jрикро, але Ісус прийшов до Tвоїх, і
Tвої Vого не прийняли. >они не були готові до зустрічі з
Bим.
134

=рузі, Ісус повідомив нас про всі ознаки, щоб попередити
нас, що Vого прихід близько. Ісус сказав:

135

«Cак і ви: коли все це побачите, знайте, що близько, під
дверима!»

136

«Jоправді кажу вам: не перейде цей рід, аж усе оце
станеться» (Pатв. 24:33, 34).

137
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Rи приймемо ми Vого цього разу, чи Vому знову доведеться
сумувати за нами? Rас закінчується, і ставки дуже високі.
Bе можна втрачати ні хвилини.
138

140

Lволікання може призвести до вічної загибелі. !увають
випадки, коли рішення потрібно приймати негайно. Eапітан
Qентральної Америки вважав, що можна почекати до ранку.
>ін допустив фатальну помилку. !іблія говорить: Cепер
день спасіння. Bе баріться. Bе відкладуйте.^
Rому не прийняти рішення для Sриста прямо зараз? Bе
бажаєте віддати ваше серце Uосподеві зараз і просити помочі
для підготовки до скорого пришестя Sриста? Rи є щось
таке, що заважає вам бути готовими до близької зустрічі с
Ісусом?^
Rому б вам не залишити те, що не дає змоги бути разом з
Ісусом, коли ми будемо молитися?^
Якщо ви дійсно серьозно приймаєте Sриста, підійміть будь
ласка вашу руку зараз і скажіть, Cак, Uосподи, я хочу бути
готовим зустріти Cебе, коли ти прийдеш знову!
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139

Jароплав «Qентральна Америка» вийшов із Bью-Vоркської
гавані і попрямував Атлантикою на південь до Jанамського
каналу. Bеподалік від каналу в пароплаві виникла пробоїна.
Інше судно одержало сигнал про нещастя і на всіх парах
поспішило на допомогу. Eапітан рятувального судна післа
радіограму: Які у вас неполадки? ]видко вони отримали
відповідь: Bе можемо закрити пробоїну. Jродержимося до
ранку.^
Jрибувши на поміч побачили, що судно перекосилось на
один бік, і запропонували взяти усіх пасажирів до себе на
судно.^
Але прийшла ніч і капітан Qентральної Америки не захотів
ризикувати, займаючись евакувацією людей в ночі.^
>ін повторив: Jродержимось до ранку.^
=ругий капітан післав ще одну вістку, настоючи на евакуаціі
усіх зараз.^
Але знову отримав; Jродержимось до ранку. І він був
змушений очікувати неподалік до світанку. Vого команда
могла спостерігати вогні Qентральної Америки, які
похитувались на хвилях океану.^
Але через півтори години, вони з жахом побачили, що вогні
зчезли.^
Eорабель пішов на дно і всі загинули.

3 – !елике звільнення
!ень, в який ви отримуєте безсмертя.

1

3арі дуже втомилася. 9ей тиждень був надзвичайно
напружений. <ї життя було схоже на коловорот. ?дучи
додому з крамниці, вона звернула з шосе на вузеньку
містечкову доріжку, яка вела до її будинку.
2

Bаптом метеоритний дощ освітив нічне небо. Dадаючі зірки
яскраво освітили небеса.

4

5

Dобачивши незвичне явище, вона від сильного хвилювання
натиснула на педаль газу. У цей момент вона подумала: „9е
кінець світу! Hристос гряде! Iсе, що я хочу,– це добратися
додому й бути разом з моїм сином”. J
Описуючи згодом свої переживання, 3ері сказала:J
Lоли я побачила таке яскраве небо, мені здалось що, Ісус іде
в цю саму мить.
Iи коли-небудь замислювались над тим, що одного дня
цьому світові буде кінець? Якщо так, то вам, мабуть, було б
цікаво знати, як це відбуватиметься? Oи буде якийсь
колосальний метеоритний дощ знаком того, що
наближається кінець цьому світу?
(Iідеофільм: 8 с.) Одні вважають, що світ буде знищено в
результаті ядерної війни, що люди самі знищать себе і все
життя на Qемлі.

6

Інші твердять, що станеться демографічний вибух, бо земля
не зможе прогодувати таку кількість людей і почнеться
масовий голод.
7

1
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Є й такі, хто боїться того, що одного разу на землю впаде
астероїд чи комета і знищить її.

8

(Iідеофільм: 8 с.) Sа чи відомо вам, що Tіблія вже давно
передбачила, яким буде кінець світу. !рузі, хочу вас
запевнити, що людство не загине через війну, голод або
зіткнення з іншим небесним тілом.
9

10

Uавпаки, Tіблія стверджує, що кінець світу буде
ознаменовано тріумфальним Dриходом Ісуса Hриста на
землю. Iін повернеться на нашу землю, котру покинув
майже 2 тисячі років тому. Iін повернеться, щоб покласти
край грішному світові й оголосити початок вічного життя.
Vюди дають цікаві відповіді, коли їх запитують, яке, на їхню
думку, буде повернення Ісуса.

11

12

Sак, друзі, цар Ісус незабаром прийде і нема сумніву в тому,
що людство самостійно не може вирішити свої проблеми.
Vише Hристос і ?ого Отець зможуть вирішити глобальні
проблеми планети Qемля. Яким благословенням стане
повернення 9аря!
Lоли апостол Dавло був в’язнем і чекав на страту в сирій
в’язниці, він писав, що чекає

13

14

„Oекали блаженної надії та з'явлення слави великого Tога й
Wпаса нашого Hриста Ісуса” (Sит.2:13). Dавло написав
цього бадьорого листа до Sита, свого „щирого сина по
спільній вірі”, щоб нагадати йому про славне Dришестя
нашого Xоспода.
Якщо у вашому житті інколи зустрічається темна смуга,
спиніться і згадайте про ту „блаженну надію”, якою є !руге
пришестя Hриста на землю. Vише воно поставить все на свої
місця.

15
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16

Sема, якій надано найбільшої уваги в Uовому Qавіті, – це
!руге пришестя Hриста. Dрактично кожний двадцять п’ятий
вірш пов’язаний з цією подією. J
Hристос надає цій темі в Uовому Qавіті більшу увагу, ніж
будь-якій іншій. J
У Tіблії є два тексти, котрі має знати кожен.
9е, можливо, найвідоміший текст з ?оана 3:16: „Sак бо Tог
полюбив світ, що дав Wина Wвого Однородженого

17

щоб кожен, хто вірує в Uього, не загинув, але мав життя
вічне”. !ругий текст – це чудова обітниця, котру Ісус
виголосив незадовго до свого розп’яття і вознесіння.
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18

„Uехай серце вам не тривожиться! Iіруйте в Tога, і в 3ене
віруйте!”

19

„Tагато осель у домі 3ого Отця; а коли б то не так, то
сказав би Я вам, що йду приготувати місце для вас?”

20

„А коли відійду й приготую вам місце, Я знову прийду

21

й заберу вас до Wебе, щоб де Я, були й ви” (?оан.14:1–3).

22

3
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Упродовж століть щоразу, коли послідовникам Hриста
загрожували розчарування, труднощі або навіть смерть,

23

ця зірка надії – обітниця про ?ого Dришестя – підтримувала
їх і їхні сили для боротьби. Dослідовники Hриста в усі часи з
нетерпінням чекали виконання цієї обітниці.
24

Uаприкінці свого життя, коли вже наблизився час смерті,
Dавло переможно вигукнув: „Я змагався добрим змагом,
свій біг закінчив, віру зберіг
25

Uаостанку мені призначається вінок праведности, якого мені
того дня дасть Xосподь, Wуддя праведний.

26

і не тільки мені, але й усім, хто прихід ?ого полюбив”
(2Sим.4:7–8).

27

Dавло міг без страху стояти перед своїм катом, тому що він
мав тверду віру в обітницю скорого повернення Hриста!

28

Sак, Ісус скоро прийде! !рузі, обітниця, котру Iін залишив
Wвоїм учням, належить і всім нам. Ісус гряде!

29

Lоли учні запитували про ознаки ?ого Dришестя і кінець
цього світу, Ісус докладно описав ті події, що матимуть
місце перед ?ого поверненням.
30

4
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!авайте прочитаємо це. Ісус сказав: „...Wтережіться, щоб
вас хто не звів!

31

Tо багато хто прийде в Ім'я 3оє, кажучи: Я Hристос. І
зведуть багатьох” (3атв.24:4–5). У вірші 24 Ісус далі
розвиває цю тему.
32

„Tо постануть христи неправдиві, і неправдиві пророки, і
будуть чинити великі ознаки та чуда, що звели б,

коли б можна, і вибраних”.

34

Якщо ми не знаємо, як відрізнити істину від неправди, то ми
можемо потрапити в один ряд із самозванцем, вважаючи, що
він – Hристос! Ісус попереджав, що це може статися. Iін
говорив не про якісь яскраві лжесвідчення.
35

36

3абуть, Iін говорив про разючі підробки, старанно
сплановані і звершені так, щоб увесь світ ввести в оману! Як
бачите, ці лжепророки звершуватимуть чудеса –
зцілятимуть хворих, викликатимуть надприродні явища на
підтвердження своїх амбіцій.
3и обов’язково пізнаємо справжнє Dришестя Hриста! Iоно
буде очевидним для всіх. Sа ми можемо захопитися
лжехристами і увійти в оману до того ще, як прийде
Hристос. Dодумайте про це.

37

!иявол використовуватиме лжехристів і лжепророків,
намагаючись заплутати людей в розумінні істини відносно
!ругого пришестя.
38

5
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„Sакі бо фальшиві апостоли, лукаві робітники, що
підроблюються на Hристових апостолів”.

39

„І не дивно, бо сам сатана прикидається анголом світла!”
(2Lор.11:13–14). !иявол приймає інший вигляд і розігрує
фальшиве друге пришестя Ісуса.
40

41

(Iідеофільм: 13 с.) Oас від часу з’являються деякі особи, що
видають себе за Hриста. J
Iони можуть носити одяг, котрий, на думку людей, носив
Hристос. J
Iони говорять мелодійним голосом. J
Iони часто цитують Wвяте Dисьмо. J
Iони здаються мудрими. J
!ехто з них має велику кількість учнів, які вірять що,
Hристос прийшов на Qемлю знову. J
Але ніхто з них не є Hристос.
Iін може зцілювати людей і звершувати надзвичайні ознаки
і ця спокуса може похитнути нашу віру до Wвятого Dисьма.
Sа ми не повинні довіряти своїм почуттям, тому що ми
чуємо, бачимо, і тому що переживаємо!

42

Є лише одне надійне джерело, за допомогою якого можна
відрізнити істину від підробки. 9е – Tіблія.

43

Bозглянемо кілька ознак, які свідчитимуть про !руге
пришестя Hриста з тим, аби нас не ввели в оману.

44

!руге пришестя Hриста – це подія видима.

45

6
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„Tо як блискавка та вибігає зо сходу, і з'являється аж до
заходу, так буде і прихід Wина Vюдського” (3атв.24:27). У
книзі Об’явлення 1:7 читаємо:
46

„Iін із хмарами йде, і побачить ?ого кожне око”

47

Dідробки можуть виникати то там, то тут. Dроте жоден
лжехристос не може прийти на хмарах небесних, щоб його
побачило всяке око.
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48

Qакінчивши свою місію тут, на землі, Ісус повинен був
вознестися на небо.

49

Bазом зі Wвоїми учнями, Iін вийшов на гору Zлеонську, де і
дав апостолам останні настанови, попрощався з ними і
несподівано для них вознісся на небеса.
50

Dодивимось, що Tіблія говорить нам про ці події

51

„І, прорікши оце, як дивились вони, Iін угору возноситись
став, а хмара забрала ?ого сперед їхніх очей...”

52

„А коли вони пильно дивились на небо, як Iін віддалявся, то
два мужі у білій одежі ось стали при них

53

7
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та й сказали: Xалілейські мужі, чого стоїте й задивляєтесь
на небо?

54

Sой Ісус, що вознісся на небо від вас, прийде так, як бачили
ви, як ішов Iін на небо!” (!ії 1:9–11)

55

!ва ангели, посланих від Tога, з’явилися для того, щоб
переконати учнів про обов’язкове здійснення обітниці Ісуса
Hриста. Ісус певно сказав, що вони побачать:
56

„І побачать тоді Wина Vюдського, що йтиме на хмарах із
силою й великою славою!” (Vуки 21:27).

57

58

Iам не доведеться чекати, поки хтось повідомить вам про
Dришестя Ісуса. Iи самі побачите ?ого грядущим на хмарах
небесних. Sа є ще кілька ознак, котрі диявол не зможе
підробити. Hристос не збирається висаджуватися в якомусь
віддаленому районі з космічного корабля.
Ісус повернеться не один – ?ого супроводжуватимуть сонми
ангелів!

59

Ісус сказав: „Lоли ж прийде Wин Vюдський у славі Wвоїй, і
всі Анголи з Uим, тоді Iін засяде на престолі слави Wвоєї”
(3атв.25:31).
60

Oому Ісус бере з Wобою ангелів? Iін Wам відповідає на це
запитання: „І пошле Анголів Wвоїх Iін із голосним
сурмовим гуком
61
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і зберуть ?ого вибраних від вітрів чотирьох, від кінців неба
аж до кінців його” (3атв.24:31).

62

63

Sак, Ісус прийде в супроводі святих ангелів, котрі наповнять
небо надзвичайною славою. J
Sепер ви розумієте, чому люди, що видають себе за Hриста,
не можуть бути Uим. Iони не зможуть підробити пришестя
Hриста. Uіхто не зможе зробити цього! J
Dроте будуть й інші події, пов'язані з його приходом.
9е буде подія, про яку всі почують, і мертві праведники
воскреснуть.

„Wам бо Xосподь із наказом, при голосі Архангела.

65

та при Tожій сурмі зійде з неба, і перше воскреснуть умерлі
в Hристі” (1Wол.4:16).

66

Як бачите, Dришестя Hриста буде не лише видимим, але про
нього всі почують. Uастільки гучним буде звук Tожих сурм
і Wамого Tога, що мертві в Hристі пробудяться і вийдуть зі
своїх могил.
67

3ожете уявити, яка радість буде, коли могили розкриються
і сім’ї об’єднаються!

68
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Tачите, наскільки неможливо буде сатані підробити
справжнє Dришестя Hриста.

69

[е одна !обра вістка. Qверніть увагу на те, що відбудеться
з живими праведниками під час !ругого пришестя Hриста?

70

„Dотім ми, що живемо й зостались, будемо схоплені разом
із ними на хмарах на зустріч Xосподню на повітрі

71

і так завсіди будемо з Xосподом” (1Wол.4:17)

72

(Iідеофільм: 4 с.) Iірні послідовники Ісуса разом з
воскреслими праведниками піднімуться на зустріч з
Xосподом. Яке щасливе об’єднання чекає на багатьох сімей!
73

Dавло ще докладніше описує те, що відбудеться під час
Dришестя Hриста:

74

„Ось кажу я вам таємницю: не всі ми заснемо, та всі
перемінимось

75

раптом, як оком змигнути, при останній сурмі: бо засурмить
вона

76
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і мертві воскреснуть, а ми перемінимось!...”

77

„3усить бо тлінне оце зодягнутись в нетління, а смертне оце
зодягтися в безсмертя” (1Lор.15:51–53).

78

Tог дасть кожному послідовнику Ісуса Wвій дар любові –
вічне життя. Усі останні дари не мають жодного сенсу без
дару безсмертя.

Tог дасть Wвоєму народові ще щось важливе: „...звідки
ждемо й Wпасителя, Xоспода Ісуса Hриста,

80

Який перемінить тіло нашого пониження, щоб стало подібне
до славного тіла ?ого...” (\ил.3:20–21). Sіло, подібне
Hристовому. Tільше не буде ані болі, ані страждань. Hіба це
не чудово?
81

Але буде й інший клас людей, !руге пришестя для яких не є
бажаною новиною. Dодивіться, як Tіблія описує останній
землетрус в історії.
82

„І небо сховалось, згорнувшись, немов той сувій
пергаменту.

83

і кожна гора, і кожен острів порушилися з своїх місць...”

84
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„І земні царі, і вельможі та тисячники, і багаті та сильні...

85

...поховались у печери та в скелі гірські

86

та й кажуть до гір та до скель: Dоспадайте на нас, і
позакривайте ви нас від лиця Sого, Hто сидить на престолі...

87

Tо прийшов це великий день гніву ?ого, і хто встояти
може?” (Об’явл.6:14–17).

88

„І сталися блискавки й гуркіт та громи, і сталось велике
трясіння землі.

89

якого не було, відколи людина живе на землі...”
(Об’явл.16:18).

90

9ей землетрус зруйнує земні міста. Uіхто не зможе
заховатись від подібного землетрусу, який буде від того
землетрусу, котрий буде при Dришесті Hриста.
91

Hристос попереджає про те, що ?ого Dришестя буде
несподіване. Iін також говорить про те, що на той час люди
займатимуться своїми справами, бездумними розвагами.
92
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У 3атв.24:30 сказано, що коли Ісус повернеться, тоді
„заголосять всі земні племена”.

93

Ось що ми знаємо зі слів Ісуса про тих, хто не буде готовий
до цього дня! Iони загинули, і вони знають про це! Яка
сумна картина, адже все могло бути інакше! !рузі, цей день
наближається! Uа цей світ чекає страшна реальність.
94

!ля людини нема нічого важливішого, ніж приготування до
зустрічі з Ісусом, коли Iін прийде. Якими незначними
будуть ті земні скарби, які нині ми так високо цінуємо! Один
землетрус, і все буде зруйновано!
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95

„Sож пильнуйте, і кожного часу моліться, щоб змогли ви
уникнути всього того, що має відбутись

96

та стати перед Wином Vюдським!” (Vуки 21:36).

97

!авайте згадаємо те, про що ми дізналися при вивченні
Tіблії:

98

Vжехристи та лжепророки намагаються ввести в оману
кожну людину.

99

!иявол з’явиться у вигляді ангела світла.

100
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!руге пришестя не буде таємною подією.

101

Усяке око побачить Ісуса, Який прийде в славі.

102

Усі святі ангели прийдуть разом з Ісусом.

103

Iін з’явиться при звуках сурми.

104

Iін прийде при вістці Архангела.

105

3ертві праведники воскреснуть.

106

]иві праведники зміняться і отримають безсмертя.

107

Усім праведникам буде даровано безсмертя.

108
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Усі нечестиві заридають, коли побачать Ісуса.

109

Iеликий землетрус знищить землю.

110

Усі, хто не прийняв Hриста, як власного Wпасителя,
загинуть.

112

]одними словами неможливо описати славу і велич
!ругого пришестя Hриста! Але ми хотіли б показати вам
невелику панораму робіт художників і письменників, які
спробували зобразити Dришестя Ісуса відповідно до їхніх
уявлень про те, що говориться в Tіблії.
І ось, несподівано для всіх, з’являється Ісус! Xолос Tожий
гучно котиться по всій землі, оголошуючи день і час
Dришестя ?ого Wина.

113

Uебо ховається як згорнутий сувій, а земля тремтить перед
Uим, і всяка гора, і всякий острів сходять зі своїх місць.

114

Uезабаром на сході з’являється невелика темна хмаринка,
величиною в половину людської долоні.

115

У міру наближення до землі вона стає все яскравішою і
величнішою, поки не перетворюється на величезну хмарину,
осяяну райдугою. 3овчки народ Tожий споглядає величну
картину, що захоплює дух.
116
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Uебо заповнюється сяючими істотами. Oимало тем і тисячі
тисяч ангелів оточують Ісуса, Який сидить на царственному
престолі.
117

118

Dишнота всього, що відбувається, закриває небо. Iоно
наближається все ближче до землі і „всяке око” бачить
грядущого 9аря! Sерновий вінець тепер не спотворює ?ого
святе чоло, на якому покоїться діадема слави. Uа одязі та
стегні ?ого написано Ім’я: „Tог над Tогами і 9ар над
царями.
І царі земні, і вельможі, і багаті, і тисяченачальники, і
сильні, і всякий раб, і всякий вільний говорять горам та
камінням: впадіть на нас і заховайте від лиця Агнця.

119

120

Sі, що переслідували і нищили Tожий народ, котрі
насміхалися з Ісуса і відкидали думку про Uього, як Wина
Tожого, кричали: „Bозіпни ?ого!”, воскресли і стояли перед
Ісусом. <хні серця тремтіли, коліна тремтіли і з жахом, у
відчаї вони волали:
Iін Wин Tожий! Iін істинний 3есія!

121

Sепер вони бачать ?ого у всій славі, таким, що сидить по
праву руку Wили.

122

Sі, що глумилися з Uього, коли Iін називав Wебе Wином
Tожим, стоять безмовно. Ось зарозумілий Ірод, що кепкував
з ?ого царського титулу і наказав воїнам жартома
коронувати ?ого царем.
123
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Ось і ті, чиї брудні руки одягали на Uього багряницю,
покладали на ?ого святе чоло терновий вінець, а в покірну
руку – щось на зразок скіпетра. Iони кланялись ?ому з
брутальною лайкою.
124

Sі, хто бив і плював на Lнязя ]иття, зараз ховають свої
обличчя від ?ого проникливого погляду і тікають від слави
?ого присутності.
125

Якщо Iін цар Ізраїлю, нехай тепер зійде з хреста, і повіримо
в Uього; нехай тепер врятує ?ого, Якщо Iін угодний ?ому”.

127

Sі, хто розпинав Hриста і переслідував вірних ?ому, тепер
бачать славу ?ого і посеред свого жаху чують голоси
святих, що радісно гукають:
128

„9е наш Tог, що на Uього ми мали надію і Iін спас нас!„

129

130

(Iідеофільм: 11 с.) Dосеред землі, що хитається, спалахів
блискавок і ударів грому голос Wина Tожого піднімає з
праху земного сплячих святих. Iін дивиться на могили
праведників і потім, піднявши руки до неба, закликає:
„Dробудіться, пробудіться, пробудіться, ви котрі поснули в
могилі, воскресніть!
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126

Sі, що забивали цвяхи в ?ого руки; воїн, що проколов
списом ?ого бік, тепер із жахом та докорами сумління
бачить ці сліди на ?ого тілі. J
Q жахливою ясністю священики та начальники згадують
події Xолгофи. Qдригаючись від страху, вони пригадують, як
кивали головами і насміхаючися, промовляли: Iін інших
спасав, — а Wамого Wебе не може спасти!
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Q усіх кінців землі мертві почують цей голос, а, почувши,
оживають. Iся земля здригається від поступу величезної
армії, воскреслих з кожного народу, племені, коліна й язика.
131

132

Iони виходять з могильного полону, одягнені в безсмертну
славу, вигукуючи: „Wмерть, де твоє жало? Ад, де твоя
перемога?” J
І тоді голос живих праведників і воскреслих святих
зливається в тривалих, радісних, переможних вигуках. Усі
пороки й фізичні недоліки зостануться в могилі.J
О, яке чудове звільнення! Як багато про це думали, як довго
на це надіялись і так до кінця й не зрозуміли.
]иві праведники зміняться „раптом, за мить ока”. Iони
прославляються при звуках Tожого голосу. Sепер,
отримавши безсмертя, вони разом з воскреслими святими
піднімаються в повітрі назустріч Xосподеві.

133

Ангели збирають вірних ?ого від чотирьох вітрів, від краю
до краю небес. Wвяті ангели на руках несуть матерям їхніх
малих діток.
134

!рузі, яких давно розлучила смерть, зустрічаються знову.
[об уже більше ніколи не розлучатися. Iони з радісним
співом возносяться до Xраду Tожого.
135

І, підіймаючись до неба, вся численна кількість ангелів
вигукують: „Wвят! Wвят! Wвят! Xосподь Tог Iседержитель”.
А викуплені вигукують: „Алілуя!” І всі наближаються до
Wвятого 3іста.
136

137

18

Dри вході в Tоже місто Wпаситель вручає Wвоїм
послідовникам емблеми перемоги і знаки належності до
царської родини. I цьому безкінечному числі викуплених
погляд кожного звернений до Uього, на славу Sого, Hто був
„знівечений більше за всяку людину”.
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138

139

Ісус десницею Wвоєю покладає на голови переможців вінці
слави. !ля кожного викупленого приготовлений вінець з
його новим іменем і словами: „Wвятиня Xосподу”.
Uевимовний захват сповнює серце і всі голоси зливаються в
пісні подяки і славослов’я.
Dеред викупленим народом постає Wвятий Xрад. Ісус
широко розчиняє перлові ворота, через які входять народи,
що зберігали заповіді і віру Ісуса. Dеред їхніми очима
представ Tожий рай, Tатьківщина Адама до гріхопадіння. J
Dотім вони чують голос, прекрасніший понад усіляку
музику, яку могло чути людське вухо, промовляючий: Iаша
боротьба скінчилась
„Dрийдіть, благословенні 3ого Отця, посядьте 9арство,
уготоване вам від закладин світу” (3атв.25:34).

141

9е наша надія. 9е наш спадок. 9е наше майбутнє. J
3и можемо жити вічно з Hристом на небі. Якщо ми
втратимо вічність, то втратимо все. J
Якщо ми втратимо небо, то втратимо все. Якщо ми не
підготуємось до !ругого пришестя Hриста, то не будемо
достойні взяти участь у надвичайній подіі в історіі усіх
віків.J
Ісус говорить : прийдіть... Я можу простити тебе. Dрийди, я
дам тобі Wвою милість.J
Я дам тобі перемогу над твоїми гріхами. Я дам тобі вічність.
Увійди в моє царство.J
Одізвись на ?ого запрошення.J
Якщо ви бажаєте жити вічно в ?ого царстві, підійміться
зараз і ми помолимось.
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140

4 – !ипадковість чи .ожий промисел?
!ідкрийте таємницю життя.

1

3

2рогулюючись в тиші на березі моря, ви помічаєте перед
собою на піску чиїсь сліди. 2отім зустрічаєте їх знову і
знову. !и вдивляєтесь у далечінь настільки дозволяє погляд,
але нікого не бачите. 2ро що говорять сліди, які ви
побачили на піску? 2ро те, що тут хтось недавно
пройшовся, хоч тепер його тут уже немає. Bтось пройшов
цією дорогою раніше, ніж ви. А тепер дозвольте задати вам
ще одне запитання.
Eо ви побачите, вийшовши з дому? Fраву, дерево, пагорби
чи високі гори, квіти, ріки чи озера, можливо тварин.

4

А на чому ви тепер стоїте? Fак. 2ід вашими ногами ґрунт,
земна поверхня.

5

2одивіться вгору. Eо ви бачите?

6

!день можна побачити сонце, небо або хмари.

7

1
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2

2рипустимо, що ви мешкаєте на березі моря. Одного ранку
ви вирішуєте прогулятись вздовж піщаного пляжу. 2еред
вами розкривається чудова картина. 2ромені сонця, що
сходить, відбиваються від поверхності води. Bвилі з шумом
підходять до берега.

4 – !ипадковість чи .ожий промисел?
Уночі ви побачите тисячі зірок, місяць.

8

Однак, яким чином усе це з’явилось тут? Як !и опинились
на цьому місці? Bто створив вас?

9

10

2рогулюючись в тиші на березі моря, ви помічаєте перед
собою на піску чиїсь сліди. 2отім зустрічаєте їх знову і
знову. !и вдивляєтесь у далечінь настільки дозволяє погляд,
але нікого не бачите. 2ро що говорять сліди, які ви
побачили на піску? 2ро те, що тут хтось недавно
пройшовся, хоча тепер його тут уже немає. Bтось пройшов
цією дорогою раніше, ніж ви. А тепер дозвольте задати вам
ще одне запитання.
Одначе мільйони людей у всі часи зовсім інакше уявляли
виникнення !сесвіту, Jемлі і всіх живих істот. !они вірили
в те, що все це створив Kог-Fворець. Але який саме Kог.

11

Lині люди поклоняються іншим богам: Kудді, Mухамиду,
синтоїстським та іншим божествам. Адепти цих богів при
цьому стверджують, що їхній бог — найвищий.
12

Але чи знаєте ви, що тільки один із всіх богів у світі заявив
про своє право вважатися Fворцем всього сущого? І це Kог
Oвятої книги — Kіблії. Pавайте з’ясуємо все, що можливо
про Kога, Qотрий створив увесь !сесвіт.
13

Якщо ви бачите дім, то чи можете подумати, що він якимось
чином побудувався сам? Lі. !и усвідомлюєте, що цей
будинок хтось збудував.
14

2
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15

Із Kіблії ми починаємо дізнаватись про Kога, який заявив
про своє право бути Qонструктором і Fворцем всього
сущого. Pавайте подивимось, що говорить нам Rого Qнига
про роботу, звершену при створенні землі, на якій ми
живемо, і нашого !сесвіту. Oпочатку розглянемо події
першого дня творіння.
«Lа початку Kог створив Lебо та землю» Kуття 1:1.

17

(Fекст: Kуття 1:3) „І сказав Kог: Bай станеться світло! І
сталося світло”.

18

„І побачив Kог світло, що добре воно, і Kог відділив світло
від темряви”.

19

„І був вечір, і був ранок, день перший”.! перший день тижня
Kог створив нашу землю. !ін створив світ так, що день став
змінюватися ніччю.
20

Pень другий.„І сказав Kог: Lехай станеться твердь посеред
води, і нехай відділяє вона між водою й водою”.

21

3
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16

Якщо ви бачите дорогу, то на ваш погляд, вона виникла само
по собі чи її створили люди? 2роте будинки і дороги —
значно простіші об’єкти ніж людина і світ. Fому, дивлячись
на людей, тварин чи зірки, чи не розумніше буде визначити,
що їх хтось створив? Bтось все це перш задумав, а потім
створив.

4 – !ипадковість чи .ожий промисел?
„..І сталося так” (Kуття 1:7)

22

„І назвав Kог твердь Lебо. І був вечір, і був ранок день
другий”.Lа другий день Kог створив небо над нами і відділив
води на землі від вод у хмарах і на небі.
23

Pень третій.„І сказав Kог: Lехай збереться вода з-попід неба
до місця одного, і нехай суходіл стане видний. І сталося так”.

24

„І сталося так” (Kут.1:9)

25

„І сказав Kог: Lехай земля вродить траву, ярину, що насіння
вона розсіває”.

26

„Pерево овочеве, що за родом своїм плід приносить, що в
ньому насіння його на землі” (Kут.1:11).

27

(Fекст: Kут.1:13)„І був вечір, і був ранок, день третій”.Lа
третій день Kог створив сушу, моря і покрив землю
рослинністю.
28

Pень четвертий. „І сказав Kог: Lехай будуть світила на
тверді небесній для відділення дня від ночі.

29

4
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і нехай вони стануть знаками, і часами умовленими, і днями,
і роками.

30

„І нехай вони стануть на тверді небесній світилами, щоб
світити над землею. І сталося так” (Kут.1:14–15).

4 – !ипадковість чи .ожий промисел?

31

„...І Kог побачив, що це добре”.

32

„І був вечір, і був ранок, день четвертий” (Kут.1:19) Lа
четвертий день Kог поставив на тверді небесній сонце та
місяць, !ін також створив зірки.
33

Pень п’ятий. Eо створив Kог на п’ятий день? „І сказав Kог:
Lехай вода вироїть дрібні істоти, душу живу:

34

і птаство, що літає над землею під небесною твердю”
(Kут.1:20)

35

„І був вечір, і був ранок, день п’ятий”. Lа п’ятий день, як
говорить Kіблія, Kог створив пташок, риб та інші морські
істоти.
36

Pень шостий. Sостий день творіння був найважливішим: „І
сказав Kог: Lехай видасть земля живу душу за родом її,

37
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худобу й плазуюче, і земну звірину за родом її. І сталося так”
(Kут.1:24).

38

„І сказав Kог: Oтворімо людину за образом Lашим, за
подобою Lашою;

39

і хай панують над морською рибою, і над птаством
небесним, і над худобою,

40

і над усею землею, і над усім плазуючим, що плазує по землі”
(Kут.1:26)

41

„І Kог на Oвій образ людину створив, на образ Kожий її !ін
створив,

42

як чоловіка та жінку створив їх”.

43

„І побачив Kог усе, що вчинив. І ото, вельми добре воно!

44

І був вечір, і був ранок, день шостий” (Kут.1:31). Lа шостий
день Kог створив тварин, а потім вершину всього Rого
творіння — чоловіка, людей.
45

6

4 – !ипадковість чи .ожий промисел?
Адам і Єва не були продуктом розвитку і не з’явились
випадково. Kіблія говорить нам, що Kог задумав створити їх
за Oвоїм образом.
46

Oаме !ін, великий Інженер і Qонструктор, дав нам життя!
Pень сьомий. Lа сьомий день творча робота Kога була
завершена, і !ін відпочив. І !ін відділив сьомий день суботу
— як день відпочинку.

4 – !ипадковість чи .ожий промисел?

47

„І були скінчені небо й земля, і все воїнство їхнє”.

48

„І скінчив Kог дня сьомого працю Oвою, яку !ін чинив.

49

І !ін відпочив у дні сьомім від усієї праці Oвоєї, яку був
чинив” (Kут.2:1, 2).

50

„І поблагословив Kог день сьомий, і його освятив, бо в нім
відпочив !ін від усієї праці Oвоєї, яку, чинячи, Kог був
створив”. Pетальніше поговоримо про визначений Kогом
день — суботу, далі.
51

Отже, ми коротко розглянули, як Kог створив нашу землю і
все, що на ній існує, а також і нас.

52

Pавайте уважніше подивимось на те, який !ін є насправді,
цей надзвичайний Qонструктор і Fворець.

53
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Uюдське тіло служить правдивим доказом існування
творчого задуму і його Qонструктора.

54

Vозглянемо лише один орган людини — її око:

55

!ідеофільм: 10 сек.)!чені говорять нам: що, порівняно з
тонкою конструкцією рогової оболонки і кришталика,
навіть найсучасніша фотокамера здається дитячою
іграшкою.
56

57

Око перетворює світло на зв’язки, які головний мозок
сприймає методом, який вчені не можуть відтворити в
жодній найсучаснішій лабораторії світу. Qлітини головного
мозку трансформують ці зв’язки на чудову можливість
бачити — здатність, яку не можна порівняти ні з чим на
світі.
Око людини — доказ існування люблячого Fворця, Qотрий
бажає, щоб ми побачили красу, створену ним у !сесвіті. Lе
дивно тому читати слова псалмоспівця:

58

„2рославляю Fебе, що я дивно утворений!

59

„Pивні діла Fвої, і душа моя відає вельми про це!
(2сал.138:14) Fіло та розум людини надзвичайно створені
складно тому воно було створено тільки мудрим
Qонструктором.
60
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Але що ми можемо сказати про решту роботи зі створення
світу, які існують докази того, що Kог Fворець створив
увесь !сесвіт?
61

Kіблійний пророк Ісайя спонукає підняти очі, відірвавшись
від суєти, що оточує нас, і зосередити погляд на небесах,
створених Kогом.

„2ідійміть у височину ваші очі й побачте, хто те все
створив? Fой, Bто зорі виводить за їхнім числом та кличе
ім'ям їх усіх!”
63

„!ін знає всі ім’я. Xерез могутність і велику силу свою”.
(Іс.40:26)

64

„І ніхто не загубиться через всесильність та всемогутність
Rого”.

65

Xи вам доводилось дивитись на небо, де безліч зірок? Xи
замислились ви, звідки взялись ці зірки? Qількість їх просто
вражає.
66

Kог використав приклад, який допоможе краще зрозуміти
безмежність всього сущого. Одного разу !ін вивів Авраама,
який став батькам арабського та юдейського народів, і з
дому та звелів йому пролічити зірки на небі.
67

„...2одивися на небо, та зорі злічи, коли тільки потрапиш ти
їх полічити.. Fаким буде потомство твоє!” (Kут.15:5).

68
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62

4 – !ипадковість чи .ожий промисел?
Lещодавно один астроном сказав: „Якби полічити всі
піщинки на всіх побережжях нашої планети, то це
приблизно відповідало б кількості зірок на небі.
69

Qоли ви наступного разу будете на пляжі, візьміть в руки
піску і попробуйте полічити кількість піщанок. Oкільки часу
піде на це? І не дивно, що цар Pавид сказав:
70

„Qоли бачу Fвої небеса діло пальців Fвоїх, місяця й зорі, що
Fи встановив,

71

то що є людина, що Fи пам'ятаєш про неї, і син людський,
про якого Fи згадуєш?” (2сал.8:4–5).

72

73

(!ідеофільм: 20 сек.) У вас ніколи не виникало питання, чи
справді такий могутній Kог, який так мудро управляє всім і
підтримує існування такого великого !сесвіту? Ісус сказав:
„що навіть мала пташина не впаде на Jемлю без волі Отця
нашого”.
(Fекст: Mатв.10:31) „Отож, не лякайтесь, бо вартніші ви за
багатьох горобців”. І для того, щоб більше підкреслити
Kожу любов і турботу про нас, Ісус сказав:

74

„А вам і волосся все на голові пораховано”.Який чудовий
наш Yосподь!

75

Jа яким правом Kогові дозволяється вимагати від кожного
поклонятися лише Rому? Jгідно з Kіблією і християнством
Kог наділений правом вимагати від нас поклоніння і
відданості, тому що !ін — Kог-Fворець.
76
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Якщо Kог такий, як !ін про себе заявляє, і є Fворцем
усього, то !ін, безумовно, заслуговує нашого поклоніння.
Xи ви з цим згодні?
77

Qоли Rоан — один із апостолів і автор книги !ідкриття, мав
видіння на острові 2атмос, йому було показана сцена біля
престолу, який стоїть на небі. Jверніть увагу на те, що він
побачив:
„Fоді падають двадцять чотири старці перед Fим, Bто
сидить на престолі, і вклоняються Fому,

79

Bто живе віки вічні, і складають вінці свої перед престолом
та кажуть:

80

Pостойний Fи, Yосподи й Kоже наш, прийняти славу,

81

і честь, і силу, бо все Fи створив, і з волі Fвоєї існує та
створене все! (Об'явл.4:10–11)

82

Oтарійшини, що зібралися біля престолу Kожого,
вихваляють Kога і поклоняються Rому, тому що !ін —
Fворець. Oаме з цієї причини і ми маємо поклонятися
нашому небесному Отцю.
83

Oаме !ін створив світ і кожного з-поміж нас. !и можете
одначе запитати, а які ще докази свідчать про те, що Kог —
наш Fворець. Kог Oам говорить про наявність цих докази
повсюди, куди ми б не поглянули.
84
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78
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„...!ічна сила й Kожество, думанням про твори стає видиме.

85

Fак що нема їм виправдання” (Vимл.1:20) !ід створення
світу про Kога, як про Fворця всього сущого, свідчить все,
що !ін створив.
86

Fак само, як сліди на піску. Mи знаємо, що хтось пройшов
уздовж берега, хоч ніколи цієї людини не бачили.

87

І коли ми дивимось на все, що нас оточує, то ці предмети, як
сліди на піску, говорять нам: „повинен існувати хтось,
завдяки якому ми з’явились”.
88

Kог-Отець, як називає його Kіблія, не був одинокий у своїй
творчій роботі.

89

У Qнизі Kуття читаємо: „І сказав Kог: Oтворімо людину за
образом Lашим, за подобою Lашою...” ! Євангелії від
Rоана про це сказано детальніше:
90

„Oпоконвіку було Oлово, а Oлово в Kога було, і Kог було
Oлово”.

91

!оно в Kога було споконвіку.

92
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„Усе через Lього повстало, і ніщо, що повстало, не
повстало без Lього”.

93

„І Oлово сталося тілом, і перебувало між нами, повне
благодаті та правди,

і ми бачили славу Rого, славу як Однородженого від Отця”
(Rоан.1:14).

95

Kіблія говорить про Kога-Отця, Oина і Oвятого Pуха.
Kожество складається з трьох особистостей, які однаково
мислять, хоч існують окремо один від одного.
96

Усе в світі було створено Ісусом разом з Kогом-Отцем.

97

„та висвітлити, що то є зарядження таємниці, яка від віків
захована в Kозі, Який створив усе”. Qожний добрий і
досконалий дар, який мають люди, мали, чи матимуть,
виникає як благословення Fворця роду людському.
98

Kог не лише створив людину за образом своїм і поселив її в
чудовий світ. !ін також не забуває про наші потреби:

99

„Очі всіх уповають на Fебе, і Fи їм поживу даєш
своєчасно”.

100
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4 – !ипадковість чи .ожий промисел?
„Fи руку Oвою відкриваєш, і все, що живе, Fи зичливо
годуєш!” (2сал.144:15–16).

101

Vозглянемо приклади того, як Kог піклується про потреби
свого творіння. 2одивимося на воду, яку ми п’ємо. !она
виникла раніше, коли були побудовані піраміди, —
приблизно в той час, коли на Jемлі з’явились гори.
102

!ода може бути хімікатами або різними відходами, однак
підіймаючись в атмосферу, при випаруванні

103

вона стає чистою і придатною для вживання, повертаючись
потім на землю у вигляді дощу, роси чи снігу. І цю
надзвичайну систему кругообігу створив Kог!
104

А в небі Kог створив величезне джерело енергії — наше
сонце! Уявіть собі на мить:

105

Якщо сонце було трохи більше або ближче до землі, то води
океану на нашій планеті випарилися.

106

107

14

Якби сонце було трохи менше за розміром або далі від нас,
то атмосфера Jемлі перетворилася б на лід. У будь-якому
випадку життя на нашій планеті було б неможливе. Одначе
Kог не тільки створив світ, !ін підтримує його існування!
2овітря, яким ми дихаємо, — це дар Kожий. Kіблія
говорить:

4 – !ипадковість чи .ожий промисел?
„Zиття й милість подав Fи мені, а опіка Fвоя стерегла мого
Pуха” (Rов.12:10).

108

Kог створив !сесвіт, знаючи точний склад повітря,
необхідний для нашого дихання, а також підтримки життя,
здоров’я всіх, хто живе на землі.

4 – !ипадковість чи .ожий промисел?

109

!ін знав, яким мало бути правильне співвідношення азоту,
кисню, аргону і вуглекислого газу в атмосфері Jемлі.
Jвичайно, це не могло виникнути випадково!
110

Mожна безкінечно дивуватися чудесам у природі, що
оточують нас, тому що немає меж турботам Kожим про
його творіння. 2огляньте на міграцію птахів — одну з
найбільших загадок у природі.
111

Як вдається птахам, маса яких становить не більш як 30
грамів, пролетіти без зупинки тисячі кілометрів до місця
призначення, якого вони ніколи раніше не бачили?
112

Як може риба відшукати річку де вона з’явилась на світ,
торуючи тисячі кілометрів по океанах, яких ще немає на
карті? Jвідки вона знає, коли і куди потрібно плисти.
113

Bто навчив бджілку, мозок якої не перевищує голівки голки,
виготовляти соти — це диво інженерного мистецтва? Bто
управляє всім цим? Rов говорить так:
114

„Але запитай хоч худобу і навчить тебе, і птаство небесне й
тобі розповість:

115
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Або говори до землі й вона вивчить тебе, і розкажуть тобі
риби морські.

116

117

Bто б із цього всього не пізнав, що Yосподня рука це
вчинила?” (Rов.12:7–9) Fак, все це створив Kог! Pійсно, це
наша перевага поклонятися Rому вона основана на тому
факті, що !ін наш Fворець і що все на світі зобов’язано
своїм існуванням.
„Jнайте, що Yосподь Kог !ін, !ін нас учинив, і Rого ми,

118

Rого ми народ та отара Rого пасовиська” (2сал.99:3). Kог
знає наші потреби, і в Lього є можливість їх задовольнити!

119

„О Yосподи, Kоже! Fи небо та землю створив Oвоєю
потужною силою та Oвоїм витягненим раменом,

120

нічого для Fебе нема неможливого!”

121

122

Xи не знайдете ви душевний спокій, знаючи, що Kог зможе
розпорядитися всім як у всьому !сесвіті, так і у вашому
особистому житті. Pля Kога, що управляє галактиками не
існує дрібних проблем, що не заслуговують на Rого увагу.
Kогові відомо все. !ін знає про все завчасно.
„...Я Kог, і немає більш Kога, й нікого, як Я,

123
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що звіщаю кінець від початку, і наперед що не сталося ще, і
що говорю: Mій замір відбудеться, і всяке жадання Oвоє Я
вчиню” (Іс.46:10).
124

Який спокій і впевненість ми можемо отримати, знаючи, що
за будь-якої негоди, що випала на нашу долю, Kог завжди
попіклується про нас. Однак найважливіше те, що

„Kог є любов!” Ісус говорив:

126

„бо Отець любить Oам вас...”

127

128

(!ідеофільм: 10 сек.). !ас не дивує, що всемогутнього Kога,
котрий створив і підтримує існування величезного і
досконалого !сесвіту, можуть цікавити і ваші справи? Lас
вражає Rого сила, Rого глибока мудрість і можливість бути
присутнім скрізь. Але любов — це те, що зрозуміло і нам. І
ні що в цілому світі не зможе відлучити нас від Kожої
любові!
„Kо я пересвідчився, що ні смерть, ні життя, ні Анголи, ні
влади, ні теперішнє,

129

ні майбутнє, ні сили,

130
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4 – !ипадковість чи .ожий промисел?
ні вишина, ні глибина, ані інше яке створіння не зможе
відлучити нас від любови Kожої,

131

яка в Bристі Ісусі, Yосподі нашім!” (Vимл.8:38–39).

132

133

Kог любить нас не лише тоді, коли ми достойні його любові,
але і в тому випадку, коли ми на неї не заслуговуємо. !и
можете собі це уявити? !ін любить нас чорних, і білих,
чоловіків і жінок, красивих і негарних. Lіхто з ним не може
порівнятися. Однак найважливіше те, що Rого любов вічна!
„Я вічним коханням тебе покохав, тому милість тобі
виявляю!”

134

135

„бо добрий Yосподь, Rого милість навіки...” (2сал.99:5) Kог
ніколи не перестає вірити в нас! !ін присутній з нами
кожної миті нашого життя і ніколи не залишає нас. І щоб
розвіяти наші найменші сумніви щодо його любові, Kог
пояснює це простими і зрозумілими словами:
„Xи ж жінка забуде своє немовля, щоб не пожаліти їй сина
утроби своєї?

136

Fебе, звичайно, можуть забути інші, але Я про тебе ніколи
не забуду.

137

„Отож на долонях Oвоїх тебе вирізьбив Я...” (Іс.49:16).

138
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Kог прагнув старався показати людям свою любов, але слів і
послань пророків і ангелів виявилось недостатньо. !істка
Kожа не проникла в нашу свідомість.
139

І тоді Kог послав до нас Oвого Oина. Ісус найдосконаліше
явив нам особистість Rого Отця.

!ін сказав: „Bто бачив Mене, той бачив Отця...”

141

142

Якщо ми справді хочемо знати, що собою являє Kог і які в
нього почуття до нас, нам необхідно досліджувати життя
Ісуса. !ін прийняв нашу людську природу, щоб мати
можливість зрозуміти наші потреби. !ін проповідував
бідним Pобру вістку про спасіння, давав утіху убитим горем
і повертав зір сліпим.
!ін нагодував голодних і розділяв з людьми трапезу в їхніх
оселях. !ін прощав людям гріхи, даючи їм надію на
майбутнє.

143

144

Pля багатьох Rого обличчя було першим, що вони побачили
в своєму житті. І для багатьох Rого голос був першим, що
вони почули. !ін сіяв життя і радість в селах і містах, які
відвідував. Rого життя було наповнено піклуванням про
інших людей.
Qоли ми бачимо приниження, які Rому довелось пережити,
Rого смерть на Yолгофі, Rого розбите серце, то починаємо
краще розуміти любов Kожу до Rого дітей.

145
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4 – !ипадковість чи .ожий промисел?
„Fак бо Kог полюбив світ, що дав Oина Oвого
Однородженого,

146

щоб кожен, хто вірує в Lього, не загинув, але мав життя
вічне” (Rоан.3:16).

147

Bто є Kог нашого !сесвіту? !ін — могутній Fворець. !ін —
дивовижне джерело всього необхідного. !ін —
Qонструктор. !ін — люблячий Отець.
148

149

150

151
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Kагато років тому з одним маленьким хлопчиком трапився
особливий випадок. Rого привезли до лікарні в критичному
стані. Lеобхідно було переливання крові. Одначе донора
знайти невдалось. Fоді батько хлопчика, який мав ту ж саму
групу крові, погодився її дати своїй дитині. Uікарі почали
безпосереднє переливання крові хлопчику з руки його
батька. Qоли кров надходила по пластиковій трубці майже в
мертве тіло дитини, батько, дивлячись на лікаря, сказав зі
слізьми на очах: „Uікарю, якщо необхідно, візьміть все. Я
готовий віддати всю мою кров за життя сина”.
Lаш Lебесний Отець, споглядаючи на створений ним світ,
побачив його таким, що гине в гріхах. І !ін дав світу все, що
міг, через Oвого Oина. Ісус сказав: „Kатько, якщо необхідно,
візьми все. !ізьми кожну краплю Mоєї крові, аби спасти
мого сина, мою дочку, мого друга”.
Bіба можливо зректися такої любові? !семогутній і
люблячий Kог створив нас, коли людство згрішило, !ін
віддав за нас найдорожче. !и важливі для Lього. !ін любить
вас надзвичайною любов’ю. Qоли ми сьогодні вечері
схилимо наші голови для молитви, нехай кожен підніме руку
і скаже: „Yосподи, я відкриваю своє серце для твоєї любові.
Pякую, що ти створив мене, і викупив від моїх гріхів. Я
віддаю тобі моє життя”.

5 – !аємниці стародавніх манускриптів
Яке значення вони мають для нас нині.

1

3

4

(Gідео: 9 сек.) Fарешті, коли йому вже було за дев'яносто,
пан :арш вирішив переїхати жити до сина. Bкладаючи свої
речі, він випадково натрапив на подаровану йому 4іблію і
почав її переглядати. Cан :арш був дуже здивований, коли
знайшов між сторінками багато грошових купюр. <ам було
більш як 5 тисяч доларів, на той час дуже велика кількість.
Jоловік прожив більшу частину свого життя в злиднях,
коли в той самий час міг би бути багатим. Bкарб був у нього
прямо під руками в Bлові 4ожому.D
:ожливо і хтось серед нас має дивовижний скарб зовсім
рядом, під рукою?D
:ільйони людей вірять в те, що 4іблія — самий
найцінніший скарб, коли-нибудь написаний на землі.D
Gони запевнені, що 4іблія натхнена 4огом і має ясні
вказівки, як отрімати вічне життя.D
Kюди різних національностей, мов, етнічних груп прийняли
Bлово 4оже, як дорогоцінний скарб, здатний змінити їхнє
життя. D
4агато і таких, які мають серйозні сумніви та багато
запитань.
Lо ми можемо сказати про найпопулярнішу книгу у світі –
Bвяту 4іблію? Jи можемо ми довіряти їй? Jи говорить
вона нам правду? Jи точна вона? Одні говорять, що ми
можемо беззастережно довіряти 4іблії. Інші стверджують,
що їй довіряти не варто. Oто правий?

1
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2

4агато років тому жив один пан :арш. <рапилося так, що в
нього померла тітка, і він довідався, що вона включила його
у свій заповіт. У заповіті було написано: «:оєму
улюбленому Bтівену :аршу я заповідаю мою сімейну
4іблію й усе, що в ній, а також інше залишене майно. Cісля
того, як він заплатив усі борги та податки, йому залишилося
всього кілька сотень доларів. D
:инув час і пан :арш потратив усі гроші і все, що в нього
залишилося, — це 4іблія, яку він поклав у чулан на горищі. D
Fезабаром Bтівен :арш вийшов на пенсію, але вона була
дуже маленька. <ак він прожив аж тридцять років.

5 – !аємниці стародавніх манускриптів

5

Gідповідь дуже важлива, адже якщо 4іблія говорить істину,
то довіра до неї стає питанням життя і смерті! D
Якщо 4іблія вірна, ваша вічна доля залежить від того, чи
прийняли ви її та чи вірите їй. D
Gаше ставлення до 4іблії пов'язане з вашим ставленням до
4ога.D
Є тільки одне місце, де ви можете мати ясне у'явлення про
4ОQА, — це 4іблія. G дійсності, це є ціль, чому саме 4іблія
надійшла до нас.
Gона говорить нам про невидимого 4ога, Якого ми можемо
пізнати, тільки читаючи вістку, послану Fим через пророків
та Sого Bина.

6

Tавайте подивимося на цю велику книгу, 4іблію, яку ще
називають Bловом 4ожим, – чи зможемо ми знайти в ній
істину, чи їй можна довіряти?
7

Fасправді 4іблія – це не одна книга. Gона включає в себе 66
книг, написаних різними авторами в різний час протягом
1600 років. Bтарий Uавіт містить 39 книг, а Fовий – 27.
8

9

Bорок п'ять різних авторів писали ці книги, і в цих Cисаннях
ми знаходимо дивну згоду, яка пояснюється тільки тим, що в
них було одне джерело. Vя гармонія існує навіть
незважаючи на те, що більшість з авторів Cисань ніколи не
бачили один одного.
Vе були люди різного стану. Одні були рибалками, інші
пастухами. 4ули між ними і царі, і державні чиновники, і
селяни, і проповідники, і навіть, лікар.

10

11

2

(Gідео:13 сек) І все-таки в написаних ними книгах
зауважується надзвичайна гармонія і єдність. Vя
погодженість пояснюється тільки тим, що ними керував
Qосподь. Gін дав нам цю книгу, щоб ми мали можливість
знати Sого волю.

5 – !аємниці стародавніх манускриптів
«4о пророцтва ніколи не було з волі людської, а звіщали
його святі 4ожі мужі, проваджені Tухом Bвятим» (2 Cетр.
1:21).
12

Апостол Cавло писав: «Усе Cисання 4огом натхнене, і
корисне до навчання,

до докору, до направи, до виховання в праведності,

14

15

щоб 4ожа людина була досконала, до всякого доброго діла
готова» (2 <им. 3:16,17). Cричина, з якої 4ог обрав цей
метод зв'язку – звертання до нас у письмовій формі, полягає
в тім, що ми позбавлені можливості прямого спілкування з
Fим.
4ог і людина безпосередньо спілкувалися в Xдені, і не було
жодної потреби в пророках, які записували б те, що 4ог
хотів сказати людині.

16

Yоли Адам згрішив, він сховався від 4ога, оскільки злякався
і відчував вину. Yоли 4ог покликав Адама, той відповів:

17

«...Cочув я <вій голос у раю і злякався... і сховався» (4ут.
3:10).

18

4ог більше не міг говорити з людиною віч-на-віч. Gін
вирішив відкривати Bвою волю через пророків, а пізніше
через Bвого Bина.
19
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5 – !аємниці стародавніх манускриптів
«4о не чинить нічого Qосподь 4ог, не виявивши таємниці
Bвоєї Bвоїм рабам пророкам» (Амос. 3:7).

20

4ог надихнув :ойсея на написання перших п'яти книг
Bтарого Uавіту, які називають «Uаконом». Vе було
приблизно за 1500 років до F.O.
21

22

У цей час Ізраїль зріс і став могутнім численним народом, і
4ог визнав за необхідне повідомляти Bвою волю через
писане слово. Cриблизно в той час було винайдене
алфавітне письмо на відміну від ієрогліфічного, яке існувало
в Єгипті.
У людей з'явилася можливість читати 10 заповідей, які
Qосподь написав Bвоїм перстом, і книгу Uакону, написану
:ойсеєм за велінням 4ожим.

23

24

Але залишається питання: чи збереглася 4іблія до нашого
часу в такому ж самому вигляді, у якому дав її Qосподь, і чи
можна їй зараз довіряти? Tо 1947 року найбільш ранні
відомі людям манускрипти датувалися приблизно 900 р.
після F.O.
Uнайдені там сувої Ісаї датовані 125 р. до F.O. Vі рукописи
були на тисячу років стародавніші за всі манускрипти,
знайдених до того часу. У них містилася повна Yнига Ісаї.

25

26

Bер Zредерік Yеньон, один з найбільш компетентних
експертів, Cрезидент 4ританського інституту археології
заявив: «У розділі із 166 слів є тільки одне слово (три
літери), які залишаються під сумнівом, і це через тисячу
років переписування,
причому це слово істотно не змінює змісту тексту!»

27
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Bер Zредерік Yеньон стверджував наступне:

28

«Oристиянин може взяти 4іблію та без страху і вагання з
упевненістю сказати, що він тримає в руках істинне Bлово
4оже,

і це Bлово дійшло до нас без істотних змін, переходячи через
століття, від покоління до покоління!»

30

Bер Yеньон стверджував це після того, як протягом усього
життя досліджував свідчення про копіювання біблійних
текстів та вплив цього копіювання на біблійну звістку.
31

Bто років тому критики 4іблії знаходили безліч причин, аби
ставити під сумнів Bвященне Cисання, проте багатьох із цих
критиків змусила замовчати лопата археолога.
32

Tо дев'ятнадцятого сторіччя було дуже мало відомо про
стародавній світ, відомості черпали в основному з 4іблії.

33

Bтародавня історія, здавалося, навіки була прихована за
загадковими письменами-картинками, єгипетськими
ієрогліфами. Fіхто в Єгипті, та й у всьому світі не міг
розшифрувати їх.
34

У 1798 році Fаполеон здійснив військовий похід на Єгипет.
Yрім 38-тисячної армії Fаполеон узяв із собою сотню
мистецтвознавців, лінгвістів, учених, щоб вони допомогли
йому краще зрозуміти історію цієї загадкової країни.
35
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Усюди вони бачили сліди минулого – написи невідомою
мовою, розписані монументи і стіни храмів. Fаполеон та
його вчені губилися у здогадках, які таємничі послання
містяться в цих написах-малюнках.
36

У 1799 році була виявлена найбільш значна археологічна
знахідка того часу.

37

38

Один із наполеонівських солдатів викопав каменя, що став
відомим як [озетський. Vе був чорний обеліск 122
сантиметри заввишки і 76 сантиметрів завширшки. Vей
камінь допоміг розкрити загадку древніх написів, і людям
стали відомі таємниці, приховані століттями.
Fині [озетський камінь зберігається в 4ританському музеї.

39

Vя кам'яна плита була знайдена біля міста [озетта; на ній
закарбований стародавній указ, написаний трьома різними
шрифтами:
40

єгипетським ієрогліфічним, єгипетським демотичним і
грецьким. Uвичайно, учені легко переклали грецький текст,
а от з ієрогліфами було щось інше.
41

Cроте 20 років по тому, у 1822 році видатний француз \ан
Zрансуа ]ампольон вразив світ, розшифрувавши
ієрогліфічне письмо на [озетському камені.
42

<ак дивні скарби єгипетського минулого стали доступні для
вчених усього світу.

43

6

5 – !аємниці стародавніх манускриптів
Але найголовніше: давно забута історія Єгипту тепер
підтверджувала Bвященне Cисання. Yамені заговорили, і
з'ясувалося, що сказане в 4іблії – істина!
44

Jим більше археологи копають, тим більше знаходять
свідчень, що підкріплюють біблійну оповідь історичними
записами древніх цивілізацій.

Fедавні знахідки в <ель-:ардуку вразили весь
археологічний світ. Vе місто в Bирії називалося Xбла і
колись було квітучим культурним центром з населенням
майже у 300000 чол.
46

Gід часів виявлення сувоїв :ертвого моря для вчених, які
займаються дослідженнями в цій галузі, не було настільки
захоплюючої знахідки! Але ще більш важлива вона для
дослідників 4іблії.
47

48

У школі переписувачів, яка примикала до міського палацу,
були знайдені 14000 глиняних табличок, датованих,
принаймні, 2300 роком до [.O. 4ув знайдений найдавніший
царський архів з документами царства Xбли, які охоплювали
період в століття.
Tеякі історики брали під сумнів існування писемності в
стародавніх євреїв часів :ойсея. Аж до XIX століття не
існувало жодних історичних свідчень, що підтверджували б
це.

49

Однак таблички з Xбли та інші знахідки існували задовго до
:ойсея. І справді, археологи знайшли цілу бібліотеку, яка
існувала за багато сторіч до :ойсея.
50

У табличках з Xбли згадуються <воріння і Cотоп. <акож у
них згадуються імена людей і географічні назви, які
відповідають біблійним: Ісав, Авраам, Ізраїль, Bинай і навіть
Єрусалим.
51
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Але справжнім сюрпризом стала згадка про два
«розбещених міста» – Bодом і Qоморру. Tо відкриття цих
табличок не було жодних, крім біблійних, історичних даних
про існування цих міст. <ому їх вважали міфічними.
52

Однак тепер доведеться переписати безліч книг, тому що ці
відкриття підтверджують багато географічних назв того
часу.
53

Tеяким авторам доведеться визнати, що Yнига 4уття – це
більше, ніж стародавні перекази пастухів або легенди.
Uнахідки Xбли, а також інші підтверджують авторитет
4іблії!
54

Tавид сказав: «Cравда – підвалина слова <вого...» (Cсал.
119:160).

55

У Yнизі пророка Ісаї 45:19 Qосподь говорить: «…Я Qосподь,
говорю справедливість, звіщаю правдиве!»

56

Yажуть, що мерці мовчать. Але це не так! ^хні оповіді
більш захоплюючі, ніж фантастичні романи. Vивілізації, які
давно минули, звертаються до нас зі своїх припорошених
могил, підтверджуючи точність і вірогідність Bлова 4ожого.
57

Tо дев'ятнадцятого сторіччя деякі вчені вважали, що
Gавилон був побудований царицею Bемірамідою. Oоча в
4іблії Tаниїл наводить слова царя Fавуходоносора:
58

«Jи ж це не величний Gавилон, що я збудував…?» (Tан.
4:27). Oто ж правий?

59
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У 1899 році [оберт Yолдвей почав розкопки стародавніх
руїн Gавилону та знайшов десятки тисяч обпалених цеглин, і
на всіх них стояла печатка царя Fавуходоносора, усі вони
були взяті зі стін і храмів міста!
60

У Gавилоні також була знайдена клинописна табличка з
текстами про досягнення царя Fавуходоносора.
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61

Fа ній були написані слова царя: «Укріплення Xсагіли і
Gавилона побудував я і підняв славу царювання свого
навіки».
62

4іблія стверджує, що гордий Fавуходоносор «сказав: Jи ж
це не величний Gавилон,

63

що я збудував його на дім царства міццю потуги своєї та на
славу моєї пишноти?» (Tан. 4:27).

64

65

66

<ак званий напис Іст-Індського будинку, що знаходиться
зараз у Kондоні, відводить шість стовпчиків вавилонського
документа описові величезних будівельних проектів
Fавуходоносора. Kопата археолога знову підтвердила
вірогідність Bлова 4ожого.
Іншою загадкою для світських істориків було існування
Gалтасара – правителя Gавилона. 4іблія називає Gалтасара
правителем Gавилона, котрий став свідком написання
загадкових слів на стіні банкетного залу. Jи не був він
просто плодом багатої уяви Tаниїла?
Fабонід, спадкоємець великого Fавуходоносора, довірив
свої повноваження синові Gалтасару, а сам на ціле
десятиліття вирушив до Аравії.

67
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<аблички археологічних знахідок підтверджують, що
управління царством дійсно було довірено Gалтасару, синові
царя. От що про це сказано:
68

« І про Gалтасара, звеличеного сина, котрий є плоть від
плоті моєї, нехай буде поклоніння божеству в серці його,
нехай не спокуситься воно до гріха;
69

нехай насичується він благами життя, і нехай благоговіє він
до великого божества, яке перебуває в серці Gалтасара,
мого первородного улюбленого сина» (Uвертання 4ога до
сучасної людини, с. 154).
70

G останньому розділі книги Tаниїла ми читаємо: «А ти,
Tаниїле, заховай ці слова, і запечатай цю книгу аж до часу
кінця.
71

4агато хто дослідять її, і так розмножиться знання» (Tан.
12:4). Fамноження знань мало місце не тільки в науковій
сфері. Fамножилися знання і щодо точності Bлова 4ожого.
72

Vеглини і циліндри, таблички і манускрипти, знайдені
археологами, підтверджують істинність 4іблії!

73

Однак ще одне незаперечне свідчення того, що 4іблія –
богонатхненне Bлово, – це її здатність точно пророкувати
майбутнє.
74

«...Я 4ог, і немає більш 4ога, й нікого, як Я,

75
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Я звіщаю кінець від початку, і наперед що не сталося…»
(Ісаї 46:9, 10).

76

Yоли Qосподь відхиляє завісу часу і дає нам зазирнути в
майбутнє, Gін показує, що 4іблія – не просто книга. Vе
Sого Yнига.

Lе до того як Gавилон досягнув вершини своєї могутності і
слави, Bлово 4оже прорекло його падіння.

78

«І стане тоді Gавилон, краса царств, пишнота халдейської
гордости,

79

таким, як 4ог зруйнував був Bодом та Qоморру!» (Ісаї
13:19). 4іблія навіть передрекла, хто подолає цю могутню
державу.
80

«... Uбудив Qосподь духа мідійських царів, бо на Gавилон
Sого задум, понищити його...» (Єрем. 51:11).

81

Ім'я людини, яка поведе війська проти Gавилона, було відоме
за 150 років до її народження; крім того, зазначався спосіб,
яким вона здобуде перемогу.
82

«<ак говорить Qосподь до Bвого помазанця Yіра: Я міцно
тримаю тебе за правицю… щоб відчинити двері перед
тобою...» (Ісаї 45:1). Jи виповнилися 4іблійні пророцтва?
Усі до останньої літери!
83
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У персидській залі 4ританського музею виставлений
циліндр Yіра, виявлений у руїнах Gавилона. Fа цьому
глиняному циліндрі Yір описує свої завоювання. Усі
пророцтва збулися!
84

4іблія не тільки пророкувала про зруйнування Gавилона,
але і його подальшу долю.

85

«І стане руїною цей Gавилон...» (Єрем. 51:37).

86

Ісая писав: «Fе буде назавжди заселений він...»

87

«Але будуть барложити там звірі пустині, і будуть доми їхні
совами повні...» (Ісаї 13:20, 21).

88

<ільки Qосподь міг передбачати майбутнє і точно
передректи подальшу долю могутнього Gавилона.
Tослідник Остин Kайард так описує місце розташування
стародавнього Gавилона:
89

«Gеличезні купи кам'яних уламків укривають безліч акрів
землі... голе й огидне пустище.

90

Bови злітають у небо з рідких заростей, і брудні шакали
шастають на руїнах». Gідкриття серед руїн Fіневії і
Gавилона, с. 413.
91
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Gід колишньої слави Gавилона не залишилося нічого, крім
його імені на покажчику на узбіччі дороги. Yупи руїн
древнього Gавилона – свідчення про богонатхненність та
істинність 4іблії.
92

:и можемо погодитися з пророком: «<рава засихає, а
квітка зів'яне, Bлово ж нашого 4ога повіки стоятиме!» (Ісаї
40:8).

Tрузі, якщо 4ог міг точно пророкувати за сторіччя наперед
майбутнє древніх царств, то чи можемо ми хоч на мить
сумніватися в Sого здатності точно пророкувати наше з
вами майбутнє?
94

4іблійні пророцтва дають нам можливість відхилити завісу,
подивитися на майбутнє 4ожими очима і побачити 4оже
рішення проблем, що загрожують життю людини на планеті
Uемля.
95

4іблія – більше, ніж достовірна історія; більше, ніж точні
наукові факти; більше, ніж виконання пророцтв. Інакше
вона не означала б для людини так багато.
96

Qоловною темою всієї Yниги, її суттю, є подія, що відбулася
2000 років тому на жахливій горі за ворітьми Єрусалима. І
від нашого ставлення до цієї події залежить наша вічна доля!
97

Jи помер Bин 4ога \ивого на тому хресті? Jи був Gін
тим, Yим Sого проголошує 4іблія? Qолгофа – це вигадка
чи факт? Vе дуже важливо, і ми повинні знати це!
98

:ожливо, найвагомішим свідченням того, що 4іблія –
Bлово 4оже, є сила цієї Yниги, її здатність перетворювати
життя людини. Vя сила міститься в одній Особистості –
Ісусі Oристі! Ісус сказав:
99
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«Tослідіть но Cисання, бо ви думаєте, що в них маєте вічне
життя, вони ж свідчать про :ене!» (Sоан. 5:39).

100

<ут Ісус говорить про Bтарий Uавіт, бо Fовий Uавіт ще не
був написаний! Якщо ви звернетеся до сторінок Bтарого
Uавіту, то побачите, що вони пророкують про прийдешнього
:есію, Sого місію любові і спасіння.
101

Ісус сказав Bвоїм учням: «…Vе слова, що казав Я до вас,
коли був іще з вами: Cотрібно, щоб виконалось усе,

102

що про :ене в Uаконі :ойсеєвім, та в Cророків, і в
Cсалмах написане» (Kуки 24:44).

103

Bтарий Uавіт пророкував про Oриста, а Fовий – це історія
Sого життя. Як бачите, уся 4іблія – одкровення Ісуса
Oриста, Yотрий прийшов на бунтівну планету, щоб відкрити
характер Bвого Отця.
104

105

Ось чому 4іблію називають «\ивим Bловом 4ожим». Gона
містить дивовижну силу, здатну змінити життя, перетворити
характер, зміцнити слабкого, підбадьорити зневіреного,
запевнити помираючого. Cротягом усієї історії світу сила
4іблії, змінюючи людей, знаходила все нові та нові
підтвердження. Uлі люди ставали миролюбивими, завдяки
силі 4іблії.
[озбещені, аморальні люди ставали чистими і непорочними,
п'яниці – тверезими, злодії – чесними, шахраї – чистими.
Bотні закоренілих убивць, познайомившись у в'язниці з
4іблією, ставали радісними християнами.

106
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5 – !аємниці стародавніх манускриптів
Bкільки шлюбів було врятовано і наповнено любов'ю
завдяки силі 4іблії! Yожен, хто щоденно вивчає 4іблію,
відчув на собі її перетворювальний вплив. Якщо ви будете
щодня читати 4іблію, друзі, вона змінить і ваше життя.
107

Ісус постійно перетворював людей. У цьому суть
християнської релігії. І в цьому суть 4іблії, секрет її сили.

Ісус знав, яка сила змінює людей: «І пізнаєте правду, а
правда вас вільними зробить!» (Sоан. 8:32).

109

Bаме істина робить людей вільними і змінює їх! Bаме істина
робить п'яницю тверезим люблячим батьком. Bаме істина
звільняє наркомана від залежності. 4удучи багато разів
обманутими в цьому світі, ми запитуємо: «Lо є істина?»
110

( <екст: Sоана 17:17 ) Ісус дає відповідь: «...<воє слово –
то правда» (Sоан. 17:17). 4іблія, Bлово 4оже, є істина!
Bила цього Bлова може змінювати серця людей.
111

112

Але Bлово 4оже може змінити тільки тих, хто бажає бути
зміненим, – тих, хто бажає прийняти Автора 4іблії, Ісуса
Oриста. :ільйони життів були перетворені завдяки тому,
що люди вивчали 4іблію. D
Fемає більшої сили в цьому світі, яка б так торкалася серця
і змінювала життя.D
Як бачимо, друзи, від нашого особистого ставлення до цієї
книги залежить дуже багато.D
Vе набагато більш, ніж просто книга, яку ми носимо до
церкви, або тримаємо вдома.D
Vе набагато більш, ніж корисні знання, або добра порада.D
Vе 4ог, який звертаеться до нашого сердця.D
Vе Sого лист улюбленним дітям, мешканцям планети Uемля. D
У ній таемниця життя, вічного щастя і душевного спокою.
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113

114

(Gідео 12 сек.) Tозвольте мені розповісти вам історію про
те, як сила Bлова 4ожого змінює людське життя. У 1790
році капітан 4лай і його команда відпливли з Англії на
кораблі «4аунті» за вантажем плодів хлібного дерева, щоб
привезти їх до Gест-Індії як дешевого продукта для рабів.
(Gідео 7 сек.) Jерез жорстоке ставлення капітана до
команди на кораблі виник бунт, і Zлетчер Yристіан,
ватажок заколотників, відправив капітана і 18 членів
команди у відкрите море на маленькому човні. Gони зуміли
добратися до Англії завдяки досвіду і навикам капітана 4лая.
(GІTXО 4 сек.) Yоманда заколотників «4аунті» пережила
голод та нестатки, і нарешті вони пристали до незаселеного
острова Cіткерн.

115
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(Gідео 10 сек.) Gони спалили свій корабель, щоб їх не
можна було вистежити. Yоли моряки були на <аїті, 4лай
узяв на борт кількох жінок, дітей та аборигенів. 4унтівники
навчилися виготовляти спиртне, і це спричинило велике
лихо. Острів наповнився убивствами и злочинами і
незабаром в живих залишилися тільки один чоловік Tжон
Адамс, кілька жінок і дітей.
(Gідео 8 сек.) Tжон Адамс знайшов серед речей з «4аунті»
корабельну 4іблію. Gін почав її читати, і в процесі читання з
ним стали відбуватися величезні зміни. Адамс усвідомив,
що на ньому лежить величезна відповідальність за майбутнє
цих дітей. Gін почав вчити їх читати, писати і як жити.D
Tивовижні зміни сталися з мешканцями острова і це
привабидо увагу пропливаюучих біля кораблів, а також
4ританського уряду і накінець усього світу.
4іблія може змінити і ваше життя, друзі. Yоли ми читаємо
4іблію, той же Bвятий Tух, Yотрий надихав авторів 4іблії
століття тому назад, перетворює і наше життя. Uверніться
до Bлова 4ожого з відкритим серцем і в простоті віри
скажіть: «О, Qосподи, покажи мені <вою істину і я буду йти
за нею.D
О, Qосподи, покажи мени ті зміни, в котрих я потребую.D
О, Qосподи, я дуже бажаю зустрічі з <обою, як з люблячим,
прощаючим, здатним змінити життя Bпасителем, на
сторінках <вого Bлова.

5 – !аємниці стародавніх манускриптів
<ак, друзі, це не просто книга, у цієї Yниги особливий
Автор. Yоли ми дізнаємося більше про цього Автора, наша
віра зростає. <ому що знати Sого означає любити Sого і
довіряти Sому.
119
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6 – !ому в світі так багато страждань?
!ому люблячий ,ог допускає їх?

1

3

„Nо мене нікому немає діла” — це крик душі чоловіків і
жінок на нашій планеті. Oещодавно під час соціологічного
опитування кореспондентів запитали: „Gро що ви б захотіли
запитати ,ога, як би у вас була така можливість?”. А яке б
запитання ви б особисто задали б ,огові? Ось про що хотіли
б Pого запитати мільйони людей: „Eосподи, тебе справді
хвилює моє життя? Якщо ти добрий, то чому в світі так
багато хвороб, страждань і навіть смерть? !ому стільки
душевних мук і горя? !ому бувають голод, війни, стихійні
біди?
Оглянувшись навколо, ми усвідомлюємо присутність злих
сил у цьому світі. Qоденно повсюди виникають різні
трагедії.

4

(?ідеофільм: 15 сек.) Sто має відповісти за всі трагедії у
цьому світі? ,агато хто звинувачує ,ога за все це. Як часто
ми чуємо: „!ому ,ог так вчинив зі мною?”
5

1

6 – !ому в світі так багато страждань?

2

6лара Андерсон працювала покоївкою в =ан->ранциско.
?она була доброю і порядною людиною. Одного разу,
пропрацювавши у свого господаря майже 15 років, вона
зникла. Eосподар не знав, де її шукати. ?она просто зникла.
Gісля багатьох днів пошуку міський відділ забезпечення
виявив її. 6лара була знайдена в ущелині гори за межами
=ан->ранциско в стані, близькому до голодної смерті. „Я
хочу померти. Kалиште мене, — сказала вона, —
„послухайте, про мене нема кому піклуватися. Я просто
покоївка — одна з тисяч людей, які виконують в нашому
суспільстві брудну роботу. Lоє життя беззмістовне. ? мене
немає ні рідні, сім’ї, ні друзів. Я настільки самітня, що не
хочу жити. ? мене немає людини, з якою б могла
поговорити чи розкрити душу. І тому дозвольте мені
померти, адже до мене нікому немає діла.

6 – !ому в світі так багато страждань?
Gодивимось, що говорить ,іблія про велику боротьбу, яка
відбувається між силами добра і зла. ?и можете зауважити:
„Якщо біда і горе, принесене в наш світ не ,огом, то хто
насправді відповість за все це?”
6

,іблія вказує на того, хто винний. Ісус розповідає приповістку про селянина, котрий посіяв у полі добре насіння,
але коли насіння зійшло,
7

то серед нього з’явився бур’ян.

8

„І прийшли господареві раби, та й кажуть йому: Gане, чи ж
не добре насіння ти сіяв на полі своїм?

9

Kвідки ж узявся кукіль?” ?они хотіли знати, звідки цей
бур’ян?

10

„А ?ін відповів і промовив до них: Sто добре насіння посіяв
був, це =ин Tюдський”

11

„Gоле це світ, добре ж насіння це сини Uарства, а кукіль
сини лукавого”

12

„?орог, що всіяв його — це диявол, жнива — кінець віку, а
женці Анголи” (Lатв.13:37–39)

13

2

6 – !ому в світі так багато страждань?
У той час, коли ,ог намагається показати всім любов і
доброту, в світі діє інша сила, яка приносить дітям ,ожим
біди, трагедії, смерть та хвороби.
14

Остання із книг ,іблії розповідає нам, як все почалось, щоб
ми могли зрозуміти події, які виникли на небі, й завдали
стільки горя нашій планеті. Lи дізнаємось про виникнення
зла. Lоже, це вас і здивує, але на небі колись була війна!

6 – !ому в світі так багато страждань?

15

„І сталась на небі війна: Lихаїл та його Анголи вчинили зо
змієм війну. І змій воював та його анголи,

16

та не втрималися, і вже не знайшлося їм місця на небі.

17

„І скинений був змій великий, вуж стародавній,

18

що зветься диявол і сатана, що зводить усесвіт”
(Об’явл.12:7–9)

19

Wепер зверніть увагу на те, що цей дракон, або диявол,
представлен в Об’явл.12:3–4:

20

„ І з'явилася інша ознака на небі, ось змій червоноогняний,
великий, що мав сім голів та десять рогів,

21

3

6 – !ому в світі так багато страждань?
а на його головах сім вінців

22

Pого хвіст змів третину зір із Oеба та й кинув додолу...

23

Oапевно, третини небесних ангелів пішла за своїм
блудником, який постав проти ,ога. Qо ще можемо
дізнатись про ангела, що впав, ім’я якого Tюцифер. У
=тарому Kавіті сказано про нього, що він цар міста Wиру:
24

„...Wак говорить Eосподь ,ог: Wи печать досконалості, повен
мудрості, і корона краси” (Єзек.28:12).

25

„Wи пробував в Yдені, садку ,ожому: усякий дорогий камінь
на одежі твоїй...”

26

„Wи помазаний Sерувим хоронитель, і Я дав тебе на святу
гору ,ожу,

27

ти ходив посеред огнистого каміння” (Єзек.28:14).

28

Tюцифер був чудовим ангелом, творінням, досконалим на
всіх шляхах своїх. ?ін був ангелом, який стояв поряд з
,огом, як херувим, що надихає.
29

4

6 – !ому в світі так багато страждань?
Tюцифер обіймав високу посаду на небесах. K обох сторін з
престолу благодаті або ,ожого трону знаходились два
ангели — один праворуч, другий — ліворуч. Один з-поміж
них був Tюцифер.
30

Однак йому було мало бути другим серед тих, що були біля
,ога. ?ІO =АL SОWІ? ,УWZ ,ОEОL! Qось трапилось з
Tюцифером і його ставленням до ,ога. ,ог сказав
Tюциферу:
„Wи був бездоганний у своїх дорогах від дня твого створення,
аж поки не знайшлася на тобі несправедливість”
(Єзек.28:15).
32

„=тало високим твоє серце через красу твою, ти занапастив
свою мудрість через свою красу...” (Єзек.28:17).

33

Uей чудовий, незвичайний ангел почав більше думати про
себе. ?ін позаздрив славі і поклонінню, яких достойний був
тільки ,ог. ?ін прагнув слави і спокусився на правління
,оже у ?сесвіті! GО=TУSАPWY:
34

„Як спав ти з небес, о сину зірниці досвітньої, ясная зоре, ти
розбився об землю, погромнику людів!

35

„Wи ж сказав був у серці своєму: Kійду я на небо, повище зір
,ожих поставлю престола свого...

36

„...підіймуся понад гори хмар, уподібнюсь ?севишньому!”

37

5

6 – !ому в світі так багато страждань?

31

6 – !ому в світі так багато страждань?
6оли ці злі слова вирвались із уст Tюцифера, досконала
любов і гармонія небес були розбиті на мільйони
самозакоханих частинок.
38

Oезадовго до цього Tюцифер почав поширювати дух
незадоволення серед інших ангелів. Gовільно, але неухильно
він підривав їхню віру в ,ожу любов і правосуддя.
39

40

41

Gодібно до того, як одне зіпсоване яблуко в кошику може
„заразити” решту плодів, так і повстанням Tюцифера
„заразились” інші ангели. Oапевно, вас дивує, чому ,ог
відзразу не знищив сатану. ,ог міг спопелити Tюцифера, а
також ангелів, які приєдналися до його бунту, але якби так
сталося, то Pого творіння служило б Pому через страх.
Gрипустимо, ,ог забрав у нас свободу вибору, зробив усіх
роботами. У кого з вас є діти? Як вас багато! !и хотіли б ви
мати дитину-робота? Адже його можна було б
запрограмувати слухняним. ?аша дитина, прокинувшись
вранці, сказала б вам: „Wак, матусю, я їстиму рисову кашу”.
„Wак, татусю, я приберу в оселі”. ?и мали б не дитину, а
робота — холодний, сталевий механізм. !и вам хотілося б
мати таку дитину? Kвичайно, ні. Wак само цього не хоче і
,ог.
,ог є ,огом любові. ?ін може бути щасливим лише тоді,
коли між ним і Pого творінням панує любов, коли
поклоняються Pому в любові, маючи віру.

42

=атана поставив під сумнів ,ожі закони і правосуддя, але
,ог запровадив свої закони, щоб не показати, хто головний!
?ін створив їх, аби захистити =воє творіння, надати йому
спокій і щастя.
43

44

6

Pого закони подібні до червоних сигналів світлофора і
знаків обмеження швидкостей на дорогах, установлених для
нашої безпеки і благополуччя. Але прославлений ангел
вирішив, що він здатний управляти ?сесвітом краще, ніж
,ог — Pого Wворець.

6 – !ому в світі так багато страждань?
=атана, „ворог ,ожий, перетворився в диявола”.

45

?ійна, що почалась на небі, ще не закінчена. Kмінилось
лише місце дії! Kемля — театр воєнних дій, де розгорнулась
війна між добром і злом, а сатана продемонструє, як він
може управляти світом.
47

Але чому саме Kемля? !ому нашій планеті довелося стати

48

„...дивовищем світові, і Анголам, і людям” (16ор.4:9).

49

50

51

Kемля тільки-но вийшла з-під рук Wворця в усій своїй красі,
досконалості. Очевидно, сатані теж сподобалась, тому що
він вирішив, що наш світ — це приз, за який варто
поборотися. ?ін намагався силою захопити цю ніжну,
красиву планету — цей новонароджений світ.
Sоча Адам і Єва — предки всього людського роду, були
створені досконалими, вони все ж таки не були
позбавленими можливостей згрішити. ?они були вільними
вибирати — любити і бути слухняними ,огові або ж
нехтувати Pого вказівками. Але їхня вірність мала бути
випробуваною і це випробування полягало в одному єдиному
дереві. ,ог попередив:

7

6 – !ому в світі так багато страждань?

46

(?ідео: 10 сек.). ,ог кожному дає право вибору — бути
покірним чи противитися Pому. Kа принципом
справедливості і любові ,ог дозволив сатані
продемонструвати перед ?сесвітом, як він управлятиме
світом. Oам важко зрозуміти, чому все це відбулось, коли
,ог так любить своє творіння.

6 – !ому в світі так багато страждань?
„...Із кожного дерева в [аю ти можеш їсти,

52

53

Але з дерева знання добра й зла не їж від нього, бо в день їди
твоєї від нього ти напевно помреш!” (,ут.2:16–17). Uю
вимогу ніяк не можна назвати нездійсненною, напевно Адам
і Єва вирішили, що їм немає про що турбуватися. Але
людина більш ранима саме тоді, коли втрачає увагу через
почуття безпеки.
=аме це трапилося з Євою. Qоб обдурити її, сатана
скористався своєю надприродною силою. ?ін рідко виступає
відкрито, він надзвичайно вишуканий облудник. ?ін може
використати, що завгодно: людей, а то і просто змія!

54

Ось чому Gавло сказав:

55

„Kодягніться в повну ,ожу зброю, щоб могли ви стати
проти хитрощів диявольських.

56

„,о ми не маємо боротьби проти крови та тіла, але проти
початків, проти влади,

57

проти світоправителів цієї темряви, проти піднебесних духів
злоби” (Єфес.16:11–12).

58
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Єва дозволила обманути себе. ?она не підозрювала, що
слова змія, — це слова сатани. Nиявол устами змія запитав у
неї:
59

„...!и ,ог наказав: Oе їжте з усякого дерева раю?”

„І відповіла жінка змієві: K плодів дерева раю ми можемо
їсти”

61

але з плодів дерева, що в середині раю

62

,ог сказав: Oе їжте із нього, і не доторкайтесь до нього, щоб
вам не померти.

63

„І сказав змій до жінки: Умерти, — не вмрете!” (,ут.3:4).

64

Gоки Єва слухала змія, у неї в голові, напевно, промайнула
думка, що слова цієї істоти суперечать тому, що говорив їм
,ог. Lожливо, відчувши, що Єва знітилась, змій поспішив
додати:
65

„,о відає ,ог, що дня того, коли будете з нього ви їсти, ваші
очі розкриються, і станете ви, немов ,оги, знаючи добро й
зло” (,ут.3:5).
66
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60

6 – !ому в світі так багато страждань?

67

Nиявол подумав, що ,ог несправедливий, що він приховує
від них якісь блага. ,ути подібним до ,ога — саме таке
бажання з’їдало сатану і стало причиною його падіння.
Wепер це тішило слух і Єви. І, підкоряючись такому
імпульсу, простягнула руку, щоб взяти плід.
„І побачила жінка, що дерево добре на їжу, і принадне для
очей,

68

і пожадане дерево, щоб набути знання. І взяла з його плоду,
та й з'їла...” (,ут.3:6)

69

Єва дала плід Адаму, і він з’їв його.

70

Адам і Єва не витримали ,ожого випробування і згодом
побачили, що відбулось щось страшне.

71

=атана захопив новонароджений світ! ?ід тоді він став
претендувати на титул „6нязь світу цього”. Gравитель
планети, що постала! Адам і Єва послухали голос лукавого.
72

73

6оли цей трагічний день завершувався, ,ог, зазвичай,
прийшов до Yденського саду і покликав Адама і Єву. Nосі це
була найрадісніша мить дня — гуляти і розмовляти з ,огом,
6отрий їх створив. Однак цього разу вони втекли і
сховалися в кущах!
Oарешті Адам повільно вибрався зі своєї схованки і зізнався:

74

10
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„...Gочув я Wвій голос у раю і злякався, бо нагий я, і
сховався” (,ут.3:10).

75

Адам ніколи раніше не боявся, але саме такі наслідки гріха.
?ін навіть примусив людину боятися ,ога.

,ог запитав: „...!и ти не їв з того дерева, що Я звелів був
тобі, щоб ти з нього не їв?” (,ут.3:11). Адам відповів:

77

78

„...\інка, що дав Wи її, щоб зо мною була, вона подала мені з
того дерева, і я їв” (,ут.:3:12). 6ілька годин тому Адам був
готовий загинути разом з Євою. Wепер же він звинувачував
її, а також і ,ога, що ?ін створив її. Wак гріх вбиває
досконалу любов!
Однак і Єва незбиралась брати вину на себе. 6оли ,ог
запитав що вона зробила, Єва відповіла:

79

„...Kмій спокусив мене, і я їла” (,ут.3:13). І Єва переклала
вину на ,ога! ?она ніби сказала: „Kмій, якого Wи створив,
навів на мене біду”.
80

K того самого дня Адам і Єва були приречені на смерть!
Qоб не дати Адаму і Єві вкусити від дерева життя, ,ог
вигнав їх із Yденського саду. Nиявол запевнив їх, що вони не
помруть, але ,іблія говорить:
81

„А всіх Адамових днів було, які жив, дев'ять сотень літ і
тридцять літ. Wа й помер він” (,ут.5:5). Oадто пізно вони
виявили, що диявол був
82
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76

6 – !ому в світі так багато страждань?
„...неправдомовець і батько неправді.” (Pоан.8:44).

83

Oайпростіше звинуватити ,ога за всі страждання і розруху
в світі, але насправді зло на землі сіє сатана.

84

(?ідеофільм 10 сек.) =аме він спричиняє всі біди на нашій
планеті, спричиняє гріх і завдає страждання. Ісус зірвав
маску з диявола і показав, що саме він спричиняє біль
людям.
85

6оли він учив у синагозі в одну із субот, то звернув увагу на
жінку, скорчену страшним недугом. ?ражений її горем, ?ін
зцілив її.
86

Oачальники народу відразу ж накинулися на Oього з
докорами, тому що зцілення було зроблене в суботу —
,ожий святий день. Але зверніть увагу, як Ісус відстояв
=вої дії:
87

„!и ж цю дочку Авраамову, яку сатана був зв'язав
вісімнадцять ось років,

88

не належить звільнити її суботнього дня від цих пут? (Tуки
13:16).

89

Ісус сказав, що сатана зв’язав цю жінку на вісімнадцять
років. =аме сатана був винен в її хворобі! =правді, сатана —
це темна сила, яка стоїть за всіми стражданнями, душевними
муками та смертю.
90
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Lожливо, ніде в ,іблії стратегія сатани не розкрита більш
повно, ніж у першій книзі Pова, в розмові між дияволом і
,огом.
91

Gройшло чимало часу з моменту падіння сатани, коли перед
,огом постали його сини. Gрийшов і сатана. Gодумайте
тільки! Kустріч „=инів ,ожих” і гість, якого не кликали, —
сатана!
„І сказав Eосподь до сатани: Kвідки ти йдеш?” (Pов.1:7)
Іншими словами, хто кликав тебе? Яке право ти маєш
знаходитися тут? =атана відповів Eосподеві:
93

„...Я мандрував по землі та й перейшов її” (Pов.1:7). =атана
заявив про своє право на Kемлю. ?ін зайняв положення
Адама!
94

=ином ,ожим „названий Адам” (див. Tука 3:38), як і всі ті,
хто зібрався того дня, у ,ога

95

Lоже, це були правителі інших світил, як Адам, котрий
спочатку був поставлений володарем нашої планети? ?
будь-якому разі намагання сатани стати представником
Kемлі не залишилось без відповіді. ,ог сказав сатані:
96

„!и звернув ти увагу на раба Lого Pова? ,о немає такого,
як він, на землі:

97

муж він невинний та праведний, що ,ога боїться, а від злого
втікає”.

98
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6 – !ому в світі так багато страждань?
„І відповів сатана Eосподеві й сказав: !и ж Pов дармо
боїться ,ога?”

99

„Але простягни тільки руку =вою, і доторкнися до всього,
що його, чи він не зневажить Wебе перед лицем Wвоїм?”
(Pов.1:8, 9, 11)
100

Який виклик сатана заявив, що Pов був вірним ,огові лише
тому, що ?ін піклувався про нього, а не через те, що Pов
любив ,ога і довіряв Pому.
101

„І сказав Eосподь до сатани: Ось усе, що його, у твоїй руці,
тільки на нього самого не простягай своєї руки!

102

І пішов сатана від лиця Eосподнього” (Pов.1:12). =атана
відійшов, згораючи від бажання покласти руку на все, чим
володів Pов.
103

Oезабаром почались біди. =початку севеяни забрали скот
Pова і повбивали його робітників.

104

Gотім блискавка повбивала його овець і пастухів.

105

Gотім прийшли халдеї і захопили верблюдів Pова.

106
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І, нарешті, прийшла жахлива вістка: буря зруйнувала дім
старшого сина Pова. Gід час свята загинули всі 10 дітей
Pова.
107

,ідний Pов! ?ін гадав, що саме ,ог забрав усе те, що було в
нього, і спричинив його страждання. ?ін не розумів, що все
це — справа рук диявольських. Oезважаючи на
переживання, Pов залишився вірним ,огові.

109

„...Eосподь дав, і Eосподь узяв... Oехай буде благословенне
Eосподнє Ім'я!” (Pов.1:21). Sоч він не розумів причини всіх
тих подій, через які загинули його діти і все що він мав,
Pова продовжував вірити, що ,ог благий, як і раніше. Але
сатана не заспокоївся, він знову кинув виклик ,огові,
говорячи:
„...]кіра за шкіру, і все, що хто має, віддасть він за душу
свою.

110

„Але простягни-но Wи руку =вою, і доторкнись до костей
його та до тіла його, чи він не зневажить Wебе перед лицем
Wвоїм?”
111

„І сказав Eосподь до сатани: Ось він у руці твоїй, тільки
душу його бережи!” (Pов.2:4–6)

112

?ипробування тривало, чи залишиться Pов вірний ,огові,
коли справи йдуть все гірше і гірше, чи може він
відвернеться від ,ога?
113
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6 – !ому в світі так багато страждань?
„І вийшов сатана від лиця Eосподнього,

114

та й ударив Pова злим гнояком від стопи ноги його аж до
його черепа...” (Pов.2:7).

115

Якщо у вас коли-небудь гноїлись рани, то ви знаєте, яку
біль може спричинити навіть одна така рана. Уявіть себе
повністю покритими з ніг до голови!
116

І хоч сатана забрав у Pова його майно і навіть здоров'я, Pов
залишився вірним ,огові. Яка людина! ,іблія говорить:

117

„Gри всьому цьому Pов не згрішив, і не сказав на ,ога
нічого безумного!” (Pов.1:22).

118

Sто спричинив горе Pову? Sто вразив Pого? =АWАOА!

119

Sто украв його скот і повбивав його прислугу? =АWАOА!

120

Sто утворив бурю і знищив його синів і дочок? =АWАOА!

121
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Eосподь може допустити труднощі в нашому житті,
випробовувати нашу вірність і любов.

122

Однак відповідальний за все зло на нашій планеті —
=АWАOА!

Lи з вами перебуваємо в епіцентрі космічної драми,
конфлікту між авторитетом і беззаконням, між Wворцем і
сатаною. Lи не спостерігачі, ми — учасники цієї боротьби,
хочемо ми цього чи ні.
124

Уявлення, згідно з яким сатана — це тільки вимисел або
якась незрозуміла сила, робить нас абсолютно не готовими
до боротьби з розумною істотою, якою він насправді є.
125

6нига Об’явлення говорить:

126

„!ерез це звеселися ти, небо, та ті, хто на нім пробуває!
Eоре землі та морю,

127

до вас бо диявол зійшов, маючи лютість велику, знаючи, що
короткий час має!” (Об'явл.12:12).

128

„,удьте тверезі, пильнуйте! ?аш супротивник диявол
ходить, ричучи, як лев,

129
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6 – !ому в світі так багато страждань?
що шукає пожерти кого” (1Gетра.5:8).

130

Але незважаючи на всі зусилля сатани, ,ог має свій план
нового творіння, в якому задіяний його =ин Ісус —
дорогоцінний =ин, який побажав померти, аби викупити нас
від гріхів, щоб ми могли мати життя вічне.
131

,іблія говорить, що сатана ходить, як рикаючий лев.

132

=атана використав царя Ірода для того, щоб знищити
малятко Sриста, але йому це не вдалось.

133

(?ідеофільм 10 сек.). =атана приходить до Ісуса в пустелю у
вигляді ангела з небес, який приготував для Oього три
великі спокуси. Однак і тут він отримав поразку.
134

=атана діяв на натовп людей, аби знищити Ісуса на Eолгофі і
тут він мав поразку.

135

136

? Ісуса була Eолгофа, але було і воскресіння! =лава ,огові!
,ог віддав =вого =ина, а =ин не пожалів себе, щоб
захистити нас від смерті. Uе був час урочистий, день
проголошення свободи для всіх полонених дияволом на
планеті Kемля.
Uього дня сатана отримав поразку і став переможеним
ворогом! Sристос своєю смертю заслужив знищити кожне
зло і страждання. Апостол Gавло писав в Євр.2:14:

137
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„А що діти стали спільниками тіла та крови, то й ?ін став
учасником їхнім,

138

щоб смертю знищити того, хто має владу смерти, цебто
диявола”.

=атана явив всім мислячим істотам у ?сесвіті свою суть, і
він продовжує показувати всім своє бачення подальшу
історію розвитку світу. ,урі, землетруси, паводки, хвороби,
душевні страждання і біль! Lи очевидці цього.
140

Однак за всім цим — надприродні дії сатани,

141

Uі трагедії зовсім „не дії ,ожі” — „це справа сатани”.

142

Lожливо, ви запитаєте, звідки ці переживання, труднощі,
що супроводжують ваше життя. Lожливо, ви не можете
зрозуміти чому померла ваша дитина або чоловік, і тому
запитуєте: „Nе ж ,ог?”.
143

,іблія вчить, що ,ог завжди з нами. ?ін з нами, коли ми
страждаємо, сумуємо, боремося з труднощами. ?ін скоро
прийде, щоб назавжди вирішити проблему гріха і
страждання.
144
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6 – !ому в світі так багато страждань?

145

Nобра вістка полягає в тому, що наша чудова планета, яку
захопив сатана, скоро буде врятована. Усвідомлення
майбутнього звільнення має заспокоїти страх кожного
жителя планети, який слідує шляхом гріха. Eосподь має на
меті знищити сатану — диявола-блудника — і ми
досліджуватимемо його план спасіння на наступних
зустрічах. Nавайте подивимося, що ,іблія говорить про
сатану:
„Я... погубив тебе, хоронителю Sерувиме...”

146

„...І вивів Я огонь з твоєї середини

147

І він пожер тебе, і Я зробив тебе попелом на землі...”
(Єзек.28:18). І не буде ні гріха, ні страждань.

148

Nрузі, Ісус скоро прийде! Oе як смиренний гелеянин, якого
обсміяли, обплювали і не прийняли,

149

Але як Uар Uарів — ?еликий Eосподь, який наділений
правом бути володарем ?сесвіту! Lи повинні бути готовими
зустріти Pого, бо якщо запізнимось, — втратимо все!
150

(?ідеофільм: 12 сек.) Oині питання постає так: кому ми
віритимемо? Kа ким підемо? !и за люблячим ,огом, чи за
грішним ангелом? Tюдство розділене на дві групи. 6ому ви
віддаєте перевагу? Oа чиєму ви боці?
151
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6 – !ому в світі так багато страждань?
6ожне втомлене самітне серце, кожну душу, що страждає,
всіх своїх дітей на всій планеті Ісус запрошує з любов’ю.

152

„Gрийдіть до Lене, усі струджені та обтяжені, і Я вас
заспокою!” (Lатв.11:28).

„... хто до Lене приходить, Я не вижену геть” (Pоан.6:37).

154

155

Ісус завжди з людьми, в їхніх життєвих трагедіях, скорботах
і розчаруваннях. ?ін розуміє ваш стан. Ісус розуміє, що
означає бути прикутим до ліжка, він знає, що таке біль. ?ін
сам відчув її, коли жорстокі люди забивали цвяхи в Pого
руки. ?ін розуміє, що таке самотність, ?ін відчув її, коли
висів у повному мороці на хресті. ?ін знає, що таке бідність,
?ін відчув, її коли ходив вулицями Gалестини, маючи лише
шматок хліба. Gрийдіть до Oього сьогодні. ?ін дасть ?ам
новий одяг і підбадьорить. Uе найкраща вістка для всіх
людей: одного разу це буде дуже скоро, Ісус повернеться і
покладе кінець всім життєвим стражданням. ?ін прийде
знову, щоб оголосити початок нової ери. Eріхи їхні будуть
знищені, сатана буде повністю переможений. Ісус бажає
знову прийняти вас у сім’ю ,ожу, аби подарувати вам вічне
життя на оновленій планеті. Але ви маєте вирішити, хто
буде вашим Eосподом і Учителем. Nрузі, від цього рішення
залежить ваше життя. Wож дозвольте Sристу запанувати у
вашому серці! ?ін чекає тепер. ?ін бажає обійняти вас. ?ін
кличе: „Gрийди! Gрийди! Gрийди”. =хилимо ж голови і
скажемо: „Wак, Eосподи, я іду”. Nавайте помолимось.
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153

7 – !иття, що змінило світ
!ін може змінити і ваше життя.

1

2

Fемою їхньої розмови того спекотного, літнього дня був
Ісус Hристос. Атеїст запитав християнина: „Jому ти став
віруючим? Jи не тому, що народився в християнській
країні? Jим Ісус відрізняється від інших людей? Hіба Ісус
незвичайний учитель і філософ, який проповідував мораль?
Lвідки в тебе така впевненість, що Ісус справді той, за кого
себе видавав? Jому ти впевнений, що Ісус має Cожественну
природу і дійсно може дати вічне життя? Aічого не скажеш?
Mого віруючий товариш намагався відповісти на них. Я
впевнений, що на ці питання є вагомі відповіді й від того, як
ми їх зрозуміємо, залежить наше вічне життя.
У нашому світі чимало відомих людей, котрі зробили багато
для розвитку цього світу, щоб вдосконалити його.

4

Pоролі, президенти, релігійні і військові лідери, учені і
артисти залишили свій слід у цьому світі, їхні імена відомі
повсюди.
5

Але одне ім’я стоїть найвище. Aавіть історія була розділена
на дві епохи — до і після його народження. Qе Ісус. Ісус —
найвідоміше ім’я в історії людства. Rроте одна справа чути
про ім’я, а зовсім інша — знати, Hто він є насправді.
6

1
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3

У скорому потязі їхало два чоловіки. :лях їх був
неблизький, тому вони проводили час у розмовах на різні
теми: говорили про погоду, політику. ?озповідали один
одному про своє дитинство, про свої х дружин. Aарешті
вони дійшли до релігії. Один із них був атеїстом, інший —
християнином. Один зовсім не вірив у Cога, інший мав
велику і сильну віру. Один ніколи не тримав у руках Cіблію,
інший вивчав її щодня.
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7

Sьогодні, я бажаю познайомити вас трохи більше з Ісусом,
— Ісусом, як історичною особою, — Ісусом книги Cіблії.
Tавайте почнемо з самого початку.U
!и напевно бажаєте знати — Hто такий Ісус? Jим !ін
відрізняється від інших людей? U
Jи !ін був просто добрий чоловік, чи духовний наставник,
чи етичний філософ?U
Tвоє учнів також бажали знати все це про Aього. U
U
Pоли Ісус зустрів двох учнів на дорозі в Vммаус в день свого
воскресіння,

8

!ін показав їм пророцтва, які здійснились в минулі кілька
днів.

9

„...О, безумні й запеклого серця, щоб повірити всьому, про
що сповіщали Rророки!”

10

„І !ін почав від Wойсея, і від Rророків усіх,

11

виясняв їм зо всього Rисання, що про Aього було» (Xуки
24:25, 27).

12

?озглянемо свідоцтва, які стверджують, що Ісус – Wесія.

13

2
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MОYО AАTL!ZJАMAV AА?ОT[VAAЯ Lадовго до того,
як Ісус народився від Wарії, Ісая пророкував:

14

«Fому Yосподь Sам дасть вам знака:

15

Ось Tіва в утробі зачне, і Sина породить, і назвеш ім'я
Mому: Vммануїл» (Ісаї 7:14).

7 – !иття, що змінило світ

16

17

(!ідео: 5 сек) Ісус має багато імен: Vммануїл, Ісус,
Sпаситель. Hристос і Wесія. Rророцтво Ісаї щодо
народження Ісуса від діви було записано за 600 років до цієї
події. Ангел сповістив це пророцтво, як свідоцтво того, що
Ісус є Wесія. ?озглянемо, як ангел змальовує народження
Ісуса від діви Wарії.
«Aародження ж Ісуса Hриста сталося так. Pоли Mого матір
Wарію заручено з Mосипом,

18

то перш, ніж зійшлися вони, виявилося, що вона має в
утробі від Tуха Sвятого» (Wатв.1:18).

19

WІSQV MОYО AА?ОT[VAAЯ

20

3
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«А ти, !іфлеєме... із тебе Wені вийде Fой, що буде !ладика
в Ізраїлі...» (Wихея 5:1). Jи не правда, надзвичайно, що Ісус
народився у !іфлеємі, саме в тому місці, котре передвіщало
пророцтво за 700 років до цього.
21

22

23

«...народився Ісус у !іфлеємі Юдейськім...» (Wатв. 2:1).
Aовий Lавіт підтверджує виконання пророцтв Wихея. Ісус
був більше, ніж просто хороша людина, більшим, ніж
учитель і філософ, що проповідував моральні цінності. !ін
був Cожеством – Sином Cожим. !ін був народженим від
діви, як предрікав Ісая. !ін народився у !іфлеємі, як і
пророкував Wихей.
Cіблійне пророцтво ясно відкриває перед нами суттєві
подробиці з життя Hриста за кілька сторіч до Mого
народження. Qі пророцтва виконалися точно. Pоли Адам і
Єва згрішили, Cог знав, що робити. Mого любов покликала
Ісуса – Mого Sина – прийти на Lемлю, прожити досконалим
життям і померти за наші гріхи. !ін зайняв наше місце, щоб
ми могли мати вічне життя, якщо приймемо Mого план —
RXАA SRАSІAAЯ.
Cлизько 2000 років тому деякі мудреці зі Sходу вивчали
Rисання. !они прочитали про великого Qаря, який мав
прийти, і дізналися, що настав час Mого пришестя.

24

!они знали, що настав час, і яскрава зірка була знаменням
новонародженого Qаря. !они знайшли Ісуса у !іфлеємі і,
схиливши коліна, вклонилися Mому.
25

«І породила вона свого Rервенця Sина, і Mого сповила, і до
ясел поклала Mого,

26

бо в заїзді місця не стало для них...» (Xуки 2:7).

27

4
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У готелі не було вільних місць, тому Ісуса поклали до ясел,
з яких годували скот. !ін народився цілком безпомічним.

28

Mого мати була доброю, але ще молодою дівчиною, коли
ангел звістив їй, що вона має стати матір’ю Sина Cожого.

29

30

«!ін, бувши в Cожій подобі, не вважав за захват бути Cогові
рівним,

31

але !ін умалив Sамого Sебе, прийнявши вигляд раба,

32

ставши подібним до людини; і подобою ставши, як людина»
(^лп.2:6, 7).

33

34

Ісус став подібним до нас для того, щоб прожити життя на
цій землі. !ін був непорочним і чистим, тому міг принести в
жертву Sвоє життя, щоб ми мали можливість отримати
життя вічне. ! останню добу Mого життя точно виконалися
десятки старозавітних пророцтв.
!ізьмемо, наприклад, зраду Юди.

35

5
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Hоча !ін був «Sином Cожим», !ін був Cогом у повному
розумінні цього слова, як і Mого Отець. Апостол Rавло
говорить, що !ін був рівним з Cогом, але прийняв образ
раба і став подібним до людини.
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«Aавіть приятель мій, на якого надіявся я, що мій хліб
споживав, підняв проти мене п'яту!» Rетро запитав Ісуса,
хто зрадить Mого, і Ісус відповів:
36

«...той, кому, умочивши, подам Я куска» (Mоан.13:26).

37

QІAА, SRXАJVAА L?АTAZPУ

38

«І вони Wою платню відважили тридцять срібняків»
(Lах.11:12).

39

«Fоді один із Tванадцятьох, званий Юдою Іскаріотським,
подався до первосвящеників»

40

і сказав: _о хочете дати мені, і я вам Mого видам? І вони
йому виплатили тридцять срібняків».

41

RОCZFFЯ FА LAУ_АAAЯ AАT AZW

42

«Rідставив Я спину Sвою тим, хто б'є, а щоки Sвої
щипачам,

43

6

7 – !иття, що змінило світ
обличчя Sвого не сховав від ганьби й плювання» (Iсаї 50:6).

44

«Fоді стали плювати на обличчя Mому, та бити по щоках
Mого...» (Wатв.26:67).

45

MОWУ R?ОCZXZ ?УPZ І AОYZ

«...прокололи вони мої руки та ноги мої...» (Rсал.21:17).
Rісля воскресіння Hриста, Hома – один із апостолів, який
сумнівався в Mого воскресінні, згадав про те, що у Hриста на
руках і ногах мають бути рани. !ін сказав:
47

«...Pоли на руках Mого знаку відцвяшного я не побачу, і
пальця свого не вкладу до відцвяшної рани,

48

...не ввірую!» (Mоан. 20:25).

49

!ІA CУ! LА?АHО!АAZM TО LXОTІ`! Lверніть увагу, з
якою точністю виконалось це пророцтво про Hриста:

50

«...і з злочинцями був порахований» (Iсаї 53:12).

51

7
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46

7 – !иття, що змінило світ
«Fоді розп'ято з Aим двох розбійників, одного праворуч, і
одного ліворуч Mого».

52

«І збулося Rисання, що каже: Tо злочинців Mого
зараховано!» (Wарк.15:27, 28).

53

R?О MОYО ОTІ[ PZTАXZ [V?VCОP Qар Tавид
передбачив те, що станеться з одягом Ісуса за тисячу років
до Mого смерті:
54

«!они ділять для себе одежу мою, а про шату мою жеребка
вони кидають...» (Rсал.21:19).

55

«...вояки взяли одіж Mого, та й поділили на чотири частини...

56

«А хітон був не шитий, а витканий цілий відверху».

57

«Fож сказали... Aе будемо дерти його, але жереба киньмо на
нього, кому припаде» (Mоан.19:23, 24).

58

MОYО SXО!А, PОXZ !ІA CУ! AА H?VSFІ

59

8
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Cоже мій, Cоже мій, нащо мене Fи покинув?» (Rсал.21:2).
Rорівняйте цей старозавітний уривок з текстом із
Wатв.27:46:
60

«Cоже Wій, Cоже Wій, нащо Wене Fи покинув?» Ісус
промовив ці слова безпосередньо перед своєю смертю.

61

!иконання багатьох пророцтв було поза людських
можливостей Ісуса.
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62

!ін не мав змоги обирати місце Sвого народження.

63

Обставини Sвого народження.

64

особиста зрада.

65

або сприяти подіям, що супроводжували Mого смерть.

66

Ісус був воістину тим, ким Sебе проголосив – Wесією. Pоли
!ін був розп’ятим на грубому хресті, коли Mого мучив біль
від побиття, від цвяхів у руках і ногах, з терновим вінком на
голові, зганьблений і осміяний,
67

9
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«!ін міг скликати десять тисяч ангелів, щоб знищити світ і
звільнити Sебе». Але !ін не міг врятувати Sебе і нас
водночас!
68

69

Jи запитували ви коли-небудь себе, чи є хтось, кому ви не
байдужі? !Z AV CАMTУ[І ІSУSУ! !ін давно довів це на
пагорбі за Єрусалимом! Яка надзвичайна любов! !ін міг
скликати десять тисяч ангелів. Але, слава Cогові, !ін не
зробив цього! Lамість цього !ін помер за нас з вами!
Aайважливіше запитання: «Hто є для вас Ісус?»

70

Ісус прийшов на нашу землю, щоб прожити безгрішне
життя і зайняти місце грішника. !ін помер смертю, якою
повинні були померти ми, аби ми могли мати життя вічне.
Ось що говорить Cіблія про Mого смерть:
71

«!ін погорджений був, Mого люди покинули, страдник,
знайомий з хоробами...»

72

«А !ін був ранений за наші гріхи, за наші провини... Mого ж
ранами нас уздоровлено!

73

«Усі ми блудили, немов ті овечки...»

74

«!ін гноблений був... але уст Sвоїх не відкривав. Як ягня
був проваджений !ін на заколення...» (Ісаї 53:3–7).

75

10
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У цих віршах Ісус порівнюється з ягнятком. !ін називається
«Агнцем» ще багато разів у Sвятому Rисьмі.

76

! Об'явленні 13:8 говориться про книгу «життя Агнця,
заколеного від закладин світу».

77

«...двадцять чотири старці попадали перед Агнцем...

«Tостойний Агнець, що заколений...» (Об’явл.5:8,12). ІсусАгнець врятував нас від вічної смерті, а замість неї дарував
нам вічне життя.
79

«Cо заплата за гріх – смерть,

80

а дар Cожий – вічне життя в Hристі Ісусі, Yосподі нашім!»
(?имл.6:23).

81

82

Адам і Єва згрішили і були розлучені з Cогом. Yосподь
змушений був вигнати їх з Vденського саду, і вони не могли
більше вживати плоди з Tерева [иття. L цього моменту їхні
життєві сили поступово зменшувалися, поки вони не
померли.
«І вигнав Yосподь Cог Адама. А на схід від Vденського раю
поставив Hерувима

83

11
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78
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і меча полум'яного, який обертався навколо, щоб стерегти
дорогу до дерева життя» (Cуття 3:24).

84

Yосподь розповів їм про Sвій Rлан Sпасіння.

85

«І Я покладу ворожнечу між тобою й між жінкою, між
насінням твоїм [послідовниками сатани] і насінням її
[послідовниками Hриста];
86

воно [Ісус] буде уражати тебе [сатану] у голову, а ти
[сатана] будеш жалити його [Ісуса] у п'яту (Cуття 3:15).

87

_о означає – уражати?

88

Tавньоєврейське слово «уражати» означає «знищувати».
?озтрощити чиюсь голову – це серйозніше, ніж жалити в
п’яту. Hристу належало перемогти сатану. Але це не все, що
зробив Yосподь, аби нагадати людині про Sвій план спасіння.
89

!ін заснував систему жертвоприношень. Xюди повинні були
показувати свою віру в «Агнця» Cожого (Ісуса), Pотрому
належало померти у визначений день, щоб дарувати їм
життя вічне.
90

Cіблія не говорить нам, коли саме була запроваджена
система жертвоприношень. Адам і Єва були оголеними, і
Yосподь зробив для них шкіряний одяг. І вже в наступному
розділі Pаїн і Авель приносять жертви.
91
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«Авель, він також приніс від своїх перворідних з отари та від
їхнього лою.

92

І зглянувся Yосподь на Авеля й на жертву його» (Cуття 4:4).

93

«...без пролиття крові немає відпущення» (Євр.9:22).

95

96

Pоли Yосподь вивів Ізраїль з Єгипту, !ін надав їм багато
уроків за допомогою церемоніального служіння в святилищі,
яке !ін звелів побудувати Wойсею. Sвятилище (або скинія)
було подобою істинного святилища, влаштованого на
небесах.
Одним з обрядів була Rасха.

97

У 14-й день першого місяця людям було звелено заколоти
ягня і помазати його кров’ю косяки дверей. Qе було
ознакою того, що вони захищені кров’ю Агнця.
98

Fієї ночі ангел-губитель проходив повз ті помешкання, які
були помічені кров’ю, і не займав нікого, хто був всередині.

99
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94

Yосподь «на Pаїна й на жертву його не зглянувся. І сильно
розгнівався Pаїн, і обличчя його похилилось» (Cуття 4:5).
Авель приніс ягня, котре символізувало Агнця Cожого, а
Pаїн приніс дари землі. У приношенні Pаїна не була
виявлена його віра в Агнця Cожого.

7 – !иття, що змінило світ
Rасха слугувала нагадуванням того, що лише кров Агнця
може врятувати нас від загибелі. [ертовні тварини не могли
очистити нас від гріха. Xише віра людей в Cожу жертву
могла врятувати їх від гріха.
100

«...!ін з'явився один раз... щоб власною жертвою знищити
гріх» (Євр.9:26).

101

«бо тож неможливе, щоб кров биків та козлів здіймала
гріхи!» (Євр.10:4).

102

Mоан Hреститель проголосив про прихід Wесії і показав на
Ісуса, промовляючи:

103

«...Оце Агнець Cожий, що на Sебе гріх світу бере!»
(Mоан.1:29).

104

Qеремоніальна система жертвоприношень вказувала на
майбутнього Wесію – Агнця Cожого. Pров кожного
помираючого ягняти протягом багатьох століть
символізувала кров Ісуса, пролиту за нас.
105

Ісус – Sпаситель світу. Ісус милує. Ісус прощає. Ісус
звільняє нас від провини. Ісус вчить нас, як жити. [иття
Ісуса – приклад для нас. Ісус дає нам сили для життя. Ісус
перетворює наше серце. Ісус дає нам нове життя.
106

14

7 – !иття, що змінило світ

107

109

Fаке завдання здавалось більше, ніж складним. Але
:елктон і його команда відправились у дорогу. Rротягом
багатьох днів вони тулились одне до одного, прикриваючись
саморобною полотняною ковдрою, ледь дотримуючись
курсу. Wолячись про те, щоб вітер не розірвав їхній
маленький парус. !они потерпали від холоду, голоду і
спраги. Jерез чотирнадцять днів, коли всі були на межі зі
смертю, вони побачили чорні скелі острова Rівденна
Tжорджія. :елктон зумів дійти до берега, щоб порятувати
його команду, вийшов спеціальний споряджений корабель.
Pоли Cог подивився на нас, що ми в біді на нашому острові,
оточеному безмежним горем гріха, !ін сам кинувся в
холодні води, аби врятувати людство. Fільки !ін може
врятувати людство.
У всьому !сесвіті немає подібного до Ісуса. Xише !ін може
звільнити нас від провин і змінити наше життя. Fільки !ін
може дати вічне життя. Якщо ви бажаєте зараз прийняти
Hриста, підійміть руку і скажіть: „Fак, Ісусе, я приймаю
тебе сьогодні, як свого Yоспода і Sпасителя. Fак, Yосподи, я
вірю що ти помер задля мене. Fак, Yосподи, я віддаю своє
життя”. Rросто підійміть руку, коли я молитимусь за вас.
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108

У 1914 р., під час однієї зі спроб Vрнста :елктона
перетнути антарктичні води, його судно під назвою
«Sтійкість» було затиснуто льодом. Pоманда дрейфувала
впродовж багатьох днів, поки їм не пощастило зійти на
Sлоновий острів. :елктон почав керувати влаштуванням
табору, де б вони могли зберегти свої припаси і пережити
зиму. Однак незабаром він зрозумів, що їм немає, звідки
чекати допомоги. Адже ніхто, окрім них, не знав, де вони
опинились. !они були відрізані від світу холодним
антарктичним морем. Lалишилась одна надія на спасіння,
хтось повинен був пересягти цю полосу і таким чином
отримати допомогу. :елктон почав готувати
шестиметровий китобійний човен. !ін набрав команду із
шести осіб. `м належало пройти 800 миль по водах, щоб
досягти норвезької китобійної станції на острові Rівденна
Tжорджія.

8 – !ародженні для вічності
!аємниця безсмертя.

1

2

Nи були народжені зі спрагою до життя. Nи з вами мали це
бажання, коли прийшли в цей світ. /оно є в кожної людини.
Nабуть, це найсильніше бажання, котре в нас було. Aюди
пов’язані між собою загальним бажанням жити.
3

І коли людське життя в небезпеці, люди здатні на героїчні
вчинки заради спасіння інших. Pе може бути дитина, що
впала в криницю, або люди на борту корабля, що потопає.
4

Pе може бути альпініст, що висить на небезпечному виступі
скелі. Або жертви, що потрапили під завали після
землетрусу. Qоли чиєсь життя потрапило в небезпеку, люди
ні з чим не рахуються, аби допомогти один одному.
5

1
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(/ідеофільм: 9 с.) 6емля здригнулася. 9ерез сильні
поштовхи захиталося все місто. Адміністративні
приміщення розпалися, будинки розсипалися. Aікарні,
школи, церкви – все було знищено. B
У результаті землетрусу, що був у 2001 р. в Dль-Eальвадорі,
загинуло близько 3,000 чоловік. !исячі залишилися без
житла.B
Hвидка допомога і рятувальники працювали день і ніч
шукаючи потерпілих. /они знайшли тільки декілька
живими.B
Kісля чотирьох днів, коли вже збирались закінчити пошук,
хтось замітив половину плеча серед руїн, яке час від часу
рухалось. Kісля багаточасової наполегливої праці,
ратувальники нарешті побачили чоловіка середніх літ. /ін
вижив чотири дні без води та їжі. Kіздніше в лікарні його
запитали, як він міг зостатися живий в такому важкому
стані.B
/ін відповів: Я бажав жити. Я не хотів померати. Я вірив,
що допомога вже близько.
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Kравда ж полягає в тому (хоча ця думка нікому з нас не
подобається), що життя будь-кого з нас знаходиться в
небезпеці. І не просто в небезпеці. Усі ми приречені на
смерть.
6

„Rо заплата за гріх – смерть, а дар Rожий – вічне життя в
Sристі Ісусі, Tосподі нашім!” (Uимл.6:23).

7

Tріх – це отрута, він смертельний. 9ому? !ому що він
розділяє нас із Vжерелом життя – Rогом, Qотрий створив
нас. Усі ми згрішили.
8

„бо всі згрішили, і позбавлені Rожої слави” (Uимл.3:23).

9

„Wема праведного ані одного”

10

„нема, хто розумів би; немає, хто Rога шукав би”

11

„усі повідступали, разом стали непотрібні, нема доброчинця,
нема ні одного!”

12

Wаші пращури Адам і Єва, від яких ми пішли, вирішили
відійти від Rога в непослуху Yому і йти своїм шляхом.

13

2
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„!ому то, як через одного чоловіка ввійшов до світу гріх, а
гріхом смерть”

14

„так прийшла й смерть у всіх людей через те, що всі
згрішили” (Uимл.5:12)

15

16

!аким чином, усі ми в глибокій ямі. Wемічні й безпорадні.
Kриречені на смерть, якщо хто-небудь нам не допоможе. Nи
приречені, якщо хто-небудь не прийде нам на допомогу, але
хочу вам дати надію: ми не залишені в біді.
17

„Rо спасені ви благодаттю через віру, а це не від вас, то дар
Rожий”

18

„не від діл, щоб ніхто не хвалився” (Dфес.2:8,9) !ак, ми всі
згрішили. У цьому нема жодного сумніву. Nи грішимо з
кожним егоїстичним вчинком, словом або навіть думкою.
19

(/ідеофільм: 7 с.) Уявіть безліч наших гріхів, які ми робимо
щодня! Wаша проблема полягає не лише в наших гріхах, які
ми здійснюємо, а в самому факті, що ми грішники!
20

Aюдина, котра має серйозну хворобу, але не розуміє цього і
не звертається до лікаря, обов’язково помре. І така ж участь
чекає на грішників, які не розуміють свого становища і не
шукають допомоги.
21

3
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Kриродний результат гріха – смерть. Eмерть від гріха
обов’язкова. Адам помер через свій гріх. Kомруть всі його
нащадки, включаючи нас з вами.
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22

„бо то тільки переступи ваші відділювали вас від вашого
Rога” Rог є джерело всякого життя. І коли Адам згрішив,
він став смертним. Усі ми приговорені до смерті. Але Rог
любові, розкривши перед нами наслідки гріха, дає надію на
спасіння! У цьому і полягає
„Rо заплата за гріх – смерть, а дар Rожий – вічне життя в
Sристі Ісусі, Tосподі нашім!”

23

Eпасіння – це дар. Nи не заслужили його. Nи не можемо
заробити його своїми добрими справами.

24

Rільшість людей вірить, що можна отримати прощення і
життя вічне, здійснюючи якомога більше добрих справ.
Aюди сплять на гострих цвяхах, вважаючи, що знущанням
над своїм тілом зможуть заробити Rожу ласку.
25

/они б’ють себе батогами і ланцюгами, колють гострими
крюками.

26

Є і такі, що ходять босими ногами по гарячому вугіллі,
шукаючи Rожественної благодаті витонченими фізичними
муками.
27

Інші вірять, що отримають заслуги для майбутнього життя
за те, що будують храми і турбуються про святих людей.

28

Vля декотрих немає більшої радості або кращого способу
заробити прихильність Rога, ніж звершити паломництво до
Nекки або прийняти смерть за іслам.
29
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Rагато хто з християн підсвідомо роблять те саме. /они
відвідують Pеркву, жертвують гроші й виконують всі
правила, вважаючи, що заробили милість Rожу, а тому
заслуговують вічне життя. 9и так це?
30

9и може людина тілесними випробуваннями, душевними
муками або добрими справами підкупити Rога, аби /ін
подарував їй прощення і вічне життя?
31

9и заробляємо ми спасіння? Nожливо, ми виграємо його
подібно до спортивного кубку чи золотої медалі?
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32

Rіблія говорить: „Rо спасені ви благодаттю через віру, а це
не від вас, то дар Rожий”

33

„ не від діл, щоб ніхто не хвалився” (Dфес.2:9)

34

Nи не можемо спасти себе своїми справами, ми маємо
покладатися на Rожу благодать і його любов та милість,
котрі /ін дарує нам безкоштовно. Якщо б ми могли
заробити спасіння, воно б не було подарунком.
35

Kрипустимо, ваш хазяїн дав вам конверт і сказав, що це для
вас подарунок.

36

Якщо ви виявили там свою зарплату за місяць, був би там
подарунок? Wі. Якщо ви заробили ці гроші.

37

5
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Але чому могутній Rог, Qотрий править /сесвітом,

38

(/ідеофільм: 12 с.) так турбується про долю людей планети,
розташованої на околиці космосу? 9ому /ін просто не
відмовився від самолюбивих, непокірних людей і не залишив
їх страждати, пожинаючи плоди власних гріхів?
39

/ідповідь можна знайти в 1-му Kосланні Yоана 4:8

40

Rільшість з вас має дітей

41

42

І ви, звичайно, знаєте, як це буває, коли захворіє ваша
дитина, коли вона кричить день і ніч. /и робите все
можливе, щоб допомогти, проте нічого неначе не стає в
пригоді. B
/и колишете її, співаєте пісеньки, радитесь з друзями та все
даремно. Vозвольте мені вас запитати? B
Wезважаючи на вашу втому і хворобу вашої дитини, могли б
ви на мить подумати залишити вашу дитину страждать
самотньо?
А чому? !ому що ви любите цю беззахисну маленьку
істоту, ще більше через страждання, яке їй доводиться
переносити. !акий і наш Rог.

43

Yого діти на планеті 6емля захворіли хворобою гріха.

44
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І біль, і страждання, котрі вони через це переносять,
примушують Rога любити їх ще сильніше.

45

У Rога не було і думки про те, щоб полишити нас. /ін
ніколи і не думав залишати нас помирати і страждати від
наслідків нашого повстання.
46

47

Wезалежно від того, хороші ви чи нехороші, Rог любить вас
і хоче спасти. /ін не хоче, щоб ви помирали.

48

Однак ми всі згрішили. Nи всі повстали проти Rога і
порушили його 6акон.

49

6емний уряд не може миритися з порушенням закону,
інакше він не залишиться довго при владі.

50

Kорушники отримують покарання. Але порушення Rожого
6акону загрожує ще серйознішими наслідками, тому що гріх
розділяє нас з Rогом – Єдиним, Sто може допомогти нам і
спасти нас.
51

Rог є не лише Rогом любові, а й Rогом правосуддя. /ін
відкрив Eебе на горі Eинай.

52

7
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Rіблія говорить: „Wе бариться Tосподь із обітницею, як
деякі вважають це барінням, але вам довготерпить, бо не
хоче, щоб хто загинув, але щоб усі навернулися до каяття”.
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„...Tосподь, Rог милосердний, і милостивий,
довготерпеливий, і многомилостивий та правдивий”

53

„що дотримує милість для тисяч, що вибачає провину й
переступ та гріх” (/ихід 34:7)

54

Wевже нема ніякого рішення? Wіякого виходу? /ихід є!
Aюблячий Rог знайшов спосіб спасти нас і при цьому
залишитися справедливим.
55

/ін знайшов досконалу [ертву заміни, !ого, Sто помре
замість нас, понісши покарання за наші гріхи, щоб ми могли
жити. Yоан, улюблений учень Sриста, пояснює це так:
56

„!ак бо Rог полюбив світ, що дав Eина Eвого
Однородженого”.

57

„щоб кожен, хто вірує в Wього, не загинув, але мав життя
вічне” (Yоан.3:16)

58

59

8

Ісус прийшов на цю 6емлю для того, щоб жити як людина,
зустрічатись з тими самими проблемами і випробуваннями,
що і кожен з нас. B
/ін прожив життя досконалого послуху. Kотім, як
безгрішний представник роду людського, Sристос
добровільно взяв на Eебе вину кожної людини, яка коли б не
жила і вмер за неї.
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Kавло писав: „Rо як через непослух одного чоловіка багато
хто стали грішними

60

так і через послух Одного багато хто стануть праведними”
(Uимл.5:19)

61

63

(/ідеофільм: 25 с.) Qоли вибраний народ Rожий –
Ізраїльтяни блукали пустелею, неподалік від гори Eинай
після звільнення з Єгипетського полону вони кожного дня
бачили в символах і обрядах Rожий план викуплення
грішної людини. B
Eкинія в пустелі, побудована зі зразку небесного, з
службою, яку встановив сам Tосподь, яка постійно звертала
увагу чоловіка на майбутню Tолгофу, де істинний Агнець
Rожий віддасть себе в жертву за гріхи людства,
подарувавши усім надію і впевненність на прощення і
спасіння.
Tрішник приходив, приносячи з собою жертовну тварину.
/ін покладав свої руки на голову тварини і сповідував свій
гріх. Kотім він брав ніж і убивав його. Pя смерть символічно
вказувала на смерть жертовного Агнця Ісуса.

64

Pе неприємно, чи не так? Але хрест на Tолгофі, що приніс
обітницю вічного життя людському серцю, був значно менш
приємним. Однак завдяки цьому акту Rог показав, що гріх
несе смерть або грішнику, або невинній жертві.
65

Rожий народ у біблійні часи приносив жертви, щоб
показати свою віру в майбутню смерть Eина Rожого, !ого,
Sто має померти замість людини, як його заступницька
жертва.
66
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62

Eмерть Ісуса зовсім не була спробою задобрити
розгніваного Rога. Ісус добровільно погодився померти
задля нашого спасіння від гріхів і Rог так любить нас, що
погодився пожертвувати Eвоїм Єдиним Eином. Ісус був
жертовним Агнцем Rожим.
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67

Ісус був справжньою жертвою. Qоли Ісус прийшов
хрестись, Yоан сказав: „Оце Агнець Rожий, що на Eебе гріх
світу бере!” (Yоан.1:29). Як сумно, що декотрі з людей,
яких Ісус прийшов спасти, виношували задум убити його! B
Ісуса били, з Wього сміялися, Yого приговорили до смерті
через розп'яття, самий жорстокий вид кари.
І все ж, як говорить Rіблія, !ой, Sто „Wе вчинив гріха, і не
знайшлося в устах Yого підступу!” (1Kетр.2:22), помер на
цьому хресті!

68

Sристос був розп’ятий під час Kасхальних свят. У римських
правителів був звичай під час цього свята відпускати одного
зі злочинців. Wатовп вибрав /аравву і наполягав на смерті
Ісуса.
69

Ісус був розп’ятий між двома розбійниками! І Tосподь
поклав на Wього гріхи усього світу.

70

/ін вигукнув: „...Rоже Nій, Rоже Nій, нащо Nене !и
покинув?...” (Nатв.27:46). /ін відчув страшне роз’єднання,
котре приніс гріх. Ісус не зміг перенести муку роз’єднання з
Отцем. Pе розбило Yого серце.
71

Wатовп кричав: „/ін інших спасав, а Eамого Eебе не може
спасти!”

72

73

10

!ак і було насправді! /ін не міг спасти і Eебе, і людей
водночас. /ін був Rогом, що розплачувався за все людство,
за порушений закон, за гріх. B
!аким чином, Rог, Qотрий не міг заспокоїтися, поки людина
не буде повернена в його сім’ю, віддав Eвого Eина на смерть
замість чоловіка
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74

6 Ісусом поводилися так, як того заслуговуємо ми, щоб з
нами могли поводитися так, як того заслуговував /ін. /ін
був засуджений за наші гріхи і помер нашою смертю, щоб
ми могли мати життя вічне. B
!ільки так Rог міг дарувати нам вічне життя і залишитись
справедливим. B
Wе за наші добрі діла, а за те, що Rог подарував Sриста,
який прожив прекрасне життя.
Kавло, апостол язичників, говорить: „Rо спасені ви
благодаттю через віру, а це не від вас, то дар Rожий”
(Dфес.2:8). Pя віра – сутність спасіння.

Qоли вартовий спитав Kавла, що він має зробити, щоб
спастись, той відповів:

76

„/іруй в Tоспода Ісуса, і будеш спасений ти сам та твій дім”
(Vії 16:31)

77

Aише однієї згоди з тим, що Sристос жив на землі,
недостатньо. Pе не та віра, що спасає. Kотрібно щось
більше
78

„!а й демони вірують, і тремтять” (Яков.2:19)

79

/іра в Ісуса означає дещо більше, ніж визнання факту, що
він помер 19 століть тому. Rіблія говорить:

80
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„Wадійся на Tоспода всім своїм серцем, а на розум свій не
покладайся!”

81

”Kізнавай ти Yого на всіх дорогах своїх, і /ін випростує
твої стежки” (Kрип.3:5,6). 9и ви віруєте в Wього? 9и ви
справді віруєте в Wього? 9и у вас достатньо віри, щоб
дозволити Yому керувати вашим життям?
82

/іра, що спасає,- це віра в жертву Sриста, як повноцінну
досконалу плату за кожний гріх, котрий ми коли-небудь
зробили. Pе віра в те, що спасаємось ми не ділами, а тим, що
звершує для нас Sристос на Tолгофі.
83

[одна людина не може похвалитися тим, що вона сама себе
врятувала. Уся слава належить лише Rогові! Rог дає
благодать, а нам потрібно лише довіритись Yому і дозволити
керувати нашим життям.
84

85

Отримати спасіння вкрай просто, та все ж багато хто
намагається ускладнити цей процес і зробити його
недоступним. Kитання, на яке маємо дати відповідь,
збігається з тим питанням, котре мав в’язничний сторож у
\іліпах до Kавла і Eили тієї страшної ночі, коли землетрус
відкрив усі двері в'язниці.
„]о треба робити мені, щоб спастися?”

86

Є чотири факти, пов’язаних зі спасінням, котрі вам
необхідно знати, аби спастися. Усього чотири

87
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88

\акт №1: Eпасіння – це дар. „Rо спасенні ви благодаттю
через віру, а це не від вас, то дар Rожий, не від діл, щоб
ніхто не хвалився” (Dфес.2:8–9). B
!епер виникає запитання: чому спасіння має даватися
задарма? B
Kричина, через яку спасіння дається задарма, приводить нас
до факту №2
\акт №2: Усі ми згрішили. У Uимл.3:23 йдеться: „Rо всі
згрішили, і позбавлені Rожої слави”.

89

91

92

\акт №3: Kроблема в тому, що гріх означає смерть.
Uимл.6:23: „Rо заплата за гріх – смерть.” B
Pе велика проблема, яку маємо вирішити спільно. B
Я грішник, тому заслуговую смерті. B
Я не заслуговую дару спасіння. B
Я не заслуговую цього дару в подарунок. Ось чому цей дар
задарма дається тому, що всі ми згрішили, та й позбавлені
Rожої слави. B
Kроблема полягає в тому, що я грішник, заслуговуючий
смерті, але Rог має рішення моєї проблеми.
\акт №4: /ирішення проблеми в тому, що Ісус помер за
мене. У Uимл.5:8 говориться: „А Rог доводить Eвою любов
до нас тим, що Sристос умер за нас, коли ми були ще
грішниками”. Як це чудово! Ісус помер за мене грішника.
Vрузі, /ін помер і за вас також!
9отири простих факти. Vавайте перелічимо їх знову:

93
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90

Pе означає, що я не заслуговую цього дару. Я не заслуговую
спасіння. 9и бачите, я грішний. Я позбавлений слави Rожої. B
Якщо спасіння залежить від моїх заслуг, то я ніколи не
матиму його, тому що я грішник і ніколи не буду достатньо
хорошим. B
Ось чому спасіння повинно даватися задарма тому, що я не
можу його заслужити.B
Rо всі ми згрішили, та й позбавлені Rожої слави.
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1. Eпасіння – це дар.

94

2. Усі ми згрішили.

95

3. Kроблема в тому, що гріх означає для нас смерть.

96

4. /ирішення проблеми в тому, що Ісус помер за нас і це
означає для нас життя, якщо ми приймаємо його, як нашого
Eпасителя.
97

Ісус помер за нас, коли ми були ще грішниками. Sіба можна
Yого не любити, друзі? Sіба можна Yого не любити, адже
/ін помер за наші гріхи! Sіба можна Yого не любити, адже
/ін подарував нам спасіння безоплатно!
98

/и можете запитати: „А як мені прийняти цей дар?”.

99

Rіблія дає нам відповідь в Об’явл.3:20 „Ось Я стою під
дверима та стукаю”. Якщо !ой, Sто має дар вічного життя,
стукає у двері вашого будинку, чи зможете ви залишити
Yого на вулиці, чи все-таки впустите в дім?
100

6вичайно, ви відчинете двері і запросити Yого увійти!
Kриймаючи Ісуса, ми отримуємо дар вічного життя, котрий
/ін нам несе. Sіба це не чудово? B
Ісус бажає увійти в наше життя. І ми не відмовляємо Yому.
101
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102

Ось так ми отримуємо цей дар. Nи просто протягуємо руки
й кажемо: „Vякуємо !обі, Ісусе! Увійди в моє життя. Увійди
в моє серце. Qеруй моїм життям і моїм серцем”. І коли Ісус
входить, ми приймаємо Yого як свого Vруга, Eпасителя,
свого Tоспода й Учителя.
Qоли ми просимо Ісуса увійти в наше серце і пускаємо Yого
в наше життя, відбуваються дві важливі речі.

103

104

та очистити нас від неправди всілякої” (1Yоан.1:9). Vрузі, це
чудова обітниця.

105

106

Wе важливо, що ми зробили або де були, не важливо також,
як ми жили. Wавіть якщо ми були найстрашнішими
грішниками, ми можемо прийти до Ісуса і прийняти дар
спасіння. Nи можемо висповідати наші гріхи перед Ісусом і
отримати цілковите прощення.
Rіблія говорить нам, що Ісус кидає наші гріхи в глибини
морські, щоб ніхто більше не згадав про них.

107

108

Vрузі мої, коли Ісус прощає нам, /ін більше не згадує про
наші гріхи. Nожливо, у вас є гріх, котрий ви сповідували
перед Rогом, та все ще відчуваєте докори совісті і тягар
провини? Nожливо, ви гадаєте, що бувають гріхи дуже
важкі для того, щоб Rог їх простив.B
Nи повинні вірити тому, що сказав Tосподь.

15
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Kо-перше, ми сповідуємо свої гріхи і отримуємо Yого
прощення. „Qоли ми свої гріхи визнаємо, то /ін вірний та
праведний, щоб гріхи нам простити
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„Sто вірує в Rожого Eина, той свідчення має в собі”.

109

„Sто не вірує Rогові, той учинив Yого неправдомовцем”

110

„бо не вірив у свідчення, яким Rог свідчив про Eина Eвого”
(1Yоан.5:10). Qоли Ісус обіцяє простити нам гріхи і зняти
нашу вину, /ін обов’язково зробить те, що обіцяв.
111

Qоли Ісус прощає нас, /ін більше не згадує наші гріхи, і ми
також маємо забути про них!

112

Kетро сказав в Vії 3:19: „Kокайтеся ж та наверніться, щоб
/ін змилувався над вашими гріхами”.

113

114

Nи приходимо до Ісуса, приймаємо дар спасіння,
запрошуємо Yого в наше життя і перше, що відбувається,–
/ін прощає нам і очищує нас. /ін обмиває нас. /ін кидає
наші гріхи в глибину морську. Sіба це не чудово, друзі мої? B
Sіба можна не любити нашого Eпасителя?
/ін дає нам сили перемагати наші гріхи і ставати все більш
схожими на Wього – ходити його дорогами. 6лодій більше не
краде. Wеправдомовець більше не говорить неправду.
K’яниця стає тверезим.

115

6верніть увагу, що написано в Yоан.1:12: „А всім, що Yого
прийняли, їм владу дало дітьми Rожими стати”.

116
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„А всім, що Yого прийняли, їм владу дало дітьми Rожими
стати”. /ін дав нам силу бути Yого синами і доньками. Nи
більше не належимо сатані. Nи тепер не є дітьми темряви.
117

/ін дасть нам силу іти Yого стопами. Qоли повіримо в
Wього і приймемо дар спасіння, /ін дасть нам силу
перемагати.
118

/ірити – означає довіряти і приймати дар спасіння. /ін
прощає наші гріхи і дає сили іти Yого шляхом.

120

Qоли ми відповідаємо на стук у двері нашого серця і
запрошуємо Ісуса увійти, /ін очищує наші грішні серця і
прощає нас. /ін також дає нам силу змінюватися і
перемагати гріх, все більше ставати схожими на Ісуса.
121

І коли Ісус живе в нас, ми можемо бути впевнені, що маємо
життя вічне. !епер ви знаєте про це. Wам не потрібно більше
турбуватися про те, чи будемо ми спасенні, чи вічно
житимемо з Ісусом.
122

„Sто має Eина, той має життя; хто не має Eина Rожого, той
не має життя”.

123

„Оце написав я до вас, що віруєте в Ім'я Rожого Eина,

124
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119

Wавіть, якщо ми спіткнемося і впадемо, після прийняття
Yого дару, /ін знову простить нам. А потім /ін дасть нам
силу перемагати й зростати, щоб більше бути схожими на
Ісуса. Pе безперервний процес зростання, коли ми вчимося
вірити, сподіватися й довіряти

8 – !ародженні для вічності
щоб ви знали, що ви, віруючи в Ім'я Rожого Eина, маєте
вічне життя...” (1Yоан.5:12–13).

125

126

127

128
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Ісус бажає, щоб ми знали – тут і зараз – що ми маємо вічне
життя. B
Nи можемо знати вже на цьому місці і зараз, що коли ми
запрошуємо Ісуса в наше серце, то отримуємо запевнення
про наше спасіння. B
Ісус запрошує кожного, де б він не був, щоб
„...кожен, хто вірує в Wього, не загинув, але мав життя вічне”
(Yоан.3:16). Nожливо, ви почуваєте себе безнадійним
грішником, але це зовсім не так! Rог може перетворити
будь-яку безнадійну ситуацію на перемогу! Wема такого
життя, нема такого важкого гріха, щоб Sристос не міг
простити.
31 грудня 1995 р. Vжон Qленсі, ветеран пожежної служби
Wью-Yорка, їхав зі своєю командою на околицю
Nанхеттена, де палав будинок. Kожежа все розгоралася,
пожежники почали турбуватися про людей, котрі могли
залишитись в приміщенні, що слугувало їм тимчасовим
притулком. Але Qленсі і його друзі вирішили увійте у
балаючий будинокщоб знайти и спасти людей. Rудинок був
наповнений димом і нічого не було видно. Kожежники
ризикували своїм життям для того, щоб врятувати людей.B
Uаптом обвалилась стеля і Qленсі опинився в самому пеклі.
Vрузі наполегливо намагалися визволити його, але коли
вони витягли його, вже було дуже піздно. Yого тіло дуже
сильно обгоріло. Останній день 1995 року був останнім
днем життя для цього мужнього пожежника. /ін залишив
загітню жінку і те майбутнє, яке разом вони планували.
Vжон Qлесні вірив у цінність людського життя і через те він
ризикував особистим життям. /ін увійшов у полум'я, щоб
врятувати життя людей, але сам загинув.B
Kіздніше з'ясувалось, що той, хто вчинив цю пожежу, був на
той час у цьому будинку.B
Qленсі хотів врятувати того, хто вчинив пожежу.B
!ак саме зробив Sристос.
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129

/ін чекає на нас. B
9ому вам не відкрити двері свого серця сьогодні і не
запросити Yого увійти і бути Eпасителем і Tосподом усього
вашого життя? B
/ін чекає! /ін співчуває вам! B
Aише одного Ісус не може зробити – примусити вас
відкрити своє серце для Wього. B
/ін дав нам можливість вибирати.B
Nи самі повинні відкрити двері свого сердця. /ін з радістю
увійде, якщо ви відчините Yому двері.B
Vруже, не бажав би ти це зробити зараз, сьогодні?
Якщо так, то помоліться разом зі мною.

131

„Vорогий Tосподь, я визнаю, що я грішник і потребую !воєї
допомоги.

132

Я хочу прийняти Ісуса, як Eвого Eпасителя і Tоспода.

133

Я хочу відповісти на Yого стук і запросити Yого у своє
серце прямо зараз.

134
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130

Ісус залишив свій прекрасний небесний дім і спустився в
охоплений полум’ям дім цього світу. B
Wаш Eпаситель мучився на хресті і вогонь гріха охоплював
його. B
Nи згрішили з власної волі. B
Nи підпалили цей світ своїм нестриманим норовом, своїм
безчестям, своєю пожадливістю, своєю неправдою.B
Sристос помер, щоб ми жили.B
/ін терпів полум'я гріха на хресті, щоб ми не загинули в
полум'ї пекла.B
Eьогодні Sристос обіцяє кожному життя вічне.
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Rудь ласка, прости мені всі мої гріхи, котрі я колись зробив.
Rудь ласка, візьми моє життя у свої руки.

135

Я хочу, щоб Ісус увійшов в моє серце і обмив його і допоміг
мені жити для Wього. Vякую тобі за те, що !и почув і
відповів на мою молитву в Ім’я Ісуса. Амінь”.
136
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!уддя на вашому боці.

1

2

Eіблія сповіщає, що справа кожного з нас розглядатиметься
на Eожому суді.

3

4

@же нині Eог викликає нас до суду, аби дати звіт про те, як
ми живемо і що робимо. !права кожної людини, яка
будь–коли жила на землі, розглядається на Eожому суді —
вищому судовому органі @сесвіту. C
Апостол 7авло сповіщає про подію, брати участь, в якій
доведеться кожному з людей:
Eо @ін визначив день, коли справедливо судитиме цілий світ
(Hії 17:31). @инятку ні для кого не буде. Усі отримають
виклик до суду. @ Eіблії однозначно зазначається, що усі
повинні будуть з`явитися до !удді:

5

Eо всі ми маємо з’явитися пе ред судовим престолом
Jриста (2 Kор. 5:10).

6

1

9 – ! вірою очікуйте суду

.озповідають, що Яків 7ерший, один із англійських королів,
якось вирішив попробувати себе в якості судді. @ін уважно
вислухав одну із сторін. @ін уже був готовий винести певне
рішення, але все ж вислухав також і іншу сторону, після
чого він зовсім розгубився і опустив руки.C
!ам він з цього приводу сказав: Я дуже добре усвідомлюю
собі справу, вислухав тільки одну з сторін, але коли душа
моя вникає в обидві сторони, я не можу вирішити, хто прав.C
.озгублений суддя ніколи не зможе прийняти правильне
рішення.C
Eог — безпристрасний, досконало справедливий,
безпомилковий суддя. @ін ніколи не розгубиться, судячи нас.
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7

@іримо ми в це, чи ні. 7одобається нам це, чи ні. @важаємо
ми себе християнами, чи ні. Jто б ми не були, нам усім
належить з`явитися на Eожий суд. У Eога немає якихось
особливих улюбленців. Kоли нас викликають на небесний
суд, ми повинні туди `з`явитися.
Отже, кожний з нас сам за себе дасть відповідь Eогові
(.имл. 14:12).

8

.ішення Mебесного суду назавжди визначить долю кожної
людини. І цього рішення не можна буде оскаржити, оскільки
вищого суду не існує.
9

Але перш, ніж буде оголошено вирок, має бути проведене
слідство. Отож давайте звернемося до Eіблії і прочитаємо
опис судового процесу на Mебесах. 7ророк Hаниїл записав:
10

Я бачив, аж ось були поставлені престоли, і засів !тарий
днями.

11

Одежа на Mьому біла, як сніг, а волосся голови Oого – немов
чиста вовна

12

а престол Oого вогняне полум’я, колеса Oого палаючий
вогонь

13

@огненна річка пливла й виходила з-перед Mього;

14

2
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Pисячі тисяч служили Oому,

15

і десятки тисяч стояли перед Mим; суд засів, і розгорнуто
книги (Hан. 7:9, 10).

16

Hаниїл описує Eога-Отця, !тарого днями, Який сів на
!воєму вічному престолі оточений неосяжним числом
ангелів. Qверніть увагу, як Hаниїл описує подальші події:
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17

Я бачив у нічних видіннях,

18

аж ось на небесних хмарах йшов ніби !ин Rюдський,

19

і прийшов до !тарого днями, і Oого підвели перед Mього
(Hан. 7:13).

20

21

Hаниїл говорить про Eожого !ина, Який стоїть перед
!тарим днями. Як же ця картина нагадує про те, що
відбувається у земних судах! Ось, головуючий !уддя –
!тарий днями. Є і свідки: святі ангели, які усе бачили і усе
записали. А перед престолом стоїть Ісус – людський
заступник, як Oоан і написав:

3
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маємо Qаступника перед Отцем, Ісуса Jриста — 7равед
ни ка” (1 Oоан. 2:1).

22

@иходить, що на цьому суді присутні всі, крім самого
підсудного! – скажете ви. @иглядає, що так, але давайте
подивимося, що записано в Eіблії:
23

!уд засів, і розгорнуто книги (Hан. 7:10). У цих книгах,
очевидно, містяться записи про винесені на суд справи
людей, оскільки !оломон писав:
24

Eог приведе кожну справу на суд, і все потаємне, чи добре
воно, чи лихе! (Tккл. 12:14).

25

7ророк Uалахія додає: Pоді говорили між собою ті, котрі,
страх перед Vосподом мають, прислухався Vосподь, і почув,

26

27

і перед Mим була написана пам’яткова книга про тих, хто
страх перед Vосподом має, і хто поважає Ім`я Oого (Uал.
3:16). Pам відмічено кожне слово потіхи, сказане нами
ближньому, і кожну справу милосердя. Wарю Hавидові
також було відомо про ці записи:
7омісти ж мої сльози перед !обою, чи ж вони не записані в
книзі Pвоїй? (7сал. 55:9). Eог знає про найглибинніші
скорботи, що трапляються у нашому житті. Qвичайно, Oому
відоме про нас усе, оскільки Hавид писав:

28

Vосподи, випробував Pи мене випробував і знаєш “.

29

4
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... Pобі відомі всі мої дороги.

30

... Очі Pвої бачили мої вчинки, – усі вони записані у Pвоїй
книзі, коли жодного з них ще не було (7сал. 139:1, 3, 16).

31
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32

У Eога, звичайно, хороша пам`ять, і @ін не має потреби
записувати все, що @ін про нас знає. Wі записи ведуться на
добро @сесвіту, аби в кожному окремому випадку були
надані ясні свідчення Eожої любові і справедливості. Hумка
про нашу підзвітність Eогові викликає тремтіння.
Kожний з нас повинен буде дати звіт за найдорогоцінніший
дар — життя! !аме це мав на увазі !оломон, коли писав:

33

Pішся, юначе у своїй молодості, а серце твоє нехай буде
веселе за днів юнацтва твого!

34

І ходи ти дорогами серця свого й видінням очей своїх,

35

але знай, що за все це впровадить тебе Eог до суду! (Tккл.
11:9).

36

Євангеліст Uатвій писав: за кожне пу сте слово, що люди
скажуть, від по ві да тимуть судного дня,

37

5
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бо за словами своїми будеш виправданий, і за словами
своїми будеш осуджений. (Uатв. 12:36, 37).

38

Jтось підрахував, що середня людина за тиждень наговорює
стільки слів, скільки вистачило б на книгу в 320 сторінок!
Qа 60 років можна було б написати 3000 таких книг!
39

7ро що свідчитиме подібна збірка ваших книг на суді?
Окрім усього іншого, розглядатимуться спонукання, щодо
тих чи інших слів і вчинків:
40

Vосподь… освітить таємниці пітьми і вия вить задуми
сердець... (1 Kор. 4:5).

41

42

43

44

6

Pого дня нічого не можна буде усунути або стерти з тих
записів! C
Rюди можуть обманювати своїх друзів або рідних, але
нікому не вдасться обманути Eога. C
@ін читає навіть потаємні думки серця!
Kоли наступить день суду над нами, ми опинимося в одній з
двох груп людей: або серед тих, чиї записи про минулі
падіння і помилки покриті кров`ю Ісуса, або серед тих, чиї
записи в книгах свідчитимуть проти них. C
І, Qвичайно, головне не в тому, що ми говоримо про себе, а
хто ми є і які наші діла.
Ісус сказав, що коли @ін прийде, тоді віддасть кож ному
згідно з його ділами (Uатв. 16:27). C
Mаші добрі вчинки не можуть бути підставою для нашого
спасіння, оскільки спасаємось Eожою благодаттю. Однак
саме вчинки свідчать про те, наскільки наші серця посвячені
Eогу.
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@и можете запитати: Якщо ми спасаємося благодаттю, то
чому мають нас судити за нашими вчинками? Wе хороше
питання! Eогослов !акае Kубо пише:
45

Hавайте подивимося, що було б, якби нас судили не за
нашими ділами.

46

Pоді за якими критеріям судив би нас Eог – за кольором
нашої шкіри, за національністю, за соціальним становищем,
за освітою, за зовнішнім виглядом, за талантами, за силою,
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47

за належністю до церкви чи просто у відповідності з нашою
усною заявою про те, що ми визнаємо Jриста? Eог може
судити нас тільки за нашими ділами, добрі вони чи погані
(7овістка до суду, с. 20).
48

49

Hобрі вчинки – природний плід серця, сповненого любов`ю
до Eога і до людини. !аме тісні взаємостосунки з Ісусом і
любов до Mього спонукують Oого послідовників
здійснювати добрі діла. !оломон у Kнизі Tкклезіаста
приходить до наступного висновку:
7ідсумок усього почутого:

50

Eога бійся, і Oого Qаповідей пильнуй, бо саме це належить
кожній людині;

51

Усі бо діла Eог приведе на суд (Tккл. 12:13, 14). Якщо про
відношення людини до Jриста необхідно судити за її
поведінкою, тоді мав би бути відповідний критерій оцінки
такої поведінки.
52

7
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У нашій земній юридичній системі перед судовим процесом,
як правило, стоїть одна мета – визначити, чи було скоєно
злочин і чи було порушення закону. Rюдина може бути
визнана винною, якщо тільки вона порушила закон.
53

Eожий суд також відбувається у відповідності з законом, і
про цей закон чітко говорить апостол Яків:

54

Pак говоріть і так робіть, як ті, що мають бути суджені
Qаконом сво боди (Яков. 2:12).

55

У попередньому вірші Яків згадує дві заповіді: Mе чини
перелюбу і Mе вбивай. Pаким чином, ми приходимо до
висновку — Qаконом свободи, згідно з яким будуть суджені
люди, названо Hесять Eожих Qаповідей.
56

!уд лише визначить, на чиїй стороні ми стоїмо в великій
боротьбі між Jристом і сатаною. Xи належимо ми
Jристові? Xи впустили ми Jриста в своє життя?
57

Xи полюбили ми Oого та Oого волю, викладену в Hесяти
Qаповідях? Xи бажаємо виконувати Oого волю за Oого ж
допомогою? Xи записав @ін !вій Qакон у наші серця?
58

59

8

@ідомо, що коли емігранти виявляють бажання стати
громадянами країни, в яку вони прибули, від них
вимагається принести клятву вірності цій країні, обіцяючи
бути лояльними громадянами і дотримуватися місцевих
законів.
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60

61

Однак не всі емігранти залишаються вірними своїм
урочистим клятвам. Hеякі зовні видаються лояльними
громадянами держави, а насправді підривають її основи.
Kоли це випливає на зовні, громадянство цієї людини
анулюється, а саму людину висилають з країни.
7одібним чином і не всі християни залишаються вірними
своїм клятвам. C
Mе достатньо зараз отримати звання праведного, потрібно
залишатися вірним Oому до Oого приходу. C
Mе достатньо називати себе послідовником Jриста,
необхідно, аби в нас перебувало життя Jриста, ми повинні
дозволити Ісусове досконале життя покори та віри прожити
в нас.
Ісус сказав: Mе кожний, хто каже Uені: Vос поди, Vосподи!
– увійде до Wар ства Mебесного,

63

але той, хто ви конує волю Uого Отця, що на не бесах
(Uатв. 7:21). Уся боротьба між добром і злом, між Jристом
і сатаною точиться навколо Eожого характеру любові.
64

Qакон представляє собою письмово викладений критерій
Eожого характеру. Xи слід дивуватися, що він відіграє таку
важливу роль в останньому суді!
65

Однак найбільш дивовижна річ, про яку не здогадується
більшість християн, — небесний суд відбувається вже
сьогодні! Hійсно, в останній книзі Eіблії, Об`явлення,
повідомляється, що Eожий суд уже відбувається в наш час.
66

9
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62

Pе ж саме стосується і християн. Kоли вони приймають
Jриста і виявляють бажання стати громадянами Oого
царства, Eог просить їх дати запевнення у своїй любові та
відданості Oому, а також твердо дотримуватися Qаконів
Oого правління.
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Ось чому в заключних розділах Kниги Об`явлення через
Oоана проголошується останнє застереження і запрошення
для світу в наступних словах:
67

І я побачив іншого ангела, який летів посеред неба,

68

@ін мав вічне Єван
лі, —

геліє, щоб звіщати його жителям зем

69

усякому народові, поко лінню, племені і народності, —

70

проголошуючи гучним голо сом: 7о бійтеся Eога й
віддайте Oо му сла ву, бо прийшла година Oого суду!

71

7оклоніться Pому, Jто ство рив небо, і землю, і море, і
джерела вод (Об`явл. 14:6, 7).

72

Qауважте — вісник не проголошує: Mастане суд; він
говорить: 7рийшла година Oого суду.

73
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74

Hруга частина цієї вістки з трьох частин закликає Eожий
народ залишити фальшиві релігійні системи, які
існуватимуть в останні дні. Qаключна частина цієї важливої
вістки для світу застерігає Eожий народ від поклоніння владі
звіра з 13-го розділу Об`явленняю
Якщо хто поклоняється зві рові та його образові й приймає
знак на своє чоло або на свою руку

75

той питиме вино Eожого гніву(Об`явл. 14:9–10). А тепер
зверніть увагу на вірші 14 і 15, записані після
трьохангельської вістки:

І я глянув: і ось біла хмара, а на хмарі сидить Pой, Jто
подібний до !ина Rюдського;

77

@ін мав на !воїй голові золотий вінець, а в !воїй руці
гострий серп.

78

Інший ангел вийшов із хра му, гукаючи сильним голосом до
Pо го, Jто сидів на хмарі:

79

7усти !вій серп і жни, бо прийшла пора жнив,

80

і достигло жниво на землі!(Об`явл. 14:14–15).

81
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82

Zо ж це за жнива на землі? Wе кінець світу. [нива
пов`язані з Hругим пришестям Jриста. Zо відбувається
перед Hругим приходом Ісуса? Eожий суд. @ін виявляє тих,
хто готовий до Oого повернення. Але давайте звернемо
увагу на цю тему більш глибоко. Uожливо, ви чекаєте коли
цей суд почнеться?
Kлюч до відповіді міститься в найдивовижнішому пророцтві
Kниги Hаниїла!

83

Аж до двох тисяч і трьох сотень вечорів-ранків, тоді буде
визнана очищеною !вятиня (Hан. 8:14). Wе найбільший
період часу, записаний у біблійних пророцтвах.
84

7отрібно відзначити, що у відповідності до пророчого
обчислення день дорівнює рокові. Я вчиню тобі, що день
відповідатиме рокові (Єзек. 4:6). Pаким чином, 2300
вечорів–ранків (днів) означають 2300 років.
85

2300 років складають частину всеоохоплюючого пророцтва,
викладеного у 7-му, 8-му і 9-му розділах Kниги Hаниїла.

86

Wе пророцтво вказує на точну дату хрещення і розп`яття
нашого Vоспода. Kрім того, воно повідомляє, коли повинен
розпочатися суд.
87

88
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Wі 2300 пророчих днів, або період в 2300 років, розпочався
від виходу указу царя Артаксеркса про відбудову Єрусалима
та його інфраструктури. C
Ізраїльтяни протягом 70 років були у вавилонському полоні
і мріяли повернутися на батьківщину та відбудувати своє
улюблене місто.
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89

Отже, 457 р. до M.J. цар Артаксеркс видав довгоочікуваний
указ. 7еріод у двадцять три століття від цієї дати
закінчується 1844 р. від M.J. C
Hавайте знову повернемося до нашого тексту. Аж до двох
тисяч і трьохсот вечорів-ранків, і тоді буде визнана очищена
!вятиня. Uи бачимо, що пророцтво приходить до 1844 р.C
Zо є таке очищення !вятині?
1844 р. почалося те, що в Eіблії визначається як час Eожого
суду. Wей час наступив. @и можете запитати: Яким же
чином суд пов`язаний із очищенням !вятині, яке, згідно
пророцтва Hаниїла, мало відбутися наприкінці 2300 днів?

90

91

У древньому Ізраїлі люди щоденно здійснювали
жертвоприношення у !вятині.

92

Zоразу вони визнавали свої гріхи і позбавляли життя ягня,
виявляючи тим самим свою віру у майбутню смерть Ісуса,
Eожого !ина.
93

Mині ж, якщо людина вчинить гріх, вона просить Eога
простити його, оскільки Ісус помер замість нас, аби
заплатити наш гріховний борг.
94

95

Але до Vолгофи в людей не було жертви, принесеної за всіх
Jристом, тому вони з вірою очікували того часу, коли
Eожий Агнець помре за їхні гріхи. C
7риносячи в жертву невинне ягня, вони тим самим
висловлювали свою віру в !пасителя, Kотрий має прийти і
померти, роблячи можливим наше прощення.
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У чому суть очищення !вятині? Яке відношення воно має до
суду? У Eіблії мова йде про дві святині — одна земна, інша
Mебесна.
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У такому разі гріхи символічно переносилися у святиню
священиком, котрий кропив кров`ю тварини перед завісою,
що відокремлювала !вяте відділення від !вятого !вятих.
96

Один раз у рік діти Ізраїлю здійснювали особливо урочисте і
священне служіння, яке називалося Hнем викуплення або
очищенням !вятині. Kрім того, для ізраїльського народу це
був судний день.
97

Qа десять днів до визначеного Hня викуплення звук сурем
нагадував ізраїльтянам, що настав час кожному дослідити
своє життя, покаятися, визнаючи свої гріхи. Kожний, хто
цього не робив, проганявся зі стану.
98

Eо того дня відправлятиметься покута за вас, аби очистити
вас... від усіх гріхів ваших

99

І будете чисті перед Vосподом (Rев. 16:30).

100

У 7осланні до Євреїв пояснюється, що земна святиня і
служіння в ній було ілюстрацією !вятині небесної, де
Jристос, наш 7ервосвященик, нині здійснює служіння
прощення наших гріхів.
101

Апостол 7авло говорить: Uи маємо та ко го
7ервосвященика, Який сів на Mебі праворуч престолу
@еличності”
102

@ін — !лужитель !вятині та істин ного намету, який
поставив Vос подь, а не людина (Євр. 8:1, 2).

103
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І ще: Jристос, 7ерво свя щеник май бутніх благ...

104

“Qавдяки власній крові @ін увій шов один раз до !вятині

105

І здій снив вічне викуплення...

Eо Jристос увійшов не в руко творну !вятиню,

107

яка відображала істинну, але в саме Mебо

108

щоб тепер з’я витися перед Eожим обличчям за нас (Євр.
9:11, 12, 24). !мерть Jриста на Vолгофі стала жертвою, яка
повною мірою очистила нас від гріхів.
109

... Uоже завжди спасати тих, котрі приходять до Eога через
Mього

110
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111

112

будучи завжди живим..., аби заступатися за них (Євр. 7:25). C
7равдива скинія, або !вятиня, знаходиться на Mебесах. Усе,
що відбувалося в земній !вятині, служило прообразом
7лану спасіння. C
Ісус — помираючий Агнець. Ісус — вічно живий !вященик.
Ісус — наш 7ервосвященик. C
Pільки один раз в Ізраілі, первосвященик входив до !вятого
!вятих, так і Ісус, в кінці часу увійшов у !вяте !вятих і
впроваджує роботу правосуддя.
Mаші взаємостосунки з Jристом – найважливіший фактор,
що визначає нашу вічну долю на суді. C
Jристос прагне спасти нас. C
@ін робить усе, що від Mього залежить заради нашого
спасіння. @ін каже: Kожного, хто визнає Uене пе ред
людьми,
визнаю і Я його перед Uоїм Отцем, що на небесах;

113

а хто відречеться Uене перед людьми, відречуся його і Я
перед Отцем Uоїм, що на Mебесах “ (Uатв. 10:32–33).

114

115

116
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Як чудово, адже нам не доведеться стояти на тому суді
самотніми! C
Якщо ми визнаємо Ісуса, то і @ін визнає нас перед !воїм
Отцем. C
7оки ми належимо Jристові, @ін залишається — нашим
Qахисником. C
Qавдяки Jристові ми стоятимемо перед Eогом, так якби
ніколи не згрішили.
Mаші записи свідчитимуть лише про прекрасне життя
нашого !пасителя, бо Oого досконале життя вважатиметься
нашим. C
Pому, друзі, нам немає чого боятися судного дня, якщо ми
любимо Ісуса і віддані Oому всім серцем і усією душею. C
Ісус представить заслуги !воєї пролитої крові, щоб покрити
визнанні гріхи, – Oоан писав:
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Kров Ісуса [Jриста], Oо го !ина, очищає нас від усякого
гріха. (1 Oоан. 1:7).

117

Uи живемо під час завершення земної історії. !уд, що
передує Hругому пришестю, відбувається на Mебесах від
1844 р.
118

Eез сумніву, розгляд справ розпочався від Авеля, першого
праведника, який загинув на планеті Qемля.

Апостол 7етро писав: Eо час розпочати суд з Eожого дому
(1 7етр. 4:17). Іншими словами, суд розпочався і
продовжується над тими, котрі належали будь–коли до
Eожого народу.
120

Отже попробуймо на хвилину уявити собі день Авеля на
Eожому суді. C
7ри розгляді його справи на суді, Eог бачить життя Авеля і
запис у Kнизі про те, що він прийняв смерть Eожого Агнця.
121

Одним із останніх вчинків Авеля, записаних у Eіблії, було
здійснене ним жертвоприношення, що показало його віру в
прийдешнього @икупителя. Xерез те йому зараховується
життя Jриста. Усі його гріхи покриті кров`ю !пасителя.
122

123

Uожемо бути впевнені, що Ісус, Qахисник Авеля,
простягнув !вої поранені руки і сказав: Uоя кров, Отче,
заплатила борг Авеля. У відповідь на слова Ісуса: Qалишіть
ім`я Авеля в книзі життя! лунають радісні пісні незліченної
кількості ангелів. І його ім'я залимається там!C
Pак, як Jристос обіцяв:`
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7ереможець зодягнеться в бі лий одяг,

124

і не зітру його імені з кни ги життя,

125

і визнаю його ім’я перед Uоїм Отцем та перед Oого ан ге
лами (Об`явл. 3:5).

126

127

Ім`я Юди також буде згадане у небесному суді. Юда ж був
послідовником Jриста — одним з Oого апостолів. Mа
перший погляд @ін був не таким уже й поганим, проте життя
не відповідало його визнанню. @ін не любив Jриста понад
усе на світі!
Іноді його серце підкорялося Jристові, але одна слабкість
тягнула за собою іншу, поки врешті–решт він не продав
свого Vоспода за тридцять срібняків! 7отім він, через
докори сумління повісився!

128

Ісус любив Юду. @ін навіть схилився, аби помити брудні
ноги Юди в ніч останньої @ечері помити брудні ноги Юди!
Ісус сподівався пом`якшити його горде серце. @ін хотів
стати поруч з ним на суді як його Qахисник і Адвокат,
129

але Юда відвернувся від Mього. Як сумно, напевно, було
Ісусові, коли @ін розглядав справу Юди. Mаша власна
праведність не витримає випробування на суді. 7ослухайте:
130

І були всі ми, немов нечисті, а вся праведність наша – немов
забруднена одежа... (Ісаї 64:6).

131
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Rише ті, котрі неодмінно ставлять Jриста на перше місце у
своєму житті на перше місце, зможуть одягнутися в одежу
Jристової праведності. Eез неї жодна людина не отримає
виправдання на суді. Pому ім`я Юди стерто з книги життя.
132

133

Mеправедний нехай далі чи нить неправду, ... а праведний
же нехай далі творить правду (Об`явл. 22:11). C
У певний момент милість і прощення, що так довго
виливаються Eогом на людину, припиняться. C
Q уст тих, хто відкинув спасіння, не прийняли Jриста, як
свого !пасителя і Qаступника, – вирвуться найгіркіші
слова, які колись міг сказати людський язик.
7рийде час і неправедні скажуть: Uинули жнива,
скінчилося літо, а ми не спасенні... (Єрем. 8:20). Wе був час,
коли на землю повернеться Ісус, оскільки написано:

135

Ось Я незабаром приходжу, і Uоя нагорода зі Uною, щоб
віддати кожному за його вчинками (Об`явл. 22:12).

136

137

Hруже, Ісус бажає бути твоїм Qахисником і Адвокатом на
суді! C
@ін бажає, щоб ти прийняв Oого жертву, принесену на
Vолгофі. C
@ін чекає, поки ти визнаєш перед Mим свої гріхи, аби @ін міг
стерти їх. C
@ін хоче, щоб твоє ім`я було вписане і залишилося в книзі
життя.C
Oоан описав тих, котрі увійдуть і котрі не увійдуть у святе
місто:
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134

Mині ми переживаємо урочисті моменти земної історії. C
Як і древні ізраїльтяни перед Hнем викуплення, ми повинні
досліджувати своє життя. C
Mам необхідно посвятити себе Ісусові, бо це єдино можлива
підготовка до виклику на суд. C
Mезабаром випробувальний термін закінчиться і пролунає
вирок:
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І не ввійде до нього ніщо не чи с те, ані той, хто чинить
гидоту й не правду

138

але тільки ті, що записані в кни зі життя Агнця (Об`явл.
21:27).

139

140
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Xи бажаєте ви відкрити своє серце Ісусові просто зараз? Xи
хочете ви попросити Oого усунути з вашого життя усе, що
заважає вам увійти в Oого царство? Mа Eожому суді від
Mього не сховається жодна таємниця з нашого життя. C
Mіщо не може бути сховане від спостереження @сесвіту. @сі
наші гріхи записані. C
Xи бажаєте, щоб ваші гріхи були покриті – покриті кров'ю
Ісуса?C
Xи бажаєте, щоб Jристос виступив уперед і сказав, Pак, цей
чоловік, ця жінка, одна з моїх. Я простив їх гріхи. Я покрив
їхні борги. Я простив їхню вину. ]хні гріхи покриті моєю
кров'ю. @икресліть їхні гріхи назавжди.C
Ісус стоїть перед небесним троном. @ін стоїть там на суді, як
ваш !паситель. C
7рямо зараз! @ цей момент! Xи прийдете ви до Mього? Xи
дасте ви Oому все ваше життя? Xому не підняти вам руки до
неба, прямо зараз, і коли будемо молитися, сказати, Pак,
Vосподи. @ізьми моє життя. Я бажаю бути Pвоїм.

10 – !обро і зло
!и є між ними різниця?

1

,и звернули увагу на зростання злочинності в усіх великих
містах світу?

2

3

Fаптом поліцейський сказав: «Gтривайте!» ,ін придивився
до однієї з фотографій, потім пильно подивився в обличчя
цієї людини, потім знову на фото. Iе ви! – викликнув
поліцейський, – ,ас потрібно негайно затримати! @
,ийшло так, що розгніваний домовласник прибіг до поліції,
щоб вчинити правосуддя, але сам потрапив до в'язниці, як
злочинець.
Jлочин і насильство панують усюди, навіть там, де ви їх
зовсім не чекаєте. Kа робочому місці, на фабриках, у селах і
містах.

5

6

У деяких країнах безладдя, революції, пограбування стали
звичайним явищем. Увечері з’являтися на вулицях
небезпечно. Убивства, терористичні акти, грабунки,
зґвалтування, крадіжки, шахрайство і корупція – про все це
щодня повідомляють у всесвітніх новинах.

1
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4

Якось до поліцейської дільниці вбіг дуже схвильований
чоловік. @
Aтось заліз до його будинку і вкрав кілька коштовних речей.
Cосподареві будинку вдалося помітити злочинця, і він хотів,
аби поліція почала пошуки. @
!ерговий показав йому кілька папок із фотографіями.
!оловік почав розглядати фото, щоб узнати злочинця.
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7

У Jахідному світі й інших розвинутих країнах з'явилося
нове покоління молодих людей – людей, які все ставлять під
сумнів; скептично налаштованих людей, що кидають виклик
суспільству. Nог закликає дорослих бути зразком для
наслідування своїм дітям. Oіти відображають поведінку
суспільства, в якому вони живуть. ,они потребують
духовних прикладів.
Nатьки нечесні на роботі або в сплаті податків; матері також
дають не найкращий приклад; між батьками немає згоди.

8

9

Oіти бачать усе це! І зруйновані родини залишають жахливі
шрами в їхній серцях! Aто буде прищеплювати їм поняття
про добро і зло, якщо батьки не можуть і не хочуть цього
робити? @
Nезсумнівно, батьки не повинні перекладати цю величезну
відповідальність на школу.@
Nагато шкіл не навчають моральним цінностям.
Gьогодні навіть деякі церкви навчають:@
Nожі норми, які визначають добро і зло, більше не діють.

10

Cоворять, що Qого заповіді скасовані,

11

або уже не актуальні,

12

їх взагалі неможливо виконати.

13

2
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Rому багато людей поводяться свавільно, а суспільство
збирає рясний врожай зруйнованих родин, безпритульних
дітей і тяжких злочинів.
14

Jа словами пророка Осії: Як що вітер вони засівають, то
бурю пожнуть...

15

16

Але напрошується питання: хто визначає, що добре, а що
погано? Aіба моральні судження навіть хороших людей
завжди безпомилкові? Якщо не існує визначеного
морального критерію поза нами, то ми можемо знайти
виправдання чому завгодно.
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Але Nіблія нагадує, що ми не можемо судити, де добро, а де
зло: Nуває, дорога людині здається простою, та кінець її –
стежка до смерті (Uрип. 16:25).
17

Апостол Uавло пророкував: Nо настане час, коли не
слухатимуть здорового вчення,

18

а виберуть собі вчителів за своїми пожадливостями, щоб
лестили слух,

19

аби відвернути вуха від істини і схилитися до небилиць(2
Rим. 4:3, 4).

20

Kа жаль, мусимо визнати: відкидаючи правила, ми не
здобуваємо волі! Усуньте критерії добра і зла, поганого й
доброго, – і наступить хаос.
21

3
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Якщо ми заберемо всі дорожні знаки і світлофори, то на
дорогах і магістралях запанує безладдя.

22

Vо це за правила? Як нам довідатися, що добре, а що
погано?

23

У давнину Nог дав рецепт суспільства, вільного від
злочинності. І якби людство дотримувалося цього рецепту,
то злочинності не було б! Wожна людина була б щасливою і
спокійною, де б не жила на планеті Jемля.
24

( Rексти : ,ихід 20:2 ) Wоли ізраїльський народ став
табором біля гори Gинай, Cосподь зійшов до них і сказав: Я
- Cосподь, Nог твій, що вивів тебе з Єгипетського краю, з
дому рабства. (,их. 20:2).
25

26

(,ідео: 6 сек.) Gпочатку Nог представив Gебе, як їхнього
,изволителя від рабства. Gаме завдяки Qому води
!ервоного моря розступилися перед Ізраїлем; ,ін був їхнім
Jахисником. ,ін ніби запевняв: Я піклуюся про вас. ,и
можете довіряти Yені.
Uотім ,ін дав Gвій Nожественний Jакон, щоб людина знала,
як безпечно жити у світі, тобто щоб вона знала, що добре, а
що погано.

27

Oавайте поглянемо на Oесять Jаповідей, проголошеним
Nогом на горі Gинай:@
Aай не буде тобі інших богів передо Yною...
28

Kе роби собі різьби і всякої подоби... Kе вклоняйся їм...

29
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Kе призивай Імення Cоспода, Nога твого, надаремно...

30

Uам’ятай день суботній, щоб святити його! Zість день
працюй і роби всю працю свою, а день сьомий – субота для
Cоспода, Nога твого...
31

Zануй свого батька та матір свою...

32
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Kе вбивай!

33

Kе чини перелюбу!

34

Kе кради!

35

Kе свідкуй неправдиво на свого ближнього!

36

Kе жадай дому ближнього свого; не жадай жони ближнього
свого, ані раба його,

37
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ані невільниці його, ані вола його, ані осла його, ані всього,
що ближнього твого (,их. 20:3–17).

38

(,ідео: 10 сек) Wоли ізраїльтяни почули ці слова, вони були
дуже зворушені. Якщо така воля Nожа, вони готові
виконати її!
39

Jнаючи, наскільки люди схильні забувати, Nог написав усі
Oесять Jаповідей на двох кам'яних скрижалях Gвоїм
перстом:
40

І коли Nог закінчив говорити з Yойсеєм на Gинайській горі,

41

дав йому дві таблиці свідоцтва, таблиці кам'яні,

42

писані перстом Nожим (,их. 31:18).

43

І хоча Nог уперше дав Gвій Jакон у письмовому вигляді, він
існував споконвіку. Jадовго до Gиная, і навіть Адама й Єви,
вічний, незмінний критерій добра лежав у основі Nожого
небесного правління.
44

Kавіть ангели керувалися Nожими Jаповідями. [м було дане
право вибирати – діяти за Nожим законом чи зневажити
його і повстати проти нього.
45
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Gатана і його ангели чинять свавільно – створюють свої
власні правила. І це повстання привело до їхнього вигнання
з неба.
46

Nіблія говорить: І сталась на небі війна: Yихаїл та його
Ангели чинили зо змієм війну, і змій воював та його ангели,

47

та не втрималися, і вже не знайшлося для них місця на небі.

48
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І скинений був змій великий, вуж стародавній, що зветься
диявол і сатана, що зводить весь всесвіт, і скинений був він
додолу,
49

а з ним і його ангели були скинені (Об’явл. 12:7–9). Але
були й ангели, що вирішили слідувати за Nогом і зберігати
вірність Qого закону.
50

Nлагословіть Cоспода, Qого Ангели, велетні сильні, що
виконують Qого слово... (Uсал.103:20).

51

Адам і Єва мали пізнання про закон Nожий ще в \демі, тому
що вони почували сором і провину після того, як згрішили.

52

А коли Wаїн розлютився через те, що Nог прийняв
приношення Авеля, а не його, Cосподь запитав його:

53
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!ого ти розгнівався? і чого похилилось обличчя твоє?

54

Отож коли ти добре робитимеш, то підіймеш обличчя своє,
а коли недобре, то в дверях гріх підстерігає...(Nут. 4:6, 7).
Jакон Nога вже діяв у той час, бо написано:
55

...де ж немає закону, немає переступу(Fимл. 4:15).

56

Kовий ,сесвітній словник ,ебстера стверджує: Jлочин...
порушення закону, обов’язку й ін.; гріх.

57

Авраам знав і виконував закон Nожий задовго до того, як
цей закон був проголошений на Gинаї.

58

!ерез те, що Авраам послухав голосу Yого і виконував те,
що виконувати Я звелів: заповіді Yої, постанови й закони
Yої (Nут. 26:5).
59

Jвичайно, задовго до Gинаю совість Qосипа спонукала його
зустріти спокусу, що виходила від дружини Uотіфара
такими словами:
60

...,ін не стримав від мене нічого, хіба що тебе, бо ти жінка
його;

61
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як же я вчиню це велике зло і згрішу перед Nогом? (Nут.
39:9).

62

Qосип знав, що перелюб – це гріх, він знав Nожий критерій
добра і зла. ,ін був твердий в рішучості не порушувати
Nожий святий закон.
63

(,ідео: 4 сек) Oіти Ізраїлеві були навчені служити і
коритися Nогові, але за час їхнього жорстокого полону в
Єгипті вони забули Nожий закон.
64

65

І сказав Cосподь до Yойсея: аж доки ви будете відмовлятися
виконувати заповіді Yої та закони Yої?

66

І сьомого дня народ відпочивав(,их. 16:28,30). Як бачите,
четверта заповідь була відома ще до Gиная.

67

Rак, Nожий Jакон є вічним мірилом правди для ,сесвіту. Rа
й насправді, чи потрібно нам дивуватися, що в Nога є закон,
що керує Qого царством?
68

Апостол Uавло писав: Nо Nог не є Nог безладу...

69
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Uісля виходу, за кілька тижнів до прибуття до Gинаю,
Cосподь дорікнув Yойсею за те, що ізраїльтяни порушували
Qого закон, намагаючись збирати манну в суботу:
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Але все нехай буде добропристойно і статечно (1 Wор.
14:33,40).

70

]одна держава не може існувати без закону. Kіяке
гармонійне, щасливе, безпечне суспільство не може існувати
без правил. Gама природа має свої закони; навіть діти не
можуть грати в ігри без правил.
71

Nо не слухачі закону справедливі перед Nогом,

72

але виконавці закону виправдані будуть (Fимл. 2:13). Як
бачите, важливо не тільки знати заповіді Nожі, а й
виконувати їх.
73

Ісус сказав: Якщо ви Yене любите, Yої заповіді зберігайте
(Qоан. 14:15). Ісус, по суті цитуючи Gтарий Jавіт, показав,
що любов лежить в основі дотримання всіх заповідей.
74

...^юби Cоспода Nога свого всім серцем своїм і всією душею
твоєю і всією своєю думкою.

75

Iе найбільша і найперша заповідь.

76

Ісус сказав: А друга однакова з нею: люби свого ближнього,
як самого себе

77
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Kа двох цих заповідях увесь Jакон і Uророки стоять(Yатв.
22:37–40).

78

Якщо ми справді любимо Nога всім серцем своїм і всією
душею своєю і всім розумінням своїм,

79

ми, звичайно ж, виражатимемо цю любов дотриманням
перших чотирьох заповідей:

80
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Nог буде на першому місці в нашому житті

81

Yи поклонятимемося тільки Qому одному

82

Yи шануватимемо і поважатимемо Qого Gвяте Ім'я

83

Yи приходитимемо на зустріч з Kим щосуботи. Yи з
радістю приходитимемо на зустріч з Kим щосуботи

84

І якщо ми справді любимо наших ближніх як самих себе, то
ми, звичайно ж,

85
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поважатимемо і шануватимемо наших батьків

86

цінуватимемо життя

87

будемо поборниками моральності

88

поважатимемо чужу власність

89

будемо чесними у наших взаєминах один з одним

90

не бажатимемо того, що належить іншому

91

Jа деякими оцінками, людина склала понад 35 мільйонів
законів, що контролюють її поводження.

92

Але в Oесятьох Jаповідях Nог склав кодекс, що охоплює всі
сфери людської поведінки. Rільки Nог міг написати такий
довершений закон. Nіблія говорить:
93
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Cосподній закон досконалий – він зміцнює душу...(Uсал.
19:8).

94

...У дотриманні їх – нагорода велика (Uс. 19:12).

95

Nогослов на ім’я Август Gтронг написав: Rільки закон
відображає Nожу природу.

96

97

Jрозуміло, що будь-яка зміна в законі зробила б його не
настільки досконалим. Але закон досконалий, і його не
можна змінити.
98

Gаме це мав на увазі Ісус, коли сказав ^егше небо і земля
проминеться, аніж одна риса з закону загине (^уки 16:17).

99

Але ви можете сказати: Я завжди відчував, що Oесять
Jаповідей обмежують моє щастя – якось утискають мою
волю. Nог ні в якому разі не хотів, щоб Qого закон був
тягарем для людини та заважав її щастю.
100

Kавпаки, Nог дав його нам, аби він був захисною стіною,
котра огороджує нас від горя і провини. ,ін хотів, щоб Qого
закон гарантував волю і безпеку кожної людини, де б вона
не була.
101
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Kині ми можемо сказати: Oесять Jаповідей – ніщо інше, як
відображення Nожого характеру – характеру незмінного!
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Cосподь сказав: О, коли б їхнє серце було в них на те, щоб
боялися Yене й пильнували всіх заповідей Yоїх по всі дні,

102

щоб добре було їм та синам їх навіки (Uовт.Jак. 5:29).

103

Uодібно до того, як ми робимо огородження на мостах і
гірських дорогах, щоб вони могли захистити нас від
небезпеки, так і Nог дарував нам Gвій закон, аби захистити
нас на життєвому шляху.
104

Але в Nога була ще одна причина дати нам Gвій закон:
...Jаконом бо гріх пізнається (Fим. 3:20).

105

Як сказав Uавло: ......Але я не пізнав гріха, як тільки через
Jакон.

106

Nо я не знав би і пожадливості, коли б Jакон не наказував:
не пожадай (Fимл. 7:7).

107

108

Fозповідають історію про одну принцесу, чиї підлеглі
переконали її, що краса її не знає собі рівних. І ось одного
разу в її місто приїхав купець і продав їй дзеркальце. Wоли
вона поглянула в дзеркало, її вигляд привів її в жах і вона
розбила його на дрібні шматочки.
Jакон Nожий подібний до дзеркала, і коли ми дивимося в
нього, нам, як і тій принцесі, не дуже подобається побачене,

109
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але знищення або ігнорування закону не змінить нашого
стану.

110

6акон вказує нам на наші гріхи! 9ін – наш путівник до
щасливого, вільного від провини життя, якщо ми слідуємо
=ожим розпорядженням, викладеним у >ого законі.
111

112

=іля воріт Dдемського саду =ог поставив яскраве
нагадування про те, що неслухняність приносить смерть чи
то порушнику, чи безневинній жертві. Fа знак своєї віри в
=ожий план порятунку грішникові належало приносити в
жертву ягня.
Hак =ог мав намір допомогти Адамові зрозуміти, що
безневинний @ин =ожий має померти заради вимог
порушеного закону. Iристові, Агнцю =ожому, належало
понести на @обі покарання людини і вмерти його смертю.

114

Як бачите, закон не може нікого врятувати від гріха.

115

Апостол Lавло сказав...Якби бо був даний 6акон, що міг
оживляти,

116
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113

6акон не може дати нам силу перемогти гріх або позбутися
провини. ?
@кільки б ми не робили добрих справ у майбутньому, вони
не згладять гріхів, зроблених у минулому. ?
Але як же нам одержати прощення? Як врятуватися від
покарання за порушення закону, що є смерть?
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то праведність справді була б від закону (Mал. 3:21). Fе
закон приносить нам прощення і порятунок, а =ожа
благодать! Hільки завдяки жертві Iриста ми можемо мати
вічне життя.
117

=о заплата за гріх – смерть, а дар =ожий – вічне життя в
Iристі Ісусі, Mосподі нашім (Oимл. 6:23). @пасіння не можна
заслужити дотриманням 6акону:
118

=о спасенні ви благодаттю через віру, а це не від вас, то –
дар =ожий,

119

не від діл, щоб ніхто не хвалився (Dфес. 2:8, 9).

120

Якщо ми рятуємося благодаттю, то чи можемо ми жити
життям непослуху? FІ 9 ЯQОSУ OА6І!

121

Lавло писав: Uо ж скажемо? Lозостанемося в гріху, щоб
благодать примножилася?

122

Fіяк. Sи, що вмерли для гріха, як ще будемо жити в нім?
(Oимл.6:1,2). @пасіння пропонується тим, хто бажає бути
врятованими від гріха і ввійти в Vарство =оже.
123

Wеякі люди вважають, що закон =ожий скасовано. Але
замисліться на мить.

124
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Якщо немає закону, то немає і гріха, тому що гріх – це
беззаконня.

125

Якщо немає закону, то ми не маємо потреби в благодаті,
оскільки благодать – це милість =ожа до нас, коли ми
порушуємо =ожий закон.
126

Якщо ми не маємо потреби в благодаті, ми не маємо потреби
і в хресті.

127

Якщо ув'язнений, що очікує смерті,

129

одержує помилування і волю, чи означає це, що тепер він
вільний чинити протизаконно? І робити те, що йому
заманеться? 6овсім ні!
130

Якщо йому простили, то він тим більше має дотримуватись
закону країни з почуттям вдячності.

131

17
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128

Якщо ми не маємо потреби в хресті, то нам, зрозуміло, не
потрібний і @паситель. ?
Якщо ми відкидаємо закон, то ми також відкидаємо... гріх,
благодать, хрест і @пасителя. Але ж ми маємо потребу в
@пасителі, що помер на хресті, аби врятувати нас
благодаттю і заплатити за наш борг гріха, який ми вчинили
порушив >ого закон. Vе є Євангелія. =лагодать не скасовує
=ожий закон. Yерез =ожу благодать ми маємо бажання
сповняти =ожий закон.
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132

Fайголовніше, що =ожий закон указує на наші гріхи і
допомагає відчути потребу в @пасителі. Qоли ми приймаємо
Iриста як нашого @пасителя і Mоспода, 9ін дає нам
прощення, а також силу виконувати >ого заповіді, тому що
9ін пообіцяв:
...Lокладу Я закони @вої на їхні думки і на їхніх серцях
напишу їх; і буду їм =огом, вони ж будуть народом
Sоїм...(Євр.8:10).

133

Адже зовсім нескладно робити те, що вам по душі, правда?
@аме це обіцяв Mосподь тим, хто піде за Fим. 9ін запише
@вій закон в їхні серця, і їм подобатиметься дотримуватися
його.
134

(9ідео: 8 сек) Zише так людина зможе коритися і слідувати
за =огом. @аме завдяки @воїй любові до Отця Iристос міг
дотримуватися заповіді,
135

тому що 9ін сказав: ...Я зберіг заповіді Отця Sого, і
перебуваю в >ого любові (>оан.15:10).

136

Ісус просить нас виявити нашу любов до Fього у виконанні
>ого заповідей: Якщо ви Sене любите, – Sої заповіді
зберігайте (>оан.14:15).
137

Fайбільший вияв любові й покірності волі =ожій було
яскраво продемонстровано однієї холодної, темної ночі під
старим оливковим деревом у саду. 6 краплями крові, що
стікали з >ого чола, @ин =ожий молився:
138

...Отче Sій! Qоли можна, нехай обминає ця чаша Sене; та
проте – не як Я хочу, а як Hи (Sатв. 26:39). Wоля
людського роду знаходилася на терезах, грішному світові
належало або одержати спасіння, або загинути.
139

18
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Yи переборе цей молодий галілеянин найбільше бажання
жити і чи погодиться вмерти на Mолгофі? Адже 9ін міг
стерти піт з чола і сказати: Fехай грішник страждає від
наслідків своїх гріхів.
140

Fі, 9ін поніс наш хрест. 9ін зробив цей вибір і помер за
наші гріхи. 9ін пролив @вою кров, щоб ми могли отримати
прощення. 9ін помер нашою смертю, аби ми могли вічно
жити поруч з Fим.
141

9ідтоді, як Iристос заплатив за наші гріхи, можемо миттєво
одержувати прощення.

142

143

Якби =ожий закон можна було скасувати або змінити, то
Ісусові не довелося б помирати на хресті. Mолгофа була б не
потрібна.
144

Але =ог не міг ігнорувати гріхи винної людини!

145

9ін не міг змінити @вій закон.

146

Hому грішна людина мала потребу в @пасителі. І слава
=огові за >ого любов, за те що 9ін погодився віддати @вого
Єдинородного @ина на смерть замість нас!
147

19
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@тарий, грубо витесаний хрест на височині, названою
Mолгофою, служить вічним нагадуванням про ту високу
ціну, яку заплатив =ог задля вимог порушеного закону і
спасіння винної людини.
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Hак бо =ог полюбив світ, що дав @ина @вого
Однородженого,

148

щоб кожен, хто вірує в Fього, не загинув, але мав життя
вічне (>оан. 3:16).

149

Qнига Об’явлення зображує людей, що будуть готові
зустріти Ісуса під час >ого Wругого Lришестя і
відправляться з Fим додому, аби провести вічність в
небесному місті.
150

=ог говорить про них: Hут терпеливість святих, що
додержують заповіді =ожі та Ісусову віру (Об’явл. 14:12).

151

У вірші 14 >оан говорить: І глянув я, і ото біла хмара, а на
хмарі сидить подібний до Zюдського @ина;

152

9ін мав на своїй голові золотого вінця, а в руці його гострий
серп. Hут показано Mоспода, котрий іде зібрати жнива на
землі.
153

У великому пророцтві, що Ісус дав >оанові в Qнизі
Об'явлення щодо історії церкви, 9ін говорить, що залишок
істинної =ожої церкви на цій землі можна буде описати так:
154

І змій розлютився на жінку, і пішов воювати з останком
насіння її,

155
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Uо вони бережуть =ожі заповіді та мають свідоцтво Ісусове
(Об'явл.12,17)

156

Vе записано в останній книзі =іблії.

157

158

9ін бажає омити наші гріхи. >ого благаючий голос усе ще
кличе:...І хто прагне, хай прийде, і хто хоче, хай воду життя
бере дармо (Об'явл. 22,17)
159

160

Один із будинків на околиці великого міста відвідав
проповідник. Mосподарка будинку була чемна, але стримана:
Я зовсім не цікавлюся ані =іблією, ані християнством —
сказала вона. Але якщо зайдете якось ввечері і застанете
мого чоловіка, він із задоволенням послухає 9ас. Я дуже б
хотіла, щоб ви зустрілись з моїм чоловіком.?
Lроповідник прийшов в субітній вечір. Lроведений вихідний
день з друзями за картами і спиртним, не давали можливість
цьому чоловіку вести обмірковану розмову.?
9ін намагався декілька раз шукати =іблію, яку подарувала
>ому мати, але в решті так і не знайшов її.

21
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Fарод =ожий настільки любить свого Hворця і 9ідкупителя,
що охоче робить все, про що 9ін просить. 9они хочуть
показати свою любов до Fього, виконуючи >ого волю.
9они визнають, що >ого воля міститься в >ого заповідях. ?
9они коряться Hому, Iто так багато зробив для них, щоб
спасти їх від гріха. ?
Ісус з протянутими руками кликає нас, Lрийдіть! 9ін ще і
ще кликає нас.?
9ін бажає дати силу нам для життя з Fим.
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161

162

163

22

Lроте алкоголь був не єдиною його проблемою. Азартні
ігри робили на нього не менш руйнівний вплив, крім того,
він був запеклим курцем. Vі й інші звички створили прірву
між ним і його дружиною. 9она вже збирала валізи і готова
була піти з дому. Lодружжя планували жити окремо.?
Але в серці цього чоловіка було бажання чогось ліпшого.
Fавіть алкоголь не міг згубити це бажання.?
Lроповідник домовився про постійні зустрічі по вивченню
=іблії.
Hиждень за тижнем, у міру розкриття тем зі @лова =ожого,
заклик, що виходить від хреста, почав позитивно впливати.
Iристос за допомогою @вого Wуха входив до ще одного
нужденного будинка. ?
Який чудовий був той вечір, коли ця людина сказала:
6атримайтеся, моя дружина зараз йде спати, і я хотів би
поговорити з вами з глазу на глаз.
Lотім він щиро поділився з проповідником історією життя,
яке так добре починалось. 9ін народився в сім'ї активних
християн, але дозволив бажанням юності взяти своє. Uе
один блудний син вийшов на широку дорогу, фка провадить
у далеку країну. Vерква скоро забулась. Імя =ога
промовлялось даремно. Але я хочу лише знати, що ви
зробили зі мною? Я не випиваю і не граю уже місяць. Я
викинув недокурену цигарку. 6робилось якесь диво. Sоя
дружина повернулась до мене. 9она мене провела на роботу
і поцілувала на прощання.?
Я дуже здивувався тому, що вона с посмішкою мені сказала:
Wжек, ти змінився, це мені подобається.?
Uо зі мною трапилося? Я впевнений, що це якимось чином
повязано з нашими біблійними зустрічами.
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164

Lроповідник сказав: Особисто я нічого не зробив, але вірю,
що пояснення цьому можна знайти в =іблії. 9ін розгорнув
=іблію, знайшов 2 Qор. 5,17 і почав читати: Hому то, коли
хто в Iристі, той створіння нове, стародавнє минуло, тот
сталось нове! ?
Wжек повільно прочитав: Fове створіння – новий Wжек!
Ось в чому справа! Fовий Wжек! І це дійсно так!?
Hак, друзі! Ісус Iристос є @ин =ожий, і тільки 9ін має силу
змінити людей. Hак, Ісус бажає змінити ваше життя. 9ін
хоче подарувати вам благодать і силу дотримуватись Dго
закону. Sожливо ви слабкі, але Ісус сильний простити вас і
очистити вас. 9ін дає силу жити новим життям. Fе
дозволяйте минулому затримувати вас. Ісус кличе вас. 9ін
закликає нас повернутись додому. Wавайте станемо на
коліна і скажемо: Mосподи, я йду. Wумайте лише за Ісуса. ?
@кажіть: Hак, Ісусе, я вже йду, у вже йду. ?
Wавайте помолимось.
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11 – !творені для кращого
Як задовольнити свої найзаповітніші бажання?

1

Якось знаменитий біолог 9омас :екслі приїхав до одного
міста. =ін запізнювався в університет, де йому потрібно
було читати лекцію, а тому, вскочивши в екіпаж,
запряжений кіньми, крикнув кебмену: „:они щодуху!”.
2

Hимало людей нині не знають спокою. =они не сидять на
місці. А постійно кудись поспішають. 9а насправді мало хто
знає, куди рухається. = людей немає мети життя.
4

Iаме з цієї причини Jог проголошує свою останню вістку в
заключній книзі Jіблії – Об’явленні. = 14 розділі, у вірші 7
апостол Lоан звертається до світу, який чекає Mришестя
Ісуса, такими словами:
5

„Mобійтеся Jога та славу віддайте Lому, бо настала година
суду Lого

6

і вклоніться 9ому, Oто створив небо, і землю, і море, і водні
джерела!” (Об’явл.14:7). Якщо у вас є карта вашого міста і
ви намагаєтесь у ній знайти якесь місце, то у вас нічого не
вийде, якщо карта неправильна, чи не так?
7

1
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3

Cебмен слухняно махнув своїм батогом і екіпаж з гуркотом
помчався вузькими вулицями. =томлений :екслі з
полегшенням розвалився на сидінні, як раптом йому спало на
думку: „Dюб’язний, хіба ти знаєш, куди мені потрібно
їхати?”. „Fі, ваша честь,- відповів кебмен, Але я їду так
швидко, як тільки можу.
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8

Cому поклонитися? Mоклонитися 9ому, Oто створив небо і
землю, 9ворцю всього. Jог запрошує нас спинитися і
замислитися над тим, куди ми йдемо. Cоли ми усвідомимо,
що були створені Jогом, тоді нам стане зрозуміло, навіщо
ми тут і куди йдемо.
Fині люди забули, що Jог є 9ворцем =сесвіту, нашого
світу, всього і всіх у світі. Одні люди говорять, що ми
можемо без сумніву довіряти Jіблії, інші – що цього робити
не можна. Oто має рацію?

9

10

11

(=ідеофільм: 6 с.) Iьогодні мільйони людей думають, що
вони з’явилися на землі в результаті еволюції. Qільярди
років ми перетворювались з одноклітинних організмів на
морських тварин, потім у сухопутних тварин, а далі в людей. R
=они думають, що все виникло випадково.
Hи відомо вам, що :осподь залишив нам пам’ятник, який
нагадує про те, що =ін – наш 9ворець? =ін залишив нам
щось таке, що нагадує нам щотижня про його творчу
діяльність в нашому світі й усьому =сесвіті. Якщо Jіблія
правдива, то ваша вічна участь залежить
=ін дав нам щотижневе нагадування про кінець Iвого
творчого тижня. Але майже увесь світ забув, у чому полягає
цей пам’ятник.

12

(=ідеофільм: 15 с.) А без цього нагадування більшість
людей забуло про те, що саме :осподь створив світ. 9ому в
наш час ми посилаємо людей на Qісяць, аби дізнатися, як
виникла наша Sемля.
13

14

2

Qи дивимось в далекий космос через потужні телескопи,
намагаючись зрозуміти, як виник =сесвіт. Tавайте
заглянемо краще в цю велику Cнигу – Jіблію, котру ще
називають Iловом Jожим, і подивимось, чи зможемо в ній
знайти свідчення її правоти, чи варто їй довіряти.
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15

Tо чого всі наші намагання і витрати? Uе тому, що ми
хочемо знайти відповідь на важливі питання: чи одинокі ми у
=сесвіті? Як ми потрапили сюди? Fавіщо ми тут? І куди ми
йдемо? 9ак що пошук триває. Uі питання постають перед
нами. Але це через те, що у нас все забуто, ми більш не
памятаємо звідки ми взялися!
Jог говорить світу, що забуває: „Mам’ятайте, пам’ятайте,
що я – =аш 9ворець. І для того щоб ви не забували про це, Я
дав вам знамено – символ!”.

16
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(=ідеофільм: 5 с.) У той час, як революційна теорія навчає,
що ми є результатом випадку, Jог говорить: „=и не є
результат еволюції. Я створив вас”.
17

Але дехто може запитати: „Яка ознака чи символ нагадує
нам про те, що ми створені Jогом?”. Mам’ятайте, ми з вами
вивчали, що Jог творив упродовж кожного дня творчого
тижня.
18

9воріння було грандіозною подією! Як Jог створив усе це
так швидко? Jіблія дає нам відповідь: „Jуде боятися
:оспода ціла земля, всі мешканці всесвіту будуть лякатись
Lого” .
19

„Jуде боятися :оспода ціла земля, всі мешканці всесвіту
будуть лякатись Lого” (Mсал.32:8–9).

20

21

Qи не можемо зрозуміти, як це було, але Jог може творити
одним лише словом. Iлово Jога сказане чи написане в Jіблії
має творчу силу і могутність. Uе можна пояснити, тільки
якщо ми визнаємо, що Jог дав нам цю Cнигу, аби ми могли
знати Lого волю стосовно нас.

3
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„І були скінчені небо й земля, і все воїнство їхнє” (Jут.2:1).

22

Sа шість днів Jог створив цей світ і прикрасив його кущами
і деревами, квітучими лугами і джерелами.

23

=ін створив сонячне світло і чудовий захід сонця, величний
місяць для прикраси ночі.

24

Але вінцем Lого творіння стали дві досконалі людини. Яка
честь бути створеними за образом свого 9ворця! =они були
створені для того, щоб управляти всією землею і тим, що на
ній.
25

„І Jог на Iвій образ людину створив, на образ Jожий її =ін
створив, як чоловіка та жінку створив їх” (Jут.1:27).

26

Але це ще не все! Jог хотів зробити ще дещо. Sверніть
увагу, що за словами Jіблії сталося наступного дня – в
сьомий день творіння.
27

„І скінчив Jог дня сьомого працю Iвою, яку =ін чинив

28

І =ін відпочив у дні сьомім від усієї праці Iвоєї, яку був
чинив”.

29
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„І поблагословив Jог день сьомий, і його освятив, бо в нім
відпочив =ін від усієї праці Iвоєї, яку, чинячи, Jог був
створив”.
30

Uе ось походження неба й землі, коли створено їх, у дні, як
:осподь Jог создав небо та землю (Jут.2:2–4).

31

Dише Jог може освятити будь-що, і Jіблія повідомляє нам,
що =ін освятив сьомий день.

33

Освячувати – означає відокремлювати від іншого для
священного вживання. Jог відокремив суботу від інших днів.
=она була відділена як освячений день – цілковитого
служіння Lому. Tеякі люди запитують: А чи є різниця, який
день відзначати? Fехай невелика іллюстрація допоможе вам.
У результаті одруження одна жінка освячується чи
відокремлюється для одного чоловіка. Mрипустимо, у вас
весілля. =и дуже схвильовані, з нетерпінням очікували цього
дня.

34

35

Mрипустимо також, що у вашої майбутньої дружини є шість
сестер. Mід час шлюбної церемонії одна жінка з'єднується з
одним чоловіком. =она відокремлюється для нього. =она
перестає бути однією із семи. =она освячена і належить
лише одному своєму чоловікові в шлюбі.
А якщо б після весілля одна із сестер дружини сказала: Яка
різниця? Cожна із семи сестер підходить для того, щоб бути
дружиною цього чоловіка, бо кожна з них не гірша, ніж
обрана. Wо ви скажете, чи є різниця?

36
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37

А що скаже наречена, чи є для неї різниця? Sвичайно, є! 9а
й чоловік скаже: Qоя наречена була обрана, освячена,
відділена й присвячена для мене! 9ак і Jог узяв звичайний
день, що складається з 24 годин, – сьомий день – і обрав
його, освятив, відокремив і посвятив його для Iебе.R
Iубота — благословенний, освячений день. Fа підставі
Jожого Iлова, благословен ні якийсь другий день, а сьомий
день.
От що сказав Iам Ісус: ...Iубота постала для чоловіка, а не
чоловік для суботи.

38

„9ому Iин Dюдський :осподь і суботі (Qарк. 2:27,28).

39

40

Jог дав нам суботу, аби ми могли пам'ятати, що з'явилися
зовсім не в результаті еволюції. R
Jог створив людину і весь цей чудовий світ за шість днів! R
Iубота повинна була стати святим часом, коли людина та її
9ворець відновлюють обітницю любові. R
Wотижня люди повинна помнити, що Jог створив небо і
землю в шість днів і спочив у сьомий.
Jог повелів людині пам'ятати це, коли власним перстом
записав цю заповідь у Sаконі. Hетверта заповідь знаходиться
в центрі святого Jожого Sакону. =ін заповів людству
пам'ятати цей день.

41

42

6

Якби люди завжди дотримувалися суботи як пам'ятника
творіння, то нині не було б ні еволюціоністів, ні
безбожників, ні скептиків. Iуботній спокій щотижня їм би
нагадував про їхнє походження і ставленння до 9ворця.
Cоли гріх почав поширюватися на землі, людина стала
забувати про своє походження, для чого живе і куде йде. R
Cоли це трапилось, людина забула як вона повинна жити.
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(=ідеофільм: 10 с.) Sа часів Qойсея народ ізраїльський
майже зовсім забув свого Jога. Ізраїльтяни віддалися
поклонінню рукотворним ідолам!
43

(=ідеофільм: 7 с.) Jог дивовижним чином позбавив їх від
ворогів, повів через пустелю в Обіцяну землю. = пустелі =ін
зробив дві речі з метою показати те, що хотів бачити в
народі щодо дотримання сьомого дня – суботи.
44
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45

(=ідеофільм: 10 с.) Mо-перше, =ін нагадав їм про те, що
саме =ін піклувався про них і вивів їх із землі єгипетської. R
=они не могли взяти із собою великих запасів продуктів і
згодом почали нарікати на нестачу їжі. R
Sдавалося, вони зовсім не оцінили всі чудеса і доброту
Jожу, яку =ін показав їм.
І промовив :осподь до Qойсея: Ось Я спускатиму вам
дощем хліб із неба,

46

а народ виходитиме й щоденно збиратиме, скільки треба на
день,

47

щоб випробувати його, чи буде він ходити в Qоєму Sаконі,
чи ні (=их.16:4). Oліб, про який тут говориться, звичайно
називають манною.
48

А настане шостий день, то приготують, що принесуть,

49

7

11 – !творені для кращого
і буде подвійне супроти того, що збирають день-у-день
(=их.16:5).

50

І сказали Qойсей та Аарон до всіх Ізраїлевих синів:

51

Fастане вечір і ви довідаєтеся, що :осподь вивів вас із
єгипетського краю (=их.16:6).

52

53

(=ідеофільм: 16 с.) Qанна з'являлася вночі, коли опускалася
роса. Xанком, після того як роса випаровувалася, манна
покривала землю. Dюди виходили і збирали її рано-вранці, а
до полудня манна, що залишилася, зникала. Однак
подивимось, що відбувалося в шостий день неділі;
І збирали його щоранку, кожен у міру своєї їди.

54

А розігрівалося сонце і воно розтавало”.

55

„І сталося шостого дня, поназбирували вони хліба подвійно,
два гомери на одного.

56

І посходилися всі начальники громади, і розповіли
Qойсеєві”.

57
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А він сказав до них: Uе те, що говорив :осподь: Mовний
спокій, субота свята для :оспода взавтра.

58

Wо будете пекти – печіть, а що будете варити – варіть, а все
позостале покладіть собі на сховок до ранку (=их.16:21–23).

59

60

«Zість день будете збирати його, а дня сьомого – субота: не
буде в ній того»(вірші 25–26).

61

Jільшість людей виконували повеління Jога, але деякі
вийшли в суботу збирати манну. Sверніть увагу, що Jог
сказав про це!
62

«І сказав :осподь до Qойсея: аж доки ви будете
відмовлятися виконувати заповіді Qої та закони Qої?»

63

«Mобачте, – :осподь дав вам суботу, тому =ін дає вам
шостого дня хліба двох днів. Iидіть кожен у себе, – нехай
сьомого дня не виходить ніхто з свого місця!»
64

Iидіть кожен у себе, – нехай сьомого дня не виходить ніхто
з свого місця!»

65

9
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Mро сьомий день сказав Qойсей: «Yжте манну сьогодні, бо
сьогодні субота для :оспода. Iьогодні не знайдете її на
полі».
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«І сьомого дня народ відпочивав». (=ихід 16:28–30)

66

Iубота була встановлена при творінні, і народ Jожий
дотримувався її ще до Iинаю, де Jог дав їм Tесять
Sаповідей.
67

9ак, третього місяця їхнього виходу з Єгипту Jог привів їх
до гори Iинай, там =ін з’явився Qойсеєві і дав йому вістку
для народу:
68

«А тепер, коли справді послухаєте Qого голосу, і будете
дотримувати Sаповіту Qого.

69

«9о станете Qені власністю більше всіх народів, бо вся
земля – то Qоя!

70

«А ви станете Qені царством священиків та народом святим:

71

оце ті речі, що про них будеш казати Ізраїлевим
синам»(=ихід 19:5–6).

72
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73

Jог дав чудову пропозицію Iвоєму народові. Якщо вони
будуть виконувати Lого Sаповіді, то стануть особливим
народом, святою нацією! Одна із цих заповідей була дана для
того, щоб люди ніколи не забували про свої стосунки з
9ворцем. 9ому вона і починається зі слова пам'ятай.
Mам’ятай день суботній, щоб святити його. Zість день
працюй і роби всю працю свою,

74

а день сьомий – субота для :оспода Jога твого: не роби
жодної праці

ні ти, ні син твій, ні дочка твоя, ні раб твій, ні рабиня твоя,

76

ні худоба твоя, ні приходько твій, що в брамах твоїх; бо
шість день творив :осподь

77

небо та землю, море та все, що в них, а дня сьомого спочив;

78

тому поблагословив :осподь день суботній і освятив його»
(=ихід 20: 8–11)

79

11
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80

Iубота знаходиться у серці Tесяти Sаповідей. R
Iубота – це пам’ятник творіння =она така ж давня, як і сам
цей світ! R
:осподь обіцяє Iвоєму народові велике благословення,
якщо він буде слухати Lого і пам’ятати Lого пам’ятник
творіння.
«Якщо ради суботи ти стримаєш ногу свою, щоб не чинити
своїх забаганок у день Qій святий, і будеш звати суботу
приємністю,

81

днем :осподнім святим та шанованим, і її пошануєш, – не
підеш своїми дорогами,

82

діла свого не шукатимеш та не будеш казати даремні слова,
-

83

84

9оді в :осподі розкошувати ти будеш...» (Ісая 58:13–14)
Якби людина пам’ятала про цей пам’ятник, то багато
проблем, з якими вона зустрічається, – забутий Jог,
бездумне життя, духовна криза – були б вирішені. 9оді б не
з’явилася теорія еволюції!
(=ідео: 8 сек.) Але, на жаль, Jожий народ забув. =ін
перестав поклонятися 9ворцеві в Lого святий день.

85

Iкоро народ почав поклонятися богам із дерева і каменю.
Fарод забув про своє коріння!

86
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Mротягом століть періодично, коли Jожі пророки закликали
народ навернутися до їхнього 9ворця, Ізраїль дотримувався
заповіді про суботу. Ісая підкреслює, що Jог ніколи не
прагнув обмежити суботу тільки єврейською нацією.
87

Iубота була встановлена ще до появи єврейського народу.
:осподь не обмежував таке благословення однією нацією.

88

89

«...Yх спроваджу на гору святу Qою, та потішу їх в домі
молитви Qоєї:

90

«Jо Qій дім буде названий домом молитви для всіх народів».
(Ісая 56:6–7)

91

Fіде в Jіблії сьомий день не названо «єврейською суботою»
Ісус показав, що цей день даний для всього людства. =ін
сказав:
92

Iубота постала для чоловіка, а не чоловік для суботи
(Qарк.2:27)

93

Jог сказав: «...А день сьомий – субота для :оспода Jога
твого...» (=их.20:10)

94
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=ін закликає всіх людей, де б вони не були, пам’ятати і
хоронити суботу, бути разом з Fим: «=сіх, хто хоронить
суботу»
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Ісус також сказав, що =ін є «=олодарем і суботи» (Qатв.
12:8), бо =ін створив її.

95

Ось чому Lоан, автор Об’явлення, назвав її «Tнем
:осподнім»(Об’явл.1:10) Iубота не просто пам’ятник
творіння і 9ворця. =она також ознака між Jогом і людиною.
96

« І святіть суботи Qої, і вони стануть знаком між Qною та
між вами,

97

«щоб пізнати, що Я :осподь, Jог ваш!» (Єзек.20:20). 9ой,
Oто освятив суботу під час творчого тижня, освячує і
грішних людей. Fаш 9ворець є також і нашим Iпасителем!
98

«І також дав Я їм Iвої суботи, щоб були вони знаком між
Qною та між вами,

99

«...щоб пізнати, що Я :осподь, що освячує їх» (Єзек.20:12)

100

(=ідео: 12 сек.) Iубота була встановлена перш, ніж з’явився
на землі гріх і буде дотримуватися і після його викорінення
на Sемлі.
101

«Jо як небо нове та нова та земля, що вчиню, стануть перед
обличчям Qоїм, говорить :осподь

102
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так стоятимуть ваші нащадки та ваше ім’я!

103

І станеться, кожного новомісячча в часі його, і щосуботи за
часу її

104

кожне тіло приходитиме, щоб вклонятися перед обличчям
Qоїм, говорить :осподь» (Іс.66:22,23).

106

(=ідео: 6 сек.) Усю вічність Jожий народ буде святкувати
суботній день на знак шанування Jога як 9ворця і
=икупителя. Якщо субота святкувалася до появи гріха на
Sемлі і буде святкуватися і на Fовій Sемлі, хіба народ
Jожий не повинен святкувати її і зараз?
Якщо у вас є запитання стосовно Jога і суботи, ми можемо
подивитися, як ставився до неї Ісус.

107

(=ідео: 5 сек.) Євангеліст Dука повідомляє, що робив Ісус у
суботу:

108

«І прийшов в Fазарет, де був вихований,

109

(=ідео: 1 сек.) і за звичаєм Iвоїм =ін прийшов дня
суботнього до синагоги, і став, щоб читати» (Dука 4:16)
Jіблія говорить, що це було звичаєм Ісуса!
110
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У словнику сказано: «Iубота –

111

сьомий день тижня».

112

Якщо цей день і був змінений або забутий у період від Адама
до Qойсея, то Jог виправив це становище, коли написав
Tесять Sаповідей на Iинаї.
113

(=ідео: 11сек) Якщо дотримання цього дня було втрачене в
період від Qойсея до Ісуса, то Oристос показав значення цієї
заповіді.
114

(=ідео: 9 сек.) Якби цей день було змінено при житті
апостолів, то вони обов’язково написали би про це.

115

(=ідео: 9 Iек.) Євреї, які ведуть точний відлік часу, досі
поклоняються сьомого дня, або в суботу.

116

117

(=ідео 19) Mротягом Iвого земного життя Ісус ніколи не
ставив під сумнів день спокою. Iуперечки точилися тільки
навколо того, ЯC потрібно його дотримуватися. Xабини
спотворили дотримання суботнього дня, встановивши
численні правила, важкі для виконання.
Cоли Ісуса засуджували за те, що зціляв людей у суботу,
=ін відповідав:

118
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«...9ому можна чинити добро й у суботу» (Qатв.12:12)

119

120

(=ідео11) Sначення дотримання суботнього дня було
продемонстровано послідовниками Ісуса відразу ж після
Lого смерті. Mід час цієї кризи друзі Ісуса спочивали за
Jожою заповіддю, вони відклали намащення Lого тіла
пахощами до закінчення суботи.
«Tень той був Mриготування, і наставала субота».

122

«А жінки, що прийшли з Fим із :алілеї, йшли слідом, і вони
бачили гроба, і як покладене тіло Lого».

123

«Mовернувшись, вони наготували пахощів і мира, а в суботу,
за заповіддю, спочивали». (Dк.23:54–56)

124

125

(=ідео 8) 9ого дня, що передував суботі, були зруйновані
їхні надії, пов’язані з Ісусом. =они були свідками Lого
жахливої смерті на хресті. Yхні надії і сподівання лежали в
темній печері. =они хотіли намастити пахощами Lого
мертве тіло.

17
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121

(=ідео 18) Jіблія говорить, що Ісус зціляв людей і служив
їм. R
Iубота дана, аби провадити нас до досконалості і дарувати
нам душевний спокій. R
=она дана для відродження Jожого образу в нас, і для того,
щоб звернути наш погляд на 9ворця! R
У цьому полягала місія Ісуса, для якої =ін прийшов, це була
місія Lого учнів після того, як =ін залишив їх.
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«А дня першого в тижні прийшли вони рано вранці до гробу,
несучи наготовані пахощі...» (Dука 24:1)

126

Tавайте ще раз подивимося на події цих пам’ятних днів.

127

1. M’ятниця: Ісус помер; жінки підготували миро та пахощі

128

2. Iубота (день спокою): Ісус покоїться у гробі; Lого учні
також спочивають

129

3. Fеділя(перший день тижня): Ісус воскрес із мертвих,
жінки прийшли для намащення тіла Ісуса. Fемає жодних
сумнівів, що день, який Ісус провів у гробі, був саме сьомим
днем – суботою
130

Ісус висів на хресті в день приготування і вигукнув:
«Sвершилося!..»(Lоан.19:30)

131

Lого місія викуплення була завершена! =ін покоївся в гробі
всю суботу.

132
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133

(=ідео 6 сек.) І воскрес у неділю, першого дня тижня. =ін
дотримувався суботи навіть у Iвоїй смерті; =ін покоївся в
гробниці суботнього дня. Iтоячи біля хреста, ми бачимо, що
є один день, який відрізняється від шести інших!
Dегковажно ставитися до суботи, — означає легковажно
ставитись до творіння, до Iінаю, до самої :олгофи.
9ак, для нас дуже важливо, якого дня із семи ми
дотримуємося. Oристиянський письменник Tж.=андеман
стверджував:

134

135

Як можна дивитися на Fього, помираючого на хресті через
те, що Sакон не може бути порушений навіть заради
спасіння Lого власного життя.
136

як можна перебувати в ясному сяйві :олгофського хреста і
говорити, що це не має значення?» – Mам’ятний день, с.40

137

9ворець сказав: «Mам’ятай», однак багато людей забули!
Ісус заповів, щоб християни завжди дотримувалися
суботнього дня.
138

«Qоліться ж, щоб ваша втеча не сталася зимою, ані в
суботу». (Qатв.24:20)

139
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Як можна дивитися на його послідовників, які
відмовляються порушувати священні години навіть з
добрими намірами,
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(=ідео 6 сек.) Ісус передбачав, що християни в 70 р. після
H.O., (цього року був Єрусалим зруйнований), усе ще
дотримуватимуться суботнього дня.
140

Fовий Sавіт свідчить, що учні Ісуса дотримувалися суботи
після Lого воскресіння: «...то прийшли до Iолуня, де була
синагога юдейська»
141

«...Mавло, за звичаєм своїм, до них увійшов і з ними змагавсь
три суботи з Mисання» (Tії 17:1–2). Fаступної суботи, коли
Mавло проповідував, прийшли деякі язичники з проханням:
142

«Язичники просили їх говорити про те ж наступної суботи»

143

«А в наступну суботу зібралося майже все місто послухати
Jожого Iлова».(Tії 13:42,44)

144

У книзі Tії згадуються 84 суботні служіння, проведених
Mавлом.

145

Iубота проходить золотою ниткою від Jуття до Об’явлення.
У книзі Об’явлення зображуються ті, хто приготувався до
зустрічі з Ісусом під час Lого Tругого приходу!
146

«9ут терпеливість святих, що додержують заповіді Jожі та
Ісусову віру!»(Об’явл.14:12)

147
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Ісус сказав: «Якщо ви Qене любите, Qої заповіді
зберігаєте!» (Ів.14:15) Одна із цих заповідей звучить так:
«Mам’ятай день суботній».
148

Якщо ми будемо поклонятися Jогові, нашому 9ворцю,
щотижня сьомого дня, у суботу, то ніколи не забудемо,
звідки прийшли і Oто створив нас та оточуючий світ.
149

150

Fам не потрібно буде запитувати, як ми потрапили на
планету Sемля, – адже ми тут тому, що були потрібні
Jогові, і =ін створив нас.
151

9ой самий Ісус, Cотрий просив вас: «Mам’ятай», простягає
до вас Iвої руки сьогодні, руки, які були прибиті до
:олгофського хреста за ваші гріхи. Lого ніжний голос
кличе: «Іди за Qною».
152

153

Hи підете ви нині за своїм 9ворцем? Hи будете ви
виконувати Lого Sаповіді і дотримуватися суботнього дня,
який =ін створив для вас? Hи будете ви віднині поклонятися
Lому щотижня сьомого дня – у суботу? R
Hи будете ви наслідувати приклад Ісуса та Lого апостолів,
щоб поклонятися вашому 9ворцю в сьомий день?

21
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Якщо ми будемо дотримуватися суботнього спокою
щотижня, то нам не потрібно буде запитувати, хто ми, бо ми
- сини і дочки Jога, Uаря =сесвіту!
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154

22

Iубота – це не просто день поклоніння. R
Uе питання, що стосується нашої вірності Ісусові протягом
всього нашого життя. Tотримуватися її означає стояти
поряд з Адамом і Євою під час їхнього першого суботнього
богослужіння в \демі. Tотримуватися її означає виконувати
Jожі заповіді разом з Qойсеєм, коли Jог сказав, Mам'ятай
день суботній, щоб святити його!R
Tотримуватися її означає поклонятися в той самий день як
Ісая, Єремія, Tаниїл і усі герої віри Iтарого Sаповіту.R
Tотримуватись YY означає славити Jога кожну Iуботу, як
9ворець усього разом з Mетром, Яковом і Lоаном.R
Tотримуватися її означає бути частиною Jожого народу
останнього часу, котрий дотримується заповідей, як пише
про це книга Об'явлення.R
Hи бажаєте ви сказати, 9ак, Ісус, я хочу бути с 9обою. Я
бажаю поставити 9ебе на перше місце в моєму житті. Я
бажаю йти за 9обою, куди б 9и не пішов.R
Якщо це ваше бажання, підійміть вашу руку і ми
помолимося.

12 – !ільйони, обмануті міфом
!е допустіть, щоб це сталося і з вами.

1

2

4

Kи могло так статися, щоб у християнську Lеркву проник
релігійний міф? Адже мова йде не про якихось павуків! G
5ільйони людей поклоняються ?огові в перший день тижня,
думаючи, що це біблійна субота. !а нашій попередній
зустрічі ми з’ясували, що сьомий день неділі Mубота, це
?ожий день. Як у підручниках вчили, що павук має шість
лапок, так і мільйони людей приймають міф про суботній
день.G
Nричина, чому ви прийшли на ці зустрічі полягає в тому, що
ви бажаєте знати правду. >и, дійсно бажаєте знати, що
?оже Mлово говорить про це? Kи ви бажаєте знати, що
навчають релігійні лідери? >и бажаєте знати, що говорить
?ог.G
Oавайте подивимося, що ми з'ясували на минулій зустрічі.
(>ідео 8) 5и дізналися, що ?ог дав нам щотижня особливий
день – суботу, коли ми поклоняємося Pому і згадуємо Pого
творчу роботу, як Jворця. G
5и з’ясували, що суботою може бути тільки один день, і
лише сьомий. G
5и дізналися також, що ?ожий народ дотримуватиметься
суботи до кінця цього світу і на небі з нашим Jворцем.
Але якщо ми поглянемо навколо, то побачимо, що більшість
людей не поклоняються ?огові сьомого дня.

5

1
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3

5іф легко прийняти за правду, якщо він існує довгий час.
>ізьмемо, наприклад, павука. ?лизько 350 р. до !.@.
великий грецький філософ Аристотель класифікував
павука, як шестиногу комаху. І до @@ ст. всі вірили, що в
павука дійсно шість лапок. !іхто навіть не турбувався
порахувати. > кінці кінців, хто б наважився перечити
великому Аристотелю?G
Але з'явився Hамарк, видатний біолог і природознавець. >ін
уважно порахував лапки павука.G
Як ви думаєте, скільки лапок він нарахував? Jочно, вісім.G
5іф, якому вчили століттями, був зруйнований тому, що
Hамарк не полінувався порахувати.
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?агато хто не поклоняються ?огові ?іблії, а служать іншим
богам.

6

7

Kимало людей, які поклоняються біблійному ?огові,
проводять богослужіння іншого дня, а не того, який >ін
освятив. Kому так відбувається? G
!евже ?ог змінив дні? G
5оже, хтось інший змінив цей день? G
Kому так багато людей дотримуються неділі як ?ожого дня,
тоді як ?ожий день є сьомий день Mубота?
5и з’ясували, що як у Mвоєму Rаконі ?ог дав усім жителям
землі ознаку – особливий знак.

8

«І також дав Я їм Mвої суботи, щоб були вони знаком поміж
мною та поміж ними,

9

щоб пізнати, що Я Sосподь, що освячує їх».

10

«І святіть суботи 5ої, і вони стануть знаком між 5ною та
між вами,

11

щоб пізнати, що Я – Sосподь, ?ог ваш» Єзекл. 20:12,20

12

2
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13

(>ідео 4) ?іблія від початку і до кінця свідчить про те, що
?ог установив суботній день і що цей день – сьомий день
тижня. !іде в ?іблії немає жодного слова про те, що ?ог
змінив день поклоніння і спокою, цей знак між !им та Pого
народом.
(>ідео 10) Oавайте згадаємо, що ми вже дізналися з ?ожого
Mлова про суботу. Uоли ?ог закінчив творити планету
Rемля і людину, >ін відокремив суботу.

14

Nам’ятник творіння на всі часи земної історії.

Uоли ?ог написав Mвій Rакон на горі Mинай, >ін помістив у
його центрі заповідь про суботу.

16

(>ідео 5) Lя заповідь мала бути вічним нагадуванням людині
про те, що вона з’явилася на землі невипадково.

17

Sосподь заповів святити сьомий день як памятник Pого
творчої сили.

18

А в сьомий день спочив Vо ж стосується Pого заповідей, то
Sосподь через 5ойсея сказав до народу, що їм не можна ні
додавати, ні віднімати від слів Rакону
19

«!е додавайте до того, що Я вам наказую, і не зменшуйте з
того;

20

3
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щоб виконувати заповіді Sоспода, ?ога вашого, що я наказав
вам». (Nовт.Rак.4:2) ?ог також сказав їм:

21

«!е збезчещу Mвого заповіту, а що було з уст 5оїх вийшло,
того не зміню!» (Nсал.89:35)

22

Ісус був сповнений рішучості звеличити Rакон, який >ін дав
на горі Mинай. У !агірній проповіді >ін сказав, що прийшов
не порушити Rакон і пророків, але виконати!
23

Rверніть увагу на Pого слова: «!е подумайте, ніби Я
руйнувати Rакон чи пророків прийшов, – Я не руйнувати
прийшов, але виконати»
24

«Nоправді ж кажу вам: Oоки небо і земля не минеться,

25

ані йота єдина, ані жоден значок із Rакону не минеться, аж
поки не збудеться все».

26

@то ж порушить одну з найменших цих заповідей та й
людей так навчить,

27

той буде найменшим у Lарстві !ебесному» (5атв.5:17–19)
Uоли ?ог дав Oесять Rаповідей Mвоєму народові, >ін дав
ясно зрозуміти, що жодна людина не має права змінювати
або переглядати вказівки, які вийшли з Pого святих вуст
28

4
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Ісус на власному прикладі показав, що бажає вшанувати той
день, який разом зі Mвоїм Отцем освятив у перший тиждень
земної історії.
29

«І прибув до !азарету, де був вихований. І за звичаєм >ін
прийшов

30

дня суботнього до синагоги, і став, щоб читати» (Hк.4:16)

Uоли релігійні лідери звинуватили учнів Ісуса в порушенні
суботи, Ісус сказав, що >ін є >олодарем цього дня.

32

«Mубота постала для чоловіка, а не чоловік для суботи»

33

«А тому-то Mин Hюдський Sосподь і суботі»(5арк.2:27–28)

34

Ісус не тільки шанував суботній день, але й заповідав Mвоїм
учням молитися про те, щоб вони мали можливість
дотримуватися суботи в майбутньому.
35

5и читаємо про це в 5атв.24:20: «5оліться ж, щоб ваша
втеча не сталася зимою, ані в суботу».

36

5
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Jут Ісус говорить про втечу Mвоїх послідовників з
Єрусалима перед

37

Pого зруйнуванням в 70р. після !.@. римськими військами.

38

Ісус знав, що Pого послідовники будуть шанувати суботу і
через багато років після Pого вознесіння.

39

40

41

Ортодоксальні юдеї поклоняються в суботній день,
починаючи від заходу сонця, ось уже понад 3500 років Oе б
у світі юдеї не проживали, вони і зараз визнають суботу,
сьомий день тижня як день, відокремлений ?огом для
поклоніння.
!авіть якби ?іблія була єдиним джерелом інформації, ми б і
тоді могли визначити, який день є сьомим, або суботою.
Oавайте звернемося до розповіді про розп’яття в Євангелії
від Hуки, де змальовані події тих днів. G
@ристос помер на хресті в п’ятницю. Oалі ?іблія пояснює:
«Oень той був приготування, і наставала субота.

42

А жінки, що прийшли були з ним із Sалілеї, йшли слідом, і
вони бачили гроба, і як покладене тіло Pого.

43

Nовернувшись, вони наготували пахощів і мира, а в суботу
за заповіддю, спочивали.

44
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А дня першого в тижні прийшли вони рано вранці до гробу,
несучи наготовані пахощі.

45

Nрийшли вони до гроба, а разом з ними деякі інші»(Hука
23:54–56; 24:1).

46

47

?іблія говорить нам, що між цими днями стоїть субота, «за
заповіддю».

48

(>ідео 4) І хоча Hука писав ці слова через багато років після
розп’яття, >ін продовжує називати неділю першим днем
тижня, а сьомий день – «суботою». ?іблійна розповідь
проводить чітке розмежування між цими двома днями.
49

Апостоли продовжували поклонятися і проповідувати в
сьомий день протягом багатьох років після хреста.

50

Jекст: (Oії13:14,42,44) ?іблія говорить: коли Nавло і його
супутники прийшли до Антіохії, вони «дня суботнього до
синагоги ввійшли і посідали»
51

>же пізніше, «як стали вони виходити з Юдейської
синагоги,

52
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?ільшість християн святкують свято, яке називається
Mтрасною п’ятницею в пам’ять про смерть @риста. >они
також святкують Nасху в день недільний на честь Pого
воскресіння.
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язичники просили їх говорити про те ж і в наступну
суботу».

53

«А в наступну суботу зібралося майже все місто послухати
?ожого слова» (Oії 13:42,44). Nавло за своїм звичаєм
поклонявся в синагозі щосуботи:
54

55

«І він щосуботи розмову точив у синагозі, переконуючи
Юдеїв та Sелленів» (Oії 18:4). !а підставі цих біблійних
текстів можна зробити очевидний висновок про те, що ні
@ристос, ні Pого апостоли не змінювали день поклоніння. G
У ?іблії немає про це жодних записів, які були б наказами
про цю зміну дня поклоніння.
Zоден з новозавітних авторів не говорить про жодну зміну
суботнього дня. Якби відбулася така зміна, вона б стала б
однією з головних тем будь-якої новозавітної книги ?іблії!

56

57

?ог сказав: «...А що з уст 5оїх вийшло, того не зміню!»
(Nсал.89:36) ?ог не змінив Mвого Rакону, і ніхто не має
права змінювати його! G
Lе визнають богослови з різних церков, які дотримуються
недільного дня.
Uатолицький кардинал Oжеймс Sіббонс колись написав: «>и
можете прочитати всю ?іблію від ?уття до Об’явлення і
ніде не знайдете жодного натяку на освячення недільного
дня».

58

Mвяте Nисання наказує дотримуватися суботи. – >іра наших
батьків, стор. 111, 112

59
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5етодист Uловіс S.Kаппел висловив подібну думку:
«Nричина, за якою ми дотримуємося першого дня замість
сьомого, не має у своїй основі жодного ?ожого повеління».
60

Uожен, хто шукатиме в Nисанні повеління святкувати
замість сьомого дня перший, зазнає невдачі. – Oесять
правил для життя, с.61
61

62

Ось що ми читаємо у Mократа Mхоласта, історика 5 ст.:
«5айже всі церкви по всьому світу щотижня звершують
святі таїнства (>ечерю Sосподню) в суботу.
63

А ось християни Александрії та [има через якийсь переказ
перестали робити це». Lерковна історія, процитовано
U.?.@ейнесом, від Mуботи до неділі, с.35
64

Інші історики зазначають: у Mередні віки існувало багато
християнських груп, які дотримувалися сьомого дня суботи,
і цей звичай відображений у багатьох документах
тогочасними християнами.
65

?агато церковних істориків зазначають, що поступовий
перехід від одного дня до іншого почався десь між 70 та 135
роками після !.@., коли два повстання юдеїв були жорстоко
придушені римлянами.
66
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Zодних біблійних свідоцтв про те, що @ристос та Pого учні
шанували інший день та навчали цього інших! G
«Jак звідки ж походить звичай дотримуватися недільного
дня?» – запитаєте ви.
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67

Rростаюча ворожість римлян щодо євреїв разом з
конфліктом між євреями та християнами викликали появу і
поширення антисемітської літератури, яка, у свою чергу,
породила сильні антиєврейські настрої по всій [имській
імперії. G
@ристияни стали все більш хворобливо сприймати, коли їх
ставили на один рівень з євреями. R тих пір, багатьма
християнами, дотримування суботи звелось до незначної
потреби так, як субота якимось чином зближала християн з
євреями.
«Є серйозні свідчення про те, що дотримання недільного дня
було запроваджено саме в цей час у зв’язку з Nасхальною
неділею,

68

як спроба показати римським властям відмінності між
християнством та юдаїзмом». (там же, стор. 237)

69

Rважаючи на це, легко зрозуміти, чому християни, які
мешкали в столиці [имської імперії, були серед перших, хто
став відгороджуватись від тих шанувальників суботи. >они
жили в центрі імперії, де ворожнеча була найбільшою!
70

(>ідео 7 сек.) Kи варто дивуватися, що вони могли
відхилятися від дотримування суботи, огидного для римлян
звичаю. Uрім того, церква в [имі складалася в основному з
навернених язичників.
71

Lікаво відзначити, як Nавло звертався до церкви в [имі:
«Uажу вам, язичники...»([имл.11:13)

72

Lі християни, недавно навернені з ідолопоклонства, не були
утверджені в дотриманні суботи як християни з євреїв, які
завжди дотримувалися цієї заповіді.
73

10

12 – !ільйони, обмануті міфом
Kому ж вибрано неділю, а не будь-який інший день тижня?
Sарне запитання! Язичники [имської імперії протягом
багатьох століть поклонялися сонцю, вшановуючи перший
день тижня як день сонця.
74

75

Nротягом багатьох століть перший день тижня зазначався
не як святий день, а як вихідний. Nотім обох днів стали
дотримуватися як святих.
76

> «Апостольських конституціях», у розділі 23 ми можемо
прочитати: «@ристияни були не єдиними, хто став
легковажним і поступово відходив від своєї віри.
77

Апостольська Lерква твердо стояла в чистоті віри, але коли
на зміну їй прийшло друге і третє покоління християн,

78

ми знаходимо свідчення компромісу та відступництва».

79

Lя тенденція до компромісу виявилась в першому
громадянському недільному законі, виданому [имським
імператором Uонстантином 7 березня 321 р. після !.@.
80
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[имські імператори навіть видавали себе за бога сонця,
зображуючи символ сонця на своїх монетах і будівлях та
вимагаючи поклоніння від своїх підлеглих. G
Oеякі богослови вважають, що Lерква побачила вигоду в
компромісі з язичництвом. G
Якщо Lерква прийме язичницькі звичаї, то язичники
приймуть християнство швидше і будуть почувати себе як
вдома.G
Lе принесе велику вигоду імперії, об'єднав усіх в одну
релігію.
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Vе будучи язичником, він постановив: «У вельмишанований
Oень сонця всі магістрати і люди, що проживають у містах,
хай перебувають у спокої, а всім майстерням належить бути
зачиненими.
81

У провінціях, однак, люди, які працюють у сільському
господарстві, можуть вільно і законно продовжувати
займатися своїми справами». Історія @ристиянської церкви,
вид. 1902 р., т. 3, стор.380
82

!аступний крок у прийнятті недільного дня був зроблений
[имською церквою на Hаодикійському соборі. Jоді було
прийнято перший релігійний закон, пов’язаний з
дотриманням недільного дня.
83

У 325 р. Mильвестр, Єпископ [иму, назвав перший день днем
Sосподнім. Historia Ecclesiastica с.739 !а Oругому
Hаодикійському Mоборі, який відбувся 364 року, було
прийнято наступний закон:
84

«@ристияни не повинні більше юдействувати і святкувати
суботу... >они повинні працювати в цей день;

85

але вони повинні особливо шанувати день Sосподній і,
будучи християнами, якщо це можливо,

86

не працювати цього дня». Історія церковних соборів, т.2,
стор.316

87

!езважаючи на це, християни все ще дотримувалися суботи
в 6 столітті, бо папа Sригорій гнівно заявляв:

88
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«Nодібні до пророків антихриста ті, хто стверджує, ніби не
потрібно працювати в сьомий день». – (!едільний закон, >ід
суботи до неділі, с.43)
89

(>ідео: 7 сек.) ?удемо пам’ятати, що в той час ?іблія не
була такою загальнодоступною як нині. Oоктрини
передавалися з уст в уста, так що пастві було важко
відрізнити біблійне вчення від переказів.
90

91

і виник рух Nротестантської [еформації, який поставив під
сумнів багато обрядів та переказів, що підмінили вчення
Mвященного Nисання.
92

Hозунг [еформації звучав так: «?іблія і тільки ?іблія –
основа нашої віри».

93

?агато таких, як Sус та Єронім, дорого заплатили за свою
вірність ?іблії: їх спалювали на вогнищах.

94

95

Але після 6-го століття істина про суботу була майже
забута, її витіснили численні перекази. G
!ебагато людей по-справжньому цікавились тим, чого
навчають Nисання. >іруючі приймали те, що передавалося
від покоління до покоління, не замислюючись, правда це чи
ні.
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>решті-решт, багато людей забули істину, якої навчав
@ристос та Pого учні. 5инули століття,
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96

Kасом люди бувають дуже довірливими. Mтоліттями вони
вірили, що Rемля – центр >сесвіту, вважали, що сонце і всі
планети обертаються навколо Rемлі. G
Але Uопернік кинув виклик цьому міфу. G
>ін заявив: «Mонце, а не Rемля, є центром >сесвіту». Kи
знаєте, хто найбільш був проти цього?G
Lерковні керівники — релігійні наставники. >они кричали:
Jи не зможеш змінити ?ожі небеса!G
?езумовно, Uопернік не змінював ?оже небо. >ін просто
викрив старий переказ, в якому не було ніякого наукового
обгрунтування.G
Uопернік відкрив правду. Якщо чоловік довгий час вірить у
щось, то це ще не означає, що то у що він вірить є правда.G
Яким шляхом була змінена субота? Nослухайте декілька
послідовних заяв католицьких авторів, тієї церкви, яка
пішла шляхом зміни суботи на неділю.
«Uатолицька церква за 1000 років до виникнення
протестантизму за правом своєї ?ожественної місії,

97

змінила суботу на неділю». (@ристиянська субота, стор.16)

98

У Uатехізисі новонаверненого ми читаємо:

99

«Rапитання: Який день є суботнім?

100

>ідповідь: Mьомий день є суботнім

101

14

12 – !ільйони, обмануті міфом
Rапитання: Kому ми дотримуємося неділі замість суботи?

102

>ідповідь: «...Jому що Uатолицька Lерква перенесла
святість суботи на неділю». Lя заміна відбулася на
Hаодикійському Mоборі 336 р. після !.@.
103

104

105

106

Одним з головних спірних питань між протестантами і
католиками на ранньому етапі [еформації було питання про
авторитет переказів у Lеркві. G
Uоли 5артин Hютер заявив, що повинен слухатися ?іблії і
тільки ?іблії, він кинув виклик багатьом постановам
Uатолицької церкви.
Uатолицька церква скликала Jридентський собор, щоб чітко
визначити свою позицію стосовно переказів та ?іблії
>решті-решт, питання було узгоджене. Oавайте прочитаємо
короткий звіт про промову, яка змінила хід подій, у викладі
@.@.@ольцмана:
«>решті-решт, на останньому засіданні, яке відбулося 18
січня 1562 року, усі сумніви було відкинуто:

107

Архієпископ [еджиї у своїй промові відкрито заявив, що
переказ стоїть вище Mвященного Nисання» (Uанон і переказ,
с. 263,). ?іблія не підтримую думку, ніби переказ може
служити основою для церковного вчення.
108
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Але чому, запитаєте ви, Uатолицька Lерква за власним
бажанням зробила цю заміну? Uатолицька церква вважає,
що має на це право.
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Nам’ятаєте, що запитав Ісус у релігійних лідерів того часу?

109

>ін запитав: «...А чого й ви порушуєте ?ожу заповідь ради
передання вашого?»

110

Nотім додав: «Однак надаремне шанують 5ене, бо навчають
наук людських заповідей» (5атв.15:3,9).

111

112

?ачите, у чому суть запитання? Kи будете ви слухатися
@риста і ?іблії, чи людських переказів? Lе не просто
запитання про дні чи числа. >ід цього залежить, кому ви
підкоряєтесь. Lе дійсно дуже важливо! Kи є Ісус вашим
Sосподом, чи перекази для вас важливіші?
5и процитували кілька авторитетних історичних праць. А
ось вислови сучасних богословів щодо зміни суботи.

113

!априклад:«Mаме Uатолицька Lерква вирішила, що неділя
повинна бути днем поклоніння для християн на честь
воскресіння @риста». – (Uарл Uітінг, Uатолицизм та
\ундаменталізм, 1988, с.38).
114

115

ще один вислів, який може навести на певні роздуми,
знаходимо в газеті «Uатолик Kерч Mентинел»: «5абуть,
найсміливіша, найреволюційніша зміна, яка будь-коли
звершувалася Lерквою, відбулося у першому столітті.
Mвятий день,
Mубота була змінена на неділю... не виходячи з якихось
вказівок Nисання, але на підставі усвідомлення Lерквою
власної влади...

116
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Hюди, які вважають, що єдиним авторитетом повинно бути
Nисання, за логікою мають стати адвентистами сьомого дня
і святити суботу.
117

> пророцтві, записаному в Oаниїла 7, ?ог відкрив Oаниїлові,
що «малий ріг»

118

120

[имська Lерква мріяла зробити це, але ?ог і сьогодні
залишається таким як і тоді, коли творив небо і землю. >ін
не змінював те, що встановив ще в ]демі. Nророцтво
закликає кожну людину, де б вона не була, поклонятися
Jворцеві, бо саме >ін буде судити людство.
Lе пророцтво дане, щоби пробудити народ та підготувати
його до зустрічі з Ісусом, коли >ін повернеться на хмарах у
славі. Hюди, які відгукнуться на Pого заклик і будуть готові
до цієї події, зображені таким чином:

121

«Jут терпеливість святих, що додержують заповіді ?ожі та
Ісусову віру». (Об’явл.14:12)

122

Rрозуміло: хто мають віру в Ісуса, будуть всім серцем
любити ?ога і дотримуватися Pого заповіді.

123
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119

«...буде думати позмінювати свята та права...» Яке
пророцтво! Jут ми бачимо чітке пророцтво про те, що земна
релігійна влада зробить спробу змінити ?ожий Rакон. R
Oесяти Rаповідей лише одна говорить про час – заповідь про
суботу.
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124

Jак, ?ог просить нас пам’ятати про !ього – нашого Jворця,
дотримуючись його святого дня. [облячи те, про що >ін нас
просить, ми демонструємо нашу вірність Pому. G
Uоли людина дотримується суботи людської, вона
підкоряється людському переказу. G
Uоли ми зрозуміли ?ожу волю, тоді наша велика радість
прийняти її.G
Sосподь дещо говорить про людські перекази.
«...Оці люди устами шанують 5ене, серце ж їхнє далеко від
5ене»

125

«Jа однак надаремне шанують 5ене, бо навчають наук –
людських заповідей»... (5арк. 7:6,7)

126

І ще: «Rанехаявши заповідь ?ожу, передань людських ви
тримаєтесь». (5арк.7:8)

127

Ісус сказав: «Mерце ж їх далеко від 5ене» Як бачите, усе
починається з серця людини, з її любові до ?ога.

128

?іблія говорить: «?о то любов ?ожа, щоб ми додержували
Pого заповіді, Pого ж заповіді не тяжкі» (1Pоан. 5:3)

129

> одній зі своїх проповідей Ісус сказав слухачам, що не
кожний увійде в Lарство !ебесне. >ін також сказав, що
дерево можна пізнати по плодах, добре воно чи погане.
130

18

12 – !ільйони, обмануті міфом
Nотім >ін сказав: «!е кожен, хто каже до 5ене «Sосподи,
Sосподи!» увійде в Lарство !ебесне».

131

Але той, хто виконує волю 5ого Отця, що на
небі».(5атв.7:21).

132

133

Якщо ви любите Pого, дозвольте Pому керувати вашим
життям, щоб ви могли виконати Pого волю. Oотримуючись
суботи, ми не тільки виконуємо ?ожу заповідь, але й
відкриваємо наше серце для дивовижних благословень.
134

135

136

Uоли ми щотижня відокремлюємо особливий день, щоб
згадати нашого Jворця та спілкуватися з !им, ми пізнаємо
Pого все краще й краще. !аше життя таке суєтне. Усі весь
час кудись поспішають. G
Jак багато потрібно зробити, і так мало для цього часу.
І серед усіх цих клопотів і проблем ?ог запрошує нас у
суботу відійти від усякої суєти і відпочити. >ін запрошує
нас провести цей день з !им – поклоняючись Pому,
розмовляючи з !им, слухаючи те, що >ін говорить нам у
Mвоєму Mлові – ?іблії.

19

12 – !ільйони, обмануті міфом

Усе дуже просто. Sосподь пізнає Mвоїх, спостерігаючи за
плодами, які вони приносять у житті. 5ало тільки говорити,
що належиш Sосподеві, потрібно ще й робити те, що >ін
велить. Mаме такі люди будуть допущені в Lарство ?оже.

12 – !ільйони, обмануті міфом

137

20

Oрузі, давайте підведемо підсумки сьогоднішньої розмови. G
!а одній шальці терезів лежить істина, а на іншій –
перекази. G
!а одній шальці – ?іблія, а на іншій – людське вчення. G
!а одній – ?ожа заповідь, на іншій – людські доктрини. G
!а одній шальці субота, на іншій – неділя.G
Nитання навіть не в дні, а в тім, – хто наш Sосподар.G
Nитання навіть не в слухняності ?огу, а в тім, – як ми йдемо
за Ісусом.G
Kи не бажаєте ви зараз посвятити ваше життя в
дотримуванні ?ожої правди, а ні людських переказів? Kому
вам не сказати Ісусу, що ви бажаєте йти за !им усюди,
помолимось про це.

13 – !о відбувається після смерті?
!ай, пекло, а може небуття?

1

3

Hи можемо ми мати цей чудовий мир, коли нам загрожує
смерть? Gо може захистити нас від відчаю, коли смерть
стукає в наші двері? =юди ставлять безліч запитань щодо
смерті, але на багато з них не отримують відповіді. Gо ж
насправді відбувається, коли людина вмерає? !ай? >екло?
Або небуття?B
Lи напевно знаєте, що трапляється з фізичним тілом, але що
ж трапляється з особистістю, яка жила в ньому? B
8оли померають люди , то вони десь існують, чи повністю
закінчують своє існування?
4іль втрати дуже важкий, і нам хочеться вірити, що є
якийсь вихід, що наші рідні не зникли назавжди і якщо
пошукати, можна знайти якийсь спосіб знову спілкуватися з
ними.

4

5

=унають гучні голоси, які переконують нас, що це дійсно
можливо. Lізьмемо, наприклад, екстрасенса-медіума
Nжеймса Lан >раафа. Oого книга !озмова з небесами:
медіум про життя після смерті стала бестселером після
появи автора в одній з телевізійних программ.
Aаші серця прагнуть знати правду про смерть і мати
душевний мир, коли ми опинимося на краю могили.

6

1

13 – !о відбувається після смерті?

2

У 1956 році 4ельгійське 8онго було охоплене
громадянською війною. =ікарню доктора >ауля 8арлсона
захопили повстанці. 4агато робітників лікарні було вбито.
Aа жаль, д-р 8арлсон був серед них. B
8оли через декілька днів знайшли його тіло, у кишені його
піджака було знайдено Aовий Eаповіт. Aа сторінках
заповіту доктор зазначав дати. Eа день до вбивства він
написав лиш одне слово: Fир.B
Fир перед лицем смерті.B
Gо дало д-р 8арлсону такий дивний мир?

13 – !о відбувається після смерті?
(Lідео: 5 секунд) А що говорить 4ог з цього приводу? Hи є в
4іблії якісь пояснення смерті? Eвичайно ж є!

7

Lідповідь можна знайти у воскресінні Ісуса Rриста.

8

>ісля смерті Rриста на хресті, Oого друзі поклали Oого
тіло, як говорить 4іблія, у новому гробі Oосипа.

9

!имський правитель >илат послав вартових, які привалили
камінь, до входу в гробницю і запечатали його римською
печаткою. Sепер ніхто не міг узяти тіло Tпасителя. Aіхто,
крім Oого Отця.
10

!ано-вранці у неділю, коли було ще темно, з небес
спустився сяючий Ангел, відвалив камінь, що закривав вхід
у гробницю, і викликав Rриста.
11

Lоскреслий Tпаситель вийшов із гробниці з повною й
остаточною перемогою над смертю. Lартові впали на землю
ніби мертві від страху перед Ангелом.
12

13

2

Історія Rристового воскресіння була рушійною силою
!анньохристиянської Vеркви. !имляни не вірили в майбутнє
життя. B
Lони були переконані, що могила – це глибока темна яма, з
якої нікому і ніколи не вийти живим. B
Rристияни несли звістку справжньої надії. Fогила не була
кінцем усього.B
Sі, котрі померають у Rристі, в один день будуть жити
знову!

13 – !о відбувається після смерті?
8атакомби, які знаходяться під !имом, свідчать про різницю
між ставленням до смерті язичників та християн. Eверніть
увагу на епітафії на гробах тих, хто помер в язичницькій
безнадії.
14

Eнову і знову читаємо скорботні слова: «>рощай назавжди»
або «>рощай на всю вічність». А ось написи на гробах
християн:
15

13 – !о відбувається після смерті?

«Nо побачення, ми зустрінемося знову» або «Tпи спокійно,
доки не настане ранок». Aаписи на могилах християн
дихають надією й упованням на прийдешній день
воскресіння.
16

«І Wивий. І був Я мертвий, а ось Я Wивий на вічні віки.».

17

«І маю ключ Я від смерті, й від аду» (Об’явл. 1:18). У
людини немає жодної реальної надії на майбутнє після
смерті, якщо вона не знає, що приготував для неї 4ог.
18

18ор. 15 – це великий трактат >авла на тему про смерть і
воскресіння. Lін стверджує: якщо немає воскресіння, то в
християнина немає майбутнього.
19

Eверніть увагу на його слова: «4о як мертві не воскресають,
то й Rристос не воскрес!»

20

«8оли ж бо Rристос не воскрес, тоді віра ваша даремна, ви в
своїх ще гріхах».

21

3

13 – !о відбувається після смерті?
«Sоді то загинули й ті, що в Rристі упокоїлись!»
(18ор.15:16–18)

22

Але щоб зрозуміти 4ожі дії, нам необхідно зрозуміти, що
4іблія говорить про саму смерть.

23

24

8оли 4ог творив людину, Lін зовсім не хотів, щоб хтось
помирав. B
>ісля створення Адама Lін подивився на справу рук Tвоїх і
сказав: «І ото, вельми добре воно!» (4ут. 1:32). B
Nо гріхопадіння на планеті Eемля не було ні смерті, ні
хвороб, ні скорботи. B
Fабуть, ви пам'ятаєте, що 4ог сказав чоловіку:
«І наказав Yосподь 4ог Адамові, кажучи: Із кожного дерева
в !аю ти можеш їсти».

25

«Але з дерева знання добра й зла не їж від нього»

26

«бо в день їди твоєї від нього ти напевно помреш!» (4ут.
2:16–17).

27

У наступному розділі книги 4уття описується трагічна
історія.

28

4

13 – !о відбувається після смерті?

29

Nиявол, використавши змія як посередника, з’явився перед
Євою і спокусив її, підштовхнувши до непослуху 4огові, так
що вона скуштувала заборонений плід. B
8оли Єва почала пояснювати, що 4ог заборонив їй їсти з
цього дерева, щоб вона не померла,
Eмій сказав: «Умерти не вмрете!» (4ут.3:4) Vе перша
неправда про смерть, зазначена в 4іблії. Єва повірила
дияволу і скуштувала від дерева пізнання добра і зла.

30

13 – !о відбувається після смерті?

4ог був змушений віддалити Адама і Єву від дерева життя,
тому що:

31

«Ось став чоловік, немов один із Aас, щоб знати добро й
зло».

32

«А тепер коли б не простяг він своєї руки, і не взяв з дерева
життя, і щоб він не з'їв, і не жив повік віку».

33

«І вислав його Yосподь 4ог із еденського раю,

34

щоб порати землю, з якої узятий він був» (4ут.3:22,23).

35

Tмерть виникла в результаті розділення людини з 4огом,
Nжерелом життя.

36

5

13 – !о відбувається після смерті?
4ог сказав Адамові: «...Sи будеш їсти траву польову».

37

У поті свойого лиця ти їстимеш хліб, аж поки не вернешся в
землю,

38

бо з неї ти взятий. 4о ти порох, і до пороху вернешся» (4ут.
3:18–19).

39

Ось ключ до розуміння того, що таке смерть і як 4ог має
намір спасти нас від вічного розділення з Aим.

40

4іблія говорить, що людина повернеться в порох, з якого
була взята. Nавайте подивимося, як 4ог творив Адама:

41

«І створив Yосподь 4ог людину з пороху земного.

42

І дихання життя вдихнув у ніздрі її, і стала людина живою
душею» (4ут. 2:7)

43

6

13 – !о відбувається після смерті?

44

4ог узяв елементи землі і створив тіло людини. B
8оли він закінчив творити тіло людини, перед Aим лежав
лише холодна статуя – тільки тіло, іншими словами – труп. B
Gоб оживити його, необхідно було ще дещо. 4іблія
говорить, що 4ог вдихнув у ніздрі Адама дихання життя — і
тоді він став живою душею.
(Lідео: 3 сек) Fи могли б скласти таке рівняння: Sіло +
Nихання = Nуша жива

(Lідео: 3 сек) А після смерті воно виглядало б так: Wива
людина – Nихання = Sруп

46

«І вернеться порох у землю, як був, а дух вернеться знову до
4ога, що дав був його!» ([ккл. 12:7).

47

Vе, по суті, те саме, що говорить про смерть 8нига Oова –
перша з написаних 4іблійних книг.

48

«І як довго в мені ще душа моя, і дух 4ожий у ніздрях моїх»
(Oов 27:3). Eверніть увагу, 4іблія говорить «...як довго в
мені ще... дух 4ожий у ніздрях моїх».
49

Ось що 4ог вложив в ніздрі людини, коли творив її.

50

7

13 – !о відбувається після смерті?

45

13 – !о відбувається після смерті?
Nавайте звернемося до іншого тексту: «Aе надійтесь на
князів, на людського сина, бо в ньому спасіння нема»

51

«вийде дух його і він до своєї землі повертається, того дня
його задуми гинуть!» (>сал. 146:3–4)

52

Vар Nавид відкриває істину про смерть, коли говорить:
дихання покидає тіло і воно вертається в землю. =юдина
помирає.
53

Oого повторює Tоломон: «4о знають живі, що помруть, а
померлі нічого не знають, і заплати немає вже їм,

54

бо забута і пам'ять про них»

55

«і їхнє кохання, і їхня ненависть, та заздрощі їхні загинули
вже...» ([ккл. 9:5–6)

56

(Lідео:5 сек) Lін нічого не знає! Aічого! Абсолютно! Vе
відповідає тому, що написав псалмист: «Fертві не
прославляють 4ога на небесах». Sоді де ж вони? – запитаєте
ви.
57

Nавид ясно каже: «Aе мертві хвалитимуть Yоспода, ані ті
всі, хто сходить у місце мовчання».

58

8

13 – !о відбувається після смерті?
А помре чоловік і зникає, а сконає людина то де ж вона є?»

59

«так і та людина покладеться й не встане, аж до закінчення
неба»

60

61

«О, якби Sи в шеолі (могилі) мене заховав, коли б Sи мене
приховав, аж поки минеться Sвій гнів,»

62

«коли б час Sи призначив мені, та й про мене згадав!» (Oов
14:10,12–13)

63

Tаме Tлово 4оже говорить нам, що людина помирає, лягає в
могилу і не піднімається до дня воскресіння. Nавайте
подивимося, як 4ог описує це:
64

«Як помре чоловік, то чи він оживе? 4уду мати надію по всі
дні свойого життя, аж поки не прийде заміна для мене!»
(станеться зі мною зміна)
65

«8ликав би Sи, то я відповів би Sобі» (Oов 14:14,15)

66

9

13 – !о відбувається після смерті?

«не збудяться люди та не прокинуться зо сну свого...»

13 – !о відбувається після смерті?
Eауважте, що говорить нам Oов: «Якщо сподіваюсь, то
тільки шеолу, як дому свого, в темноті постелю своє
ложе...»
67

Eверніть увагу: Oов описує смерть як сон. >ро це ж
говорять і інші біблійні автори.

68

Nавид писав: «Eглянься, озвися до мене, о Yосподи, 4оже
мій! >росвітли мої очі, щоб на смерть не заснув я!» (>сал.
13:4) Nавид боявся заснути смертним сном – він хотів жити!
69

Ось, що говорить Nаниїл про мертвих, котрі воскреснуть: «І
багато-хто з тих, що сплять у земному поросі, збудяться,
одні на вічне життя, а одні на наруги, на вічну гидоту» (Nан.
12:2).
70

Tлово 4оже навчає: коли людина помирає, вона мирно
спочиває в могилі від життєвих турбот до поклику
Wиттєдавця. Hи варто дивуватися, що 4іблія уподібнює
смерть до сну?
71

>ророк Aатан сказав цареві Nавиду, що відбудеться з ним,
коли прийде його смертна година.

72

«8оли виповняться твої дні, і ти ляжеш (заснеш) із своїми
батьками» (2Tам.7:12).

73

Tам Ісус називав смерть сном. Lін використав цей образ для
опису смерті Tвого дорогого друга =азаря. Nавайте
подивимося, що говорить про смерть Ісус. У Lіфанії був дім,
котрий Ісус часто відвідував, – дім =азаря, Fарії та Fарти.
74

10

13 – !о відбувається після смерті?
«А Ісус любив Fарту, і сестру її, і =азаря» (Oоан. 11:5).

75

Одного разу, коли Ісус і Oого учні були біля річки Oордан,
до них дійшла звістка з Lіфанії про те, що =азар дуже
хворий. Але Ісус залишався на місці ще два дні.
76

77

«А учні сказали Oому: Як заснув, то він, Yосподи, видужає».

78

«Sоді просто сказав їм Ісус: Умер =азар».

79

«І Я тішусь за вас, що там Я не був, щоб повірили ви. Sа
ходімо до нього» (Oоан. 11:11–15).

80

Lони пішли до Lіфанії, де жила сім’я =азаря. І коли
наближалися до селища, Fарфа вибігла їм на зустріч.

81

Eустрівши Ісуса, вона сказала: «8оли б, Yосподи, був Sи
отут, то не вмер би мій брат...» (Oоан. 11:21). Lона була
цілком права! Але в Ісуса були інші наміри.
82
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13 – !о відбувається після смерті?

>отім Ісус сказав: «Nруг наш =азар заснув, та піду
розбудити Oого».

13 – !о відбувається після смерті?
Lін сказав: «Lоскресне твій брат!» А тепер уважно
послухайте, що відповіла Fарта.

83

«Eнаю, що в воскресення останнього дня він воскресне»
(Oоан. 11:23–24). Fарта запевнила Ісуса, що разраховує
побачити =азаря у воскресіння наприкінці часу.
84

Але Ісус збирався наочно показати, якою буде ця подія.

85

>отім Ісус пояснив: «...Я воскресення й життя. Rто вірує в
Fене, хоч і вмре, буде жити» (Oоан. 11:25).

86

8оли Ісус підходив до гробу =азаря, він, за словами Oоана,
заплакав:

87

Eакапали сльози! Lін плакав не за Tвоїм другом =азарем.
Yосподь знав, що воскресить його для життя.

88

Lін плакав, співпереживаючи скорботи рідних і друзів, а
також всіх тих, хто ще має втратити своїх близьких.

89

Ісус наказав відвалити камінь, яким був закритий вхід

90
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до гробниці.

91

92

Eанепокоєна цим повелінням, Fарфа заперечила: «Уже,
Yосподи, чути, бо чотири вже дні він у гробі...» (Oоан.
11:39). Sак, Ісус відклав прихід до Lіфанії на чотири дні. Vя
затримка, бесперечно, стала причиною того, що =азар
помер.

93

Rтось сказав: «Nобре, що Ісус конкретизував, назвавши
=азаря по імені, інакше розверзлися б усі могили на планеті
Eемля!»
94

О, що це був за день для трьох друзів з Lіфанії! Яке щастя!
Яка радість! Nрузі, у Lіфанії відбулася хвилююча подія.

95

96

Але це був лише проблиск тієї слави і радості, котрі
пануватимуть на землі, коли Ісус повернеться. Sоді всі
могили Oого друзів, які прийняли Oого як свого Tпасителя,
розкриються – і вони вознесуться Oому назустріч! B
Ось такою утішливою звісткою ділився апостол >авло
церквою ранніх християн.
«Aе хочу ж я, браття, щоб не відали ви про покійних,

97
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13 – !о відбувається після смерті?

Але камінь все-такі забрали. Ісус сказав гучним голосом:
«=азарю, вийди сюди!»

13 – !о відбувається після смерті?
щоб ви не сумували, як і інші, що надії не мають» (1Tол.
4:13). >авло розповідає про те, що зробить Ісус, коли
прийде вдруге:
98

«Tам бо Yосподь із наказом, при голосі Архангела

99

та при 4ожій сурмі зійде з неба, і перше воскреснуть умерлі
в Rристі» (1Tол. 4:16).

100

>авло докладно описує події, котрі відбудуться при
поверненні Ісуса:

101

«Ось кажу я вам таємницю: не всі ми заснемо, та всі
перемінимось,

102

«раптом, як оком змигнути, при останній сурмі:

103

бо засурмить вона і мертві воскреснуть, а ми
перемінимось!...» (18ор. 15:51–52) Nалі >авло говорить про
те, як ми будем перетворені:
104

«Fусить бо тлінне оце зодягнутись в нетління, а смертне оце
зодягтися в безсмертя».

105
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13 – !о відбувається після смерті?
«А коли оце тлінне в нетління зодягнеться,

106

і оце смертне в безсмертя зодягнеться, тоді збудеться слово
написане: >оглинута смерть перемогою!»

107

13 – !о відбувається після смерті?

«Nе, смерте, твоя перемога?» (18ор. 15:53–55).

108

Ісус сказав учням, що всі воскреснуть.

109

«Aе дивуйтесь цьому, бо надходить година, коли всі, хто в
гробах, Oого голос почують,»

110

«і повиходять ті, що чинили добро, на воскресення життя,

111

а котрі зло чинили, на воскресення Tуду» (Oоан. 5:28–29).

112

>оміркуйте: якби люди відразу після смерті потрапляли на
небо або в пекло, то навіщо потрібно воскресіння праведних
та неправедних? Aавіщо тоді Ісус говорив наступне:
113
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13 – !о відбувається після смерті?
«Ото, незабаром приходжу, і зо Fною заплата Fоя, щоб
кожному віддати згідно з ділами його» (Об’явл. 22:12).

114

Vе так просто! 8оли люди помирають, вони засинають
смертним сном і спочивають від своїх трудів і турбот до
>ришестя Ісуса.
115

116

Nля чого він повернеться? Lін повернеться для того, щоб
воскресити і возз’єднатися з усіма, хто прийняв Oого
жертву. Ісус прийде для того, щоб зустрітися зі Tвоїми
вірними послідовниками останнього часу. >ослухайте
тільки, яка чудова звістка!
«>отім ми, що живемо й зостались, будемо схоплені разом
із ними на хмарах на зустріч Yосподню на повітрі»

117

і так завсіди будемо з Yосподом» (1Tол. 4:17).

118

Fи побачили, що всі спасенні будуть мати прославлене тіло,
як в Ісуса, отримають безсмертя (вічне життя) і вічно
перебуватимуть з Yосподом.
119

Rтось може запитати: «А як же розбійник на хресті?»

120

Nавайте подивимося, що говорить 4іблія про розбійника й
обіцянку, котру йому дав Ісус. Ісус був розп’ятий між двома
розбійниками, як найгірший злочинець.
121
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13 – !о відбувається після смерті?
Євангеліє від Fарка повідомляє, що спочатку обидва
розбійники глузували з Ісуса і говорили: якщо Lін справді
має силу, то повинен звільнити і Tебе, і їх. >отім один з
розбійників розкаявся і попросив про спасіння.
122

«І сказав до Ісуса: Tпогадай мене, Yосподи, коли прийдеш у
Vарство Tвоє!»

123

124

Nавайте подивимося на цю обітницю ще раз. Sак, друзі! Уже
сьогодні, зараз ви також можете отримати це запевнення.
Fи можемо мати це запевнення у Rристі.
125

І хоча Rристу належало померти того дня і покоїтися у
гробі до недільного ранку, Lін гарантував спасіння від вічної
смерті.
126

127

(Lідео: 5 сек) Яке чудове запевнення для помираючого
розбійника! І саме тоді, коли для нього не було жодної надії.
8оли в душі розбійника панував жахливий морок, Ісус
дарував йому надію на вічне життя. Ісус пообіцяв
розбійникові: «>оправді кажу тобі: ти будеш зо Fною в
раю!
Nеякі вважають, ніби Ісус обіцяв розбійникові, що він
відразу ж потрапить до раю. Однак Tам Ісус не пішов до раю
зразу після смерті.

128
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13 – !о відбувається після смерті?

«І промовив до нього Ісус: >оправді кажу тобі: ти будеш зо
Fною сьогодні в раю!» (=уки 23:42, 43)

13 – !о відбувається після смерті?
4іблія говорить нам, що того дня, у п’ятницю Lін помер і
був похований у чужій гробниці.

129

Aедільним ранком Ісус з’явився Fарії. 8оли ж вона
схилилася до Oого ніг, Lін заборонив доторкатися до Aього,
бо не зійшов на небо. >ослухайте, що Lін сказав:
130

«Я ще не зійшов до Отця...» 4ув уже недільний ранок, а Lін
сказав, що ще не зійшов до Отця! (Oоан. 20:17). Ісус не міг
опинитися в раю у п’ятницю!
131

4іблія говорить нам, що і розбійник не потрапив до раю в
п’ятницю.

132

«4ув же день >риготовлення, тож юдеї, щоб тіла на хресті
не зосталися в суботу,

133

був бо Lеликдень тієї суботи, просили >илата зламати
голінки розп'ятим, і зняти» (Oоан. 19:31).

134

«Sож прийшли вояки й поламали голінки першому й
другому, що розп'ятий з Aим був».

135

«8оли ж підійшли до Ісуса й побачили, що Lін уже вмер, то
голінок Oому не зламали» (Oоан. 19:31–33).

136
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Fи бачимо, що вони перебили ноги у двох розбійників, щоб
вони не могли втекти,

137

але не перебили ноги Ісуса, бо Lін був уже мертвий у
п’ятницю. Sому ні Rристос, ні розбійник не були в раю в
п’ятницю.
138

139

Aайбільший дар, котрий 4ог міг дати людству, – це вічне
життя, перемога над смертю. Усі інші дари не мають
значення без цього дару! І він може бути вашим, тільки
попросить!
140

!ішення, котре вам належить прийняти, буде
найважливішим рішенням у вашому житті; від нього
залежить ваше вічне життя!
141

142

Vей дорогоцінний дар вічного життя обіцяний кожному, хто
прийме Rриста як свого Tпасителя і Yоспода. А що ми
повинні заплатити за цей дар? Sільки серце, що скорилося.
Tерце очищене і перетворене. Yорде, егоїстичне серце,
перетворене біля підніжжя хреста.
Lи також можете отримати вічне життя, якщо тільки
захочете.

143

Оскільки Lін живий, то ми маємо славну надію – надію, яка
перемагає могилу!

144
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13 – !о відбувається після смерті?

Ісус заплатив високу ціну за наше викуплення й
відродження.

13 – !о відбувається після смерті?
Одного разу в маленькому містечку на сході Tполучених
\татів проводилася серія Євангельських зустрічей. Aа одну
з таких зустрічей завітав молодий чоловік, який перебував у
пригніченому стані.
145

146

147

Eал, де проводилися зібрання, знаходився по сусідству із
цвинтарем. >еред тим, як потрапити на зустріч, цей юнак
повільно ходив між могилами. Oого мучило питання про
сенс життя. B
Lін прагнув прощення і душевного миру. !озмірковуючи про
смерть, він понад усе бажав мати упевненість у вічному
житті.
Sого дня темою 4іблійного заняття була «Aадія на вічне
життя». Fолодий чоловік сів і став уважно слухати. B
У цей же вечір він присвятив своє життя Rристу, прийняв
Tпасителя, 8отрий помер за нього і воскрес із мертвих, щоб
дати йому вічне життя. B
Vього вечора все життя його змінилося завдяки живому
Rристу.B
Vього вечора спокій наповнив його душу. B
Vього вечора в його серці зародилась нова надія.
Lи також можете отримати цей мир, цю надію, цю
впевненість у вічному житті. Якщо ви хочете отримати цю
впевненість, давайте зараз помолимося.

148
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14 – !олоси із загробного світу
!и можуть живі спілкуватися з мертвими?

1

2

4о відбувається з людьми після того, як вони помирають?
!и відвідують вони як безтілесні духи тих, хто ще
залишається живим? !и здатні духи померлих повертатися і
розмовляти з живими? !и продовжує жити дух людини
після смерті тіла?

3

!и можуть духи померлих заволодівати живими людьми,
використовуючи їх, їхнє тіло, їхній голос, їхній розум, щоб
діяти і говорити?
4

Bи будемо розмірковувати сьогодні над дуже важливим
питанням, з яким може стикнутися кожний з нас.

5

6

Cоно настільки серйозне, що його в буквальному значенні
можна назвати питанням життя і смерті. Cід нього залежить
наше вічне спасіння. Dому ми повинні прояснити його для
себе до кінця. Як можна з абсолютною точністю дізнатися,
чи реальні наші переживання,
Cідповідь, як завжди, міститься в Fіблії!

7

1

14 – !олоси із загробного світу

!и мають рацію спіритисти, екстрасенси і медіуми, коли
говорять, що можуть налагодити контакт із душами наших
покійних рідних та близьких?

14 – !олоси із загробного світу

8

Ісус — наш Hруг. Cін розуміє, як нам важко втрачати
дорогу нашому серцю людину в долині смертної тіні. Cін
зворушений нашим сумом. Cін Iам пройшов цією долиною.
Dож давайте звернемося до Ісуса за поясненням з питань
смерті, воскресіння і вічного життя.
Cи вдячні Ісусові? Jам’ятайте, Kому близьке ваше горе.

9

Fіблія свідчить, що після смерті Iвого друга Ісус заплакав
(Kоан.11:35). Dак, Cін Iам пройшов долиною смертної тіні.

10

... Lе бійся! Я Jерший, і Останній.

11

і Nивий. І був Я мертвий, і ось Я живий на віки віків.

12

І Я маю ключі від смерті й від аду (Об’явл. 1:17–18).
Fільше того, Ісус — Nиттєдавець. Cін прийшов, аби ми
вже нині мали нове життя над міру.
13

Я ж прийшов, щоб ви мали жит тя і щоб над міру мали
(Kоан.10:10). Cін обіцяє нам вічне, цілковито оновлене
життя.
14

Iказав їй Ісус: Я є воскресіння і життя; хто вірить у Bене,
— хоч і по мре, оживе (Kоан.11:25). Ісус знає про життя
все. Cін знає про життя більше, ніж будь-хто у Cсесвіті,
тому що Cін створив його на нашій планеті.
15

2
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Lа початку було Iлово, і Iлово було у Fога, і Iлово було
Fог.

16

Cсе через Lього постало, і без Lього не постало нічого з
того, що постало (Kоан.1:1, 3).

17

18

Отож давайте підсумуємо те, про що ми вже дізналися під
час наших зустрічей. Ісус роз’яснив, що смерть – це не
життя і не продовження життя в іншій формі.
19

Jро Iвого померлого друга Ісус сказав: Lаш друг Qазар
заснув... (Kоан.11:11). Cін говорив це про мертву людину.
Rверніть увагу, що Ісус називає смерть словом заснув. Iон
— найближча в Fіблії аналогія зі смертю.
20

Jобачивши, що учні не зрозуміли Kого, Ісус сказав зі всією
ясністю: Qа зар помер (Kоан.11:14). Qазар не був живим,
не існував десь в іншій формі.
21

Cін був мертвий, і його тіло спочивало в могилі. Hалі Ісус
вочевидь дав зрозуміти, що жодного життя після смерті не
існує аж до самого воскресіння, і Cін не залишає жодних
сумнівів у тому, що воскресіння буде лише в майбутньому.
22

Cоля Bого Отця є та, щоб кож ний, хто бачить Iина й
вірить у Lьо
го,

23

3

14 – !олоси із загробного світу

C Lьому створене все... все через Lього і для Lього
створене (Oол. 1:16).

14 – !олоси із загробного світу
мав вічне життя, — і Я вос кре
(Kоан.6:40).

шу його останнього дня

24

Bи починаємо хвилюватися, коли дізнаємося про
повернення Ісуса. Kого мета зрозуміла, і вона проливає
яскраве світло на питання про життя і смерть. Lавіщо Cін
повертається?
25

Sай не тривожиться ваше сер це: вірте в Fога і в Bене вір
те .

26

C домі Bого Отця багато осель. А якби не так, то Я сказав
би вам, оскільки йду приготувати вам міс це .

27

І коли піду та приготую вам міс це, то Я знову прийду і
візьму вас до Iебе,

28

щоб де Я, там і ви були (Kоан.14:1–3).

29

Ісус Iам змальовує цю подію надзвичайної важливості:

30

І тоді з'явиться ознака Iина Qюдського на небі, і заголосять
усі племена землі

31
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й побачать Iина Qюд ського, що йде на хмарах не бес них
з великою силою і славою .

32

І з гучною сурмою пошле Iво їх ангелів, і зберуть Kого
вибраних з чотирьох вітрів,

33

з одного кінця неба до другого (Bатв. 24:30, 31).

Lавіщо сурми? Lавіщо ангели?

35

4об розбудити праведних від смертного сну і зібрати їх для
вознесіння на Lебеса — туди, де Ісус приготував місце для
тих, котрі полюбили Kого. Jришестя Uоспода описується
детально і чітко:
36

Lе хочемо, щоб ви, брати, не зна ли про померлих,

37

аби не суму ва ли, як і інші, що не мають надії.

38

Fо коли віримо, що Ісус помер і воскрес, то й померлих в
Ісусі Fог при веде з Lим.

39
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34
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Vе кажемо вам Iловом Uос под нім: що ми, хто живе, які
зали ши мося до приходу Uосподнього,

40

не випередимо померлих,

41

Адже Iам Uосподь з наказом, при голосі архангела і при
Fожій сур мі, зійде з неба,

42

і першими вос креснуть померлі в Sристі;

43

Jотім ми, що живемо, які за лиши мося, разом з ними
будемо під хоп лені на хмари, на зустріч з Uос подом у
повітрі,
44

і так завжди бу де мо з Uосподом.

45

Dому потішайте одне одного цими словами (1 Iол. 4:13–18).

46

Rверніть, будь-ласка, увагу на три важливі істини, викладені
в цих текстах:

47
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1. Апостол Jавло писав згідно слова Uосподнього. Iаме так
навчав Iам Ісус, і тому у нас не повинно бути жодних
сумніві з цього приводу.
48

49

2. Sристияни, які доживуть до приходу Ісуса, будуть
вознесені разом з тими, хто воскресне при Hругому
пришесті. Nиві не випередять тих, котрі спочили в Ісусі, так
само як і померлі воскреснуть усі разом, не випереджаючи
один одного.

50

Jро це Fіблія висловлюється цілком однозначно: Fо живі
знають, що помруть, а померлі нічого не знають (Wккл. 9:5).

51

!и багато знають мертві? Lічого. Ось чому мертві не
можуть спілкуватися з живими. Rвідкіля прийшла віра в те,
що людина живе і після смерті?
52

Fіблія навчає про несвідомий стан померлої людини . У
Oнизі Kова сказано: Як хмара розвіюється і зникає, отак з
тими, хто сходить в шеол, вже звідти не виходить (Kов.
7:9).
53

не повернеться вже той до дому свого, та й місця, де він був,
його вже не пізнає (Kов. 7:10).

54
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3. Iлово сон використовується Ісусом і Jавлом для опису
стану померлих людей до воскресіння: що поснули в Lьому.
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55

Cіра в те, що мертві продовжують жити й після смерті,
походить від сатани. У Wдемському саду він спокусив Єву,
внаслідок чого вона і її чоловік втратили батьківщину, а
пізніше і саме життя. Z
Iатана спілкувався з Євою, використовуючи, як медіума,
змія. Iатана – майстер обману.
Cона повірила омані сатани: ... Lі, не вмрете (Fуття 3:4).

56

Vя неправда відверто суперечить Fожій істині: ... ти напевно
помреш (Fут. 2:17). Lині головне, кому ми віримо.

57

Uоловний екстрасенс сказав (і за ним повторюють тисячі
екстрасенсів-спіритів по всьому світу): Cи можете
спілкуватися з вашими близькими померлими . !и праві
вони? Lевже це можливо? Lі.
58

59

Із учення Ісуса можна зробити висновок, що живі не можуть
спілкуватися з мертвими. !ому? Bертві нічого не знають.
Cони спочили несвідомим смертним сном. Cи можете
запитати (особливо, якщо самі будь–коли спілкувалися з
духами):
Якщо мертві не можуть мислити, то хто ж ці духи, котрі
дійсно розмовляють з живими?

60

Fіблія цілком зрозуміло пояснює про те, хто вони.

61
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І я побачив, що з уст змія, і з уст звіра,

62

і з уст лжепророка ви йшли три нечисті духи, наче жаби:

63
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Vе демонські духи, що роблять ознаки; вони виходять до
царів усьо го світу,

64

щоб зібрати їх на бит ву ве ликого дня Fога Cседер жи
теля (Об’явл. 16:13–14).

65

Hалі Fіблія відкриває не лише, хто вони, але і звідки вони
прийшли:

66

І сталася війна на Lебі: Bихаїл і його ангели розпочали бій
зі змієм. І змій воював, і його ангели,

67

І не перемогли: не знайшлося для них більше місця на Lебі.

68

І скинутий був великий дракон, давній змій, що зветься
диявол і сатана, що обманює весь світ,

69
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ски ну тий він був на землю, і його ан ге ли були скинуті з
ним (Об’явл. 12:7–9).

70

Vе ті ангели, які впали! Fудьте обережні, друзі! Lемає
нічого найнебезпечнішого, ніж мати справу з цими духами.
Jовторюю, їх єдина мета – спокусити вас і відвернути від
Ісуса, аби ви втратили вічне спасіння.
71

72

У вас повинно ставати на дибки волосся і мурашки мають
забігати по спині лише при одній думці про те, що ви можете
вступити в контакт з духами. Якщо ви вірите, що померлі
продовжують жити – то це прямий шлях до загибелі, бо чим
далі тим гірше!
Fог у Iвоєму Iлові однозначно засудив спіритизм і
заборонив будь-які спроби з боку людини спілкуватися з
мертвими. Rверніть увагу на Fожу Iвоєму пересторогу
народові щодо звернення до тих, хто викликає померлих:

73

Lе звертайтесь до духів померлих та до ворожбитів, і не
доводьте себе до опоганення ними.

74

Я Uосподь, Fог ваш!.

75

Jерш ніж увійти в Sанаан, Ізраїль отримав сувору вказівку:
Lехай не буде в тебе нікого ... хто ворожить,

76

Або нашіптує, або викликає духів померлих, духів віщунів,
або хто розпитує померлих;

77
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Fо гидота для Uоспода кожен, хто чинить таке... (Cтор.
18:10–12). Fог знає, що люди, котрі звертаються до духів,
відвернуть Kого народ з правдивого шляху, і тому Cін
говорить:
78

!арівниці не залишай живою (Cих. 22:17).

79

80

І помер Iаул за своє беззаконня, бо завинив він перед
Uосподом,

81

Rа те... що питав у чарівниці поради (1 Sрон. 10:13).

82

Sристос сказав, що Iам сатана намагатиметься прийняти
вигляд Ісуса.

83

І не дивно, бо сам сатана видає себе за ангела світла (2 Oор.
11:14).

84
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Rвернення царя Iаула за допомогою до медіуму і реакція на
те Fога свідчить про те, наскільки згубним може бути
спілкування з мертвими.
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85

Cи коли-небудь задавалися питанням, як може бути, що
люди розмовляють з тим, хто має виглядає, говорить і діє як
людина, котру вони знали за її життя? У Fіблії говориться,
що все це можливо завдяки здатності сатани (і його ангелів)
перевтілюватися.
Cони можуть прийняти вигляд любої людини, що будь-коли
жила на землі. Hуже сумно, але багато хороших людей
потрапляють таким чином у сіті сатани, гадаючи при цьому,
що насолоджуються спілкуванням з покійними близькими!

86

87

Однак цей текст відкриває дещо більш вражаюче: сатана
намагатиметься видати себе за Ісуса. !и можете ви собі
уявити, скільки людей будуть зведені через те, що вони не
знають істини про Hругий прихід Ісуса? !и варто
дивуватися, що Ісус дав таку серйозну пе
У відповідь Ісус сказав їм: Iте ре жіться, щоб хтось вас не
ввів у оману .

88

бо багато хто прийде під Bоїм Ім'ям, кажучи: Я Sристос! –
і ба га тьох зведуть (Bатв. 24:4, 5). Vе запитання
настільки важливе, що
89

Ісус повторив це застереження в тій же проповіді:

90

Dоді, як хто вам скаже: Ось тут Sристос! або: Dам! – не
вірте.

91

Fо постануть лжехристи та лжепророки і будуть чинити
великі ознаки й чудеса, щоб звести,

92
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якщо вдасться, навіть і вибраних .

93

Ось я попередив вас! (Bатв. 24:23–25).

94

95

Sтось може навіть наполягати: Я розмовляла зі своїм
покійним чоловіком.

96

97

Bати може сказати: Bого сина вбили терористи, але я
бачилася з ним, розмовляла з ним; це для мене велика втіха.
4о говорив Ісус? 4о мертві сплять і що духи будуть
RCАFQЮCАD\, якщо можливо, і вибраних. Bільйони
людей будуть уведені в заблудження. !ому?
!ому ж вибранні не піддаються омані? Fо вони вірять Ісусу.
Cони довіряють Fожому Iлову, а не своїм відчуттям,
почуттям і переживанням.

98

Ось у чому суть:

99

!и приймемо ми Fожу істину,

100
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Dа хтось може сказати: Я бачив свого покійного родича
живим.
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!и будемо вірити омані сатани?

101

102

Dільки ті, котрі зміцнили свій розум Fожим Iловом,
зможуть встояти проти руйнівного потоку спокус, який уже
накриває світ. Z
Lам потрібно знати ці істини і твердо вірити в них, не
дозволяючи будь-якому переживанню, почуттям, яскравому
явищу зневірити нас від правди.
Bожливо, вас дивують навколо смертельні досвіди, котрі
переживають люди, що побували в стані клінічної смерті.

103

!асом вони розповідають, буцімто літали по лікарняній
палаті і бачили внизу своє власне тіло —

104

105

Або бачили яскраве світло та Ісуса, або ангела, що
запрошував їх кудись увійти. Hекотрі навіть повідомляють,
що бачили своїх покійних родичів у загробному світі. Qише
за допомогою істини Fожого Iлова ми можемо виявити
неправду і спастися від зваблювання.
Jроте сказати: Я повірю, лише після того, як побачу на
власні очі, означає відкрити прямий шлях для зваблювання.

106

Існує небезпека прийняти доленосне рішення, на підставі
власних почуттів і переживань, а не на Fожому Iлові,
Fіблії. У світі існує так багато фальшивих вірувань про
смерть!
107
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108

Cізьмемо, наприклад, реінкарнацію. Bільйони людей
переконані, що після смерті людина знову народжується,
хоча й в іншій формі, однак, в якій саме — ніколи не можна
вгадати наперед. Vе може бути будь–яка тварина, наприклад
корова, щур чи змія.
А може бути інша людина: великий багач, цар чи убогий,
жебрак, сліпий, глухонімий, каліка або страждаючий від
якоїсь важкої, невиліковної хвороби.

109

Bета — у жодному разі не може бути свідомого життя з
правом вибору, щастям і дружнім спілкуванням. Rамість
цього людина врешті–решт досягає Lірвани —
111

Iтан блаженної порожнечі без індивідуальності, без розуму,
без спогадів,

112

без ототожнення власної особистості, без здатності
мислити, любити, відчувати і переживати свідому радість.

113

Cласне я розчиняється у Cсесвіті, немов крапля води в
океані, з повною втратою індивідуальності.

114
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110

Cідповідно індуського вчення існує таке собі Oолесо життя,
яке постійно крутиться, і помираючи людина народжується
знову; виходить, що цей процес на землі нескінченно
повторюється. Z
Fагатьох людей захоплює це вчення, хоча вони посправжньому не знають філософію, яка приховується за
всім цим.Z
Rгідно цієї віри, людина не має ніякого вибору, ніякого
рішення, ніякої сили зробити будь-яке рішення.
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Jодібне і в буддизмі. Jравда, Fудда навчав, що людина може
вирватися з Oолеса життя наприкінці свого земного
існування, і їй не обов`язково проходити через нескінчені
цикли перероджень, якщо у неї правильна карма.
115

Vе вчення стверджує, що завдяки підсвідомому контролю
над волею, людина може досягнути такої позначки в житті,
коли в неї взагалі не залишиться ніяких бажань.
116

Jісля досягнення такого стану тіла і розуму, людина після
смерті може потрапити відразу в Lірвану, де вона
розчиняється у Cсесвіті, як один з атомів серед багатьох
подібних.
117

Hля усіх таких релігій характерне переконання, що добро і
зло — рівноцінні сили, які існуватимуть вічно.

118

Lа острові Fалі в Індонезії можна побачити танець Fаронга.

119

Fаронг, одягнений в костюм, подібний на велике куряче
яйце, протистоїть шістьом чоловікам, озброєним гострими,
загнутими кинджалами. Cони перебувають під дією якогось
місцевого наркотику.
120

Fаронг іде на них, а вони відступають. Cін видає
пронизуючий крик і повертається назад, а люди біжать за
ним, розсікаючи кинджалами повітря і намагаючись нанести
йому рану.
121
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122

Vя уява заснована на вірі в циклічність історії – буцімто
вона постійно повторюється і в неї немає ні мети, ні
напрямку. Lемає і вічного Fога любові, Який врешті–решт
знищує зло і приносить на землю праведність і мир.
123

124

Я вельми вдячний Ісусові, Який є Cоскресінням і Nиттям! Z
Яку ж чудову надію Cін дає! Rло не царюватиме вічно.
Історія не циклічна; у неї є кінцева мета. Z
Cесь хід подій відбувається до того часу, коли Fог створить
нову землю для реальних людей. Z
Dам не буде гріха, хвороб, війни, голода, страждать та
смерті.
І я побачив нове Lебо і нову Rемлю. Fо перше небо і пер
ша земля проминули,

125

і моря вже не було .

126

17

14 – !олоси із загробного світу

Fаронг зупиняється і повертається обличчям до людей.
Cони також зупиняються. Cін робить один крок вперед, а
вони відступають на один крок. Z
Vе повторюється знову і знову, доки шість чоловіків не
впадають у стан крайньої оскаженілості і втрачають над
собою контроль.Z
C цю мить на них навалюються місцеві чоловіки і
починають поливати водою.Z
Lакінець, ті починають трясти головами, якби виходячи з
трансу і йдуть по своїм домівкам, а Fаронг іде в свою
сторону.Z
4о означає цей танець?Z
Vе релігійне свято, в якому люди представляють свої
вірування.Z
Fаронг представляє бога, а шість чоловіків — зло. Bіж
добром і злом йде постійна боротьба. Jеремогу не одержує
ні одна, ні друга сторона.

14 – !олоси із загробного світу
І я побачив святе місто, новий Єрусалим, що сходив з неба
від Fога,

127

приготований, наче наречена, прикрашена для свого
чоловіка .

128

І почув я гучний голос із пре столу, що промовляв: Ось
Fожа оселя з людьми,

129

і Cін поселиться з ни ми, і вони будуть Kого народом, і сам
Fог буде з ними — їхній Fог .

130

і Cін обітре кожну сльозу з їхніх очей, і більше не буде
смерті, ні страждань, ні голосіння, ні болю,

131

вже більше не буде, бо перше ми ну лося (Об’явл. 21:14).

132

Cи хочете обрати Ісуса і народитися наново? Lе після
смерті, коли вже буде надто пізно. Lе через нескінченне
число перевтілювань в різні форми життя протягом
мільйонів років. Але зараз, сьогодні!
133

Fлагословенний Fог і Отець Uос пода нашого Ісуса Sриста,
Який зі Iвого великого милосердя через воскресіння з
мертвих Ісуса Sри ста відродив нас до живої надії
134

18

14 – !олоси із загробного світу
Який зі Iвого великого милосердя через воскресіння з
мертвих Ісуса Sри ста

135

відродив нас до живої надії,

136

до нетлінної, непорочної і нев’я нучої спадщини,

що збережена на небі для вас (1 Jетр. 1:3–4).

138

Cи можете отримати життя з надлишком. Dаке запевнення
Fог дає вам сьогодні.

139

А свідчення це, що Fог дав нам вічне життя; і це життя — в
Kого Iині.

140

Sто має Iина, той має життя; хто не має Fожого Iина, той
не має життя (1 Kоан.5:11–12). Як же нам дізнатися? Як
нам придбати впевненість, що ми дійсно маємо життя вічне?
Fоже Iлово говорить про це цілком ясно:
141

Ось це я написав вам, віру ючим в Ім’я Fожого Iина,

142
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137

14 – !олоси із загробного світу
щоб ви знали, що віруючи в Ім’я Fожого Iи на, маєте вічне
життя (1 Kоан.5:13). Jитання, на котре повинна дати
відповідь собі кожна людина, звучить так: !и знайшов я
Ісуса? Cи можете знайти Kого в цю мить.
143

Cін говорить: Ось Я стою під дверима і сту каю:

144

Якщо хто почує Bій голос і відчинить двері,

145

то Я ввійду до нього і буду вечеряти з ним, і він зі Bною
(Об’явл. 3:20).

146

Cідкрийте двері свого серця просто зараз і запросіть Kого
увійти.

147
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Як придбати відмінне здоров`я.

1

2

Одного разу у цьому кошику разом спускалися гід і турист.
Eоли вони залізли всередину, і монах став спускати кошик,
– мотузка почала тертися об гострий кам`яний виступ.
Fнітившись, турист запитав: Як часто замінюють цю
мотузку?
2е турбуйтесь, – відповів бадьоро гід, – ми її замінюємо
щоразу, як тільки вона обривається.

4

5

6

Iодібно до героїв цієї історії, тисячі і тисячі людей
невиправдано ризикують власним здоров`ям. Jони чекають,
поки їхнє здоров`я обірветься, як та мотузка, а потім
судомно чіпляються за його залишки. Iідірване здоров`я не
так просто замінити, як обірвану мотузку.K
Fдоров'я не можна пускати так собі. Jоно залежить від
вибор – покорі законам природи.
Lто з нас може дозволити собі мати слабке здоров`я? Mюди
щорічно витрачають мільярди доларів на медичне
обслуговування. У цьому світі хвороба — саме дороге
задоволення, на котре люди витрачають гроші! Oак чи
вартує воно того – мати хороше самопочуття? K
7питайте вмираючого від раку, або 72ІQу.
Fапитайте батьків дитини, що помирає від лейкемії, або
похилого віку людину, вражену артритом. Jони скажуть
вам, що добре здоров`я безцінне; воно – благословення, яким
особливо не дорожать, доки не втратять!

7

1
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3

2а вершині скелі, над смарагдово-зеленими водами
7ередземного моря, височить древній португальський
монастир. <я картина захоплює подих. Оточуючий краєвид
вражає своєю пишнотою. Але не все так райдужно. Єдиний
шлях на вершину скелі — в старому плетеному кошику,
який витягує наверх старий монах.
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8

9

7кільки ж коштує один рік – або навіть один день життя?
Eажуть, що королева Єлизавета I, знаходячись на смертній
постелі, вигукнула: Усі мої володіння — лише за одну мить
життя! Але за гроші його не купиш. K
І все ж, нам необхідно зрозуміти, що використовуючи прості
та здорові принципи, ми зможемо жити довше і краще.
Qоктор Rреслоу з Eаліфорнійського університету провів
дослідження, що тривало дев`ять років. K
Jін поставив семи тисячам людей сім питань, які
стосувалися їхніх звичок, пов`язаних із здоров`ям. Iісля
цього він спостерігав за цими пацієнтами, порівнюючи тих,
хто мав шкідливі звички і хто – не мав.
Ось ці сім питань:

10

1. Jи палите? 2. Tи вживаєте ви алкоголь, якщо так, то як
часто і в якій кількості? 3. Tи займаєтесь ви фізичними
вправами?
11

12

13

4. 7кільки годин ви спите вночі? 5. 7кільки ви важите? 6.
Tи регулярно ви снідаєте? 7. Як часто ви перекушуєте між
основними прийомами їжі? Oі, хто твердо дотримуються
здорових звичок, згаданих у цих семи питаннях, живуть у
середньому на 11 з половиною років довше, ніж інші.
Uо ви віддали б за лишні 11 з половиною років життя? Oе,
про що будемо говорити далі, допоможе вам продовжити
ваше життя – додати до нього кілька щасливих і здорових
років. Отже будемо уважними. Tимало людей не мають
жодного уявлення про те, що Rог піклується про наше
тілесне здоров'я і земне щастя.
Mюбий, молюся, щоб тобі добре ве лося в усьому і щоб ти
був здо ро вий, як добре ведеться твоїй душі (3 Vоан. 2).

14

2
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Ісус сказав: Я ж прийшов, щоб ви мали жит тя і мали з
достатком (Vоан. 10:10).

15

Ісус бажає, щоб у нас було щасливе, радісне, здорове життя.
Jін хоче, аби ми жили повнокровним життям!

16

17

18

19

20

Iротягом багатьох років спосіб життя ортодоксальних
юдеїв викликає живу зацікавленість у багатьох спеціалістів.
Fахворюваність раком у них значно нижча, ніж у звичайних
людей; крім того, вони менше страждають від інших
небезпечних захворювань. K
2евже у євреїв є щось таке, яке дає їм витривалість і
стійкий імунітет до самих розповсюдженних загворювань.
Iотрібно підкреслити, що коли євреї починають
харчуватися так само, як і всі інші люди, їхня
захворюваність раком та іншими захворюваннями
підвищується до загального рівня. K
Учені з`ясували, що секрет знаходиться у їхніх здорових
звичках, харчуванні і способі життя.
Eоли Rог вивів ізраїльтян із Єгипту, Jін нагадав їм деякі
найважливіші правила і настанови, які мають пряме
відношення до здорового способу життя. Jиклавши їм 7вої
вказівки, дотримання яких гарантувало б хороше здоров`я,
Jін дав найчудовішу обітницю тим, хто прислуховується до
Vого вказівок.
Jін сказав: Eоли дійсно слухатимеш голосу Xоспода, Rога
твого, і робитимеш слушне в Vого очах,

21
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Oож чи можна дізнатися, як набути добре здоров`я? Wожна!
Tимало людей і не підозрюють, що в Rіблії Rог виклав
важливі правила і принципи, що стосуються здорового
способу життя.
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і дотримуватимешся Fаповідей Vого, і виконуватимеш всі
постанови Vого,

22

то ні одної з тих хвороб, що Я навів на Єгипет, не наведу на
тебе, бо Я Xосподь, <ілитель твій! (Jихід 15:26). А ось інші
Vого слова:
23

І ви служитимете Xосподеві, Rогу вашому, і Jін
поблагословить ваш хліб та воду вашу,

24

25

і з-посеред вас усуне хворобу (Jихід 23:25). Oепер ви
розумієте, наскільки це важливо? Якщо ми будемо
виконувати Rожі вказівки, то багатьох захворювань можна
буде уникнути! <і відомості просто безцінні! Яка дивовижна
обітниця!
Xоворячи про виконання цієї обітниці, псалмоспівець
відзначає:

26

І не було хворого серед їхніх племен (Iсал. 105:37).
Iрипустимо, – скажете ви, – але ж у єгиптян не було таких
хвороб, як у наш час. Jи помиляєтесь!
27

У Wанчестерськойу медичному музеї 1975 року зібралися
фахівці з усього світу, аби провести розтин єгипетських
мумій, вік яких був датований приблизно 1900 р. до 2.L.
28

Учені здійснили дивовижні відкриття. Jиявляється, древні
єгиптяни страждали багатьма захворюваннями, досить
поширеними і в наш час:
29
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серцево-судинні захворювання, рак, артрит,

30

гепатит, правець (стовбняк), трихінельоз та інші.

31

32

2езадовго до народження Wойсея1552 р. до 2.L.,, була
написана знаменита книга з медицини, так званий папірус
Yберса. <я книга містить опис десятків ліків від багатьох
хвороб, проте серед них мало таких, які сподобалися б вам!
33

Qля загоювання глибоких ран, наприклад, вона рекомендує
втирання крові черв`яка і конячого гною. Tи варто
дивуватися, що так багато людей гинуло від стовбняка! Iри
укусі змії потрібно було випити воду, пролиту на боввана.
34

Jи лисієте? Jтирайте у шкіру голови ліки, виготовлені з
конячих копит, фінікових квітів і собачих лапок, зварених у
жирі.
35

36

Rіблія нам свідчить, що Wойсей був навчений усій
єгипетській мудрості (Qії 7:22). K
Vого писання сповнені настанов, які мають пряме
відношення до санітарії, карантину, особистої гігієни і
харчування, проте в них немає жодної згадки про ліки,
перераховані в папірусі Yберса.K
Qе Wойсей узяв ці дивовижні принципи здоров'я? K
Jід Rога!

5
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Lоч Єгипет часів Wойсея був освітнім і культурним
центром світу часів Wойсея, його вчені володіли приблизно
тими ж медичними знаннями і ліками, що й сучасний
африканський чаклун-цілитель!
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Tума та проказа були найпоширенішими бичами
середньовічного суспільства.

37

38

Iринципи охорони здоров`я суспільства, дані Rогом і
записані Wойсеєм після виходу з Єгипту, допомогли
подолати усі ці жахливі захворювання. Jдавалося спасти
мільйони життів, коли лікарі зверталися під час епідемій за
допомогою до церковних керівників.
Qжордж Zозен писав: Оскільки лікарі вже не мали що
запропонувати, за справу взялася церква.

39

Як керівний принцип церква взяла до уваги концепцію
розповсюдження інфекцій, відображену в 7тарому Fавіті...

40

<я ідея і її практичне втілення зі всією очевидністю
викладені в Eнизі Mевит (Qжордж Zозен, Історія охорони
здоров`я, сс. 63–65).
41

Lіба це не жахливо, що 60 мільйонів людей померли від цих
захворювань, у той час як біблійні принципи суспільної
охорони здоров`я завжди були під рукою?!
42

43

2аші тіла створені Rогом. Jін знає, як нам уникнути
хвороби і підтримувати свої тіла в оптимальній формі! Rог
дав людині дивовижне тіло з майже безмежними
можливостями. Але у нашому тілі чимало крихких
складових.
Rог створив нас, і Vому найкраще відомо, що нам необхідно,
аби бути здоровими і активними.

44
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Один юнак придбав нову, сяючу в променях сонця
автомашину, на яку складав гроші кілька років.

45

Iри покупці йому вручили інструкцію по експлуатації, у
якій були викладені детальні вказівки про те, як поводитися
з автомобілем, щоб він прослужив без поломок довгі роки.
46

48

49

Jін не перевіряв ані рівня масла, ані рівня охолоджуючої
рідини, ані тиску повітря в шинах – хіба варто витрачати час
на подібні дрібниці? K
Vому подобалося сидіти за кермом і їхати, куди заманеться
— а особливо туди, де можна було похизуватися перед
людьми.
Jи напевно вже здогадалися, чим усе це закінчилося. Oак,
пройшло зовсім небагато часу, і машині знадобився вельми
дорогий ремонт. А хіба ми не чинимо так само з нашим
чудовим організмом, даним нам Rогом? 2ам вкрай необхідно
діяти за Vого вказівками!
Mікування нам може коштувати дуже і дуже дорого.

50

51

Rуде дуже корисно нам у думках повернутися в Yдемський
сад, після днів Oворіння і звернути пильну увагу на те, що
говорив Адамові і Єві Rог, виявляючи турботу про їхнє
здоров`я. Fдорове харчування Qо гріхопадіння Rог
призначив Адамові і Єві досконалу дієту для утримання
відмінного здоров'я.
7
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47

<е була вельми дорога автомашина, і можна було
сподіватися, що новий господар транспортного засобу хоча б
прочитає інструкцію по догляду за нею. Але Jін цього не
зробив. Єдине, що його цікавило – так це за скільки секунд
вона може розігнатися до 100 кілометрів на час. K
Vому подобалось їхати швидко, як можливо швидше і
гальмувати, дивлячись, як швидко вона зупиниться.
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Ось Я даю вам усяку траву, що розсіває насіння по на всій
землі,

52

і кожне дерево, що приносить плоди з насінням; вони будуть
вам на поживу (Rуття 1:29).

53

Jисловлюючись по-сучасному, їм були дані фрукти, злакові
і горіхи.

54

Oакою була їхня їжа. А ще Rог дав їм Qерево життя, котре
забезпечувало їм вічну молодість і здоров`я. Iісля того як
Адам і Єва згрішили, Rог позбавив їх доступу до Qерева
життя, і додав до їхнього харчування овочі.
55

56

ти будеш їсти польові рослини (Rуття 3:18). Oаким чином,
лише овочі, фрукти, злакові і горіхи складали харчування
людини до всесвітнього потопу. Tи було цього достатньо?
Oак, цілком! Адже люди, які практикували початкову Rожу
дієту, жили сотні років.
2айдовше від усіх людей, які будь–коли жили на землі,
прожив Wетушалах: Усього прожив Wетушалах дев’ятсот
шістдесят дев’ять років, і потому помер (Rуття 5:27).

57

58

8

Iісля потопу тривалість життя людини різко скоротилася.
7им, син 2оя, прожив 600 років; його онук — 239 років;
його правнук — 175 років. Fа часів царя Qавида тривалість
життя скоротилася до 70 років! 2емалий стрибок, чи не
так?
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59

У зв`язку з потопом рослинності на землі стало значно
менше. Fапас харчів родини 2оя вичерпався оскільки вони
провели в ковчезі більше року. Mише тоді Rог дозволив
2оєві і його родині їсти м`ясо тварин, як виключення. Як не
всі рослини, так і не всі тварини були пригожі для їжі.
Jін поділив тварин на чистих і нечистих. Rог навіть дав
2оєві спеціальну вказівку, яких тварин йому потрібно взяти
з собою і скільки:

60

Із усякої чистої худоби візьмеш по семеро, самців і самиць,

а з худоби нечистої по парі – самця та самицю (Rуття 7:2).

62

<ілком очевидно, що 2ой знав, яких тварин Rог вважав
чистими, а яких нечистими.

63

F плином віків, коли Rог виводив ізраїльтян із Єгипту, Jін
дав Ізраїлю основні принципи, котрими вони повинні були
керуватись у харчуванні, щоб зберегти здоров`я і довголіття.
Rог дав вказівку, які тварини чисті, а які нечисті для їжі:
64

Усяку скотину, що має розколене копито та розщеплену
ратицю,

65

що жує жуйку, можна вам їсти (Rуття 14:6). <і дві
відмінності легко запам`ятовуються: 1) мають розщеплені
копита і 2) жують жуйку.
66
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Ось деякі із загальновідомих чистих тварин, згідно віршів 46: бик, овечка, олень, коза, дика коза, антилопа, корова і
газель.
67

68

7еред нечистих, згідно віршів 7 і 8, тварини, що в наш час
широко вживаються у їжу, можна згадати верблюда,
кролика, свиню і борсука. Iам`ятаєте дві відмінності? Якщо
в тварини роздвоєні копита і вона жує жуйку, значить, її
м`ясо можна їсти. <е важливо памятати, що деякі тварини
жують жуйку, але копита не роздвоєні.
2априклад, свиня. Eопита в неї роздвоєні, але вона не жує
жуйку, значить, вона нечиста. У Rіблії є декілька дуже
чітких вказівок стосовно свині:

69

І свині, бо хоч вона має розділені ратиці, і навіть
розщеплену стопу, але жуйки не жує; нечиста вона для вас.

70

71

[хнього м’яса не будете їсти, й падлини не торкайтеся,
нечисті вони для вас (Mевит 11:7–8). Rільшість тварин, яких
Rог визначив як нечисті, відносяться до падальщиків. K
Rог зовсім не збирався відмовити людині у чомусь
корисному, коли давав ці вказівки. Jін знав, що сприяє
здоров'ю, а що є причиною загворювань.
Xосподь дає милість та славу, Jін не відмовляє у добрі усім,
хто в невинності ходить (Iсал. 84:12).

72

73
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7виня, як відомо, харчується падаллю. Jідходи, що з`їдають
свині, переварюються і перетворюються у м`ясо усього
лише через кілька годин. А ось у корови більш складна
травна система. [жа, якою вона харчується перетворюється
в м`ясо лише через 48 годин. Qо того ж, у неї складна
система очистки, яка дає змогу запобігти шкідливих
речовин.
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74

75

7винина нерідко заражена личинками трихінел або
гельмінтами. Eоли людина їсть таку заражену свинину,
тверда циста, що оточує личинку, розчиняється. Mичинка
трихінели проникає в стінку кишечнику і починає швидко
розмножуватися.
[ї личинки потрапляють у кров`яне русло і переносяться в
інші органи тіла. Oрихінельоз може виявитися смертельним,
в залежності від того, скільки личинок потрапило в організм
людини. 2ерідко цю хворобу неправильно діагностують,
вважаючи, що це артрит або зараження крові.

76

Ось що можна вам їсти з усього, що в воді, усе, що має
плавці та луску, можна вам їсти.

77

А все, що не має плавців та луски, не будете їсти, – нечисте
воно для вас (Jтор. 14:9–10).

78

7казано цілком визначено; зверніть увагу на дві ознаки, за
якими можна відрізнити їстівну рибу від неїстівної:

79

1) у них є плавці

80

2) у них є луска. Уявляєте, скільки в світі вживається
морських тварин, у котрих немає ні луски, ні плавців?

81
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Zозтин і дослідження мумій людей, які жили за часів
Wойсея, виявляє, що вони були заражені личинками
трихінел! Rогові краще знати, то ж чи вартує з 2им
сперечатися!? Rог також дав вказівки щодо риби:
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Jійськове відомство 7\А попросило доктора Rрюса
Lальстеда з Університету Mома-Mінда провести
дослідження, аби визначити, яка риба придатна для їжі
людини, а яка для неї небезпечна.
82

83

Jійськовослужбовцям, котрі зазнали корабельної аварії чи
опинилися у безлюдних місцевостях, необхідно знати, яка
риба отруйна, а яку можна їсти без ризику для здоров`я.
Iісля завершення досліджень доктор Lальстед дійшов
висновку, що морякам і піхотинцям потрібно дотримуватися
того ж правила, що Ізраїль отримав від Rога понад 3500
років тому.
Ось що можна вам їсти з усього, що в воді: усе, що має
плавці та луску, можна вам їсти. Rог знав, як вони були
створені и чому нам можна або не можна їсти ті чи інші
тварини.

84

А як щодо птахів? – запитаєте ви. У Rіблії дана наступна
важлива настанова:

85

Eожного чистого птаха будете їсти.

86

А оце, чого з них ви не будете їсти... (в. 11–12).

87

Rог перераховує таких: гриф, орел, крук, ворона, страус,
сова, лелека, лебідь, чапля і кажан з їхньою породою.

88
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Iісля цього Rог додає: Усяка крилата комашня також
нечиста для вас, не будете її їсти (в. 19).

89

Qалі Rог говорить: Установа ця віковічна для ваших
поколінь, де би не осілись:

90

жодного лою ні крові не смієте їсти (Mевит 3:17).

Ортодоксальні юдеї і досі виконують ці настанови. Fабивши
тварину, вони підвішують її вниз головою, аби витекла уся
кров. Iісля цього тушу розробляють на частини і
занурюють у розчин солі, аби видалити усі залишки крові.
92

]ир відокремлюється також і не використовується в їжі.
Rагато років люди вважали, що повеління, яке забороняло
вживати жир і кров, було всього лише церемоніальною
забороною, що була введена Rогом для ізраїльтян.
93

Але сучасні дослідження підтверджують правоту Rожого
повеління.

94

2ині відомо, що кров переносить різні шкідливі домішки,
збудників інфекції, вірусів і відходи життєдіяльності
організму. Tимало хвороб передається саме через кров.
95

13

15 – !ереведіть годинник назад

91

15 – !ереведіть годинник назад

96

Jідомо також, що насичені жири, які знаходяться у
молочних продуктах і м`ясі, приводять до підвищення рівня
холестерину в крові, який відіграє не останню роль у
виникненні серцево-судинних захворювань. Як багато
хвороб можна було б уникнути, якби людина довіряла
своєму Oворцю в виборі найліпших продуктів.
^ізичні вправи Rіблія говорить, що, створивши Адама і Єву,
Rог дав їм роботу, корисну і для душі, і для тіла:

97

І взяв Xосподь Rог людину, і поселив її в Yдемському раї,
щоб порала його та доглядала (Rуття 2:15).

98

^ізичні вправи захищають організм від багатьох хвороб!
Oіло без фізичного навантаження швидко старіє.

99

^ізичні вправи покращують стан м`язів і кров`яних судин.

100

Mегені починають діяти ефективніше, переробляючи більше
повітря при менших зусиллях.

101

7ерце активізується і качає більше крові за один удар.
Eисень, що сприяє енергії, переноситься до тканин, які
покращують загальний стан організму. Iісля того, як Адам і
Єва згрішили, Rог звеличив обсяг праці, а також її важкість.
102
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103

Rог сказав: У поті твого лиця ти їстимеш хліб, аж поки не
повернешся в землю, що з неї ти взятий (Rуття 3:19). Jін
також додав, що земля буде проклята і зрощуватиме
тернину й осот, і ще: J тяжкій праці живитимешся з неї по
всі дні життя твого (в. 1)
Rог знав, що людині необхідні фізичні вправи, і не лише
заради здоров`я тіла, алей для того, щоб зберегти її від біди.
Одна відома людина сказала: Rездіяльність — майстерня
диявола.

104

105

2аші тіла — храм 7вятого Qуха. Wи усвідомлюємо
значимість турботи про свої тіла лише тоді, коли дізнаємося,
як це важливо для Rога.
106

Апостол Iавло писав: Lіба ви не знаєте, що ваші
то храм 7вятого Qуха

тіла —

107

Який є у вас і Якого ви маєте від Rога, і що ви не належите
самим собі?

108

Rо ви викуплені дорогою ціною. Отож прославляйте Rога у
вашому тілі [та у вашому дусі, що належать Rо го ві]. (1
Eор. 6:19–20).
109

15
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А ось слова Rога: \ість днів працюй і роби всю працю
свою (Jихід 20:9). Якби кожний працював шість днів у
тиждень, то, можливо, люди просто не мали б часу шукати
собі неприємності!
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110

Mюдина належить Rогові за правом творіння і викуплення.
<іна, яку Rог заплатив за нас, полягає в жертві Vого 7ина
на Xолгофі. Оскільки ж людина викуплена за таку
надзвичайно дорогу ціну, вона має прославляти Rога у
всьому, що робить.
Отже, коли їсте, коли п’єте чи щось інше робите, все робіть
на сла ву Rожу (1 Eор. 10:31). Усяка людина, котра по
справжньому любить Rога, уникатиме всього, що може
зруйнувати чи опоганити її тіло.

111

Якщо хто нищить Rожий храм, того покарає Rог:

112

адже Rожий храм святий, а ним є ви (1 Eор. 3:17). 2апевно,
вам цікаво знати, яким чином людина може опоганити своє
тіло. Апостол Iавло перераховує кілька речей, яких нам
слід уникати:
113

... 2е обманюйте себе: ні розпусники, ні ідолопоклонники, ні
перелюб ни ки, ні блудники, ні му жо ложники,

114

115

ні злодії, ні користолюбці, ні п’яниці, ні наклепники, ні роз
бій ни ки Rожого <арства не успад ку ють (1 Eор. 6:9–
0). У Rіблі[ наголошується, що саме аморальність і
спотворення опоганюють тіло. 7еред іншого у ній робиться
наголос на пияцтво.
7оломон писав: Jино – зрадливе, п’янкий напій буйний, і
кожен, хто блудить у ньому, немудрий (Iрип. 20:1).

116

І ще: 2е дивись на вино, як воно рум’яніє, як виблискує в
келиху й рівненько ллється

117
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пізніше воно вкусить, як гадина, і вжалить, немов гадюка

118

дивитимуться очі твої на чужі жінки, і серце твоє
говоритиме дурощі... (Iрип. 23:31–33).

119

120

Rільше половини всіх убивств тим чи іншим чином пов`язані
з вживанням алкоголю!

121

Алкоголь знижує здатність організму засвоювати вітаміни, а
цукор у алкогольних напоях (між іншим, як і більшість
прохолоджуючих напоїв) знижує опір інфекціям.
122

123

Алкоголь приводить до ожиріння печінки; різко
підвищується ймовірність смерті від цирозу печінки.
Oривалість життя зменшується, по меншій мірі, на 12 років.
Fа останніми статистичними даними, одна людина з
десятьох, що вперше попробувала алкоголь, стає
алкоголиком.
2айновіші дослідження показують, що кожного разу, коли
алкоголь попадає в кров, гине багато мозкових клітин, і у
батьків, які вживають алкогольні напої.

124
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Алкоголізм є однією з найбільших медичних проблем у
світі. Rільша половина всіх дорожньо-транспортних пригод
відбувається з вини п`яних водіїв або пішоходів.
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Fначно частіше народжуються діти з вродженими
відхиленнями, ніж у тих, що не п`ють. 2у а християнам
вживання спиртних напоїв загрожує ще гіршими наслідками.
125

Lристияни повинні цілковито володіти своїм розумом, аби
протистояти спокусам сатани. Jони не можуть дозволити
собі нанести шкоду власному здоровому судженню або
втратити здатність розрізняти добро від зла!
126

Iрибитий до хреста Ісус відмовився від одурманюючого
зілля, запропонованого Vому воїном як знеболюючий засіб.

127

2авіть страждаючи від страшенного болю, Jін не захотів
приймати нічого, що могло б затьмарити Vого розум, доки
Jін був живий.
128

129

2а здоров`я серйозно впливає цілий ряд інших шкідливих
звичок. У тих, хто курить у десятки разів більше шансів
померти від раку легень, ніж у тих, хто ніколи не палив. Але
ті, хто курять, помирають не лише від раку. Vмовірність
смерті від серцево-судинних захворювань.
Yмфізема щорічно забирає понад 55000 життів! Eрім того,
нікотин призводить до звуження артерій.

130

131

Oаке поєднання: накопичення жиру і звуження артерій
перешкоджає кров`яним судинам постачати кров`ю серце,
кінцівки й інші органи. Qостатньо невеличкого згустку
крові, щоб закупорити судини і викликати приступ
стенокардії або серцевий напад (інфаркт).
Oі котрі курять, швидше старіють через гірше постачання
киснем мозку.

132
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]інки, що палять під час вагітності, наносять шкоду
судинам, що несуть кров до плоду. 7мертність
новонароджених немовлят у матерів які курили на 27
відсотків вища.
133

Mише за один рік, що минув, паління тютюну сприяло смерті
понад 500000 (півмільйона) американців.

134

135

Lтось сказав, що найпоширеніші знаряддя самогубства —
це ложки і виделки. 2апевно, до цього ще можна додати
склянки і пляшки!
136

Eофеїн, речовина, що міститься у каві класифікується в
підручниках і як стимулятор, і як отрута (Xарольд \айрок,
Jи і ваше здоров`я, т. 1, с. 413).
137

Tай і прохолоджувальні напої також містять кофеїн.
7учасні вчені пов`язують їх із серцево-судинними
захворюваннями, неврологічними розладами і раком
сечового міхура.
138

139

Якби ваш знайомий кожні кілька годин виходив у іншу
кімнату, щоб ввести собі в вену кілька кубиків кофеїну, ви
назвали б його майже наркоманом. Але ж як багато людей
роблять, практично, те ж саме з кавою і газованими
напоями!
Qійсне стримання означає, що ви уникаєте вживання усього,
що приносить шкоду і помірковано вживаєте те, що
приносить користь.

140
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Rог сказав: 2е вбивай (Jихід 20:13). 7кільки ж людей
вбивають себе тим, що вони їдять, п`ють і палять?

15 – !ереведіть годинник назад
Tимало людей просто не знають міри у вживанні навіть
корисних продуктів. <е призводить до ще однієї досить
значної медичної проблеми, яка має місце в багатьох країнах
світу.
141

Fа деякими підрахунками кожний зайвий кілограм жиру в
людському організмі потребує двох кілометрів додаткових
кровоносних судин.
142

Fбільшується навантаження на серце якому доводиться
перекачувати кров по цій додатковій судинній системі . —
Xарольд \айрок, Jи і ваше здоров`я, т. 1, с. 395.
143

7ерце, нирки, печінка і легені людини з надмірною вагою
працюють на зношування. Iовні люди страждають від
шістнадцяти захворювань, які не властиві для їхніх більш
струнких співбратів.
144

145

Rог хоче, щоб ми піклувалися про свої тіла, і таким чином
насолоджуватися нашим земним життям. Jін бажає, щоб ми
були відповідальними, високоморальними, щасливими
людьми. Jін хоче, аби ми мали життя з надлишком.
2аскільки тривалим і здоровим виявиться наш організм,
якщо ми будемо дотримуватися Vого вказівок.
Jідпочинок і спокій Ісус вважав відпочинок вкрай
необхідним. Iісля важкого дня, проведеного серед великого
натовпу, Ісус казав 7воїм учням:

146

Iідіть самі подалі в пустинне місце та відпочинь те трохи!
(Wарк. 6:31). Ісус бажає, щоб ми поєднували працю з
відпочинком і спокоєм.
147
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Ось чому Jін дав нам суботу. Rог знає, що нам необхідно
періодично залишати свої проблеми і свою працю та
проводити час у спілкуванні з 2им.
148

149

Jельми корисно час від часу залишати свої справи і йти у
спокійне, тихе місце. Wожливо, вам подобаються чудові
куточки десь у горах, серед високих, струнких дерев, або на
берегах глибоких, чистих озер, які можуть заспокоїти ваше
метушливе серце.

150

Отже, Rог бажає, щоб ми відчули вже тут, на землі,
невеличку частинку небесного спокою, і були готові жити в
оновленому світі, де всі хвороби, що дошкуляють людству,
будуть назавжди знищені.
151

Fвучить непогано , – скажете ви. Я також бажав би там
опинитися, але в мене є шкідливі, звички, котрих не можу
позбавитися . Lочу вас заспокоїти. Rог не примушує вас
боротися з ними самотньо.
152

Адже Ісус сказав: без Wене не можете роби ти нічого
(Vоан. 15:5). Jласними силами нам не подолати шкідливих
звичок. Але наш 7паситель готовий допомогти нам!
Апостол Iавло знав, де шукати силу.
153

Jін сказав: Усе можу в Oому, Lто мене зміц нює, — [в
Ісусі Lристі] (^илип. 4:13).

154
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Якби там не було, вам потрібно знайти місце десь подалі від
переповнених і гомінких міст і доріг. А якщо вам вдасться
ще й трохи повеселитися, то тим краще!
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156
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Одного разу на зібрання, подібне до нашого прийшла одна
жінка. [ї познайомили з пастором, і Jін почав з нею розмову
про приєднання до Rожої родини. [ї очі засвітилися, але
відразу якось знітившись, вона відповіла: Я би з радістю, але
не можу. Я палю. Oоді пастор задав питання: Jи вірите в те,
що Ісус бажає дати вам перемогу над цією звичкою? K
Oак, але я не можу. Я дуже слабка.K
Jін сказав: Wіг би я прочитати вірш з Rіблії? Jін відкрив 1
Vоан. 5,14, І оце та відвага, що ми маємо до 2ього, — що
коли чого просимо згідно волі Vого, то Jін слухає нас.K
Oепер, Wарія, у вас є впевненність в тому, що можете
кинути палити? спитав він.K
2і, – вона відповіла..K
Qобре, сказав він. Oак як сказала Rіблія, що впевненність ми
маємо в 2ьому. Oепер, скажіть, де ж наша упевненість.K
Jона відповіла, У 2ьому.
Jін прочитав текст ще раз, але при цьому додав: – Eоли
просимо чого згідно з Vого волею, не враховуючи відмови
від паління, Jін слухає нас. K
Iодивившись на Wарію, Jін запитав: Wені записати це у
вашій Rіблії? Wожна вашу Rіблію? Я впишу туди цю
поправкуK
2і, – сказала вона. Я не хочу змінювати Rіблію.K
Jін сказав, Як рахуєте, згідно Rожої волі, ви бажаєте
покінчити з палінням?K
Oак ,- вона відповіла.K
Oоді, можете ви з вірою попросити Lриста дати вам силу,
яку Jін обіцяв?K
Oак, – вона відповіла, Я вірю я можу.K
Я маю ще одне запитання, K
Eоли ви одержите силу подолати палити?K
Iротягом тижня, місяця, трьох місяців? Eоли ви отримаєте
цю силу?K
Oоді він знов відкрив Rіблію і знайшов Vоан.1,12 і прочитав,
—K
А всім, що Vого прийняли, їм владу дало дітьми Rожими
стати, тим, що вірять у Vмення Vого, – він продовжував.
Iрийняти Ісуса, це одержати силу від 2ього.K
Oепер, сьогодні, ми бачимо, що ви маєте віру в Ісуса. Wи
бачимо, що все згідне з Vого волею, Jін подасть нам.K
І ми знаємо, це Vого воля, – покінчити з палінням.K
Wи бачили, як ми прийняли Vого, так і ви отримаєте силу.
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157

F Vого допомогою ви можете жити повноцінним, здоровим,
щасливим життям вже тут, зараз. K
Qо того ж ви будете насолоджуватися вічним життям на
оновленій землі. Fверніться до Ісуса, і Jін не зволікатиме із
відповіддю!
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!и можете почати все заново.

1

(!ідео: 10 сек.) У березні 1992 року один християнський
євангеліст проводив серію євангельських зустрічей у
>ремлівському палаці з’їздів. Aісля чергової лекції він сидів
у своєму невеликому кабінеті, як раптом двері відчинилися, і
2

Aриблизно через рік євангеліст знову відвідав Fоскву.
Aрославляючи Nога разом з групою віруючих у
новоствореній церкві, він помітив наверненого злочинця,
котрий співав у хорі.
4

1
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3

в кімнату увірвався лютий на вигляд молодий чоловік, що
нагадував головоріза. !ирішивши, що він збирається
напасти на нього, євангеліст відступив назад. Dого
перекладач став між ними. Eоловік почав розмахувати
руками, збуджено говорити російською. Aерекладач
пояснив, що цей чоловік — один з печально відомих в
Fоскві преступників.G
!ін двадцять вісім раз побував у вязниці. Dого мучило
почуття вини, його майбутнє було безпросвітним, і тому він
жадав одержати мир.G
Hвангеліст спокійно прочитав 1 Dоан. 1,9 >оли ми свої гріхи
визнаємо, то !ін вірний та праведний, щоб гріхи нам
простити, та очистити нас від неправди всілякої.G
!ін розповів історію розбійника на хресті, який отримав
прощення.G
!ін сказав йому, що Ісус — той же Jпаситель і сьогодні. G
!ін пропонує нам прощення.G
!Ін пропонує нам визволення.G
!ін пропонує нам спасіння! Aрийміть його! Kадійте в Lьому.
Mякуйте Nогові за нього.G
Oі слізьми на очах, цей переповненний почуття вини
російський чоловік опустився на коліна і отримав Nоже
прощення.
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5

Обличчя колишнього злочинця відображало душевний
спокій. Eоловік просто сяяв від щастя. !ін прийняв Qриста.
Nіблійне вчення змінило його життя, і він попрямував за
Ісусом до біблійного хрещення. G
Nіблійне хрещення – це символ життя, зміненого Nожою
благодатю. Qрещення свідчить про початок нового життя в
Ісусі Qристі. G
Один з видатних прикладів, який показує як Qристос
драматично змінив життя, це історія Jавла, котрий піздніше
став апостолом Aавлом.
Qоча Jавло від народження мав римське громадянство, він
отримав освіту в найкращих учителів Єрусалима. !ін був
ревнителем юдейської релігії і мав славу ревного захисника
цієї віри.

6

Jавло, котрий після навернення взяв ім’я Aавло, сам
розповідає про те, як він намагався покласти кінець
християнству.
7

«Aереслідував я аж до смерті цю путь, і в’язав, і до в’язниці
кидав чоловіків і жінок»

8

«...Mо Mамаска, щоб тамтешніх в’язати і привести до
Єрусалима на кару».

9

У той час, як він підходив до Mамаска, яскраве світло осяяло
Jавла і він упав на землю.

10

!ін почув голос, що говорив до нього: «...Jавле, Jавле, чому
ти Fене переслідуєш?»

11

2
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Jавло запитав: «Qто ти, Sосподи?» І голос відповів:

12

«Я Ісус Lазарянин, що Dого переслідуєш ти» (Mії 22:7,8).

13

Sордий фарисей смиренно запитав Sоспода: «Vо ж я,
Sосподи, маю робити? Sосподь же до мене промовив:
«!ставай та йди до Mамаска,
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14

а там тобі скажуть все, що тобі призначено робити» (Mії
22:10).

15

Jавл був осліплений яскравим світлом, і його довелося
вести до Mамаска за руку.

16

17

у Jавла було три дні на роздуми про страждання й муки,
яких він завдав дітям Nожим, і про той час, коли він
відкрито заявляв, що Ісус не Fесія, а його послідовники –
просто заблудлі фанатики. Jвідкуючи проти Nожого народу,
неправдиво звинувачуючи їх, він звинувачував самого
Jпасителя світу!G
У Jавла був час покаятись перед своїм Sосподом.
!ін нічого не бачив три дні, а потім Nог послав йому
пророка на ім’я Ананій. Ананій сказав Jавлу:

18

3
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«...Jавле брате, – стань видющий!» – і я хвилі тієї побачив
його».

19

І озвався він до мене: «Nог отців наших вибрав тебе, щоб ти
волю його зрозумів,

20

і щоб бачив ти Aраведника і почув голос із уст Dого,

21

бо будеш ти свідком Dому перед усіма людьми про оте, що
ти бачив та чув» (Mії 22:13–15). Aотім, щоб Jавло зробив
крок у майбутнє і зачинив двері минулого,
22

Ананій сказав Jавлу: А тепер чого гаєшся? Уставай,
охрестися й омий гріхи свої,

23

прикликавши Dмення Dого (Mії. 22:16).

24

25

4

Jаме в такий спосіб Jавло повинний був з'єднатися зі своїм
Sосподом назавжди. Qрещення було для Jавла дверима в
нове життя. Jавло мав потребу омитися від жахливих
учинків, які робив в ім'я своєї релігії. !ін мав потребу в
очищенні. !ін знав, що йому потрібна Nожа благодать та
прощення.
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!ін прийняв хрещення; він знав, що Nог простив його. І
Jавло-гонитель став Aавлом, відданим послідовником Ісуса
до кінця свого життя!
26

!и коли-небудь мріяли про те, аби почати все заново, щоб
усі помилки, зроблені вами в минулому, були забуті?

27

Qристиянське хрещення бере свій початок від Dоана
Qрестителя, суворого пророка, що з'явився в пустелі
Юдейській і сміливо проповідував покаяння. Aослухати його
проповіді приходили натовпи людей з усіх кінців країни.
29

Nіблія говорить: «Yоді до нього виходив Єрусалим, і вся
Юдея, і вся йорданська околиця,

30

і в річці Dордані христились від нього, і визнавали гріхи
свої(Fатв. 3:5, 6).

31

Oамкнувши двері Jвоєї майстерні і попрощавшись із
матір'ю, Ісус також вирушив до Dордану. >оли Dоан
помітив Ісуса, він упізнав Dого.
32

Указавши на Ісуса, Dоан сказав: «Оце Агнець Nожий, що на
Jебе гріх світу бере! (Dоан. 1:29).

33

5
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28

(!ідео: 8 сек.) Nог знав, що всі ми маємо потребу в
подібному досвіді, і тому встановив хрещення як знак
Oаповіту з Lим: знак нового початку – нове життя в Qристі.
Vо може більш красномовно символізувати смерть для
гріха і початок нового життя, ніж хрещення.
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Dоан упізнав Ісуса, жертовного Агнця, який мав померти за
гріхи всіх, хто прийме Dого жертву. >оли Ісус попросив
про хрещення, Dоан сказав:
34

...Я повинен христитися від Yебе... (Fатв. 3:14).

35

Але Ісус заперечив: ...Mопусти це тепер, бо так годиться нам
виповнити усю правду... (вірш 15). Dоан розумів, що Ісусові
немає потреби сповідуватися. І, звичайно, Ісусові не було
необхідності демонструвати Jвою віру у власне воскресіння!
36

Ісус попросив про хрещення для того, щоб цілком
ототожнити Jебе з людьми. !ін бажав залишити нам
досконалий приклад для наслідування. І тому Dоан охрестив
Ісуса через занурення в ріку Dордан.
37

Nіблія говорить: І, охрестившись, Ісус зараз вийшов із води.
І ось, небо розкрилось,

38

і побачив Dоан Mуха Nожого, що спускався, як голуб, і
сходив на Lього.

39

І ось, голос почувся із неба: «Zе Jин Fій улюблений, що
Dого Я сподобав!(Fатв. 3:16, 17). Eерез Jвятого Mуха Nог
підтвердив Jвою любов до Ісуса та схвалення Dого дій.
40

>оли Ісус вийшов із води і стояв на березі Dордану, Nог
привселюдно об’явив Dого Jвоїм Jином – Aомазаником.
Qрещенням Qриста було відзначено початок Dого служіння,
бо Aетро сказав:
41

6
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...Ісус, що був із Lазарета, як помазав Dого Jвятим Mухом і
силою Nог,

42

і ходив !ін, добро чинячи й усіх уздоровлюючи, кого
поневолив диявол, бо Nог був із Lим (Mії. 10:38). Jам Ісус
нікого не хрестив, але Nіблія повідомляє, що хрестили Dого
учні:
43

Як Sосподь же довідався, що почули фарисеї, що Ісус учнів
збирає та хрестить як Dоан, –
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44

хоча Jам Ісус не хрестив, а учні Dого, – то залишив Юдею і
пішов знову в Sалілею (Dоан. 4:1, 2). Oверніть увагу на
останнє повеління Qриста, дане безпосередньо перед Dого
вознесінням:
45

Yож ідіть, і навчіть всі народи, христячи їх в ім’я Отця, і
Jина, і Jвятого Mуха,

46

навчаючи їх зберігати усе те, що Я вам заповів; і ото, Я
перебуватиму з вами повсякденно аж до кінця віку...(Fатв.
28:19, 20).
47

Lапевно, вам цікаво довідатися, як послідовники Ісуса
хрестили людей після Dого вознесіння на небо. !они,
безсумнівно, наслідували приклад Ісуса, бо вони були Dого
учнями.
48

Aавло, ревний послідовник Ісуса, сказав, що є тільки один
Sосподь, одна віра, одне хрещення (Hфес. 4:5).

49
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Єдиний докладний опис хрещення, проведеного після
розп'яття Qриста, можна знайти в >низі Mій апостолів. Fова
йде про хрещення, звершене благовісником Aилипом:
50

Lа дорозі з Єрусалима до Sази Aилип зустрів ефіопського
вельможу, скарбника цариці >андакії. !ін приїжджав до
Єрусалима на поклоніння.
51

Yепер він прямував додому, сидячи на колісниці і читаючи
священний сувій. Aилип підійшов до цієї людини і запитав
його,
52

чи розуміє він, що читає. !ельможа швидко відповів:

53

«Як же можу, як ніхто не напутить мене?...

54

!ін запросив Aилипа зійти на колісницю. Aилип побачив,
що ефіоплянин читає >нигу пророка Ісаї, 53 розділ.
!ельможа попросив Aилипа пояснити йому цей розділ. У
цьому розділі розповідається про страждання Ісуса.
55

Aилип відкрив уста свої і, зачавши від цього Aисання,
благовістив про Ісуса йому(Mії 8:35).

56

Aилип не тільки розповів про Ісус, але й, очевидно, пояснив
значення хрещення. Адже Nіблія повідомляє, що коли вони
прибули до водоймища, ефіоплянин сказав Aилипові:
57
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...Ось вода; що мені заважає хреститися? (Mії. 8:36).

58

Aилип відказав: якщо віруєш із повного серця свого, то
можна.

59

Hфіоплянин сказав: Я вірую, що Ісус Qристос – то Jин
Nожий! (в. 37).
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60

І звелів, щоб повіз спинився. І обидва – Aилип і скопець –
увійшли до води, і охрестив він його(Mії 8:38). Aилип
занурив ефіопського вельможу у воду, подібно до того як
Dоан занурив у воду Qриста під час хрещення.
61

>оли ж вони вийшли з води, Mух Sосподній Aилипа забрав,

62

і він їхав, радіючи, шляхом своїм» (Mії. 8:39).

63

От що відбувається, коли ми хоронимо наше колишнє
гріховне життя і починаємо нове життя в Qристі. Qрещення
в Kанній Zеркві відбувалося саме через повне занурення у
воду.
64

У Lовому Oавіті немає жодних даних про інший спосіб
хрещення. Ось фотографія хрестильного басейну в церкві у
[илипах, датованого першим століттям. Історики ранньої
церкви і знахідки археологів
65
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свідчать, що повне занурення у воду при хрещенні
практикувалося в Zеркві аж до 12–13 ст.

66

>ардинал Mжеймс Sіббонс писав: Aротягом декількох
століть після встановлення християнства хрещення, як
правило, звершувалося повним зануренням у воду;
67

але починаючи з 12 століття в >атолицькій церкві стала
переважати практика хрещення за допомогою кроплення,

68

оскільки цей метод пов’язаний з меншими незручностями,
аніж хрещення через занурення у воду...

69

...Zерква здійснює своє право вибору найзручнішого
способу хрещення відповідно до обставин часу і місця. –
!іра наших батьків, 94-е видання, с. 277.
70

71

Nагато туристів сьогодні відвідують церкву Jвятого Dоана,
яка знаходиться серед руїн біблійного міста Hфес у
Yуреччині. Zя церква була побудована як пам'ятник
апостолу Dоанові. G
Особливу цікавість викликає баптистерій круглої форми,
діаметром понад три метри
Nільшість із вас чули про стару дзвіницю, що здіймається
перед Aізанським кафедральним собором в Італії, вона
відома як Aізанська падаюча вежа.

72
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Aоряд із собором і падаючою вежею розташований
баптистерій, кругла споруда, у якій знаходиться

73

купіль, діаметром близько шести метрів і півтора метрів
завглибшки, яка була побудована в чотирнадцятому
сторіччі. Eерез тринадцять сторіч після вознесіння Qриста
хрещення як і раніше звершується через занурення у воду!
74

У Європі є кілька десятків кафедральних соборів з
великими хрестильними баптистеріями. ! одній тільки
Італії їх нараховується шістдесят шість, вони були
побудовані в період IV-XIV ст.
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75

Але наскільки важливий обряд хрещення?

76

Eи так вже й необхідно приймати хрещення?

77

Ісус відповів: поправді, поправді кажу Я тобі, коли хто не
родиться з води й Mуха,

78

той не може ввійти в Zарство Nоже (Dоан. 3:5).

79

Ісус наголошує, що народження від води, тобто водне
хрещення є необхідною умовою для того, щоби потрапити
на небо.
80
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Qристос неодноразово говорить про це. Aриблизно те саме
!ін сказав у Fарк. 16:16:

81

Qто увірує і охреститься, буде спасений...(Fарк. 16:16).
Aерший крок у підготовці до біблійного хрещення – це віра в
те, що Ісус Qристос помер за ваші гріхи і є вашим
Jпасителем та Sосподом.
82

У розмові з ефіоплянином Aилип наголосив на необхідності
безумовної віри в Qриста. >оли ефіоплянин запитав
Aилипа, чи можна йому хреститися, Aилип сказав:
83

...Якщо віруєш із повного серця свого, то можна...(Mії. 8:37).

84

Ісус сказав Jвоїм учням і про другий крок у підготовці до
хрещення: Отож, йдіть і навчить всі народи, хрестячи
їх...(Fатв. 28:19). Qрещенню передує навчання.
85

Ісус сказав, що перш ніж хрестити, людей необхідно
навчити: ...навчаючи їх зберігати все те, що Я вам
заповів...(Fатв. 28:20).
86

Іншими словами, людина, яка готується до священного
обряду хрещення, повинна розуміти Ісусове вчення і
приймати його. Aроте необхідно дещо більше, ніж просте
знання доктрин.
87
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88

Отож, ідіть і навчіть всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і
Jина і Jвятого Mуха (Fатв. 28:19). Aовинно бути
посвячення усього свого життя Qристу. >оли людина
приєднується до Qриста, вона починає жити Qристовим
життям. G
У неї немає бажання чинити так, як не погоджено с Ісусом.
Yретій крок – це покаяння. Aетро сказав:

89

Aокайтеся ж та наверніться, щоб !ін змилувався над
вашими гріхами... (Mії 3:19). Aокаяння означає глибокий
жаль за свої гріхи та повну відмову від них.
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90

!оно може виходити тільки із серця, яке побувало на
Sолгофі, – серця, скрушеного і розчуленого жертвою,
принесеною на хресті заради нашого спасіння від гріха.
91

Mавайте ще раз пригадаємо кроки в приготуванні до
хрещення:

92

1. Aеред хрещенням людина повинна прийняти Ісуса як
Jпасителя і Sоспода.

93

2. Aеред хрещенням людина повинна зрозуміти вчення Ісуса
і бути готовою дотримуватися цього вчення.

94
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3. !она повинна визнати всі гріхи і покаятися.

95

96

97

Lапевно, і вам часом хочеться змінити своє життя на краще,
але ви не знаєте як. Oробити ці три кроки в приготуванні до
хрещення, ви можете стати по-справжньому новою
людиною. Oавдяки Nожій силі ви можете змінитися,
народитися заново і навернутися.
Іноді люди запитують: >оли я охрещуся, то чи стану
частиною Zеркви? Eи я хрещуся тільки в Ісуса? G
Nіблія навчає нас, що охрестившись в ім’я Qриста, ви стаєте
причетні до Dого Yіла, тобто до Zеркви. От що говорить
Nіблія про день A'ятидесятниці, коли хрестилися тисячі,
Отож, ті, хто прийняв його слово, охрестилися, і пристало
до них того дня душ тисяч зо три!

98

І вони перебували в науці Апостольській та в спільноті
братерській

99

100

101

14

і в ламанні хліба та в молитвах (Mії 2:41, 42). Oміст тексту
ясний. >оли ми приймаємо хрещення, то не стаємо
духовними сиротами. Fи не залишені напризволяще.
Lовонавернені перебували в науці Апостольській та в
спільноті братерській. !они стали частиною Nожої церкви,
яка довіряє Nіблії.
У 1 >ор.12:13 читаємо: Nо ми всі одним Mухом охрещені в
тіло одне.... У 28 тексті говориться, що тіло – це Zерква.
>оли люди приймають Ісуса і посвячують Dому своє життя,
вони прагнуть поклонятися Nогові разом з такими ж
віруючими. \хні серця горять бажанням бути часткою
Qритової церкви, яка дотримується Dого заповідей.
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От чому Ісус сказав у Fатв. 28:19, 20: Yож ідіть, і навчіть
всі народи, христячи їх в ім'я Отця, і Jина, і Jвятого Mуха.

102

Lавчаючи їх зберігати все те, що Я вам заповів...

103

А тепер, чого гаєшся? Уставай і охрестися, і обмий гріхи
свої...(Mії 22:16).

105

Якось уночі до Ісуса прийшов один з начальників
ізраїльського народу на ім’я Lикодим. !ін не хотів, аби його
друзі довідалися, що він цікавиться вченням Ісуса.
106

!ін сказав Ісусові: ...Учителю! знаємо ми, що прийшов Yи
від Nога;

107

бо не може ніхто таких чуд учинити, які чиниш Yи, коли Nог
із ним не буде (Dоан. 3:2). Ісус міг читати в серці цієї
людини, тому відразу перейшов до суті, показавши
Lикодимові, у чому той мав потребу.
108

Ісус відповів і до нього сказав: поправді, поправді кажу Я
тобі,

109
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104

Jьогодні Ісус звертається до вас із закликом присвятити
своє життя Dому. !ін закликає вас стати частиною Dого
народу, котрий вірує в Nіблію і дотримується Oаповідей
Nожих. !ін запрошує вас так само, як колись запрошував
апостола Aавла:
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коли хто не народиться згори, то не може побачити Nожого
Zарства (Dоан. 3:3).

110

Lикодим здивувався і запитав Ісуса: Як може людина
народитися, бувши старою?

111

Qіба може вона ввійти до утроби своєї матері знову й
родитися?(Dоан. 3:4)

112

Yоді Ісус пояснив, що !ін говорить про духовне народження:
Ісус відповів: поправді, поправді кажу Я тобі: >оли хто не
народиться з води і Mуха,
113

той не може ввійти в Zарство Nоже (Dоан. 3:5). Ісус
говорить про духовне народження, засвідчене хрещенням.

114

Lикодим, гордий фарисей, звичайно, розраховував увійти в
Nоже Zарство завдяки своєму юдейському походженню.

115

Однак Ісус ясно показав, що необхідне повне перетворення
життя силою Jвятого Mуха, про що і свідчить хрещення.

116

Yим самим людина накладає печатку на своє прийняття
жертви Ісуса Qриста.

117
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Zе початок нового життя в Qристі.

118

Aри хрещенні Qриста пролунав голос Nожий: ...Zей є Jин
Fій улюблений, що Dого Я сподобав (Fатв. 3:17).

119

Jаме тоді Jвятий Mух у вигляді голуба помазав Ісуса, щоб
!ін став Aомазаником, або Fесією, Qристом.

121
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120

Zя подія ознаменувала початок служіння Ісуса Qриста.
Aодібним чином і хрещення віруючого відзначає початок
його нового життя із Qристом Jпасителем. Zя подія
служить також публічним свідченням того, що віруючий
через хрещення приєднується до Qриста
У Sалат. 3:27 говориться: Nо ви всі, що в Qриста
охрестилися, у Qриста зодягнулися.

122

(!ідео: 10 сек.) Jвоїм хрещенням людина, яка приймає
Qриста як свого Jпасителя, засвідчує віру в три великі
факти, пов'язані з жертвою Qриста.
123

Aавло запитує: Eи ви не знаєте, що ми всі, хто хрестився в
Qриста Ісуса, у смерть Dого хрестилися? (Kимл. 6:3).

124

Mалі він описує наступний крок, який звершує християнин
під час цього обряду: Отож, ми поховані з Lим хрещенням у
смерть (в. 4). Але є і третій крок у цьому акті віри.
125
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щоб, як Qристос воскрес із мертвих славою Отця,

126

так щоб і ми стали ходити в обновленні життя (в. 4).
]юдина, що хрестилася, народжена від Mуха і води!

127

Fи привселюдно демонструємо нашу віру в смерть,
поховання і воскресіння Qриста.

128

Aотім Aавло говорить: Yак само ж і ви вважайте себе за
мертвих для гріха і за живих для Nога в Qристі Ісусі, Sосподі
нашім. Yепер ви бачите, чому ця подія така знаменна в житті
християнина?
129

!она подібна до весільної церемонії зарученої пари. Zе їхня
можливість привселюдно засвідчити, що вони з'єднують
своє життя, доки смерть не розлучить їх.
130

Nіблія говорить, що є тільки один Sосподь, одна віра, одне
хрещення (Hфес. 4:5). Однак у церквах практикуються різні
види хрещення.
131

! одних церквах хрестять, кроплячи, в інших – обливають, у
ще інших занурюють у воду. Yо чи може бути одне
хрещення, якщо в цьому питанні існує така плутанина?
132

Fи лише повинні запитати: Як чинив Ісус?

133
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Nіблія говорить, що Dоан хрестив у річці Dордан. Aісля
хрещення Ісус вийшов з води. !ін був хрещений через повне
занурення у воду.
134

От що означає грецьке слово baptizo: зануритися під воду.
Zе єдиний спосіб хрещення, яке символізує смерть,
поховання і воскресіння Qриста.
135

Одного разу Aавло і його співпрацівник Jила прямували в
місто [илипи на запрошення македонянина, якого Aавло
бачив у сні.

Jвоєю проповіддю Aавло і Jила збудили гнів жителів міста.

137

]юди були такі розлючені, що натовп напав на них і подер
на них одяг, а влада міста звеліла бити їх.

138

^иттю Nожих слуг загрожувала небезпека. \х кинули до
в’язниці, а в’язничному сторожеві було наказано закувати їх
у кайдани, щоб вони не втекли.
139

140

Опівночі Aавло і Jила молилися і співали, як раптом
сильний землетрус сколихнув стіни в’язниці – і миттю її
двері відчинилися і ланцюги упали із в’язнів. !’язничний
сторож відразу прибіг до темниці, і побачивши, що двері
відчинені, вирішив, що всі в’язні втекли.
!ін уже був готовий заподіяти собі смерть, бо був
упевнений, що йому загрожує страта за втечу в'язнів.

141
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Але Aавло скрикнув голосом гучним, говорячи: «Lе чини
собі жодного зла, бо всі ми ось тут!»(Mії 16:28).

142

143

!’язничний сторож був вражений! Zі люди, Aавло і Jила,
дуже постраждали від рук тюремника і, проте, не
обурювалися і не жадали помсти. !ін знав, що вони були
невинні. !ін приніс світильника, вбіг до камери і, упавши до
ніг апостолів, почав молити про прощення.
І вивів їх звідти, й спитав: Mобродії! Vо треба робити мені,
щоб спастися?

144

Yоді два чоловіки Nожі відповіли: !іруй у Sоспода Ісуса
Qриста, – і будеш спасенний ти сам та твій дім.

145

!’язничний сторож привів Aавла і Jилу до свого дому та
обмив їхні закривавлені ноги і спини.

146

І сторож забрав їх того ж часу вночі, їхні рани обмив, –

147

і охрестився негайно він сам та його всі домашні (Mії 16:33).

148

20

16 – !овий початок

149

Mрузі, якщо ви досі не розуміли значення і важливості
хрещення, або у вас не було можливості слідувати за Ісусом
у цьому священному обряді хрещення через занурення у
воду, значить і до вас звернене запитання, яке колись Ананій
поставив Jавлові:
А тепер чого гаєшся? Уставай й охрестися, і обмий гріхи
свої...(Mії 22:16).

150

16 – !овий початок
21

16 – !овий початок

151

22

Aісля хрещення Ісуса, з небес пролунав голос Nожий...Zе
Jин Fій улюблений, що Dого Я сподобав. >оли і ви
ввійдете у води хрещення, наш Sосподь звернеться до
вашого серця з такими словами: Yи Fій улюблений син. Yи
Fоя кохана дочка. Yебе Я сподобав. Lайбільша радість у
житті, це знати, що ти вгодив Nогу. Aісля хрещення у вас
з'являться чудові почуття того, що ви є власність Nога. !и
Nожа дитина.G
Qрещення, де в чому схоже на шлюб. Aеред тим, як
одружитися молодий і молода вже покохали одне одного.
_люб не створить кохання чоловіка до жінки і навпаки.
_люб це свідоцтво кохання. _люб це свідоцтво перед лицем
сім'ї та друзів. G
Yак само й хрещення. Qрещення не створить любов у
нашому серці до Nога. Aричина, чому ми бажаємо
хреститися полягає в тому, що ми уже полюбили Dого.G
Qрещення це свідоцтво перед лицем сім'ї , друзів та церкви,
що ми глибоко полюбили Dого і посвячуємо себе Ісусу
Qристу. G
>оли проходить цей звичай, наше минуле символично
хорониться у водах хрещення і тоді ми воскресаємо для
нового життя у Qристі. G
Fинуле пройшло — похоронено — ніколи воно не буде нас
переслідувати. Nог обіцяв дати силу Jвятого Mуха для
християнського життя. Mекотрі вагаються. \м здається, що
вони не готові до хрещення. Qрещення не значить, що ви
досконалі. Qрещення значить, що ви посвячені. G
Qристос закликає вас сьогодні йти по Dого слідам у водяну
могилу хрещення. !ін пропонує прощення, свободу від вини
за минуле і силу жити новим життям через Dого Jвятого
Mуха. G
Eи скажите ви так Ісусу прямо зараз?G
Як що ви бажаєте йти за Ісусом шляхом Nіблійного
хрещення, тоді я прошу вас вийти наперед і ми помолимося
особливою молитвою.G
А зараз я запрошую усіх встати для молитви. Aеред тим, як
я буду молитися, якщо хтось ще бажає сказати: Yак,
Ісусе, я бажаю прийняти хрещення, прошу пройти сюди,
вклонив голови і я буду молитися за вас. G
Lе вагайтесь, прийдіть... прийдіть прямо зараз, і я помолюсь.

17 – Як визначити підробку?
!айбільший обман.

1

2

4

5

(-ідео: 9 сек) !а сьогоднішній день тільки 110 із цих
підробок були виявлені та вилучені. У 1972 році >тайн був
засуджений і відбув строк у паризькій в'язниці Jінг-Jінг.
!а волю він вийшов 1980 року. ?ід час ув’язнення >тайн
виправився і вирішив творити, тільки під особистим іменем.
(-ідео: 12 сек) Jьогодні він визнаний у всьому світі
художник та лектор. А яка ж тематика його лекцій? -ін
викладає те, на чому найбільше розуміється – «Як виявити
підробку». -и повинні погодитися, що >тайну вдалося
наочно продемонструвати, як нелегко було відрізнити
підробку – навіть для фахівців.B
Але яким би він шахраем не був, його можна назвати
дитиною порівняно
(-ідео: 12 сек) з прабатьком усіх шахраїв – сатаною!
=иявол не знає собі рівних, коли йдеться про шахрайство,
обман або підробки. B
Oвичайно, сатана працює таємно. B
-ін діє через різних людей, різні сили і засоби. B
Якби він відкрито боровся з Pогом та істиною,то була б
незначна загроза для християнина бути обманутим.B
Але він працює скрито, навіть під маскою церкви —
майстерно змішуючи істину з обманом, диявол відводить
людей від правдивого поклоніння Pогові. Eе – його головна
мета протягом тисячоліть.

6

1

17 – Як визначити підробку?

3

(-ідео: 19 сек) !априкінці 60-х років XX ст. була здійснена
одна з найгучніших афер у світі мистецтва. =авид >тайн,
талановитий молодий француз, написав понад 400 копій
робіт старих майстрів: ?ікассо, >агала, @енуара, -ан Aога
та багатьох інших. B
-ін підписав копіі іменами відомих художників і видавав їх
за оргінали.B
Eе був шедевр шахрайства.B
Fим більше, що їх приймали, як оригінали.

17 – Як визначити підробку?
Pог не залишає нас у владі цього великого обманщика, але
попередив через Pіблію про найбільший обман, котрий
здійсниться в кінці часу.
7

Oа словами Pіблії, =аниїл бачив у нічному видінні звірів, які
виходили з моря.

8

«...Pачив я в своєму видінні вночі, аж ось чотири небесні
вітри вдарили на -елике море».

9

«І чотири великі звірі піднялися з моря, різні один від
одного» (=ан. 7: 2,3).

10

Oвірі, що виходять з моря? Rо все це може значити?

11

=авайте дозволимо Pіблії самій розкрити зміст цього
символічного пророцтва. ?о-перше, у цьому видінні
присутня вода.
12

- Об’явл. 17:15 говориться: «...-оди, що бачив ти їх... то
народи та люди, і племена та язики». У цьому ж розділі Pог
говорить =аниїлові, що символізують звірі:
13

«Eі великі звірі, що їх чотири, це чотири царі встануть з
землі».

14

2

17 – Як визначити підробку?
«...Tетвертий звір – четверте царство буде на землі». (=ан.
7:17,23). Jлово Pоже ясно говорить, що звір – це цар або
царство.
15

Oвірі, які виходять із населеної частини землі, – це окремі
держави, котрі повинні були з'явитися у світі. Oверніть
увагу на те, як описує їх пророк у =ан. 7:3:
16

«І чотири великі звірі піднялися з моря, різні один від
одного».

17 – Як визначити підробку?

17

«?ередній був, як лев, а крила в нього орлині...» (=ан. 7:4).

18

«А ось звір інший, другий, подібний до ведмедя, і був
поставлений на одному боці,

19

і було три ребра в його пащі між зубами його...» (=ан. 7:5).

20

«?отому я бачив, аж ось звір інший, мов пантера, а в нього
на спині чотири пташині крила...» (=ан. 7:6).

21

«?отому я бачив у видіннях тієї ночі, аж ось четвертий звір,
страшний і грізний, та надмірно міцний,

22

3

17 – Як визначити підробку?
і в нього великі залізні зуби. -ін жер та торощив, а решту
ногами своїми топтав,

23

і він різнився від усіх звірів, що були перед ним, і мав десять
рогів» (=ан. 7:7).

24

Який звіринець! -и помітили, що кожний із цих звірів дуже
незвичайний. Усі вони мають свої відмітні риси, які
допомагають нам зрозуміти видіння.
25

26

@озмірковуючи над своїм видінням про чотирьох звірів,
=аниїл, очевидно, згадав про сон великого царя
!авуходоносора про великого металевого боввана. - обох
снах використані символи відображали чотири імперії
стародавнього світу:
(-ідео: 6 сек) починаючи від -авилону, Uідо-?ерсидскої
імперії, Aрецького царства, @имської імперії,

27

і закінчуючи ?ришестям Ісуса і встановленням Vого вічного
царства.

28

=авайте повернемося назад і розглянемо кожного звіра
зокрема, у порядку їхньої появи з населеної частини землі:

29

«?ередній був, як лев, а крила в нього орлині. Я бачив, аж
ось були вирвані йому крила,

30

4

17 – Як визначити підробку?
і він був піднятий від землі, і поставлений на ноги, як
людина, і серце людське було йому дане» (=ан. 7:4).

31

Rо може краще символізувати -авилон, першу світову
імперію (представлену золотою головою боввана), ніж лев –
цар звірів?
32

33

34

?одібно до лева, відомого своєю силою і лютістю, цар
!авуходоносор у своїх військових походах не знав поразок.
>видкість, з якою -авилон зміцнювався і розширював свою
імперію, представлена влучним символом – орлиними
крилами. Oверніть увагу, Pог не раз використовує символ
лева, представляючи -авилон.
«Wев виходить із своєї гущавини, і той, хто нищить народи,
вирушає із місця свого,

35

«і той, хто нищить народи, щоб твій край обернути на
руїну...» (Єрем. 4:7).

36

Aордий, пихатий цар -авилону вважав, що його царство буде
вічним. -ін, мабуть, не допускав і думки, що у світі колинебудь з’явиться інша імперія. !а цеглинах своїх будинків
він закарбував: «Fак триватиме вічно».
37
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17 – Як визначити підробку?

Jамі стародавні вавилоняни зображували лева як символ
своєї імперії. Археологи знайшли в руїнах -авилону цей
символ – лева з орлиними крилами.

17 – Як визначити підробку?
(-ідео: 4 сек) 13 жовтня 539 р. до !.Y. -авилонське царство
(представлене золотою головою металевого боввана і левом
з орлиними крилами у видінні =аниїла) підійшло до
безславного кінця.
38

(-ідео: 3 сек) Eарство, або імперія, представлена іншим
звіром – ведмедем, ні що інше як Uідо-?ерсія; те саме
царство, яке символізували срібні руки і груди величезного
боввана. ?обачивши ведмедя у видінні, =аниїл сказав:
39

«...і був поставлений на одному боці, і було три ребра в його
пащі між зубами його...» (=ан. 7:5).

40

=аниїл сказав, що у ведмедя було три ікла в роті між
зубами, але Pіблія нічого не говорить про їхнє значення.

41

Однак, більшість біблійних дослідників вважають, що три
ікла зображують

42

Wідію, -авилон і Єгипет – три основних держави,
захоплених мідо-персидськими військами.

43

?ерська імперія правила протягом двох сторіч, але якою б
жорстокою і могутньою вона не була, їй на зміну повинен
був прийти інший звір, або царство:
44

«?отому я бачив, аж ось звір інший, мов пантера, а в нього
на спині чотири пташині крила.

45
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17 – Як визначити підробку?
Eей звір мав чотири голови, і була йому дана влада» (=ан.
7:6).

46

Як повільний ведмідь не може суперничати зі швидкою
пантерою, так і перські армії були не здатні захистити себе
від могутнього натиску Олександра Uакедонського.
47

48

49

Tотири крила символізують швидкість, з якою Олександр
завойовував світ. -ін розбив перського царя =арія III в
битві під Арбелами 331 р. до @.Y., і менше ніж за дванадцять
років став правителем найбільшої світової імперії. Tотири
голови барса символізуют
«...це чотири царства постануть із цього народу...» (=ан.
8:22).

50

51

Історія оповідає, що Aрецька імперія дійсно розділилася на
чотири частини. Олександр помер у віці 32 років, усього
лише через сім років після великої перемоги під Арбелами.
Vого ще не поховали, а вже почалася боротьба за владу,
спочатку між його родичами, а пізніше поміж генералами.B
!арешті, чотири Александрових генерала взяли керівництво
імперії.
(-ідео: 9 сек) Fепер у барса, тобто Aреції стало чотири
голови! Zассандр, Wізімах, ?толомей і Jелевк.

52
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17 – Як визначити підробку?

(-ідео: 4 сек) У пророчому сні !авуходоносора мідні живіт і
стегна боввана зображують третю світову імперію – Aрецію,
як і барс у сні =аниїла.

17 – Як визначити підробку?
?ісля розділення Aреції на чотири царства почалися
міжусобні війни між їхніми правителями. Tотири
Олександрових воєначальники були жадібними, амбіційними
людьми, які бажали правити всією імперією.
53

«Один піднімав меч проти іншого, і імперія зав’язла в
суперечках» (Олександр -еликий, с.494).

54

Pезладдя і боротьба продовжувалися доти, доки, нарешті
«22 червня 168 р. до @.Y. у битві під ?идне не загинула
імперія Олександра -еликого через 144 роки після його
смерті» (Історія @иму, том 3, розділ 10).
55

А як же щодо четвертого страшного звіра, який, за словами
=аниїла, захопив владу після Aрецької імперії?

56

57

Ангел сказав =аниїлові, що четверте царство буде
відрізнятися від інших. Oвір, що зображує його, був
надзвичайно сильний і мав величезні залізні зуби, якими
роздирав свої жертви. Fут зображена жорстока, порочна
влада.
Pільш влучний опис @имської Імперії важко знайти.

58

@им був найбільш безжалісною і жорстокою імперією у
порівнянні з попередніми. @имляни знищували цілі держави,
а їхнє населення продавали в рабство.
59

(-ідео: 4 сек) Eей жахливий звір мав залізні зуби, що
відповідає залізним гомілкам четвертого царства з видіння
про металевого боввана. =аниїл дивувався цьому жахливому
звіру й особливо його десятьом рогам.
60

8

17 – Як визначити підробку?
-ін сказав: «Я приглядався до тих рогів, аж ось поміж ними
піднісся ріг інший, малий,

61

а три з тих передніх рогів були вирвані з коренем перед
ним...»(=ан. 7:8).

62

Ангел сказав =аниїлові: «=есять рогів визначають, що з
того царства встане десять царів...» (=ан. 7:24).

(-ідео: 4 сек) =аниїл, напевно, пригадав великого
металевого боввана з ногами із заліза і глини, що
зображують поділ @имської імперії.
64

(-ідео: 4 сек) У 476 р. від @.Y. варварські племена північної
Європи практично знищили @имську імперію. Jім із цих
царств (народів) існують у Європі донині.
65

Але найбільше =аниїла зацікавив маленький ріг, що
звеличився серед десятьох, викорінивши три роги в боротьбі
за перевагу.
66

=аниїл помітив: «...І ось у того рога очі, як очі людські, і
уста, що говорили про великі речі» (=ан. 7:8).

67

Eей маленький ріг дуже стурбував =аниїла.

68
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17 – Як визначити підробку?

63

17 – Як визначити підробку?
-ін писав: «=ух мій був засумований через це, і видіння
голови моєї стурбували мене» (=ан. 7:15).

69

Tому опис цього маленького рогу так стривожив =аниїла?

70

Fому що «цей ріг учинив бій зі святими, і переміг їх».

71

«І він буде говорити слова проти -севишнього,

72

і пригнобить святих -севишнього, і буде думати
позмінювати свята та права,

73

і вони віддані будуть у його руку аж до одного часу, і часів і
половини часу» (=ан. 7:21,25).

74

=аниїл розумів, що це пророцтво стосувалося не тільки
світської історії, але й мало відношення до народу Pожого.

75
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76

Eей невеликий ріг провадив війну проти святих Pожих і
фактично перемагав їх у якийсь період часу. B
Очевидно, це мала бути певна ворожа, насильницька влада,
яку використовував сатана у боротьбі проти Pога, Vого
народу та істини.
=аниїл сказав: «Uене, =аниїла, сильно лякали думки мої,

77

і змінилася ясність моя, але це слово я заховав у своїм
серці» (=ан. 7:28).

17 – Як визначити підробку?

78

Rо ж це за «невеликий ріг»?

79

=авайте дослідимо біблійний опис цього невеликого рогу і
подивимося, що говорить історія щодо виконання цього
пророкування. =аниїл так описує четвертого звіра, тобто
четверту світову імперію – @им:
80

«...страшний і грізний, та надмірно міцний...» (=ан. 7:7).

81

У =аний. 7:24 сказано, що «десять рогів визначають, що з
того царства встане десять царів...»

82

?ісля падіння четвертої, @имської імперії відбудеться її
поділ на десять менших царств. Історія підтверджує
пророцтво =аниїла.
83
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Історики повідомляють, що остаточний поділ @иму відбувся
476 р. після @.Y. Англійський історик [двард [ліот у своїй
книзі «Horae Apocalypticae» писав, що у 351 – 476 після @.Y.
@имську імперію наводнили такі варварські племена:
84

85

(-ідео: 20 сек) У нижченаведеному списку перераховуються
германські племена та їхні сучасні спадкоємці: алемани –
німці, бургунди – швейцарці, франки – французи,
лангобарди – італійці, сакси – англійці, свеви – португальці,
вестготи – іспанці, герули – були знищені, остроготи – були
знищені, вандали – були знищені.
От що означають десять рогів четвертого звіра, якого бачив
=аниїл. І відповідно до пророцтва, невеликий ріг повинен
був піднятися у великій силі серед десяти рогів, тобто після
розділення @имської імперії.

86

«А десять рогів визначають, що з того царства встане десять
царів,

87

а по них встане інший... і скине трьох царів» (=ан. 7:4).

88

У 493 р. від !.Y. герули були знищені імператором
Oеноном.

89

Інший імператор, Юстиніан, винищив вандалів у 534 р., а
потім і скрушив остготів 538 р. від !.Y.

90
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Fаким чином, три роги з пророцтва =аниїла були з коренем
викинуті, тим самим відкривши шлях звеличенню церкви в
@имі.
91

Jаме в цей час Юстиніан видав указ, що проголошує
єпископа або папу @имського релігійним лідером Oахідного
@има. =аниїл також передрікав, що невеликий ріг буде
відрізнятися від інших царств:
92

...встане інший, що буде різнитися від попередніх (=ан.
7:24). Tи дійсно цей звір відрізнявся від інших? Fак і є!

Інші держави були політичною силою, а невеликий ріг був
церквою, що володіє політичною владою.

94

?ророчий перст, імовірно, безпомилково вказав на
середньовічну @имо-Zатолицьку церкву як на невеликий ріг
з =ан. 7, що і стверджували протестантські реформатори.
=аниїл навів ще одну відмітну рису влади невеликого рога:
95

Я бачив, що цей ріг учинив бій зо святими, – і переміг їх
(=ан. 7:21).

96

-ін також сказав, що ця влада буде ...пригнобить святих...
(в. 25).

97

Tи брала участь середньовічна церква в гоніннях? !а жаль,
так! Інквізиція, святі хрестові походи, гугеноти, вальденси й
альбігійці, Fридцятирічна війна, диба, в’язниця,
98
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93

17 – Як визначити підробку?
багаття – все це історично пов'язано з церквою, що посідала
керівну роль в добу Jередньовіччя. Але є іще одна дуже
важлива риса влади невеликого рога.
99

?ророцтво передрікає, що він ...буде думати позмінювати
свята та права... (=ан. 7:25). Tи намагалася папська влада в
Jередні віки змінити Pожественний Oакон?
100

Fак, вона заявляє, що замінила суботу на неділю,
відштовхуючись, головним чином, від переказів.

101

Остання характеристика, яку ми розглянемо, з великою
точністю вказує, коли ця влада буде діяти і як довго вона
буде переслідувати святих Усевишнього:
102

І вони віддані будуть у його руку аж до одного часу, і часів і
половини часу (=ан. 7:25). Fут представлені ще кілька
біблійних символів.
103

104

Fермін час означає один рік, а термін часи означає два роки
або 720 пророчих днів. ?оловина часу дорівнює півріччю
або 180 дням. Zоли ми складаємо час (360 днів), часи (720
днів), половину часу (180 днів), ми одержуємо результат –
1260 пророцьких днів, або років.
Oгідно з книгою пророка Єзекіїля, пророчий день дорівнює
одному року. Один день за один рік Я тобі призначив (Єзек.
4:6). -лада маленького рога буде правити 1260 років!
Історія підтверджує точність передречення про цей період.

105

Остготи, останні з десяти племен, що протистояли владі
@имської церкви, були розбиті в 538 від !.Y., давши
можливість @имській церкви вільно посилювати її політичну
і духовну владу.
106
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@івно через 1260 років, у 1798 р. політична влада @имської
церкви була знищена наполеонівським генералом Pертьє.

107

-ивчаючи пророцтво 7-го розділу Zниги =аниїла про
невеликий ріг, що вийшов з голови четвертого звіра, ми
виявили кілька відмітних ознак, які точно вказують, що це
за сила. =авайте перелічимо їх.
108

109

2. У своєму прагненні влади невеликий ріг вирвав з коренем
три попередніх царства. Eими трьома царствами були
герули, остготи і вандали. Eі три нації сповідували аріанство
і відмовлялися визнати папу главою церкви (=ан. 7:8).
110

3. Oгідно з пророцтвом, невеликий ріг виникне серед інших
рогів після їхньої появи (=ан. 7:20). Eе означає, що це
царство з'явиться після 476 р. від !.Y.
111

4. Eя влада відрізнятиметься від інших царств. Eе буде
політично-релігійна держава (=ан. 7:24).

112

5. !евеликий ріг буде переслідувати або «учинить бій зо
святими». Я бачив, що цей ріг учинив бій зо святими, – і
переміг їх (=ан. 7:21, 25).
113

6. Eя влада буде думати позмінювати свята та права.

114
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1. !евеликий ріг має з'явитися в Oахідній Європі серед
десяти держав, які виникли під час розвалу @имської імперії
(=ан. 7:8).

17 – Як визначити підробку?
7. ?ророцтво вказує, що ця влада буде правити протягом
1260 років. Pіблія говорить: І вони віддані будуть у його
руку аж до одного часу, і часів і половини часу (=ан. 7:25).
115

Як видно з пророцтва, тільки одна влада у світі з'явилася
саме в цей час і в цьому місці, щоб відповідати всім цим
ознакам. Eе @имська церква.
116

=авайте перейдемо до кульмінації великого пророцтва
=аниїла, оскільки там описаний вельми щасливий кінець для
народу Pожого.
117

У видінні, коли =аниїл спостерігав за владами на землі, що
ведуть боротьбу за політичне і релігійне панування,

118

його увага була раптом прикута від землі до неба.

119

Я бачив, аж ось поставили престоли, і всівся Jтарий днями;

120

одежа Vого – біла, як сніг, а волосся голови Vого немов
чиста вовна;

121

а престол Vого – огняне полум'я, колеса Vого –
палахкотючий огонь.

122
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Огненна річка пливла й виходила з-перед !ього;

123

тисяча тисяч служили Vому,

124

десять тисяч десятків тисяч стояли перед !им; суд усівся і
розгорнулися книги (=ан. 7:9, 10).

=аниїл бачив, як Pог Отець, названий тут Jтарим днями,
вийшов і всівся на престол слави.

126

Oверніть увагу, як =аниїл описує цю подію: Аж ось прийшов
Jтарий днями... (=ан. 7:22). Fепер суд готовий почати
засідання.
127

...суд усівся і розгорнулися книги (=ан. 7:10). =аниїлові був
показаний суд на небі, де Pог судить владу невеликого рога,
який провадив війну проти святих. =аниїл також бачив
результат цього слухання:
128

Fа засяде суд, і скинуть його панування,

129

щоб його винищити та вигубити аж до кінця (=ан. 7:26).

130
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?отім =аниїл побачив дещо надзвичайне, прекрасне, що
відбулося після того, як Pог Отець і суд ось-ось повинен був
початися:
131

Я бачив у видіннях ночі, аж ось разом з хмарами небесними
йшов ніби Jин Wюдський,

132

і прийшов аж до Jтарого днями, і Vого підвели перед !ього
(=ан. 7:13).

133

Yто ця видатна Особистість, названа Jином людським, що
став перед -ічним Jуддею?

134

Ісус використовував цей термін стосовно Jебе більше ніж
сорок разів у !овому Oавіті. !а подив Vого учнів,

135

-ін сказав: ...Jин Wюдський буде виданий у руки людям,

136

і вони Vого вб'ють, але третього дня -ін воскресне (Uатв.
17:22, 23). Юду, зрадника, Ісус запитав:

137

...?оцілунком видаєш Jина Wюдського? (Wк. 22:48). Але
найбільш важливе твердження було адресоване
первосвященику, який вів судилище над Yристом:
138
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-ідтепер ви побачите Jина Wюдського, що буде сидіти
праворуч Jили

139

та прийде на хмарах небесних (Uатв. 26:64). Fут Ісус явно
говорить про Jебе як про Jина Wюдського, Zотрого =аниїл
бачив у своєму видінні – Fого, Yто йшов із хмарами
небесними.
140

141

Jуд усівся і розгорнулися книги (=ан. 7:10).

142

У книгах буде записаний кожен вчинок нашого життя, злий
чи добрий. -они також будуть мати записи про можливості,
що були надані нам Pогом, і про те, як ми скористалися
цими ними.
143

Якщо ми прийняли Yриста як нашого Jпасителя і Aоспода,
то, коли наша справа з'являється перед Pогом, Yристос
виступить вперед і оголосить, що -ін наш Jпаситель і
завдяки Vого смерті прощений усякий гріх, зроблений нами!
144

У той день у небесних записах Vого безгрішне життя займає
місце нашого грішного життя й єдине, що побачить Pатько,
коли будуть розглядатися наші записи – це зараховане нам
безгрішне життя Yриста.
145
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Yристос приходить на цей суд від імені всіх грішників, що
прийняли Vого як свого Oахисника або Oаступника. Pудучи
нашим адвокатом на суді, -ін у жодному випадку не програє
справу! Pіблія говорить, що відкрилися книги.

17 – Як визначити підробку?

146

Uи одержимо вічне життя не завдяки нашим справам, але
завдяки тому, що зробив Yристос на хресті заради нас.
Uожливо, =аниїл так зацікавився невеликим рогом і тим,
що з нього в остаточному результаті вийде, що забіг наперед
і дав докладний опис його дій, що буде з ним після суду
перед поверненням Yриста,
коли справи на землі ретельно досліджуються і приймається
рішення щодо тих, хто успадковує вічне царство Pоже.
Eарство і влада були дані Yристу:

147

І Vому було дане панування, й слава та царство,

148

і всі народи, племена та язикі будуть служити Vому;

149

панування Vого – панування вічне, яке не спиниться,

150

а царство Vого не буде зруйноване (=ан. 7:14). =аниїл
продовжує приводити чудові подробиці про це царство:

151

...А царство і панування... буде дане народові святих
-севишнього (=ан. 7:27). !арод Pожий, Vого святі, стануть
спадкоємцями разом із Yристом, прийнявши у володіння
вічне царство:
152
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І приймуть царство святі -севишнього, і будуть міцно
держати царювання аж навіки, і аж навіки віків (=ан. 7:18).

153

Eя частина пророцтва перегукується з каменем зі сну
!авуходоносора, що був відірваний без сприяння рук
людських і вдарив боввану в ноги і став
154

155

у сні =аниїла про звірів – Pог коротко виклав земну історію,
починаючи від часів давнього -авилону й аж до великого
дня, коли Ісус прийде на хмарах слави, щоб установити Jвоє
вічне царство любові й праведності.
156

Jьогодні ми живемо в часи ніг частиною залізних, частиною
глиняних. =ля землі і її мешканців час закінчується! Jаме
цією звісткою Pог бажає поділитися з кожним із нас у Jвоїх
великих пророцтвах.
157

158

Який чудовий шлях обрав Pог, щоб пророкувати хід світової
історії. !а це Vому треба було усього лише два коротких
біблійних розділи! І хіба сон, даний =аниїлові в ту давню ніч
у -авилоні, не є проявом великої любові й турботи Pога про
Vого народ на землі?
Як бачите, Єрусалим був зруйнований. Pожий народ,
Ізраїль, потрапив у -авилонський полон. Uайбутнє
видавалося безрадісним. Але Pог цим незвичайним чином
показав =аниїлові, що все в Vого руках.

159
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...а камінь... став великою горою, і наповнив усю землю
(=ан. 2:35). У цих двох паралельних пророцтвах – у сні
!авуходоносора про великого боввана і

17 – Як визначити підробку?

160

161
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Eарі приходять і відходять. Імперії піднімаються і зникають,
але Pог не забув Jвоїх дітей на землі, і -ін має наміри щодо
них. ?рийде день, і все зміниться. =рузі, царі і царства
з’являються і зникають. ?ророцтва про боввана і звірів
майже повністю виповнилось. Ісус скоро прийде, щоб
звершити суд и повернути панування, втрачене Адамом і
Євою.
-ін бажає, щоб усі Vого діти на планеті Oемля стали
частиною того царства і були готові до того славного
моменту, коли повернеться наш Jпаситель! Pо того
славного дня ми побачимо Vого – нашого Jпасителя і
Aоспода!

18 – !ічна печать
Як уникнути знака звіра.

1

,е було свято, великий день, – день, що вимагав особливої
урочистості з процесією і царськими музикантами. ,ар
?авуходоносор був схвильований.
2

Aін запросив прийти начальників із усієї великої
Aавилонської імперії. ,е був день, якого він очікував з
особливим нетерпінням – і цей день йому не забути до самої
смерті.
3

4

Aін не міг згадати, що це було, і тому Cаниїлові довелося
розкрити йому не тільки значення, але і сам сон. Усі
помисли ?авуходоносора були пов’язані з цим сном!
5

Адже саме він був золотою головою! Gого царство було
неперевершеним. І тепер кожний побачить на власні очі,
наскільки великий насправді Aавилон – наскільки великий
AІ? сам!
6

Aін зовсім утратив розум і наказав своїм слугам зробити
статую повністю із золота.

7

,ей бовван був повністю золотим: не тільки голова, але і всі
інші частини тіла. Усі були вражені дивовижною красою
цього величного боввана. Jаме у такий спосіб цар хотів
показати світу, що його царство буде вічним.
8

1

18 – !ічна печать

Bеред цим цар бачив сон, дивний сон. Aін бачив величезного
металевого боввана.
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,ього дня зібралися тисячі високопоставлених чиновників
імперії, щоб стати свідками посвячення золотого боввана,
зведеного ?авуходоносором.
9

Kаптом величезна юрба людей замовкла. Lазвучали труби, і
царський глашатай голосно оголосив:

10

...Cо вас говориться, народи, люди та язики:

11

того часу, коли ви почуєте голос рога, сопілки, гітари,
гусел, псалтиря, флейти

12

та всілякого роду музику, падайте й поклоніться золотому
бовванові

13

якого поставив цар ?авуходоносор.

14

А той, хто не впаде й не поклониться,

15

тієї хвилі буде вкинений до середини палахкотючої огненної
печі (Cан. 3:4–6).

16
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Lазвучала музика. Усі люди упали долілиць і поклонилися
бовванові. Jкажімо, майже усі.

17

Jеред усієї цієї юрби,що поклонилася, стояли Nадрах,
Oесах і Авед-?его – три євреї, котрі не захотіли піти проти
Pога, поклоняючись ідолу. Bро це донесли царю.
18

Kозлютившись від того, що хтось насмілився не виконати
його повеління, ?авуходоносор наказав привести до нього
непокірних.
19

20

(Aідео: 2 сек) Aін поклав на них багато обов'язків, які вони
вірно й успішно виконували. Оскільки цар був прихильний
до них, він вирішив дати їм ще один шанс. ?азвавши
кожного з них по імені, цар сказав:
21

Sепер, якщо ви готові, щоб того часу, коли почуєте голос
рога... та всіляких родів музику,

22

попадали й кланялися бовванові, якого я зробив. А якщо ви
не поклонитеся

23

тієї години будете вкинені до середини палахкотючої
огненної печі (Cан. 3:15). Якщо цар вже сказав слово, він не
міг забрати його назад, інакше він втратив би авторитет
перед усім народом.
24
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(Aідео: 3 сек) Qоли цар подивився на цих трьох євреїв, він
відразу ж впізнав їх. ,е були надзвичайно талановиті молоді
люди, які мали світлий розум.
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Nадрах, Oешах і Авед-?его бачили полум'я, що виривалося
з величезної печі. ,ар був непохитний у своєму намірі.

25

26

Tо вони мали робити? А що б ви зробили на їхньому місці?
Uи мали вони право не послухатися прямого повеління
Pожого? Tо тут такого – один раз поклонитися боввану,
адже обставини складалися проти них. Lрештою, вони
ризикували життям! Vіба не потрібно демонструвати свою
повагу до царя?
Очевидно, у них зовсім не виникало таких думок, тому що
вони були навчені заповідям Pожим з дитинства, а одна з них
говорить:

27

?е роби собі різьби і всякої подоби...

28

?е вклоняйся їм і не служи їм... (Aих. 20:4, 5). Aони
спокійно і без вагань відповіли:

29

Oи не потребуємо відповідати тобі на це слово.

30

Якщо наш Pог, Якому ми служимо, може врятувати нас з
палахкотючої огненної печі, то Aін

31
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то Aін урятує й з твоєї руки, о царю!

32

А якщо ні, нехай буде тобі, о царю, знане, що богам твоїм ми
не служимо,

33

а золотому бовванові, якого ти поставив, не будемо
вклонятися! (Cан. 3:16–18). Qінець історії приголомшливий.
,ар розлютився і наказав розпалити піч у сім раз сильніше,
ніж звичайно.
34
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Bотім цар наказав зв'язати Nадраха, Oешаха й Авед-?его і
кинути їх у палаючу піч. Bолум'я було настільки сильним,
що воїни, котрі кидали трьох молодих людей у піч, упали
мертвими.
35

Kаптом цар підхопився на ноги і сказав своїм радникам, що
він побачив чотирьох мужів, які ходять серед вогню, і що
один з них подібний до Jина Pожого!
36

?аш Pог увійшов до полум'яної печі. Aін перебував із
трьома євреями у вогні. Aін могутній вибавитель.

37

38

?авуходоносор наказав євреям вийти з печі, і на загальний
подив, юнаки, що вийшли з вогню, залишилися абсолютно
неушкодженими, і навіть від їхнього одягу не було запаху
диму! W
Aеликий золотий бовван був забутий. W
Sого дня і багато років потому говорили, мабуть про
дивовижний досвід тих трьох юнаків.
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39

Pог врятував їх від вогню! Яке чудове свідчення любові і
турботи Pога про Gого вірних послідовників! W
Oожливо, і нам, коли-небудь у майбутньому, будуть
диктувати, як поклонятися Pогу. Oоже бути, що і нам, як
тим трьом молодим євреям, загрожуватиме смерть з питань
поклоніння.
Cобре, що зараз ніхто не диктує нам, як ми повинні
поклонятися! – скажете ви. ,е буде дійсно жахливо! W
Jтояти перед обличчям смерті через те, що ви поклоняєтеся
Pогу не так, як вам велять.

40

Uи відомо вам, що, згідно з біблійним пророцтвом,
незабаром наступить найбільша криза в історії людства? І
центральним питанням цієї кризи буде якраз
богопоклоніння?
41

Bодібно до тих молодих євреїв, кожен, хто житиме в останні
дні історії світу, буде поставлений перед вибором. W
І цей вибір визначатиме вічну долю кожного.
42

43

?авуходоносор, могутній правитель Aавилону, установив
боввана, якому повинен був поклонятися кожен його
підданий. W
Aласне кажучи, мова йшла саме про богопоклоніння. W
Cруга заповідь, що забороняє служіння ідолам, була
випробуванням на вірність поклонінню істиному Pогу і
поклоніння ідолу.W
Bіч була розпалена в сім раз сильніше.W
Uас випробовувань буде сильніше усіх часів випробовувань.W
Qара за непокору була смерть.
?айбільш урочисте застереження, коли-небудь дане
жителям Lемлі, записане в Qнизі Об’явлення. Bевно, Pог
вважає цю звістку життєво необхідною, тому що Aін сказав:

44

Якщо хто має вухо, нехай слухає (Об’явл. 13:9). Oи повинні
прислухатися до цієї вкрай важливої звістки!
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...Vто поклоняється звірові та його образові й приймає знак
на своє чоло або на руку свою,

46

той питиме вино Pожого гніву,

47

вино нерозбавлене, змішане в чаші Gого гніву.

48

49

Qожна людина повинна ретельно досліджувати це пророцтво
й упевнитися, що вона не має ніякого відношення до звіра чи
його знаку.
50

Lгідно з біблійним пророцтвом, у самому кінці часу жителі
Lемлі будуть розділені на дві групи: ті, котрі вірні Pогу і
виконують Gого заповіді, і ті, які поклоняються звіру й
отримують його знак.
51

Xахливий тиск очікує тих, які відмовляться поклонятися
звіру чи отримати його знак. ,е буде така ж серйозна криза,
яку довелось пережити трьом єврейським юнакам, що
стояли перед ?авуходоносором.
52

І робить так, щоб усім – малим і великим, багатим і бідним,
вільним і рабам – було дано знак на їхній правій руці або на
їхніх чолах;
53

7

18 – !ічна печать

Pуде покараний у вогні і сірці перед святими Ангелами та
перед Агнцем (Об’явл. 14:9, 10).
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і щоб ніхто не зміг нічого купити, ні продати, а тільки той,
хто має знак імені звіра або число його імені (Об’явл. 13:16,
17).
54

У кінцевому результаті вийде указ про знищення усіх, хто
відмовляється поклонятися звіру і його образу.

55

Bро другого звіра Об’явлення Pіблія говорить: І дане йому
вдихнути духа в образ звіра, щоб образ звіра заговорив

56

і зробив так, аби той, хто лише не поклониться образові
звіра, був убитий (Об’явл. 13:15).

57

Yюдина говорить: Якщо ти не поклонятимешся звіру, ми не
будемо нічого купувати в тебе і нічого продавати тобі, і,
зрештою, уб'ємо тебе.
58

Pог говорить: Якщо ти будеш поклонятися звіру, ти
питимеш вино Pожого гніву.

59

Bеред кожною людиною на землі постане найважливіше
рішення у її житті. Tо це за суди Pожі, котрі спіткають
нечестивих? Aідповідь міститься в Об’явленні.
60

І я побачив іншу ознаку на небі – велику і дивовижну:

61
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це сім ангелів, що мали сім останніх кар, якими довершиться
гнів Pожий (Об’явл. 15:1).

62

Sри із семи останніх кар спеціально призначені для звіра і
тих, хто поклоняється йому. Lвичайно ж, Pог не допустить,
щоб суди спіткали людей без попередження.
63

Sакий наш милостивий Pог! Aін не пошле сім останніх кар
на людство, поки кожний не одержить можливості
довідатися, що таке знак звіра і як його уникнути.
64

Bовернімося до пророцтва, що міститься в Qнизі Обявлення,
і прочитаємо про цю владу звіра.

66

Апостол Gоан написав: І опинився я на піску морському, і
побачив звіра, що виходив з моря

67

що мав сім голів і десять рогів, а на його рогах – десять
вінців,

68

і на його головах богозневажливі імена.

69
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65

У Jвоїй останній звістці застереження Pог дає нам ключ до
розуміння пророцтва. Qожній людині буде надана
можливість підготуватися до прийдешньої кризи. W
Ось чому для нас так важливо знати, що таке влада звіра і як
уникнути його знака.
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А звір, якого я бачив, був подібний до леопарда; і ноги його
- наче у ведмедя,

70

а паща його – як паща лева;

71

і змій дав йому свою силу, і свій престол, і велику владу
(Откр. 13:1, 2).

72

А одна з його голів наче мала смертельну рану,

73

але ця рана загоїлася. І дивувалася вся земля, спостерігаючи
за звіром.

74

І вклонилися змієві, який дав владу звірові.

75

І вклонилися вони звірові, кажучи: Vто подібний до звіра?

76

і хто може з ним поборотися?

77
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І дано йому вуста, що говорили гордовито й
богозневажливо;

78

і дано йому владу діяти сорок два місяці (Откр. 13:3–5).

79

І відкрив свої вуста, щоб зневажати Pога, щоб зневажати
Gого ім'я,

80
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та Gого оселю, як і тих, що живуть на небі.

81

І дано йому вести бій зі святими і перемогти їх;

82

і дано йому владу над кожним поколінням, і народом, і
народностями, і племенами.

83

Sож поклоняться йому всі мешканці землі, імена яких не
записані

84

у книзі життя Агнця, заколеного від заснування світу
(Об’яв. 13:6–8).

85
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?ам необхідно детально розглянути це пророцтво. У ньому
Pог вкотре використовує пророчі символи, щоб донести
світу Jвоє застереження.
86

87

Tо ж символізує звір? Lгідно з 7-им розділом Qниги
Cаниїла, звірі являють собою царства або пануючі сили. A
Об’явленні ми бачимо картину справді грандіозну — звіра,
що складається з усіх чотирьох великих звірів з Qниги
Cаниїла! Aам доводилося зустрічати такого звіра?W
Aідкриття Cаниїлом чотирьох звірів може допомогти нам
зрозуміти більше те, що ми зараз вивчаємо.
Tо символізує лев? Bравильно, Aавилон!

88

А ведмідь? Aи знову маєте рацію: Oідо-Bерсію.

89

А що ж барс? Cійсно, Zреція.

90

А страхітливий звір із десятьма рогами? У вас добра
пам`ять! Sак, він представляє собою Kимську імперію.

91

92

12

Lвір із 13–го розділу Об`явлення – це влада, що постала
після чотирьох великих світових імперій. ?е можна не
відзначити, що лише одна сила на землі володіє усіма
характеристиками, згаданими у цьому пророцтві. Jвяте
Bисьмо і світова історія не залишають ніяких сумнівів.
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“І змій дав йому свою си лу, і свій престол, і велику владу”.
Lмій являє собою сатану, оскільки у Pіблії говориться:

93

“І сталася війна на небі...”

94

“І скинутий був великий дракон, давній змій, що зветься
диявол і сатана, що обманює весь світ”(Об`явл. 12:7–9).

95
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Lвісно, сатана ніколи не вступає у відкриту битву. Aін діє
підступно, за чужими спинами потаємними шляхами та
засобами. A Об`явленні описується картина великого
протистояння між сатаною і ,ерквою:
96

“І з’явилася інша ознака на небі: ось, великий червоний
дракон”

97

“Oав сім голів і десять рогів, і на його головах сім вінців”.

98

“І змій став перед жінкою, яка мала на родити”

99

“щоб, коли народить, по жерти її Cитину”.

100
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І вона народила Cитину чоло ві чої статі, що має пасти всі
народи за лізним жезлом.

101

“І взяте було її Cитя до Pога і до Gого престолу” (Об`явл.
12:3–5).

102

103

Vто ця Cитина, чоловічої статі? Lвичайно ж, Ісус Vристос!
Як бачимо, змій, або сатана, відчайдушно намагається
знищити Ісуса при допомозі світської влади. Jаме так усе і
було. Kуками якого народу діяв диявол після народження
Vриста?
Bерегорнувши сторінки світової історії, ми виявимо, що під
час народження Vриста світом правив язичницький Kим, що
перебував під владою цезарів.

104

Ірод Aеликий, намагаючись знищити новонародженого
Ісуса, наказав умертвити у Aифлеємі усіх дітей чоловічої
статі віком до двох років.
105

Kимський прокуратор Bонтій Bілат видав Vриста на смерть.

106

Kимські воїни прибили Gого до хреста, римською печаткою
був запечатаний вхід до Gого гробу. Jатана діяв через
язичницький Kим, прагнучи знищити Vриста.
107

Ісус воскрес і вознісся на ?ебо у точній відповідності із
передреченим. Vіба це не вселяє у вас віри у біблійні
пророцтва?
108
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Cалі пророцтво передвіщало, що ця влада, тобто язичеський
Kим,

109

Bередасть свою “силу”, свій “престол” і “велику владу”
звірові. Uи виконав язичницький Kим і це пророцтво? Якщо
так, то кому він усе це передав?
110

111

Імператор Qостянтин 300–го р. від ?.V. переніс свою
столицю у Aізантію і перейменував місто на свою честь,
назвавши Qонстантинополем.
112

Lалишаючи попередню столицю, Qостянтин передав свій
престол єпископу Kима. Єпископ Kима став керівником
,еркви, а також зійшов на трон як цар. Як наслідок
сформувався союз ,еркви і держави, на чолі з ,ерквою.
113

Oісто Aатикан розташоване у серці Kима, який раніше був
столицею колишньої Kимської імперії.

114

Kимська церква перебуває там і досі, володіючи не лише
релігійною, але й політичною владою. Uимало країн світу
мають у Aатикані своїх послів.
115
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Bротягом багатьох віків Kимська церква наводила
документ, відомий як Cар Qостянтина, в підтвердження її
правомочності на володіння містом Kимом. ,ей документ,
що пізніше виявився підробкою, дозволяв їй заявляти про
право церкви на владу в Lахідній Kимській імперії, як
релігійну так і політичну.W
,ей документ був підставою для влади, котра представлена,
як царство з папою, як царем.
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?е слід забувати, що пророцтво говорить про організацію
або богословську систему. Aоно не зводиться до окремих
осіб!
116

?ині є велика кількість людей, котрі щиро поклоняються
Pогові, проте все ще залишаються у незнанні того, що
говорить про цю владу біблійне пророцтво.
117

Kетельне дослідження характерних рис влади звіра з 13–го
розділу Об`явлення ясно показує, що ця влада і та, яку ми
розглядали раніше, що була представлена малим рогом із 7го розділу Qниги Cаниїла, точно відповідають одна одній.
118

Bророк Gоанн сказав, що влада звіра матиме відмітну
ознаку і намагатиметься цю ознаку нав`язати всім людям на
землі!
119

“І робить так, щоб усім — малим і великим, багатим і бідним,
вільним і рабам — було дано знак на їхній правій руці або на
їхніх чолах”.
120

“І щоб ніхто не зміг нічого ку пи ти, ні продати, а тільки
той, хто має знак імені звіра або число його імені” (Об`явл.
13:16–17).
121

Lгідно Pожого Jлова, цим знаком повинен бути символ
опору або невірності Pожому правлінню. Pіблія чітко
змальовує іншу групи людей, котрі не приймуть знака звіра.
122

Sут терпіння святих, які бе ре жуть Pожі заповіді та віру
Ісуса!” (Об`явл. 14:12).

123
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124

?е дайте себе обманути, великі події, до яких наближається
наш світ, будуть зосереджені саме на послусі людей Pожим
Lаповідям! Одні отримають знак звіра, в то час, як інші
залишаться вірними Pогові, дотримуючись усіх Gого
Lаповідей і зберігаючи віру в Ісуса.
Pожий народ також отримає певний знак, але це буде
Pожий знак, Pожа печатка.

125

Aона буде покладена на чоло Gого послідовників.

126

127

Aін звернувся гучним голосом до чотирьох ан ге лів, яким
було дано шкодити землі й морю

128

промовляючи: ?е зав да вайте шкоди ні землі, ні морю, ні
дереву,

129

доки не відмітимо печаттю рабів нашого Pога на їхніх
чолах!(Об`явл. 7:2, 3).

130
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І я побачив іншого ангела, що підіймався від сходу сонця і
мав пе чать Xивого Pога”.

18 – !ічна печать

131

Я дуже хотів би отримати цю печатку, а ви? Tо може бути
важливішим? У центрі заключного конфлікту світової
історії будуть знаходитися саме ці два поняття – Pожа
печать і знак звіра. Або ми отримаємо Pожий знак, або
знак-підробку. W
Qоли визначимо, що це за Pожа печать чи знак, тоді легко
буде протипоставити знаку, одержати, котрий звір силою
буде примушувати.W
Pог говорить нам, що є Gого печать:
Cав Я їм Jвої суботи, щоб були вони ознакою поміж Oною
та між ними... (Єзек. 20:12).

132

Sи ж промов до синів Ізраїля: Zлядіть, пильнуйте суботи
Oої,

133

бо вона знак між Oною та між вами для ваших поколінь,

134

щоб ви познали, що Я – Zосподь, що освячує вас!” (Aих.
31:13).

135

Pог сказав, що субота є Gого ознакою, або знаком Gого
влади. А що, за словами влади звіра, є знаком її могутності?

136

?ижче наведена цитата взята з католицького катехізису:
B\SА??Я: Як ви доведете, що ,ерква має владу
встановлювати свята і святкові дні?
137
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AІCBОAІCЬ: Sим, що ,ерква змінила суботу на неділю, у
чому з нею погоджуються і протестанти.

138

Bротестанти суперечать самі собі, тому що суворо
дотримуються неділі і порушують більшість інших свят,
встановлених тією ж самою ,ерквою.
139

B\SА??Я: Які ще є у вас докази на підтвердження того,
що ,ерква має владу встановлювати обов`язкові свята?

140

141

на дотримання неділі, – першого дня тижня, на що немає
жодної біблійної підстави. – Qоротке викладення
християнського вчення, Zенрі Sубервіль, с. 58.
142

Отже, неділя є знаком релігійної влади KимськоQатолицької церкви у відповідності з її ж власними
твердженнями. Aона з готовністю визнає, що змінила день
поклоніння з суботи на неділю, і більше того,
143

144

вона стверджує, що даний акт служить знаком її церковної
влади і авторитету. (Yист U. ^. Sомаса, радника кардинала
Zіббонса, 28 жовтня 1895 г.) W
Qатолицька церква закликає протестантів пояснити, чому
вони опоганюють Pожий день за Lаповіддю і у той же час
Bротестанти відкидають біблійну суботу заради дотримання
дня, який був встановлений

145
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AІCBОAІCЬ: Якби в неї не було такої влади, вона не змогла
б замінити дотримання суботи – сьомого дня тижня,
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звичаєм, традицією і Qатолицькою церквою.

146

Bророк Cаниїл передрікав, що влада звіра задумає
позмінювати свята й закон (Cан. 7:25).

147

Aін також сповістив, що ця ж влада буде кидати правду на
землю, діятиме і матиме успіх (Cан. 8:12).

148

Gоан провіщав, що сатана намагатиметься примусити усіх
прийняти знак звіра:

149

І робить так, щоб усім — малим і великим, багатим і
бідним, вільним і рабам — було дано знак на їхній правій
руці або на їхньому чолі”
150

і щоб ніхто не зміг нічого ку пи ти, ні продати, а тільки той,
хто має знак імені звіра або число його імені.” (Об`явл.
13:16, 17).
151

Aиконуючи дане пророцтво в кінці часу ця влада прагнутиме
нав`язати знак свого авторитету усім людям силою
громадянської влади. Lверніть увагу, яке яскраве визначення
дає цій владі Pог:
152

Sут — мудрість. Vто має розум, хай вирахує число звіра, бо
це чис ло людське.

153
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І його число — шістсот шістдесят шість (Об`явл. 13:18).

154

Aи можете запитати, що означає число звіра. Pагатьох
людей нині цікавить це питання.

155

Отже надамо можливість відпости на нього самій
Qатолицькій церкві. Офіційною мовою Qатолицької церкви
служить латинь. Bапа, за католицькою теологією,
представляє всю церкву.
156

157

Qатолики вважають, що ,ерква, як видиме співтовариство,
повинна мати і свого видимого главу.

158

159

160

Aи побачите, що числове значення латинських літер легко
підрахувати: Vicarius Filii Dei Vicarius 5, 1, 100, 0, 0, 1, 5, 0 =
112 Filii 0, 1, 50, 1, 1 = 53 Dei 500, 0, 1 = 501 = 666 W
,е ще одна відмітна ознака, яка вказує на те, що Kимська
церква є владою звіра з Об'явлення 13 г.
Який висновок можна зробити на підставі вивчення
пророцтв Pожого Jлова? Oожна сподіватися, що не за
горами той час, коли кожного мешканця Lемлі
примушуватимуть дотримуватися першого дня тижня, що є
явним порушенням Pожої Lаповіді!
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Один із титулів папи звучить: Vicarius Filii Dei, що означає
?амісник Jина Pожого.
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161

?едавно Aатиканом була випущена енцикліка, під
заголовком Апостольське послання, Dies Domini, Jвятого
Отця Gоана Bавла II єпископам, духовенству і вірній пастві
про святість Zосподнього Cня. У ній Bапа Kимський дає
напучення і вказівку керівникам церкви дотримуватись
неділі, як часу покоя і богопоклоніння.W
Oабуть, це письмо продиктоване кращими побажаннями,
готовлячи підставу для закону про обов'язкове дотримання
неділі в супротив біблійній суботі.
У своєму посланні папа зайшов настільки далеко, що
запропонував розробити громадянські закони для втілення
свого заклику в реальність. ,е вам про щось говорить? Pез
сумніву, саме про це йдеться у пророцтві!

162

Uимало людей задають наступне питання: А чи вже хтось
має знак звіра? ?і, знак звіра ще не отримала жодна людина.
Pог має істинних послідовників у кожній церкві.
163

164

Qоли ж знак звіра буде нав`язуватися громадянськими
законами, кожній людині доведеться обирати між вірністю
Pогові дотриманням суботи відповідно до Pожих Lаповідей і
вірністю звірові у дотриманні дня, що пов`язує людська
влада. W
Sоді, і лише тоді люди отримають знак звіра!W
Qожному прийдеться пройти рішуче випробовування; кому
служити — Pогу ябо чоловіку.W
Aажливо не тільки те, в який день поклонятися, але й котрій
владі коритися.
Апостол Bавло писав: Vіба ви не знаєте, що кому від даєте
себе як раби на послух

165

раба ми того ви і є; кого слухаєтесь: або грі ха — на
смерть,

166
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або послуху — на пра ведність? (Kимл. 6:16)

167

?езабаром у житті кожного жителя Lемлі настане
найсвященніший період. ?іхто не зможе ані купувати, ані
продавати, якщо у нього не буде знака звіра.
168

169

Cля тих, хто шанує Pога і бажає отримати Gого печать, є
добра вістка.

170

Oожливо, їм заборонять купувати чи продавати, але Pог
говорить: Vліб буде даний йому; води у нього не забракне!”
(Ісаї 33:16).
171

Tо ж стосується кар, яких зазнає земля, то Pог запевняє:
?е боятимешся ні страху вночі, ані стріли, що вдень
пролітає,
172

ані зарази, що в темряві ходить, ані моровиці, що нищить
опівдні.

173
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Jпочатку буде обмеження прав, після чого – наказ про
видання на смерть. Cля тих же, хто отримає знак звіра, —
призначено сім останніх кар. W
Sепер ви розумієте, чому це питання настільки важливе? W
Uому це питання життя і смерті? W
Uому так життєво важливо, щоб ми знали, як шанувати
Pога?
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Aпаде тисяча з боку від тебе, і десять тисяч праворуч від
тебе; до тебе ж не дійде!

174

Sільки своїми очима подивишся, – і кару грішників побачиш
(Bсал. 91:5–8). І якщо комусь усе ще незрозуміло, що
відбуватиметься, то Pіблія говорить:
175

Pо... Aсевишній – твій захист;

176

?іяке лихо не спіткає тебе, і до намету твого кара не
наблизиться;

177

бо Jвоїм Ангелам Aін звелить про тебе, щоб тебе берегли на
всіх дорогах твоїх (Bсал. 91:9–11). Pог дає чудову обітницю
тим, хто приймає рішення слідувати за ?им:
178

І повстане того часу Oихаїл, великий князь, що стоїть на
варті при синах твого народу;

179

І буде час утиску, якого не було відтоді як існують люди, аж
до цього часу;

180

І того часу буде врятований із народу твого кожен, хто буде
знайдений записаним у книзі (Cан. 12:1). Gоанові було дане
видіння про тих, котрі отримали перемогу над звіром
181
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І я побачив наче скляне море, змі шане з вогнем, і тих, що
пере могли звіра,

182

та його образ, його знак і число його імені.

183

Aони стоя ли на скляному морі, тримаючи Pожі гусла
(Об`явл. 15:2). W
Aже нині Pог закликає Jвоїх вірних послідовників залишити
фальшиві релігійні системи заради повної покори Zосподеві.
184
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Aийди з неї, народе Oій, щоб не бути спільником її гріхів,

185

і щоб ти не був захоплений її карами (Об`явл. 18:4).

186

Kішення про послух Pогові може вимагати від нас немалої
жертви. Bам`ятайте трьох єврейських юнаків, які навіть
перед обличчям смерті, мужньо, без вагань і сумніву,
прийняли рішення до кінця бути вірними Pогові?
187

188

Pог через Jвого Jвятого Cуха постійно звертається до вас
під час наших зустрічей. Aін проголошує Jвій останній
заклик до світу, який гине, благаючи людей готуватися до
Cругого пришестя Gого Jина. W
Aін прийде, щоб взяти до Jебе тих, хто вирішив прямувати
за ?им усюди. ?е бажаєте і ви, сьогодні,стати на сторону
тих трьох єврейських юнаків, котрі стояли за Pога і за Gого
правду?
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Як забезпечити збереження своїх грошей?

1

Hагатьом людям не дають спокою фінансові проблеми. Iони
турбуються про те, чим мають платити за речі, які хотілося
б мати і котрих потребують. Iони турбуються і про
майбутнє.
3

4

Mи буде в них достатньо засобів, коли вийдуть на пенсію?
Nо може статись, коли вони будуть зовсім старими, або
надто хворими, так що не зможуть далі працювати? Eюди
шукають чогось стабільного і міцного. @
Однак де взяти ту впевненість в теперішньому, так і в
майбутньому?
Pаші турботи про теперішнє і майбутнє зовсім не
відповідають Hожим намірам щодо нас. Якщо ми довіряємо
>ому, нам не потрібно турбуватися про майбутнє.

5

Qож не журіться і не говоріть: Nо будемо їсти? Або: Nо
будемо пити? Mи: I що зодягнемося?

6

... Sнає-бо ваш Отець Pебес ний, що цього всього
потребуєте (Dатв. 6:31–32). Отож, звернемося до вічного
Hожого плану по забезпеченню нас усім необхідним.
7
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2

Ісус багато говорив про гроші. :істнадцять з 38 >ого притч
присвячені тому, як поводитися з грошима і майном. @
У всіх чотирьох Євангеліях — від Dатвія, від Dарка, від
Eуки і від >оана — один з кожних десяти віршів, або в
загальному підсумку 288 віршів, безпосередньо мають
справу з темою про гроші і як з ними поводитись.@
Gроші, як видно не маловажна тема для Hога. Iін не бажає,
щоб ви турбувались за них. Iін бажає, щоб ви довіряли
>ому, що Iін піклується за ваші потреби.
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Усе почалося ще в Tдемському саду.

8

Uланета Sемля щойно вийшла з рук Qворця у всій своїй
величі і досконалості; вона сяяла красою, яку не можливо
описати.
9

Vуди б не кинув погляд, усюди можна було побачити
пензель Iеликого Wудожника. Iеличні сходи сонця могли
порівнятися хіба що з такими ж захоплюючими картинами
заходу.
10

Xеред пагорбів розташовувалися спокійні озера.

11

Усюди тішили око яскраві квіти невимовно чудових
відтінків.

12

Gілки дерев провисали під тягарем найрізноманітніших
соковитих плодів.

13

14

Xпівучі птахи сповнювали повітря мелодійними трелями.
Qварини без жодного страху гралися на зелених луках. У
річках і озерах велично плавали різнокольорові, яскравих
відтінків риби. Yе був по-справжньому щасливий світ від
полюса і до полюса!
Як же, напевно, подобалося Адамові і Єві жити в цьому
досконалому світі, створеному для них Hогом!

15

2

19 – !інансові вкладення, яких ви ніколи не втратите
Але це ще не все! І насадив Gосподь Hог рай в Tдемі, на
сході, і там оселив людину, яку створив (Hуття 2:8).

16

17

Pайрозкішніший палац на землі не може порівнятися з цим
першим домом-садом. Hог не лише дав людям прекрасний
дім, але й пояснив, яку чудову їжу Iін для них приготував.
18

... Ось Я даю вам усяку траву, що розсіває насіння, по всій
землі,

19

і всяке дерево, що приносить плоди з насінням, вони будуть
вам на поживу! (Hуття 1:29).

20

Адаму і Єві не потрібно було платити ні оренди, ні податків.
[м не потрібні були ні замки, ні ключі, адже там не було ні
хуліганів, ні злодіїв. Iони не мали потреби в лікарнях чи
аптеках.
21

22

Iони володіли відмінним здоров`ям і нескінченною
молодістю, нев`янучою прихильністю одне до одного і
безмежною любов`ю до Hога. Hог бажав, щоб не лише вони
одні насолоджувалися усіма цими благословеннями, а тому
сказав:
Uлодіться й розмножуйтеся, і наповнюйте землю та
підпорядковуйте її собі... (Hуття 1:28).

23
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Uоміркуйте собі і уявіть! Zесь серед усієї цієї краси
новонародженого світу, Hог створив чудовий сад — дім для
Адама і Єви.
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Dи — управителі Hожого майна.

24

Sа Hожим задумом землю мала населяти одна велика,
щаслива, здорова сім`я. Hог знав, що людям потрібно буде
виконувати певну роботу, яка б приносила їм радість.
25

Qому Iін сказав Адаму і Єві: ... І пануйте над морськими
рибами, і над птаством небесним,

26

і над кожним плазуючим живим на землі!

27

І взяв Gосподь Hог людину, і в едемському раї вмістив був її,
щоб порала його та його доглядала (Hуття 1:28; 2:15).

28

І хоч усе в цьому світі належить Hогові, Iін довірив
управління землею людям. Hог — Iолодар, ми ж слуги, які
розпоряджаються Hожою власністю.
29

У Hіблії сказано: Gосподня земля, і все, що на ній, вселенна
й мешканці її (Uсал. 24:1).

30

Zалі Hог уточнює: бо належить Dені вся звірина у лісі, і
тисячі тварин на Dоїх горах,

31
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Я знаю все небесне птаство, і те, що метушиться в полі Dені
відоме! (Uсал. 50:10–11).

32

33

Uам’ятай про Gоспода, Hога твого, бо це Iін дає тобі силу
набувати усі блага

34

щоб дотримати Xвій Sаповіт, який присягнув батькам твоїм
(Iтор. 8:18).

35

36

Xловник Уебстера визначає управителя як того, хто
здійснює нагляд за фінансами і майном іншої людини. @
У наш час, коли людина приймає на себе обов`язки
управляючого, вона хоче знати, чого від неї очікує господар. @
Xаме такі взаємовідносини були між Hогом і Адамом, –
... Із кожного дерева в \аю ти можеш їсти.

37

Але з дерева пізнання добра й зла не їж від нього,

38

бо того самого дня, коли з нього скуштуєш, напевно
помреш! (Hуття 2:16–17).

39
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Xаме Hог наділяє нас здібностями заробляти гроші.
Pасправді ж ми нічим не володіємо! Як наш Qворець, Hог
має право як на наше майно, так і на наше життя.
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40

Hог випробовував людську любов і вірність. Адам і Єва
могли їсти плоди від любого дерева в саду, за виключенням
цього особливого дерева.@
Iиявляючи послух Hогові, вони тим самим показували, що
визнають >ого владу. @
Якби наші прародичі залишились вірними управителями в
покорі >ому, вони могли жити вічно і наш світ був би раем!@
Адам і Єва впали в простому вибробовуванні, яке призначив
Hог.@
Iони показали себе невірними управителями і згубили все:
свій дім-сад, безсмертя, любов, щастя, безпеку, ясне
розуміння та спілкування з Hогом.
S повелителів вони перетворилися на рабів. А за всім цим із
великим задоволенням спостерігав сатана, – ангел який
повстав, і розраховував повністю і назавжди заволодіти
землею.

41

Uроте владі сатани завадив прихід в наш світ Wриста, який
був здійснений через багато віків після того.

42

Xатана мав намір спокусити Hожого Xина так само як він
спокусив Адама і Єву. Xатана терпляче очікував, поки Ісус
здійснював у пустелі сорокаденний піст.
43

Qоді він бере >ого “на дуже високу гору...

44

І показує >ому всі царства світу та їхню славу...

45
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і каже: Усе це дам Qобі, якщо, впавши ниць, поклонишся
мені (Dатв. 4:8–9).

46

Остаточна доля сатани була навіки визначена на Gолгофі. У
смерті Wриста на хресті сатана зазнав повної поразки! Eише
смерть Wриста зробила можливим відродження планети
Sемля.
48

Dи самі і все, що маємо, існує завдяки неосяжному дару
Wриста для людської родини. Eюбимо ми >ого чи ні, наше
життя і все, що ми маємо належить >ому.
49

Iін не тільки наш Qворець, але й наш Iикупитель! Як і
Адам та Єви, ми — управителі того, що Hог нам доручає.
Qож чого Iін від нас очікує?
50

Iід управителів вимагається, щоб кожний був вірний (1
Vор. 4:2).

51

Dи — управителі Hожого дару життя Pайбільший Hожий
дар — саме життя. Апостол Uавло заявляє:

52
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47

Xатана сподівався спокусити Ісуса царствами цього світу,
однак не зміг. Qе, що сатана обіцяв дати Wристові, насправді
йому не належало! @
Iін заволодів нашою планетою через обман і зваблення. Але
Ісус не проміняв би Xвої взаємовідносини з Отцем навіть за
весь світ бататств та розкоші.
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“Hог, Який створив світ і все...

53

Xам дає всім життя, і ди хан

ня, і все (Zії 17:24–25).

54

Pаше життя походить від Hога, і Iін підтримує його.
Vожний стук серця, кожний подих, кожний рух нашого тіла
— дар від Hога.
55

Апостол Uавло писав: Qож благаю вас, брати: за ради
Hожого милосердя, при несіть ваші тіла як живу... жертву,

56

святу, при ємну Hогові жертву, як ваше слу жін ня розуму
(\имл. 12:1). ]ива жертва означає цілковите посвячення
або покору Wристові і >ого керівництву в нашому житті.
57

Wристос ...ходив, роблячи добро... (Zії 10:38).

58

Iін — наш приклад, який ми повинні наслідувати в
безкорисливому служінні.

59

Dи – управителі часом, який Hог дає нам Dи розпорядники
не тільки грошей, але й часу. Wтось сказав, що час – це
матеріал, з якого зроблене життя. Uсалмоспівець просив
Hога:
60
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Pавчи нас лічити наші дні, щоб ми набули серце мудре!
(Uсал. 90:12).

61

Hог розраховує на те, що ми використаємо наш час мудро і
розважливо. Iін також очікує від нас, що ми відокремимо
особливий період часу — суботу, сьомий день тижня, як
засіб виявлення нашої віри в Pього як нашого Qворця.
63

64

Увесь наш час належить Hогові, і все ж Iін благає нас
особливим чином посвятити сьомий день суботу,
спілкуванню з Pим, відчуваючи відповідно до >ого Xлова і
черпаючи відраду у >ого обітницях. @
Iін закликає нас відкласти щоденну, втомливу працю,
закупи та інші справи, та пам'ятайте про Pього, як Qворця і
Iідкупителя.
Dи — управителі талантів, які дав нам Hог Nо то за
таланти, за які ми маємо дати звіт, як Hожі управителі? –
запитаєте ви. — Pапевно, у мене немає жодних талантів –
вирішать чимало людей.

65

У наш час слово талант зазвичай означає здібність добре
співати, грати на музичних інструментах, малювати
картини, шити одяг, писати книги або організовувати якусь
справу.
66

67

Xправді, це також таланти, проте ті таланти, про які говорив
Hог, не обмежуються лише цим. Як Hожі управителі, ми
несемо відповідальність за все, що Iін нам дає, включаючи
життя, час, здібності і майно. @
Uрийде час і Hог запитає нас: що ви робили — збагачували
себе та задовольняли свої бажання, чи служили іншим!@
Ісус сказав, – >ди за Dною
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62

Dарно витрачати час, – значить даремно витрачати життя
— витрачати талант, який Hог особисто дає кожній людині.
Vожний з нас володіє однією і тією ж кількістю годин в
день, а також хвилин у годині; ми будемо відповідати за те,
як ми їх використовуємо.
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У Hіблії повідомляється, що Ісус ходив, роблячи добро (Zії
10:38). Hагато ж із нас погоджуються лише ходити.

68

Pаші таланти призначені не для того, щоб ми прагнули
похвали людей або “заробляли” винагороду в Hога. Hог дав
їх нам, щоб ми були благословенням для ближніх.
69

Апостол Uавло писав: ... Nо ти ма єш, чого б ти не
отримав?

70

А якщо отри мав, то чому хвалишся, мовби той, що не
одержав? (1 Vор. 4:7).

71

Dи – управителі грошей, які дає нам Hог.

72

Якщо ми будемо шукати перш за все Yарства Hожого і
>ого праведності... (Dатв. 6:33), Hог виллє на нас Xвої
благословення.
73

Iідповідно до Xвятого Uисьма наше посвячення Hогові
повинно виявлятися не лише в тому, що ми віддаємо >ому
свій час, але і в поверненні >ому визначеної частини >ого
матеріальних благословень.
74
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75

Vоли Авраам підійшов до Xодому, де жив Eот, правитель
цього міста вийшов до нього назустріч і став умовляти його
забрати собі всі трофеї, а повернути лише полонених. Однак
Авраам відмовився взяти будь–що собі. Dелхиседек, Hожий
священик, приніс Авраамові їжу і благословив його.
Uри цьому Авраам ... дав йому десятину зо всього (Hуття
14:20).

77

Авраам хотів виразити свою вдячність за Hожу допомогу в
спасінні Eота; він визнав Hоже право власності і >ого
благословення.
78

79

Xто п`ятдесят років по тому онук Авраама, Яків, висловив
свою вдячність Hогові таким самим чином. Iтікаючи від
свого розлюченого брата, Яків відчував цілковиту
самотність і страх.@
Iін вкрай потребував Hожого захисту, але відчував себе
винуватим за свій оман брата Ісава, тому боявся, що Hог
залишив його і не простить йому.
Iідчуваючи сильні докори сумління, Яків визнав свої гріхи
перед Hогом, після чого ліг просто на землю і заснув.

80

І снилось йому, що ось драбина поставлена на землю, а верх
її сягає аж неба. І ось Ангели Hожі підіймалися й сходили по
ній.
81
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76

Одного разу племінник Авраама, Eот, був захоплений у
полон разом зі своєю сім`єю. Vоли ця вістка досягла
Авраама, він вирішив спасти Eота і його рідних. Iін
помолився Hогові про допомогу і про успіх у цьому
військовому поході. Hог сприяв цій справі Авраама. Hог був
з Pим.@
Eот і його сім'я були врятовані і цінності його ворогів були
повернені йому.
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І ось Ангели Hожі підіймалися й сходили по ній (Hуття
28:12). Vоли Яків проснувся, Iін знав, що з ним говорив
Hог, пообіцявши йому керівництво і захист.
82

Gлибоко зворушений Hожою милістю, Iін з вдячним серцем
пообіцяв: ... І зо всього, що дасиш Qи мені, я, напевно, дам
десятину Qобі! (в. 22).
83

Yар Zавид відчував ті самі почуття, коли молився:

84

85

Mим я відплачу Gосподеві за всі добродійства >ого для
мене? (Uсал. 116:3). Iи будь–коли замислювалися, як
можна віддячити Hогові за >ого неймовірну доброту до вас
— за дар життя, здоров`я, матеріальні благословення? @
Dожливо, достатньо сказати дякую і все?@
Є біблійний принцип, який дає можливість виразити нашу
подяку Hогові за благословіння в матеріальному вигляді.@
Яків сказав, що віддаватиме Hогові десяту частину, або
десятину, від усього, що отримуватиме, як це робив його
дідусь Авраам.

86

Uерша письмова вказівка про десятину знаходиться у Vнизі
Eевит.

87

А всяка десятина від землі, чи від засівів із поля, чи від
плодів дерева буде Gосподеві,

88
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Iона святощі для Gоспода! (Eевит 27:30).

89

90

Vнига Mисел дає нам чіткі пояснення з цього приводу: А
Eевієвим синам [Hожим служителям] Я дав усі десятини
Ізраїля як спадщину, за їхню службу, оскільки вони
виконують службу в Xкинії Sаповіту
91

за їхню службу, оскільки вони виконують службу в Xкинії
Sаповіту (Mис. 18:21).

92

Mитаючи Hіблію, ми відзначаємо, що десятина постійно
підтримувала Hоже служіння.

93

У Pовому Sавіті апостол Uавло поясняє: Wіба ви не знаєте,
що ті, які пра цюють у святому, харчуються зі Xвятилища?

94

А ті, які служать при жертовнику, отримують частку з
жертовника?

95

Qак і Gосподь звелів тим, хто проповідує Євангеліє жити від
благовіствування (1 Vор. 9:13– 14).

96
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Uовертаючи десятину Gосподу, ми відчуваємо постійний
вплив істини про те, що Hог – наш Qворець і Zжерело
усякого благословення. Яким же чином належить
використовувати десятини?

19 – !інансові вкладення, яких ви ніколи не втратите
Wристос висловлювався про десятину схвально, викриваючи
при цьому книжників і фарисеїв за їхній короткозорий
підхід до релігії:
97

... бо даєте десятину з м'яти, кропу й кмину, а занедбали
найважливіше в Sаконі:

98

суд, ми ло сердя і віру; і це належить робити, і того не
залишати (Dатв. 23:23).

99

100

101

Dожливо, вас цікавить, як вам віддавати Gосподу десяту
частину від свого прибутку. Mимало людей ставлять таке
питання! Qак чи інакше, вони приймають рішення довірити
себе Hожому керівництву і >ого мудрості, повертаючи
>ому десятину.
Mерез короткий час ці ж самі люди з радістю свідчать про
те, що у їхньому житті відбулося чудо! Якимось чином
дев`ять десятих від прибутку вистачає на більше, ніж колись
десять десятих! @
Ось у чому секрет фінансового успіху!
Zеякі люди дивуються: А я думав, що десятина – лише для
юдеїв. Qаким ми відповідаємо: А хіба благословення Pебес –
лише для юдеїв?

102

Zжим чесно давав десятину від свого скромного заробітку.
Xпочатку було нелегко, але пізніше він організував свою
справу, і вона була благословенною Hогом, і почала
процвітати.
103

Iін бачить Hожу руку у своєму фінансовому успіхові і
радіє, що своїми засобами може допомагати просуванню
Gосподньої справи.
104
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105

Mи візьмемо, наприклад, Tдварда, котрий здійснив вчинок,
що вимагав немалої віри; він відмовився вести свої ділові
справи по суботах — як раз тоді, коли найбільше було
клієнтів. Uроте Gосподь винагородив його успіхом в інші
шість днів тижня! @
Hог виконує свої обітниці!

106

Uринесіть всі десятини до дому скарбниці, щоб була пожива
в Dоїм храмі, і таким чином випробуйте Dене, говорить
Gосподь Xаваот:
107

чи небесних отворів вам не відчиню,

108

та не виллю на вас благословення понад міру? (Dал. 3:10).

109

110

Gосподь стверджує, що десята частина від усього — святиня
>ому. Iін дає нам перевагу повертати її >ому, аби
випробувати нашу здібність управляти >ого власністю і
подивитися, чи вшануємо ми і чи визнаємо >ого право
володіння.
Якщо ми відмовляємося повертати десятину, то, згідно з
Uисанням, фактично ми обкрадаємо Hога.

111
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Yі християни на власному досвіді відчули благословення,
обіцяні в Vнизі Dалахії:

19 – !інансові вкладення, яких ви ніколи не втратите
ще й говорите: Mим ми Qебе обікрали? Zесятиною та
приношеннями! (Dал. 3:8).

112

113

Zесятина, або десята частина нашого прибутку, належить
Hогові, проте Iін закликає нас давати щедро, більше від тієї
долі, котра залишилась і так само належить Hогові. @
Nо стосується пожертвувань або приношень, кожний із нас
сам вирішує, наскільки щедрим він може бути.
Але, в Hіблії є спеціальні настанови і з цього приводу. Ісус
сказав: Zайте — і дасться вам; мірою доб рою,
натоптаною, струснутою й пе репов неною... (Eуки 6:38).

114

115

116

Hожий план фінансування >ого справи на землі зовсім
простий і до того ж прекрасний. @
Iін просить Xвій народ давати від серця, ніколи не
турбуючись за власні потреби, які в кінцевому результаті
будуть поповнені понад усі сподівання.
У вас може виникнути така думка: Якщо Hогові належить
все: золото, срібло, худоба і земля і ми, тоді навіщо >ому
потрібні мої гроші? @
Uринесення десятин входить у Hожий план фінансування
>ого діла на землі.
У >ого намір ніколи не входило фінансування Yеркви за
допомогою різного роду лотерей! Qож хіба десятина не
найбільше підходящий спосіб фінансування служіння?

117

Vожна людина віддає у відповідності до того, скільки
отримала.

118

Якщо ви заробляєте, скажімо, тисячу гривень,

119
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ви повертаєте з них сто Hогові.

120

121

ви повертаєте 10 гривень. Nо може бути справедливіше?

122

123

124

125

Xкільки б ми не віддавали Hогові, Iін дає нам більше. Dи
завжди отримуємо більше, ніж віддаємо. Uовертаючи
десятину Hогові, ми висловлюємо >ому свою вдячність за
те, що Iін зробив для нас, і стаємо менш егоїстичними і
жадібними.
Dи починаємо більше турбуватися про ближніх. І, ділячись
своїми благословеннями з іншими, ми зростаємо в любові і
співчутті, все більше і більше уподібнюючись до Ісуса.
Qакий Hожий план нашого зростання у Wристі. Ісус
розповідав чудові історії, ілюструючи >ого вчення.
Ось одна із найцікавіших: запопадливий, працелюбний
селянин добре попрацював і зібрав чудовий врожай. Sерна
було так багато, що його комори не могли вмістити усього,
що було зібране. @
Iони були вже переповнені, і перед селянином повстало
питання: що робить? Iін став думати, що робити.@
Dоже роздати бідним? Але ж це все його.
Wіба ж не він усе так ретельно спланував, застосував усі
свої сільськогосподарські знання, щоб зробити своє
господарство найквітучішими у долині? Pарешті він
вирішив, що має робити:

126
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Якщо ви заробляєте сто,

19 – !інансові вкладення, яких ви ніколи не втратите
... Sроблю так: розвалю свої клуні, збудую більші, зберу
туди все моє збіжжя та моє добро.

127

“і скажу своїй душі: Zуше, маєш вдосталь добра, зібраного на
багато років: спочивай, їж, пий, веселися… (Eуки
12:18–19).
128

А Hог до нього промовив: Pе ро зум ний, цієї ночі душу
твою за жа дають від тебе;

129

а те, що ти при го ту вав, кому воно буде?

130

Qак буває із тим, хто збирає для себе, але не багатіє для
Hога (Eуки 12:20–21).

131

132

133
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Yей багатий селянин не усвідомлював, звідки походять його
благословення. @
Iін не визнавав свого Qворця і своїх обов`язків управителя. @
Iін зовсім забув про бідних, сиріт, вдів і бездомних. @
Iін думав лише про себе. @
Iиходить у цієї людини були серйозні духовні проблеми.
Ісус сказав: Hо де ваш скарб, там буде й ваше серце (Dатв.
6:21). @
Ісуса дуже турбує наше відношення до власного майна, бо
якщо воно не посвячене Ісусові, то може розділити нас з
Hогом, і ми втратимо вічне життя.

19 – !інансові вкладення, яких ви ніколи не втратите
Zалі Ісус сказав: Hо яка користь людині, коли вона увесь
світ здобуде, а свою душу занапастить (Dатв. 16:26).

134

135

Iона не розмірковує про ту ціну, яка була заплачена заради
її викуплення від гріха. І як наслідок, вона не шанує Hога ні
своїм часом, ні талантами, ні скарбами. @
Vожному з нас необхідно щоденно нагадувати, що —
136

“\ечі, улюблені нами і дорогі нашому серцю

137

Uозичені нам, вони зовсім не наші.

138

Ісус надає їх нам у користування, аби прикрасити ними наше
життя

139

Pе дай нам забути про це, дорогий Gосподь. – Zотті \ембо
“Pе дай нам забути про це, дорогий Gосподь”.

140
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Uроблема сучасної людини полягає в тому, що її життя
стало таким складним, а розклад дня таким насиченим, що
вона або забуває, або просто не здатна згадати про те, звідки
походять усі її благословення.

19 – !інансові вкладення, яких ви ніколи не втратите

141

20

Усе, що в нас є, подаровано нам Hогом. Pаше життя – це дар
від Hога. Pаше здоров`я – це дар від Hога. @
Vожний наш подих – це дар від Hога. @
[жа, яку ми споживаємо, одежа, яку ми носимо, дім, у якому
ми живемо — все це дар від Hога. @
Vоли ми приходимо до Hога, ми говоримо, Zякую, тобі
Hоже, за все, що даеш мені.@
Якщо у вас є бажання сказати: Gосподи, я хочу щоб у всіх
моїх справам, а також і у фінансових, Qи був на першому
місті, – підійміть руку. @
Zавайте разом помолимось.

20 – Істина, що робить людей вільними
!е вона сьогодні?

1

І будете шукати Aене, і знайдете, коли шукатимете Aене
всім своїм серцем (Єрем. 29:13). Kа жаль, деякі люди
шукають зовсім не там, де потрібно.
3

4

5

Gажуть, що в серці кожної людини від народження є місце,
відведене спеціально для Mога, яке вона намагається чимось
заповнити. Aи народжуємося з невиразною спрагою чогось,
чого в нас немає. Gожний з нас підсвідомо шукає чогось,
чого ми не в змозі описати,
І ось з упертою наполегливістю ми намагаємося заповнити
порожнечу в своєму серці славою, багатством, наркотиками,
алкоголем, майном і розвагами. !осягнувши свого, ми
радіємо і навіть відчуваємо себе щасливими, але ця радість
недовговічна.
Iрийде час, і на самоті у безсонну ніч в нашій свідомості
луною минулого відгукнеться докірливе питання древнього
пророка:

6

1
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2

,озповідають історію про одного молодого чоловіка, котрий
жив у !ревній :реції і намагався знайти істину. >ін пішов до
старця, який вважався наймудрішою людиною в місті. Юнак
запитав старця: Aудра людино, скажи мені, будь–ласка, як
знайти істину? Cи можеш показати шлях до неї?E
Aудрий чоловік встав тай пішов кудись. Юнак послідував за
ним. >они пройшли кілька міських вулиць та й потрапили на
морський берег. Fтарець не спиняючись увійшов у воду.
Gоли вони уже були по пояс у воді, тоді старець сказав
юнаку, щоб той поклав руки на голову. Iотім мудрий
чоловік почав занурювати юнака у воду. Jричі він
підіймався з води і старець знов занурював його під воду. E
Kакінець юнак відчайдушно закричав, Я ж тільки хотів
знати істину! Aудрий чоловік відповів: Gоли ти будеш
жадати істини, як ти жадав повітря, тоді ти обов'язково
знайдеш її.E
Mог не приховує від нас істину. Iророк Єремія говорить:

20 – Істина, що робить людей вільними
Kавіщо ви витрачаєте гроші на те, що не є хліб, і працю
вашу на те, що не насичує? (Ісаї 55:2). Ісус розумів, що
володіння речами приносить лише тимчасове задоволення.
7

>ін навчав: бо не від надміру багатства за лежить життя
людини! (Qуки 12:15).

8

Fучасні люди відчувають потребу у якійсь зовнішній силі.
У цьому немає нічого нового.

9

S того часу, як ще в Tдемському саду людина вирішила йти
власним шляхом, в її в серці виникла ця незрозуміла
порожнеча, котру може заповнити лише Mог.
10

Mог допустив, щоб діти Ізраїлю, які мандрували пустелею,
відчули брак їжі і усвідомили свою потребу в Kьому. Mог
звернувся до ізраїльтян через Aойсея, говорячи:
11

І впокорював >ін тебе, і морив тебе голодом

12

... щоб ти пізнав, що не тільки хлібом живе людина,

13

але всім, що виходить із уст :осподніх, живе людина (>тор.
8:3).

14

2
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Очевидно, Mог допускає, щоб у нас виникало почуття
духовного голоду і неспокою, аби ми звернулися до Kього і
дозволили Vому поповнити наші потреби.
15

17

У всьому світі виникають усе нові і нові деномінації. Gожна
з них заявляє про те, що вона — особливий Mожий народ,
якому належить нести вістку істини усім людям. Але
ретельне розглядання таких претензій показує, що далеко не
всі вони відповідають тому, на що претендують.
Усі вони стверджують, що в основі їхніх віропереконань
лежить Mіблія, проте їхнє вчення буває досить далеким від
Mіблії.

18

19

Як щирому шукачеві істини розібратися у всіх численних
конфесіях? Як дізнатися напевно, що є істина? Cи насправді
у Mога є особлива група людей серед різних християн, котру
>ін вважає Fвоєю Yерквою сьогодні? Kапевно це так, бо
апостол Iавло писав:
Одне тіло й один !ух, — як і були ви покликані в одній надії
вашо го покликання”

20

Один :осподь, одна віра, одне хре щення,

21

один Mог і Отець усіх... (Tфес. 4:4–6).

22

3

20 – Істина, що робить людей вільними

16

Kині спостерігається велика зацікавленість різноманітними
релігійними формами. Існує серйозна тенденція до
об`єднання релігій і усунення конфесійних бар`єрів; через те
приділяється значно більше значення вивченню різних
релігій і церков.
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Апостол Iавло в листі до свого юного друга Jимофія
зазначав: Iишу тобі це... а коли забарюся, то щоб ти знав, як
належить поводитися в Mожому домі, –
23

це Yерква живого Mога, стовп і підвалина істини (1 Jим.
3:15). Апостол Iавло ясно вказує на те, що Mожа Yерква
сьогодні це стовп і підвалина істини. Однак, як нам
визначити, яка саме церква володіє істиною?
24

У світі так багато конфесій, так багато сперечань, така
велика плутанина у релігійному суспільстві.

25

!рузі, згідно Iисання, у Ісуса не було жодного наміру
створювати будь–яку плутанину і усі ці різноманітні
деномінації. Kезадовго до розп`яття >ін молився:
26

Zоб усі були одне, — так, як Jи, Отче, в Aені, а Я в Jобі,
—

27

щоб і вони в Kас були; щоб світ повірив, що Jи Aене
послав (Vоан. 17:21). Ісус бажав, щоб світ упізнавав Vого
послідовників завдяки їхній єдності і любові. [ристос не
бажав, щоб у Vого Yеркві виникали розділення.
28

Апостол Iавло також закликав щоб не було поділу в тілі (1
Gор. 12:25).

29

Але разом з тим апостол писав і про те, що відбудеться
відступництво, а з ним і розділення!

30
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Cитаємо: Iильнуйте себе та всю отару, ... щоб пасти Yеркву
:ос пода і Mога...

31

Mо я знаю, що після мого від ходу прийдуть до вас хижі
вовки, які не будуть щадити отари.

І з-поміж вас самих повстануть мужі, що будуть говорити
пере кру чене,

33

аби потягти учнів за собою (!ії. 20:28–30).

34

35

:ортаючи сторінки церковної історії, ми виявляємо, що саме
так усе і сталося. Iовстали лжевчителі, і деякі християни
сприйняли їхню науку і залишили Yеркву. Інші просто
зневірилися. E
Iочалося бродіння думок, відбувалося поступове відпадіння
від учення Ісуса.E
Але Mог мав свою церкву, яка несла істинну віру.
Aожна почути й таку думку: Iотрібне ціле життя, щоб
вивчити вчення кожної конфесії і з`ясувати, яка ж з них є
істинною Mожою Yерквою . Iроте існує і більш простий
шлях. Yе Mожий шлях!

36

Iравоохоронні органи кажуть, що відрізнити справжню
банкноту від фальшивки не так вже й складно. У них є усі
можливості для цього, оскільки вони ретельно вивчають
відмінні якості справжньої грошової банкноти.
37
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38

>они знають волокнисту структуру застосованого паперу,
стійкість фарби, символи і правильний порядок серійних
номерів справжніх грошей. E
Iодивившись на банкноту яка виявилась у їхніх руках, вони
можуть швидко порівняти її у відповідності з відомими
характеристиками.
Jак само і виявляється істина.

39

40

Aи не маємо потреби протягом довгих годин вивчати
віровчення різних конфесій; нам достатньо знати відмітні
ознаки Mожої істинної церкви, описані в Mіблії. Mог не
залишає людину в здогадках щодо того, якою Yерква має
бути, тому що Mоже Fлово говорить:
Mо не чинить нічого :осподь Mог, не виявивши Fвоїх
таємниць Fвоїм рабам пророкам (Амос. 3:7).

41

42

У Gнизі Об`явлення коротко викладені усі біблійні
пророцтва. Особливим чином там освітлені події останнього
часу. > Об`явленні розкривається відступництво і релігійна
плутанина, що мають місце у ці останні дні земної історії. E
> Об`явленні передбачений пророком боротьба між
[ристовою церквою і сатаною.E
12 розділ дає панорамне зображення церковної історії від
[риста і до днів кінця;
І велика ознака з’явилася на небі: жінка, зодягнена в сон це,

43

і місяць під її ногами; а на її го лові — вінець із дванадцяти
зірок;

44
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і маючи в утробі, вона кричала від болю — терпіла муки
родів (Об`явл. 12:1, 2).

45

Я уподібнив дочку Fіона до вродливої й витонченої жінки
(Єрем. 6:2) Zо означає слово Fіон? Устами пророка Ісаї
Mог звелів:
47

48

... сказати Fіонові: Jи Aій народ! (Ісаї 51:16). >зявши до
уваги ці два тексти, ми побачимо, що Mог використав
доброчесну жінку як символ Fвоєї істинної Yеркви.
Апостол Iавло використовує подібну термінологію для
опису коринтської церкви.
бо я заручив вас єдиному чо ловікові, аби як чисту діву
по ставити перед [ристом (2 Gор. 11:2).

49

Однак Vоанові була показана і інша жінка, про яку написано
у 17–му розділі Об`явлення: І я побачив жінку, що сиділа
на ба г ряному звірі, сповненому бого зне важливих імен...
50

А жінка була зодягнена в пурпур і кармазин, прикрашена
золотом, коштовним камінням і перлами...

51

>она тримала у своїй руці золоту чашу, що була
переповнена гидоти й нечистотою її розпусти;

52

7

20 – Істина, що робить людей вільними

46

Jут Mог описує жінку в білому одязі, зодягнену в сонце, яка
стоїть на місяці у вінку із дванадцяти зірок. Zо все це
означає? У біблійних пророцтвах непорочна жінка являє
собою символ Mожого народу — Vого Yеркву. Cерез
пророка Єремію :осподь сказав:
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Kа її чолі було написане ім’я,

53

JАЄAK\YЯ: >TQ\G\V >А>\QОK — AА J\
,ОSIУFK\YЬ І STAK\[ :\!ОJ (Об`явл. 17:3–5).

54

55

Yією символічною мовою описується нечиста жінка –
фальшива церква. Yерква–відступниця не зберегла вірності
[ристові і спотворила біблійну істину. Яків використовує
подібні слова для опису тих, хто залишає Mоже вчення і
приєднується до світу:
[Iерелюбники й] перелюбниці, хіба ви не знаєте, що любов
світу — це ворожнеча проти Mога? Mо хто хо че дружити зі
світом, той стає во рогом Mожим (Яків. 4:4).

56

57

Jаким чином, жінка–відступниця символізує лжецеркву, а
непорочна жінка – правдиву Mожу Yеркву. !авайте ще раз
звернемо увагу на пророцтво про непорочну жінку.
Kепорочна жінка = непорочна Yерква, ,озпусна жінка =
фальшива церква
і маючи в утробі, вона кричала від болю — терпіла муки
родів...

58

І змій став перед жінкою, яка мала на родити,

59

щоб, коли народить, по жерти її !итину (Об`явл. 12:2, 4).
Zо це був за змій, який став перед жінкою, аби пожерти її
!итину, як тільки та народиться?
60
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І сталася війна на Kебі: Aихаїл і його ангели розпочали бій
зі змієм

61

І не перемогли: не знайшлося для них більше місця на Kебі.

І скинутий був великий дракон, давній змій, що зветься
диявол і сатана, що обманює весь світ;

63

ски ну тий він був на землю, і його ан ге ли були скинуті з
ним (Об`явл. 12:7–9).

64

> Об`явленні описується і !итина: І вона народила !итину
чоло ві чої статі, яка має пасти всі народи за лізним
жезлом.
65

І взяте було її !итя до Mога і до Vого престолу (Об`явл.
12:5).

66

Jільки одній !итині в історії світу належало пасти всі
народи за лізним жезлом і бути взятим до Mога і Vого
престолу. Yією !итиною був народжений у >ифлеємі Ісус.
Iро !ругий прихід [риста
67

Vоану було показано: І з Vого уст виходить гострий меч,
щоб ним поражати народи

68
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>ін їх пастиме залізним жезлом...(Об`явл. 19:15). Iро те, як
Ісус був взятий до Mожого престолу, нам розповідає апостол
Iавло:
69

... >ін її силу здійснив у [ристі, вос кресивши Vого з
мертвих і по са див ши праворуч Fебе на небесах (Tфес.
1:20).
70

71

72

>ійна, що розпочалася на Kебесах, перекинулася на наш
світ. !іючи через язичеський ,им, сатана намагався
позбавити Ісуса життя відразу ж після Vого народження. E
Ірод, римський ставленик, наказав убити всіх дітей чоловічої
статі віком до двох років, але ангел засторожив Aарію та
Vосипа втікти с Ісусом у Єгипет.
!иявол спокушував Ісуса протягом усього Vого служіння,
сподіваючись перешкодити виконанню Mожого Iлану
спасіння щодо нашого грішного світу. Gоли [риста піднесли
на хрест, сатана вирішив, що виграв битву. E
Iроте порожній гріб виявив усю очевидність його поразки.
[ристос воскрес і був узятий до престолу Fвого Отця.
Iророцтво виконалося з великою точністю! Kе зумівши
знищити Mожого Fина, сатана зі всією лютістю накинувся
на жінку, –християнську церкву.

73

74

Aайже всі апостоли [риста померли мученицькою смертю.
Zо ви робили, б якщо захотіли завдати найбільших
страждань батькам? Sвичайно ж, завдавали б біль їхнім
дітям. Fатана не міг вже дотягнутися до Ісуса, оскільки Jой
був на Kебесах. Jому >ін став безжалісно атакувати
Ісусових послідовників.
Апостолові Iавлові мечем була стята голова за стінами
,има. Kад християнами знущалися і кидали у в`язниці;
чимало з них закарбували своє свідчення власною кров`ю.

75
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!оки були живі апостоли, Yерква твердо стояла за істину.
Iісля смерті апостолів, через якийсь час, деякі християни
почали спотворювати християнські принципи, і в Yеркву
проникло фальшиве вчення.
76

Iід кінець ІІ століття більшість церков перемінилося;

як тільки перші учні зійшли у могилу, початкова простота
[ристового вчення зникла (Yерковні дослідження, с. 51).

78

79

У четвертому віці імператор Gостянтин намагався зміцнити
,имську Імперію, об`єднавши язичників і християн в одну
велику релігійну систему. > наслідок цього об`єднання
християнство стало дуже популярним. Язичники приймали
хрещення в Yеркві, привносячи із собою багато своїх
віровань та звичок. E
Iрийняв всілякі помилки, церква втратила ціль свого
існування.
Один історик писав: Jі, що прийняли християнство у своєму
мисленні і звичках залишалися, по суті, все тими ж
язичниками.... ^хнє масове приєднання до Yеркви у жодному
разі не викорінило язичництво

80

Kавпаки, масове хрещення язичників призвело до того, що
язичництво значною мірою підірвало моральну енергію
щойно організованого християнства – (Fтоліття
християнства: коротка історія, с. 58).
81

82

І все ж у ту епоху чимало християн залишалося вірними
Mожим істинам і чинили опір заблудженням, що проникали в
Yеркву. >они відмовлялися йти на компроміс, а тому були
переслідувані за свою непохитність. Kевдовзі римські
імператори почали видавати укази, які закликали карати
тих, хто відмовляється йти разом з урядовою церквою.
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У відкритті Vоану було показано: змій ...став пере слі ду
ва ти жінку, яка народила [ло п’ятко (Об`явл. 12:13). Zо
ж сталося з жінкою?
83

А жінка втекла в пустиню, де ма ла місце, приготовлене
Mогом,

84

85

щоб там утримувати її тисячу двісті шістдесят днів (Об`явл.
12:6). Sверніть увагу: Mог відкриває навіть термін, протягом
якого Vого народ буде підданий переслідуванню — 1260
днів. E
Aи вже раніше з`ясували, що один день у біблійному
пророчому обчисленні означає рік.
Cерез пророка Єзекіїля :осподь сказав: ... один день за один
рік Я тобі призначив (Єзек. 4:6).

86

Jаким чином, переслідування вірних із Mожого народу,
передречене в Об`явленні, мало тривати 1260 років.

87

88

Історія з великою точністю підтвердила і це біблійне
пророцтво. ,имський імператор Юстініан наказав
римському воєначальнику >елізарію стерти з обличчя землі
два останніх оплоти аріанства, що протистояли ,имської
церкві.
Yі два народи були знищені 538 р. від K.[., і Юстініан
оголосив єпископа ,има главою церкви, справжнім і
активними викорінителем єресі. Iочалася епоха
нетерпимості до так званих єретиків.

89
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Jому вірні християни, котрі продовжували дорожити
істинами, відкритими в Mожому Fлові, зрозуміли, що єдиний
засіб зберегти свою віру і життя – це втікати, як і було
передречено в Об`явленні. _інка втекла в пустелю.
90

92

93

Aільйони християн загинули, але не поступилися своєю
вірою. Sа оцінками істориків на смерть було віддано до 50
мільйонів людей. E
Cимало з тих, котрі померли насильницькою смертю, були
закатовані до смерті іншими християнами, котрі були
впевнені, що виконують волю Mожу.
І все ж таки Mожа істина врешті–решт узяла гору, тобто
перемогла. Kевдовзі Mіблія була перекладена на багато мов і,
завдяки винаходу друкарського станка, почала
розповсюджуватися по всьому світові. Mожу істину
неможливо було більше ховати. >она мала бути відкритою.
Aужні реформатори безстрашно проголошували Mоже
Fлово. !екотрі з них, такі як :ус і Єронім, були спалені на
кострі.

94

Інші, такі як Qютер, Уїкліф і Jіндейл, зазнали
переслідувань.

95

Однак з відкриттям Америки, переслідувані християни
Європи отримали нову свободу і новий притулок.

96
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91

>альденці, альбігойці та інші щирі християни сховалися в
Альпах в Iівнічній Італії і Iівденній `ранції, а гугеноти
розпорошилися по всій `ранції. >они поселялися в досі
незнаних долинах, віддалених печерах і високих горах. Sа
ними полювали, як за найнебезпечними злочинцями і багато
з них було вбито.E
> чому ж була їх вина? >они не хотіли відступати від вчення
Ісуса.
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Kа берегах нової країни було закладено підвалини
громадянської і релігійної свободи.

97

98

99

Tпоха компромісу і переслідувань, передречена в 12–ому
розділі Об`явлення, підійшла до кінця 1798 року. >она
закінчилася після того, як Kаполеон послав генерала Mерт`є
взяти у полон папу — рівно 1260 років від початку періоду
гонінь в 538 р.
Gоли цей пророчий період закінчився, у Mога все ж
залишалися вірні прибічники, що дотримувалися Mіблії і її
вчення. Sгідно передбачень пророцтва, сатана спрямував
свою лютість проти Mожої Yеркви, яка ще залишилася після
закінчення цього пророчого періоду:
А змій розлютився на жінку і пішов воювати з рештою її
на щад ків,

100

які зберігають Mожі Sаповіді і мають свідчення Ісуса
(Об`явл. 12:17).

101

,ешта – це останок Mожої церкви, яка існує наприкінці часу,
безпосередньо перед поверненням [риста на землю.

102

Jаким чином, цей текст можна перекласти так: А змій
розлютився... і пішов воювати проти Yеркви останніх днів .
Fатана лютує від того, що Mожий народ усе ще
дотримується Mожих істин у ці останні дні.
103

Vоанн наводить дві характерні ознаки, за якими можна
впізнати Yеркву останніх днів: А змій розлютився на жінку
і пішов воювати з рештою її на щад ків,
104
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які зберігають Mожі заповіді і мають свідчення Ісуса
(Об`явл. 12:17). ”Sалишок” або “останок” – це ті, котрі
дотримуються усіх Mожих Sаповідей .
105

мають свідчення Ісуса.

107

Але хіба не навчають усі інші церкви, що християни повинні
бути слухняними Mожим Sаповідям? E
Kа жаль, це не зовсім так. Cимало сучасних релігійних
організацій тим або іншим чином навчають своїх
прихильників порушенню деяких Mожих вказівок. E
Kаприклад, деякі конфесіі поклоняються образам.E
!ругі не прислухаються до святості Mожого Імені.
Gрім того, більша частина релігійного світу зовсім
знехтувала пам`ятником творіния, дотримання якого
визначає четверта Sаповідь: Iам’ятай день суботній, щоб
святити його!

108

aість днів працюй і роби всю працю свою,

109

а день сьомий, субота, для :оспода, Mога твого (>ихід 20:810).

110

Mожий останок, або церква останніх днів, повинна не тільки
дотримуватись Sаповідей Mожих але й, як сказано в
пророцтві, мати свідчення Ісуса (Об`явл. 12:17).
111
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106
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> Об`явленні 19:10 говориться: Mо свід чен ня Ісуса — це
дух пророцтва.

112

113

Yе означає, що Mожа церква останніх днів буде володіти
дарами !уха, включаючи і дар пророцтва. E
Iізніше ми ще зупинимось на дослідженні цього особливого
дару більш детально. Mог наводить ще кілька характеристик,
аби допомогти нам у пошуках Vого церкви останку.
Отож, ідіть і навчіть усі на ро ди,

114

хрестячи їх в Ім'я Отця, і Fина, і Fвятого !уха,

115

навчаючи їх зберігати все, що Я заповів вам.

116

І ось, Я з вами по всі дні аж до кінця віку! Амінь (Aатв.
28:19, 20).

117

118

Iроповідь вічного Євангелія усьому світові символічно
зображена в 14–ому розділі Об`явлення, де її проголошують
три ангели, що летять посеред неба. E
Iерша частина цієї трьохангельської вістки підкреслює дві
величних істини, які мають бути донесені до кожної особи.
І я побачив іншого ангела, який летів серед неба.

119
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>ін мав вічне Є>АK :TQІЄ, щоб звіщати його жителям
зем лі

120

усякому народові, поко лінню, племені і народності, —

проголошуючи гучним голо сом: Iо бійтеся Mога й
віддайте Vо му сла ву, бо прийшла година Vого суду!

122

Iоклоніться Jому, [то ство рив небо, і землю, і море, і
джерела вод! (Об`явл. 14:6–7).

123

124

Yе застереження для тих, котрі живуть на землі в останні її
дні, аби вони пам`ятали, що час суду настав. Yе також
нагадування про великий пам`ятник Mожої творчої сили, про
сьомий день суботу. !руга частина цієї трьохангельської
вістки міститься в вірші 8:
!ругий ангел слі дував за ним, проголошуючи: Упав, упав
великий >авилон,

125

126

який напоїв усі народи лютим вином своєї роз пусти!
(Об`явл. 14:8). Yя вістка закликає істинний Mожий народ
відокремитися від розмаїття релігійного світу. Iотрібно
звернути їхню увагу на відступництво у сучасній релігії.
Останній, і найурочистіший заклик веде нас до третьої
звістки.
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Jретій ангел слі ду вав за ними, промовляючи гучним
голосом:

127

Якщо хто поклоняється зві рові та його образові і приймає
знак на своє чоло або на свою руку,

128

той питиме вино Mожого гніву... (Об`явл. 14:9, 10).

129

Fвіт необхідно застерегти від поклоніння звірові і його
образові тобто від прийняття його знаку.

130

Ісус сказав: Я маю і інших овець, які не з цієї кошари, тож
Aені треба і їх при вести;

131

вони почують Aій голос, і буде одна отара й один Iастир
(Vоан. 10:16).

132

У Mога є вірні послідовники у всіх церквах, однак надійде
час, коли буде лише одна кошара, тобто одна істинна
Yерква. Ісус сказав, що >ін покличе Fвоїх овець з інших
кошар, де не дотримуються ретельно учення Mожого Fлова.
133

Iро цей час пророкував Vоан Mогослов: І почув я інший
голос з неба, який казав: >ийди з неї, народе Aій,

134
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135

щоб не був ти спільником її гріхів, і щоб ти не був
захоплений її карами (Об`явл. 18:4). >ірні Mожі
послідовники почують заклик залишити світ релігійного
змішання і омани, що існуватиме у кінці часу. E
Як Mіблія змальовує людей, котрі покликані вийти з
релігійної путаниці, яка буде безпосередньо перед приходом
Ісуса.
Jут терпіння святих, які бе ре жуть Mожі Sаповіді та віру
Ісуса!
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136

І я глянув: і ось біла хмара, а на хмарі сидить Jой, [то
подібний до Fина Qюдського;

137

>ін мав на Fвоїй голові золотий вінець, а в Fвоїй руці
гострий серп (Об`явл. 14:12, 14).

138

!авайте коротко розглянемо деякі відмінні риси Mожої
Yеркви останніх днів, як вони викладені в Mіблії:

139

Mожа Yерква останку повинна була з`явитися після
закінчення періоду жахливих переслідувань, тобто після
1798 р.
140

>они матимуть віру в Ісуса, яка спонукатиме їх
дотримуватись усіх Mожих Sаповідей.

141
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>они проголошуватимуть особливу вістку перестороги з
Gниги Об`явлення всьому світові, готуючи людей до
повернення [риста.
142

>они матимуть дари !уха, включаючи !ух пророцтва.

143

Kа перший погляд, усі церкви схожі одна на одну,

144

145

Але вивчаючи Mожий опис істинної Yеркви в Vого Fвятому
Fлові, дуже легко відсіяти ті церкви, які не володіють цими
біблійними характеристиками. E
Aожливо, ви вже шукаєте Mожу Yеркву останніх днів,
намагаючись розібратися в сучасному змішанні релігій. E
Я твердо вірю, що є тільки одна істина церква. Yе церква,
яка вірить Mіблії, центром, котрої є Ісус, тримує святу
суботу, світовий адвентовий рух.E
Jоді, чому я Адвентист Fьомого !ня?E
Я вірю, що ця церква відповідає усім біблійним
характеристикам.
>ивчаючи це чудове пророцтво, ми можемо ясно побачити,
що в Mога є особлива вістка і особливий народ, який
повинен нести цю вістку усьому світові. E
Але тільки знати про це недостатньо.

146

Zоб придбати мир і щастя, яке примножить повне
посвячення Ісусу [ристу, нам необхідно зробити крок
уперед і слідувати за істиною, яка явлена в Mожому Fлові,
тому що Ісус сказав:
147

Якщо знаєте, то ви бла жен ні, коли це виконуєте (Vоан.
13:17).

148
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Mог закликає вас прийняти одне з найголовніших рішень у
вашому житті. E
Cи вірите ви в те, що на цих зібраннях ви почули
проповідуване для вас Mоже Fлово? E
Cи вірите ви в те, що на цих зібраннях ви почули
проповідувану для вас істину Mожу? Cи вірите ви в те, що
Fвятий !ух дає вам натхнення протягом цих зустріч?E
Gоли ми чуємо Mоже слово, коли ми слухаємо Mожу правду,
Fвятий !ух дає наснагу зробити рішення.E
Sараз час приймати рішення.E
Cи бажаєш ти сказати, Jак, :осподи, Я приймаю Jвоє
слово. Jак, Ісусе, я хочу йти за Jвоєю правдою. Я вибираю
йти шляхом правди.E
Якщо це є ваше рішення, не могли б піднятися для молитви.

21 – !істки з небес
!ог говорить через ,воїх пророків.

1

У різних куточках світу вчені за допомогою потужних
радіотелескопів прослуховують сигнали із зовнішнього
космосу.
2

=они сподіваються, що одного разу почують @ослання від
розумних істот якоїсь далекої планети.

3

Eаке розділення між !огом і людським родом існувало
далеко не завжди. Як же чудово все починалося: досконалий
світ для двох досконалих людей, створених за !ожим
образом!
5

Iоли вони жили у своєму райському домі, до них приходив
!ог, щоб звершувати спільні прогулянки і спілкуватися
лицем до лиця. Jише уявіть собі, як вони разом ходили у
вечірній прохолоді!
6

,аме такими були задумані !огом взаємовідносини з
людьми — близькими і теплими! Bіщо не повинно було
заважати їм. Як, напевно, добре було їм разом.
7

@роте як це не сумно, такі близькі і теплі взаємовідносини
тривали всього лише два біблійних розділи.

8

1
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4

@роте ось уже кілька тисяч років земля отримує @ослання з
Bеба, але мало хто прислуховується до нього. Dе вістка від
Eворця нашої планети — вістка любові від !ога, Який
намагається навернути ,воїх дітей, котрі збунтувалися
проти Bього.

21 – !істки з небес
У 3–му розділі Iниги !уття вже описується трагічна
історія. Адам і Єва згрішили.

9

=они повстали проти !ожого правління, сповненого
досконалої любові. Mріх розділив їх з !огом. Mріх і !ог
несумісні. Адам і Єва не могли більше безпосередньо
спілкуватися з !огом.
10

=они послухали слів змія – Jюцифера; послухалися
спокусника, а не !ога — а це гріх.

11

!іблія розповідає: І почули вони голос Mоспода !ога,
Iотрий ходив садом під час денної прохолоди.

12

І сховався Адам і його жінка від Mоспода !ога серед дерев
раю

13

серед дерев раю (!уття 3:8). Адам і Єва сховалися! =они не
мали бажання зустрічатися з !огом. =они лише хотіли
сховатися. Ось що робить гріх.
14

Mріх розділяє і руйнує близькі взаємовідносини між !огом і
людиною, а також між самими людьми.

15

@ророк Ісая писав: !о це ваші беззаконня вас від !ога
відлучили,

16
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17

18

і ваші гріхи закрили обличчя Qого від вас, щоб вас не чути
(Ісаї 59:2). Eак, гріх розділяє нас з !огом, але =ін не
розділяє нас із Qого любов`ю. !ог знайшов спосіб
підтримувати зв`язок з грішною людиною. =ін завжди
знаходить можливість спілкуватися з нами.
=ін встановив інший спосіб спілкування зі ,воїми дітьми на
планеті Rемля, щоб скеровувати, наставляти і відкривати
,вої наміри. =ін обрав чоловіків і жінок, яким міг довірити
,вої вістки про любов, а також про те, що =ін має намір
зробити для людей.
,еред таких обраних були Sойсей, Sаріам, ,амуїл, Ілля,
Олдама, Ісая, Єремія і багато інших.

19

20

!ог немов би говорив до людей: Я люблю вас, піклуюся про
вас, і в Sене є добрий намір допомогти вам.

21

У !іблії записано чимало розмов між Mосподом і різними
біблійними персонажами, проте вони напевне відрізнялися
від бесід, які вели з !огом у Tдемському саду Адам і Єва.
22

23

Іноді !ог звертається до людей через ,вятого Uуха, іноді
через святих ангелів, а часом і через людей, котрих =ін
обрав ,воїми вісниками. V
Bаскільки нам відомо, протягом перших 2500 років
людської історії у людей не було письмового об`явлення від
!ога. V
Eі, котрі мали вістки від !ога, передавали їх устно. Але
більшість випадків, Mосподь вибирав для спілкування зі
своїм народом

3
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@ророки і пророчиці були !ожими провісниками.

21 – !істки з небес

24

пророків і пророчиць – чоловіків і жінок, які говорили від
!ожого імені під впливом ,вятого Uуха. Eа це і не дивно,
оскільки в !іблії ясно повідомляється: !о не чинить нічого
Mосподь !ог, не виявивши таємниці ,воєї ,воїм рабам
пророкам (Амос. 3:7).
Eож подивимося, як пророки отримували свої вістки:

25

!о пророцтво ніколи не було з волі людини,

26

але від !ога звіщали му жі, натхнені ,вятим Uухом (2
@етр. 1:21). Rвісно, у !ога були пророки і до всесвітнього
потопу.
27

Єнох проповідував про Uругий прихід Wриста: @ро них
пророкував Єнох, сьо мий від Адама, кажучи:

28

Ось іде Mосподь з десятками тисяч ,во їх святих ангелів
(Юди 14). Єнох був першою, згаданою в !іблії людиною,
яка володіла даром пророцтва. Але були й інші!
29

У !іблії повідомляється: ... !ог говорив устами ,воїх
святих відвічних пророків (Uії 3:21). Bой, також один із
пророків, протягом 120 років провіщав про знищення світа
потопом, доки це не відбулося в дійсності.
30
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31

@ісля потопу читаємо про багатьох інших пророків і
пророчиць у тому числі і про Sаріам, Uебору, Єремію, Ісаю,
Єзекіїля та інших. =они навчали людей праведності. =они
вказували моральні і духовні орієнтири, промовляючи від
імені !ога.
Іноді !ог відкривав ,вою волю пророкам і пророчицям у
видіннях, а іноді в снах, або через !оже ,лово. @роте
щоразу це неодмінно відбувалося завдяки ,вятому Uухові.

32

Mосподь сказав: Якщо буде між вами пророк, то Я, Mосподь,
відкриюсь в видінні йому,

33

Усі, хто говорив або писав від !ожого імені, були натхненні
Qого Uухом. Yерез них !ог посилав вістку любові ,воїм
дітям на землі.
35

=ін завжди немов би говорить: Я люблю вас і хочу
спілкуватися з вами. @онад усе =ін бажає, щоб ми знали, що
=ін з нетерпінням очікує того часу, коли зможемо
спілкуватися з Bим лицем в лице!
36

37

Усі автори Bового Rавіту — Sатвій, Sарк, Jука, Qоан,
@авло, Яків, @етро і Юда — також виконувати !ожі наміри.
Усі вони мали дар пророцтва. Rвісно, в той час були ще й
інші !ожі обранці, які говорили від Qого імені: ,имеон,
Агав, =арнава, Анна,
та чотири дочки Zилипа, які теж пророкували. Усі вони
служили знаряддям у !ожих руках, відкриваючи Qого волю
і надихаючи ранню християнську Dеркву.

38
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34

у сні говорити з ним буду (Yис. 12:6). Іноді !ожі вісники
отримували доручення говорити від !ожого імені, а іноді —
записувати вістку від Bього. @о суті, !іблія є плодом
служіння пророків. Iожний її автор здійснював !ожі
наміри.

21 – !істки з небес
Iоли прийшов Ісус, =ін особистим прикладом, словами і
ділами явив, яким насправді є наш !ог. Bіколи раніше світ
не бачив більш красномовного свідчення !ожої любові і
турботи.
39

40

Uев`ятнадцять віків минуло з дня розп`яття, і всі: чоловіки і
жінки, хлопці й дівчата продовжують схилятися біля
підніжжя хреста, даючи обітницю вірності и посвячення
,пасителеві світу. @овернувшись на Bебеса, =ін, за словами
!іблії, наділив людей дарами,
Eому сказано: @іднявшись на висоту, =ін полон полонив і
дав дари людям (Tфес. 4:8). [о ж це за дари?

41

Апостол @авло продовжує: =ін і поставив одних апо с то
лами, інших пророками, ще інш их благовісниками, а тих —
пастирями та вчителями (Tфес. 4:11).
42

Yому Ісус вирішив дати Dеркві дари? У вірші 12
говориться: щоб приготувати святих для справи служіння,
для збудування Wри стового тіла.
43

Bа який час ці дари були дані церкві? аж поки всі досягнемо
єдності віри й пізнання !ожого ,ина, до ско налого
змужніння,
44

міри зрі лості повноти Wриста (в. 13). !іблія говорить, що
усі ці дари мають зміцнювати Dеркву і давати силу людям.

45

щоб ми не були більше ма ли ми дітьми, які хитаються і
за хоплю ють ся всяким вітром вчення,

46
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люд ською підступністю, лукав ством, що вводить в оману,
(в. 14). Rверніть увагу на місце, яке займає дар пророцтва в
списку духовних дарів, як їх називає @авло.
47

Uеяких !ог поставив у Dеркві: по-перше — апостолами, подруге — пророками... (1 Iор. 12:28).

48

Uар пророцтва стоїть на другому місці відразу після
апостольства; але це був дуже важливий і необхідний для
правильного функціонування Dеркви дар.
49

!ез пророчих видінь люд розбещений, коли ж дотримується
він Rакона блаженний (@рип. 29:18).

51

Але ви можете запитати: [о ж сталося з даром пророцтва
після того, як Wристос повернувся на Bебо і всі Qого
апостоли повмирали?
52

Sинуло не так вже й багато часу, і Dерква стала безпечною,
втратила стійкість, і виявилась невірною !огові і Qого
законові. Ось що пише Єремія про ті часи, коли Ізраїль
впадав у відступництво:
53

Bемає навчання Rакону, і пророки ,іону не мають більше
видіння від Mоспода... (@л. Єрем. 2:9).

54
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50

Апостол @авло порівнював дари Uуха з різними органами
людського тіла. =ін наголошував, що очі, голова, уста, та
інші органи — всі важливі для гармонійного і дійового
функціонування тіла. Eочно так само відбувається і у
Dеркві. !ез видінь, наприклад, Dерква сліпа!
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= залежності від того, як рання Dерква вводила язичницькі
обряди та звичаї і відмовлялася від основних біблійних істин,
вона один за одним втрачала і духовні дари.
55

@ід час відступництва Dеркви, в епоху Eемного
,ередньовіччя, !іблії були прикуті ланцюгами до
монастирських кафедр. @ереважна більшість з них була
написана на древньоєврейській, грецькій і латинській мовах.
56

57

@ростим людям було заборонено мати !іблію або читати її.
Jише священикам дозволялося читати і тлумачити @исання.
І все ж невелика кількість християн залишалася вірною
!іблії та її істинам. Bезважаючи на гоніння, вони
продовжували місіонерську роботу, розповсюджували ті
частини ,вятого @исьма, які мали.V
=они посіяли зерно реформації, задовго до =ікліфа, Jютера
і Mуса.
Sартин Jютер та інші богослови перекладали @исання на
мови своїх народів. \х почали переслідувати, але це призвело
лише до більшого бажання людей слухати і читати !оже
,лово.

58

59

60

61
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Iоли ж люди почали ретельно досліджувати @исання,
по–новому засяяли старі істини, приховані протягом
багатьох віків. V
Dі істини були донесені до широких мас, і почалося велике
релігійне пробудження.
@риблизно в той самий період з`явився новий релігійних
рух, який складався з посвячених християн –переважно з
баптистів, методистів та інших конфесій – котрі
досліджували @исання і молилися, щоб отримати
просвічення згори.
Uосліджуючи !іблію, вони побачили в четвертій Rаповіді
Uесятислів`я великий пам`ятник !ожого творіння — день,
який !ог заповів ,воєму народові пам`ятати . =они також
прочитали Iнигу Об`явлення і побачили опис !ожого
народу останнього часу:
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Eут терпіння святих, які бе ре жуть !ожі Rаповіді та віру
Ісуса! (Об`явл. 14:12). Yитаючи і досліджуючи ці тексти,
вони дійшли до висновку, що в дотримання !ожих Rаповідей
входить і дотримання біблійної суботи.
62

=они прийняли істину про пам`ятник творіння і стали
проголошувати її світові.

63

64

@ослухайте пророцтво: І буде потому, виллю Я Uуха ,вого
на кожне тіло,

65

і пророкуватимуть ваші сини й ваші дочки, а вашим старим
будуть снитися сни, юнаки ваші бачитимуть видіння .

66

... @еред приходом Mосподнього дня, великого та страшного!
(Qоіл. 3:1, 4).

67

68

Rверніть увагу: !ог говорить, що це відбудеться
безпосередньо перед Mосподнім днем, великим та страшним,
тобто перед Uругим пришестям Wриста. !ожий народ в
останній період земної історії володітиме даром пророцтва. V
Ось що говорив про !ожих послідовників апостол @авло в
свому листі до Iоринтян:

9
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А що собою являє дар пророцтва? Yи !ог дійсно дав
особливий дар пророцтва народові останнього часу, який
дотримувався суботи? Bевже у !ога немає особливої вістки
для нашого покоління? !ог, спонукуваний любов`ю, прагне
до спілкування з нами, – людьми, котрі живуть в останній
час.
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Eому вам, котрі очікуєте з’явлення нашого Mоспода Ісуса
Wриста, не бра кує жодного дару благодаті (1 Iор. 1:7).

69

Sи вже з`ясували, що !ожий народ в останні дні буде
дотримуватися !ожих Rаповідей і мати свідчення Ісуса
Wриста. (див. Об`явл. 12:17).
70

терпіння святих

71

які бе ре жуть !ожі Rаповіді .

72

=они матимуть свідчення Ісуса!

73

74

= Об`явленні сказано, що свід чен ня Ісуса — це Uух
пророцтва (19:10). Іншими словами, свідчення Ісуса повинно
проголошуватися через пророчий дар. V
У відповідності з Об`явленням Dерква, яка залишається
!ожим каналом зв`язку в останні дні, характеризується, як
церква, яка має віру в Іісуса, дотримується усіх заповідей
!ожий і благословенна даром пророцтва.
Eак, !ог і надалі бажає підтримувати зв`язок з нами. У
Bього і нині є що сказати нашому поколінню.

75
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Але хтось можете запитати: Але ж не виключений і обман?
Як відрізнити справжнього !ожого пророка від
фальшивого?
76

Sожливість обману існувала завжди. R історії відомо, що
були як справжні, так і фальшиві пророки. Однак, нам не
слід боятись фальшивих пророків, якщо ми вміємо,
розпізнавати справжніх.
77

У !іблії наводяться характерні риси, які визначають
справжнього пророка:

78
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=істка справжнього пророка має бути у повній згоді з
!ожим ,ловом і Qого Rаконом.

79

Rвертайтесь до Rакону й свідоцтва! Якщо вони не так
говорять, як це, то немає у них світанку! (Ісаї 8:20).

80

@ровіщення справжнього пророка повинні завжди
виконуватися!

81

... коли справдиться слово пророче, буде визнаний цей
пророк, як той що його справді послав Mосподь (Єрем.
28:9).
82
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83

,правжній пророк пророкує для навчання Dеркви. Одне з
призначень !ожого дару пророцтва – будувати Qого
Dеркву. Якщо нам потрібно визначити справжній дар
пророцтва, ми повинні спочатку знайти правдиву Dеркву.
=они тісно взаємопов`язані.
А хто пророкує, той промовляє до людей для збудування,
втіхи і роз ради....

84

хто пророкує, той збудовує Dеркву (1 Iор. 14:3–4).

85

,правжній пророк підноситиме Wриста, як !ожого ,ина і
,пасителя людства:

86

Улюблені, не кожному духові вірте, але випробовуйте духів,
чи від !ога вони,

87

!о багато лже про років з’явилося у світі.

88

... Iожний дух, який визнає, що Ісус Wристос прийшов у
тілі, є від !ога (1 Qоан. 4:1–2).

89

,правжнього пророка чи пророчицю можна впізнати за
їхнім життям і вчинками.

90
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Rа їхніми плодами впізнаєте їх...

91

Bе може добре дерево пога них плодів родити, ані погане
дере во родити добрих плодів (Sатв. 7:16–18).

92

!еручи за основу ці тексти, потрібно знати, що не кожний,
хто називає себе !ожим пророком, є таким насправді.

93

95

Uозвольте розповісти історію про те, яким чином !ог
вирішив підтримувати зв`язок зі ,воїми дітьми. Dе був час,
коли люди проголошували світові істини, які були закриті
багато століть. Отож, на початку WІW століття починалося
=елике релігійне пробудження.V
Jюди виявляли великий інтерес до вивчення !іблії та
молитві.V
@ророцтва Uаниїла та Об'явлення притягували особливий
інтерес.
=ірні дослідники !іблії вивчали ці пророцтва і врешті–решт
дійшли висновку, що Ісус повернеться ще за їхнього життя.

96
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94

=істка справжнього пророка, його життя і вчинки мають
підтримувати і підсилювати пророчу вістку в !іблії, а також
настанови і !ожі повеління в Qого ,вятому ,лові. Eому,
хто б не стверджував, що говорить від !ожого імені, його
потрібно обов`язково випробовувати!V
Якщо він відповідає цій характеристиці, слава !огу! V
Якщо ні, то потрібно бути обережними і прислухатись до
вказівок Wриста.
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!ула навіть встановлена точна дата — 22 жовтня 1844 року.
Але цей термін пройшов, а славного повернення Ісуса так і
не відбулося.
97

=іруючі були гірко розчаровані. \м довелося зазнати з боку
інших людей немало принижень і глузувань.

98

99

100

101

@ізніше, після ревних молитов і подальшого вивчення
!іблії, ці віруючі виявили, що дата була встановлена точно,
ось тільки подія, що мала відбутись у цей день, була іншою!
=они вважали, що ,вятилищем, згаданим в Uан. 8:14, є
земля, проте через це вони помилились.V
Bе земля повинна була очиститись вогнем, а ,вятилище, що
на небі, повинно було очиститись.V
Dе потрібно було для заключного оправдання !ожого
характера і Qого правління.
Однак люди були зламані. ]озчарування, здавалося, було
непереносним. Але люблячий !ог ніколи не залишає щирих
шукачів істини; і =ін не залишив у момент кризи і цих
віруючих у @ришестя. Mосподь хотів, аби вони знали, що
=ін піклується про них, любить їх і бажає помогти їм.V
І тому, в цей скрутний час !ог вирішив повернути дар
пророцтва свому народу.
=ін обрав тендітну та хворобливу 17-річну дівчину і дав їй
видіння про перемогу !ожої справи на землі. Tллен Mармон
було дане її перше видіння через кілька місяців після
=еликого розчарування, – в грудні 1844 року. V
\й був показаний народ, що очікував пришестя Wриста і
йшов вузенькою доріжкою до неба. \х шлях освітлювало
яскравє світло.
Яким же підбадьоренням була ця вістка для маленької і
роздробленої групи очікуючих @ришестя, котрі пізніше
стали відомі світові як адвентисти сьомого дня.

102
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103

Dя молода жінка, яка після одруження стала відомою як
Tллен Уайт, до кінця життя залишилася вірною своєму
покликанню. @онад 70 років вона говорила, писала, навчала
і давала поради від !ожого імені. V
Sасштаби її діяльності просто вражають, однак
найважливішою метою, за її власними словами, було
повертати людей до більшого світла — !іблії.
=она писала: !іблії приділяється мало уваги, і Mосподь дав
мале світло, щоб вести людей до !ільшого ,вітла
(Jітературний євангелізм, с. 125).

104

=она завжди посилалась на ,вяте @исьмо як останню
інстанцію в доктринальних питаннях. Eим, хто критикував
!оже ,лово, вона писала:
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105

Eримайтесь !іблії – такої, якою вона є, і перестаньте
сумніватися в її достовірності, підкоріться ,лову,

106

І ніхто з вас не загине. – (=ибрані вістки, кн. 1, с. 18).

107

108

109

^одна письменниця не опублікували стільки матеріалів на
релігійну тематику, як Tллен Уайт. =она писала книги,
журнальні статті, брошури і особисті листи. =она
передавала !ожому народові вістки, настанови, а також
викриття, отримані нею від !ога, протягом усього життя.
\ї праці охоплюють такі сфери, як переможне християнське
життя, харчування, здоров`я, виховання дітей, лікування,
шлюб і сім`я, освіта і багато-багато іншого. V
!ільшість з її праць було написано понад 100 років тому,
однак і сучасні наукові відкриття підтвержують їх правоту.V
@рофесори, доктори, коментатори новин і багато інших,
використовували її праці в підтвердженні своїх думок.
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110

Uоктор Iлайв Sаккей, професор дієтології Iорнельского
університету, стверджував: @раці Tллен M. Уайт цитуються
саме тому, що вони є керівництвом по харчуванню, яке
стосується усього організму. — (@риродне харчування і
землеробство, травень 1958 р.)
[е 1864 року Tллен Уайт писала: Eютюн – це
найпідступніша і найзгубніша отрута...

111

=ін тим більше небезпечний, оскільки діє на організм поволі
і ледве помітно.

112

113

Однак лише 1957 року Американська організація по
боротьбі з раковими захворюваннями і Американська
асоціація по боротьбі з серцевими захворюваннями дійшли
до остаточного висновку, що паління викликає рак легень!
Rа часів Tллен Уайт медики ставили під сумнів її слова, тоді
всюди люди думали, що палити цугарки, або тютюн дуже
ефективний засіб від захворювань легенів.
Tллен Уайт 1905 року писала, що існують мікроби, що
викликають рак. =она підкреслювала: Jюди постійно їдять
м`ясо, що має в собі збудниками туберкульозу і раку...

114

Eуберкульоз, рак та інші смертельно небезпечні
захворювання передаються саме таким чином людині. —
,лужіння зцілення, с. 313.
115

Rвичайно, в наш час використовується більш точне слово
вірус. Yерез дев`яносто три роки американський журнал
Bьюсуік опублікував статтю під назвою =іруси призводять
до виникнення ракових захворювань.
116
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Uоктор Уенделл ,тенлі з Iаліфорнійського університету,
вірусолог і лауреат Bобелівської премії,

117

беззастережно стверджує, що за його твердим переконанням
більшість ракових захворювань людини викликається
вірусами.
118

Tллен Уайт 1902 року застерігала, що на ,ан-Zранциско і
Окленд спіткає !ожий суд, бо ці міста стали подібними до
,одома й Mоморри. (]укопис 1902, с. 114)
119
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120

Rранку 18 квітня1906 року о 5 годині 12 хвилин стався у
,ан-Zранциско =еликий землетрус. V
@ророцтво виконалося. V
@ередречене зруйнування сталося точно за пророцтвом. V
Успішна діяльність Tллен Уайт викликає тим більший
подив, якщо врахувати неймовірні перепони, які вона мала
протягом усього життя.
У багатьох, можливо, виникає запитання, що ж це була за
жінка — Tллен Уайт? [об відповісти на це запитання,
потрібно повернутися в 26 листопада 1827року.

121

Eого дня неподалік невеличкого селища Mорхем, шт. Sен, у
Tніс і ]оберта Mармон народилися дві дівчинки-близнючки.
Tллен була наймолодшою з вісьмох дітей.
122

У віці дев`яти років з нею стався нещасний випадок, що
назавжди змінив її життя. Iоли Tллен поверталася додому зі
школи, одна з її однокласниць кинула в неї каменя, який
серйозно покалічив дівчинку.
123
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=она не приходила до свідомості цілих три тижні. Wодити до
школи вона більше не могла, і, здавалося, що їй вже не довго
залишалося жити. \й так і не вдалося закінчити середню
школу.
124

125

Yерез багато років після того Tллен згадувала про цей
період свого життя зі змішаними почуттями. V
Eоді їй було вельми тяжко на серці від того, що вона не
могла ходити до школи, не могла бігати і гратися разом зі
своїми сестрами і братами. V
Але нарешті закінчився один етап життя і почався другий.V
Tллен посвятила все своє життя вивченню !іблії. =она була
присутня на багатьох зустрічах, семінарах і т.д.
@ісля одного з так званих табірних зібрань у !акстоні, шт.
Sен, Tллен прийняла хрещення. =оно відбулося 26 червня
1842 р. Uівчина стала членом Sетодистської Dеркви.

126
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Yерез деякий час Tллен і її рідні почали відвідувати
зібрання, що проводилися в @ортленді, шт. Sен. \х проводив
Уїльям Sіллер, у минулому військовий капітан, щирий
дослідник !іблії. V
Оскільки він проповідував про скоре пришестя Wриста, як
самого проповідника і його послідовників звали
адвентистами або мілеритами.V
,ім'я Mармон прийшла до висновку, що проповеді Sілера
несуть правду.
Однак, після великого розчарування 22 жовтня 1844 року
вони були у вельми пригніченому стані. Tллен переживала
особливу пригніченість. =она плакала, молилася і
досліджувала !оже ,лово у пошуках відповіді, як це робили
багато інших адвентистів. ,аме тоді !ог призвав її до
служіння пророчиці. \ї було всього 17 років, вона хворіла
туберкульозом та сердечними захворюваннями.V
І всеж в грудні 1844 року, !ог звернувся до Tллен у видінні.
Ось що вона сама говорила про свої переживання:
@ісля того як я отримала видіння і !ог дав мені світло, =ін
звелів мені передати його іншим... @роте я хотіла ухилитися
від цього. Я була надто юною і вважала, що мене ніхто не
слухатиме. – (Tллен M. Уайт, Jист 3, 1847 г.).
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Tленн повною мірою усвідомлювала свою непридатність і
фізичну неспроможність до виконання обов`язків, які
накладало на неї !оже покликання, але з вірою вона
прийняла місію, здійснення якої тривало впродовж усього її
життя.
Tллен і її чоловік Uжеймс Уайт разом понесли людям
світло, дароване !огом.

131

132

=они разом ділили труднощі і перемоги свого
християнського життя. Tллен Уайт незмінно залишалася
посвяченою християнкою, невтомною працівницею на ниві
!ожій і відданою матір`ю. \ї кохав чоловік, її любили рідні і
тисячі людей по всьому світі.
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Yоловік Tллен Uжеймс, помер 6 серпня 1881 року в !атлIрік, шт. Sічіган. ,тоячи біля його могили, Tллен Уайт
пообіцяла продовжувати працю, котрій вони присвятили
понад 35 років спільного життя.
133

134
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Uеякі з найчудовіших і натхненних праць Tллен Уайт
вийшли з–під її пера саме після цієї сумної події. =она
продовжувала трудитися ще 34 роки. T.Уайт звершувала
своє пророче служіння в кількох країнах, направляючи,
навчаючи і даючи поради віруючим, знаходячись під
керівництвом Mоспода.
^иття і праця Tллен Mармон Уайт завершилися 16 червня
1915 року. Eоді їй сповнилося 87 років. =она похована
поруч з чоловіком на кладовищі Оук-Wілл в м.!атл-Iрік,
шт. Sічіган. Yерез кілька тижнів після її смерті, в одній з
газет було написано:
T.Уайт не виявила жодної духовної гордині і не шукала
неправедного багатства. =она жила гідним подиву життям і
здійснювала працю справжньої пророчиці. – (Bью-Qорк
індепендент, 23 серпня 1915 р.)

136
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Eак, її голос замовк, її перо перебуває в спокої. Але безцінні
слова порад, повчань, напучувань і підбадьорень цієї вірної
!ожої провісниці будуть і надалі провадити !ожий народ до
остаточної перемоги!
137

138
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\ї спадщина світові складається з дару любові, — провіщеної
жителям Rемлі; вона пронеслася по =сесвіту, бо походить
від !ога любові, Який і надалі бажає тримати зв`язок із
,воїми дітьми аж до приходу Wриста. V
І тоді менше світло згасне в променях славної Qого
присутності, і ми знову побачимо Mоспода у всій Qого славі і
будемо спілкуватися з Bим обличя до обличя.
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!агато років тому в великій пустині !ечуананаленд у
@івденній Африці жила звичайна людина на ім`я ,укуба. Як
член кочового племені, він жив відособлено. Одного разу
ввечері =ін забрався в своє одиноке сховище і приготувався
до сну. Але раптом, уночі стало світліше, ніж у день. V
Яскрава особа сказало, щоб він шукав народ книги. =ін
повинен знайти людей, які поклоняються !огу. ,укуба не
знав, що це все значить.V
А що це за книга? Як він прочитає її як знайде? Qого мова
не мала писаного текста. Але сияючий ангел сказав, що
книга говорить і =ін зможе її прочитати.V
,укуба довго мандрував разом з сім`єю в пошуках цієї
книги. Bарешті він добрався до хатини якихось селян з
племені !анту і запитав, чи не знають вони чогось про народ
з Iнигою. ,еляни були вражені тим, що цей прибулець з
далеких місць розмовляє їхньою мовою. =они зразу привели
його до їх пастора. ]озповідь ,укуба глибоко схвилювала
пастора. І він в решті сказав: Eвоє мандрування закінчилось.
,укуба був дуже щасливий.V
Але цієї ж ночі йому знову з'явився ангел і сказав: Qому
потрібно знайти людей, які соблюдають суботу і ім'я
пастора Sойе.V
У пастора Sойе буде книга і ще чотири коричневих книги,
які по суті є дев'ять книг.V
Bа наступний день ,укуба молився про знаміння, щоб !ог
допоміг знайти їх. Iоли він закінчив на небі з'явилась
жмарка на небі. =ін йшов за нею сім днів. Bакінець опинився
біля одного села. =ін спитав за пастора Sойе і його
запросили прямо в його дім.V
@ісля того, як ,укуба розповів свою історію на місцевому
діалекті, пастор Sойе показав йому свою стару !іблію. Ось
вона! – вигукнув ,укуба. – Ось вона! Але де ж чотири
книги, котрих насправді дев`ять? Як виявилося, Tллен Уайт
задовго до цього написала девять томів наставлень !ожій
церкві під назвою ,відоцтва для Dеркви. @ізніше ці книги
було складено у чотири книги. ,укуба закінчив пошук. =ін
знайшов людей цієї Iниги. =ін знайшов народ, який святить
суботу і має благословенний дар пророцтва. Uалі він і його
сім'я прийняли Ісуса і прийняли хрещення.V
!ожий народ служить людям в пізнанні істини, навертаючи
до істинної церкви.V
Sожливо, ви вже багато років шукаєте істину. Я вірю, що
ваш пошук нарешті завершений. ,ам !ог вів вас назустріч
вашій долі. @одібно до ,укуби ви можете вигукнути: Ось
вона — !ожа церква! Wіба ви не хочете приєднатися до тих,
хто дотримується усіх !ожих заповідів і має свідоцтво
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Ісуса? Yи не бажаєте ви приєднатися до народу !ожого
останнього часу?V
Dе може бути саме важливе рішення в вашому житті!

22
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Як знайти справжню церкву?

1

2

2и коли-небудь ставили запитання, чому в світі так багато
різних церквів? >вичайній людині важко розібратися.
?ільшість церков навчають, що лише вони одні володіють
істиною. А ви коли-небудь замислювалися над тим, яка ж
церква дійсно навчає і вірить в істину.
Dрузі, відповідь на це питання міститься в ?іблії. У світі, де
немає нічого визначеного, можна довіряти лише ?ожому
Gлову. Hільки воно може допомогти розібратися, де правда,
а де неправда!
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3

Отож, тема нашого дослідження сьогодні: Jому в світі так
багато різних церквів.

4

?о не чинить нічого Kосподь ?ог, не виявивши таємниці
Gвоєї рабам Gвоїм пророкам (Амос. 3:7).

5

6

Dавайте ж звернемося до ?ожого Gлова. Lе можна
забувати, що наші здогадки не мають жодного значення.
Mає значення тільки те, що написано в ?іблії. Якщо так
написано, я в це вірю. Якщо цього в ?іблії, немає значить, це
не для мене!
Отож почнемо наше дослідження з останньої книги ?іблії –
Об`явлення. У четвертому розділі Об`явлення говориться
про чотирьох вершників.

7

Nі чотири вершники символізують різні періоди в історії
християнської Nеркви. Якраз у ці періоди часу відбувався
розвиток основних християнських церквів, які існують
сьогодні.
8

1
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І я побачив, що Агнець відкрив одну з сімох печатей; і я
почув, що одна з чотирьох живих істот гово рила
громоподібним голосом: Іди й подивися!
9

і я почув, що одна з чотирьох живих істот гово рила
громоподібним голосом: Іди й подивися! (Об`явл. 6:1). Gаме
в шостому розділі розкривається історія християнства.
10

І я поглянув; і ось — білий кінь. А той, що сидів на ньому,
мав лук. І дано йому вінець;

11

2ін вийшов як Pе реможець, щоб перемогти (Об`явл. 6:2).

12

Отже, перша Nерква – це церква переможної віри. Nе білий
кінь. ?ілий колір символізує чистоту віри.

13

Lапевно, це було щось особливе — жити в перший вік,
відразу після вознесіння Qриста.

14

15

Rого учні були переповнені особливою мужністю і великою
вірою, бо вони ходили і спілкувалися з Ісусом. 2они бачили
Rого воскреслого. 2они бачили, як 2ін вознісся на Lебо.
2они знали, що 2ін повернеться. 2они вірили в Rого
обітницю всім серцем.
2они проголошували Sадісну вістку, Є2АLKUVІЄ, з
великим натхнення по всьому світі.
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2
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Dобра вістка про спасіння була донесена, фактично, до
найвіддаленіших куточків заселеного тоді світу. Апостол
Pавло пише: І вас, які колись були відчу же ні,
непримиренні розумом в лука вих ділах,
17

нині примирив

18

2ін смертю тіла Gвого, щоб зробити вас святи ми,
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19

непорочними й невин ними пе ред Gобою, —

20

якщо лише перебуваєте у вірі, тверді й непохитні,

21

утверджені в надії Sадісної >вістки, яку ви почули,

22

і яка була проповідувана між усім творінням, що є під небом,
і якої я, Pав ло, став служителем (Xолос. 1:21–23).

23

2іруючих у Kоспода мно жи ло ся — багато чоловіків та
жінок (Dії 5:14). Xнига Dії апостолів розповідає, що в один
день хрестилися тисячі людей.
24
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... Kосподь же додавав до них щодня тих, що спасалися (Dії
2:47). Nерква була тілом Qристовим.

25

Vюди хрестилися в Qриста Ісуса. 2они хрестилися в Rого
тіло, яке є церква. Dля перших учнів було дуже важливо
залишатися вірними Ісусу. Xоли учням забороняли навчати
в ім`я Ісуса, вони відповідали:
26

Pотрібно слухатися біль ше ?ога, ніж людей! (Dії 5:29).
Як бачите, робити те, що звелів ?ог, для них було
важливішим, ніж те, що говорили і навчали люди.
27

Отже, вони мали чисту віру, бо були з Ісусом. 2они вірили в
те, в що вірив Ісус. 2они навчали тому, чого навчав Ісус.

28

29

Gаме таку віру нам необхідно мати сьогодні — просту,
чисту віру в очікуванні другого пришестя Qриста. 2іру,
котра прагне розповсюджувати Sадісну звістку про спасіння
серед усіх друзів і сусідів, проголошувати її всьому світові,
виконуючи велике доручення
Отже, перша Nерква переможної віри представлена білим
конем. Nей період часу завершився в 100 році від L.Q.

30

Yо побачив Rоан, коли Ісус зняв другу печать?

31

І вийшов інший кінь — черво ний. А тому, що на ньому
сидів, дано було забрати мир із землі,

32
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щоб уби вали одне одного, і дано йому ве ли кий меч
(Об`явл. 6:4). Hаким чином у другому столітті бачимо
окроплену кров`ю віру.
33

2ідомо, що після 100 р. від L.Q. християн почали проганяти
з Sима. Zх страчували і кидали на розтерзання левам у
величезних колізеях усієї Sимської імперії.
34
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Який же жахливий це був час для християнської Nеркви! І
все ж Nерква росла. Один історик церкви того часу сказав,
що кров християн була подібна до насіння. [
Xоли люди вмирали, віддаючи своє життя заради Ісуса, їхня
смерть ставала ніби посіяним насінням.
Отже, червоний кінь символізує окроплену кров`ю віру.
Dруга печать – це церква від 100 р. по 323 р. від L.Q.

36

Pотім Ісус зняв третю печать – наступив третій період
християнської Nеркви. А коли відкрив третю печать, я по
чув, що третя істота говорила: Іди й подивися!
37

І я поглянув; і ось — чорний кінь. А той, що сидів на ньо
му, мав у своїй руці вагу (Об`явл. 6:5).

38

Nей чорний кінь символізує відступницьку церкву.

39

?о я знаю, що після мого від ходу прийдуть до вас хижі
вовки, які не будуть щадити отари.

40
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І з-поміж вас самих постануть мужі, що будуть говорити
пере кру чене, аби потягти учнів слідом за собою (Dії.
20:29–30). Nе був дуже сумний час для християнської
Nеркви.
41

Nе був час, коли християнство змішалося з язичництвом, що
призвело до поступок у питаннях віри. Pро це пророкував і
Dаниїл.
42

І буде віддане йому військо враз із щоденною службою
через гріхи

43

і він кине правду на землю; він так зробить, і матиме успіх
(Dан. 8:12).

44

Pерша важлива істина, яка була втрачена в цей період часу,
– це істина про спасіння через віру в Kоспода Ісуса. Gпасіння
через Qриста було замінено різними церковними вимогами.
45

46

Якщо ви пам`ятаєте, ми вже говорили, що спасіння, згідно
?іблії, — це безвідплатний дар. Nе дар, тому що всі ми
згрішили і не заслуговуємо на нього. Mи заслуговуємо лише
смерті, оскільки плата за гріх — смерть. Але дар ?ожий –
вічне життя
Qристос помер за нас, коли ми були ще грішниками. Nе і є
Sадісна вістка в усій її простоті.

47

Yоб отримати цей безвідплатний дар, нам потрібно лише
запросити Ісуса ввійти в наше серце.

48

6

22 – !ирокий вибір
2ін прощає нам усі наші гріхи.

49

Pісля цього 2ін дає нам силу, аби ми перестали грішити. 2ін
дає також силу ходити Rого шляхами.

50

Але ця така проста істина про спасіння, яка називається
Євангелієм, як воно є в Ісусі, в цей період історії
християнської церкви, коли відбулося відступлення від віри,
було замінено церковними традиціями і постановами.

52
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51

>амість того, щоб з відвагою приступати до престолу
?ожого і отримувати Rого благодать та прощення; замість
того, щоб визнавати свої гріхи так, як про це говориться в
?іблії, християн примушували за прощення їхніх гріхів
платити.
Але в ?іблії сказано: Якщо ж визнаємо свої гріхи, то 2ін,
вірний і праведний, щоб про с тити нам гріхи й очис тити
нас від уся кої неправедності (1 Rоан. 1:9).

53

54

55

Qристиян навчали, що вони повинні приходити до
священика. Nе означає, що вони повинні були приходити до
людини. 2они більше не могли з відвагою приступати до
?ожого престолу. Gпасіння вельми ускладнювалося. І люди
прийняли цю неправду, тому що в них не було Gлова
?ожого.
У той час мати Gлово ?оже було протизаконно.
Dрукарських станків ще не винайшли, а тому було важко
знайти навіть окремі частини Pисання. ?ільшість людей
приймали те, що їм говорили церковники, через що чиста
християнська віра прийшла до повного розкладу.
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Dруга біблійна істина, забута церквою, була пов`язана з
поклонінням предметам, зробленим із дерева або каменю, які
підміняли поклоніння ?огові, нашому Hворцю. У
Dесятислів`ї сказано:
56

Lе робитимеш собі ніякого тесаного кумира, ані подоби
того, що на небі вгорі,

57

і що на землі внизу, і що в воді під землею;

58

Lе вклоняйся їм і не служи їм, бо Я Kосподь, ?ог твій, ?ог
ревнивий,

59

що карає за беззаконня батьків на дітях, до третього й
четвертого покоління тих, хто ненавидить Mене (2ихід
20:4–5).
60

Gаме в цей період у церкви і домівки почали проникати
образи. У Dесяти >аповідях недвозначно сказано, що не
можна поклонятися нічому, крім Gамого ?ога.
61

Hретя біблійна істина, яка була відкинена в цей період,
стосувалася четвертої >аповіді і дня поклоніння. >верніть
увагу, як почував себе Dаниїл, коли побачив усе це в видінні:
62

Dух мій, Dаниїлів, був засумований через це, і видіння
голови моєї стурбували мене (Dан. 7:15).

63
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Mи вже дізналися, як Xостянтин вводив перший закон про
недільний день: він просто змінив день поклоніння з сьомого
дня суботи на перший день тижня, неділю.
64

Але пам`ятаєте, що сказав Ісус? Якщо любите Mене, ви
будете дотримуватися Mоїх >аповідей (Rоан. 14:15). У цей
період відступництва любов до Ісуса охолола і чимало людей
віддавали перевагу людським переказам, а не ?ожим словам.
65

Nерква визнала і прийняла перенесення дня поклоніння з
суботи на перший день тижня. Kазета Xатолік сентінел
писала 21 травня 1995 року:
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66

Mожливо, найсміливіша, найреволюційніша зміна, будьколи зроблена церквою, мала місце в першому столітті.
Gвятий Dень
67

субота, була перенесена з сьомого дня на перший. Lа те
немає жодних вказівок у Gвятому Pисьмі, і зроблено це
було виключно через усвідомлення церквою власної влади.
68

Vюди, які вважають, що єдиним авторитетом повинно бути
Pисання, повинні, за логікою, стати адвентистами сьомого
дня і святкувати суботу.
69

У ?іблії немає жодних вказівок щодо богопоклоніння в
неділю, перший день тижня. Nе визнають богослови усього
світу!
70

Hака зміна була вчинена, як ми вже зазначали, імператором
Sимської імперії Xостянтином 320 р. від L.Q., і церква
визнала цю зміну.
71
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Dрузі мої, якщо ми бажаємо виконувати те, що говорить
?іблія, то повинні бути адвентистами сьомого дня! У період
відступництва язичницький день сонця замінив біблійну
святу суботу.
72

2 Історії Gхідної церкви на с. 184 сказано: Mонети,
викарбувані Xостянтином, з однієї сторони несли ім`я
Qриста, а з другої – зображення бога сонця...
73

Lемов би він не смів відмовитися від покровительства
яскравого світила. Nікаво, хіба ж не так?

74

?ог в Gвоїх >аповідях висловився досить ясно:

75

?о шість днів творив Kосподь небо та землю, море і все, що
в них,

76

а сьомого дня спочив, тому поблагословив Kосподь день
суботній і освятив його (2ихід 20:11).

77

?ог недвозначно говорить про Gвоє бажання, щоб Rого
народ святив сьомий день суботу. Lа початку ?іблії сказано:

78

І поблагословив ?ог сьомий день, і освятив його,

79
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бо того дня відпочив ?ог від усієї праці Gвоєї, яку, творячи,
?ог зробив (?уття 2:3).

80

Якщо ?ог-Hворець

81

благословив певний день,

Якщо 2ін відокремив один день від інших,

83

84

якщо ?ог зробив один день святим, на відміну від інших днів,
то, друзі мої, людина не має ані жодного права, ані влади
змінювати його! Lаше богопоклоніння, і наш послух
залежать від того, чи слідуємо ми за людськими традиціями,
чи виконуємо те, що говорит ?ог!
Hаким був період відступництва від віри. Nей період тривав
від 323 по 536 рр. від L.Q.

85

Pерейдемо тепер до четвертого періоду християнської
церкви, якому відповідає блідий кінь.

86

А коли відкрив четверту печать, я почув голос четвертої
істоти, що про мовляла: Іди [й подивися]!

87
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І я поглянув; і ось — кінь блідий. А той, що сидів на ньому,
мав ім’я — Gмерть. І Ад йшов слідом за ним;

88

і да но їм владу над четвертою час ти ною землі, щоб
убивати мечем

89

і го лодом, моровицею і земними зві рами (Об`явл. 6:7–8).

90

Mертва віра — четверта печать. Nе був період союзу церкви
і держави. Gвященна Sимська імперія досягла апогею свого
розвитку і стала не тільки релігійною, але і політичною
державою. Nерква об`єдналася з політикою.
91

>верніть увагу на наступне твердження: Qристиянство стало
державною релігією в Sимській імперії і зайняло місце
язичництва.
92

Qристиянство в тому вигляді, в якому воно існувало в
Gередні віки, можна позначити як хрещене язичництво. –
(Історія церкви, 2 ст., гол. 2, розділ 7).
93

Pам'ятайте, в той час люди не мали доступу до ?ожого
Gлова. Nе було протизаконно, і, як ми вже говорили,
друкарські верстати ще не були винайдені.
94

Vюди дотримувалися передань. 2они виконували язичницькі
обряди, які прокралися в церкву. І це історичний факт.

95
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96

Єдиною існуючою тоді церквою була Sимська. Qочу
підкреслити, що я засуджую не якихось окремих людей, але
систему! У світі існує велика кількість славних католицьких
монахів, священиків і простих віруючих, які дуже люблять
Ісуса і шукають істину. Dуже важливо зрозуміти, чому я
тут, де потрібно бути,
Nе був жахливий час відступництва, період страшних гонінь,
що спіткали ?ожий народ.

97

Ось чому його називають Hемним Gередньовіччям.
P’ятдесят мільйонів християн були віддані на смерть за
свою віру.
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98

Dавайте ще раз розглянемо кроки на шляху до
відступництва:

99

Pередання

100

Gповідь

101

102

Увійшли індульгенції в церкву. Nе означало, що ви можете
заплатити за індульгенцію гроші, і таким чином спасти своїх
рідних, які на вашу думку мучаться в чистилищі: або можете
заплатити за себе, щоб і вам не довелося попасти туди після
смерті.
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103

У ?ожому Gлові немає такого поняття як чистилище.
Nерква ввела ікони, як і церковну ієрархію та церковні
догми. Lевже ?ожа істина буде зневажатися вічно?
>вичайно ні, оскільки світло істини проникне крізь темряву.
І люди знову відкриють істини, які були втрачені в Gередні
віки.
У період Sеформації люди почали повертатися до чистої
віри в Ісуса.

104

Pершими, хто ще в 15-му столітті вийшли з темряви
Gередньовіччя, були вальденці.

105

2они наново відкрили ?оже Gлово, ?іблію. ?іблія дуже
важлива. Якби в нас не було ?ожого Gлова, якби в нас не
було ?ожої вістки, сповненої Rого любові, ми б не знали,
куди нам іти в житті.
106

107

2альденці жили в Pівнічній Італії. 2они переписували від
руки окремі частини ?іблії і віддавали їх своїм дітям. > цими
уривками ?ожого Gлова, зашитими в одязі, діти вирушали
до великих міст Європи. 2они роздавали біблійні тексти
людям, з якими заводили дружбу на базарах та в учбових
закладах.
Dоля вальденців, якщо когось їх упіймали, була незавидною
— їх спалювали на вогнищах. І хоча багато з них загинуло,
вальденці вважали за честь продовжувати ?ожу справу.

108

Pісля вальденців настав час реформатора, ревного
дослідника ?іблії з Pраги, на ім’я Ян Kус. Kус і його друг
Єронім дійшли до висновку, що коритися ?огові важливіше,
ніж коритися церкві чи людині.
109
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110

Jерез тверде переконання і бажання залишатися вірним
?огові та робити те, що 2ін від людей вимагає, вони не
могли дотримуватися церковних традицій, а тому вони були
спалені на вогнищі. Pопіл від їхніх спалених тіл був кинутий
в річку, яка впадає в Gередземне море.[
Hаким чином і Sеформація розповсюдилась по цілому світі.
Pісля того, як Kус і Єронім загинули в полум`ї вогнища, в
Lімеччині з’явився чоловік на ім’я Mартін Vютер, котрий
відкрив біблійну істину про спасіння виключно завдяки
?ожій благодаті.

111

Dекотрі люди задають питання: Jому Vютер не відновив усі
істини, які були втрачені в період Hемного Gередньовіччя? 2
?іблії сказано:

Yе багато чого Я маю сказати вам, але тепер ви не можете
вмістити (Rоан.16:12).

113

114

2ідновлення втрачених біблійних істин вимагало не мало
часу – це мав бути тривалий процес. 2іра в Ісуса в Hемні
віки слабшала протягом кількох століть. Hак само були
потрібні роки, щоб заново відкрити всі істини ?ожого
Gлова.
Xоли Vютер помер, його послідовники, взявши за основу
його вчення, утворили Vютеранську Nеркву. Dля них
Sеформація закінчилася разом зі смертю Vютера.

115

Отож перенесемося з Lімеччини в \вейцарію, в місто
]еневу; тут ми зустрічаємо дослідника ?іблії на ім’я ]ан
Xальвін, який
116
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в результаті власних досліджень дійшов висновку, що
завдання християн – не лише отримувати благодать і
прощення та з відвагою приступати до престолу благодаті.
Dля них дуже важливо ще й зростати в Qристі.
117

Hаким чином, Xальвін почав навчати доктрині про
зростання, яке нині богослови називають освяченням. Xоли
приймаємо Ісуса, 2ін дає нам силу перемагати гріх.
118

Xоли ]ан Xальвін помер, його послідовники, взявши за
основу його вчення, утворили Pресвітеріанську церкву. Як
бачите, істина, втрачена в Gередні віки, поступово почала
відкриватися знову.
119

Pісля смерті Xальвіна на півночі Європи виникла група
християн, яка досліджуючи ?іблію, дійшла висновку, що
замість кроплення водою немовлят
120

у хрещенні потрібно дотримуватися прикладу Ісуса. Nе
означало, що хрещення має здійснюватися в результаті
свідомого рішення людини, і то повним зануренням у воду.
Zх називали анабаптистами.
121

Qрещення із повним зануренням у воду – як був хрещений
Gам Ісус – дуже важлива істина, яка також була втрачена в
Gередні віки; але саме таке хрещення є символом смерті для
гріха і нового життя з ?огом.
122

Jи ви не знаєте, що ті з нас, які хре с тилися в Ісуса
Qриста, хрес тилися в Rого смерть?

123

Hож ми поховані з Lим через хре щення в смерть,

124
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щоб так, як Qри стос встав із мертвих славою Отця, так
щоб і ми почали ходити в онов лен ні життя (Sим. 3, 4).

125

А щоб хреститися так, як Ісус,

126

1. ми повинні вчитися в Lього.

визнати свої гріхи,

128

і прийняти Ісуса як нашого Gпасителя. Jимало анабаптистів
поплатилися життям за свою віру в те, що вони повинні
ходити слідами Ісуса і звершувати хрещення так, як був
хрещений 2ін.
129

Із цього скромного паростка виросла ?аптистська церква.

130

Ісус, підійшовши, промовив до них: Dана Mені вся влада на
небі й на землі.

131

Отож, ідіть і навчайте усі на ро ди,

132
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127
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хрестячи їх в Ім'я Отця, і Gина, і Gвятого Dуха (Mатв.
28:18, 19).

133

Ісус дав Gвоїй Nеркві доручення іти, хрестити і здобувати
учнів. ?аптисти-реформатори зрозуміли це доручення і
виконували його, як і ми сьогодні!
134

135

Як бачите, всі ці реформатори знову відкривали істини,
загублені протягом Gередніх віків. Zх послідовники
з’єдналися в рухи, які пізніше стали основними
протестантськими конфесіями, такими як лютерани,
пресвітеріани і баптисти.
Lарешті, в Англії почала вивчати ?іблію чоловік на ім’я
Dжон Уеслі.

136

137

Rого брат Jарльз писав чудові гімни про Ісуса, і вони із
задоволенням виконували їх під час богослужінь. ?рати
зрозуміли, що для християн важливо не лише прийняти
безвідплатний дар спасіння, бути слухняними ?огові,
хреститися і зростати в благодаті, але й напідстві ?іблії,
бути святими.[
Dжон Уеслі був великий реформатор, і коли він вмер, його
послідовники взяли за основу вчення багатьох учителів і
організовали Mетодистск церкву.
Pізніше в різних частинах світу – в Pівденній Америці, в
Європі і в Pівнічній Америці з’являлися люди, котрі почали
досліджувати істину про Dругий прихід Ісуса.

138

139

18

Jоловік на ім’я Уїльям Mіллер, який жив у Pівнічній
Америці, особливим чином досліджував обітницю Ісуса з 14го розділу Євангелія від Rоана. 2ін також вивчав пророцтва
з Xниги Dаниїла та Об’явлення і дійшов висновку, що
повернення Qриста відбудеться дуже скоро.
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Hож, ґрунтуючись на тому, що було вже відкрито

140

2альденці навчали важливості дослідження ?іблії,

141

Kус навчав про послух,

22 – !ирокий вибір

142

Vютер навчав про благодать,

143

Xальвін навчав про освячення, або зростання,

144

анабаптисти навчали про хрещення,

145

І що Уеслі навчав про святість, Mіллер додав ще одну дуже
важливу доктрину: про наближення Dругого пришестя
Qриста.
146
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147

Pісля закінчення епохи Mіллера, рух тих, котрі очікували
Pришестя не згас. Rого друзі ревно досліджували ?іблію і
виявили, що, коли людина помирає, вона засинає у Qристі і
спочиває до воскресіння. [
У ?іблії чітко відкрита істина про те, що померлі в Kосподі
воскреснуть і з'єднаються з своїми коханими.
Pерші адвентисти відкрили в ?іблії:

148

1. Yо смерть – це сон;

149

2. Yо Ісус скоро повернеться;

150

3. 2ін воскресить мертвих;

151

Адже Gам Kосподь з наказом, при голосі архангела і при
?ожій сур мі, зійде з неба, — і першими вос креснуть
померлі в Qристі (1 Gол. 4:16).
152

153

20

2іруючі у Dругий прихід відкрили також слова Ісуса з
Євангелія від Rоана 14:15: Якщо любите Mене, ви будете
дотримуватися Mоїх >аповідей . Sіч у тім, що всі ми маємо
прагнути близьких взаємовідносин з Ісусом. Якщо ж ми
любимо Rого, то будемо бажати виконувати Rого заповіді.
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>верніть увагу на слова Ісуса з Mатв. 15:9: та даремно
поклоняються Mені, навчаючи людських заповідей . Nе
стосується і нашого часу. Vюди й далі продовжують навчати
людських заповідей та вчень.
154

Pроте не має жодного значення, що говорять люди.
2ажливе інше: що говорить ?ог.

155

Xоли ти в суботу стримаєш ногу свою, щоб у день Mій
святий твоїх справ не чинити,

157

коли назвеш суботу приємністю, днем Kосподнім святим та
поважним, і пошануєш її,

158

не йдучи в дорогу, залишиш свої справи та переговори, —

159

тоді в Kосподі розкошувати будеш,

160
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156

Якщо мова йде про богослужіння, то ми повинні
поклонятися ?огові в суботу – в той особливий день, який
2ін Gам відокремив для нас. Xоли ці забуті істині були
наново відкриті в ?іблії, люди, котрі їх виявили, врештірешт об’єдналися і утворили Nеркву Адвентисті Gьомого
Dня.
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і 2ін посадовить тебе на висотах землі,

161

та зробить так, що будеш ти споживати спадщину Якова,
батька твого, бо уста Kосподні сказали це .

162

У цих віршах Kосподь дуже ясно говорить, що ми не повинні
працювати в цей день. Mи не повинні займатися в цей день
буденними справами. Mи не повинні виконувати в цей день
власних забаганок.
163

164

Nе святий день. Якщо в суботу в нас на першому місці
перебуватиме ?ог, то вона стане для нас справжнім
задоволенням. Gубота — просто дивовижний день. ?ог не
забирає її від нас, а навпаки дає її нам як особливе
благословення. Nе немов би вихіднийю[
Які благословіння ми отримаємо, коли поставимо ?ога на
перше місце, якщо ми послухаємо Rого і будемо святити
суботу так, як 2ін того просить.
Xожній істині, що записана ?огом в ?іблії, сатана
протиставляє свою підробку.

165

?ог каже, що після смерті ми спимо в могилі. Gатана ж
вигадав неправду про те, що ми відправляємося або на
Lебеса, або в ад, або в чистилище.
166

167

22

?ог каже, що хрещення потрібно здійснювати повним
занурюванням в воду. Gатана ж говорить, що достатньо і
кроплення. ?ог дав нам принципи здорового способу життя.
Gатана ж доводить, що закони про здоров’я були скасовані.
Dля кожної ?ожої істини у сатани є підробка.
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Pро це сказано в Об’явленні: І вигукнув гучним голосом,
про голошуючи: Упав, упав великий 2авилон, розпусниця,

168

2она стала жит лом бісів, і оселею всякого не чис то го
духа, і сховищем усіх не чис тих птахів (Об’явл. 18:2).
2авилон на пророчій мові означає змішання релігій.
>верніть увагу на заклик, звернений до віруючих.
169

І почув я інший голос з Lеба, який казав: 2ийди з неї,
народе Mій,

і щоб ти не був захоплений її карами (Об’явл. 18:4).

171

?ог закликає Gвій народ вийти з нечестивого змішання, щоб
не брати участі в його гріхах. Dрузі, Ісус звертається до вас
зараз із закликом. Gьогодні час стати на сторону Ісуса!
172

Ось що говорить ?оже Gлово: хвалячи ?ога та маючи
милість у всіх людей. Kосподь же додавав до них щодня тих,
котрі спасалися (Dії 2:47).
173

Адже всі ми хрещені одним Dухом в одне тіло: чи то юдеї,
чи греки, чи раби, чи вільні,

174

всі одним Dу хом напоєні (1 Xор. 12:13).

175
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?о слово про хрест є безум ством для тих, що гинуть,

176

а для нас, які спасаємося, це — ?ожа сила (1 Xор. 1:18).

177

178
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Hепер ми знаємо, що Ісус Gвоїм життям і вченням відкрив
істину, яку ми, за Rого задумом, повинні знати і виконувати. [
Mи з`ясували, що сатана веде боротьбу з істиною і
Qристовою церквою, переслідуючи, підважуючи і
підроблюючи істину, котру Qристос дав Gвоїй церкві.[
Mи покликані вийти з духовної мішанини, щоб звершувати
діла праведності. Qіба ви не любите свого Ісуса? Lезабаром
2ін повернеться, щоб забрати нас у Lебесну 2ітчизну, яку
2ін готує для нас сьогодні. Qіба ви не бажаєте в усьому
слідувати за Lим?

23 – !айбутні випробовування
Як уникнути семи останніх кар.

1

2

@ові правителі розглядають ізраїльтян, які швидко
намножуються як загрозу національної безпеки,
побоюючись, що у випадку війни ізраїльтяни стануть на бік
ворогів Єгипту. Jому народ ізраїльський був поневолений у
рабство і існував під тяжким гнітом єгиптян.
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3

/ісце дії — Єгипет, найбільш цивілізована держава того
часу. ?ік 1445 до @.A. Ось уже протягом 215 років діти
Ізраїлю живуть тут, і останні 100 років — в рабстві.
Fружелюбні фараони, які знали і захоплювалися мудрістю
Hосифа, уже давно спочивають в могилах.

Lроте у Mіблії повідомляється: Але що більше його
гнобили,

4

то більше він множився та більше ширився (Oих. 1:12).

5

А Ізраїлеві сини стогнали від роботи

6

та голосили. І їхній лемент від тяжкої роботи донісся до
Mога”.

7

І почув Mог їхній стогін. І згадав Mог Pвій заповіт з
Авраамом, Ісааком та Яковом (Oих. 2:23, 24).

8

1
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Lонад 400 років минуло відтоді, як Mог заключив завіт з
Авраамом щодо його нащадків і їхнього визволення. І ось,
нарешті, цей день настав . Mог приготував Pвого
визволителя для них!
9

Oони зустрілися — Mог і /ойсей. @е у палаці, і не в затінку
великої піраміди, а в /ідіямській пустелі біля палаючого
куща.
10

І промовив Qосподь: Я справді бачу біду Pвого народу, що в
Єгипті

11

і почув його голосіння від його гнобителів. О, Я знаю болі
його,

12

І Я зійшов, щоб визволити його з рук єгиптян... (Oих. 3:7–8).
/ойсею Mог сказав:

13

А тепер іди ж, Я посилаю тебе до фараона;

14

і виведи з Єгипту народ /ій, синів Ізраїлевих! (Oих. 3:10).

15

2
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16

/инуло вже сорок років відтоді, як /ойсей залишив
царський палац в Єгипті. Pорок років відтоді, як він
останній раз розмовляв єгипетською мовою! Увесь цей час
він пас овечок на пустельних просторах. Hого
самовпевненість, характерна для гордого єгипетсько суду.
Mіблія говорить:
І /ойсей був навчений усієї єги петської мудрості, був
сильний у своїх ділах та словах (Fії 7:22).

17

19

20

У помічники /ойсею в справі виконання тієї великої місії
Mог визначив Mарона – старшого брата /ойсея, котрий був
рабом у Єгипті. Аарон мав не тільки підтримувати /ойсея
морально, але й бути його глашатаєм, оскільки /ойсей уже
став забувати єгипетський діалект.
Fва брати увійшли в палац фараона, заявивши, що вони –
Mожі посланці. Oони говорили у Hого ім`я, проголошуючи
Hого велику силу. Qордий правитель, напевно, зверхньо
оглянув цих дивних прибульців — покірного мідійського
пастуха і місцевого раба-єврея. І то і другий не переставали
говорити про силу, яку має Mог, якому вони поклоняються.T
Uоли вони стали говорити Mожу вістку, щоб фараон
відпустив Hого народ, фараон принизливо нахмурився:
Aто такий Qосподь, щоб я мав послухатись голосу Hого, та
відпустити Ізраїля?

21

@е знаю Qоспода й Ізраїля не відпущу! (Oих. 5:2).

22

3
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18

Lроте в пустелі /ойсей навчився не тільки покорі.
Lіклуючись про овечок, він навчився також терпінню і
ніжності. Mог вирішив, що вже тепер /ойсей готовий
вивести Ізраїль із рабства, виявляючи батьківське
піклування про Hого народ. Sагідний /ойсей, послухав
Mоже веління і приняв те, що в ту мить було не можливим.
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23

Але незабаром Mог дав пихатому фараону можливість
дізнатися, хто такий Qосподь і яка Hого могутність. /ойсей
і Аарон попередили фараона, що Mог посилатиме кари на
Єгипет, доки Hого народ не буде звільнений з рабства. Ось
що сказав Qосподь фараону:
Lо цьому пізнаєш, що Я Qосподь... (Oих. 7:17).

24

25

26

І ось на Єгипет стали одна за одною падати кари. Oсього їх
було десять! Lеред кожною карою /ойсей і Аарон
попереджували фараона про прийдешній суд, сподіваючись,
що він врешті–решт відпустить дітей Ізраїля і тим спасе себе
і свій народ від біди. Але фараон не погоджувався
відпустити.
Lо-перше, річка @іл, що шанувалася єгиптянами за одного
із своїх богів, перетворилася в кров, після того як Аарон
ударив по воді своїм жезлом. ?иба загинула, і вся вода в
Єгипті стала кров`ю на сім днів. Однак фараон відмовився
відпускати Mожий народ!
Lотім настала черга другої кари — всю єгипетську землю
заполонили жаби. /ільйони жаб — на вулицях, у будинках,
усюди! І все ж впертий цар не дозволив Ізраїлю піти.

27

28

@аступною карою було покарання вошами. Але і цього разу
зарозумілий правитель не погодився відпустити народ.
Vверніть увагу, що перші три кари торкнулися і євреїв, і
єгиптян, в той час, як останні сім кар зазнали тільки
єгиптяни.
І відокремлю того дня землю Ґошен, де проживає /ій
народ, щоб не було там роїв мух,

29
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щоб ти зрозумів, що Я Qосподь посеред землі!

30

І встановлю Я різницю між народом /оїм та народом твоїм.
Узавтра буде це знамено! (Oих. 8:18, 19).

31

32

Lісля мух землю охопила жахлива епідемія, що вразила всю
худобу в полі. Xараон послав дізнатися, загинула худоба
євреїв також, чи залишилася неушкодженою, як пророкував
/ойсей.
33

І послав фараон довідатись. Jа ось з худоби ізраїльтян не
загинуло ані одної!

34

І стало фараонове серце запеклим, і не відпустив він народу
(Oих. 9:7).

35

Yоста кара принесла людям і худобі, що залишалась
запалення з гнояками, проте впертий цар не бажав
відпускати дітей Ізраїля.
36

@аступним покаранням, як і було передречено, був град.

37

5
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@аступним покаранням були рої мух, що наповнили навіть
палац фараона.
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38

39

40

!ього разу, )ог пообіцяв, що всі, хто захистить себе і свою
худобу, вціліють. 9овина швидко поширилася по всій землі,
чимало єгиптян встигли сховатися разом зі своєю худобою.
Aпав великий град, що супроводжувався громом і
блискавками; усі, хто залишався в полі, загинули.
Єгиптяни ясно побачили, що земля перебуває під владою
живого :ога і що їхнє єдине спасіння у послусі =ому. Іноді
до цього схилявся і сам фараон, він погоджувався
упокоритися перед :огом і відпустити народ, але як тільки
кара припинялася, з нею зникали і добрі наміри.
Cойсей попередив фараона: якщо він відмовиться
відпустити дітей Ізраїлю, наступною карою буде нашестя
сарани. Fерелякані перспективою нових кар, радники
фараона благали його відпустити рабів, однак цар
продовжував опиратися, і сарана все ж прийшла, як і було
сказано.
Fісля цього наступили три дні темряви, настільки густої, що
здавалося, її можна було пощупати руками, але бунтівний
фараон продовжував кидати виклик Gебесному :огові.

41

42

43

Cойсей оголосив, що на єгиптян впаде ще одна кара –
остання, якою фараонові вже не вдасться знехтувати.
Опівночі по всій землі пройде ангел-винищувач, котрий
уразить усіх первістків Єгипту — як серед людей, так і
серед худоби.
Iя кара не повинна була торкнутися євреїв. Але цього разу
недостатньо було називатися євреєм, або жити в землі
Kошен. Аби уникнути смертного вироку, кожна сім`я
повинна була заколоти ягня і помазати його кров`ю одвірки
своєї домівки на знак своєї віри і послуха :огові. L
:ог пообіцяв:
і побачу ту кров, і обмину вас,

44
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І не впаде на вас жодна згубна поразка, коли Я каратиму
єгипетську землю (Nих. 12:13).

45

46

Nажко уявити, яка вражаюча сцена розігралася тієї ночі!
Oисячі єврейських родин і чимало єгиптян стояли біля своїх
дверей, спостерігаючи як батько, тримаючи посудину з
кров`ю в одній руці і пучок іссопа в іншій, кропив одвірки.
Cожна з упевненістю сказати

23 – !айбутні випробовування

І сталося в половині ночі, і вдарив Kосподь в єгипетськім
краї кожного первородного,

47

Nід первістка фараона... аж до первістка полоненого, що у
в’язниці,

48

і кожного первородного із худоби (Nих. 12:29).

49

У той же час у всіх домах, де одвірки були покроплені
кров`ю у відповідності з :ожим наказом, постраждалих не
виявилося.
50

Fо всьому Єгипетському царству було чути голосіння
плакальниць. А переляканий і розбитий фараон згадав, як
він сміявся над єврейським :огом і зухвало заявляв:
51
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52

53

Qто такий Kосподь, щоб я послухався слова =ого, щоб
відпустити Ізраїля? (Nих. 5:2). Oепер він знав, хто такий
Kосподь. Упокорившись, він послав за Cойсеєм і Аароном
та попросив їх наскільки можливо швидше залишити
єгипетську землю разом з усім народом,
Опівночі :ожий народ — ті, хто обрав його як свого
Nизволителя — стали вільними людьми. :ог повелів їм
приготуватися заздалегідь до цієї події. Nзуті і одягнені, вони
були готові до великого виходу. Nони відправилися в дорогу
в напрямку обітованої землі!
Oак, – скажете ви, – цікава історія, але яке вона має
значення для нас, котрі живуть у QQІ столітті? Cоже навіть
видатися, що жодного, але це не так. Nона важлива для нас, і
навіть дуже.

54

У Gовому Rавіті знаходимо дивовижні пророцтва, в яких
детально описуються заключні події земної історії. Iі
пророцтва ясно вказують, що кари спіткають землю ще раз,
але в значно більших жахливіших масштабах.
55

Oак, згідно із біблійним пророцтвом, історія повториться. Gе
десятьма, але сімома карами завершується визволення
:ожого народу. Gе від Єгипту, але від повсталої планети.
56

Fодібно до того як дітям Ізраїлю довелося пережити час
утиску перед славним звільненням із Єгипту і стати свідками
покарань, що спіткала єгиптян,
57

так і :ожому народові доведеться стати очевидцями злиття
семи останніх кар на нечестивих; ці кари передуватимуть
пришестю Qриста. Fророк Sаниїл так описує той час
утиску:
58

І повстане того часу Cихаїл, великий той князь, що стоїть
при синах твого народу;

59
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і буде час утиску, якого не було від існування людства аж до
цього часу;

60

буде врятований із народу твого кожен, хто буде знайдений
записаним у книзі (Sан. 12:1).

61

62

Якщо хто поклоняється зві рові та його образові й приймає
цей знак на своє чоло або на свою руку,

63

той питиме вино :ожого гніву... (Об’явл. 14:9, 10).

64

65

Iе найурочистіше біблійне застереження, з усіх тих, що
будь–коли адресувались смертним людям. Але доки це
питання не буде доведене до людей зі всією ясністю, доки
вони свідомо не зроблять вибір між Rаповідями :ожими і
заповідями людськими, ніхто не отримає знак звіра і не буде
пити вино :ожого гніву.
Але коли це відбудеться, двері благодаті закриються для
людства навіки.

66
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Nічне Євангеліє буде проповідане усьому світові. :уде
проголошено заклик другого ангела вийти з Nавилона, тобто
залишити фальшиві системи богопоклоніння. Sалі для
кожної людини третій ангел сповіщає:

23 – !айбутні випробовування
Oоді буде проголошено: Gеправедний нехай далі чи нить
неправедність, і нечестивий хай ще опоганюється;

67

праведний нехай далі чинить праведність, і свя тий хай ще
освячується (Об’явл. 22:11).

68

69

70

71

Tлужіння Qриста як небесного Fервосвященика незабаром
завершиться. Tправа кожного розглянута і по ній прийняте
рішення – або для вічного життя, або для вічної смерті.
Sвері :ожої милості закриті! Iе буде час, коли мешканці
землі відчують час утиску, про який сповіщав пророк
Sаниїл.
:ог не збирається визволяти Tвій народ з землі до
завершення цих кар. Nони житимуть на землі до самого
кінця! Однак будуть захищені під час страшного горя,
подібно до дітей Ізраїлю, хоча деякі труднощі і страждання
їх торкнуться також. Iе буде скорботний час для кожного.
Gавіть найяскравіший опис того періоду земної історії не
зможе порівнятися з тим, що буде відбуватися насправді,
коли нечестиві вип`ють чашу :ожого гніву, не змішану з
милістю. L
=оан дуже стисло описує цей важкий час, що безпосередньо
передуватиме Fришестю Ісуса і визволенню =ого народу.
І я побачив іншу ознаку на небі — велику й дивовижну:

72

сім ангелів, що мали сім остан ніх кар, якими довершиться
гнів :ожий (Об’явл. 15:1). Sалі =оан відзначає:

73
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І я почув гучний голос із хра му, що говорив сімом анге
лам: Ідіть

74

і вилийте на землю сім чаш :ожого гніву (Об’явл. 16:1).

75

І перший пішов та вилив свою чашу на землю:

77

і обсіли людей страшні й жахливі болячки — тих, що мали
знак звіра

78

що покло ня ли ся його образові (Об’явл. 16:2).

79

Iілком можливо, що ці гнійні рани нагадуватимуть
запалення з наривами, від яких страждали єгиптяни під час
сьомої кари. А можливо, вони будуть подібні до наривів,
котрі покрили тіло =ова.
80

Уявляєте, які наслідки може викликати ця кара?
Rакриються школи.

81
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76

Але що ж це за жахливі кари, – запитаєте ви, – які будуть
вилиті сімома ангелами на нечестивих? Qороше запитання.
Uитаючи про ці кари, можна зауважити їхню дивовижну
подібність з тими, що спіткали Єгипет. Sавайте прочитаємо,
що говорить =оан про першого ангела:
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Rупиняться заводи. Fрипинять роботу магазини.

82

83

Vікарні будуть переповнені людьми, котрі потребуватимуть
невідкладної медичної допомоги, але більшість лікарів і
медсестер також будуть страждати від того ж самого
захворювання. L
І ось, коли люди ще страждатимуть від своїх болячок, їх
спіткає наступний удар!
А другий ангел вилив свою чашу в море — і стала кров,
наче в мерця, і ви мерла кожна жива душа, що в морі
(Об’явл. 16:3).

84

Яка жахлива картина, який сморід, коли морські тварини
будуть викинуті хвилями на берег. Vюди будуть
розштовхувати один одного, намагаючись якомога швидше
втекти з пляжів. Fроте третя кара тісно пов`язана з другою.
85

А третій ангел вилив свою чашу на ріки й джерела вод — і
стали кро в’ю (Об’явл. 16:4).

86

87

Vише уявіть: людина відкриває кран, щоб напитися, а
замість води тече кров! Rапанує жахлива паніка! Wо може
бути гірше? Але якими б жахливими і лякаючими не були
сім останніх кар, :оже правосуддя досконале і виправдане.
Ангел оголошує:
Tправедливий Oи... бо Oи це при су див;

88
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за те, що вони пролили кров свя тих і пророків,

89

і Oи дав їм пи ти кров (Об’явл. 16:5, 6).

90

91

Fісля цього, – продовжує =оан, – свою чашу вилив
четвертий ангел: А четвертий [ангел] вилив свою чашу на
сонце — і дано йому палити людей вогнем.
92

І палила людей велика спека, а вони зневажали Ім’я :ога,
Який має владу над цими карами,

93

та не по каялися, щоб віддати =ому славу (Об’явл. 16:8, 9).
Fізніше п`ятий ангел вилив свою чашу на престол звіра:

94

А п’ятий ангел вилив свою ча шу на престол звіра — і
стало цар ство його темним,

95

і кусали свої язи ки від болю,

96
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Wо ж до вірних, то написано так: ... хліба йому вистачить,
води в нього не забракне (Ісаї 33:16).
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та зневажали :ога Gебесного від свого болю і від своїх ран;

97

але не покаялися у своїх вчинках (Об’явл. 16:10, 11).

98

99

Nиявляється, ці кари не носять універсального характеру і
не ведуть відразу ж до смерті людей, оскільки можна
зробити висновок, що люди, яких спіткала п`ята кара, все
ще страждають від гнійних ран першої чаші. L
Очевидно, кари приходитимуть послідовно, а не одноразово,
і їх наслідки накопичувались від одної до другої.L
Fісля шостої язви послідувала велика заключна битва
Армагедон:
А шостий ангел вилив свою ча шу на велику ріку Євфрат:

100

і ви сохла вода, аби приготувати дорогу царям, що зі сходу
сонця.

101

І я побачив, що з уст змія, і з уст звіра, і з уст лжепророка
ви йшли три нечисті духи, наче жаби:

102

три нечисті духи, наче жаби:

103
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Iе – демонські духи, що роблять ознаки;

104

вони виходять до царів усьо

го світу,

105

106

І зібрав їх на місце, що по-єв рейськи називається
Армаґедон . У цей останній конфлікт буде втягнутий увесь
світ. =оан писав:
107

І я побачив відкрите небо. І ось білий кінь,

108

і Oой, Qто сидить на ньо му, що зветься Nірний і
Fравдивий; і Nін справедливо судить і воює...

109

А небесні війська рухалися слідом за Gим на білих конях,
зо дяг не ні в білий чистий вісон.

110

І з =ого уст виходить гострий меч, щоб ним поражати
народи.

111
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щоб зібрати їх на бит ву ве ликого дня :ога Nседер жи
теля (Об’явл. 16:12–14). N Об’явленні 16:16 говориться:
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... і топ та тиме у виннім чавилі лютого гніву :ога
Nседержителя (Об’явл. 19:11, 14–15).

112

А сьомий ангел вилив свою чашу на повітря — і залунав
гучний го лос із [небесного] храму, від пре столу,
проголошуючи:
113

Rвершилося!

114

І зчинилися блискавки, голоси і громи, і стався великий
землетрус...

115

І зник кожний острів, і не ста ло гір;

116

І величезний град, завбільшки з талант, падав з неба на
людей;

117

і лю ди зневажали :ога за кару гра дом, бо та кара була
дуже велика (Об’явл. 16:17–18, 20–21).

118

:ільшість дослідників вважають, що вага таланта складає
приблизно 25 кг. Nажко собі уявити, яке спустошення може
принести такий град.
119

16

23 – !айбутні випробовування
Oа в :іблії підкреслюється, що Tам Kосподь втрутиться в
цей конфлікт, коли виступить з небесною армією, щоб
забрати Tвій народ з грішної планети.
120

Але як же мені переконатися в :ожому захисті, коли
почнуть діяти покарання? –запитаєте ви. Є лише один
спосіб.
121

:ожий народ буде визволений, коли кари впадуть на світ,
але на умові – якщо вони прийняли Агнця :ожого як жертву
за свої провини і дозволили =ого крові очистити їх від гріха.
123

124

Tьогодні ми робимо вибір, на чию сторону маємо стати —
на сторону :ога чи на сторону :ожого противника. L
Sрузі мої, коли ангели-губителі візьмуться за справу, буде
вже надто пізно переходити з однієї сторони на іншу!L
Sвері благодаті будуть назавжди зачинені.L
Sавайте станемо на сторону :ога, під захист крові Ісуса. N
кн. Єреміі можна знайти самі гіркі слова, які скажуть люди:
Cинули жнива, скінчилося літо, а ми не спасенні .

125

Zозповідають історію про одного австралійського лісоруба,
котрий побудував собі хатину на галявині лісу. Qатина була
невеличкою, але йому цілком вистачало. Одного разу, коли
він повернувся з роботи додому,
126
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122

Якщо пам`ятаєте, народ, який врятувався від останньої кари
в Єгипті, продемонстрував свою віру і послух :огові як
своєму Nизволителю, помазавши кров`ю ягняти одвірки.
Yоли ангел-губитель проходив повз їхні домівки, вони
залишалися неушкодженими. Nони виконували :ожі
вказівки і зробили необхідні приготування.
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127

128

129

Fеред його поглядом повстала сумна картина – від його
маленької хатини залишилося одне лише попелище. :уло
видно лише кілька обгорілих дощок і почорнілі від вогню
шматки якогось металу. Nін підійшов до того місця, де стояв
його старий курник.
І там не залишалось нічого, крім кучі попелу і якогось
обгорілого дроту. Nін почав безцільно порпатися в смітті.
Zаптом його погляд привернула купка обгорілого пір`я. Nід
нічого робити, він підкинув її ногою. Як ви думаєте, що
сталося?
Gа поверхні показались четверо маленьких, пухнастих
курчат, які чудом врятувалися під крилами своєї люблячої
матері–квочки. L
У найпрекрасніших і багатозначущих висловах :ог
змальовує те, що Nін бажає зробити для кожного із Tвоїх
земних дітей, коли на світ вильються язви:
Qто живе під покровом Nсевишнього

130

хто в тіні Nсемогутнього мешкає...

131

Nін пір`ям Tвоїм вкриє тебе, і під крильми =ого заховаєшся
ти;

132

Wит та лук – =ого правда (Fсал. 91:1, 4). Oак, Kосподь дає
чудове запевнення тим, хто вирішив незмінно йти за Gим:

133
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Gе будеш боятися страху нічного, ані стріли, що вдень
пролітає,

134

ані зарази, що в темряві ходить, ані моровиці, що нищить
опівдні.

135
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впаде тисяча з боку від тебе, і десять тисяч праворуч від
тебе, до тебе ж не дійде:

136

Oільки своїми очима подивишся, і заплату безбожним
побачиш,

137

бо Kоспода, охорону мою, Nсевишнього ти зробив своїм
пристановищем;

138

Oебе зло не спіткає, і до намету твого ніяка кара не
наблизиться;

139

бо Tвоїм Ангелам Nін звелить охороняти тебе... (Fсал. 91:511).

140

Nажко знайти слова, які можуть ще краще підбадьорити.
Gевже вам не падати :ожі кари? Yоли не буде куди
сховатися? Nаш Gебесний Отець бажає захистити і спасти
вас в час горя і розрухи.
141
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142

20

Якщо ви довірите =ому своє життя, Nін захистить вас як
птах, що збирає своїх маленьких пташенят під свої крила.
Nирішувати вам. L
Я впевнений, що :огові хотілося б прийняти рішення за вас,
аби ви протягом усієї вічності перебували з Gим, та Nін не
може цього зробити. L
Nи і тільки ви можете зробити це рішення. Gе вагайтесь.
Rробіть його зараз.

24 – !ло в кайданах
!оли диявол більше не може спокушати.

1

2

4

один із помираючих раптом помітив струминку диму на
горизонті. A
Fтось упіймав їхній короткохвильовий радіосигнал.
Gопомога була близько. Hтруминка диму на горизонті – ось
і все, що їм було потрібно, аби зібрати останні сили і
протриматися. Hкоро цей жах закінчиться.A
Hкоро вони будуть в теплому місці.A
?акінець вдома!
Остання !нига Lіблії – Об’явлення говорить про те, що
допомога близько. Hкоро до нас також прийде визволення.
Gовгий жах гріха закінчиться. A
Mи будемо звільнені, а сатана – ув’язнений. Mи отримаємо
визволення, а сатана буде закутий. Mи будемо вознесені на
небеса на зустріч з 6осподом, а сатана буде ув'язнений на цій
землі.
(Oідео: 13 сек) Pас від часу судді або присяжні тієї чи іншої
країни засуджують деяких злочинців до довгих строків
позбавлення волі.

5

Але в особі судді або присяжних суспільство виражає
подібним чином свій гнів щодо особливо важливих злочинів.

6

1
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3

6рупа дослідників Арктики опинилася на скелястому
безлюдному острові. ;хні запаси їжі швидко закінчувалися.
?езабаром вони доїли останній шматок хліба. A
Bаливо також закінчувалося. A
Cемпература повітря швидко знижувалася, і вони почали
замерзати. Dюди готувались до найгіршого. !оли остання
надія вгасала

24 – !ло в кайданах
Pи відомо вам, що наближається час, коли Oерховний Hуддя
винесе вирок – 1000 років ув’язнення, і злочинець повністю,
до останнього дня відбуде покарання?
7

Ось, що написано в Lіблії: «Lачив я Ангела, що сходив із
неба, що мав ключа від безодні, і кайдани великі в руці
своїй».
8

«І схопив він змія, вужа стародавнього, що диявол він і
сатана, і зв'язав його на тисячу років»

9

«та й кинув його до безодні, і замкнув його, і печатку над
ним поклав,

10

щоб народи не зводив уже, аж поки не скінчиться тисяча
років;

11

А по цьому він розв'язаний буде на короткий час» (Об’явл.
20:1–3).

12

13

Lог має план відносно того, як вчинити з найбільшим
злочинцем у Oсесвіті, злочинцем, який причетний до
кожного будь коли скоєного на цій планеті гріха. Але скоро
прийде час, коли він буде ув’язнений на 1000 років! 1000
років у спустошеному місці Oсесвіту.
Rо ж таке міленіум?

14

2
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1000-літній період часу називають «міленіумом» від двох
латинський слів – mille, що означає «тисяча», і annum – що
означає «рік».
15

Bророцтво також говорить нам, що сатана буде ув’язнений
на

16
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17

1000 років, а потім буде звільнений на короткий час, щоб
довести світові, що навіть за тисячу років він не змінився, –
він залишився дияволом. Rоб зрозуміти це пророцтво і
побачити всю його значущість, ми повинні простежити, як
починається і закінчується
Hпочатку я висуваю твердження, а потім намагатимусь
довести його правдивість. Mіленіум пов’язаний з двома
воскресіннями:

18

1) воскресіння життя на початку цього періоду,

19

2) воскресіння суду в кінці цього періоду.

20

Одного разу, коли Ісус навчав Hвоїх учнів про смерть, Oін
сказав: «Bоправді, поправді кажу вам: ?аступає година, і
тепер уже є,
21

3
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22

коли голос Lожого Hина почують померлі, а ті, що
почують, оживуть» (Sоан. 5:25). Ось про що іде мова.
Mертві почують Sого голос і оживуть. Отже, усі мертві
воскреснуть. Я знаю, для декого це новина, бо вони думали,
що воскреснуть тільки праведники. Fристос зазначив це, —
вірш 26, 29
«?е дивуйтесь цьому, бо надходить година, коли всі, хто в
гробах, Sого голос почують;

23

«і повиходять ті, що чинили добро, на воскресення життя,

24

а котрі зло чинили, на воскресення Hуду» (Sоан. 5:29).

25

(Oідео: 4 сек) Uверніть увагу на два воскресіння. Bерше –
воскресіння тих, хто творив добро, друге – воскресіння суду.

26

Bослухайте, що говорить Lіблія про тих, хто удостоїться
першого воскресіння:

27

«...Vе перше воскресіння».

28

4
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«Lлаженний і святий, хто має частку в першому
воскресінні! ?ад ними друга смерть не матиме влади,

29

але вони будуть священиками Lога й Fриста, і
царюватимуть з ?им тисячу років» (Об’явл. 20:6).

30

Vі слова повністю співзвучні з тим, що Bавло писав
солунянам. Uверніть увагу, як він описує Gруге пришестя
Fриста.

«Hам бо 6осподь із наказом, при голосі Архангела

32

та при Lожій сурмі зійде з неба, і перше воскреснуть умерлі
в Fристі»

33

«потім ми, що живемо й зостались, будемо схоплені разом із
ними на хмарах на зустріч 6осподню на повітрі,

34

і так завсіди будемо з 6осподом» (в. 16–17).

35

Який чудовий опис воскресіння! Mертві у Fристі
воскреснуть першими, потім живі послідовники Fриста
будуть вознесені з ними на хмарах назустріч 6осподу!
36

5

24 – !ло в кайданах

31
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«...Fто вірує в Mене, хоч і вмре, буде жити (Sоан. 11:25).

37

Cак, мертві праведники будуть підняті з могил, коли
повернеться Fристос.

38

«Bомерлі твої оживуть, воскресне й моє мертве тіло. Cому
пробудіться й співайте, ви мешканці пороху... і земля викине
мертвих!» (Ісая 26:19) Який це буде славний день!
39

Mатерям будуть повернені їхні воскреслі малюки. Pоловіки
і жінки з’єднаються. Hини й дочки знову будуть зі своїми
батьками! Rо може бути більш хвилююче?
40

Cоді чудова обітниця Fриста, яка була сказана так давно,
виконається: «...Я йду приготувати місце для вас».

41

А коли відійду й приготую вам місце, Я знову прийду й
заберу вас до Hебе.

42

щоб де Я були й ви» (Sоан. 14:2,3). Ось де спасенні
проведуть міленіум!

43

Pим ми будемо займатися? Sоан говорить нам: «Lлаженний
і святий, хто має частку в першому воскресінні! ?ад ними
друга смерть не матиме влади,
44
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45

але вони будуть священиками Lога й Fриста, і
царюватимуть з ?им тисячу років (Об’явл. 20:6). !рім
невимовної радості спілкування з Fристом і Sого
послідовниками, у нас на протязі 1000 років будуть і інші
справи, і про це також пише Sоан:
«І бачив я престоли та тих, хто сидів на них, і суд їм був
даний...» (Об’явл. 20:4).

46

Bавло стверджує: «Fіба ви не знаєте, що святі світ
судитимуть?...»
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47

«Fіба ви не знаєте, що ми будем судити Ангелів?..» (1!ор.
6:3)

48

49

50

Усім назавжди стане ясно, що Lог справедливий, благий і
праведний. Bротягом кількох тисяч років сатана
звинувачував Lога в несправедливості, ненависті,
нечесності. A
Xоки міленіума покладуть краї цим звинувачуванням. A
Fарактер Lожий буде виправданий перед Oсесвітом.A
Pому ми будемо судити злих ангелів і нечестивих
грішників?A
Pи була можливість судити до приходу Fриста?
Cак, але подумайте, яка буде ваша реакція, якщо ви не
знайдете на небі того, кого розраховували там побачити, і
виявиться, що ця людина загинула? A
Vілком може бути, що ви поставите під сумнів Lожу
справедливість.
Bротягом тисячоліття будуть досліджуватися записи про
життя нечестивих. Xозкриються таємні наміри, глибоко
заховані в людських серцях. Lожі любов та справедливість
будуть підтверджені.

51

7
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Hвятим, що досліджують ці записи, не залишиться нічого, як
тільки сказати: «...Cак, 6осподи, Lоже Oседержителю!
Bравдиві й справедливі суди Cвої!» (Об’явл. 16:7)
52

Oи губитесь у здогадах, що буде з тими, хто залишиться
живим до Bришестя Fриста, але так і не прийме спасіння.
Об’явлення 19 описує Gруге пришестя Fриста і знищення
нечестивих:
53

«А решта побита була мечем...

54

...що виходив із уст Cого, Fто сидів на коні» (Об’явл. 19:21).

55

?ечестиві не витримають слави грядущого Fриста і всіх
Sого ангелів.

56

Cільки один ангел спустився до гробниці Fриста, і римські
солдати стали як мертві.

57

Lіблія говорить: «і будуть побиті від 6оспода в день той від
краю землі й аж до краю землі:

58

не будуть оплакувані, і не будуть позбирані, і не будуть
поховані, гноєм стануть вони на поверхні землі!..» (Єрем.
25:33).
59

8
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Bід час Gругого пришестя Fриста праведні воскреснуть і
вознесуться назустріч Fристу на хмарах,

60

а неспасенні будуть убиті славою Sого Bришестя – «мечем,
що виходить із уст Sого». Fтось може запитати: «А як же
бути з нечестивими, котрі залишаються в могилах?»
Oідповідь дано в 5 вірші Об’явл. 20:
61

«а інші померлі не ожили, аж поки не скінчиться тисяча
років».

!артина починає прояснюватися. Cепер ми можемо скласти
загальне уявлення про те, що буде відбуватися при приході
Ісуса Fриста:
63

Ось які події відбудуться під час приходу Fриста.

64

1. Ісус повернеться з усіма святими ангелами (Mатв. 25:31).

65

2. Mертві у Fристі воскреснуть раніше (1 Hол. 4:16).

66

3. Zиві праведники будуть вознесені назустріч Ісусові (1
Hол. 4:17).

67
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62
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4. Hпасенні вирушають до небесного дому з Ісусом і
царюють з ?им 1000 років (Об’явл. 20:4–6).

68

5. ?еспасенні будуть убиті славою Bришестя Fриста (Єрем.
25:33).

69

Mертві грішники не оживуть, доки не закінчиться 1000
років (Об’явл. 20:5).

70

Hатана закутий кайданами – йому немає кого ані спокушати,
ані вбивати!

71

Bраведні перебувають на небесах, а всі нечестиві мертві. ?а
землі немає жодної людини! Усюди одні руїни – Єрем. 4:2326.
72

73

Vя земля стає в’язницею диявола. Lіблія говорить, що
сатана був кинутий у безодню на 1000 років (міленіум).
Яким чином він буде закутий? !айданами обставин, котрі
зроблять неможливим для нього спокушати або губити
когось протягом 1000 років.
Cі, що йшли за сатаною на цій землі, або вражені смертю
при Bришесті Fриста, або залишились у могилах до
закінчення 1000 років.

74

Hпасенні протягом тисячоліття перебувають із Fристом.

75
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У диявола залишилися тільки злі ангели для спокуси й
обману, але вони зовсім не кращі за нього самого.

76

Vя земля стає його в’язницею. Oін хотів показати, як буде
правити світом, тому обманом захопив владу Адама і Єви.
Cепер кожному стане ясно, який з нього насправді
правитель!
77

Якщо ви пам’ятаєте, в Об’явл. 20:3 говориться: «Cа й кинув
його до безодні, і замкнув його, і печатку над ним поклав,

щоб народи не зводив уже, аж поки не скінчиться тисяча
років.

79

80

А по цьому він розв'язаний буде на короткий час». O
оригіналі на місці слова «безодня» використовується слово
«абуссос». Vе ж саме слово використовується в Hтарому
Uавіті для опису хаотичного стану світу до того, як Lог
утворив нашу прекрасну землю.
Vе ж саме слово використовується в !низі Єремії:
«Gивлюся на землю, аж ось порожнеча та пустка, і на небо й
нема його світла!» (Єрем. 4:23).

81

Cак, наш світ стане «абуссос», або безоднею. Hхоже, це
буде жахливе місце! Cепер давайте подивимося, що
говорить Єремія про землю того часу:
82

«Gивлюся на гори, аж ось вони трусяться, і всі згір'я
хитаються!»

83
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«Gивлюся, аж ось вже немає людини, і порозліталось все
птаство небесне» (Єрем. 4:24–25). Lачите, що сказано:
«?емає людини».
84

І знову Єремія говорить: «Gивлюся, аж ось край родючий
пустинею став,

85

а міста його знищені всі від обличчя 6осподнього, від
полум'я гніву Sого...» (в. 26–27).

86

Uанадто темне місце для відпочинку протягом 1000 років, чи
не так? Hатані та його ангелам нічого не залишається, як
тільки ходити по темній, спустошеній, безлюдній планеті і
думати про результати їхнього повстання проти Lога!
87

А тепер давайте подивимося, які події будуть
супроводжувати тисячолітнє царство, або міленіум:

88

1.Uемля зруйнована і спустошена.

89

2. Усі неспасенні мертві, убиті славою Bришестя Fриста.

90

3. Усі спасенні перебувають на небесах, царюють із
Fристом.

91
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4. Hатана закутий на цій темній, спустошеній планеті і думає
про своє повстання.

92

93

Pи зміниться сатана? A
А що відбудеться з ангелами, котрі приєдналися до
повстання? A
Pи вирішать вони йти за ним до кінця, чи, можливо, підуть
за Fристом? A
Lог вирішив почекати одну тисячу років ще й тому, що хоче
показати Oсесвітові: якщо диявол, його ангели і ті, які
вибрали йти за ним, отримають ще одну спробу, вони
зроблять той самий вибір, який вони здійснили раніше.

94

Rо говорить Lіблія про їхній вибір?

95

Oідповідь ми знаходимо в Об’явл. 20:7–8: «!оли ж
скінчиться тисяча років, сатана буде випущений із в’язниці
своєї».
96

«І вийде він зводити народи, що вони на чотирьох краях
землі,

97

щоб зібрати їх до бою, а число їхнє як морський пісок»
(Об’явл. 20:7–8). ?апевно, вас цікавить, звідки візьмуться
люди, котрі братимуть участь у цьому бою.
98

13

24 – !ло в кайданах

Oони відкинули би Bлан спасіння, навіть якщо б мали
тисячу шансів прийняти його.

24 – !ло в кайданах
Bам’ятаєте, ми читали в Об’явл. 20:5: «А інші померлі не
ожили, аж поки не скінчиться тисяча років...»

99

Cак, інші померлі, або неспасенні, воскреснуть у
воскресіння суду, наприкінці тисячоліття (міленіума). О,
яке це буде видовище, коли безліч нечестивих, починаючи
від днів Адама і до Gругого пришестя, повстануть до життя.
100

Sоан говорить: «... Pисло їхнє як морський пісок» (Об’явл.
20:8).

101

У той же час Hвяте Mісто, ?овий Єрусалим із Fристом та
спасенними опускається на Uемлю, наприкінці
тисячолітнього царства! Vе Mісто стане об’єктом
сатанинського гніву, бо Lіблія говорить:
102

«!оли ж скінчиться тисяча років, сатана буде випущений із
в’язниці своєї».

103

«І вийде він зводити народи, що вони на чотирьох краях
землі,

104

щоб зібрати їх до бою...» (Об’явл. 20:7–8).

105

14
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106

Cепер сатана і його ангели знову виходять зводити
нечестивих! A
Oони зовсім не змінилися! A
Uнову неспасенні обирають своїм вождем сатану. A
Gиявол збирає їх в одну велику армію, щоб завоювати
?овий Єрусалим. A
Vе останній земний бій! A
Mогутня армія під керівництвом бунтівних ангелів.
Gавайте прочитаємо, що про це говорить Lіблія:

107

108

І зійшов огонь з неба, і пожер їх» (Об’явл. 20:9).

109

Lитва закінчена! Як сумно, адже все могло бути інакше!
Rо станеться з дияволом? Lіблія говорить нам:

110

«А диявол, що зводив їх, був укинений в озеро огняне та
сірчане...»

111

«Hмерть же та ад були вкинені в озеро огняне. Vе друга
смерть, озеро огняне».

112

15

24 – !ло в кайданах

«І вийшли вони на ширину землі, і оточили табір святих та
улюблене місто.

24 – !ло в кайданах
«А хто не знайшовся написаний в книзі життя, той укинений
буде в озеро огняне...» (Об’явл. 20: 10,14,15). Bетро бачив
цей вогонь у видінні і написав:
113

«...коли з гуркотом небо мине, а стихії, розпечені, рухнуть,

114

а земля та діла, що на ній, погорять...» (2 Bетр. 3:10).
Hатана, його злі ангели і грішники назавжди зникнуть.

115

І в нас можуть бути родичі, друзі або знайомі, котрих ми
дуже любимо, але котрі назавжди загинуть. Uвичайно, ми
будемо сумувати.
116

Cа ось утішлива звістка: «І Lог кожну сльозу з очей їхніх
зітре, і не буде вже смерті.

117

Ані смутку, ані крику, ані болю вже не буде, бо перше
минулося!» (Об’явл. 21:4).

118

16
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119

Якщо ви бажаєте повністю присвятити своє життя Ісусові,
вийдіть, будь ласка, наперед для виголошення особливої
молитви. A
Якщо у вас є якісь проблеми в житті, вийдіть наперед, і ми
помолимося за них зараз же. A
Якщо вам необхідно подолати якусь шкідливу звичку
вийдіть наперед, і ми помолимось.A
Якщо ви страждаєте від спокус, вийдіть наперед, і ми
помолимось.A
Ісус почує вас. Ісус відповість вам.A
?е вагайтесь, виходьте, і ми усі разом помолимося.

17

24 – !ло в кайданах

120

Яку славну вічність Lог обіцяє спасенним! Dюдський розум
не може збагнути славу і красу раю, котрий Lог готує для
тих, хто любить Sого і бажає йти за ?им! Bодумати тільки,
усе це могли отримати і нечестиві, але ціна видалася їм
надто високою! A
Oони не захотіли вибрати Ісуса своїм 6осподом і
Hпасителем.A
O якій групі людей ви знайдете себе в той день, дорогі друзі!A
!оли той день прийде, тоді буде дуже пізно.A
Mоже бути пізно і тоді коли раптова смерть прийде до нас.A
Один шлях в отриманні надії на участь з праведними, це
повністю віддати своє серце і життя Ісусу зараз і
HЬО6ОG?І!

25 – !раще попереду!
!ебеса справді існують.

1

0озказують історію про одну дівчинку, котра все своє життя
прожила у великому місті. ;ерез яскраві міські вогні вона
ніколи не бачила зірок. Одного разу влітку мама взяла її в
село.
2

(Cідео: 5 сек) !ебеса завжди і всюди приваблювали людей.
Які ж вони насправді? Iа чи існують вони? Якщо так, то де
вони знаходяться і на що схожі?
4

Одні не вірять в існування раю. Інші говорять, що є три
неба, або навіть сім. Kе інші стверджують, що люди
попадають на небеса зразу після смерті.
5

Є й такі, хто говорить, що спочатку люди потрапляють у
чистилище, а вже потім, можливо, і на небо.

6

Bеякі люди вважають, що небеса – це не місце, а стан духу.

7

Mені доводилося чути і таку думку, ніби всі люди, врештірешт, опиняться на небесах. І протилежну – що туди
потраплять лише декотрі. Iака плутанина! Iак багато
думок!
8

1

25 – !раще попереду!

3

Увечері, після заходу сонця на небі, ніби алмази, засяяли
зорі. Bівчинка заворожено дивилася вгору. Cона була
вражена красою усіяного зорями неба. Cона зітхнула і
сказала: «О мамо, якщо небеса такі прекрасні з нашого боку,
то які ж вони чудові зі сторони Fожої.

25 – !раще попереду!
(Cідео: 7 сек) Nвідки взялося все це різноголосся про
небеса? Nвідки всі ці різноманітні думки і теорії, якщо
Fіблія говорить про це дуже ясно?
9

;и відомо вам, що Fіблія докладно описує небеса? Fог
хоче, щоб ми знали, як виглядають небеса, бо тоді у нас
з'явиться бажання потрапити туди! !ебеса – це зовсім не
таємне місце, котре Fог ретельно від нас приховує.
10

У багатьох великих будинках є спеціальний ключ, котрий
підходить до всіх дверей.

11

Oей ключ, що називають головним ключем, знаходиться у
власника будинку. Один ключ підходить до всіх дверей.

12

13

Fог також має головний ключ, який відкриває всі таємниці
про небеса, і цей головний ключ – Fіблія, наше єдине
надійне джерело інформації. !а щастя, нам немає
необхідності покладатися на людські думки й теорії. !ам
необов'язково губитися в здогадах щодо того, яка все ж
правда про небеса.
Ось, що писав про це джерело інформації апостол Qетро.

14

«І ми маємо слово пророче певніше. І ви добре робите, що на
нього вважаєте, як на світильника, що світить у темному
місці,
15

2

25 – !раще попереду!
аж поки зачне розвиднятися, і світова зірниця засяє у ваших
серцях» (2 Qетр. 1:19).

16

Fог відкрив у Rвоєму Rлові: Bе будуть небеса, Якими вони
будуть, Bе буде небесна столиця, ;им люди будуть там
займатися, Які люди там житимуть, Bе будуть жити
спасенні, Якою буде столиця.
17

А тепер давайте візьмемо Fожий головний ключ та
відімкнемо те цілком реальне майбутнє, котре приготував
Fог для Rвоїх послідовників.

25 – !раще попереду!

18

C останній біблійній книзі, Об’явленні, Fог Rам показав
Tоанові картину майбутнього. Tоан описав побачене:

19

«І бачив я небо нове й нову землю, перше бо небо та перша
земля проминули,

20

і моря вже не було».

21

«І я, Іван, бачив місто святе, !овий Єрусалим, що сходив із
неба від Fога,

22

що був приготований, як невіста, прикрашена для чоловіка
свого»(Об’явл. 21:1,2).

23

3

25 – !раще попереду!
;и можна побачити більш прекрасну щасливу картину, ніж
наречена, яка готується до весілля?!

24

Oю небесну батьківщину бачив не тільки Tоан, – про неї
знали всі Fожі пророки. Qослухайте:

25

«І щоб послав заповідженого вам Ісуса Uриста,

26

«що Tого небо мусить прийняти аж до часу відновлення
всього,

27

про що провіщав Fог від віку устами всіх святих пророків
Rвоїх!» (Biї 3: 20,21).

28

KО V N0ОFWIЬ FОY? Fог відновить усе, що втратили
Адам і Єва! Nемля вийшла з рук Iворця чудовою,
досконалою, невимовно гарною.
29

Fог Rам створив і прикрасив дім Адама та Єви, Zдемський
сад, рай. Fог дарував їм владу над Nемлею.

30

Cони мали прекрасне здоров'я, любов, щастя і радість. Cони
могли безпосередньо спілкуватися з Fогом. Rкрізь панували
мир та гармонія. Cони ніколи не хворіли б і не вмирали,
якби завжди підкорялися вказівкам Fога.
31

4

25 – !раще попереду!
А вказівка Tого було такою: «!е їжте від забороненого
дерева в Zдемському саду, інакше помрете».

32

Але наші прабатьки вирішили скуштувати заборонений плід.
Cони повірили жорстокому ошуканцю, ангелові-повстанцю
- сатані, і не прислухалися до люблячого, дбайливого Fога.
33

35

Адам і Єва втратили вічне життя. \хнє щастя, любов та
спілкування з Iворцем закінчилися. !аш досконалий світ
був заплямований прокляттям гріха. Nемля стала місцем
скорботи і страждання, хвороби та смерті. Адам і Єва вже
не були володарями, вони стали рабами.
«Uіба ви не знаєте, що кому віддаєте себе за рабів на послух,

36

то ви й раби того, кого слухаєтесь...» (0имл. 6:16). Але
люблячий, дбайливий Fог усе розумів. Nмій обманув Адама
й Єву. Fог любив їх так сильно, що не міг залишити Rвоїх
заблудлих дітей без надії.
37

Fіля воріт саду Fог пообіцяв Адамові та Єві, що одного разу
Tого Rин, !асіння жінки, прийде і помре за них, щоб вони
знову могли повернутися до Fожої родини і мати вічне
життя.
38

5

25 – !раще попереду!

34

І ось, вперше у своєму житті, вони відчули вину, сором і
страх. Oе був найтрагічніший день в історії Nемлі. [
;ерез свій непослух люди втратили все: свій будинок, свою
владу над Nемлею і доступ до дерева життя. [
!е маючи можливості їсти плоди від дерева життя, вони
повинні були померти.

25 – !раще попереду!
«І Я покладу ворожнечу між тобою й між жінкою, між
насінням твоїм і насінням її.

39

Cоно зітре тобі голову, а ти будеш жалити його в п'яту»
(Fуття 3:15).

40

!ароджувалися все нові покоління, кількість людей
зростала, а водночас намножувався і гріх. ]юди фактично
забули Fога та Tого обітницю.
41

]юди стали злими і розпусними, і «бачив Yосподь, що
велике розбещення людини на землі,

42

і ввесь нахил думки серця її тільки зло повсякденно» (Fуття
6:5).

43

Cрешті-решт Fог був змушений знищити нечестивців
великим потопом, щоб зберегти життя на Nемлі.
Урятувалися тільки вісім чоловік! !езабаром після
великого потопу люди знову почали деградувати.
44

Kоб зберегти на Nемлі святий народ, Fог покликав Авраама
і його сім’ю вийти з ідолопоклонницького нечестивого міста
Ура Uалдейського. Rім’я Авраама, безперечно, також
зіпсувалася б, якби вони залишилися в цьому місті.
45

Yосподь сказав Авраамові: «Cийди зо своєї землі, і від
родини своєї, і з дому батька свого до ^раю, який Я тобі
покажу».
46

6

25 – !раще попереду!
І народом великим тебе Я вчиню, і поблагословлю Я тебе»
(Fуття 12:1–2).

47

Авраам був готовий залишити свою багату халдейську
домівку. Cін не знав, куди йде, але йому було дано побачити
проблиск тієї слави, котру Fог приготував для нього.
48

«Cірою він перебував на Nемлі Обіцяній, як на чужій,

і проживав у наметах з Ісаком та Яковом, співспадкоємцями
тієї ж обітниці»

50

«бо чекав він міста, що має підвалини, що Fог його
будівничий та творець» (Євр. 11:9–10). Fог пообіцяв
Авраамові та його дітям усе, що втратили Адам і Єва.
51

Qророки всіх століть вірили і чекали обновленої землі. Fог
перелічує деяких з них у Fіблійній Nалі Cіри

52

Євр. 11. Авраам, Zнох, Авель, Wсак, 0аав, Bавид, Rамуїл –
це лише декотрі з великих людей віри, які очікували
виконання Fожої обітниці про повернення того, що втратили
Адам і Єва. Qослухайте, що говорить Fіблія про цих героїв.
53

«Усі вони повмирали за вірою, не одержавши обітниць, але
здалека бачили їх, і повітали...»

54

7
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49

25 – !раще попереду!
«Iа бажають вони тепер кращої, цебто небесної, тому й Fог
не соромиться їх, щоб звати Rебе їхнім Fогом,

55

бо Cін приготував їм місто» (Євр. 11:13–16).

56

Ісая, найбільший з усіх месіанських пророків, наводить
захоплюючий опис того, що приготував Fог. Bавайте
подивимося, що Fог відкрив Ісаї:
57

«Fо ось Я створю нове небо та землю нову,

58

і не згадають речі колишні, і не прийдуть на серце!» (Ісаї
65:17).

59

І ще: «У твоєму краї не буде вже чуте насилля, руїна й
спустошення в межах твоїх,

60

і назвеш свої мури спасінням, а брами свої – похвалою!»
(Ісаї 60:18).

61

8
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62

(Cідео: 18 сек) Уявіть – VОB!ОYО насильства! Iільки
мир і гармонія! [
Uіба це не ;УBОCО? [
!емає потреби шукати зброю для самозахисту.[
Vодних насильників та грабіжників! [
Uіба не чудово гуляти золотими вулицями, не боячись, що
на тебе нападуть чи пограбують?[
Iа це ще не все, про що хотів би сказати пророк.[
Qослухайте:
«І замешкає вовк із вівцею, і буде лежати пантера з козлям...

63

25 – !раще попереду!

дитина мала їх водитиме!» (Ісаї 11:6).

64

А тепер послухайте, що ще говорить Fіблія про планету
Nемля, коли вона нарешті буде відновлена у своїй
первозданній красі:
65

«І не скаже мешканець: «Я хворий!..»(Ісаї 33:24). !е буде
серцевих нападів, раку, алергії, – тільки досконале здоров'я
на всю вічність! Uіба це не чудово?
66

«Iоді то розплющаться очі сліпим...» (Ісаї 35:5). Fез
сумніву, перше, що захочуть побачити колишні сліпі, – це
обличчя Ісуса! Який славний цей день для тих, хто був
сліпим!
67

«...і відчиняться вуха глухим» (Ісаї 35:5).

68
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«Iоді буде скакати кривий, немов олень...» (Ісаї 35:6).
Vодних крісел-каталок! Vодних милиць! У кожного буде
досконале тіло.
69

«...і буде співати безмовний язик...» (Ісаї 35:6). Cони не
просто будуть говорити, вони будуть співати! О, що за
щасливий день! Але це ще не все!
70

«Nвеселиться пустиня та пуща, і радітиме степ, і зацвіте, мов
троянда» (Ісаї 35:1). Яким прекрасним місцем буде !ова
земля!
71

«І доми побудують, і мешкати будуть, і засадять вони
виноградники, і будуть їхній плід споживати».

72

«!е будуть вони будувати, щоб інший сидів, не будуть
садити, щоб інший спожив,

73

дні бо народу Mого як дні дерева, і вибранці Mої
зуживатимуть чин Rвоїх рук!» (Ісаї 65:21–22).

74

Mожна зробити висновок, що небеса будуть реальним
місцем, населеним реальними людьми, які займатимуться
реальними справами, чи не так? У нас будуть власні імена і
люди будуть упізнавати нас!
75

«Fо як небо нове та нова та земля, що вчиню, стануть перед
обличчям Mоїм, говорить Yосподь,

76
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так стоятимуть ваші нащадки та ваше ім'я!» (Ісаї 66:22).

77

«І станеться, кожного новомісяччя в часі його, і щосуботи
за часу її

78

кожне тіло приходитиме, щоб вклонятися перед обличчям
Mоїм, говорить Yосподь» (Ісаї 66:23). !ова земля буде
щасливою, радісною домівкою для Fожого народу.

25 – !раще попереду!

79

«І Yосподні викупленці вернуться та до Rіону зо співом
увійдуть,

80

і радість довічна на їхній голові! Cеселість та радість
осягнуть вони, а журба та зітхання втечуть!» (Ісаї 35:10).
Kо може бути більш бажаним?
81

Яким чудовим, радісним буде те свято, коли спасенні
щосуботи приходитимуть до Rвятого Mіста, аби
прославляти Fога, радіти і спілкуватися.
82

83

Ісус сказав, що для кожного з нас Cін приготує житло. Cоно
нам обов'язково сподобається, але Ісая сказав, що ми і самі
будемо будувати будинки! Очевидно, у нас будуть заміські
будинки, зводити які ми будемо самі, а на вихідні ми будемо
приходити до столиці.
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84

(Cідео: 7 сек) Fіблійна картина раю зрозуміла. Fог створить
!ове !ебо і !ову Nемлю. Rвяте Mісто, !овий Єрусалим,
спуститься від Fога з неба. Nемля, яка нині повстала і
загрузла в гріхах, стане столицею Cсесвіту. Mожливо, ви
здивуєтеся, але наша планета буде майбутнім житлом для
спасенних. Ісус говорив:
«Fлаженні лагідні, бо землю вспадкують вони» (Mатв. 5:5).
Fог збирається реконструювати планету Nемля до її
початкової досконалості, і якою ж пишною буде ця !ова
Nемля!

85

Mожливо, ви пам’ятаєте деякі чудові обітниці, котрі Ісус дав
Rвоїм апостолам і послідовникам усіх століть незадовго до
Rвого вознесіння на небеса.
86

«!ехай серце вам не тривожиться! Cіруйте в Fога, і в Mене
віруйте!»

87

«Fагато осель у домі Mого Отця; а коли б то не так, то
сказав би Я вам...»

88

«А коли відійду й приготую вам місце, Я знову прийду й
заберу вас до Rебе,

89

щоб де Я були й ви» (Tоан. 14:1–3).

90
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91

У зразковій молитві, котрої Ісус навчив Rвоїх учнів,
говориться: «!ехай прийде Oарство Iвоє, нехай буде воля
Iвоя, як на небі, так і на землі» (Mатв. 6:10). Iут ми також
бачимо, що Ісус просить нас молитися про відновлення
Nемлі.
А тепер давайте більш уважно розглянемо величне місто,
яке побачив Tоан у видінні на острові Qатмос. Iаке
враження, ніби пророкові важко підшукати слова, щоб
відобразити всю велич Rвятого Mіста. Fіблія говорить:

92

«Але, як написано: ;ого око не бачило й вухо не чуло, і що
на серце людині не впало,

те Fог приготував був тим, хто любить Tого!» (1 ^ор. 2:9).
Qроте більшість людей не дочитують до наступного вірша,
котрий каже:
94

«А нам Fог відкрив це Rвоїм Bухом...»

95

Fачите, Fог відкрив усе це Rвоїм Bухом святим пророкам, а
ті записали побачене для нас. ;и варто сумніватися, що
вони справді бачили Fоже Oарство?
96

97

Bрузі, так було з усіма пророками – з Tоаном, Ісаєю,
Єремією. Nаписане ними правда, хоча і далеко не вся! ^оли
Tоан докладно описує Rвяте Mісто, нам здається, що все це
схоже на казку. Але так говорить Rлово Fоже! Ось, що
побачив Tоан.
(Cідео: 11 сек) Nа словами Tоана, він побачив !ове !ебо і
!ову Nемлю, і моря більше не було. Qотім він побачив
Rвяте Mісто, що сходило з небес. Cін докладно описує
місто:

98
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«І бачив я небо нове й нову землю, перше бо небо та перша
земля проминули, і моря вже не було» (Об’явл. 21:1).

99

«І я, Іван, бачив місто святе, !овий Єрусалим, що сходив із
неба від Fога, що був приготований, як невіста, прикрашена
для чоловіка свого» (Об’явл. 21:2).
100

І почув я гучний голос із престолу, що промовляв: Ось Fожа
оселя з людьми,

101

«...і Cін житиме з ними! Cони будуть народом Tого, і Rам
Fог буде з ними» (Об’явл. 21:3).

102

«...А світлість його подібна до каменя дорогоцінного, як
каменя ясписа, що блищить, як кришталь» (Об’явл. 21:11).

103

«І зміряв він мура його на сто сорок чотири лікті [66
метрів]» (в. 17).

104

«А дванадцять брам – то дванадцять перлин...» Iам будуть
перлинні ворота (в. 21).

105

«Mур воно мало великий і високий... а вони мали імення
дванадцятьох племен синів Ізраїля» (в. 12).

106
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«...вулиці міста – щире золото, прозорі, як скло» (в. 21).

107

«І місто не має потреби ні в сонці, ні в місяці, щоб у ньому
світили, слава бо Fожа його освітила, а світильник для
нього – Агнець» (в. 23).
108

«...чисту ріку живої води, ясну, мов кришталь, що випливала
з престолу Fога й Агнця».

«...і по цей бік і по той бік ріки – дерево життя, що родить
дванадцять раз плоди, кожного місяця приносячи плід
свій...»
110

«А ночі вже більше не буде...» (Об’явл. 22:5). Iрон Fога й
Агнця буде в столиці – !овому Єрусалимі.

111

«І жодного прокляття більше не буде. І буде в ньому
Qрестол Fога та Агнця...» (Об’явл. 22:3). Один з найбільш
чудових дарів згадується в Об’явл. 21:4:
112

«І Fог кожну сльозу з очей їхніх зітре, і не буде вже смерти.
Ані смутку,

113

ані крику, ані болю вже не буде, бо перше минулося!»
(Об’явл. 21:4). Mабуть, вас цікавить, наскільки великим
буде Rвяте місто.
114
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Tоан дає точні розміри міста: «А місто чотирикутне, а
довжина його така, як і ширина.

115

І він зміряв місто тростиною на дванадцять тисяч стадій...»
(Об’явл. 21:16).

116

117

(Rтадія – одна восьма англійської милі. Отже, 12000 стадій –
біля 2400 км за периметром.) У давнину розміри міста
визначалися довжиною периметра зовнішніх стін. Отже,
кожна з чотирьох стін міста завдовжки 600 км. «А чи буде
це місто достатньо великим для спасенних?
У Iокіо проживає біля 35 млн. чоловік.

118

У !ью-Tорку проживає більш 20 млн. чоловік.

119

У Rеулі і Mехіко також по 20 млн. чоловік населення.

120

Один математик підрахував, що !овий Єрусалим зможе
вмістити 2 млрд. чоловік. Іншими словами, там вистачить
місця всім бажаючим. ;им же ми будемо займатися в
такому прекрасному місці?
121

(Cідео: 15 сек) Vодних злочинів, жодних хвороб, голоду –
тільки вічний мир і гармонія! Rхоже, ми не будемо сидіти
склавши руки: на нас чекає будівництво свого заміського
будинку, розведення власних садів.
122
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Ісус Iворець буде відкривати нам таємниці творіння. Mи
будемо постійно дізнаватися про щось нове. У нас буде
можливість подорожувати.
123

124

Mи будемо спілкуватися з нашими друзями і близькими.
Kосуботи ми будемо славити Fога, співати зі святими
Ангелами й Ісусом, – це буде особливий час спілкування з
Yосподом. Kо ж, ви можете запитати: «Як нам
переконатися в тому, що ми дійсно там будемо?»
«А коли ви Uристові, то ви Авраамове насіння й за
обітницею спадкоємці» (Yал. 3:29).

Іншими словами, якщо ви приймаєте Ісуса як свого
Rпасителя, обітниця, дана Fогом Авраамові, належить і вам.
Cивчаючи Fіблію, ми можемо помітити, що
126

перші три розділи говорять про те, як Fог створив світ і
райську домівку для Адама та Єви. Але Адам і Єва все
втратили.
127

А останні три розділи Fіблії відкривають план Fога щодо
відновлення того, що втратили Адам і Єва, – прекрасного
завтра, де здійсняться наші найзаповітніші мрії!
128

129

Fагато років тому в Qівнічному морі через густий туман
збилося з курсу судно, яке перевозило овець. ^орабель
дрейфував цілих три дні. Cівці на борту несподівано
відмовилися їсти сіно. Cони згромадилися біля одного борту
і безперестанно мекали. ^апітан і команда не знали, що
робити.[
^оли туман розвіявся, стало зрозуміло усім, що корабль
наблизився до шотландського берега. Cівці почули пахучу
свіжу траву і відмовилися їсти старе сіно.
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130

(Cідео: 7 сек) ^оли ми відчуваємо пахощі неба, ми змінюємо
свої пріоритети. ^оли ми відчуваємо пахощі вічності, усе
інше стає на свої місця. Усі наші помисли – про небесну
країну. Mи хочемо опинитися на березі вічності. А чи
тужите ви за небом? ;и хочете бути там?[
;и є у вас бажання від усього вашого серця жити з Uристом
у вічній славі? ;и готові ви сказати: Iак, Yосподи, Я бажаю
бути з Iобою! Я дуже хочу бути з Iобою навіки і віки!
Yосподь запрошує вас: «А Bух і невіста говорять: Qрийди!..»
(Об’явл. 22:17).

131

!е відкладайте на потім! Cи можете стати частиною цього
чудесного майбутнього. Nапросіть Yоспода у своє серце, і
небеса стануть вашим домом!
132
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