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Молитовний тиждень
У сучасному інформаційному столітті завдяки
пошуку в інтернеті відносно легко дізнатися щонебудь про людей, спостерігаючи, хто є їхніми
друзями.
У Святому Письмі наш Господь Ісус Христос
промовляє: «Ви друзі Мої, якщо чините все, що Я вам
заповідую. Я вже більше не буду рабами вас звати,
бо не відає раб, що пан його чинить. А вас назвав
друзями Я, бо Я вам об’явив усе те, що почув від
Мого Отця. Не ви Мене вибрали, але Я вибрав вас, і
вас настановив, щоб ішли ви й приносили плід» (Від
Івана 15:14-16).
Оскільки ми є друзями Христа, Він довіряє
нам правильно представити Його тим людям, які
ще не знають Його. Чи ставимося ми серйозно
до цієї відповідальності? Чи оцінили ми цей великий привілей належним чином? Ще один рік
наближається до свого завершення, і наш найкращий Друг вилив багато благословень на кожного
з нас. Чи не час саме зараз щедріше поділитися
істиною з тими, котрі ніколи не зустрічалися з Ним,
чи, можливо, забули про Нього? В Євангелії від
Матвія (28:19, 20) Господь велить нам: «Тож ідіть, і
навчіть всі народи, христячи їх в Ім’я Отця, і Сина,
і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все те, що Я
вам заповів. І ото, Я перебуватиму з вами повсякденно аж до кінця віку!».
Молитовні читання цього року, «Посли від імені
Христа», призначені для того, щоб надихнути нас
і спонукати до наполегливішого завзяття у правильному представленні найвищого керівництва і
безкорисливої політики третього неба – вишнього
святилища, де править наш Господь. Мета цих молитовних читань – забезпечити нас необхідними
цінними інструментами для більш ефективного
виконання веління нашого Господа.
Нехай кожен з нас з молитвою подбає про нашу
духовну потребу в цьому аспекті, поділившись
цими читаннями також з тими людьми, які живуть
далеко, або не в змозі прийти на богослужіння, і
пам’ятатимемо про наступні дати:
субота, 15 грудня – молитва з постом;
неділя, 16 грудня – пожертвування для місій.
Ми молимося про те, щоб Дух Христа надихнув
наші серця щиро вхопитися за цю можливість перебувати в нетерплячому очікуванні більш ревної
участі в справі Отця (Від Луки 2:49).
Офіційне видання
Церкви Адвентистів Сьомого Дня Реформаційного
Руху Української Унії
Адреса: 58018 Україна м. Чернівці, п/с 864
Тел. +38 (096) 411 33 64
+38 (066) 811 44 64
Е-mail: sdarm_lo@i.ua
Інтернет: www.asdrd.org

Посли вiд iменi
Христа

Вступна стаття

У 5 розділі 2 послання до коринтян апостол
Павло промовляє: «Хто у Христі, [той] створіння
нове, – стародавнє минуло, ото сталось нове!»
(вірш 17). У 18 вірші Павло далі говорить, що
Христос довірив цим новим творінням служіння
примирення. У 20 вірші він підтверджує: «Ми як
посли замість Христа». Отже, підсумуємо:
1. Народившись згори, ми стаємо новими творіннями у Христі.
2. Будучи новими творіннями у Христі, ми
стаємо служителями примирення між людством
і Богом та між людьми і їхніми ближніми.
3. Як нові творіння і, отже, служителі, ми як
посли від імені Христа.
Чи бачимо ми великий привілей у тому, що є
посланцями від імені Христа?
Посланець або посол – це дипломатичний
представник вищого рангу своєї держави, який
представляє свою країну в іншій державі. Тому
послом повинна бути людина, яку високо поважає
і цінує уряд своєї країни, а також і та держава,
в якій він представляє свою країну. Коли між
двома державами виникає серйозна криза, посол
негайно консультується з урядом своєї країни і в
багатьох випадках він діє як посланець (служитель) примирення між двома країнами.
Біблія називає усіх справжніх християн послами від імені Христа, тому що вони представляють
небесний уряд перед світом. Вони розпізнають
мову неба і перекладають на мову землі. Вони є
служителями примирення, котрі представляють
характер Христа перед світом; привертаючи увагу
до Христа і заступаючись з Христом за грішників.
Коротше кажучи, вони є високими служителями
перед світом в ім’я Христа.
Християнинові не потрібно проголошувати
себе послом або посланцем, але своєю поведінкою, тобто словами і діями, вони показують, що
представляють характер Господа. Не всі будуть
служити в однаковій ролі і однаковим способом.
Проте кожне дитя Бога повинно бути вірним покладеній на нього відповідальності.
Коли Петро та Іван були взяті в синедріон,
завдяки їхній сміливості та безстрашній поведінці
перед вищою владою держави «пізнали їх, що вони
з Ісусом були» (Дії 4:13).

Звання посла містить у собі і великий привілей
і відповідальність. Представлення Небесного Царства – це важлива посада. А як щодо поведінки
посланця? Усе, що сказано чи зроблено ним, має
відображати царство, яке він представляє.
«З часу Свого вознесіння Христос виконує
Свою справу на землі з допомогою вибраних посланців, через яких промовляє до людських синів
і піклується про їхні потреби. Великий Глава церкви керує Своєю справою через людей, яким Бог
доручає діяти як Своїм представникам.
На людях, покликаних Богом працювати у слові
та вченні для побудови Його церкви, покладена
серйозна відповідальність. Від імені Христа вони
повинні благати чоловіків і жінок примиритися з
Богом; але цю місію вони можуть виконати, лише
отримавши мудрість і силу згори».1
ПРЯМЕ СПІЛКУВАННЯ

Посли повинні підтримувати постійний зв’язок з урядом, який вони представляють. Вони повинні діяти в досконалій гармонії з керівництвом
своєї країни.
Те ж саме повинно відбуватися з посланцями
Христа. Їм потрібно постійно підтримувати зв’язок зі своїм Царем, Ісусом Христом.
«Учитель Слова і сам має постійно пильнувати,
спілкуючись із Богом через молитву та вивчення
Його Слова, бо в цьому – джерело сили... Зі щирістю, котру неможливо відкинути, він має просити
Бога зміцнити його для виконання обов’язку та
перенесення випробування і торкнутися його
уст живим вогнем. Часто посланці Христа надто
слабко тримаються вічних реалій. Якби люди
ходили з Богом, Він сховав би їх в ущелині Скелі.
Сховані таким чином, вони змогли б побачити
Бога, як бачив Його Мойсей. З допомогою посланих Богом сили та світла вони зможуть зрозуміти
й здійснити більше, ніж їхнє обмежене судження
вважає можливим».2
Чи усвідомлюємо ми, що в цьому світі ми є
посланцями від імені Христового?
Посилання:
1. Дії апостолів. – С.360.
2. Там саме. – С.362, 363.
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П’ятниця, 7 грудня 2018 року

Світильники
у світі
Складено з праць Е. Г. Уайт

Послідовники Христа повинні бути співробітниками зі
своїм Учителем. Вони повинні
бути «бездоганні та щирі, невинні діти Божі серед лукавого
та розпусного роду, що в ньому
ви сяєте, як світла в світі» (До
филип’ян 2:15). Ми повинні
сприймати яскраві промені
світла від Сонця Праведності
і нашими добрими справами
дозволити їм сяяти і для інших, а не мерехтіти тьмяним,
миготливим світлом. Ми не
можемо бути впевнені в тому,
що нікому не завдаємо шкоди,
якщо не поширюємо на інших
людей позитивний вплив, що
вів би їх до неба.1
ЗАКЛИК ЧАСУ

Невіруючий світ очікує вашого свідоцтва, і я благаю вас милістю Бога піднятися і виправдати їхні очікування. Темрява
вкриває землю, а морок народи,
та серед моральної ночі, що опо-
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вила світ, я благаю вас, віруючих,
засвідчити тим, які перебувають
у темряві, про те, що є світло і
що ніхто не повинен ходити в
темряві, тому що правдиве світло
тепер засяяло.2
Через те що майже всі навколо нас занурюються в непроникну пітьму обману та омани,
нам личить струсити з себе
заціпеніння і жити в тісному
спілкуванні з Богом, у променях
Божественного світла і слави, що
виходять від Ісуса. У міру того як
згущується темрява і множаться
омани, нам потрібно прагнути до
глибшого пізнання істини і бути
готовими відстоювати свою точку зору, ґрунтуючись на Святому
Письмі.3
З якою готовністю ми говоримо милі, приємні слова про
наших друзів і родичів, проте
ми не поспішаємо говорити про
Того, Чия любов не має рівних,
будучи явлена у Христі, розп’ятому серед вас.

Любові нашого Небесного
Отця в дарі Його Однородженого Сина у світ достатньо, щоб
надихнути кожну душу, розтопити кожне жорстке, нелюбляче
серце, наповнивши його каяттям
і ніжністю; проте невже небесні
сили знайдуть в тих, за кого
помер Христос, байдужість до
Його любові, жорсткість серця
і відсутність прихильності й
любові до Того, Котрий дарує
усі блага? Невже незначні справи поглинуть усі сили людини, і
любов Божа не знайде відгуку?
Невже Сонце Праведності світитиме марно? З огляду на те,
що зробив Бог, чи можуть Його
домагання бути меншими? Чи
маємо ми серця, які можуть
бути зворушені Божественною
любов’ю і відчути її вплив? Чи
хочемо ми бути вибраними посудинами? Чи не спостерігає око
Бога за нами і чи не наказав Він
нам поширювати Його звістку
світла? Нам необхідно зростати

у вірі. Ми повинні очікувати, ми
повинні пильнувати, ми повинні
молитися, ми повинні працювати, благаючи про те, щоб Дух
Святий був вилитий на нас рясно
і ми були світлом у світі.4
КЕРОВАНІ ДУХОМ БОЖИМ

Які ж були результати злиття
Духа в день П’ятидесятниці?
Радісна звістка про воскреслого
Спасителя була поширена в усі
кінці населеного світу. Серця учнів були сповнені доброзичливістю, яка була настільки повною,
настільки глибокою і настільки
далеко поширювалася, що вона
спонукала їх іти в усі частини
землі, несучи свідоцтво: «А щодо
мене, то нехай нічим не хвалюся, хіба тільки хрестом Господа
нашого Ісуса Христа». І сповіщаючи цю прекрасну істину,
як вона відкрита в Ісусі Христі,
серця людей підкорялися силі
звістки. До церкви приходили
новонавернені з різних місць.
Ті, які відступили від віри, знову
наверталися. Грішники об’єднувалися з християнами в пошуках
дорогоцінної перлини. Ті, які
раніше були найзапеклішими
противниками Євангелія, – ставали самими ревними його захисниками... Кожен християнин
бачив у своєму братові подобу
любові та доброзичливості. Усіх
цікавило тільки одне. Всі були
охоплені однією метою роботи.
Лише одне прагнення опанувало
ними всіма: відкрити в собі характер Христа і працювати для
розширення Його Царства.
Зауважимо, що лише після
того, як учні досягли цілковитої
єдності, коли вони перестали
боротися за першість, – на них
була злита сила Святого Духа.5
НЕОБХІДНІСТЬ РЕВНОЇ ПРАЦІ
ЗАРАДИ ІНШИХ ЛЮДЕЙ

Христос не говорив учням,
що їхня праця буде легкою.
Він відкривав їм, що злі сили

складуть проти них змову. Їм
доведеться боротися «проти
початків, проти влади, проти
світоправителів цієї темряви,
проти піднебесних духів злоби»
(До ефесян 6:12). Але вони не
будуть боротися самотужки:
Він запевнив їх, що Сам буде з
ними... До тих пір, поки вони
коряться Його слову і трудяться
разом з Ним, вони не зазнають
поразки. «Ідіть до всіх народів,
– звелів Він. – Ідіть у найвіддаленіші куточки земної кулі з
упевненістю, що Я перебуватиму
з вами й там. Працюйте з вірою і
довір’ям, бо Я ніколи не залишу
вас. Я завжди перебуватиму з
вами, допомагаючи виконувати ваш обов’язок, скеровуючи,
потішаючи, освячуючи і підтримуючи вас. Я вкладу в ваші уста
слова, які будуть спрямовувати
погляд людей до неба».6
Ті, хто стають дітьми Божими,
мають зобов’язання перед Богом
робити все, що тільки в їхніх
силах, аби знайти та спасти те,
що загинуло. Вони повинні використовувати усі наявні у них
можливості, щоб дати грішникам слово життя і спасаючу благодать Христа. Пам’ятаючи про
жертву Христа, яку Він звершив,
щоб дати людям досконалий
приклад, члени церкви повинні
наслідувати Його приклад самозречення і самопожертви, щоб
вони могли спасти душі, котрі
гинуть у невірі й гріху...
Проте як багато є таких членів церкви, які не відчувають
велику відповідальність за те,
щоб познайомити своїх друзів
та сусідів з Христом. Якщо б ми
всі несли любов Христа у своїх
серцях та істину на своїх устах,
якщо б ми старанно відкривали слово життя людям, котрі
нас оточують, показуючи, Ким
Христос є для нас і Ким Він хоче
стати для них, то сотні і більше
людей раділи б в істині сьогодні.
Але ми закриваємося в собі. Ми,

здається, думаємо, що з нами все
гаразд, і що говорити про Христа – то не наша справа. Невже
Він не є всім для нас? Якщо ми
здобуваємо якісь перемоги, то
хіба не завдяки Його благодаті
вони звершуються? Тоді чому ми
не повинні Його звеличувати?
Притчі про загублену драхму і
вівцю, яка заблудилася, навчають нас найбільш дорогоцінних
уроків. Ці притчі говорять про
людину, яка гинула, але повернулася. Багато, багато хто б повернулися, якби для них працювали
так, як це представлено в цих
притчах.
Зростання в благодаті проявляється у зростаючій здатності
працювати для Бога. Той, хто
навчається в школі Христа, буде
знати, як молитися і як свідчити
про Господа. Усвідомлюючи в
собі нестаток мудрості й досвіду,
він буде навчатися під керівництвом Великого Учителя, знаючи, що лише таким чином він
здобуде досконалість у Божому
служінні...
Члени церкви, просіть Бога
покласти на вас тягар розкривати Святе Письмо іншим людям і
виконувати місіонерську роботу
для тих, хто потребує допомоги.
Одні люди будуть врятовані
одним способом, інші – іншим,
але ця робота повинна завжди
здійснюватися так, як це вкаже
Господь.
Отож, приготуємося підняти
вгору стандарт Господа, стандарт
чистоти і святості. Нехай кожна
душа очистить своє власне серце
і приготується для Господа, коли
Він прийде із силою й великою
славою. Нехай благодать Христа
оживить віруючих, щоб вони
трудилися заради спасіння своїх
ближніх...
О, яка урочиста і важлива
робота довірена нам! Наскільки
далекосяжними є її результати!
Як нам знайти силу і мудрість,
необхідну для її успішного здійс5

нення? Як Даниїл шукав Господа,
так і ми повинні шукати Його.
Даниїл сказав: «І звернув я своє
обличчя до Господа Бога, – з
молитвою і благаннями, у пості, у веретищі та в попелі».
Нам потрібно шукати Господа у
смиренні й каятті, сповідуючи
наші гріхи і досягаючи тісного
єднання один з одним. Брати
і сестри, моліться, моліться за
себе і за інших!
Ми повинні з вірою приходити до Бога і висловлювати наші
прохання перед Ним, вірячи, що
Він буде діяти в наших інтересах і в інтересах тих, кого ми
прагнемо спасти. Ми повинні
більше часу присвячувати ревній молитві. З довірливою вірою
дитини ми повинні приходити
до нашого Небесного Отця,
розповідаючи Йому про всі наші
потреби. Він завжди готовий
пробачити й допомогти. Скарбниця Божественної мудрості
невичерпна, і Господь закликає
нас черпати з неї рясно...
О, якби ми відчули всепоглинаюче бажання пізнати Бога на
особистому досвіді, наблизитися
до Всевишнього, протягнути
вгору руку віри і довірити свою
безпорадну душу Тому, Хто
здатний врятувати. Його милість
краще, ніж життя.
Якби ми усвідомлювали, як
ревно трудився Ісус, щоб засіяти світ євангельським насінням, то ми, живучи наприкінці
часу благодаті, працювали б,
не покладаючи рук, аби дати
хліб життя душам, які гинуть.
Чому ми настільки холодні й
байдужі? Чому наші серця такі
нечутливі й несприйнятливі?
Чому ми не маємо бажання
присвятити себе тій роботі,
якій Христос присвятив Своє
життя? Щось має бути зроблено, аби вилікувати ту жахливу
байдужість, яка охопила нас.
Схилимо свої голови в покорі, усвідомлюючи, як мало ми
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зробили в порівнянні з тим,
що могло би бути зроблено для
сіяння насіння істини.
Мої дорогі брати і сестри,
я звертаюся до вас зі словами
любові та ніжності. Підійміться і цілком присвятіть себе
справі поширення істини для
теперішнього часу серед тих,
які блукають у темряві. Наповніться духом Великого Учителя
і Працівника. Навчіться у Друга
грішників, як служити душам,
котрі перебувають у гріхах.
Пам’ятайте, що в житті Його послідовників повинні проявитися
така ж посвята і така сама відданість справі Божій, – у кожному
громадському запиті, в кожному
земному почутті, – які було видно в Його житті. Божественні
вимоги завжди необхідно ставити на перше місце. Приклад
Христа повинен надихати нас
на безперервну працю для блага
інших людей.
Бог закликає кожного члена
церкви розпочати служіння
Йому. Істина, що не втілена в
життя, чи не передана іншим,
втрачає свою життєву силу і цілющу здатність. Кожен повинен
навчитися працювати і стояти
на своєму місці як носій тягаря.
Кожний приріст членів у лавах
церкви повинен бути додатковим засобом для виконання
великого Плану спасіння. Уся
церква як єдине ціле, церква, яка
діє в цілковитій єдності, повинна
бути живим, активним місіонерським засобом, котрим рухає і
керує Святий Дух.
Якщо ми шукатимемо Господа всім серцем, Він вирівняє дорогу перед нами. Всюди
навколо нас двері, відкриті для
служіння. Отож, з молитвою
вивчимо справу, яку потрібно
зробити, і після цього візьмемося за неї з повною вірою. Ми
повинні працювати в спокої та
смиренні, з лагідністю і покірливістю Христа, усвідомлюючи,

що на нас чекають важкі часи
і що нам завжди буде потрібна
небесна благодать, щоб знати,
як служити людям. Терплячий,
смиренний, благочестивий трудівник не буде працювати марно.
Наш загальний і особистий
успіх залежить не від чисельності, не від положення, не від
інтелектуальних досягнень, але
від ходіння з Христом і співпраці з Ним. Чим більш повно
ми наповнені Його Духом, тим
більше ми любитимемо свою
роботу і тим з більшою радістю
ми слідуватимемо за Господом.
Серця наші наповняться любов’ю Божою і ми будемо ревно,
з великою переконаністю і силою
говорити про розп’ятого Спасителя. І коли Він буде піднесений
перед людьми, то, споглядаючи
Його самопожертву, Його доброту, Його ніжне співчуття, Його
приниження і Його страждання,
їхні серця будуть пом’якшуватися і коритися, і вони будуть
знайдені для Його справи.7
ТІ, КОТРІ ЗАСЛУГОВУЮТЬ
НАШИХ НАЙКРАЩИХ ЗУСИЛЬ

Як будуть вдячні душі, котрі
зустрінуть нас в небесних оселях, коли усвідомлять, наскільки
любляча, співчутлива зацікавленість була проявлена заради
їхнього спасіння! Уся хвала,
честь і слава буде віддана Богові
й Агнцеві за наше викуплення,
але вдячність тим посередникам,
яких Він використовував для
спасіння душ, близьких до загибелі, не зменшить слави Божої.
Викуплені зустрінуть і впізнають тих, чию увагу вони направляли на Спасителя, Котрий
вознісся. Яке благословенне
спілкування вони матимуть з
цими душами! «Я був грішником, – скаже хтось, – без Бога і
без надії в світі, і ви прийшли
до мене і привернули мою увагу
до дорогоцінного Спасителя як
до єдиної надії. І я увірував у

Нього. Я покаявся у своїх гріхах
і удостоївся честі урочисто сісти
з Його святими на небесах у Христі Ісусі». Інші скажуть: «Я був
язичником в язичницькій країні.
Ви покинули друзів, залишили
зручний дім і прийшли, щоб
навчити мене, як знайти Ісуса і
повірити в Нього як в цілковито
істинного Бога. Я знищив своїх
ідолів і вклонився Богові, і тепер
я бачу Його віч-на-віч. Я спасенний, навіки спасенний, щоб
завжди дивитися на Того, Кого
я люблю. Тоді я бачив Його тільки очима віри, але зараз я бачу
Його таким, Який Він є. Тепер
я можу висловити свою подяку
за викупну милість Тому, Хто
полюбив мене і омив мої гріхи
Своєю кров’ю».
Інші висловлять свою вдячність тим, хто нагодував голодних і одягнув нагих. «Коли
відчай обплутав мою душу невір’ям, – скажуть вони, – Господь послав вас до мене сказати
слова надії й розради. Ви принесли мені їжу, вгамували голод
і донесли до мене Слово Боже,
яке відкрило мені мої духовні
потреби. Ви поводились зі мною
по-братськи. Ви співчували мені
в моїх скорботах і відновлювали
мою побиту й поранену душу,
щоб я міг вхопитися за руку Хри-

ста, простягнуту заради мого
спасіння. У моєму незнанні ви
терпляче розповідали мені, що
у мене є Небесний Отець, Який
піклується про мене. Ви читали
мені дорогоцінні обітниці зі
Слова Божого. Ви вселили в мене
віру, що Він спасе мене. Моє серце було пом’якшене, підкорене,
зламане, коли я розмірковував
про жертву, яку приніс Христос
заради мене. Я відчував спрагу
хліба життя, і істина стала дорога
моїй душі. І тепер я тут, спасенний, навіки спасенний, щоб
завжди жити в Його присутності
і славити Того, Хто віддав Своє
життя за мене».
Не б у д е к і н ц я р а д о с т і ,
коли викуплені зустріну ть і
привітають тих, хто працював
заради них! І зрадіють і затремтять від захвату серця тих, хто
жив не для того, аби догоджати
самим собі, але щоб стати благословенням для нещасних, які
мали так мало благословень!8
Очистимо свої душі послухом істині, підносячи свої руки
до неба «без гніву та сумніву»,
щоб отримати цей небесний
дар і усвідомити, за допомогою
благословенного досвіду, значення слів апостола: «щоб були
ви наповнені всякою повнотою
Божою».9

ПОЧИНАЮЧИ ТУТ, НЕГАЙНО,
ЗАРАЗ

Божий народ повинен бути
світлом у світі. Вони повинні
усвідомлювати, що на них покладена урочиста відповідальність
відбивати промені світла на шлях
тих людей, які не дотримуються
заповідей Божих. Сам Христос
сказав: «Ви світло для світу».
Ми повинні прагну ти стати
носіями світла. І коли світло
Божественної істини чітко сяятиме в словах і ділах дітей Божих,
чи буде видно серед носіїв світла
сварки, наклепи і лихослівʼя за
спиною інших? Світ не побачить
ніяких протиріч в житті тих, від
яких сяє небесне світло. Брати
і сестри, якщо ви дозволяєте
вашому світлу сяяти перед людьми, вони «побачать ваші добрі
справи і прославлять Отця
вашого Небесного». Внаслідок
цих добрих справ пошириться
вплив, що несе спасіння людям,
які бачать ці добрі справи. Бог
бажає, щоб наше світло постійно
сяяло.
У нічном у видінні Бог
відкрив мені духовний стан
членів церкви, які живуть в
Окленді і прилеглих містах.
Великий прапор було піднято
в той час, коли багато х то
висловлювали невдоволення,
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вишукували недоліки і своїми
словами завдавали шкоди один
одному; і цей прапор повернули, поки він не з’явився перед
ними, як велике дзеркало, і
кожен, подивившись в нього,
бачив своє відображення з
усіма його недоліками і гріхами.
Усю цю групу, що заблукала,
було переконано в гріховності
її поведінки; вони впали ниць
перед Богом і відразу ж почали сповідати свої гріхи; о,
яка це була сцена покаяння і
сповідання! Настало найбільш
чудове очищення стану і могутня сила Бога з’явилася.
Я не заспокоюся, поки такий досвід не відбудеться в
церкві тут. Ми хочемо побачити
спасіння нашого Бога. Ми хочемо, щоб істина поширювалася з
великою силою; і чому, о чому,
ми продовж уємо с тояти на
шляху? Чому ми засмучуємо
Святого Духа Божого? Чому ми
відкрито ганьбимо і безчестимо
Його, продовжуючи вести себе
егоїстично і ненавернено, і, тим
не менш, продовжуємо назива-
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ти себе християнами? Хай допоможе Господь, щоб кожен з нас
мав ясний зір, аби побачити, що
ми можемо зробити, дивлячись
на Ісуса і усвідомлюючи, якою
є наша поведінка в Його очах,
і як Він ставиться до заздрості
та розбратів. Хай допоможе нам
Бог усунути наші особисті вади
характеру. Ми хочемо побачити
прояв сили Божої в цій громаді.
Якби не так, то я не виходила б
зі свого будинку і не приходила
б говорити сюди так часто. Але
щоночі я не можу спати більше
декількох годин і часто вночі я
сиджу в ліжку, молячись Богові
за тих, які не усвідомлюють
свого духовного стану; потім я
підводжуся, ходжу по кімнаті
і кажу: «О, Господи, упорядкуй Свій народ, поки не стало
навіки занадто пізно!»10
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Організована
для служіння
Завжди, з тих пір як існує церква, у плані Господа вона повинна
була бути Його призначеним представництвом для спасіння душ.
Це не означає, що церква повинна
бути Спасителем, вона просто повинна бути знаряддям поширення
Євангелія світові й навернення
людей до віри в Єдиного Спасителя, «Ісуса Христа з Назарету» (Дії
4:10, 12; переклад з англ.).
«Церква – це визначений Богом засіб для спасіння людей.
Вона була створена для служіння,
і її місія полягає в тому, щоб нести
Євангеліє світові. Від початку Божий план передбачав, щоб Його
церква віддзеркалювала у світі
Його повноту і щедроти. Члени
церкви, яких Він покликав із
темряви до чудового Свого світла,
повинні являти Його славу».1
Церква повинна не тільки
проповідувати про розп’ятого і
воскреслого Спасителя, їй також
доручено відображати світові
красу Його характеру – Його
славу. Коли церква йде проповідувати Євангеліє і відображати світові красу характеру Христа, щирі
душі бачать світло і це спонукує
їх повірити в Ісуса. Таким чином,
церква є Божим призначеним
засобом для спасіння людства.

ТІЛО ЛЮДИНИ - ІЛЮСТРАЦІЯ
ПЛАНУ ХРИСТА ДЛЯ ЦЕРКВИ

Натхненний апостол у своєму
посланні до церкви в Коринті
дав глибоке пояснення віруючим
щодо церкви Христа: «Є різниця
між дарами милости, Дух же той
Самий. Є різниця між служіннями, та Господь той же Самий. Є
різниця й між діями, але Бог той
же Самий, що в усіх робить усе.
І кожному дається виявлення
Духа на користь... Бо як тіло
одне, але має членів багато, усі
ж члени тіла, хоч їх багато, то
тіло одне, – так і Христос» (1 до
коринтян 12:4-7, 12).
Як тіло людини складається
з різних органів і систем, які
виконують різні функції і все
ж діючих разом на благо всього тіла, також і церква Христа
співпрацює з багатьма її членами
в інтересах церкви і здійснення
її місії. І так само, як тіло людини має багато органів і кожен
з них виконує свою особливу
функцію, так само відбувається
і в церкві з її численними членами: усі виконують різну роботу
і займають різні посади. Не всі
повинні стати проповідниками,
пророками або вчителями; не
всі повинні стати керівниками,

касирами або займати будь-яку
іншу посаду в церкві. Але кожен
повинен виконувати роботу,
визначену йому або їй, узгоджено співпрацюючи і гармонійно
взаємодіючи з іншими членами
тіла (церкви).
У ранній християнській церкві «кожний член... повинен був
сумлінно виконувати доручену
йому справу, мудро використовуючи даровані йому таланти.
Декотрі отримали особливі дари
Святого Духа; і «поставив Бог у
церкві по-перше – апостолами,
по-друге – пророками, по-третє – учителями, потім дав сили,
також дари вздоровлення, допомоги, управління, різні мови» (1
до коринтян 12:28). Але усі ці
служителі повинні були працювати в злагоді».2
ХРИСТОС ОРГАНІЗУВАВ СВОЮ
ЦЕРКВУ

В усьому, що робить Христос,
панує досконалий порядок. У
всьому в Нього панує досконала організація: і у створенні
незліченних світів у величезному Всесвіті, і в усіх справах і
в управлінні Всесвітом. Точно
так само відбувається і в заснуванні Його церкви на землі. Сам
9

Христос зробив перший крок в
організації Своєї церкви з більш
простою формою організації, що
підходить для церкви, що тільки
зародилася, і яка нараховувала
тоді лише кілька членів.
«Посвячення дванадцятьох
через покладання рук було першим кроком на шляху організації церкви, яка після вознесіння
Христа мала продовжувати Його
справу на землі».3
Невдовзі, після вознесіння
Христа, було зроблено наступний крок під час апостолів. Під
керівництвом Святого Духа апостоли продовжували виконувати
роботу Христа, проповідуючи
Євангеліє та розвиваючи організацію церкви.
Коли Ісус вперше організував
Свою церкву з дванадцяти, наприклад, тільки Юді була дана
відповідальність служити касиром групи. Під час апостолів
інші відповідальності були доручені іншим, наприклад, через
покладення рук семи дияконам.
Оскільки кількість членів зросла
і тягар відповідальності збільшився, виникла необхідність у
подальшому розвитку організації, щоб виконати все необхідне в
роботі та місії всесвітньої церкви.
МЕТА ЦЕРКОВНОЇ
ОРГАНІЗАЦІЇ

Дух Пророцтва розкриває
мету Христа в організації Своєї
церкви.
Для місійних цілей: «Церква
Христа на землі була створена
для місійних цілей, і Господь
бажає бачити, як вся церква
вишукує шляхи та засоби, за
допомогою яких знатні і прості
люди, багаті та бідні могли б почути вістку істини».4
Для підтримання порядку
і гармонії у всесвітній церкві:
«У наступний період історії
ранньої церкви, коли в різних
частинах світу численні групи
віруючих почали створювати
громади, церковна організація
10

продовжувала вдосконалюватися, прагнучи до порядку і
злагоджених дій».5
Щоб не допустити помилкових вчень і спростувати вимоги,
які не знаходять схвалення у
Слові Божому: «О, як би зрадів
сатана, якщо б він міг проникнути в ряди нашого народу і розладнати роботу в той час, коли
настільки необхідною є ретельна
організація, аби протистояти
псевдовченням і спростувати всі
вимоги, які не знайшли схвалення у Слові Божому!»6
Щоб забезпечити утримання
служителів.
Для організації роботи в нових полях.
Щоб захистити як членів
церкви, так і служителів від недостойних членів.
Щоб забезпечити збереженість церковного майна.
Для розповсюдження істини
за допомогою друкованих видань.
Для багатьох інших цілей.7
СЕКРЕТ УСПІХУ В ЦЕРКВІ
ОСТАНКУ

Коли церква Останку була
організована за часів сестри
Е. Г. Уайт, деякі виступали проти
цього, тому що боялися, що результатом буде папство. Однак
слуга Господа заохочувала членів, підтримуючи і допомагаючи
заснувати систему церковної
організації.
«Щодо становлення організації нам довелося витримати
запеклу боротьбу. Незважаючи
на те, що відносно цього питання
Господь давав не одне свідоцтво,
залишалося все ще досить багато
супротивників, з якими доводилося вести безперервні дискусії.
Тим не менш, ми були впевнені
в тому, що Господь Бог Ізраїлів
йшов попереду нас і керував
нами через Своє провидіння».8
Це Святий Дух керував піонерами в організації церкви, незважаючи на опозицію. Вони йшли
вперед, вирішивши коритися

Божому повелінню заснувати
систему організації. За словами
слуги Господа секрет їхнього
успіху був у наступному: «Наша
робота просувалася вперед не за
рахунок щедрих пожертвувань
окремих осіб і не за рахунок доходів від отриманої спадщини,
тому що серед нас було мало
багатих людей. Виникає запитання: у чому ж тоді секрет нашого
успіху? – Ми рухалися вперед
під керівництвом Вождя нашого
спасіння. Бог благословляв наші
об’єднані зусилля. Істина поширювалася і процвітала. Наших
установ ставало все більше і
більше. Гірчичне зерно виросло і
стало великим деревом. Система
організації дала чудові результати. Згідно з ученням Біблії була
введена система регулярних пожертвувань.* Наше «тіло» було
«складено» за допомогою різних
зв’язків, які взаємно зміцнюють.
У міру нашого просування вперед наша система організації продовжувала залишатися настільки
ж ефективною, як і раніше».9
СИСТЕМА ОРГАНІЗАЦІЇ,
ВИЗНАЧЕНА БОГОМ ДЛЯ
ЙОГО ЦЕРКВИ

Біблія і Дух Пророцтва ясно
виклали систему організації,
яку Бог передбачив для Своєї
церкви. Біблія ясно говорить, що
Христос є «Голова тіла, Церкви»
(До колосян 1:18).
Це протирічить папській системі, в якій одна людина стоїть
на чолі всесвітньої церкви. Дух
Пророцтва говорить: «У Своєму
Слові Бог не зробив ані найменшого натяку на призначення
будь-якої особи головою церкви.
Вчення про папську верховну
владу явно суперечить вченню
Святого Письма. Папа не може
мати жодної влади над церквою
Христа, він незаконно привласнив її собі».10
«Церква збудована на Христі
й повинна коритися Йому як
своєму Голові. Вона не може

залежати від людини або перебувати під її керівництвом.
Чимало людей стверджують,
що відповідальне становище в
церкві дає їм право диктувати
іншим, у що вони мають вірити і
що повинні робити. Бог не схвалює цього. Спаситель говорить:
«Ви всі брати».11
«Христос є Голова церкви.
Члени Його тіла дотримуються
напрямку та вказівок Голови,
подібно до того, як члени людського тіла коряться імпульсам
розуму».12 Якщо б усі віруючі
сприйняли це серцем, то організована церква Христа виглядала
б краще, аніж у минулому, коли
члени церкви були навчені сподіватися на людину як керівника.
В організованій церкві Христа, ті, які обрані бути керівниками, мають певну владу у
своїй сфері, але вони не є вищим
авторитетом у церкві.
«Але коли своє судження
висловлює Генеральна Конференція, яка є найвищим Божественним авторитетом тут, на
землі, після цього не слід наполягати на своїй власній думці
й незалежності, але потрібно
підкоритися».13
«У той час як маленька група
людей, яким довірено загальне
керівництво в роботі, прагнула
від імені Генеральної Конференції
здійснити нерозумні плани і перешкодити розширенню справи
Божої, я сказала, що відтепер не
можу вважати голос Генеральної
Конференції, яку представляють
ці кілька людей, голосом Божим.
Але це не говорить про те, що
рішення сесії Генеральної Конференції, що складається з законно
обраних представників, зібраних
з усіх кінців всесвітнього поля,
не гідні поваги. Бог визначив, що
представники Його церкви з усіх
кінців землі, збираючись разом
на Генеральну Конференцію,
будуть мати владу. Для деяких
людей існує небезпека зробити
помилку, вважаючи, ніби розум

і судження однієї людини або
маленької групи людей в повній мірі володіють авторитетом
і впливом, якими Бог наділив
Свою церкву у вигляді судження
і голосу Генеральної Конференції,
яка збирається з метою планування подальшої діяльності в ім’я
процвітання і просування Його
справи».14
Слуга Господа ясно представила систему організації і
порядку, якою необхідно керуватися в Христовій церкві Останку.
Вищий авторитет у церкві не
дано одній людині (Президенту
Генеральної Конференції) або
невеликій групі людей (Виконавчому Комітету Генеральної
Конференції або Консиліуму Генеральної Конференції), а даний
представникам або делегатам з
усіх частин землі, зібраних на
сесії Генеральної Конференції.
Саме вони планують роботу
всесвітньої церкви, обирають
служителів Генеральної Конференції, доходять до згоди з
доктринальних питань, а також
вирішують складні питання,
не вирішені на різних рівнях
організованої церкви. Ті, які
обрані служителями Генеральної
Конференції, повинні діяти під
час свого терміну служіння як
виконавчий орган, виконуючи
рішення Генеральної Конференції, прийняті на сесії. Між
сесіями вони діють від імені Генеральної Конференції і повинні
на наступній сесії Генеральної
Конференції представити звіт
про свою роботу протягом цього терміну. Ця система повинна
втілюватися на всіх рівнях церкви – в Унії, Полі та Місії. Це
абсолютно не схоже на папство
або царську владу. Це не диктаторство однієї людини чи невеликої групи людей, котрі мають
владу, але найперше це людина
та її співробітники, які діють
разом як служителі, виконуючи
рішення, прийняті церквою на
сесіях як голос Божий.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ПРОТИ ДУХУ
НЕЗАЛЕЖНОСТІ

Слуга Господа застерігала
віруючих проти духу незалежності, який проникає в церкву.
Сатана намагається зруйнувати
єдність церкви, представляючи її
членам помилкові теорії та ідеї.
«Деякі з них висувають думку, що в заключний період часу
кожне дитя Боже буде діяти
незалежно від будь-якої релігійної організації. Але Господь
показав мені, що в нашій роботі
жодна людина не може діяти
незалежно. Усі зірки на небі підпорядковуються визначеному
закону, і кожна з них відбиває
своє світло на іншу, виконуючи
цим Божу волю. І всі разом вони
підкорюються одному закону,
що керує ними. І для того, щоб
робота Божа могла розумно й
успішно просуватися вперед,
Його народ повинен бути згуртованим воєдино».15
«У рядах наших працівників
панує дух відокремленості та
дезорганізації... Мені було показано, що в цьому проявляється
підступний задум сатани. Цим
він хоче вселити людям думку
про те, що Богові угодно, щоб
вони йшли своїм власним шляхом, незалежно від решти братів.
У цьому полягає велика небезпека, яка загрожує процвітанню
нашої роботи. Ми повинні рухатися розсудливо та обережно,
в цілковитій згоді з рішеннями
братів, бо тільки в цьому наша
безпека і сила; в іншому випадку
Бог не зможе працювати з нами,
через нас і за нас».16
Сатана добре знає, що сила
народу Божого полягає в їхньому союзі з Христом і один з
одним. Але якщо вони будуть
дезорганізовані і розділені, то
стануть слабкими і їх легко буде
перемогти.
«Радьтеся разом!», – ось звістка, яку мені знову і знову повторює ангел Господній. Впливаючи
на судження однієї людини, са11

тана може спробувати керувати
справами так, як йому завгодно.
Можливо, йому вдасться ввести в оману двох осіб; але коли
радяться кілька людей, так безпечніше вирішувати питання... В
єдності – сила; у розладі – слабкість і поразка».17
Немає такого часу, коли Христос скасує систему організації в
Своїй церкві на землі; вона буде
існувати до кінця. Чим ближче
Божий народ Останку до кінця,
тим більше він буде мати потребу
організації та досконалої єдності.
Вісниця Господа сказала: «Ми
хочемо бачити наші шляхи рівними, щоб не руйнувалася система
нашої організації і той порядок,
який був заснований зусиллями
мудрих і уважних працівників.
Ми не можемо наділяти правом
керування тих людей, які самі,
будучи дезорганізовані, бажають
у даний час контролювати хід
нашої роботи».18
ОСТАННІЙ ЗАКЛИК І МІСІЯ
ОСТАНКУ

У Біблії та Дусі Пророцтва
останній заклик і місія Христової церкви Останку ясно
представлені в книзі Ісаї (58:12):
«І руїни відвічні сини твої позабудовують, поставиш основи
довічні, і будуть тебе називати:
«Замуровник пролому, направник
шляхів для поселення!»
Дух Пророцтва пояснює, що
це пророцтво стосується церкви
Останку: «Наприкінці часу має
бути відроджена кожна Божественна постанова. Пролом,
зроблений у Законі внаслідок
зміни людиною суботи, має
бути замурований. Божий народ
Останку постане перед світом як
реформатор, вказуючи усім, що
Закон Божий – це основа кожної
справжньої реформи... Ясними,
зрозумілими словами вони говоритимуть про необхідність
послуху всім Заповідям Десятислів’я. Спонукувані любов’ю
Христа, Божі діти співпрацюва12

тимуть з Ним у відбудові руїн.
Вони повинні стати замуровниками пролому, направниками
шляхів для поселення».19
«Тут терпеливість святих,
що додержують заповіді Божі та
Ісусову віру» (Об’явлення 14:12).
Цей вірш говорить саме про
ту групу людей, які є кінцевим
результатом Третьої ангельської
вістки. Це опис церкви Останку,
яка отримає перемогу в останній
битві Бога і Його народу Останку
проти сатани.
Члени церкви Останку повинні йти проголошувати останню звістку застереження
усім жителям цього світу. Ця
звістка повинна зосередитися
на Христі як живій ілюстрації
праведності Божого характеру,
святості й красі Закону. Але ця
остання звістка милості повинна бути представлена світові не
тільки красномовними словами,
але перш за все силою зміненого
характеру і святого життя за
прикладом Христа.
«Останні промені благодатного світла, остання вістка милості,
яку потрібно нести світові, – це
відкриття Його характеру любові.
Діти Божі повинні виявляти Його
славу. Своїм життям і характером
вони мають відкривати, що Божа
благодать зробила для них».20
Причина того, що церква
Останку, незважаючи на всі її
зусилля зробила так мало, – це
недоліки характеру в житті її
членів. Перш ніж Святий Дух
зможе дати нам необхідну силу
для проповіді вічного Євангелія,
наш характер повинен бути змінений. Щирі душі в різних частинах землі, які все ще знаходяться
не в отарі Христа, очікують, поки
в житті Божого народу Останку
засяє світло і тоді вони будуть
залучені в стадо.
ВИСНОВОК

З моменту її організації і до
кінця часу церква була покликана свідчити про Христа. Бог

бажав через Свою церкву явити
Свій характер світові і представити Свою форму правління.21
Порядок і Божественна гармонія, які існують на небі, повинні
бути представлені світові через
її членів. Божий Останок – це
останні знаряддя для повного
здійснення Божого плану для
Його церкви. Так, нарешті, завершиться велика боротьба. Таким чином повністю проявиться
краса вічного Євангелія і воно
буде повною мірою проповідано
всьому створінню. Так характер
Божий і Його Закон будуть повністю виправдані перед усіма
створеними істотами у Всесвіті.
Багатства милості Христа, Його
благодаті і Його любові будуть в
повній мірі, врешті-решт, явлені
народом, який носить Його ім’я,
не тільки перед світом, але перед
усіма небесними і земними істотами у всьому Всесвіті.
Посилання:
1. Дії апостолів. – С.9.
2. Там саме. – С.92.
3. Там саме. – С.18.
4. Свідоцтва для церкви. – Т.6. –
С.29.
5. Дії апостолів. – С.91, 92.
6. Свідоцтва для проповідників. –
С.489.
7. Див. там саме. – С.26.
8. Там саме. – С.26, 27.
9. Там саме. – С.27.
10. Велика боротьба. – С.51.
11. Бажання віків. – С.414.
12. Рев’ю енд Геральд, 18 липня 1882
року.
13. Свідоцтва для церкви. – Т.3. –
С.492.
14. Там саме. – Т.9. – С.260, 261.
15. Там саме. – С.258.
16. Свідоцтва для проповідників. –
С.488, 489.
17. Свідоцтва для церкви. – Т.5. –
С.30.
18. Там саме. – Т.9. – С.258.
19. Пророки і царі. – С.678.
20. Наочні уроки Христа. – С.415, 416.
21. Бажання віків. – С.680.
[* Див. Свідоцтва для
проповідників. – Додаток, п. №3.]
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Подібно
до осiннього
листя
Компіляція з Біблії і Духа Пророцтва
з коментарями Маріо Лінареса, Бразилія

Чи думали ви коли-небудь
про те, скільки листя опадає
восени? Кількість листя, те, як
м’яко і тихо воно опадає і як воно
покриває землю – це прекрасна
ілюстрація того, як Слово Боже
повинно бути принесено світові
і його чудові результати.
«Бо як дощ чи то сніг сходить
з неба й туди не вертається,
аж поки землі не напоїть, і родючою вчинить її, і насіння дає
сівачеві, а хліб їдунові, – так буде
і Слово Моє, що виходить із уст
Моїх: порожнім до Мене воно не
повертається, але зробить, що Я
пожадав, і буде мати поводження
в тому, на що Я його посилав»
(Ісаї 55:10, 11).
МОВЧАЗНІ ВІСНИКИ

Історія людської культ ури тісно пов’язана з засобами
масової інформації, які існували

в різні століття. Хоча сьогодні
сучасні засоби дозволяють нам
майже миттєво спілкуватися
з будь-якою частиною світ у
за допомогою електронних
пристроїв, існує засіб, який
все ще є найбільш ефективним в проповіді Євангелія. Це
друковані видання.
У п’ятнадцятому столітті
Й о г а н н Гу т е н б е р г ( 1 3 9 8 1468) здійснив революцію типографського преса завдяки
своєму винаходу механічних
рухливих літер, щоб друкувати на папері. Цей винахід
зіграв ключову роль у розвитку
Протестантської Реформації, а
також Індустріальної Революції,
заклавши матеріальну основу
для нашої сучасної економіки,
заснованої на знаннях, і для
поширення масового навчання
людей.

Першою роботою, яку Гутенберг надрукував у декількох
екземплярах, була Біблія. У
даний час, згідно Звіту про поширення Святого Письма в
2017 році Об’єднаних Біблійних
Товариств, Новий Заповіт був
перекладений на 1515 мов світу,
а повна Біблія на 674 мови,
також вона залишається книгою, яка найкраще продається
у світі. Підраховано, що з 19
століття було поширено більше
п’яти мільярдів екземплярів
Біблії. Протягом останніх років
Об’єднані Біблійні Товариства
розповсюджують приблизно 30
мільйонів екземплярів Біблії
щороку, не рахуючи Нового
Заповіту і окремих частин Біблії.
Подібну роботу необхідно
здійснити і з нашими
публікаціями. Слуга Господа говорить: «Яскраві промені світла
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повинні сяяти зі сторінок наших
книг і періодичних видань, представляючи світові світло істини
для нашого часу».1
Господь дав нам друковані
сторінки як прекрасний спосіб
принести Євангеліє спасіння
світові. Їх можна видавати і легко
поширювати, буквально до краю
землі, приносячи в кожен дім.
Наступні істини про нашу видавничу роботу застосовуються
до наших видань у друкованій та
електронній формі.
ПОЧАТОК НАШИХ
ПУБЛІКАЦІЙ

Вісниця Господа пише: «На
зібранні, що відбулося в листопаді 1848 року в Дорчестері, штат
Массачусетс, мені було дано видіння про проголошення вістки
попечатання і про обов’язок
наших братів публікувати послання, що проливають світло,
яке освітлює наш шлях.
Після цього видіння я сказала своєму чоловікові: «У мене є
звістка для тебе. Тобі необхідно видавати невелику газету і
розсилати її людям. Нехай вона
буде невеликою, але коли люди
прочитають її, вони почнуть
посилати кошти для її видання,
і успіх їй буде забезпечено. Мені
було показано, що з цього скромного початку промені світла
поширяться по всьому світові».2
«Дорогоцінні надруковані
листи були принесені в дім і
покладені на підлогу, зібралася
невелика група зацікавлених
людей, ми схилилися на коліна
над газетами, і зі смиренням сердець і з рясними слізьми благали
Господа вилити Свої благословення над цими друкованими
вісниками істини.
Коли ми склали газети, мій
чоловік спакував їх і написав на
конвертах адреси тих, хто міг
би, на його думку, прочитати
їх, склав газети в сумку і пішки
вирушив у Мідлтаун на пошту».3
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МЕТА НАШИХ ВИДАНЬ

«На наші видання покладено
найсвятіше завдання: просто і
доступно пояснювати духовні
основи нашої віри. Люди всюди
займають якусь одну сторону:
вони збираються або під прапором істини і праведності, або
під прапором відступницьких
сил, що борються за пальму
першості. У наш час Божу вістку до світу потрібно звіщати
так яскраво і переконливо, щоб
люди опинялися віч-на-віч,
розумом до розуму і серцем до
серця з істиною. Вони повинні
побачити її переваги над численними оманами, що здобувають собі місце під сонцем
з однією метою: якщо тільки
можливо, витіснити Слово
Боже для нашого серйозного і
урочистого часу.
Велична ме та наших видань – звеличувати Бога, привертати увагу людей до живих
істин Його Слова. Бог закликає
нас підняти не наш прапор,
не прапор цього світу, а Його
прапор істини».4
«Книги, що виходять у наших видавництвах, повинні
готувати народ до зустрічі з
Богом. По всьому світові їм
треба здійснювати ту саму роботу, що була виконана Іваном
Хрестителем для юдейського
народу. За допомогою різких попереджувальних звісток Божий
пророк пробуджував людей від
світського сну. Через Івана Бог
покликав відступницький Ізраїль до покаяння. Своєю проповіддю істини пророк викривав
популярні омани. На противагу
псевдовченням свого часу істина в його викладі поставала
як вічне визначення. «Покайтесь, бо наблизилось Царство
Небесне!», – такою була звістка
Івана (Від Матвія 3:2). Ту саму
звістку, через книги наших видавництв, треба звіщати світові
сьогодні».5

НАШІ ПУБЛІКАЦІЇ ПРО
ЗДОРОВ’Я

«Наша література про здоров’я – це рука Євангелія, яка
допомагає, яка відкриває шлях,
дозволяючи істині увійти і спасти багато душ. Я не знаю, що ще
здатне так швидко відкривати
серця, як ця література. Якщо
читати її і на практиці застосовувати настанови, що містяться
в ній, вона приведе душі до вивчення Біблії, щоб вони змогли
краще зрозуміти істину».6
«Дуже важливою роботою є
поширення наших публікацій
про здоров’я. Усі ті, хто вірять
в особливі істини для нашого
часу, повинні проявляти до неї
живий інтерес. Бог бажає, щоб
зараз, як ніколи раніше, розум
людей був відкритий для дослідження великого питання про
стриманість і тих принципів,
на яких ґрунтується справжня
реформа здоров’я...
Справжня релігія і закони
здоров’я йду ть пліч-о-пліч.
Неможливо працювати заради
спасіння людей, не переконуючи їх у необхідності залишити
гріховні нахили, які руйнують
здоров’я, порочать душу і перешкоджають розумові сприймати Божественну істину».7
«Публікації про реформу
здоров’я досягнуть багатьох з
тих людей, які ніколи не побачать і не будуть читати літературу з біблійних питань... Люди
повинні пізнати істину про
реформу здоров’я. Вона є важливою для того, щоб привертати
увагу до біблійної істини».8
«Багато з тих, кого вважають безнадійно розбещеними,
прийдуть до істини в разі, якщо
отримають відповідне повчання
щодо своїх нездорових звичок.
І тоді вони зможуть піднестися,
стати благородними і освяченими, посудинами, які Господь
зможе використовувати. Нехай
у ваших руках буде відповідна

література, нехай ваше серце
сповниться Христової любові до
людей, щоб ви могли досягти їх
там, де вони знаходяться».9
«Реформа здоров’я досягає
тієї групи людей, яку інакше
ніколи б не вдалося досягти
істиною. Існує нагальна потреба розгорнути роботу, яка
б допомогла в даний час людям – як віруючим, так і невіруючим – бесідами про здоров’я
і публікаціями про здоров’я. Я
не можу зрозуміти, чому наші
книги про здоров’я не займають відповідне їм місце поряд з
іншими нашими публікаціями,
незважаючи на людську упередженість».10
НАШІ ПУБЛІКАЦІЇ ПОВИННІ
ПОШИРИТИСЯ ВСЮДИ

«Наші видання повинні поширюватися всюди. Нехай вони
будуть надруковані багатьма
мовами. Трьохангельська звістка повинна бути проголошена
як через літературу, так і через
живих учителів».11
«Є багато місць, де голос
проповідника не може прозвучати і жителів цих місць можна
привернути до Спасителя тільки
за допомогою літератури – книг,
журналів і брошур, що містять
біблійну істину, необхідну людям. Нашу літературу потрібно
поширювати всюди. Іс тину
треба сіяти скрізь, бо не знаємо, що успішніше буде – те чи
інше. У нашому помилковому
судженні ми можемо вважати
нерозумним надання літератури
саме тим, які найбільш охоче
приймуть істину. Коли ми даємо
людям книги, що містять істину
для теперішнього часу, ми не
знаємо, настільки хорошими
можуть бути результати».12
«У справі просвіти і утвердження душ в істині наші видання будуть виконувати набагато більшу роботу, ніж може
зробити одне тільки служіння
слова».13

«Ми швидко наближаємося
до кінця. Друкувати і розповсюджувати книги та журнали, що містять істину для
теперішнього часу, – ось наша
робота».14
«Публікації повинні видаватися і поширюватися подібно
до осіннього листя. Ці мовчазні
вісники навчають і формують
розум величезної кількості людей в кожній країні і в кожному
народі».15
«Якщо і є якась робота,
більш важлива, ніж всі інші, то
це поширення наших видань у
суспільстві, щоб таким чином
спонукати людей досліджувати
Писання».16
«Кожному віруючому слід
поширювати брошури, листівки
та книги, що містять звістку для
нашого часу».17
«Кінець близько. Багато часу
вже витрачено даремно. Книгам
давно вже слід було бути у читачів. Продавайте їх повсюдно. Нехай вони поширюються, подібно
до осіннього листя».18
БОЖЕСТВЕННА СТРАТЕГІЯ

«Бог визначив літературний
євангелизм як засіб донесення
до людей світла, що міститься в
наших книгах, і ті, хто розповсюджують літературу, повинні
пройнятися важливістю своєї
справи, щоб якомога швидше
принести в світ книги, необхідні
для його духовної освіти і просвіти. Господь бажає, щоб саме
цю роботу Його народ здійснював у даний час. Всі, хто присвятив себе Богові і Його справі в
якості розповсюджувачів літератури, сприяють у сповіщенні
останньої вістки застереження
світу. Дану роботу неможливо
переоцінити, оскільки без зусиль літературних євангелістів
багато людей ніколи б не почули
застереження».19
«Літературний євангелизм,
організований і здійснюваний
належним чином, – це місіонер-

ська робота найвищого порядку,
добрий і успішний метод, який
може бути використаний, щоб
донести до людей важливі істини
останнього часу».20
«Я отримала настанову про
те, що слід відродити і розвивати
роботу літературних євангелістів. Це робота Господа, і благословення перебуватиме на всіх,
хто щиро і старанно бере участь
в ній».21
«Книговидання має стати
засобом швидкого розповсюдження того священного світла,
яким є істина для теперішнього
часу».22
«Для продажу нашої літератури повинні бути організовані
кампанії книгонош, щоб світ дізнався про те, що йому належить
незабаром».23
«Коли члени церкви усвідомлять важливість поширення
нашої літератури, вони більше
часу нададуть цій роботі. У домівках людей з’являться газети,
брошури і книги, які різними
способами проповідують Євангеліє».24
«Ми мали можливість бути
присутніми на табірних та на
інших великих церковних зібраннях, де проповідники ясно
представляли людям небезпеку
часу, в який ми живемо і велику
важливість швидкого поширення нашої літератури. У відповідь
на ці заклики брати і сестри
вийшли вперед і купили багато
книг. Деякі купували трохи, а
інші – у великій кількості. Більшість покупців одразу ж розплачувалися за придбані книги.
Кілька людей пообіцяли зробити
це пізніше.
Оскільки книги продавалися
недорого, а ціни на деякі книги
були з цієї нагоди особливо
знижені, багато книг було куплено, в тому числі і людьми, які не належать до нашого
віросповідання. Вони говорили:
«Мабуть, в цих книгах міститься
звістка для нас. Ці люди готові
15

жертвувати, щоб ми могли мати
ці книги. Ми придбаємо їх для
себе і для наших друзів».
Але, на превеликий жаль, невдоволення проявилося серед
деяких людей з нашого народу.
Один брат сказав: «Цій роботі
необхідно покласти край, бо ми
зазнаємо збитків». Коли один
член церкви забирав із собою
оберемок книг, служитель, який
відповідав за розповсюдження
книг, поклав йому руку на плече і
запитав: «Брате, що ти збираєшся
робити з такою кількістю книг?»
Потім я почула голос нашого Радника: «Не забороняйте їм. Саме
цю роботу і потрібно робити.
Кінець близько. Вже й так змарновано багато часу, протягом якого
повинні були розповсюджуватися
дані книги. Продавайте їх повсюдно, в усіх куточках землі. Розповсюджуйте їх подібно до того,
як розлітається осіннє листя. Ця
робота повинна продовжуватись,
і ніхто не має права перешкоджати їй. Душі гинуть без Христа.
Хай вони будуть попереджені про
Його скорий прихід на хмарах
небесних».
Дехто з працівників були
дуже пригнічені. Один з них
плакав і говорив: «Це ж несправедливо так проводити
видавничу роботу, віддаючи на
продаж книги за такою низькою
ціною; крім усього, ця робота
позбавляє нас певного доходу,
яким підтримувалася наша справа». На це Голос відповів: «Ви не
понесете збитків. Працівники,
які купили книги за зниженими
цінами, не змогли б настільки
швидко отримати прибу ток,
якби це не було пов’язано з так
званою жертвою. Багато хто
тепер купують для себе і своїх
друзів, які в іншому випадку й
не подумали би купити».25
«Безмовні вісники, які оселилися в домівках людей завдяки
праці літературного євангеліста,
будуть зміцнювати євангельське
служіння в усіх напрямках, тому
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що Святий Дух впливатиме на
розум читачів так, як Він впливає
на розум слухачів проповіді. Те
ж саме служіння ангелів, яке
супроводжує роботу служителя,
супроводжує і читання книг, що
містять істину».26
«Поки триває випробування,
доти будуть можливості для роботи книгонош... Поки на небі
не промовлене слово: «Звершилось», будуть місця для роботи і серця, які прийматимуть
звістку».27
«Зі світла, даного мені, я
знаю, що там, де на полі є один
літературний євангеліст, їх повинно бути сто».28
РОЗШУКУЄТЬСЯ... МОЛОДЬ!

У кожному столітті Бог має
особливо обраних молодих людей для великих відповідальностей: «Добре для мужа, як
носить ярмо в своїй молодості»
(Плач Єремії 3:27). Багатьом з
тих, які прийняли заклик і були
вірними своїй місії, Бог довірив
відповідальні посади, зробивши
їх світлом спасіння для світу.
«Христу потрібні молоді люди,
котрі б виявили бажання нести
істину світові. Розшукуються духовно стійкі люди, здатні знайти
роботу всюди, тому що вони шукають її. Церква потребує енергійних людей, які б відновили її
ряди; вона потребує постійних
працівників, здатних виправляти
її помилки і омани; потребує людей, які вдихнуть свіжу енергію
в згасаючі зусилля нечисленних
трудівників; потребує людей,
чиї серця зігріті християнською
любов’ю, чиї руки з готовністю
беруться за роботу заради Творця».29
«Господь звертається до нашої
молоді, закликаючи її працювати
книгоношами і літературними
євангелістами, іти в кожен дім, де
люди ще не чули істини...
Перед нами робота. Виховуйте, виховуйте, виховуйте
молодих людей, щоб вони змог-

ли присвятити себе служінню
слова. Виховуйте їх, спонукаючи
стати літературними євангелістами і продавати книги, які
Господь написав Своїм Святим
Духом. Таким чином ці матеріали досягнуть великої кількості
людей, які ніколи б не почули
істину, якщо б її не принесли до
їхніх дверей. Це робота євангеліста».30
Подібно до того, як держави
цього світу закликають молодь
на військову службу, кожна
молода людина повинна дати
обітницю Богові – присвятити
хоча б один рік свого життя Йому
на служіння, а розповсюдження
книг – це найкращий спосіб
послужити Йому. Це буде чудовим досвідом, який зміцнить
їхню віру в Бога і допоможе їм
прийняти найкращі рішення
для нинішнього і майбутнього
життя.
«І почув я голос Господа, що
говорив: «Кого Я пошлю, і хто
піде для Нас?» А я відказав: «Ось
я, – пошли Ти мене!» (Ісаї 6:8).
З рішучістю і витривалістю
молоді, досвідом зрілих людей,
простотою дітей і силою Святого Духа «проповідувана буде
ця Євангелія Царства по цілому
світові, на свідоцтво народам
усім. І тоді прийде кінець!» (Від
Матвія 24:14).
НАГОРОДА ТИМ, ЯКІ
СПІВПРАЦЮЮТЬ З БОГОМ

Господь винагородить і примножить навіть найменші зусилля у справі сповіщення Євангелія
світові. Його слово не повернеться даремним. Крім того, що ми
співпрацюємо у справі спасіння
інших людей, цим ми гарантуємо
спасіння і собі.
Ми раді тому, що є брати і
сестри, – цілі родини, – які були
приведені до пізнання істини
через брошури, журнали або
книги, що містять світло для теперішнього часу. Але зі злиттям
Святого Духа, Пізнього дощу,

Посилання:

«незабаром понад тисячу чоловік навертатимуться щодня, і
більшість з них своїм першим
знайомством з істиною буде
зобов’язана нашій літературі».31
Викуплені отримають на небі
прекрасні вінці з зірками, щоб
усю вічність радіти нагороді Господа і задовольнятися тим, що
бачать в обіймах Христа тих, кого
вони привели до Спасителя. У
деяких були «дуже яскраві вінці,
а в інших – трохи тьмяніші. Деякі
вінці були усіяні багатьма зірка-

ми, а в інших сяяло лише кілька
зірок. Усі були цілком задоволені
своїми вінцями».32
Усі обітниці Господа повністю
виконаються.
«Хліб свій пускай по воді, бо по
багатьох днях знов знайдеш його»
(Екклезіаста 11:1).
«Хто сіє з слізьми, зо співом
той жне: все ходить та плаче,
хто носить торбину насіння на
посів, – та вернеться з співом,
хто носить снопи свої!» (Псалом
126:5, 6).
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Середа, 12 грудня 2018 року

Еміль Барбу, Румунія

Робота Євангелія,
що відкриваЄ нові
перспективи
Велике євангельське доручення Ісуса Христа Його учням
говорить: «Тож ідіть, і навчіть
всі народи, христячи їх в Ім’я
Отця, і Сина, і Святого Духа,
навчаючи їх зберігати все те, що
Я вам заповів. І ото, Я перебуватиму з вами повсякденно аж до
кінця віку! Амінь» (Від Матвія
28:19, 20).
Що є Євангелієм у цьому дорученні? Євангеліє – це Добра
звістка. Звістка передається
словами. Отже, Євангеліє або
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Добра звістка – це всі слова, які
втілені в Ісусі Христі. «І Слово
сталося тілом» (Від Івана 1:14).
Дійсно, все, що оточує нас, є нічим іншим як результатом слів
Бога. Біблія говорить: «І сказав
Бог: «Хай станеться світло!» І
сталося світло... І сказав Бог:
«Нехай збереться вода з-попід
неба до місця одного, і нехай
суходіл стане видний». І стало
так» (Буття 1:3, 9). Навіть
матерія була створена Його
словом!

Апостол Іван говорить: «На
початку було Слово, а Слово в
Бога було, і Бог було Слово... Усе
через Нього повстало, і ніщо,
що повстало, не повстало без
Нього» (Від Івана 1:1, 3).
Апостол Павло пояснює, що
«все в Нім стоїть» (До колосян
1:17).
Навіть сьогодні слова володіють творчою силою. Наприклад,
коли ми вимовляємо слово, його
звук йде до зовнішнього вуха,
потім в середнє вухо і у вну-

трішньому вусі воно перетворюється на нервовий імпульс;
через акустичний нерв воно
переходить у скроневу частку,
де завдяки зв’язку з лобовою
часткою та іншими півкулями
головного мозку, звуки об’єднуються і інформація зберігається
в нервовій системі як матерія.
Саме таким чином слова перетворюються в нашому мозку на
матерію.
Ця матерія залишається там.
Слова, що ми чуємо, є джерелом думок, джерелом того, як
ми реагуємо; вони ведуть до
справ, справи до звичок, звички формують риси характеру,
а характер – це по суті людина.
Отже, ми є тими словами, які
ми вважаємо за краще слухати.
Євангеліє – це всі ті слова, які
створюють у людському розумі
характер Ісуса Христа, Сина Божого. Це Божественний образ,
який людство втратило, коли
згрішило.
На початку, коли Бог створив світ, усе було досконалим, в
цілковитому порядку і підкорялося законам, які були дані, щоб
підтримати життя в досконалій
і вражаючій гармонії, відображаючи характер Творця.
Усе було створено Словом і
підтримується Словом.
«Господь на самому початку
створив людину досконалою.
Вона була створена з абсолютно
врівноваженим розумом, усі її
органи мали оптимальний розмір і були прекрасно розвинені.
Адам був досконалим чоловіком, він мав відмінно збалансовані розумові здібності; перебуваючи кожна на своєму місці,
чітко взаємодіючи одна з одною,
вони забезпечували повноцінне
і правильне використання будьякої з них».1
«Той, Котрий створив розум
і знає його можливості, зумовив
розвиток людини відповідно до
її обдарувань».2

ЗДОРОВ’Я І ХВОРОБА

Згідно з медициною, здоров’я – це стан повного фізичного, розумового, психічного,
соціального і морального благополуччя.
Цей досконалий стан фізичного, розумового і морального
процвітання має тільки один
секрет: повна покора законам,
які керують Всесвітом, нашою
галактикою, нашою сонячною
системою, Землею і нашим
організмом – макро- і мікрокосмосом.
«Та сама сила, яка керує
природою, діє і в людині. Ті ж
великі закони, які керують зірками і атомами, керують і людським життям. Закони, за якими
б’ється серце і регулюється рух
крові в організмі, є законами
всемогутнього Розуму, Який
має право судити людину. Від
Нього виходить життя. Усі творіння Божі існують за однієї
непорушної умови – якщо їхнє
існування підтримується Його
силою. Тільки в гармонії з волею
Творця можливе повноцінне
справжнє життя. Порушення
Його закону – фізичного, розумового або морального – означає розрив з гармонією Всесвіту
і приносить суперечності, анархію і загибель».3
З тих пір як я почав вивчати,
яким чином функціонує людський організм і те, як починається хвороба, переді мною
постала дилема: хто починає
хворіти першим – організм, в
якому знаходиться розум, чи
розум, який керує організмом?
Усі ті слова, які ми чуємо,
породжують наші думки. Ми
знаємо, що думка, яку плекаємо, може стати дією, дія, яку
повторюємо, стає звичкою,
повторювана звичка – рисою
характеру, а сукупність рис
характеру формує характер людини в цілому. А характер – це
те, якою є людина.

Це означає, що розлад або
хвороба з’являється тоді, коли
цей розлад відбувається в розумі
людини або способі її мислення.
Мудрий Соломон говорить, що
«праведною вчинив Бог людину,
та вигадок усяких шукають
вони!» (Екклезіаста 7:29).
Людська деградація починається з гріха або гріховної думки.
Що таке гріх? Вислуховування
брехні або напівістини, або вислуховування слів, які сказані
таким чином, аби викликати
сумнів, або вислуховування неправдивих слів, – це все призведе до неправильних дій (гріхів),
які зашкодять здоров’ю.
«Регулярне порушення законів природи означає постійне
порушення Закону Божого.
Теперішні тяжкі муки, які ми бачимо всюди, каліцтво, дряхлість,
недоумство, хвороби, які заполонили світ, роблять його величезною богадільнею в порівнянні з тим, чим він міг би бути
і яким Бог хотів його бачити.
Наше покоління надзвичайно
слабке і немічне розумово, морально і фізично. Всі ці нещастя
накопичувалися з роду в рід,
тому що грішна людина свідомо порушувала Закон Божий.
Найжахливіші гріхи робляться
через потурання спотвореному
апетитові».4 Спотворений апетит – це не тільки нестриманість
в їжі, праці чи відпочинкові, але
також спотворений візуальний,
слуховий та інтелектуальний
апетит.
Розум змінюється за допомогою того, що він чує і бачить
і стає ідентичним з тим, про
що він розмірковує. «Як і тіло,
розум запозичує силу з їжі, що
отримує. Чисті, високі думки
зміцнюють і облагороджують
розум, тоді як земні помисли
призводять його до деградації.
Батьки, вам не під силу вберегти живий розум від злого
впливу – зло не проженеш геть.
19

Лише насаджуючи принципи добра, ви можете усунути недобрі
думки... Добрі, ретельні настанови – єдиний запобіжний захід
від лихого товариства, що псує
добру мораль. Істина захистить
душу від незліченних спокус, які
зустрічаються на шляху...
Заохочуйте дітей запасатися
корисним знанням, дозволяючи
всьому, що є добре, наповнювати
душу та керувати її силами, не
лишаючи місця низьким аморальним думкам. Стримуйте
їхнє бажання читати те, що не є
доброю поживою для розуму...
Книги [від редактора: або
електронна інформація], в яких
істина викладена в спотвореному
вигляді, ніколи не повинні потрапляти до руки дітей та юнацтва.
Нехай нашим дітям у процесі виховання не прищеплюються ідеї,
що згодом виявляться гріховним
насінням».5
У нинішній час людський розум розбещується засобом, який
легко використовується злом.
Цим інструментом є «вікно»,
яке, окрім невеликої кількості доброго, пропонує великий
спектр усього ганебного і такого,
що призводить до деградації.
Але, природньо, що людський
розум вибирає гріховне. Сидячи
у цьому «вікні» (як Євтих під час
проповіді апостола Павла), люди
впадуть не всередину, а назовні
і будуть зведені до деградації
та загибелі. Це «вікно» (екран)
ми можемо знайти всюди – на
наших планшетах, смартфонах і
комп’ютерах. Ця звичка дивитися все і в будь-який час настільки
сильно виснажує людей, що вони
втрачають свою здатність робити
різницю між добром і злом.
Одна з найбільш важливих
функцій людського мозку – це
здатність робити різницю між
добром і злом. У психіатрії це
називається свідомістю. Вона
притупляється, коли ми психічно втомлюємося (гортаючи
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сторінки), коли ми перебуваємо
в трансі (в який ми занурюємося
через те, що протягом тривалого
часу дивимося на екран).
Перший непослу х також
було викликано за допомогою
приманки гіпнотичного стану,
тобто зваблювання – змія, який
розмовляв. Цей перший гріх відкрив двері безладу, виродженню
й смерті.
«Бог створив людину досконалою і святою. Але людина відійшла від свого святого покликання, тому що порушила Закон
Божий. Після гріхопадіння хвороби, страждання і смертність
серед людей почали швидко
збільшуватися. Але, незважаючи
на те, що людина образила свого
Творця, Божа любов як і раніше
поширюється на людський рід.
Бог дає своє світло, щоб людина
зрозуміла: якщо вона хоче бути
досконалою, то повинна виконувати природні закони, за якими
функціонує її організм. Тому
людині надзвичайно важливо
знати, як потрібно жити, щоб її
тілесні й розумові сили та здібності використовувалися для
слави Божої».6
ОСНОВОПОЛОЖНИКИ
ВІДНОВЛЕННЯ

Ця робота чудова. Це ніщо
інше як робота відновлення
розуму за допомогою небесної
сили – відновлення здатності
людської волі обирати за будьяких обставин те, що приведе
нас ближче до серця Небесного
Отця.
Робота Євангелія –відтворити/повернути порядок у розумі
людини. Добровільне прийняття інформації, що міститься
в Євангелії, яка діє в повній
гармонії з людським розумом,
допомагає керувати і відновлювати здоров’я хворого організму.
Місія Христа в цьому світі
полягала в тому, аби прокласти
шлях, завдяки якому людство

хоча воно й зіпсоване гріхом,
може бути повернуте і обʼєднане із загальною гармонією
Неба як досконале людство.
Ця робота зцілення розуму і
скеровування до зцілення тіла
й душі – це найкраща добра
звістка. Євангеліє, представлене в Ісусі Христі, – це перші
ліки для грішного людства.
Немає здорової людини у цьому
світі. Моральна або духовна
деградація веде до деградації
тіла. Єдиний спосіб, за допомогою якого ми можемо змінитися, – це прийняття в наш розум
інформації, яка змінює життя,
тобто Ісуса Христа.
Відомі дослідники світу вирішили, що Ісус Христос, з Його
досконалим характером, повинен бути у центрі осі часу, що
вимірює історію людства. Всі
пов’язані з Ним.
Крім того, що Він єдиний, Хто
підтримує і зберігає історію, Він
також підіймає людей від їхнього
стану деградації і приводить їх
назад у небесні оселі. Це піднесення починається в той момент,
коли ми приймаємо Його слова. Щодо цього апостол Павло
говорить: «Сам Бог миру нехай
освятить вас цілком досконало,
і непорушений дух ваш, і душа, і
тіло нехай непорочно збережені
будуть на прихід Господа нашого Ісуса Христа!» (1 до солунян
5:23).
ЧИМ Є ЦЕ ЄВАНГЕЛІЄ І
ЯК ВОНО ПРЕДСТАВЛЯЄ
ПЕРШИЙ КРОК У
ВІДНОВЛЕННІ ЛЮДСТВА?

«[Ісус] ходив усюди, творячи
добро й зціляючи всіх гноблених сатаною. Були села, де в
жодному будинку більш не чувся стогін хворих, тому що Він,
проходячи повз них, зцілив усіх
стражденних. Його діла були
доказом Його Божественного
помазання. Усі справи Його
життя вирізнялися любов’ю,

милосердям і жалем; тому що
всім Своїм серцем Він співчував
людським синам».7
Найважливіше для кожного – це відновлення людини, щоб
вона відображала образ Божий.
Це відновлення починається з
прийняття небесних принципів,
що містяться в Євангелії Ісуса
Христа. Жодні чудотворні ліки,
жодне складне хірургічне втручання не можуть зробити такі
виняткові зміни, які перетворять
грішну людину на хорошу, або
які усувають ознаки хвороби і
смерті. Це відбувається тільки
за допомогою прийняття Ісуса
Христа як Основи нашого мислення, як Насіння для всіх наших
думок.
Якщо ми дозволимо руці Божій, яка діє в природі, керувати
нашим єством, то хвороба зникне і здоров’я відновиться.
«Рік за роком Земля приносить свої щедрі дари і продовжує
звершувати свій хід навколо
Сонця не завдяки якійсь притаманній їй силі. Рука Безмежного
постійно трудиться, провадячи
нашу планету. Це постійно діюча Божа сила утримує Землю,

що обертається, на її орбіті. Це
Бог велить сонцю сходити на
небі. Він відчиняє небесні вікна
і посилає дощ».8
«Дітьми Божими є ті, хто став
співучасником Божественної
Істоти. Ні становище у світі, ні
права, отримані при народженні, ні національні або релігійні
особливості не роблять нас
членами Божої сім’ї. Це звершує
любов, яка охоплює все людство.
Навіть грішники, серця яких ще
не цілком закриті для впливу
Духа Божого, відгукуються на
доброту; на ненависть вони
відповідають ненавистю, але на
любов – любов’ю. І лише Дух
Божий відповідає любов’ю на
ненависть. Бути люб’язним з
невдячними і злими, робити добро, не чекаючи нічого у відповідь, – це ознаки приналежності
до Небесної царської родини, доказ того високого становища, яке
посідають діти Всевишнього».9
Незалежно від того визнаємо
ми це чи ні, наша присутність є
або благословенням, – ліками
для наших ближніх, або навпаки,
отрутою, – запахом, смертоносним на смерть. Усе залежить від

того, що ми плекаємо у своєму
розумі. Якщо Ісус перебуває там,
це буде видно; якщо Його там
немає, то і ми, і ті, які не знають
Бога, будемо розчаровані.
У ранній церкві робота апостолів була глибокою і далекосяжною. Початок кожного
місіонерського зусилля – це
насправді робота відновлення
тіла, покаліченого хворобою і
стражданнями. Лише після полегшення цих страждань люди
могли знайти нове життя в Ісусі
Христі. Прийнявши Христа, все
їхнє єство наповнилося Його
присутністю і вони стали каналами світла для своїх ближніх.
Цей дух життя, який наповнив їх
і поширився на інших, походить
з того самого Джерела вічного
життя, з якого ми можемо вільно
пити.
ПРАКТИЧНА НАУКА

Євангеліє – це не теорія. Це
практичне життя. Коли я працював лікарем-інтерном у Франції,
мій колега хірург запитав мене
за сніданком: «Чому ти вегетаріанець?» Я відповів: «Через
певну біблійну інформацію, яка
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доведена наукою: Буття 1:29».
Розмірковуючи далі суто науковими термінами, з якими він, як
лікар, був знайомий – фактична
хімія щодо того, як ефективно
засвоюються елементи рослинної їжі нашим організмом, – це
технічне пояснення, з Божою
поміччю, виявилося ідеальним
«вхідним клином» для нього.
Він відповів: «Дуже добре! Я
ніколи не думав про це! Це дійсно дивно!» Досконалі хімічні
реакції Божого задуму свідчать
про велич Його Божественної
мудрості та про план, складений
до творіння. Ось чому, з плином
часу, людство виявляє істини,
які Євангеліє представило багато
століть тому.
Сила будь-якого лікарського
засобу не полягає у ньому самому або в особі, яка використовує
його. Ісус Христос є Цілителем.
Якби цю істину розуміли медики,
а також проповідники Євангелія,
то робота спасіння незабаром
охопила б увесь світ, як на початку ранньої християнської
церкви. Ніхто не може дозволити
собі гордо вірити, що він може
зцілювати. Лікар-практик може
тільки допомогти, а зцілення
виходить від Джерела вічного
життя.
Більшість людей безтурботні
щодо свого тіла; вони їдять, не
думаючи, і їхнє життя не керується порядком, вони жадібні; вони
тільки хочуть задовольнити свій
апетит і похіть, не усвідомлюючи, що своїм існуванням вони
зобов’язані Жертві. Інші просто

22

недбалі або байдужі. Вони не
турбуються про те, що вносять у
свій організм. Якби вони розуміли наступну цитату, то їхнє життя змінилося б: «Наш Господь
сказав: «Якщо ви споживати
не будете тіла Сина Людського
й пити не будете крови Його,
то в собі ви не будете мати
життя... Бо тіло Моє – то правдиво пожива, Моя ж кров – то
правдиво пиття» (Від Івана
6:53, 55). Це справедливо і щодо
нашої фізичної природи. Навіть
земним життям ми зобов’язані
смерті Христа. Хліб, який ми
споживаємо, викуплений Його
ламаним Тілом. Вода, котру
ми п’ємо, викуплена Його пролитою Кров’ю. Кожна людина,
праведна і грішна, споживаючи
щоденний хліб, живиться Тілом
і Кров’ю Христа. Голгофський
хрест закарбований на кожній
хлібині, він віддзеркалюється у
кожному джерелі води. Саме таким змістом Христос наповнив
символи Своєї великої Жертви.
Світло, яке сяє з тієї пам’ятної
Вечері у верхній світлиці, освячує нашу щоденну їжу. Сімейний
стіл стає ніби Господнім столом
і кожна страва – таїнством».10
ВИСНОВОК

Кожен справжній учень народжується в царстві Бога місіонером. Наше існування – це
бальзам і благословення. Присутність кожної людини, яка
спасається через милість Господа Ісуса, це місце, де рясніє
життя. «Блаженна людина, що в

Тобі має силу свою, блаженні, що
в їхньому серці дороги [до Тебе],
ті, що через долину Плачу переходять, чинять її джерелом, – і
дощ ранній дає благословення!
Вони ходять від сили до сили, і
показуються перед Богом у Сіоні»
(Псалом 84:6-8). Нехай усі насолодяться цим щастям!
Посилання:
1. Свідоцтва для церкви. – Т.3. –
С.72.
2. Виховання. – С.41.
3. Там саме. – С.99, 100.
4. Свідоцтва для церкви. – Т.4. –
С.30.
5. Християнська родина. – С.410,
411, 413.
6. Свідоцтва для церкви. – Т.3. –
С.162, 163.
7. Дорога до Христа. – С.11, 12.
8. Служіння зцілення. – С.416.
9. Блаженства, промовлені на горі.
– С.75.
10. Бажання віків. – С.660.
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Проповідування

Євангелія «всьому створінню»

Хосе А. Усуга Гоез, Гватемала

«І сказав Він до них: «Ідіть по
цілому світові, та всьому створінню
Євангелію проповідуйте!» (Від Марка 16:15).
«Та ви приймете силу, як Дух
Святий злине на вас, і Моїми ви
свідками будете в Єрусалимі, і в усій
Юдеї та в Самарії, та аж до останнього краю землі» (Дії 1:8).
Згідно з цими віршами чітко
зрозуміло, що звістка Євангелія
повинна досягти усіх країв землі.
Блага звістка про спасіння у Христі
повинна прокласти собі шлях крізь
кордони і океани, щоб досягти
найвіддаленіших куточків планети.
Це Божественне веління і є нашою
місією як Божого вибраного народу.
Якщо світ повинен бути освітлений
славою Божою, то ми відіграємо
важливу роль у цій роботі.
Без сумніву, ми іноді відчуваємо
ті ж обмеження, що й учні, звичайно, відчували, коли Спаситель заповідав їм проповідувати
Євангеліє усім людям. Завдання
було для них занадто великим, також як і для нас, але обітниця, яку
вони отримали, – що Він перебуватиме з ними аж до кінця віку, – належить також і нам (Від Івана 17:18,
20).
Дяка Богу, в Біблії та Дусі Пророцтва ми знаходимо не тільки
веління обробляти все поле, але та-

кож спосіб і методи для досягнення
цієї мети за той короткий час, який
нам залишився. Господь визначив
для нас Свій план євангелізації, але
також і залишив нам засоби для
його успішного виконання.
МЕДИКО-МІСІЙНА РОБОТА
«У що будете биті ще, коли неслухняними далі ви будете? Хвора
ваша вся голова, і все серце боляще.
Від підошви ноги й аж до голови
нема цілого місця на ньому: рани й
ґудзі, та свіжі порази невичавлені,
і не позав’язувані» (Ісаї 1:5, 6).
«Й осквернилась земля під своїми
мешканцями, бо переступили закони, постанову порушили, зламали
вони заповіта відвічного. Тому землю прокляття поїло» (Ісаї 24:5, 6).
«Ми досягли такого часу, коли
кожен член церкви повинен взяти
участь у медико-місійній роботі.
Наш світ перетворився на величезний лазарет, наповнений
жертвами тілесних і духовних
хвороб. Усюди є люди, які гинуть
від незнання істин, доручених
нам Богом. Тому члени церкви
повинні прокинутися і повністю
усвідомити свій обов’язок щодо
сповіщення цих істин».1
«Під час Свого служіння Ісус
більше часу приділяв зціленню
хворих, аніж проповіді. Його

чудеса свідчили про правдивість
Його слів, а також про те, що Він
прийшов не губити, а спасати...
Послідовники Христа повинні
працювати так, як працював Він.
Ми маємо годувати голодних,
одягати нагих, потішати стражденних і нещасних. Ми повинні
підтримувати розчарованих і надихати надією знеможених».2
Ба г ато дв ер ей, які з ар а з
зачинені, відкриються перед
делікатним дотиком медикамісіонера. Є тисячі душ, які ніколи
б не були досягнуті, якщо б ми не
використовували цей «вхідний
клин» – світло реформи здоров’я.
І у світі і в християнстві з його
різноманітними релігійними
деномінаціями є багато душ, які
чекають Відновлювача здоров’я
тіла, душі і духу. Там, де є біль, ми
можемо використовувати ключі,
які є в наших руках, аби відкрити
двері багатьох сердець для істини:
слово підбадьорення, порада щодо
харчування, яка дана з любов’ю,
щира молитва про хворих, просте
лікування природними засобами,
гімни хвали, молитва про сім’ї, які
переживають труднощі, – все це
відкриє шлях, щоб донести людям
Євангеліє, тому що наша велика
потреба – це можливість для Бога
(Від Луки 4:18).
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ОСОБИСТІ ВІДВІДУВАННЯ
ЛЮДЕЙ
Апостол Павло свідчить: «Як
нічого корисного я не минув, щоб
його вам звістити й навчити вас
прилюдно і в домах... Тому то пильнуйте, пам’ятаючи, що я кожного
з вас день і ніч безперестань навчав
зо слізьми» (Дії 20:20, 31).
«Ваш успіх буде залежати не
стільки від ваших знань і звершень, скільки від вашої здатності
знайти шлях до серця людей».3
«Багато що залежить від того,
яким чином ви вітаєте людину, в
дім якої ви прийшли. Ви можете
потиснути їй руку так, що відразу
завоюєте її довіру, а можете зробити це настільки холодно, що у неї
складеться враження, ніби вона
вам зовсім байдужа».4
«Робота від хати до хати в пошуку душ, які заблукали, овець
Господніх, є найбільш нагальною
роботою».5
«Кожен, хто на це здатний, повинен проводити індивідуальну
роботу з людьми. Коли служителі
йдуть від однієї домівки до іншої,
роз’яснюючи Писання ясним і
простим способом, Бог наділяє
істину спасаючою силою. Спаситель благословляє тих, хто виконують цю роботу».6
«Нарівні з осо бливими
публічними сповіщеннями стоїть
робота проголошення істини народу від хати до хати. У великих
містах є особливий клас людей,
яких не можна досягти через
громадські зібрання. Їх треба
знайти подібно до того, як пастух
розшукує свою загублену вівцю.
У такому випадку необхідно докладати серйозних особистих
зусиль. Якщо нехтувати особистою роботою, втрачається багато
цінних можливостей, які, якщо їх
використати, принесли б рішучий
прогрес Божій справі».7
«Нех ай сім’ї, які святк ують суботу, переїжджають на
[нові місця] і там своїм життям
проповідують істину всім, хто
ще не знає її. Ці сім’ї можуть
надавати взаємну підтримку
один одному, однак їм треба

24

бути досить обережними, щоб
своєю поведінкою не ускладнити
розповсюдження істини. Нехай
вони з радістю виконують християнську роботу милосердя,
насичуючи голодних і одягаючи нагих. Це викличе набагато
сильнішу тягу до добра, ніж інші
красномовні проповіді. Необхідні
як справи, так і слова співчуття
і любові. Справами любові та
благодійності Христос випереджував проголошення Своєї
звістки. Нехай ці працівники
йдуть в кожен дім, надаючи допомогу всюди, де вона потрібна, і
при кожній нагоді розповідають
про хрест. Головною темою їхньої
розмови повинен бути Христос.
Не потрібно довго зупинятися на
доктринальних моментах, нехай
вони більше говорять про місію
і жертву Христа. Нехай вони високо піднесуть Його праведність,
відображаючи у своєму житті
Його чистоту».8
«Серед членів наших церков
необхідно все більше застосовувати метод роботи «від хати до хати»
для спільного вивчення біблійних
читань, [які ми називаємо зараз
біблійними курсами], і розповсюдження літератури».9
«Господь закликає докласти
рішучих зусиль в місцях, де люди
не знають істину. У домівках людей необхідно співати, молитися і
проводити біблійні читання... Ті,
хто виконують цю роботу, повинні
добре знати Писання. «Так написано» має бути їхньою зброєю
оборони».10
СЛУЖІННЯ МУЗИКИ
«Ну, то що ж? Буду молитися
духом, і буду молитися й розумом,
співатиму духом, і співатиму й
розумом» (1 до коринтян 14:15).
«Мало що допоможе краще
запам’ятати [Божі] слова, ніж повторення їх у пісні. Така пісня має
чудову силу: вона пом’якшує грубі
й погані нахили, розвиває мислення, пробуджує співчуття, сприяє
гармонії в діях, відганяє смуток і
погані передчуття, що паралізують
волю і сили».11

Спів для слави Бога відганяє
ворога і прославляння Бога
прим у ш ує його відс т у пити,
внаслідок чого ми отримуємо
перемогу.
«Коли Христос працював за
теслярським верстатом, Його
також часом оточували люди,
котрі намагались вивести Його з
рівноваги, але Він починав співати
чудові псалми, і перш ніж вони
усвідомлювали, що роблять, то
вже співали разом з Ним, перебуваючи під впливом сили Святого
Духа, присутнього там».12
Душі навертаються до Христа
і Його церкви через служіння
музики. Гімн натхнення може
торкнутися струн серця і душа
пом’якшується і підкоряється,
щоб прийняти спасаючу істину в
Ісусі Христі.
СЛУЖІННЯ
ЛІТЕРАТУРНОГО
ЄВАНГЕЛИЗМУ
«Хліб свій пускай по воді, бо по
багатьох днях знов знайдеш його.
Давай частку на сім чи й на вісім,
бо не знаєш, яке буде зло на землі...
Сій ранком насіння своє, та й під
вечір хай не спочиває рука твоя, не
знаєш бо ти, котре вийде на краще
тобі, – оце чи оте, чи обоє однаково добрі» (Екклезіаста 11:1, 2, 6).
Навчання літературного євангелизму – це робота, якою церква
не повинна нехтувати.
«Коли молоді люди приступають до роботи на ниві літературного євангеліста в ревному
прагненні спасати своїх ближніх,
результатом їхньої праці будуть
жнива, зібрані для Господа. Після
цього вони можуть приступати
до місіонерського служіння, проголошувати істину для нашого
часу, перебуваючи в безперервній
молитві про більше світло і про
керівництво Духа, щоб знати, як
своєчасно служити словом для
тих, хто має потребу в ньому. Цим
молодим людям слід використовувати будь-яку можливість для
того, щоб робити добрі справи,
пам’ятаючи, що вони виконують
дане Господом доручення».13

«Наші публікації зараз сіють
насіння Євангелія і є засобом для
приведення багатьох душ до Христа, у міру проповідування слова.
Внаслідок їхнього поширення
були організовані цілі громади».14
Продаж книг і журналів може
бути плідним, проте інтерес до
істини можна також пробудити за
допомогою релігійних опитувань
громадської думки і анкет з питань
здоров’я та сім’ї. Ці опитування
прокладають шлях до бесіди, після
чого повинні бути організовані
біблійні курси, які підтримають
інтерес.
Ісус залишив нам кілька прикладів опитування громадської
думки: «Прийшовши ж Ісус до
землі Кесарії Пилипової, питав
Своїх учнів і казав: «За кого народ
уважає Мене, Сина Людського?»
Вони ж відповіли: «Одні за Івана
Христителя, одні за Іллю, інші ж
за Єремію або за одного з пророків.
Він каже до них: «А ви за кого Мене
маєте?» А Симон Петро відповів
і сказав: «Ти – Христос, Син Бога
Живого!» (Від Матвія 16:13-16).
(Ця бесіда відбулася в колі учнів,
але подібний приклад питань,
що задаються громадськості, записаний у Євангелії від Матвія
11:7-11).
Божий заклик відлунням озивається в століттях: «Помандруйте
по вулицях Єрусалиму, і розгляньтеся та розпізнайте, і на майданах його пошукайте: чи не знайдете там людини, чи нема там
такого, що чинить за правом, що
правди шукає, – то Я їм пробачу!»
(Єремії 5:1).
ГРОМАДСЬКІ
КОНФЕРЕНЦІЇ
Ісус представлений нам у Святому Письмі як найвеличніший
Оратор усіх часів. Часто Його
настанови проголошувалися на
природі для великого скупчення
народу. (Див. Від Матвія 5:1, 2;
14:14; Від Луки 21:37, 38.)
Апостоли також застосовували
цей підхід у проповідуванні Євангелія. Після П’ятидесятниці їхні
звістки супроводжувалися силою

і мудрістю згори, щоб торкнутися
сердець тисяч слухачів. (Див. Дії
2:41; 4:4).
Коли Уїльям Міллер проводив
лекції про Другий прихід Христа, збиралися натовпи людей, і
це викликало велику сенсацію.
«Ці зібрання супроводжувало не
бурхливе збудження, а глибока
урочистість наповнювала розум
слухачів».15
Еллен Гармон була присутня
на цих зібраннях і була глибоко
зворушена ними.
«У сучасних містах, де так багато всього привабливого і різних
насолод, звичайними зусиллями
людей не зацікавити. Призначені служителі Божі побачать, які
надзвичайні зусилля необхідно
докладати, щоб оволодіти увагою
багатьох людей. Але, досягнувши успіху в залученні великої
аудиторії, вони повинні настільки незвично представити свою
звістку, щоб люди могли бути
пробуджені й застережені нею».16
ТАБІРНІ ЗІБРАННЯ
«У багатьох місцях слід проводити табірні зібрання, а після
їхнього завершення слід продовжувати роботу євангельського
служіння. Тільки так може бути
зібраний урожай».17
«І прийдуть мешканці одного
міста до другого, кажучи: Ходімо,
ходімо вблагати Господа, шукати
Господа Саваота! Піду також я»
(Захарії 8:21).
«Табірні зібрання – один з найважливіших засобів у нашій роботі.
Це найбільш ефективний метод, що
дозволяє привернути увагу людей
і донести заклик Євангелія до всіх
класів суспільства. Характерною
ознакою часу, в який ми живемо,
є надмірна суєта. Амбіції і війни,
задоволення і прагнення до наживи
поглинають розум людей. Сатана
розуміє, що його час короткий, і
він використовує усі свої засоби,
щоб спокусити, обдурити, чимось
зайняти і зачарувати людей до
тих пір, поки час випробування
не закінчиться і двері благодаті не
зачиняться назавжди».18

«Якщо наші табірні зібрання
проводитимуться так, як вони
повинні проводитися, то вони
стану ть воістину світлом для
світу. Їх потрібно влаштовувати у
великих і малих містах, де звістка
істини ще не була проголошена, і
вони повинні проходити протягом
двох-трьох тижнів. Іноді доцільно
проводити табірні зібрання протягом кількох періодів поспіль в
одному й тому самому місці, але,
як правило, місце для зібрань слід
змінювати з року в рік. Замість
того, щоб влаштовувати величезні
табірні зібрання лише в окремих
місцях, буде краще проводити
менші зібрання в різних містах
і селищах. Таким чином робота
буде постійно поширюватися на
нові поля».19
НАВІЩО ВІДВІДУВАТИ
ТАБІРНІ ЗІБРАННЯ?
«Приходьте, брати і сестри, на
ці священні, урочисті зібрання,
щоб знайти Ісуса. Він прийде на
свято і зробить для вас те, чого ви
найбільше потребуєте. Вам не слід
вважати ваші ферми дорожчими
за інтереси душі».20
«Важливо, щоб члени нашої
церкви відвідували табірні зібрання. Ворогів істини багато, і оскільки наші ряди нечисленні, нам слід
створити сильне ядро. Кожен з
вас особисто потребує того, щоб
випробувати всі переваги зібрань,
і Бог закликає вас влитися в ряди
істини.
Деякі скажуть: «Подорож обходиться дорого, і для нас буде
краще заощадити гроші і віддати
їх для просування справи там, де в
цьому виникає особлива потреба».
Не міркуйте подібним чином; Бог
закликає вас зайняти відповідне
місце в рядах Його народу. Робіть
для зміцнення зібрань усе, що
в ваших силах, перебуваючи на
них разом зі своїми сім’ями. Докладайте особливих зусиль, але
обов’язково відвідуйте зібрання
народу Божого.
Брати і сес три, нехай постраждає ваш бізнес – у цьому
не буде біди, ніж ви знехтуєте
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можливістю почути звістку, яку
Бог має для вас. Не вишукуйте
приводів, аби відмовитися від
усіляких духовних переваг. Ви
маєте потребу в кожному промені світла. Ви повинні бути готові
дати звіт щодо свого сподівання
з лагідністю та зі страхом. Ви не
маєте права втрачати навіть одну
з цих переваг».21
ПЕРЕЇЗД У НОВІ РЕГІОНИ
«І промовив Господь до Аврама:
«Вийди зо своєї землі, і від родини
своєї, і з дому батька свого до Краю,
який Я тобі покажу» (Буття 12:1).
Іноді, коли наші люди переїжджають з одного міста в інше або з
однієї країни в іншу, вони легко
стають «анонімними» і таким чином втрачають зв’язок з церквою,
а в деяких випадках і з Ісусом, що
закінчується їхньою духовною
смертю.
Але Божий план полягає в тому,
щоб замість цього ми брали Ісуса
з собою, куди б ми не поїхали,
як це зробив Авраам. Де б ми не
розіклали свій намет, там було б
організовано нове місіонерське
поле, подібно до того, як Авраам
залишав після себе жертовник
Господу.
«Бог закликає сім’ї християн
йти в суспільства, що знаходяться в темряві й омані, і працювати
для свого Наставника з мудрістю
і наполегливістю. Щоб відповісти
на цей заклик, потрібна самопожертва».22
«Рядові члени наших громад
можуть виконувати роботу, яку
вони фактично ще не розпочинали. Ніхто не повинен переїжджати на нові місця просто через
світську вигоду; але нехай туди,
де є сприятливі можливості для
придбання засобів до існування,
переїжджають одна-дві сім’ї,
утверджені в істині, і працюють
в якості місіонерів. Вони повинні
відчувати любов до душ; повинні
усвідомлювати тягар відповідальності за їхнє спасіння і вчитися,
яким шляхом привести їх до
пізнання істини. Вони можуть
поширювати наші видання; проводити зібрання у своїх будинках,

26

знайомитися з сусідами і запрошувати їх на ці зібрання. Таким
чином вони можуть дозволити
своєму світлу сяяти в добрих
справах».23
ДРУКОВАНІ ТА
АУДІОВІЗУАЛЬНІ
МАТЕРІАЛИ
Крім розповсюдження друкованої літератури, існує ще один
метод ефективного євангелизму – це використання аудіовізуального матеріалу. Короткі
звістки, записані в аудіо чи відео
форматі, справили винятковий
вплив у пробудженні інтересу
багатьох душ, які зайняли свою
позицію на боці істини. Усюди, де
був випробуваний цей метод, ми
знаємо, що він працює. Брати з
різних країн можуть засвідчити,
що те, що ми говоримо, – правда.
«Необхідно використовувати
нові методи. Народ Божий повинен усвідомлювати вимоги часу,
в якому він живе. У Бога є люди, і
Він закличе їх на Його служіння;
але ці трудівники Господа будуватимуть роботу по-новому, не
так мляво, як вона велася в минулому...»24
«Заради досягнення сердець
людей потрібно застосовувати усі нові засоби. Деякі з них
буд у ть відрізнятися від тих
методів, що використовувалися
в минулому, але це не повинно
стати приводом для критики, що
заважає роботі.
Нам потрібні служителі, котрі
моляться Богові про мудрість,
котрі здатні під керівництвом
Божим вдихнути нове життя в
старі методи роботи і розробити
нові плани і методи пробудження інтересу у членів церкви і
проповіді Євангелія людям зі
світу».25
РАДІО І ТЕЛЕПЕРЕДАЧІ
«Наостанку, моліться, браття, за нас, щоб ширилось Слово
Господнє та славилось, як і в вас»
(2 до солунян 3:1). Було б великою
помилкою не скористатися перевагою засобів масової інформації
для проповіді Євангелія. За допо-

могою радіо і телепередач, а також
вибраних форм соціального медіа,
ми можемо досягти сотень і навіть
тисяч людей зі звісткою про Христа, Агнця Божого, Котрий бере
на Себе гріх світу.
Ісус сказав: «Що кажу Я вам потемки, – говоріть те при світлі,
що ж на вухо ви чуєте – проповідуйте те на дахах» (Від Матвія
10:27).
Без сумніву, це ще один ефективний спосіб досягти багатьох
людей звіс ткою іс тини. Для
професійного виконання цієї
роботи необхідно виховати і
правильно навчити більше працівників. Багато хто серед нас
мають це покликання і можуть
бути добре навчені для вдосконалення цього прекрасного таланту говорити мудрі промови
за допомогою мікрофонів радіо
або телеканалів.
Нехай Бог благословить усі
засоби масової інформації, які
використовуються в проповіді
Євангелія. Амінь!
Посилання:
1. Свідоцтва для церкви. – Т.7. –
С.62.
2. Бажання віків. – С.350.
3. Євангелизм. – С.437.
4. Служителі Євангелія. – С.189.
5. Євангелизм. – С.431.
6. Там саме. – С.442.
7. Свідоцтва для церкви. – Т.9. –
С.111.
8. Там саме. – Т.7. – С.227, 228.
9. Там саме. – Т.9. – С.127.
10. Погляд вгору. – С.58.
11. Виховання. – С.167, 168.
12. Християнська родина. – С.443.
13. Служителі Євангелія. – С.96.
14. Рев’ю енд Геральд, 10 червня
1880 року.
15. Християнські досвіди та вчення
Е. Г. Уайт. – С.16.
16. Свідоцтва для церкви. – Т.9. –
С.109.
17. Євангелизм. – С.399.
18. Свідоцтва для церкви. – Т.6. –
С.31.
19. Там саме. – С.33.
20. Там саме. – Т.2. – С.575, 576.
21. Там саме. – Т.6. – С.39.
22. Там саме. – Т.9. – С.33.
23. Там саме. – Т.8. – С.245.
24. Євангелизм. – С.70.
25. Там саме. – С.105.
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«Вчасноневчасно»
Сергій Карвацький, Росія

Перед Своїм вознесінням
Христос звернувся до своїх
послідовників зі священним
повелінням проголошувати
Єв ангеліє Цар с тв а Божого
для всіх народів. Це означало,
що всі, хто живуть на землі,
повинні почути найпрекраснішу звістку про те, що їхні
гріхи можуть бути прощені,
що вони можуть бути спасенні
милістю Ісуса Христа, що цьому світові незабаром настане
кінець і що гряде Царс тво
Боже. Божий план полягає в
тому, щоб освітити всю землю
славою Божою.
«Весь світ необхідно освітити славою істини Божої, світло
повинне сяяти у всіх землях і
для всіх народів, і тим, котрі
отримали світло, треба нести
його все далі й далі».1
«Нас тав такий час, коли
звіс тка про скорий прихід
Христа повинна прозвучати в
усьому світі». 2

Час невблаганно летить вперед, і щосекунди обривається
чиєсь життя. Кожної миті життєвий біг закінчується для когось... Чи всі з цих дорогих Христу душ встигли примиритися з
Творцем? Чи всі, котрі пішли з
життя, встигли приготуватися
до зустрічі з Господом? Згадайте, скільки знайомих, рідних і
дорогих вашому серцю людей
закінчили своє життя, так і не
приготувавшись до вічності!
Господь велить: «Проповідуй
Слово, допоминайся вчасно-невчасно, докоряй, забороняй,
переконуй з терпеливістю та з
наукою» (2 до Тимофія 4:2).
«Останні промені благодатного світла, остання звістка
милості до світу, що гине, є
одкровенням Його характеру
любові. Діти Божі повинні явити Його славу».3
«Ми повинні йти проголошувати добрість Бога і відкривати
Його справжній характер».4

СЛУЖІННЯ – БОЖИЙ
ІНСТРУМЕНТ

Любі друзі! Коли Христос дав
доручення Своїм учням приводити людей у Його царство,
Він це зробив не тому, що не
зміг би Сам євангелізувати світ,
адже для Нього немає нічого неможливого! Сам Христос міг би
звершити проповідь Євангелія
набагато швидше і ефективніше,
ніж люди! «Бог міг би спасати
грішників і без нашої допомоги».5 Господь міг би за короткий
час сповістити звістку спасіння
світові особисто або через ангелів. Так, «Бог міг би сповістити
Свою істину через безгрішних
ангелів, але Його план полягає
не в цьому. Він обирає немічних
людей як знаряддя для виконання Своїх задумів».6
Ангели з радістю і беззастережно виконали б доручення.
Наприклад, «Ангел, посланий
до Пилипа, сам міг зробити все
для мужа етіопського».7 Ангел
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спустився з небес, маючи доручення, але замість того щоб
прийти до мужа етіопського,
він відправляється на пошуки
Пилипа.
Навіщо він витрачав час на
пошуки людини? Чому він не
зробив усе сам?
Місія була доручена людям,
щоб вони зростали у Христі,
служачи Йому! Служіння – це
Божий інструмент для християнського зростання! Служачи
ближнім, ми самі зростаємо
духовно!
ЯК МИ МОЖЕМО
СТАТИ ЕФЕКТИВНИМИ
МІСІОНЕРАМИ?

Коли Христос дав ясне доручення Своїм учням: «Ідіть по
цілому світові, та всьому створінню Євангелію проповідуйте»
(Від Марка 16:15), ця маленька
жменька учнів не мала ані багатства, ані влади, ані вченості. Як
вони змогли виконати доручення Христа?
В Євангелії від Івана (20:19)
ми читаємо про те, як Христос
явився учням у світлиці, де вони
сховалися через страх за своє
життя. Двері і вікна були зачинені, і кожен шерхіт викликав
великі переживання.
Учні були розчаровані через
розп’яття їхнього улюбленого
Учителя. Однак раптово з’явившись учням у верхній світлиці,
Ісус промовив до них: «Як Отець
послав Мене, і Я вас посилаю!»
(Від Івана 20:21). Але як учні
могли виконати доручення,
якщо вони боялися навіть вийти
з кімнати? Знаючи їхні переживання і нужду, Христос відразу
ж говорить: «Прийміть Духа
Святого!» (Від Івана 20:22).
Через сорок днів Спаситель
сказав, що учні мають потребу
особливої сили Духа Святого,
більш того – Він обіцяв їм цю
силу рясно, якщо вони проситимуть цього! (Див. Дії 1:4, 5, 8).
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«Невдовзі Христос мав залишити учнів. Позбавлені Його видимої присутності, вони, натомість, мали отримати новий дар
сили. Дух Святий мав злитися на
них повною мірою, запечатуючи
їх для звершення їхньої роботи.
«І ось Я посилаю на вас обітницю Мого Отця, – сказав Спаситель, – а ви ж позостаньтеся в
місті, аж поки зодягнетесь силою
з висоти» (Від Луки 24:49)».8
Ця обітниця мала зміцнити
послідовників Христа, щоб вони
з упевненістю змогли виконати
доручену їм справу. Бог пообіцяв, що Він пішле учням силу
Святого Духа.
«Вони розуміли, …що Євангеліє має бути проповідуване
світові, тому просили в Христа
обіцяної їм сили».9
Саме в день П’ятидесятниці в Єрусалимі учні отримали
впевненість і мужність – якості,
необхідні для роботи спасіння.
«Дух зійшов на учнів, котрі
чекали й молилися, в усій повноті, досягнувши кожного серця».10 Господь забезпечив церкву
талантами для виконання Свого
великого доручення. Христос
дарував їм здатність розуміти і
проповідувати всіма відомими в
той час мовами (див. Дії 2:4-12),
а також силу зцілювати хворих і
воскрешати мертвих, як і пророковано було Ним Самим раніше
(див. Від Марка 16:17, 18).
РЕЗУЛЬТАТ ЗЛИТТЯ СВЯТОГО
ДУХА

Учні, спонукувані ревністю
проголошувати істину, пішли по всьому світу. Протягом
трьох десятиліть проповідь про
Христа охопила всю Палестину,
Малу Азію, Велику Азію, північ
Африки і Європу, досягла навіть
поселень скіфів – звістка про
спасіння досягла практично
всіх цивілізованих в ті дні частин світу. Голос істини досягав найвіддаленіших куточків

тодішнього світу. Тисячі людей
слухали звістку спасіння, було
організовано безліч християнських громад у Греції, Македонії,
Індії і навіть у жорстокому Римі,
який ненавидів і переслідував
християн, навіть у домі Кесаря.
Усі щирі послідовники Христа, які чули про Спасителя,
відразу ж ставали місіонерами.
«Кожний справжній учень
Ісуса негайно стає місіонером
для Божого Царства. Той, хто
п’є з Джерела живої води, сам
стає джерелом життя. Той, хто
отримує, починає віддавати.
Благодать Христа в душі подібна
до джерела в пустелі, яке освіжає
всіх і пробуджує у душах, що
гинуть, бажання напитися води
життя».11
Місіонер – це той, хто виконує місію. Це той, хто знайшов
Ісуса і не може мовчати – йому
необхідно поділитися своїм одкровенням з іншими...
«Дух Христа – це дух місіонерства. Найпершим спонуканням відновленого серця є
бажання привести й інших до
Спасителя».12
Дорогий друже, чи пережив
ти в своєму житті подібне? А
може, ти сидиш, склавши руки,
чекаючи, що хтось інший зробить це замість тебе?
Часто ми сумніваємося в тому,
чи буде успіх. Сидимо, плануємо,
проводимо один для одного
семінари в місцях, де нас так
багато, як дерев у густому саду,
і далі сказаного не рухаємось. А
скільки місцевостей і великих
міст волають македонським
криком?
БОЙОВИЙ НАКАЗ

«Герцогу Веллінгтону одного
разу довелося бути присутнім
на зустрічі, де працівники-християни обговорювали можливості для успішної місіонерської
роботи серед язичників. Вони
попросили герцога вислови-

ти свою думку щодо того, чи
можливо добитися в цій справі
успіху, сумірного з витратами.
Старий солдат відповів їм так:
«Джентльмени! Де ваш бойовий
наказ? Не про успіх вам потрібно
розмірковувати. Якщо я вірно
розумію ваш бойовий наказ, то
він звучить так: «Ідіть по цілому світові, та всьому створінню Євангелію проповідуйте!».
Джентльмени, коріться своєму
бойовому наказові».13
Якщо б ви йшли звершувати
справу Христа, то ангели Божі
відкривали б перед вами шлях,
готуючи серця для прийняття
Євангелія. Якщо б ви всі були
живими місіонерами, то звістка
для нашого часу вже в найближчому майбутньому була б проголошена у всіх країнах, кожному
племені, і язику, і народові. Цю
роботу треба звершити до приходу Христа з великою силою
і славою. Я закликаю церкву
гаряче молитися, щоб ви, її члени, у всій повноті розуміли свої
обов’язки. Чи є кожен з вас особисто співпрацівником Божим?
Якщо ні, то чому? Коли ви маєте
намір виконати роботу, призначену вам Небом?
«Для всіх, хто падає духом,
є один засіб – віра, молитва і
праця».14
ЧАС ДОБІГАЄ КІНЦЯ...

Для виконання веління у нас
небагато часу, і нам необхідно
пам’ятати, що сили зла не бездіяльні – ворог і його прихильники працюють 24 години на
добу, у той час як ми відміряємо
Богові крихітну частку нашого
часу, розмірковуючи, трудитися
для спасіння людства чи ні! Ми
повинні усвідомити, що в міру
нашого наближення до Приходу
Господа сили зла докладають
усіх можливих зусиль для здійснення своїх підступних задумів,
які сприяють загибелі душ людських.

Гнів ворога з наближенням
часу його кінця ще більше посилюється (див. Об’явлення 12:12),
проте ми не повинні дивуватися. Ісус наперед сказав нам про
це (див. Від Матвія 24:21; Від
Івана 15:20; 16:2; 2 до Тимофія
3:1, 12).
Гоніння, яким піддавалися
діти Божі протягом століть,
складно описати словами. Ненависть ворога проти послідовників Христа не знає кордонів.
З часів Христа церква в усі віки
відбивала атаки сил зла лише за
допомогою Господа. Мільйони
були закатовані й убиті. Але їхня
смерть ставала насінням – багато
хто з катів приходили до Христа,
багато свідків страт на ешафотах
і гільйотинах приймали Ісуса як
свого особистого Спасителя.
І сьогодні віра цих вірних
дітей Божих яскраво сяє крізь
товщу століть, надихаючи і підкріплюючи послідовників Христа. І як би не старався сатана
протистояти церкві Божій, йому
ніколи не вдасться досягти бажаної перемоги – Христос вже
переміг його на хресті, і це є
надійною запорукою перемоги
послідовників Ісуса! І коли одні
трудівники падають, повалені
рукою ворога, піднімаються інші,
підхоплюючи прапор Христа
вони йдуть крізь терни, міцно
тримаючись за руку Спасителя.
Незабаром Господь завершить
свою справу на землі.
Мій дорогий друже! Які б перепони не з’являлися у тебе на
шляху, у нас є чітке повеління
Христа: «Ідіть і проповідуйте!».
У нас немає часу, щоб марнувати
його: незначні земні речі, матеріальні потреби, облаштування
свого благополуччя – не повинні
відволікати нас від цілі. Немає
часу, щоб ВІДВОЛІКАТИСЯ
ВІД НАЙГОЛОВНІШОЇ ЦІЛІ!
Неважливо, що робить диявол,
головне і найважливіше для
нас – це те, що звершує Бог!

Учні не переживали і не хвилювалися про дії Риму; ніякі
заборони і погрози не могли
зупинити або залякати їх. Навіть
найстрашніше гоніння не змусило їх припинити проповідь про
Христа. У всіх труднощах їхня
віра не тільки випробовувалася,
але й зміцнювалася!
Тільки-но Христос створив
Свою церкву, євреї ще більше
розгнівалися проти християн.
Почалися сильні переслідування і гоніння. Однак ці герої віри
безстрашно, з піснею, хвалою і
молитвою на устах приймали
смерть з рук своїх тиранів, які
не розуміли головного: де помирав один християнин, для
життя з Христом народжувалися тисячі!
Пізніше, коли сатана побачив,
що таким чином неможливо
знищити церкву, він змінив свою
тактику; боротьба набуває іншої
форми. За днів імператора Костянтина гоніння припинилися, і
до церкви увійшли язичницькі
обряди, людський авторитет піднявся над авторитетом Божим
і заповіді Божі були замінені
людськими постановами. Тепер
справжні християни, які вірно
дотримувалися Божих заповідей, були гнані і переслідувані
церквою, яка називала себе Христовою, але водночас служила
інтересам держави.
Пізніше, великі реформатори
зробили велику справу, ціною
свого життя передаючи Слово
Життя мільйонам людей. Вони
працювали в «тяжкі часи» з
одним прагненням – виконати
веління Христа: «І проповідана
буде ця Євангелія Царства цілому
світові» (Від Матвія 24:14).
Про Єремію написано: «Ув’язнений, закутий у колодки, пророк продовжував проголошувати
оточуючим небесні вістки. Його
голос не замовк і під час переслідування. Він говорив, що Слово
істини «стало… в серці моїм, як
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огонь той палючий, замкнений
у костях моїх, – і я змучивсь
тримати його й більш не можу!»
(Єремії 20:9)».15
Боротьба триває, і вона посилюватиметься, але, спираючись
на досвід минулих поколінь,
ми отримуємо підбадьорення.
Не має значення те, які гоніння
організовуватиме ворог, як він
не намагатиметься протистояти
вістці, йому не домогтися успіху,
істина буде проповідана.
Христос здобув перемогу в
цій боротьбі, і Його перемога
проклала шлях перемоги для нас.
Не падайте духом, не опускайте
рук, йдіть сміливо в ім’я Того,
Хто вже переміг і дарує і нам
сили для перемог!
ІНСТРУМЕНТИ В РУКАХ
ХРИСТА

Подібно до того як скульптор
починає свою роботу з грубого
гранітного каменю і використовує інструменти, призначені для
створення красивої скульптури,
так і ми можемо бути інструментами в руках нашого Творця.
«Отже, почнімо працювати
для людей, які ще не мають світла
істини... Ми потребуємо живої
віри, віри, яка б восторжествувала над позиченою у Йосипа гробницею; віри, яка б заявила про те,
що ми маємо Живого Спасителя,
ми маємо Того, Хто піде попереду нас і буде працювати разом з
нами. Бог зробить Свою справу,
якщо ми побажаємо бути Його
інструментами. Нам необхідно
набагато більше молитися і набагато менше проявляти невір’я.
Нам потрібно все вище й вище
піднімати перед людьми прапор
істини. Важливо пам’ятати, що
Христос завжди праворуч нас,
коли ми проповідуємо свободу
рабам гріха і даємо голодним
хліб життя. Якщо ми усвідомлюємо, наскільки термінова й
важлива наша робота, спасіння
Боже буде явлено якнайкраще.
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Бог допоможе нам зодягнутися в повну Божу зброю і діяти
настільки серйозно, переконано
і ревно, наскільки ці душі гідні
спасіння. Будемо прагнути, щоб
у нашому житті сталося нове навернення. Ми потребуємо присутності Святого Духа з нами».16
Жителів Землі необхідно
навчити, викрити і закликати,
і зробити це повинен Дух Святий, використовуючи людей як
інструменти. Чи можемо ми в
такому випадку сумніватися
в успіху місіонерської роботи? – Ні, ніколи!
ЧЕСТЬ І ПРИВІЛЕЙ

Господь надав нам велику
честь – стати співробітниками
в справі спасіння! Це не важкий
тягар – це найбільший ПРИВІЛЕЙ! «Бо коли я звіщаю Євангелію, то нема чим хвалитись
мені, – це бо повинність моя.
І горе мені, коли я не звіщаю
Євангелії!» (1 до коринтян 9:16).
Саме цей привілей нести вістку
спасіння грішному світові запропонований тобі, мій любий
друже! Приймеш ти пропозицію
неба чи далі стоятимеш осторонь – рішення за тобою!
«І проповідана буде ця Євангелія Царства по цілому світові,
на свідоцтво народам усім. І
тоді прийде кінець!» (Від Матвія
24:14). З нами або без нас – робота буде виконана!
Коли Христос вимовляв ці
слова, його оточувала маленька
група галілейських рибалок. Сам
Він був відкинутий єврейським
народом. З цього маленького
початку належало здійснити
велику роботу. Ця звістка звучатиме до тих пір, поки не охопить
усі народи. Ніякі гоніння не
зможуть перешкодити. Навіть
навпаки, гоніння сприяють поширенню Євангелія.
Кожен стоїть перед вибором:
бути чи не бути співробітником з Христом у завершенні

євангельської праці? Ти можеш
сказати: «А що я можу зробити?»
Сидячи, склавши руки, – нічого,
а якщо візьмешся за справу, то
побачиш незабаром результат!
СИЛА ПРИКЛАДУ

Після страшного прибережного шторму тисячі морських
зірок висихали на узбережжі,
тривожно ворушачи щупальцями, але не маючи змоги повернутися в море. Це незвичайне
явище привернуло увагу безлічі
людей, фотографів, які приїхали
сюди побачити і сфотографувати цю красиву і страшну картину. Люди дивилися і ніхто
нічого не робив, аби врятувати
ці вмираючі створіння.
Один хлопчик не витримав
цього видовища. Він швидко
схопив кілька морських зірок і
поніс у воду. Один чоловік запитав його: «Чи можу я запитати
тебе, що ти робиш?»
Хлопчик зупинився, подивився на нього і відповів: «Повертаю зірки в океан. Приплив
викинув їх на пляж і вони самі
не можуть повернутися в море.
Коли сонце підніметься, вони
помруть, якщо я не кину їх назад у воду».
Той чоловік відповів: «Але
ж ту т десятки тисяч морських зірок, ти не багато зможеш змінити!» Хлопчик нахилився, взяв наступну морськ у зірк у і кинув її в океан
якнайдалі. Потім він повернувся, посміхнувся і сказав: «Для
цієї я змінив усе».
Не з а б а р о м ц е й ч ол ов і к
приєдна в ся до хлопчика в
цій справі, потім підійшли
інші люди, і так все більше і
більше людей брали з них приклад з метою змінити щось.
Так завдяки наполегливості
цьог о ма леньког о хлопчика були врятовані майже всі
морські зірки, хоча вони були
приречені на смерть!

Дорогий друже! Так, ти не
зможеш допомогти всім, але тим,
хто поруч, ти можеш допомогти!
То ж допоможи хоча б одній
душі, яка заблукала, знайти шлях
спасіння!
Якщо сьогодні несподівано
закінчиться твоє життя, чи думав ти: «Що я особисто зробив
для Господа?»
«Отже, я свідкую тобі перед
Богом і Христом Ісусом, що він
має судити живих і мертвих
за Свого приходу та за Свого
Царства. Проповідуй слово, допоминайся вчасно-невчасно,
докоряй, забороняй, переконуй з
терпеливістю та з наукою» (2 до
Тимофія 4:1, 2, виділено автором
статті).
«Кінець близько. Він наближається вкрадливо і непомітно,
подібно до безшумних кроків
злодія в нічний час. Нехай Господь допоможе нам не спати подібно до інших, але пильнувати

та бути тверезими. Незабаром істина переможно восторжествує,
і всі, хто сьогодні обрали бути
співробітниками разом з Богом,
восторжествують разом із нею.
Час дуже короткий; незабаром
настане ніч, коли вже ніхто не
зможе працювати. Нехай усі,
котрі радіють сьогодні у світлі
істини, поспішать поділитися
нею з іншими».17
Скоро істина здобуде славний
тріумф. Робота спасіння завершиться. Стань учасником цього
тріумфу!

8. Там саме. – С.30.
9. Там саме. – С. 37.
10. Там саме. – С.38.
11. Бажання віків. – С.195.
12. Велика боротьба. – С.70.
13. Служителі Євангелія. – С.115.
14. Свідоцтва для церкви. – Т.6.
– С.438. [Виділено автором
статті].
15. Пророки і царі. – С. 432.
16. Свідоцтва для церкви. – Т.9.
– С.107. [Виділено автором
статті].
17. Там саме. – С.135. [Виділено
автором статті].

Посилання:
1. Євангелизм. – С.407.
2. Свідоцтва для церкви. – Т.9. –
С.24.
3. Наочні уроки Христа. – С.415,
416.
4. Віра і діла. – С.61.
5. Бажання віків. – С.142.
6. Дії апостолів. – С.330.
7. Там саме. – С.109.
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«Я перебуватиму з
вами повсякденно»
Овідіу Насуі, Німеччина

Ісус завершує Своє велике доручення йти і навчити всі народи
запевненням: «Ото, Я перебуватиму з вами повсякденно аж до
кінця віку!» Амінь» (Від Матвія
28:20).
Коли ми переглядаємо священну історію Божого народу,
дещо привертає нашу увагу і
справляє на нас глибоке враження, а саме: те, як Бог ставився до свого народу, те, як
Він їх вів, Його любов, Його
терпіння, справедливіс ть і
вірність, котрі вище за усяке
людське розуміння і тлумачення. Кожен прояв Його присутності, Його творчої сили, Його
верховної влади, Його єства і
Його Закону переконують нас
у тому, що Бог є любов і що
Він завжди був і завжди буде
таким. У Божій любові полягає щастя і благословення усіх
створених істот. Багато разів
Бог обіцяв у Своєму Слові, що
Він буде зі Своїми дітьми, що
Він згори керуватиме ними,
благословлятиме їх і що Він
ніколи не залишить їх. Ця обітниця виконалася саме так, як
Він обіцяв.
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УРОК З ЖИТТЯ ОРЛІВ

Мойсей описав те, як Господь
вів євреїв у їхній мандрівці по
пустелі: «Як гніздо своє будить
орел, як ширяє він понад своїми
малятами, крила свої простягає,
бере їх, та носить їх він на
рамені крилатім своїм, – так
Господь Сам провадив його, а бога
чужого при нім не було» (Повторення Закону 32:11, 12).
Який чудовий опис! Для орлят гніздо означає безпеку, комфорт, затишок; вони все мають,
їх забезпечують їжею. У гнізді
орлята відчувають себе затишно, безпечно. Але що могло би
статися, якби маленьке орлятко проводило усе своє життя
в гнізді? Чи буде це пташеня
гармонійно розвиватися? Чи
стане воно красиво розвиненим
орлом? Звісно ж, ні. Він буде не
здатний літати, він не зможе
використовувати свої крила, він
стане ледачим, егоїстичним, він
завжди чекатиме, що його обслужать, він залишиться птахом,
який втратив свою мотивацію
і живе марно та безцільно. Але
прилітає батько-орел, тривожить гніздо і навчає пташеня
літати. Це маленьке орлятко

нарешті стає дорослим, вражаючим орлом, який борознить
повітря своїми широкими крилами, зустрічаючись з бурями і
добуваючи собі їжу. Тепер наш
орел в змозі зіткнутися з реалією
життя, він може побудувати собі
гніздо і заснувати свою власну
сім’ю.
Коли Мойсей представляв образ орла у віршах своєї пісні, він
просто представляв свій особистий досвід і досвід свого народу,
досвід, який вони мали з Богом
у своєму житті. Це точний опис
безмежної любові Божої турботи
про них, опис того, як ніжно і
мудро Бог вів їх і як ставився до
Свого улюбленого народу.
Деякі аспекти цього варто
згадати:
1. Бог потурбував їхнє «гніздо»
З часів Авраама Бог «потурбував гніздо» Своїх обраних.
Часто їм доводилося відділятися
від своїх сімей, які були дорогі
для них, від своїх домівок, своєї
країни, ставши мандрівниками і
пілігримами на землі в пошуках
кращої батьківщини. Вони не
жили в зручностях, їхнє життя не було легким. Вони були

переслідувані ворогами Бога
і часто засмучували Господа
ідолопоклонством, невірністю,
непокорою і повстанням – тим,
що мало хворобливі, тривалі
наслідки.
2. Він оберігав їх
Бог невпинно оберігав їх, дбав
про них; Його очі були над ними
день і ніч і нічого не відбувалося
з ними без Його волі.
3. Він розпростер Свої крила
і носив Свій народ на них
Часто, коли вони були в
небезпеці падіння, Господь втручався і простягав могутню руку
допомоги. Під тінню Його крил
вони багато разів оберігалися.
Він не дозволяв їм спотикатися об камінь (див. Псалом
91:12). Давид, згадуючи описаний Мойсеєм образ, пізніше
сказав в одному зі своїх псалмів:
«Він пером Своїм вкриє тебе,
і під крильми Його заховаєшся
ти! Щит та лук – Його правда»
(Псалом 91:4).
4. Бог надійно вів Свій народ
Сини Ізраїлеві знайшли безпеку не в «гнізді», не в оселі,
не у своєму наметі, і не у своїй
країні – їхньою безпекою був
Бог. Реальність Його присутності
з ними була основою їхньої безпеки. Для вірних Бог час від часу
був батьком, матір’ю, сестрою,
братом, захистом і безпекою. Як
чудово мати такого Бога!
Якщо ми уважно розглянемо
це, то помітимо, що обітниця Господа про те, що Він буде зі Своїм
народом, особливо з тими, кого
Він обрав для керівництва Своїм
народом, – патріархами, пророками й усіма мужами віри, – без
сумніву була виконана.
ОБІТНИЦЯ, ЯКА ДАНА
ІСАКОВІ

«Я Бог Авраама, батька
твого; не бійся, бо Я з тобою! І
поблагословлю Я тебе, і розмножу нащадків твоїх» (Буття
26:24).

ОБІТНИЦЯ, ЯКА ДАНА ЯКОВУ

«І ось Я з тобою, і буду тебе
пильнувати скрізь, куди підеш, і
верну тебе до цієї землі, бо Я не
покину тебе, аж поки не вчиню,
що Я сказав був тобі» (Буття
28:15).
ОБІТНИЦЯ, ЯКА ДАНА ІСУСОВІ
НАВИНУ

«Не встоїть ніхто перед
тобою по всі дні життя твого.
Як був Я з Мойсеєм, так буду з
тобою, – не залишу тебе й не
покину тебе» (Ісуса Навина 1:5).
ДАВИД ВИЯВЛЯЄ МУЖНІСТЬ
ПІД ЧАС КРИЗИ

«Давид, здавалося, був позбавлений усякої людської
підтримки. Усе, що було дорогим для нього на цій землі, було
відібрано. Саул змусив його
тікати з рідної землі; филистимляни прогнали з табору; амаликитяни сплюндрували його
місто; його дружини й діти стали
в’язнями; а добрі друзі повстали
проти нього і навіть погрожували смертю. У цей надзвичайно
скрутний час Давид, замість
того щоби впадати у відчай,
звернувся за допомогою до Бога.
Він «зміцнився Господом». Давид
переглянув своє минуле, багате
на різноманітні події життя. Чи
Господь коли-небудь залишав
його? Згадуючи про численні
докази Божої ласки, Давид знайшов підбадьорення для своєї
душі».1
ДАВИД ПІДБАДЬОРЮЄ
СОЛОМОНА

«Будь сильний і будь
відважний, і роби, не бійся та не
лякайся, бо Господь Бог, Бог мій,
з тобою, – Він не покине тебе й
не позоставить тебе» (1 Хронік
28:20).
ОБІТНИЦІ ВИКОНАНІ

Усі згадані досі обітниці дивовижним чином виконалися в
житті народу Божого. Господь

обрав Свій народ, щоб вони
свідчили про Нього, про Його
любов і Його благодать словом і ділом, де б вони не були.
Мойсей сказав: «Бо ж чим тоді
пізнається, що знайшов милість
в очах Твоїх я та народ Твій? Чи
ж не тим, що Ти підеш із нами?
І будемо вирізнені я та народ
Твій від кожного народу, що на
поверхні землі» (Вихід 33:16).
Таким було бажання Мойсея, а саме, щоб присутність
Бога відокремила їх від інших
народів, і Господь був готовий
підтримати їх у цьому.
Ця обітниця виповнилася в
християнській ері: «Ось діва в
утробі зачне, і Сина породить, і
назвуть Йому Ймення Еммануїл,
що в перекладі є: З нами Бог» (Від
Матвія 1:23).
«Оскільки Ісус прийшов і
жив серед нас, ми знаємо, що
Богові відомі всі наші випробування і Він співчуває нам у
наших скорботах. Кожний син
і донька Адама мають змогу
переконатися, що наш Творець
є Другом грішників, тому що
в кожному вченні благодаті, у
кожній обітниці про радість,
у кожному вчинку любові, в
кожній Божественній рисі, котра
знайшла свій вияв у земному
житті Спасителя, ми бачимо, що
«з нами Бог».2
НАЙВЕЛИЧНІШИЙ МІСІОНЕР
УСІХ ЧАСІВ

«Спаситель спілкувався з
ними, бажаючи їм добра. Він
виявляв до них співчуття, задовільнив їхні потреби і завойовував їхню довіру. А тоді говорив
їм: «Іди за Мною».3
ДОРУЧЕННЯ, ДАНЕ УЧНЯМ, І
ОБІТНИЦЯ ХРИСТА

Христос дав Своїм учням доручення і обіцяв бути з ними.
Син Людський зазнав презирства, образи і глузування в
цьому світі і збирався повернутися на Небо, проте «Він згадує
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про невдячність людей, яких
прийшов спасти. Чи залишить
Він їх без Своєї милості та любові? Чи не зосередить Він Свою
любов на тому царстві, де Його
цінують і де святі ангели готові
виконати всі Його повеління? Ні!
Його обітниця людям, котрих
Він любив на Землі, залишається
незмінною: «І ото, Я перебуватиму з вами повсякденно аж до
кінця віку!».4
«Хоча служіння мало було
бути перенесене із земного храму в небесний, хоча святиня і
наш великий Первосвященик
мали для людського ока стати
невидимими, учні від цього нічого не втрачали. Вони не повинні
були відчути розриву з Богом, і
їхня сила не зменшувалась через
відсутність Спасителя. Виконуючи нині служіння в небесній
Святині, Ісус продовжує через
Свого Духа служити церкві на
Землі. Він став невидимим для
людського ока, але залишилась
незмінною обітниця, дана Ним
на прощання: «І ото, Я перебуватиму з вами повсякденно
аж до кінця віку!» (Від Матвія
28:20). Хоча час від часу Він
передає Свою владу нижчим за
становищем служителям, Його
життєдайна присутність у церкві
залишається».5
БОЖА ОСОБЛИВА РОБОТА
ДЛЯ ВАС І З ВАМИ

«Бог приймає людей такими,
якими вони є, з усіма притаманними їм людськими рисами, і готує їх для Свого служіння, якщо
вони дисципліновані і вчаться
у Нього. Ці люди обираються
не тому, що вони досконалі, але
тому, що всупереч своїй недосконалості вони здатні через пізнання істини і втілення її принципів
у життя уподібнитися до Нього
через благодать».6
Для того щоб принести спасіння людству, Христу необхідно
було людське єство. Він прийняв
людську природу і став її учас34

ником, він був спокушуваний
у всьому, подібно до нас, однак
залишився безгрішним. З іншого
боку, а як стосовно нас? Ми як
люди потребуємо Божественної
сили, силі ззовні, щоб відновити
Його образ в нас. Ми маємо потребу в Ньому, щоб все більше
і більше відображати характер
Христа, щоб Він жив в нас; тоді
ми зможемо звершити довірену
нам роботу. Іншими словами,
кожному з нас необхідно стати
учасником Божественної природи. Коли цей союз або з’єднання
відбувається, ми матимемо небо
в наших серцях і слабке людство
отримує здатність виконувати
заповіді Божі й більше не грішити. Яке чудове досягнення!
«Послідовники Христа повинні працювати так, як працював Він. Ми маємо годувати
голодних, одягати нагих, потішати стражденних і нещасних.
Ми повинні підтримувати розчарованих і надихати надією
знеможених. У такому разі нас
стосуватиметься обітниця: «І
твоя праведність ходитиме
перед тобою, а слава Господня
сторожею задньою!» (Ісаї 58:8,
пер. з англ.)».7
Любі друзі, у нашому житті
повинні бути видимі та відчутні
праведні діла святих. Вони будуть свідченням про праведність
нашого Господа Ісуса, учасниками якої ми щодня стаємо. Ця
праведність полягає в чистоті
серця і правильності життя, вона
полягає у відповідності серця і
життя Божественному Закону
завдяки існуванню Христа в
душі. Ми не будемо задовольнятися просто думкою про те, що
Христос помер, заплативши за
нас ціну викуплення на Голгофі,
щоб стати праведністю для нас.
А навпаки, ми будемо щиро бажати отримати праведність Ісуса, якою Він бажає наділяти нас
щодня, аби вона стала частиною
нашого життя. Отже, активно
проявляймо цю праведність

на практиці: вірою, у справах
любові, оскільки ми щоденно
зростаємо у нашому житті віри.
Тільки таким чином обітниця
Христа буде виконана для нас:
«І ото, Я перебуватиму з вами
повсякденно аж до кінця віку!».
Як люди дізнаються, що ми є
учнями Христа? Пам’ятаєте, що
Мойсей говорив Богові? «Бож
чим тоді пізнається, що знайшов милість в очах Твоїх я та
народ Твій? Чи ж не тим, що Ти
підеш із нами? І будемо вирізнені
я та народ Твій від кожного народу, що на поверхні землі» (Вихід
33:16).
Любі друзі, нехай Бог благословить нас, щоб ми були особливим народом, смиренним
народом, щоб боялися Бога і
віддавали Йому славу, щоб належним чином представляли
Його характер на землі і не розчаровували Його.
СВІДОЦТВО ВІРНИХ
МІСІОНЕРІВ

Давид Лівінгстон
У 1856 році, після 15 років
інтенсивної, безперервної праці
Лівінгстон повернувся до Англії,
щоб побачити свою дружину і
дітей, яких він не бачив чотири
роки. Тепер, після його повернення до Англії, його прийняли
з великою пошаною. Його запрошували всюди розповідати
про його досвіди в Африці. Університет Глазго присвоїв йому
спеціальну почесну докторську
ступінь. Невіруючі студенти
планували насміхатися над ним
і прогнати його зі сцени, тому
що вони не згодні були з тим,
що йому присвоїли цю ступінь.
Однак, коли він з’явився перед
ними зі щоками, спаленими
африканським сонцем, з плечем, пораненим зубами лева, всі
були глибоко зворушені. Тепер
вони бачили в ньому людину,
яка відмовилася від усього. Самопожертва і страждання були
вигравірувані на його обличчі.

Перед ними стояв святий Божий.
Ніхто не промовив жодного слова. Панувала урочиста тиша, ніби
біля краю могили.
Лівінгстон говорив про великі потреби африканців і про
досвіди, які він там пережив. На
завершення він сказав: «Тепер я
повертаюся. Але я хочу сказати
вам, що те, що підтримувало мене
серед усіх труднощів, випробувань і самотності, це обітниця:
«І ото, Я перебуватиму з вами
повсякденно аж до кінця віку!».
Хадсон Тейлор
«О! Бути сповненим пізнання
Божої волі і відчувати присутність Ісуса це значить бути одне з
Ним настільки, щоб Його життя
текло по ваших венах, щоб Він
говорив вашими устами Свої
слова, щоб на вашому обличчі
був Його терплячий і люблячий
погляд, і ваші руки трудилися
для Нього».
Листок паперу, на якому були
записані думки Тейлора, жовтенький папірець, який він носив
з собою багато днів поспіль, показує секрет його життя віри. Там
написано: «Господь Ісус, будь для
мене живою і ясною реальністю,
більш справжньою для погляду
моєї віри, аніж будь-що видиме,
дорожче, ближче, ніж будь-яке
земне благо!»
Еллен Г. Уайт
25 січня 1915 року вісниця
Господа засвідчила: «Господь був
моїм помічником, Господь був
моїм Богом, і у мене немає сумнівів. Якби я не змогла усвідомити,
що Він був моїм керівником і
моєю опорою, то скажіть мені,
чому б я могла довіряти. Без
сумніву, я настільки твердо вірю
в Бога, в те, що Він поставить
мої ноги на Горі Сіон, як і в те,
що я живу і дихаю і цю довіру я
збережу, поки не помру».8
Невдовзі після нещасного випадку, під час якого вона зламала
своє стегно, Е. Уайт засвідчила
про свого Спасителя: «Ісус – мій
благословенний Викупитель і я

люблю Його усім своїм єством». І
ще: «Я бачу світло у Його світлі. Я
знаходжу радість у Його радості і
мир у Його мирі. Я бачу милість
у Його милості, і любов у Його
любові...»
У своєму свідченні вона сказала: «Моя мужність – у моєму
Спасителі. Моя робота майже
закінчена. Дивлячись в минуле
я не відчуваю навіть найменшого
відчаю або розчарування. Я відчуваю таку невимовну вдячність
за те, що Господь утримував мене
від розпачу і зневіри, і що я все
ще можу тримати прапор. Я знаю
Того, Кого я люблю, і на Кого
покладається душа моя».9
За кілька днів до смерті останні слова Е. Уайт її синові були: «Я
знаю в Кого я увірувала»; «Бог
є любов»; «Ми всі дуже скоро
будемо вдома».10
Раніше у своєму житті вона
писала: «Згадуючи нашу минулу
історію, пройшовши кожен крок
на шляху до нашого нинішнього положення, я можу сказати:
«Слава Богові! Бачачи все, що
звершив Господь, мене переповнює здивування і впевненість у
Христі як Керівникові».11
ЛАСКАВО ПРОСИМО!

«Обітниця Другого приходу
Христа завжди мала залишатися
свіжою в пам’яті Його учнів. Той
Самий Ісус, Який на їхніх очах
вознісся на Небо, прийде знову,
щоб узяти із Собою тих, хто тут,
на землі, присвятив себе на служіння Йому. Той самий голос,
який сказав їм: «І ото, Я перебуватиму з вами повсякденно
аж до кінця віку!» – запросить
їх увійти до Нього в Небесне
Царство».12
Дорогий учень Христа, дорогий місіонер, будь вірний до
кінця; не втомлюйся на шляху.
Дивись угору з вірою, і ти почуєш ніжний голос Ісуса, який
промовляє до тебе: «Ласкаво
просимо!».
Яка славна зустріч!

ВИСНОВОК

Мої улюблені брати і сестри в
Ісусі, зберігаймо в нашій пам’яті
наступні думки протягом року,
який незабаром розпочнеться,
і до приходу нашого Господа
Ісуса: «Нам нічого боятися майбутнього, якщо ми не забудемо
той шлях, яким вів нас Господь і
те, чого Він навчав нас у нашому
минулому».13
Нехай Господь допоможе
нам не забувати історію нашого
народу, щоб ми не повторили її.
Залишімося на тому шляху, яким
Господь вів нас, і не будемо забувати, чого Він навчав нас щодо
нашої минулої історії і основи
нашої віри, основи, закладеної
великим трудом і жертвами наших предків, завдяки благодаті і
допомозі нашого Господа Ісуса.
Ми можемо з усією впевненістю
сказати: «Евен-Єзер» – Аж доти
допоміг нам Господь! «Еммануїл» – Бог був і є з нами! Ми ще
раз дякуємо Господу за Його
обітницю, яка супроводжує нас
щодня, і яка залишиться якорем
нашого життя:
«І ото, Я перебуватиму з
вами повсякденно аж до кінця
віку! Амінь».
Посилання:
1. Патріархи і пророки. – С.692.
2. Бажання віків. – С.24.
3. Служіння зцілення. – С.143.
4. Бажання віків. – С.830. [Виділено
автором статті].
5. Там саме. – С.166. [Виділено
автором статті].
6. Там саме. – С.294.
7. Там саме. – С.350.
8. Нариси життя. – С.442.
9. Там саме. – С.443, 444.
10. Там саме. – С.449.
11. Там саме. – С.196.
12. Дії апостолів. – С.33. [Виділено
автором статті].
13. Нариси життя. – С.196.
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Відкриваючи Христа
іншим людям

Закон на кам’яних скрижалях –
То життя християн путівник.
Як часто ми другу скрижаль забуваєм,
І до ближніх любов – лише дзвін пустих слів.

Пильнуймо манери та поведінку,
Тон голосу й те, що говоримо ми,
Чи бачать життя наше без егоїзму,
Чи бачать ту радість, даровану Ним?

Судимі ми будем за законом Свободи,
По всіх десяти Божих заповідях.
Упокорити гордість, що із серця походить, –
Основна із потреб наша як християн.

Коли величатимем Христа розіп’ятого,
Хто душі виводить з невір’я пітьми,
То гордість власна чужою ставатиме,
І «я» за непотріб вшануємо ми.

«Любити всіх грішних!», – мовимо ми,
Та більш ніж теорія рідко звучить.
Якщо з Розіп’ятим стоятимемо,
Любові той принцип із серця примчить.

Часу в нас обмаль, Дух Божий готовий
Нам злитися повною мірою,
Обіцяна Сила велика і нова,
Посилений Клич буде з вірою.

Нам послух потрібен, важлива й любов.
Ось факт із життя черствих фарисеїв –
Зневажили шлях, що Спаситель звершив,
Змінивши любов на букву законів.

Цей славний шанс відведений грішним,
Як змога чудову відзнаку знайти,
Сам Бог очищає, Його голос втішний!
Він направляє до спасіння іти.

Трудімося, друзі, сумлінно та чесно,
Не на лиця дивімось, а в небо, на ціль,
Адже душі живуть без надії та гинуть,
Не час для порожніх справ та речей.

Отож, головна мета в нас ділитися,
Спасінням з усіма, та допомогти
Тим, хто «поза табором» до Отця повернутися,
Благу вістку грішним людям нести.

Ми покликані звершити Божу роботу,
Досить сварок та чвар серед нас,
Ангели всім допоможуть охоче,
До цілі Христос поведе повсякчас.

Присвятімо в майбутньому новому році
Наш розум та сили Владиці віків,
Вивчаючи серце, слова, думки наші,
Щоб люди всі взнали, що Бог є любов!
				Барбара Монроуз
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