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ЧУДОВА ПЛАНЕТА

Продовження на 2 стор.

Наша планета 
величезна. Життя на 
ній створене Богом. 
Він є Першоджере-
лом всього існую-
чого. При творінні 
планети в Господа 
були прекрасні плани 
й наміри щодо жит-
тя на землі та щодо 
людини. Один з важ-
ливих принципів, 
які закладено Твор-
цем, – це добробут 
та мир. Сьогодні цей 
принцип є для нас, 
жителів планети Зем-
ля, прекрасною пер-
спективою, до якої 
прагне кожна країна, 
будь-яке суспільство 
і, звичайно ж, кожна 
людина.

«І того дня сім жі-
нок схоплять мужа 
одного, говорячи: 
Ми будемо їсти свій 
хліб, і зодягатиме 

одіж свою, тільки 
йменням Твоїм хай 
нас кличуть, забери 
Ти наш сором!»

(Ісаї 4:1). Продовження на 4 стор.

Яке відношення 
до нас мають ці сло-
ва? Пророк Ісаія жив 
досить давно, ще до 
нашої ери. В Біблії, 

той період названий 
Старим Заповітом. 
Ми живемо сьогодні в 
період Нового Запо-
віту, і тому нас триво-
жать сучасні питання. 
Справа в тому, що 
саме пророку Ісаї Бог 
відкрив багато важли-
вих істин для нашого 
часу, особливо про 
надію на прощення 
наших гріхів, через 
Ісуса, Агнця, Який 
«був ранений за наші 
гріхи», а також про 
Вічне життя.

Жертва Христа 
проходить червоною 
стрічкою через усю 
історію людства. По-
чинаючи від Адама, 
люди очікували Спа-
сителя, але в Бога був 
розроблений великий 
План спасіння, згідно 
з яким Ісус Христос 
прийшов на землю і 
вмер за людство, а в 
третій день воскрес, 
як Великий Перемо-
жець над гріхом.

Відступниця чи наречена



Сторінки Священного 
Письма оповідають нам, а 
якщо точніше сказати, чітко і 
ясно свідчать про те, як прин-
цип миру і щастя був поруше-
ний і відкинутий людством в 
цілому. Розповіді про великі 
імперії та держави, про ве-
ликих і сильних людей, котрі 
жили в різні часи та епохи, 
напрямок, якого дотримується 
сучасне суспільство і сучасна 
людина, безумовно показують 
нам, що людина теж прагне 
до миру й щастя, але не тим 
шляхом, який передбачив 
Творець, а своїм власним. 
На жаль, цей власний шлях 
людини має не ту кінцеву 
мету, про яку вона мріє. Слово 
Боже говорить: «Буває, дорога 
людині здається простою, та 
кінець її стежка до смерті» 
(Приповісті 14:12).

Однак Біблія відкриває 
нам ще один дуже важливий 
пункт  – особисту відповідаль-
ність кожної людини. Тепе-
рішнє суспільство проголошує 
принцип особистої незалеж-
ності, виражений у словах: «Я 
нікому нічого не винен. Моє 
життя – як хочу, так і живу». 
Але чи справді це так?

Так, життя людини, – це її 
власність. Але життям вона 
зобов’язана Творцеві, при-
чому двічі. Перший раз – за 
правом творіння, а другий – 
по праву відкуплення.

У сім’ї
Чи мають діти обов’язок 

перед своїми батьками? В од-
ній родині зростало два сина, 
і, як часто буває, вони сильно 
різнилися один від одного. 
Настав час, коли молодший 
син заявив батькові, що він 
йому нічого не винен і хоче 
розпоряджатися своїм життям 
сам. Батько відпустив його, 
віддавши йому спадщину... 
Але синівський обов’язок, 
який він вперто не хотів ви-
знавати, завжди переслідував 
його. І, все ж таки, сумління 
перемогло блудного сина – 
він повернувся в батьків-
ський дім і був прийнятий із 
радістю! Любов Небесного 
Отця до нас, жителів планети 
Земля, настільки велика, що 
і сьогодні Він бажає нашого 
повернення. Він готовий від-
новити наше становище як 
Його дітей.

Особливе звернення
Сьогодні Творець спрямо-

вує всі сили Неба для нашо-
го повернення. Через Своє 
слово Господь звертається 
до кожного з нас, дорогий 
читачу, з дуже важливою 
звісткою: «І побачив я іншого 
Ангола, що летів серед неба, 
і мав благовістити вічну 
Євангелію мешканцям землі, 

і кожному людові, і племені, і 
язику, і народові. І він говорив 
гучним голосом: Побійте-
ся Бога та славу віддайте 
Йому, бо настала година 
суду Його, і вклоніться Тому, 
Хто створив небо, і землю, 
і море, і водні джерела!» 
(Об’явлення 14:6,7).

Що ж означає ця звістка? 
Прагнучи зрозуміти сутність 
Творця в Його Слові, ми чітко 
бачимо Його справедливість, 
яка діє нарівні з любов’ю. 
Суд, про який сказано у цій 
звістці, заснований на тих 
чудесних принципах, які Тво-
рець вклав у сутність життя 
при створенні нашої планети. 
І кожен житель повинен стати 
перед цим судом. «Бо мусимо 
всі ми з’явитися перед судо-
вим престолом Христовим, 
щоб кожен прийняв згідно з 
тим, що в тілі робив він, чи 
добре, чи лихе» (2 до Корин-
тян 5:10). Дуже важливо 
кожному усвідомити, що всі 
справи життя будуть розгля-
нуті у світлі Божої справед-
ливості, у світлі принципів, 
закладених при заснуванні 
життя на нашій планеті.

На суді
«Я бачив,– говорить про-

рок Даниїл, – аж ось по-
ставили престоли, і всівся 
Старий днями. Одежа Його 
біла, як сніг, а волосся голо-
ви Його немов чиста вовна, а 
престол Його огняне полум’я, 
колеса Його палахкотючий 
огонь. Огненна річка пливла 
й виходила з-перед Нього; 
тисяча тисяч служили Йому, 
і десять тисяч десятків 
тисяч стояли перед Ним; 
суд усівся, і розгорнулися 
книги»(Даниїла 7:9, 10).

Так пророкові був показа-
ний великий і урочистий день, 
коли Суддя всієї землі розгля-
не життя й характери людей, 
і кожний отримає відплату 
згідно з учинками своїми» – 
Велика боротьба. – С. 479).

«Вирок суду буде виноси-
тися згідно із записами, зро-
бленими в небесних книгах, 
де записані імена та вчинки 
людей. Пророк Даниїл сказав: 
«Суд усівся, і розгорнулися 
книги» (Даниїла 7:10). Автор 
книги Об’явлення, змальо-
вуючи цю ж подію, додає: 
«…і розгорнулась інша книга, 
то книга життя. І судже-
но мертвих, як написано в 
книгах, за вчинками їхніми» 
(Об’явлення 20:12)». – Велика 
боротьба. – С.480.

Книга життя містить імена 
всіх тих, які коли-небудь 
служили Богові. «Пам’ятна 
книга» пишеться перед Богом, 
і в неї заносяться справи всіх, 
«хто страх перед Господом 

має, і хто поважає Ймення 
Його» (Малахії 3:16). Їх слова 
віри, діла любові записані на 
Небі. У пам’ятній книзі Божій 
увічнено кожну праведну 
справу. Там вірно відзначено 
будь-яке витримане випробу-
вання, усяке переможене зло, 
кожне ласкаве слово. Там від-
значений кожен самовідданий 
вчинок, усі перенесені заради 
Христа біль та страждання.

«Там також зазначаються 
і гріхи людей:«Бо Бог приве-
де кожну справу на суд, і все 
потаємне, чи добре воно, чи 
лихе!» (Екклезіяста 12:14). 
Спаситель говорить: «Кажу 
ж вам, що за кожне слово 
пусте, яке скажуть люди, 
дадуть вони відповідь судного 
дня! Бо зо слів своїх будеш 
виправданий, і зо слів своїх 
будеш засуджений» (Матвія 
12:36,37). У цій найвірнішій 
книзі записані потаємні на-
міри і спонукання, бо Бог «ви-
світлить таємниці темряви 
та виявить задуми сердець» 
(1 до Коринтян 4:5).«Ось на-
писане перед обличчям Моїм… 
переступи ваші й переступи 
ваших батьків, говорить Гос-
подь» (Ісаї 65:6,7)». – Велика 
боротьба. – С. 481.

«Всі діла людини дослі-
джуються перед Богом та 
реєструються, як праведне чи 
неправедне. Проти кожного 
імені в небесних книгах з 
разючою точністю зазначені 
кожне погане слово, кожний 
самолюбивий вчинок, кож-
ний невиконаний обов’язок 
і кожний таємний гріх, що 
майстерно приховується. 
Знехтувані перестороги та до-
кори Духа Святого, прогаяні 
хвилини, невикористані мож-
ливості, добрий чи поганий 
вплив з його далекосяжними 
наслідками – все це фіксуєть-
ся ангелом» – Велика бороть-
ба. – С. 482).

Дорогий читачу! Поміркуй 
над цією великою істиною! 
Дивлячись на своє життя у 

світлі Біблії, кожен розуміє 
свою приреченість. Коли 
апостоли проповідували, у 
їхніх слухачів виникло пи-
тання, яке повинно турбувати 
й нас: «…спитав: Добродії! 
Що треба робити мені, щоб 
спастися?» (Дії 16:30).

Який же вихід сьогодні 
є у нас, жителів 
планети Земля?

«Всі, які щиро розкаялися 
в гріхах і з вірою прийняли 
Кров Христа як свою викупну 
жертву, мають проти свого іме-
ні в небесних книгах помітку 
про прощення. Оскільки вони 
стали спільниками правед-
ності Христа, а їхні характери 
відповідають вимогам Закону 
Божого, то їхні гріхи будуть 
викреслені, вони ж будуть ви-
знані гідними вічного життя. 
Господь сказав через пророка 
Ісаю: «Я, Я є Той, Хто сти-
рає провини твої ради Себе, 
а гріхів твоїх не пам’ятає!» 
(Ісаї 43:25). Ісус говорить: 
«Переможець зодягнеться в 
білу одежу, а ймення його Я не 
змию із книги життя, і ймення 
його визнаю перед Отцем 
Своїм і перед Його Анголами». 
«Отже, кожного, хто Мене 
визнає перед людьми, того 
перед Небесним Отцем Моїм 
визнаю й Я. Хто ж Мене від-
цурається перед людьми, того 
й Я відцураюся перед Небесним 
Отцем Моїм»(Об’явлення 3:5; 
Матвія 10:32, 33). – Велика 
боротьба. – С. 483.

«Яка це урочиста й важли-
ва істина! День за днем від-
ходять у вічність, але все, що 
ми робимо, залишає свій слід 
у небесних записах. Сказане 
ненароком слово, зроблений 
колись вчинок вже неможливо 
повернути. Ангели запису-
ють як добрі, так і злі вчинки. 
Наймогутніший завойовник 
на землі не здатний повернути 
назад бодай один прожитий 
день. Наші діла, наші слова 
і навіть найпотаємніші спо-

нукання – все буде враховане 
при вирішенні нашої долі. Хоч 
ми можемо забути про них, 
але вони будуть свідчити або 
нам на виправдання, або на 
засудження» – Велика бороть-
ба. – С. 486).

Давайте 
зробимо висновок:

«Сьогодні ми живемо у 
великий день примирення. У 
прообразному служінні, коли 
первосвященик здійснював 
очищення Народу Божого, 
всі повинні були розкаятись у 
гріхах, впокорюючи свої душі 
перед Богом, щоб не бути ви-
лученими з-посеред народу. 
Так само всі, хто бажає, щоб 
їхні імена залишалися в книзі 
життя, повинні тепер, в ці дні 
випробовування, яких вже так 
небагато залишилося, впоко-
рювати свої душі перед Богом, 
жалкуючи про гріх та щиро 
каючись. Необхідне глибоке, 
ретельне дослідження серця. 

Чимало тих, які називають 
себе християнами, повинні по-
збутися легковажності та не-
серйозності. Запекла боротьба 
чекає усіх, хто бажає пере-
могти недобрі нахили своєї 
натури і панувати над ними. 
Справа приготування – це осо-
биста справа кожного. Ми не 
спасаємося групами. Чистота і 
посвячення одного не можуть 
компенсувати відсутність цих 
якостей в іншому. Хоч усі 
народи стануть перед Божим 
судом, проте справа кожної 
людини буде так уважно й ре-
тельно досліджуватися Богом, 
ніби, крім неї, немає більше 
нікого на землі. Кожний має 
бути випробуваний та зна-
йдений без плями і вади або 
чогось подібного». – Велика 
боротьба. – С. 483.

Сергій Бровченко

ЧУДОВА ПЛАНЕТА



«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 
Божого 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 звірині 
та образу її, і приймає знамено 
ймення його. Тут терпеливість 
святих, що додержують за-
повіді Божі та Ісусову віру!» 
(Об’явлення 14:9-12).

Ангел летів слідом – тобто, 
не через довгий проміжок часу, 
а майже одночасно з Першим і 
Другим Ангелами. «Ангелос» (з 
грецької) – це вісник.

Ось одна коротка історія, 
датована 1832 роком (правдива іс-
торія XVI століття, Анни Туттл, 
Джонс Буллард, видано в 1832 р. 
Спільнотою Недільної Школи Мас-
сачусетс, Бостон, Массачусетс, 
стор. 247, 248). «Я почула нещо-
давно щось дуже цікаве, – ділила-
ся одна пані з іншою. – Я багато 
думала про це і тепер скажу вам. 
Один чоловік нещодавно був 
присутній на служінні в римській 

Третій Ангол
церкві. Коли папа в процесії 
проходив повз цю людину, він 
помітив на митрі папи блискучи-
ми буквами слова: «VICARIUS 
FILII DEI», що в перекладі з 
латинської значить: «Намісник 
Сина Божого». Одразу в думці 
згадалося місце з Об’явлення 
13:18, де сказано про число звіра. 
«Будьте ласкаві, – попросила одна 
жінка іншу, – відкрийте це місце 
в Біблії». Та уважно прочитала і 
особливо зупинилася на словах: 
«Хто має розум, нехай порахує 
число звірини». На деякий час 
вона зупинилася, а співрозмов-
ниця продовжила розповідь далі: 
«Він взяв олівець і написав під 
літерами, які відповідають цифро-
вому значенню наступне: V так 
само пишеться як 5, I – 1, C – 100, 
(А і R не мають числового значен-
ня), I – 1, U – 5, (S і F не мають 
цифрового значення), I – 1, L – 50, 
I - 1, I – 1, D – 500, (Е не має циф-
рового значення), I – 1. Додавши 
ці цифри, він отримав число 666.

Отже, віровідступницька 
церква має видимого голову, – 
намісника Сина Божого, – котрий 
нечесно присвоїв титул, який 
належить виключно Богові і, ні в 
якому разі, не може бути при-
власнений грішною людиною. 
І він «буде думати позмінюва-

ти свята» згідно з пророцтвом 
Даниїла. Хто ж не був згідним 
з вченням і постановою церкви, 
тих папа через державну владу 
карав, вбивав, розпинав людей, 
які жили так, як написано в 
Святому Письмі. Таким чином 
сформувалося папство, яке на-
зване звіриною.

Святкувати недільний день з 
боку протестантських церков є ні 
чим іншим, як поклоніння пап-
ству або звірині. Примушування 
людей з допомогою державної 
влади виконувати релігійні ві-
ровідступницькі вимоги церкви, 
формує систему – образ звірини.

Центральне місце бороть-
би розгортається навколо дня 
Божого – суботи – і дня «людини 
гріха» – неділі.

Звістка Другого Ангела 
сповіщає про падіння Вави-
лона. Історія цього царства 
почалася з давніх часів, коли 
після потопу люди почали бу-
дівництво вавилонської вежі. 
Можливо ми ніколи не замис-
лювалися про значення слова 
«Вавилон», тому звикли до 
біблійного трактування цього 
слова: «змішання» або «за-
мішання». Давньоєврейське 
дієслово «לבלב» – (bilbél), 
дуже схоже за звучанням, 
дійсно означає «змішувати». 
Але засновники міста і вежі, 
найімовірніше, вкладали в 
назву зовсім інший зміст, а 
саме: bāb-ilāni, що означає 
«ворота богів». Але, оскільки 
це будівництво було розпо-
чате проти ясно висловленої 
волі Божої, то і вежа, і місто 
дійсно стали пам’ятником 
замішання, на згадку – змі-
шання мов. Імперія, створе-
на Німродом, вирізнялася 
деспотизмом, насильством, 
жорстокістю та поклонінням 
ідолам. За днів царя На-

Звістка 
Другого Ангела

вуходоносора Вавилонська 
імперія досягла найвищого 
розквіту, але вироком Божим  
було: «І стане тоді Вави-
лон, краса царств, пишнота 
халдейської гордості, таким, 
як Бог зруйнував був Содом 
та Гоморру!» (Ісаї 13:19); «І 
він відповів та сказав: Упав, 
упав Вавилон, а всі статуї 
богів його порозбивані об 
землю!» (Ісаї 21:9).

Вавилон упав
Кілька тисяч років про-

йшло з тих пір як, за визна-
ченням Божим, він лежить у 
руїнах, але звістка про падін-
ня Вавилона повторюється 
знову й знову. У Об’явленні 
ми знаходимо таке: «А інший, 
другий Ангол летів слідом і 
казав: Упав, упав Вавилон, го-
род великий, бо лютим вином 
розпусти своєї він напоїв усі 
народи!» (Об’явлення 14:8).

Про який Вавилон тут іде 
мова, коли буквальний Вави-
лон на момент проголошення 
цієї звістки вже був зруйно-

ваний? Виявляється біблій-
не слово «Вавилон» дійсно 
означає «змішання» і відно-
ситься до релігійних громад 
і окремих особистостей, які 
з якихось причин змішують 
істину з оманою, або сповід-
ування чистої істини змішу-
ється з відсутністю християн-
ської моралі в практичному 
житті. Біблія називає подібне 
змішання «Вавилоном».

Звістка Першого Ангела 
прозвучала, відкриваючи 
світові «Вічне Євангеліє» і 
застерігаючи людей про по-
чаток суду, вказуючи на те, 
як ми повинні приготуватися 
до моменту, коли наше життя 
буде розглядатися на цьому 
суді (див. Об’явлення 14:6, 7). 
Але відмовляючись прийняти 
застереження Першого Анге-
ла, багато людей тим самим 
відкинули і той засіб, котрий 
було передбачено Небом для 
їхнього виправлення. Вони з 
презирством відкинули благо-
вісника, який бажав усунути 
в їхньому житті все те, що 
відділяло їх від Бога, і ще з 
більшим завзяттям кинули-
ся шукати дружби зі світом. 
Ось, де була причина того 
страшного стану світськості, 
занепаду і духовної смерті, в 

якому знаходилися церкви в 
той момент, коли прозвучала 
звістка Другого Ангела.

«Той, хто свідомо порушує 
в собі почуття обов’язку тільки 
тому, що воно суперечить його 
природним нахилам, втратить 
здатність відрізняти істину від 
омани. Розум затьмарюється, 
сумління притупляється, серце 
черствіє, і душа віддаляється 
від Бога. Де відкидають і зне-
важають вістку Божественної 
істини, там церкву огортає 
темрява; віра і любов холонуть, 
з’являються відчуженість і 
розділення» – (Велика бороть-
ба. – С. 379). Коли занижується 
високе мірило християнської 
віри, то в результаті язични-
цтво входить до церкви, внося-
чи з собою свої звичаї, обряди 
та своїх «ідолів».

«Великий гріх, у якому 
звинувачується Вавилон, 
полягає в тому, що «лютим 
вином розпусти своєї він на-
поїв усі народи» (Об’явлення 
14:8). Ця чаша отрути, котру 
він підносить світові, симво-
лізує фальшиві вчення, котрі 
Вавилон прийняв внаслідок 
свого незаконного зв’язку з 
великими світу цього. Дружба 
зі світом спотворює його віру, 

а він, у свою чергу, справляє 
розкладаючий вплив на світ 
своїми теоріями, що різко 
суперечать ясним істинам 
Божого Слова» – (Велика бо-
ротьба.– C. 388).

Де перебуваю я?
Знову і знову ця звістка 

звучить зі сторінок Святого 
Письма, викриваючи все нові й 
нові вади, які проявляються у 
вченні й житті тих, хто раніше 
сповідував чисту істину, закли-
каючи тим самим кожного жи-
теля землі задуматися. Де пере-
буваю я? Чи відповідає релігія, 
яку я сповідую, біблійним 
критеріям? Чи відповідає моє 
життя тій істині, яку Господь 
відкриває у Своєму Слові? Все 
те, що створює людина своїми 
вигадками, яким би аргументо-
ваним воно не здавалося, якщо 
воно не має твердої підстави: 
«Так говорить Господь», свого 
часу впаде, як впали товсті 
стіни стародавнього Вавило-
ну. Господь сьогодні бажає 
попередити нас про наслідки 
вживання «вина Вавилона» і 
запрошує залишити Вавилон, 
щоб разом з остаточним його 
падінням не зруйнувалася і 
наша надія на спасіння.

В’ячеслав Мельничук

Святкування першого дня 
тижня замість сьомого – це і є те 
знамено звірини. Божественне 
знамено – це святкування святої 
суботи. «І святіть суботи Мої, 
і вони стануть знаком поміж 
Мною та між вами, щоб піз-
нати, що Я Господь, Бог ваш!» 
(Єзекіїля 20:20).

Перед нами вічність, кожен 
буде стояти перед Божим судом, і 
отримає або вічне життя, або заги-
бель. Вогонь, яким Бог буде очи-
щувати нашу планету від гріха, – 
«дияволові та його посланцям 
приготований» (Матвія 25:41). 
І тільки той, хто свідомо відкине 
спасіння і залишиться з гріхом, 
змушений буде нести покарання в 
той час, коли буде виливатися гнів 
Божий, після якого не буде вже по-

вернення. Для того щоб у вічності 
вже більше не було ані грішників, 
ані спокусника, Господь вічним 
вогнем назавжди знищить гріх.

Дорогий друже! Задумайся, 
кому ти вклоняєшся, і кому відда-
єш пошану? Світ ділиться на дві 
частини. Одна частина отримує 
печатку Божу, більша ж частина – 
знамено звірини. Де знаходишся 
ти?

Ти можеш прийняти рішення 
слухатися виключно Божого голо-
су, який направить тебе на єдиний 
правильний шлях послуху.

Тільки той, хто має віру Іс-
усову, терпіння, яке характеризує 
народжених згори, та дотриму-
ється всіх заповідей Божих, буде 
попечатаний Божою печаткою 
і його не торкнуться біди семи 
останніх кар.

Віктор Писанюк
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Кожну суботу
о 10:00

Не стримуй добра потре-
буючому, коли в силі твоєї 

руки це вчинити. 
(Притчи 3:27)

РУКА АНГЕЛА БФ, Рахунок в Гривні: UAH, 
ЄДРПОУ/ДРФО39610902; 
МФО312378
№26008053918541; 

Щиро запрошуємо Вас на Богослужінняwww.asdrd.org; 

У Христа є церква, яку він 
любить. Вона представлена в 
Біблії, як «Жінка, зодягнена в 
сонце, а під ногами її місяць, 
а на її голові вінок із дванад-
цяти зір» (Об’явлення 12:1).

«Радіймо та тішмося, 
і даймо славу Йому, бо весіл-
ля Агнця настало, і жона 
Його себе приготувала! 
І їй дано було зодягнутися в 
чистий та світлий вісон, бо 
вісон то праведність святих» 
(Об’явлення 19:7, 8).

Правильне розуміння сим-
волів розкривається в самій 
Біблії.

Церква – наречена:
У Посланні до Ефесян 

апостол Павло малює образ 
дружини – Церкви Божої, 
як нареченої Господа: «Чо-
ловіки, любіть своїх дружин, 
як і Христос полюбив Церк-
ву, і віддав за неї Себе, щоб 
поставити її Собі славною 
Церквою,.. що не має плями 
чи вади, чи чогось такого, але 
щоб була свята й непорочна!» 
(До Ефесян 5:25, 27).

У Об’явленні 19:8, 9 напи-
сано: «І їй дано було зодяг-
нутися в чистий та світлий 
вісон, бо вісон то праведність 
святих. І сказав він мені: 
Напиши: Блаженні поклика-
ні на весільну вечерю Агнця! 
І сказав він мені: Це правдиві 
Божі слова!».

Христос пропонує Свою 
праведність – одяг, як дару-
нок: «А батько рабам своїм 
каже: Принесіть негайно 
одежу найкращу, і його зо-
дягніть, і персня подайте 
на руку йому, а сандалі на 

ноги. …будемо їсти й радіти, 
бо цей син мій був мертвий 
і ожив, був пропав і знайшов-
ся! І почали веселитись вони» 
(Від Луки 15:22-24).

Євангеліст Матвій так 
описує радість того дня: 
«Тоді скаже Цар тим, хто 
праворуч Його: Прийдіть, 
благословенні Мого Отця, 
посядьте Царство, уготоване 
вам від закладин світу» (Від 
Матвія 25:34).

А пророк Ісая записав: 
«І Господні викупленці вер-
нуться та до Сіону зо співом 
увійдуть, і радість довічна на 
їхній голові! Веселість та ра-
дість осягнуть вони, а жур-
ба та зідхання втечуть!» 
(Ісаї 35:10).

Церква – відступниця:
«І того дня сім жінок 

схоплять мужа одного...»
Число сім у Біблії сим-

волічно представляє по-
вноту. Сім жінок – це ті 
церкви, які зображені в 
Об’явленні 17:1- 7:

«І прийшов один із семи 
Анголів, що мають сім чаш, 
і говорив зо мною, кажучи: 
Підійди, я покажу тобі засу-
дження великої розпусниці, 
що сидить над багатьма во-
дами. З нею розпусту чинили 
земні царі, і вином розпусти 
її впивались мешканці землі. 
І в дусі повів він мене на пус-
тиню. І побачив я жінку, що 
сиділа на червоній звірині, 
переповненій іменами бого-
зневажними, яка мала сім 
голів і десять рогів. А жінка 
була одягнена в порфіру й 

кармазин, і приоздоблена 
золотом і дорогоцінним 
камінням та перлами. У руці 
своїй мала вона золоту чашу, 
повну гидоти та нечести 
розпусти її. А на чолі її було 
написане ім’я, таємниця: 
Великий Вавилон, мати 
розпусти й гидоти землі. 
І бачив я жінку, п’яну від 
крови святих і від крови 
мучеників Ісусових, і, бачивши 
її, дивувався я дивом великим. 
А Ангол промовив до мене: 
Чого ти дивуєшся? Я скажу 
тобі таємницю жінки й 
звірини, яка носить її, яка має 
сім голів і десять рогів».

Цей негативний образ 
жінки і є прообразом хрис-
тиянства, яке відступило від 
правди, – «Вавилон великий, 
мати розпусти... що сидить 
над багатьма водами».

Під висловом «багатьма 
водами» потрібно розуміти 
багато народів, на які церква-
відступниця – великий Вави-
лон, мати розпусти, справила 
величезний вплив, а різнови-
ди цих церков представлені її 
доньками.
«Схоплять мужа одного»

Незважаючи на принци-
пові відмінності між собою, 
матері та доньки – «Вавилон 
великий, мати розпусти» – 
а пророк каже: «Яка мати 
така її донька!» (Єзекії-
ля 16:44, друга частина) – 
всі вважають Христа своїм 
Наставником, називаючи 
себе християнами. Але, на 
превеликий жаль, Сам Хрис-
тос, дивлячись в майбутнє, 
сказав:

«Не кожен, хто каже до 
Мене: Господи, Господи! уві-
йде в Царство Небесне, але 
той, хто виконує волю Мого 
Отця, що на небі. Багато  
хто скажуть Мені того 
дня: Господи, Господи, хіба 
ми не Ім’ям Твоїм пророкува-
ли, хіба не Ім’ям Твоїм демо-
нів ми виганяли, або не Ім’ям 
Твоїм чуда великі творили? 
І їм оголошу Я тоді: Я ніколи 
не знав вас... Відійдіть від 
Мене, хто чинить беззакон-
ня!» (Від Матвія 7:21-23).

Біблія описує також і при-
чину цієї великої трагедії:

«Будемо їсти свій хліб, 
і зодягатимем одіж свою»

Христос – це «Хліб жит-
тя»: «Я хліб живий, що з неба 
зійшов: коли хто спожива-
тиме хліб цей, той повік буде 
жити» (Від Івана 6:51).

Тільки та істина, яку за-
пропонував Христос, може 
привести нас до життя вічного. 
Апостол Павло стверджує в 
Посланні до Ефесян 4 розділ, 
5 вірш: «Один Господь, одна 
віра, одне хрещення». Але про 
тих, хто називаючись ім’ям 
Христа, продовжують вживати 
свій хліб: мають свої (люд-
ські) погляди, свої доктрини, а 
також свої поняття про правед-
ність, яка символічно пред-
ставлена одягом,  –  про них 
Христос і каже: «Я ніколи не 
знав вас...Відійдіть від Мене, 
хто чинить беззаконня!» (Від 
Матвія 7:23).

 Про цю-ж трагедію Хрис-
тос розповів притчу. Ось 
фрагмент з неї: «Як прийшов 

же той цар на гостей по-
дивитись, побачив там 
чоловіка, в одежу весільну не 
вбраного, та й каже йому: Як 
ти, друже, ввійшов сюди, не 
мавши одежі весільної? Той 
же мовчав. Тоді цар сказав 
своїм слугам: Зв’яжіть йому 
ноги та руки, та й киньте до 
зовнішньої темряви, буде плач 
там і скрегіт зубів...» (Від 
Матвія 22:11-13).

Але милостивий Господь 
завжди і кожному дає шанс для 
покаяння: «Але маю на тебе, 
що жінці Єзавелі, яка каже, 
ніби вона пророкиня, ти по-
пускаєш навчати та зводити 
рабів Моїх, чинити розпусту 
та їсти ідольські жертви. 
І Я дав був їй часу, щоб по-
каялася, та вона не схотіла 
покаятися в розпусті своїй» 
(Об’явлення 2:20,21).

У волі людини зробити 
свій вибір – «за» чи «проти» 
Христа: «Хто не зо Мною, той 
супроти Мене; і хто не збирає 
зо Мною, той розкидає» (Від 
Матвія 12:30).

У справі спасіння, немає 
нейтральної позиції, і тому 
кожен з нас робить свій осо-
бистий вибір між істиною й 
оманою. На превеликий жаль, 
часом підробка має спокусливу 
силу і вплив. Але для того, щоб 
відрізнити фальшиву купюру 
від справжньої, не обов’язково 
ретельно вивчати фальшивку, 
досить добре знати оригінал. 
Бо сказано: «І пізнаєте правду, 
а правда вас вільними зро-
бить!» (Від Івана 8:32).

Павло Бровченко

Відступниця чи наречена
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