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Христос - наш спаситель
Продовження на стор. 2

Продовження на стор. 3

Особливе послання неба
Знамення часу свідчать нам, що ми знаходимось 

на порозі великих і серйозних подій. Весь світ об-
горнутий тривогою. На наших очах виконується про-
роцтво Христа про те, що повинно статися перед Його 
Пришестям: «Також почуєте про війни і про військові 
чутки. «Ви ж про війни почуєте, і про воєнні чутки, 
глядіть, не лякайтесь, бо статись належить тому. Але 
це не кінець ще. Бо повстане народ на народ, і цар-
ство на царство, і голод, мор та землетруси наста-
нуть місцями. А все це початок терпінь породільних. 
(Матвія 24:6-8)» Сьогодення і майбутнє викликає ве-
личезний інтерес в усіх, хто живе на землі.

Вражаюче пророцтво 
про великі світові держави

Все більше людей розумі-
ють, що незабаром станеться 
щось велике і вирішальне, що 
світ знаходиться на порозі гли-
бокої кризи. Щоденні новини 
повідомляють нас про зроста-
юче число катастроф і насиль-
ства усіх видів. Сам Ісус перед-
бачив, що буде...тривога людей 
на землі, «…коли люди будуть 
мертвіти від страху й чекання 
того, що йде на ввесь світ, бо 
сили небесні порушаться (Луки 
21:25,26; 2 Петра 3:3-4).

У Біблії, особливо в кни-
гах Даниїла і Об’явлення, нам 
було виразно виявлено багато 
історичних, а також і сучас-
них подій. Ретельне вивчення 
цих книг допоможе нам роз-
пізнати Божественний задум 
в історії народів, зрозуміти 
істинний сенс життя і Божий 
план порятунку людей через 
Свого Сина Ісуса Христа.

2600 років тому пророком 
Даниїлом передбачено виник-
нення великих світових дер-
жав Вавілона, Мідо-Персії, 
Греції, Риму і до сучасної Єв-

Кожній людині хотілося б мати близьку душу, якій мож-
на було розповісти абсолютно все, і, при цьому, бути 
упевненим в тому, що тебе завжди зрозуміють. Але 
хто може зрозуміти нас краще всього? Ісус пережив 
подібний життєвий досвід і може допомогти, наділивши 
нас переможною силою, – варто лише довіритися Йому.

Народження Ісуса
На перших сторінках Єван-

гелія описується народження 
Ісуса Христа від діви Марії. 
Його народження не було, за 
людськими мірками, ні осо-
бливо знаменним, ні велич-
ним. Він народився в хліву, а 
першою Його колискою стали 
ясла. Проте Його народження 
удостоїлося набагато більших 
почестей, ніж поява на світ 
будь-кого іншого з людей, що 
коли-небудь жили на землі. 
Небесні ангели урочисто спо-
вістили пастухам про при-
шестя Спасителя Ісуса, Який 
прийшов на нашу землю, що 
загрузла в гріхах, щоб вчи-
нити викуп людства і Своєю 
смертю принести людям мир, 

щастя і Вічне Життя. Ця звіст-
ка супроводжувалась сяйвом 
світла Божої слави. Небесне 
воїнство, торкаючись до струн 
своїх арф, прославляло Твор-
ця...

Полегшення страждань
Ісус почав Своє служіння, 

зруйнувавши владу сатани 
над стражданнями людини. 
Він відновлював здоров’я хво-
рим, давав зір сліпим, зціляв 
покалічених і паралізованих, 
і вони  раділи, прославляючи 
Бога. Він повертав силу неміч-
ним і тим, хто багато років був 
зв’язаний жорстокою сатанин-
ською силою. Він ласкавими 
словами утішав слабких, не-
впевнених і тих, хто занепав 
духом. Усіх страждаючих, кого 

сатана, торжествуючи, тримав 
у своїх тенетах, Ісус вири-
вав з його обіймів, даючи їм 
здоров’я, велику радість і щас-
тя. Він воскрешав до життя 
мертвих, і ті прославляли Бога 
за могутній прояв Його сили.

Для усіх, хто вірив в Нього, 
Він Своєю всемогутньою си-
лою здійснював великі чудеса.

Життя та служіння Ісуса 
Христа були сповнені любові, 
співчуття та доброзичливос-
ті. Він завжди уважно слухав 
тих, що приходять до Нього, 
полегшуючи їх страждання та 
горе. Багато хто удостоївся на 
собі носити докази Його Бо-
жественної сили. Проте були 
й такі, хто, зцілившись, соро-
мився цього скромного й у той 
же час могутнього Проповід-
ника. Через те, що правителі 
не вірили в Нього, люди не 
хотіли приймати Ісуса. Він був 
чоловіком скорботи, що зазнав 
печалі. Іудеї не могли дозво-
лити, щоб Його скромне, по-
вне самозречення і здорового 

ропи. У нічному баченні про-
рок побачив боввана, частини 
тіла якого символізували чіт-
ку послідовність виникнення 
цих держав: «У цього боввана 
голова була з чистого золота, 
груди його і руки його з срі-
бла, черево його і стегна його 
мідні, гомілки його залізні, 
ноги його частиною залізні, 
частиною глиняні» (Даниїла 
2: 27-33).

Події, які змінять світ
Ти бачив, аж ось одірвав-

ся камінь сам, не через руки, 
і вдарив боввана по ногах 
його, що з заліза та з глини, і 
розторощив їх… а камінь, що 
вдарив того боввана, став ве-
ликою горою, і наповнив усю 
землю (Даниїла 2:34,35). Ске-
ля то є Христос (1 Коринтян 
10:4), а удар в ноги – символ 
Його другого Приходу.

Скоро станеться славний 
Прихід Ісуса Христа.

глузду життя впливало на них. 
Їх приваблювали  почесті, які 
дає цей світ. Та все ж багато 
хто послідував за Сином Бо-
жим і прислухався до Його на-
станов, насолоджуючись кож-
ним словом, що злітало з Його 
вуст. Учення Христа сповнене 
глибоким сенсом і в той же час 
таке ясне, що навіть найчер-
ствіші люди розуміли його...

Розп’яття Христа
...Учні й ті, хто повірили в 

Нього, з околиць Єрусалиму 
приєдналися до натовпу, що 
йшов за Ісусом на Голгофу. 
Серед них була матір Ісуса, 
яку підтримував Іван, улю-
блений учень Христа. Її серце 
розривалося від невимовного 
болю, проте вона, як і учні, 
сподівався, що це жахливе ви-
довище ось-ось закінчиться, 
й Ісус проявить Свою силу та 
з’явиться перед Своїми во-
рогами як Син Божий. Але її 
материнське серце знову за-
нурилося у відчай, коли вона 

згадала Його слова, якими Він 
коротко описав те, що пови-
нно статися цього дня.

Як тільки Ісус вийшов з 
воріт будинку Пілата, на Його 
поранені і скривавлені плечі 
звалили хрест, підготовлений 
для Варави (розбійника). Двох 
спільників Варави повинні 
були стратити разом з Ісусом, 
і на них також поклали хрести. 
Спаситель узяв Свою ношу, 
але, пройшовши декілька кро-
ків, через втрату крові, надмір-
ну перевтому та біль, упав на 
землю, втративши свідомість.

Ледве Христос прийшов 
до тями, Йому на плечі знову 
звалили хрест і змусили йти 
вперед. Несучи Свій тягар, Він 
пройшов ще декілька кроків і 
впав як підкошений.

Спочатку вирішили, що 
Ісус мертвий, але трохи згодом 
Він знову опритомнів. Свяще-
ники та правителі не проявили 
ані найменшого співчуття до 
своєї жертви, що страждала, 
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1-а ангельська звістка
«І він говорив гучним го-

лосом: «Побійтеся Бога та 
славу віддайте Йому, бо на-
стала година суду Його, і 
вклоніться Тому, Хто створив 
небо, і землю, і море, і водні 
джерела!» (Об’явлення 14:7)

Страх перед Богом
«Побійтеся» – це означає 

вшанувати Бога, як діти ша-
нують батька, визнавши Його 
могутність і авторитет, бо... 
«Своєю Він силою землю 
вчинив, Своєю премудрістю 
міцно поставив вселенну, і 
небо напнув Своїм розумом» 
(Єремії 10:12), «Бо ми в Нім 
живемо, і рухаємось, існує-
мо» (Дiї17:28).

Щодня Творець оновлює 
Свою милість і любов до жи-
телів землі: дає дихання усьо-
му живому, посилає свіже 
повітря, дощ, сонячне світло. 
Тому людям необхідно від-
дати Богові славу за Його не-
скінченну любов.

Година суду
Згідно з пророцтвом «на-

стала година суду Його» – цей 
найсерйозніший час в історії 
людства, коли життя кожного 
жителя землі буде розглянуто 
у світлі Закону Божого. Впер-
ше Христос прийшов на зем-
лю, щоб «збільшити та про-
славити Закона» (Iсаії 42:21). 
Він виконав досконало кожну 
Заповідь Закону. «Не поду-
майте, ніби Я руйнувати За-
кон чи Пророків прийшов, Я 
не руйнувати прийшов, але 
виконати» (Матвія 5:17).

За порушення Заповідей 
Божих усе людство було при-
речене на вічну смерть. Але 
Спаситель узяв наші гріхи 
на Себе, зазнав великі страж-
дання і помер на Голгофі. Він 
врятував жителів землі від за-
судження Закону і дав нам на-
дію на порятунок.

Кращий Заступник
Ісус пропонує нам Свою до-
помогу в якості Небесного 
Адвоката на Божому Суді. 
«Один бо є Бог, і один Посе-
редник між Богом та людьми, 
людина Христос Ісус»   (1Тим-
офія 1:5).

Щоб Христос зміг захис-
тити нас, нам необхідно при-
йняти сьогодні Христа, як 
особистого Спасителя і при-
йти до Нього з покаянням.

Вклоніться Тому,
хто Створив

Бог створив прекрасний 
світ за шість днів, і на згадку 
про Свою творчу роботу за-
снував сьомий день – суботу, 
як день спокою. Дотримую-
чись суботи, ми поклоняємо-
ся Богові, як Творцеві.

2-а ангельська звістка.
«А інший, другий Ангол 

летів слідом і казав: упав, 
упав Вавилон, город великий, 
бо лютим вином розпусти 
своєї він напоїв усі народи!» 
(Об’явлення 14:8)

Бог вказує людям на падін-
ня Вавилона, і закликає усіх 
шукачів правди і істини ви-
йти з нього. Назва «Вавилон» 
походить від слова «бабил», 
що означає, безлад, змішання. 
У Святому Письмі це слово 
вживається для позначення не-
правдивих вчень або релігій, 
що відступили від істини.

У 17 главі Об’явлення Ва-
вилон представлений в образі 
блудниці, яка «зодягнена була 
в порфіру і багряницю, при-
крашена золотом, коштовними 
каменями і перлами, і тримала 
золоту чашу в руці своїй, напо-
внену гидотами і нечистотою 
блуду її; і на чолі її написано 
ім’я: «Таємниця, Вавилон ве-
ликий, мати блудницям і ги-
дотам земним». Пророк бачив, 
«що жінка п’яна кров’ю святих 
і кров’ю свідків Ісусових».

Історія свідчить, що описа-
на влада, є папським Римом. 
Золото, коштовні камені і пер-
ли представляють безмірне 
багатство папства. Ні про яку 
іншу владу не можна сказа-
ти – «задоволена була кров’ю 
святих» –як про цю церкву, яка 
найжорстокішим чином пере-
слідувала послідовників Хрис-
та.

Вавилон звинувачується в 
тяжкому гріху – його «вином 
блуду упивалися ті, що живуть 
на землі». П’янка чаша, яку він 
підносить світу, символізує не 
біблійні, тобто людські вчення, 
як наприклад, євхаристія, без-
смертя душі, вічні муки пекла, 
шанування Марії і святість во-
скресіння.

Застереження «Упав, упав 
Вавилон» відноситься до тих 
релігійних об’єднань, які рані-
ше були чисті, але потім упали. 
Вавилон описаний як «матір 
блудницям». Її дочки симво-
лізують церкви, які дотриму-
ються не біблійного вчення, і 
наслідують приклад Риму.

Семиденний тиждень, з 
давніх часів поширений на 
Близькому Сході, переходив з 
покоління в покоління, незва-
жаючи на різні календарі (на-
приклад, сонячні або місячні). 
Семиденний тиждень вперше 
був впроваджений у Римській 
імперії в 1 столітті н. е. У той 
час дні тижня були названі за 
іменами планет. Перший день, 
який отримав назву, – це субо-
та (Сатурн). Другий – неділя 
(Сонце). До середини 2-го сто-
ліття день Сонця став першим 
днем тижня. Цей факт пояс-
нює поширення східних куль-
тів (в основному сонячних) в 
Римській імперії, а також те, 
що при поклонінні римським 
імператорам їх ототожнювали 
із Сонцем.

Один з отців церкви – Тер-
туліан у книзі «До язичників» 
(197 рік. н. е.), писав: «Саме ви 
(язичники) помістили Сон-
це в тижневий календар; і ви 
віддали перевагу цьому дню 
(дню Сонця) попередньому 
дню (суботі), обравши його як 
день тижня,що найбільше під-

ходить і для повного утриман-
ня від лазні, і для відпочинку, 
і для бенкетувань». В язич-
ницькому Римі цей день став 
традиційним вихідним, як 
день шанування імператора-
сонця і день відпочинку. Коли 
імператор Костянтин Великий 
оголосив себе християнином, 
він видав два накази (від 7 бе-
резня і від 3 липня 321 року). В 
одному наказі день Сонця ого-
лошувався офіційним вихід-
ним, а в іншому говорилося, 
що можна робити в цей день, 
а чого не можна. Саме тоді в 
християнському середовищі 
перший день тижня почали 
асоціювати з воскресінням Іс-
уса Христа.

Відкривши Новий Заповіт 
ми можемо прочитати: «А дня 
першого в тижні прийшли вони 
рано вранці до гробу, несучи 
наготовані пахощі, та й застали, 
що камінь від гробу відвалений 
був. А ввійшовши, вони не зна-
йшли тіла Господа Ісуса» (Луки 
24:1-3). Отже, зі Святого Пись-
ма ми дізнались, що неділя є 
першим днем тижня.

Недільний день

3-а ангельська звістка
«А інший, третій Ангол летів 

услід за ним, гучним голосом 
кажучи: коли хто вклоняється 
звірині та образу її, і приймає 
знамено на чолі своїм чи на руці 
своїй, то той питиме з вина Бо-
жого гніву, вина незмішаного в 
чаші гніву Його, і буде мучений 
в огні й сірці перед Анголами 
святими та перед Агнцем. А дим 
їхніх мук підійматиметься вічні 
віки. І не мають спокою день і 
ніч усі ті, хто вклоняється зві-
рині та образу її, і приймає зна-
мено ймення його» (Об’явлення 
14:9-11).

Звірина
3вірина, про яку говориться 

в цій звістці, і до поклоніння 
якому змушуватиме дворогий 
звір, – це перший звір, поді-
бний до барса, з 13-го розділу 
Об’явлення, тобто папство. (Ве-
лика Боротьба – С. 445).

Образ звірини
«Образ звірини» є тією фор-

мою протестантизму, що відсту-
пив, яка розвинеться, коли про-
тестантські церкви звернуться 
по допомогу до державної вла-
ди, щоб змусити народ підкоря-
тися їх вченню. (Велика Бороть-
ба – С. 445).

Печатка Бога
Четверта заповідь – це єди-

на з десяти, яка згадує не лише 
ім’я, але і домагання Законодав-
ця на підвладну Йому терито-
рію і вказує на те, чиєю владою 
даний Закон. Тому вона містить 
в собі Печатку Божу. Субота 
заснована від створення землі 
(Буття 2:1-3). Цей день пови-
нен знову і знову нагадувати 
людям про їх Творця і наповню-
вати їх серця світом і радістю. 
«Пам’ятай день суботній, щоб 
святити його».

Дотримання суботи є знаком 
вірності істинному Богові: «І 
святіть суботи Мої, і вони ста-
нуть знаком поміж Мною та між 
вами, щоб пізнати, що Я Гос-
подь, Бог ваш» (Єзекіїля 20:20). 
Ісус Сам роз’яснює незмінність 
10 Заповідей: «Не подумайте, 
ніби Я руйнувати Закон чи Про-
років прийшов, Я не руйнувати 
прийшов, але виконати. Поправ-
ді ж кажу вам: доки небо й зем-
ля не минеться, ані йота єдина, 
ані жаден значок із Закону не 
минеться, аж поки не збудеться 
все» (Матвія 5:17,18).

Зображення звірини
Намагаючись захопити вла-

ду Господа на небі, сатана всі-
ляко виражав зневагу до Божого 
Закону. І на землі він продовжує 
робити цю роботу. Щоб захо-
пити владу на землі, він зробив 
спробу змінити Закон Всевиш-
нього і підробити Його печатку. 
Для цього сатана замінив істин-
ний Божий день поклоніння на 
людський.

«Зображення звірини» – це 
порушення Закону Божого.

а. На чоло – прийняття вірою.
б. На руку – утримування від 

праці.

Невже мені одного разу 
доведеться померти? Про це 
зовсім не хочеться думати. Я 
молодий, повний сил, планів, 
надій і мрій. Смерть – їй не-
має місця в моїх планах, часом 
вона навіть здається нереаль-
ною. Йдучи ввечері на відпо-
чинок, я й думки не припус-
каю, що можу не прокинутися 
вранці.

І все ж, якби я не намагався 
про це не думати, то помітив 
би, як багато нагадує про неї 
постійно. Похорон, нещасні 
випадки, невиліковні хворо-
би... Така реальність життя. 
Всі вмирають, як бідний, так 
і багатий, як невідомий, так і 
знаменитий. Усі програють в 
цьому протистоянні зі смер-
тю. А як же я..? Ні! Про це, 
безумовно, не хочеться дума-
ти, а тим більше – відчувати 
це. Страшно...

Адже я не знаю, як це – по-
мерти. Що ж потім? Хотілося 
б вірити, що смерть – це ще 
не кінець і що після неї буде 
щось хороше. Одні говорять: 
якщо помирає добра людина, 
її душа возноситься на Небо, 
а якщо зла – то відразу виру-
шає в пекло. Інші переконані, 
що це зовсім не так, а що лю-
дина, помираючи, потрапляє 
в чистилище. Ще говорять, що 
померлий вирушає в потой-
бічний, духовний світ, звідки 
спостерігає за своїми близь-
кими, що залишилися на землі 
серед живих. Є й така катего-
рія людей, які запевняють, що 
зі смертю людини все закін-
чується. І лиш дехто щиро ві-
рить, що помираючи, людина 
засинає, але не вічним сном, 
а до дня воскресіння мертвих.

Але що каже з цього при-
воду Той, Хто створив Всес-
віт? Він знає, як влаштовано 
все. Давайте подивимось, що 

написано в Слові Божому: «І 
створив Господь Бог людину 
з пороху земного, і вдихнув 
у ніздрі її дихання життя, і 
стала людина душею живою» 
(Буття 2:7). Виходить, що 
людина – це порох, в якому є 
подих життя від Бога. Людині 
– душі живій, Бог сказав: «По-
рох ти, і в порох повернешся», 
«І вернеться порох у землю, 
як був; а дух вернеться зно-
ву до Бога, що дав був його» 
(Екклезiяста 12:7). Тому «Все, 
що в силі чинити рука твоя, те 
роби, бо немає в могилі, куди 
ти йдеш, ні роботи, ні розду-
му, ані знання, ані мудрості!» 
(Екклезiяста 9:10). «Живі зна-
ють, що помруть, а померлі 
нічого не знають.., і любов їх 
і ненависть, та заздрощі їхні 
загинули вже, і нема вже їм 
частки навіки ні в чому, що під 
сонцем» (Екклезiяста 9:5,6). А 
цар Давид каже: «Яка користь 
із крови моєї, коли я до гробу 
зійду? Чи хвалити Тебе буде 
порох? Чи він виявить правду 
Твою?» (Псалми 29:10).

Отже, Біблія говорить про 
те, що після смерті людина 
не може думати, відчувати, 
страждати, радіти або спо-
стерігати за іншими людьми. 
Слова, одного разу сказані Бо-
гом: «... Бо ти порох, і до поро-
ху повернешся» (Буття 3:19), 
виконуються.

А що потім? Невже смерть 
є кінцем існування людини? 
Знову звернімося до Біблії: 
«Бо мусимо всі ми з’явитися 
перед судовим престолом 
Христовим, щоб кожен при-
йняв згідно з тим, що в тілі 
робив він, чи добре, чи лихе» 
(2  Коринтян 5:10), «і повихо-
дять ті, що чинили добро, на 
воскресіння життя, а котрі зло 
чинили, на воскресіння Суду» 
(Iвана 5:29).

Що таке смерть, і що йде 
услід за нею?

Особливе 
послання неба
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проте зрозуміли, що Він не в 
змозі нести далі хрест. Поки ж 
вони роздумували, що робити, 
до натовпу підійшов Симон 
Киринеянин, який прямував 
до Єрусалиму. Натовп, підбу-
рюваний священиками, схо-
пив його і змусив нести хрест 
Христа. Сини Симона були 
послідовниками Ісуса, але сам 
Симон не був Його учнем.

У величезному натовпі, що 
йшов за Ісусом, багато хто на-
сміхався і висміював Його, 
але були й такі, хто плакав, з 
вдячністю згадуючи про все, 
що Він зробив. Колись зцілені 
від немочі воскреслі з мерт-
вих, вони голосно свідчили 
про Його дивовижні справи й 
наполегливо вимагали, щоб їм 
оголосили, який злочин скоїв 
Ісус, чому з Ним поводять-
ся, як із злочинцем. Усього 
лише кілька днів тому натовп 
людей супроводжував Його 
з радісними вигуками «Осан-
на!», розмахуючи пальмови-
ми гілками, коли Він урочис-
то в’їжджав в Єрусалим. Але 
багато з тих, хто прославляв 
Його вигуками, тепер в люті 
кричали: «Розіпни Його! Розі-
пни»!

Розп’ятий на хресті
Засуджених привели 

на місце розп’яття і стали 
прив’язувати кожного до хрес-
та. Обидва розбійника вири-
валися з рук солдатів, що роз-
пинали їх, але Ісус не чинив 
опір. У тяжкому очікуванні 
матір Христа дивилася на Ньо-
го, сподіваючись, що Він все ж 
створить диво й урятує Себе. 
Вона бачила Його розпростер-
ті на хресті руки, ці дорогі її 
серцю руки, що завжди дару-
вали благословення; руки, які 
так часто тягнулися до хворих 
і страждущих, даруючи їм зці-
лення і звільнення від страж-
дань.

Принесли молоток і цвяхи. 
Коли ці цвяхи пронизували 
Його тіло, приголомшені учні 
віднесли чимдалі від жорсто-
кого видовища знепритомнілу 
матір Ісуса.

Ісус не вимовив жодної 
скарги. Його бліде обличчя 
залишалось спокійним, лише 
великі краплі поту виступили 
на чолі. І не знайшлося ми-
лосердної руки, яка б обтерла 
цей передсмертний піт, ніхто 
не вимовив слів співчуття і 
відданості, які в цю тяжку го-
дину підтримали і підбадьори-
ли б Його людське серце. «Він 
топтав жорно один». З усього 
народу не знайшлося нікого, 
хто у цей момент залишався 
б з Ним поруч. Тоді як воїни 
займалися своєю страшною 
справою, Ісус в неймовірних 
муках молився за Своїх воро-
гів: «Отче! пробач їм, бо не 
знають, що роблять» (Луки 
23:34). Ця молитва Христа за 
Своїх ворогів охоплювала весь 
світ, вона стосувалась кожного 
грішника, в який би час він не 
жив - на початку або у кінці 
часів.

Як тільки Ісуса прибили до 
хреста, декілька міцних сол-
датів підняли його й різко та 

грубо опустили до приготова-
ної ями. Це заподіяло ще жах-
ливіші муки Синові Божому. 
Далі розігралася моторошна 
сцена. Священики, началь-
ники і книжники, забувши 
про гідність свого священно-
го служіння, приєдналися до 
черні, глумлячись і насміхаю-
чись разом з усіма над вмира-
ючим Сином Божим, і казали: 
«Якщо Ти Цар Юдейський, 
врятуй Себе Самого» (Луки 
23: 37). Інші ж глузливо по-
вторювали один одному: «Ін-
ших рятував, а Себе не може 
врятувати!» (Матвія 15:31). 
Служителі храму, грубі сол-
дати, підлі розбійники, що ви-
сять на хресті, і низькі, жор-
стокі люди, що знаходились у 
натовпі, - усі об’єдналися, зну-
щаючись над Христом.

Розбійники, розп’яті разом 
з Ісусом, переносили такі ж 
фізичні страждання, як і Він. 
Але один з них, ще більше зро-
бившись жорстоким від мук і 
вдавшись до відчаю, поводив-
ся дуже зухвало. Підхопив-
ши кепкування священиків, 
він сказав Ісусові: «Якщо Ти 
Христос, врятуй Себе і нас» 
(Луки 23:39). Інший же роз-
бійник не був закоренілим зло-
чинцем. Чуючи глузливі слова 
свого спільника, він «вгамував 
його, кажучи: Чи не боїшся ти 
Бога, коли й сам на те саме за-
суджений? Але ми справедли-
во засуджені, і належну плату 
за вчинки свої беремо, Цей же 
жодного зла не вчинив» (Луки 
23:40,41). І потім, коли його 
серце відкрилося Христу, в 
його свідомість хлинуло не-
бесне світло. В Ісусові, поби-
тому, висміяному і розіпнуто-
му на хресті, він побачив свою 
єдину надію, свого Визволи-
теля і звернувся до Нього з 
вірою й покірністю: «Згадай 
мене, Господи, коли прийдеш 
у Царство Твоє! І сказав йому 
Ісус: істинно говорю тобі нині 
ж, будеш зі Мною в раю» 
(Луки 23:42,43).

З подивом дивилися не-
бесні Ангели на нескінченну 
любов Ісуса, Який, зазнаючи 
душевних мук і фізичних 
страждань, думав про Своїх 
ближніх і вселяв віру в душу 
того, що покаявся. Коли жит-
тєві сили покидали Його й на-
ближалась смерть, він проявив 
до людини любов, яка сильні-
ше, ніж смерть...

Урок Синівської любові
Погляд Ісуса... зупинив-

ся на матері, яку підтримував 
Його учень Іван. Вона, не-

спроможна залишатися далеко 
від свого Сина, повернулась 
на це страшне місце. Останнім 
уроком, який надав Ісус лю-
дям, був урок синівської любо-
ві. Вдивляючись в спотворені 
горем обличчя Своєї матері та 
Івана, Він сказав, звертаючись 
до неї: «Жоно! це, син Твій», 
а потім - Ивану: «Оце Мати 
твоя!» (Івана 19:26,27). Іван 
добре зрозумів слова Ісуса та 
прийняв це священне дору-
чення. Він відразу ж відвів ма-
тір Христа від цього страшно-
го видовища на Голгофі. З того 
часу він прийняв її у свій дім 
і постійно піклувався про неї 
як відданий син. Досконалий 
приклад синівської любові 
Христа сяє незгасним світлом 
у пітьмі віків. Терплячи перед-
смертні муки, Він не забув про 
Свою нещасну, убиту горем 
матір і потурбувався про її 
майбутнє.

Тепер уже здійснилося май-
же все, заради чого Христос 
прийшов у цей світ. Він вимо-
вив: «Жадаю». Воїни просочи-
ли губку оцтом і жовчю й під-
несли Йому, щоб Він пив, але 
Він, спробувавши, відмовився. 
Тепер Господь життя і слави 
помирав заради спасіння люд-
ства. Саме свідомість гріха, 
який Він узяв на Свої плечі і 
який накликав гнів Батька на 
Нього замість людей, і зроби-
ло випиту Ним чашу такою 
гіркою, що це скрушило Його 
серце...Морок огорнув землю. 

«Здійснилося»
Присутні мовчки чекали 

закінчення того, що відбува-
ється. Сонце засяяло знову, 
але хрест, як і раніше, був опо-
витий пітьмою. Раптом морок 
розсіявся, і чистим, немов 
трубним голосом, який, здава-
лося, рознісся по всьому світу, 
Христос вигукнув: «Здійсни-
лося!». «Отче! у руки Твої від-
даю дух Мій» (Лука 23:46). 
Світло осяяло хрест, і від цьо-
го обличчя Спасителя засіяло 
славою, подібно до сонця. По-
тім Він опустив голову на гру-
ди й помер...

Поховання
Багата людина из Ариматеї 

по імені Йосип без зволікання 
відправився до Пілата і попро-
сив дозволу узяти тіло Ісуса 
для поховання. Пілат затвер-
див офіційний наказ віддати 
Йосипу тіло Ісуса. У той час, 
поки Іван страждав і думав, 
як поховати свого улюблено-
го Учителя, Йосип з Ариматеї 
повернувся з наказом Пілата, 

а Никодим, упевнений в тому, 
що Йосипу вдасться домови-
тись з римським прокурато-
ром, приніс близько ста літрів 
дорогоцінної суміші смирни й 
алое для бальзамування тіла. 
Навіть найшанованіші люди 
Єрусалиму не удостоювались 
таких посмертних почестей.

Дбайливо і з благоговінням 
знімали вони Ісуса з хреста. 
Із сльозами на очах, сповнені 
співчуття, дивились вони на 
Його побите й поранене тіло, 
дбайливо і ретельно омиваючи 
Його, очищаючи від крові, що 
запеклася. У Йосипа була нова 
гробниця, висічена в скелі, яку 
він приготував для себе. Вона 
знаходилася недалеко від Гол-
гофи. Тепер Йосип приготу-
вав цю гробницю для Ісуса. І 
ось тіло обережно загорнули в 
лляну тканину, просочену па-
хощами, які приніс Никодим, і 
троє учнів понесли цю дорого-
цінну ношу у нову гробницю, 
де ніколи ще нікого не ховали. 
Тут вони розігнули ноги Спа-
сителя й склали Його пробиті 
руки на бездиханних грудях. 
Жінки з Галілеї спостерігали 
за тим, щоб все було зроблено 
правильно для позбавлено-
го життя тіла їх улюбленого 
Вчителя. Потім важкий камінь 
привалили до гробниці, за-
кривши Того, що залишився 
лежати там - Сина Божого. Ці 
жінки в числі останніх розі-
йшлися від підніжжя хреста, 
і вони останні залишили гроб-
ницю Господа...

Воскресіння Христа
В суботу, коли Ісус, Цар 

слави, лежав в могилі, учні, 
за заповіддю, покоїлися, ту-
жачи за своїм Господом. З на-
станням ночі були поставлені 
солдати охороняти місце по-
ховання Спасителя. В той час 
над цим священним місцем в 
небі парили ангели. Повільно 
проходила ніч, і, поки було ще 
темно, ангели, що охороня-
ли могилу, знали, що ось-ось 
настане хвилина, коли Син 
Божий, їх улюблений Пове-
литель, вийде з могили. З як-
найглибшим душевним хви-
люванням чекали вони години 
Його тріумфу. Могутній Херу-
вим миттево спустився з не-
бес. Обличчя його було яскра-
вим, як блискавка, і одяг був 
білий, як сніг. Світло, що вихо-
дило від нього, розсіяло піть-
му і спонукало до втечі злих 
ангелів, що оточили гробницю 
і переможно заявляли, що тіло 
Ісуса тепер належить їм. Вони 
бігли від його світла і слави 

сповнені жаху. Один з небес-
них ангелів, який спостерігав 
за приниженням Христа і охо-
роняв Його могилу, приєднав-
ся до цього могутнього Херу-
вима, і разом вони спустилися 
до гробниці. Земля затремтіла, 
коли вони наближались, став-
ся великий землетрус...

Один з ангелів узяв вели-
чезний камінь, що закривав 
вхід в гробницю, і, відкотивши 
його убік, сів на нього. Інший 
увійшов до могили і розв’язав 
пелени на голові Ісуса. 

«Твій Отець зве Тебе»
Тоді небесний Херувим го-

лосом, від якого здригнулася 
земля, покликав: «Сину Бо-
жий, виходь, Твій Батько кли-
че Тебе». Смерть більше не 
володарювала над Ним. Ісус, 
Переможець, з торжеством во-
скрес із мертвих. У величному 
благоговінні усі небесні анге-
ли із захопленням поглядали 
на цю картину. І коли Ісус ви-
ходив з гробниці, обидва ся-
ючі ангели, простягнувшись 
ниць на землі, вклонилися і 
вітали Його гімном перемоги 
і тріумфу...

Сорок днів з учнями
Сорок днів залишався Ісус 

зі Своїми учнями, і в міру того, 
як Він усе повніше розкривав 
їм принципи та суть Царства 
Божого, в їх серцях народжу-
валась світла радість. Він до-
ручив їм свідчити всьому світу 
про те, що вони бачили й чули: 
про Його страждання, смерть 
і воскресіння, про те, що Він 
приніс досконалу жертву за 
гріхи людей і що усі люди мо-
жуть прийти до Нього й отри-
мати Вічне Життя. З щирою 
ніжністю і любов’ю Він гово-
рив їм про те, що їх переслі-
дуватимуть і гнатимуть, і тоді 
вони згадають про пережите, 
коли знаходилися поряд з Іс-
усом, згадають слова, якими 
Він утішав їх, і сповняться 
душевного миру. Він розповів 
їм, як Він переміг усі спокуси 
сатани ціною страждань і ви-
пробувань...

Вознесіння Христа
...Благословивши Своїх 

учнів, Ісус став віддалятися від 
них, підносячись до неба. Коли 
Він піднімався, за ним прослі-
дували безліч святих, що вста-
ли з могил при Його воскресін-
ні. Їх супроводжували пітьми 
небесних ангелів, а безліч не-
божителів чекали Його повер-
нення...

Обіцянка повернутись
Коли учні із сумом вдивля-

лись в небо, намагаючись не 
втратити із виду Господа, що 
віддаляється, два ангели у біло-
му одязі несподівано з’явилися 
перед ними і сказали: «Галі-
лейські мужі, чого стоїте й за-
дивляєтесь на небо? Той Ісус, 
що вознісся на небо від вас, 
прийде так, як бачили ви, як 
ішов Він на небо!» (Дiї 1:11)

Статтю складено за 
матеріалами із книг 

Е. Г. Уайт.

Христос - наш спаситель
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Багато людей гинуть че-
рез нестачу знань. Усілякі 
хвороби гнітять їх, проте чи 
бажають вони звільнитись 
від свого незнання в цій галу-
зі? Чи прагнуть вони дізнати-
ся, як позбавитись від недуг 
і запобігти їх виникненню?

Найчастіше почуття 
незадоволення робить 
тіло та розум хворобли-
вим. Сварки і образи ро-
блять їх життя нещасним. 

Існує багато методів лі-
кування, але є тільки один 
шлях, що веде до здоров’я, 
який схвалює Небо. Бо-
жественні ліки – це прості 
засоби природи, які не за-
смічують і не послаблюють 
організм. Чисте повітря і 
вода, чистота у всьому, від-
повідна їжа, порядне життя 
і тверда віра у Бога – ось ті 
цілющі засоби, від нестачі 

яких помирають тисячі лю-
дей. Але є ті, хто вважає ці 
засоби застарілими, тому 
що їх застосування вимагає 
витрат праці, а лінощі пе-
решкоджають людині пра-
цювати не покладаючи рук.

Свіже повітря, вправи, 
чисте житло, свіжа вода до-
ступні всім і не вимагають 
великих витрат, а медика-
менти ж коштують дорого й 
мають побічні властивості.

Якби людина зверну-
ла увагу на ці прості за-
соби, дані Богом, її життя 
значно покращилось би 
вже сьогодні й набуло б ін-
шого сенсу. Дивлячись на 
яскраве сонце і блакитне 
небо, слухаючи спів птахів 
і помічаючи всю красу при-
роди, людина заспокою-
ється й замислюється над 
тим, що дійсно важливо.

Здоров’я 
для 
мільйонів

Бог вічний. Чи сказано ще 
про когось, що він також ві-
чний? «А ти, Віфлеєме-Єф-
рате, хоч малий ти в тисячах 
Юди, із тебе Мені вийде Той, 
що буде Владика в Ізраїлі, і 
віддавна постання Його, від 
днів віковічних» (Михей 5:1).

Хто ж Він? «А все оце ста-
лось, щоб збулося сказане 
пророком від Господа, який 
провіщає: Ось діва в утробі 
зачне, і Сина породить, і на-
звуть Йому Ймення Емману-
їл, що в перекладі є: з нами 
Бог» (Матвiя 1:22,23). 

Про Нього також сказано: 
«Бо Дитя народилося нам, 
даний нам Син, і влада на 
раменах Його, і кликнуть ім’я 
Йому: Дивний Порадник, Бог 
сильний, Отець вічности, 
Князь миру» (Iсая 9:5).

Отже, народжений Син 
Божий у Віфлеємі, названий 
також Богом Міцним і має 
безпосереднє відношення 

до вічності – Отець вічності.
Народження від діви – це 

не початок Його буття, а при-
йняття людського єства для 
того, щоб бути Богом у плоті 
і врятувати грішника, віддав-
ши Своє життя за нього на 
Голгофі. «Безсумнівно, ве-
лика це таємниця благочес-
тя: Хто в тілі з’явився, Той 
оправданий Духом, Ангелам 
показався, проповіданий був 
між народами, увірувано в 
Нього в світі, Він у славі воз-
нісся!» (1 Тимофія 3:16).

Про Його творчу діяль-
ність сказано: «Бо то Ним 
створено все на небі й на 
землі, видиме й невидиме, 
чи то престоли, чи то господ-
ства, чи то влади, чи то на-
чальства, усе через Нього й 
для Нього створено! А Він є 
перший від усього, і все Ним 
стоїть» (Колоссян 1:16,17).

Ісус Христос, як і Отець, 
гідний слави та поклоніння.

Владика 
від днів вічних

Що таке молитва?
Молитва – це розмова 

людини з Богом. Бог – наш 
Отець, а ми Його діти, і Він 
щиро бажає, щоб ми від-
кривали Йому своє серце, 
говорили про свої радощі 
та побоювання, просили 
Його захисту та допомоги 
в труднощах. У молитві ми 
можемо дякувати Богові за 
одержані дари й прославля-
ти Його за уроки, які Він нам 
надає для нашого ж блага.

Що говорить про 
молитву Біблія?

У Новому Заповіті прямо 
говориться про необхідність 
молитви. Наставляючи Сво-
їх учнів, Ісус Христос сказав 
їм: «Пильнуйте й моліться, 
щоб не впасти у спокусу, 
бо дух бадьорий, але не-
мічне тіло» (Матвiя 26:41). 
Як Своїм прикладом, так і у 
Своїх повчаннях Ісус Хрис-
тос постійно показував ря-
тівне значення молитви: 
«Уважайте, чувайте й мо-
літься: бо не знаєте, коли 
час той настане!» (Марка 
13:33); «Тож пильнуйте, і 
кожного часу моліться…» 
(Луки 21:36). Апостол Пав-
ло у першому посланні до 
Солунян 5:17 закликає: 
«Постійно моліться».

Приклади молитов у
Новому Заповіті

Ісус Христос застерігав 
Своїх учнів від фарисей-
ського лицемірства в мо-
литві (тобто від показної мо-
литви заради своєї слави) і 
багатослів’я (Матвія 6:5-8). 
Разом з тим Він навчив нас 
молитві «Отче наш». Гід-
ний приклад молитви, що 
зустрічається в Євангелії, 
– це молитва митаря з при-
тчі про митаря і фарисея, 
записана в Євангелії від 
Луки 18:13. Перебуваючи в 
Гетсиманському саду, Хрис-
тос звертався в молитві до 
Отця.

Згадка про молитву
в Біблії

Біблія розповідає нам 
про юдейського царя Єзе-
кію: «Тими днями занеду-
жав Єзекія смертельно. І він 
молився до Господа, і Він 

відповів йому, і дав йому 
знака» (2 Хронiки 32:24). 
Якщо дивитися історію цієї 
людини, то у відповідь на 
його молитву, Господь про-
довжив його життя на 15 ро-
ків. Здоров’я дає тільки Бог. 
Він і сьогодні чує подібні мо-
литви та відповідає на них.

Можемо також згадати 
життя благочестивого Йова. 
«І бувало, як миналося коло 
бенкетних днів, то Йов по-
силав за дітьми й освячував 
їх, і вставав він рано вранці, 
і приносив цілопалення за 
числом їх усіх, бо Йов казав: 
Може згрішили сини мої, і 
зневажили Бога в серці сво-
єму. Так робив Йов по всі 
дні» (Йов 1:5). Ми повинні, 
як і Йов, завжди пам’ятати 
про Бога й молитися за свої 
родини.

Йона молився в череві 
кита: «І молився Йона до 
Господа, Бога свого, з утро-
би тієї риби…» (Йона 2:2). 
Це приклад молитви в не-
звичайних обставинах.

Христос ішов у пустельні 
місця та молився. «Він же 
відходив на місце самотнє й 
молився» (Луки 5:16), «І Він 
вийшов, і пішов за звичаєм 
на гору Оливну. А за Ним 
пішли учні Його. А прийшов-
ши на місце, сказав їм: Мо-
літься, щоб не впасти в спо-
кусу. А Він Сам, відійшовши 
від них, як докинути каме-
нем, на коліна припав та й 
молився, благаючи: Отче, 
як волієш, пронеси мимо 
Мене цю чашу! Та проте не 
Моя, а Твоя нехай станеть-
ся воля!... І Ангел із неба 
з’явився до Нього й додавав 
Йому сили. А як був у смер-
тельній тривозі, ще пиль-
ніш Він молився. І піт Його 
став, немов каплі крови, що 
спливали на землю... І, під-
вівшись з молитви, Він до 
учнів прийшов, і знайшов їх, 
що спали з журби... І промо-
вив до них: Чого ви спите? 
Уставайте й моліться, щоб 
не впасти в спокусу!» (Луки 
22:39-46).

Чому пропадає інтерес 
до молитви?

Є те, що заважає нам зо-
середитися на молитві та 
вивченні Слова Божого: чи-

тання захопливих романів, 
перегляд телевізійних пере-
дач, відвідування соціаль-
них мереж, віртуальні ігри 
тощо. Ми даремно витрача-
ємо дорогоцінний час на те, 
що руйнує нашу духовність. 
Слово Боже стає для нас 
нудним, і ми забуваємо про 
молитву. Але ж в молитві 
сила християнина.

Нехай Господь допомо-
же нам побороти гріховні 
бажання, що не ведуть до 
святого життя. Самі ми зро-
бити цього не можемо. Для 
цього нам потрібна Небесна 
допомога.

Висновок
Дорогі читачі! Мені б 

дуже хотілося, щоб слова, 
написані вище, допомогли 
Вам усвідомити цінність 
молитви у вашому житті, 
але все залежить від вас 
самих. Тісний зв’язок з Бо-
гом і гарячі розмови з Ним 
зміцнять вашу віру. Важли-
во практикуватися в молит-
ві постійно: коли важко на 
душі і коли легко, коли ра-
дість і коли туга на серці.

Пам’ятайте Його сло-
ва: «Я Господь, Бог твій; 
тримаю тебе за праву руку 
твою ... не бійся, Я допо-
магаю тобі» (Ісаї 41:13). Він 
бажає спілкуватися з нами, 
але часто ми не знаходимо 
часу для нашого Отця Не-
бесного. Полюбивши нас, 
Бог віддав Сина Свого, щоб 
ми могли бути виправдані 
перед Законом.

Нехай Господь допомо-
же нам усвідомити свої по-
милки, зроблені раніше, і 
навчить нас правильно мо-
литися, щоб ми просили у 
Нього допомоги не тільки у 
важкі часи, а й у дні радості!

Молитва -подих душі
Людина потребує 

спілкування з Тим, 
Хто її створив. У кож-
ного є можливість 
звернутися до Бога й 
бути почутим. В Біблії 
таке звернення нази-
вається молитвою.

Отче наш, що єси на не-
бесах! Нехай святиться 
Ім’я Твоє, нехай прийде 

Царство Твоє, нехай 
буде воля Твоя, як на 

небі, так і на землі. Хліба 
нашого насущного дай 
нам сьогодні. І прости 
нам довги наші, як і ми 
прощаємо винуватцям 
нашим. І не введи нас 

у випробовування, але 
визволи нас від лукаво-
го. Бо Твоє є царство, 
і сила, і слава навіки. 

Амінь. 
(Матвія 6:9-13)

Молитва 
«Отче наш»
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