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У тривалій подорожі легко втомитися, праг-
нучи дістатися до кінцевого пункту призначен-
ня. Іноді місце призначення здається настільки 
далеким, що ми просто схильні думати про 
щось інше замість цього. Тим не менш, коли 
ми, нарешті, наближаємося до мети, з’являється 
нова рішучість і сильніше відчуття невідклад-
ності і надії.

Народ Божий сьогодні перебуває в духовній 
мандрівці набагато важливішій, ніж будь-які 
інші подорожі на землі. Ми насправді перебу-
ваємо на межі вічності. Ознаки часу швидко 
виконуються навколо нас і Господь незабаром 
прийде з шумом, при голосі Архангела та при 
Божій сурмі. Наш милостивий Господь і Спа-
ситель визнав за необхідне підтримати нас ще 
один рік і зустрітися з ще одним тижнем моли-
тов. Чи справить він реальний вплив на нас? «Бо 
каже: «Приємного часу почув Я тебе, – і поміг Я 
тобі в день спасіння!» Ось тепер час приємний, 
ось тепер день спасіння!» (2 до коринтян 6:2).

Читання цього року, «На межі вічності», 
повинні надихнути нас і нагадати про наш ве-
личезний привілей жити з Господом землі, моря 
і неба перед завершенням часу випробування 
для нашої грішної планети.

Розгляньмо ці читання з молитвою, поді-
лившись ними також з іншими, котрі живуть 
самотньо або не можуть вийти зі свого дому, і 
пам’ятайте про наступні дати:

молитва з постом: субота, 14 грудня;
пожертвування для місій: неділя, 15 грудня.

Ми молимося про те, щоб Дух Христа пере-
повнив нас новою життєвою силою в напруже-
ному очікуванні повернення нашого Господа і 
зміцнив наші серця, щоб ми незабаром змогли 
вітати Його від усього серця зі словами: «Це 
наш Бог, що на Нього ми мали надію – і Він 
спас нас! Це Господь, що на Нього ми мали 
надію, – тішмося ж ми та радіймо спасінням 
Його!» (Ісаї 25:9). Амінь!
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Ізраїльтяни наближалися до Обіцяної зем-
лі – до свого остаточного місця призначення, 
своєї кінцевої мети. Сорок років мандрів по пу-
стелі тепер були в минулому. Через свою постійну 
бунтівну поведінку більшість з них були залишені 
позаду, мертвими в пустелі.

Сатана не був радий. Він хотів би зробити 
все можливе, щоб перешкодити народу Божому 
увійти в Ханаан. Тепер він хотів використовувати 
пророка, котрий відступив, аби завдати великої 
шкоди цьому багаточисельному народові, оскіль-
ки, викликавши Боже невдоволення, вони могли 
бути знищені.

Валаам у минулому був Божим пророком, але 
потім він відступив. Тепер колишній пророк Бо-
жий представив Балакові диявольський план зни-
щення народу Божого саме тоді, коли вони були на 
кордоні Ханаану. У свій план він включив дружбу 
з поганами, чуттєву музику, танці, хтивих жінок 
і вино, щоб затуманити їхній розум і захопити їх 
в грубе й принизливе ідолопоклонство.

Усе це Біблія підсумовує наступними словами: 
«І осівся Ізраїль у Шіттімі, і народ зачав ходити 
на розпусту до моавських дочок, а вони закликали 
народ до жертов їхнім богам, – і народ їв та вкло-
нявся богам їхнім» (Числа 25:1, 2).

Бог післав нещадну кару, яка знищила 24000 
ізраїльтян. Переглядаючи цю жахливу моральну 
катастрофу і її негайні наслідки, Павло писав: «А 
це були приклади нам, щоб ми пожадливі на зле не 
були, як були пожадливі й вони. Не будьте також 
ідолянами, як деякі з них, як написано: «Люди 
сіли, щоб їсти та пити, і встали, щоб грати». Не 
станьмо чинити блуду, як деякі з них блудодіяли... 
Усе це трапилось з ними, як приклади, а написане 
нам на науку, бо за нашого часу кінець віку при-
йшов» (1 до коринтян 10:6-8, 11).

Ми живемо на межі вічності. Це дуже урочи-
стий і небезпечний час, коли ми очікуємо скорої 
зустрічі з Господом, і сатана буде використовувати 
свою наймогутнішу зброю, щоб перешкодити 
народу Божому увійти в небесну Обіцяну країну.

«Сатана чудово знає людське серце, оскільки 
протягом тисяч років з неймовірною енергією 
вивчає найбільш уразливі місця характеру кож-
ної людини. В усіх наступних поколіннях йому 
вдавалося подолати найсильніших мужів – князів 
Ізраїлю – з допомогою тих же спокус, які мали 

небувалий успіх на Ваал-Пеорі. В усі віки зустріча-
ються люди, які розбиваються об скелі потурання 
чуттєвим насолодам. З наближенням кінця часу, 
коли Божий народ підійде до кордонів Небес-
ного Ханаану, сатана, як і в давнину, подвоїть 
свої зусилля, щоб перешкодити йому увійти в 
цей чудовий край. Він розставляє тенета перед 
кожною душею. Тому пильнувати повинні не лише 
неосвічені й прості люди, – він готуватиме спо-
куси й для тих, котрі обіймають найвищі посади, 
здійснюючи святе служіння; якщо б тільки йому 
вдалося занапастити їхні душі, то вже через них 
він погубить багатьох. Сьогодні він використовує 
ті ж засоби, що й три тисячі років тому. Через 
світських друзів, зваблення жіночою красою, че-
рез пошуки задоволень і веселощів, через бенкети 
або келих вина він спокушує людей порушувати 
сьому заповідь...

Саме тоді, коли ізраїльтяни вважали, що до-
сягли стану безпеки і свободи, вони впали в гріх. 
Люди втратили з поля зору Бога, нехтуючи молит-
вами і плекаючи дух самовпевненості. Неробство 
і самодогоджання позбавили захисту фортецю 
душі, куди знайшли свій доступ хтиві думки. Ви-
явилися зрадники серед своїх, котрі знехтували 
непорушністю принципів і віддали Ізраїля до рук 
сатани. Саме так сатана намагається призвести 
душі до загибелі. Перш ніж християнин вчинить 
відкритий гріх, в його серці довго й непомітно 
для інших проходить підготовчий процес. Ніколи 
в свідомості людини не відбувається миттєвого 
переходу від чистоти та святості до розбещеності, 
порочності й злочину. Потрібний час, щоб істота, 
створена за подобою Божою, повністю дегра-
дувала до тваринного, а то й до сатанинського 
стану. Ми змінюємося, споглядаючи. Потураючи 
нечистим думкам, людина може так виховати свій 
розум, що гріх, який раніше викликав огиду, стане 
приємним для неї».1

«Тому то, хто думає, ніби стоїть він, нехай 
стережеться, щоб не впасти!» (1 до корин-
тян 10:12).

Нехай Господь буде добрий і милостивий до 
Свого народу в міру нашого наближення до не-
бесного Ханаану!
Посилання:
1. Патріархи і пророки. – С.457-458 [виділено авто-

ром статті].
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жувати Слово Боже, щоб знати 
шлях позбавлення від кар, які, як 
стверджує Біблія, впадуть на всіх 
нечестивих, які вклоняються 
звірині та образу її і приймають 
знамено її на чоло або на руку. 
Мене дуже дивувало, що хтось 
може порушувати Закон Божий 
і зневажати Його святу суботу 
перед лицем таких жахливих 
погроз і викриття.1

БІЛЬШ ЗНАЧНЕ 
ПРИГОТУВАННЯ

...Мені було показано Ос-
танок народу Божого на землі. 
Ангел сказав, звертаючись до 
нього: «Чи хочете ви уникнути 
семи останніх кар? Чи хочете ви 
увійти в славу і насолодитися 

ПРОТВЕРЕЗНЕ ВИДІННЯ

У видінні, яке було дано мені 
27 червня 1850 року, ангел, який 
супроводжував мене, сказав: 
«Час майже закінчився. Чи ві-
дображаєш ти прекрасний образ 
Ісуса як належить?» Потім він 
вказав землю, і я побачила, що 
люди, які нещодавно прийняли 
звістку Третього Ангела, повинні 
приготуватися. Ангел пояснив: 
«Готуйтеся, готуйтеся, готуйте-
ся! Ваше зречення світу має бути 
ще більш повним, ніж раніше». 
Я бачила, що у них попереду 
багато роботи, але мало часу на 
її виконання.

Потім мені було показано, 
що незабаром на тих, хто не 
має прихистку, зіллються сім 
останніх кар; проте світ сприй-

Компіляція з праць 
Е. Г. Уайт

няв майбутнє лихо, як ніби мова 
йшла всього лише про сильну 
зливу. У цю мить я була наділена 
здатністю витримати страшне 
видовище семи останніх кар 
гніву Божого. Я бачила, що гнів 
Його страшний і жахливий, і 
якщо Він простягне руку Свою 
або піднесе її у гніві, жителі 
землі зникнуть, так, наче їх і не 
було, або ж страждатимуть від 
невиліковних виразок і гнійних 
наривів, які покриють їх з голови 
до п’ят; і не буде їм позбавлення, 
але вони загинуть від них. Жах 
охопив мене, і я впала на коліна 
перед ангелом і стала благати 
його забрати від мене це видо-
вище, приховати його від мене, 
бо воно було дуже жахливе. Тоді 
я зрозуміла, як ніколи раніше, 
наскільки ретельно треба дослід-
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всім, що Бог приготував для лю-
блячих Його і тих, котрі готові 
страждати за Нього? Якщо так, 
то для того, щоб жити, ви по-
винні померти... Пожертвуйте 
всім для Господа. Все покладіть 
на Його вівтар – себе, свою 
власність і все своє – в жертву 
живу. Щоб увійти в славу, по-
трібно відректися від усього. 
Збирайте собі скарби на небі, 
де злодій не підкопує і іржа їх не 
нищить. Ви повинні бути учас-
никами Христових страждань 
тут, на землі, якщо хочете брати 
участь в славі Його на небі».

Небо обійдеться нам досить 
дешево, навіть якщо ми отрима-
ємо його через страждання. Ми 
повинні перейнятися духом са-
мозречення, щодня вмирати для 
свого «я», постійно дивитися на 
Ісуса і Його славу. Я бачила, що 
людям, які нещодавно прийняли 
істину, ще належить дізнатися, 
що означає страждати за Христа. 
Їм належить пройти через гіркі 
й суворі випробування, щоб 
через страждання очиститися і 
прийняти печатку Живого Бога, 
щоб пройти через час скорботи 
і побачити Царя в Його славі і 
жити перед лицем Бога і Його 
чистих, святих ангелів.

Коли мені було показано, 
якими ми повинні бути, щоб 
наслідувати славу, і скільки 
довелося вистраждати Христу, 
щоб придбати для нас настільки 
багату спадщину, я палко блага-
ла про те, щоб нам хреститися 
в Христові страждання, щоб 
випробування не злякали нас, 
але щоб ми перенесли їх з тер-
пінням і радістю, знаючи, що 
переніс Ісус...2

Я бачила, що деякі не мають 
чіткого уявлення про важли-
вість істини і ступінь її впливу і, 
підкоряючись миттєвому пори-
ву або під впливом збудження, 
часто йдуть на поводу своїх 
емоцій і нехтують церковним 
порядком. Ці люди думають, 

що служіння релігії полягає 
головним чином у шумному 
прояві почуттів. Деякі люди, 
які зовсім недавно прийняли 
звістку Третього Ангела, готові 
повчати і навіть докоряти тих, 
хто вже багато років утвердже-
ний в істині, страждав за неї і 
випробував її силу освячення. 
Ті, кого ворог зробив такими 
пихатими, повинні на собі ви-
пробувати вплив істини, який 
освячує, та у її світлі побачити 
себе «нужденними, і мізерними, 
і вбогими, і сліпими, і голими». 
Коли істина почне очищати їх 
від накипу і шлаку, а саме так 
і буде, якщо вони приймуть її 
з любов’ю, вони вже не будуть 
вважати себе «багатими, і збага-
тілими, і тими, хто не потребує 
нічого».

Ті, хто сповідують істину і 
вважають себе її знавцями, не 
засвоївши навіть азів, ті, хто 
поспішають зайняти положення 
вчителів і викривати братів, які 
вже багато років твердо стоять 
за істину, тим самим показують, 
що вони не розуміють істину і 
незнайомі з її впливом, бо, якби 
вони пізнали її силу освячен-
ня, то принесли б мирні плоди 
праведності і змирилися б під 
її могутнім впливом. Вони при-
несли б плід для слави Божої, 
усвідомивши, що істина зробила 
для них, і цінували би братів 
більше за себе самих.

Я бачила, що Останок не 
готовий до того, що незабаром 
станеться з землею. Більшість 
з тих, хто вірить, що ми по-
кликані нести світу останню 
звістку, перебувають в якомусь 
заціпенінні, що нагадує летар-
гічний сон. Ангел, який супро-
воджував мене урочистістю, яка 
приводить у трепет, вигукнув: 
«Готуйтеся! Готуйтеся! Готуйте-
ся! Бо незабаром запалає лють 
гніву Господнього, не змішана 
з милістю, а ви ще не готові. 
Роздирайте своє серце, а не свій 

одяг. Останку належить чимало 
потрудитися. Багато з них не 
витримують навіть найменших 
випробувань». Ангел сказав 
також: «Вас оточують легіони 
злих ангелів, які намагаються 
відтіснити вас у непрогляд-
ну темряву і спіймати в свої 
тенета. Ви охоче дозволяєте 
їм відволікати себе від приго-
тування і від найважливіших 
істин для цих останніх днів. Ви 
зупиняєтеся перед нікчемними 
перешкодами і прискіпливо 
розбираєте дрібні проблеми на 
радість тієї чи іншої людини». 
Бесіда між зацікавленими сто-
ронами триває годинами, при 
цьому марно витрачається не 
тільки їхній особистий час, але 
й час служителів Божих, які 
змушені вислуховувати людей, 
серця яких так і не підкорили-
ся благодаті. Якщо відкинути 
в бік гордість і самолюбство, 
більшість проблем можна було 
б вирішити за п’ять хвилин. 
Ангели засмучуються, і Бог 
незадоволений, коли Його діти 
багато годин витрачають на 
самовиправдання. Я бачила, 
що Бог ніколи не прихилить 
Своє вухо, щоб вислухати дов-
гі виправдувальні промови, і 
не бажає, щоб Його служителі 
робили так само, даремно ви-
трачаючи свій дорогоцінний 
час, який слід використати для 
того, щоб відкрити беззакон-
никам їхні омани і визволити 
душі з вогню.

Я бачила, що діти Божі пе-
ребувають на зачарованій те-
риторії і деякі з них майже 
повністю втратили поняття 
про близькість кінця і цінність 
душі. Гордість проникла в сер-
ця багатьох, котрі дотримують 
суботу. Про це свідчить їхній 
одяг і зовнішній вигляд. Ангел 
сказав: «Ті, котрі святкують 
суботу, повинні померти для 
свого «я», для гордості й мар-
нославства».3
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над усіма своїми спокусами, над 
гординею, самолюбством, лю-
бов’ю до світу, над кожним не-
добрим словом і вчинком. Тому 
нам потрібно прагнути до тіс-
нішого спілкування з Господом 
і серйозно готуватися до того, 
щоб встояти в битві в день Го-
сподній. Пам’ятаймо про те, що 
Бог святий, і ніхто, крім святих 
істот, не може вічно перебувати 
в Його присутності.5

ЧАС ВИПРОБУВАННЯ

Для всіх настане час випробу-
вання. Просівання в час спокус 
виявить щирих християн. Чи 
утверджений сьогодні народ 
Божий в Його Слові так, щоб не 
піддатися спокусі? Чи буде він 
у той критичний час триматися 
Біблії і тільки Біблії? Сатана 
робитиме все можливе, щоб 
перешкодити їм приготуватися 
до цього дня. Він влаштує спра-
ви так, щоб на їхньому шляху 
виникали перешкоди, щоб вони 
стали рабами земного багатства, 
несли важкий тягар, щоб їхні 
серця були обтяжені життєвими 
турботами і щоб той день застав 
їх, як злодій, уночі.

Коли декрети, видані різ-
ними правителями християн-
ського світу проти тих, котрі 
додержуються заповіді Божої, 
позбавлять їх захисту з боку 
державної влади і віддадуть в 
руки тих, які бажають знищити 
їх, народ Божий втече з міст і 
сіл і, об’єднавшись групами, 
поселиться у відлюдних місцях. 
Багато хто знайде притулок у 
неприступних горах. Як хри-
стияни П’ємонтських долин, 
вони зроблять високогір’я сво-
єю святинею і будуть дякувати 
Богові за Його «скельні твер-
дині» (Ісаї 33:16). Але багато 
святих з усіх народів і верств, 
знатні й прості, багаті й бідні, 
чорношкірі й білі, будуть най-

ПРАВИЛЬНО РОЗСТАВЛЯЮЧИ 
ПРІОРИТЕТИ

Істину, істину, яка спасає, 
необхідно дати тим, котрі вми-
рають від духовного голоду, які 
знаходяться у темряві. Я бачила, 
як багато людей моляться, щоб 
Бог упокорив їх, але якби Бог 
дослухався до їхніх молитов, їм 
довелося б пережити жахливий 
у своїй праведності гнів Божий. 
Вони повинні самі упокорювати 
себе. Я бачила, що якщо допусти-
ти в серці самозвеличення, воно 
відведе людину з правдивої доро-
ги, і якщо вона не переможе цей 
порок, то загибель її неминуча. 
Коли хто-небудь починає звели-
чуватися у власних очах, пройма-
ючись упевненістю в своїх силах, 
Дух Божий відходить від нього, 
людина ж продовжує сподіва-
тися на свої власні сили до тих 
пір, поки не падає. Я бачила, що 
один святий, який чинить прав-
ду, може рухати рукою Божою, у 
той час як безліч нечестивих, які 
зібралися разом, не матимуть 
сили, і їхня справа не відбудеться.

Серця багатьох братів і сестер 
ще не упокорилися і не скорилися 
благодаті. Вони більше думають 
про свої дрібні біди і неприєм-
ності, ніж про душі грішників. 
Якби вони дивилися на славу 
Божу, то сповнилися б співчут-
тям до душ, які гинуть навколо 
них. Усвідомивши їхнє небез-
печне становище, вони стали б 
з подвоєною енергією і твердою 
вірою в Бога підтримувати руки 
Його служителів, аби ті з відва-
гою і любов’ю сповіщали істину і 
переконували людей прийняти її, 
поки ще не замовк голос-заклик 
милості Божої. Ангел сказав: 
«Ті, хто сповідують Його Ім’я, не 
готові». Мені було показано, що 
незабаром на голови нечестивих, 
які залишилися без покрову, 
зіллються сім останніх кар. Тоді 
ті, хто стояв на їхньому шляху, 
почують гіркі докори грішників, 
і серця їхні зомліють в них.

Ангел попередив: «Ви те-
ребите солому, загрузнувши 
в дрібні неприємності, а в ре-
зультаті гинуть грішники». Бог 
бажає сприяти нам на наших 
зібраннях і з радістю це робить. 
Але сатана каже: «Я заважатиму 
справі Божій», і його підручні 
підтверджують: «Амінь». Уда-
вані віруючі в істину загрузли 
в дрібні неприємності і біди, 
перебільшені і роздуті сатаною. 
Втрачається час, який неможли-
во відшкодувати.4

Багато людей не розуміють, 
якими вони повинні бути, щоб 
встояти під час скорботи, жи-
вучи перед лицем Господа без 
Первосвященника у святині. 
Ті, котрі приймають печатку 
Живого Бога і перебувають під 
Його захистом під час скорботи, 
повинні досконало відображати 
образ Ісуса.

Я бачила, що багато братів 
нехтують вельми необхідним 
приготуванням і чекають «часів 
відпочинку» і «пізнього дощу», 
який нібито сам приготує їх до 
того, щоб встояти в день Господ-
ній і жити перед Його лицем. Я 
була вражена, коли побачила, 
як багато людей під час скорбо-
ти залишилися без прихистку! 
Вони знехтували необхідним 
приготуванням і тому не могли 
отримати «відпочинок», який 
повинні мати ті, хто буде жити 
перед лицем Святого Бога. Люди, 
які відмовилися слухати про-
років і очищати свої душі через 
послух істині в усій її повноті, 
але водночас обманюють себе 
тим, що їхнє становище набагато 
краще, ніж воно є насправді, до-
живуть до часу злиття кар і лише 
тоді зрозуміють, що їм потрібно 
було позбутися від недоліків і 
вад, перш ніж стати живим ка-
мінням в будові Божій. Але тоді 
у них не буде вже ні часу, ні За-
ступника, Який би заступився за 
них перед Отцем... Я бачила, що 
«відпочинок» був недоступний 
для тих, хто не здобув перемоги 
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жорстокішим чином віддані 
на ув’язнення. Улюблені Богом 
зазнають тяжких днів, вони бу-
дуть закуті в кайдани, знемага-
тимуть за тюремними ґратами; 
одних засудять до страти, а інші 
будуть приречені на голодну 
смерть в огидних темних підзе-
меллях. Жодне людське вухо не 
почує їхні зойки, жодна рука не 
простягнеться їм на допомогу.

Та чи забуде Господь Свій на-
род в годину випробовування? 
Чи забув Він вірного Ноя, коли 
суди відвідали допотопний світ? 
Чи забув Він Лота, коли вогонь 
зійшов з неба і спалив міста, 
рівнини? Чи забув Він Йоси-
па серед ідолопоклонників у 
Єгипті? Чи забув Він Іллю, коли 
Єзавель поклялась, що його 
спіткає доля пророків Ваала? 
Чи забув Він Єремію, коли той 
знемагав у темній і страшній 
ямі? Чи забув Він трьох юнаків 
у вогненній печі або Даниїла у 
лев’ячім рові?..

Хоч вороги й зможуть вки-
нути їх до в’язниці, та тюремні 
стіни не здатні перешкодити 
їхньому спілкуванню з Христом. 
Той, Хто бачить кожну їхню слаб-
кість, Хто знайомий з кожним їх-
нім випробовуванням, – Вищий 
за будь-яку земну владу; ангели 
відвідають їхні самотні тюремні 
камери і принесуть їм світло і 
неземний мир. В’язниця буде, як 
палац, бо там перебувають люди, 
багаті вірою, і похмурі стіни бу-
дуть осяяні небесним світлом, як 
і тоді, коли Павло і Сила опівночі 
молилися, співаючи, славили 
Бога у в’язниці в Филипах.6

СУТЬ НАШОЇ РЕЛІГІЇ

«Любов до Бога і до ближ-
нього – сама суть нашої релігії. 
Ніхто не може любити Христа 
і не любити Його дітей. Коли 
ми єднаємося з Христом, ми 
отримуємо розум Христів. Чи-

стота і любов сяють в характері; 
лагідність та істина панують над 
життям. Змінюється сам вираз 
обличчя. Христос, Який пере-
буває в душі людини, проявляє 
Свою силу перетворення, і зов-
нішні вчинки людини свідчать 
про мир і радість, які панують 
в її душі».7

Ми повинні перебувати у 
Христі і Він в нас, тоді недоліки з 
нашого характеру зникнуть. Чим 
ближче ми живемо до Христа, 
тим більше відображатимемо 
Його образ у словах і характері. 
І чим більше ми віддаляємося 
від Бога, чим далі ми живемо 
від світла життя, то, як без-
сумнівний результат, станемо 
розбещеними, владними, жор-
стокосердими. Ми повинні зро-
бити справою свого життя збір 
Божественних променів світла, 
які виходять від престолу Бога, 
і проливання їх на шлях інших 
людей...

ПРИНОСЯЧИ ПЛІД

У цей час випробування ми 
повинні готуватися або до віч-
ного життя в славі, або до смерті. 
Тут ми повинні розвивати свій 
характер, і якщо ми досягнемо 
успіху, то будемо гідні вітання 
Господа: «Гаразд, рабе добрий і 
вірний!» Христос перейшов у 
Святе Святих, і залишив нам 
слово, щоб пильнувати і молити-
ся, щоб Він, прийшовши неспо-
дівано, не застав нас сплячими. 
Характер, який ми зараз фор-
муємо, буде розглянутий перед 
Богом перш, ніж Христос вийде 
зі святині. Тут Бог побачить, 
який характер ми формували 
для цього життя і для вічності. 
Як ми встоїмо перед великим 
Вічним Богом? Скільки снопів 
ми принесемо до Господа за до-
помогою своїх ревних зусиль?

Кожній людині дана певна 
робота, і ця робота полягає не 
в пошуку недоліків в інших лю-

дях і не в наслідуванні світові. 
Апостол каже: «Бож ви вмерли, 
а життя ваше сховане в Бозі з 
Христом». Це означає більше, 
ніж ми думаємо – мертві для 
світських інтересів, мертві для 
світських амбіцій. Який це 
стан!..

Всі мають вади характеру, які 
необхідно перемогти, і тому жод-
на людина не може бути вашим 
зразком. Ви не повинні задо-
вольнятися тим, що чините так, 
як інші. Якщо вони не живуть 
згідно з істиною, чи послужить 
це вибаченням вашій непокорі? 
Ви не повинні наслідувати їхній 
приклад, ви повинні намагатися 
допомогти їм, живучи правиль-
но перед ними. Ви особисто стої-
те перед Богом так, ніби Христос 
помер тільки за вас, і ви повинні 
дати звіт Йому за себе. Але ви 
відповідальні не тільки за себе, 
але також за ту душу, на яку ви 
справляєте вплив і за яку Бог 
заплатив таку ціну. Якщо ви нех-
туєте своїм обов’язком у цьому 
питанні, то якою буде ваша доля 
у день Божий? Як ви думаєте, 
що відчуватимуть невірні, коли 
будуть бачити спасенний народ, 
що входить брамами в місто 
Боже, куди їх самих не впуска-
ють? Але що будемо відчувати 
ми, якщо зможемо озирнутися і 
побачити багатьох в Царстві як 
результати нашої праці? Ми змо-
жемо заспівати псалми слави, 
кажучи: «Достойний, достойний 
Агнець заколений, Який є жи-
вий!» У місто увійде тільки той, 
хто чистий серцем...

Найбільша боротьба кож-
ного з нас – це перемогти себе, 
привести себе в покірність 
Закону Божому. Це наша ро-
бота! Чи виконуємо ми її? Чи 
намагаємося ми спасти інших 
своїм впливом?.. Істина буде 
горіти в ваших серцях так, 
що ви не зможете мовчати, ви 
зобов’язані вимовляти її, ви 
повинні проповідувати її всім, 
хто слухає вас.
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Ніколи не було найурочисті-
шого і найважливішого часу, ніж 
цей період... Рядові члени церкви 
передусім не роблять і однієї 
п’ятдесятої частини від того, що 
могли б робити і повинні...

Сатана буде діяти, щоб розді-
лити і відокремити народ Божий 
один від одного. І поки він ро-
бить цю роботу, будьте обереж-
ні, щоб ніхто з вас не виявився 
його помічником. Ми хочемо 
відкинути нашу безсердечність 
і дозволити любові, ніжному 
співчуттю, справжній ввічли-
вості та духу ніжності увійти в 
наше середовище. Ми живемо 
в час очікування, в день Божого 
приготування. Тут у цьому світі 
ми повинні підготуватися до цих 
великих випробувань, які неза-
баром нас спіткають. Однак деякі 
з нас діють так, ніби перед нами 
ціле тисячоліття для здійснення 
нашої роботи. Але вірш гово-
рить: «Чувайте й моліться: бо не 
знаєте, коли час той настане!» 
І те, що Христос сказав учням, я 
говорю вам: «Уважайте, чувайте 
й моліться», щоб коли прийде 
Господь, аби розрахуватися зі 
Своїми слугами, ви могли от-
римати від Нього вінець життя, 
приготований для переможця і 
зрадіти з Ним у Його Царстві.8

Посилання:
1. Ранні твори. – С.64, 65.
2. Там саме. – С.66, 67.
3. Там саме. – С.118-120.
4. Там саме. – С.120, 121.
5. Там саме. – С.71.
6. Велика боротьба. – С.625-627.
7. Вибрані вісті. – Кн.1. – С.337.
8. Рев’ю енд Геральд, 18 серпня 1885 

року.
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залишиться тут навіть камінь 
на камені, який не зруйнується!» 
(Від Матвія 24:2).

«Христос виголосив ці слова 
у присутності великого натовпу 
людей. Але коли Він залишився 
на самоті, Петро, Яків, Іван та 
Андрій підійшли до Нього на 
Оливній горі і запитали: «Ска-
жи нам, – коли станеться це? І 
яка буде ознака приходу Твого 
й кінця віку?» Відповідаючи на 
запитання учнів, Ісус не став 
розділяти дві події – зруйну-
вання Єрусалима і великий день 
Свого приходу – Він об’єднав їх 
в одне. Якби Спаситель відкрив 
учням майбутні події так, як 
бачив їх Він, то вони не змогли б 
знести цього видовища. У Своє-
му милосерді до них Він поєднав 
зображення двох великих подій, 
даючи учням можливість самим 
зрозуміти їхнє значення».2

ПРОРОЦТВА ІСУСА 
ВИКОНУЮТЬСЯ

«Сьогодні ознаки часу звіща-
ють: ми стоїмо на порозі вели-
ких серйозних подій. Наш світ 
сповнений замішання й триво-
ги. На наших очах виконується 
пророцтво Спасителя про події, 
які мають статися напередодні 
Його Приходу: «Ви ж про війни 
почуєте, і про воєнні чутки... 
«повстане народ на народ, і 
царство на царство», і голод, 
мор та землетруси настануть 
місцями» (Від Матвія 24:6, 7). 
Теперішній час викликає над-
звичайну зацікавленість всіх 
мешканців Землі».3

ПСЕВДОПРОРОКИ

Одним з ознак руйнування 
Єрусалима, яке проголосив 
Христос, було: «Постане ба-
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«Горе дневі тому! Бо близький 
день Господній, і прийде він від 
Всемогутнього, мов те спусто-
шення!» (Йоіла 1:15).

«Пророцтва, дані великим 
Єговою у Його Слові, з’єднують 
ланки ланцюга подій від одвіч-
них часів минулого і до найвід-
даленішого майбутнього. Вони 
відкривають наше теперішнє 
місце в історії Землі і провіща-
ють прийдешнє. Усе, що, згідно 
з пророцтвами, мало відбутися 
до наших днів, уже зазначено 
на сторінках історії; ми може-
мо бути певні, що так само за 
визначеним порядком викона-
ються і прийдешні події».1

УЧНІ ЗАПИТУЮТЬ ХРИСТА 
ПРО ЙОГО ПОВЕРНЕННЯ

Посилаючись на величний 
храм в Єрусалимі, Ісус проголо-
сив, що настане день, коли «не 

Едгар Рамос, Болівія
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гато фальшивих пророків, – і 
зведуть багатьох» (Від Матвія 
24:11).

«Ці псевдопророки дійс-
но з’явилися і звели багатьох 
людей, запровадивши їх до 
пустелі. Чарівники та чаклуни 
заявляли, нібито володіють 
чудодійною силою, і повели за 
собою людей у відлюдні гори. 
Але це пророцтво дане також 
і для останніх днів як ознака 
Другого приходу».4

«А Дух ясно говорить, що 
від віри відступляться дехто 
в останні часи, ті, хто слухає 
духів підступних і наук демонів» 
(1 до Тимофія 4:1).

Кожен день збільшується 
сумний доказ того, що віра в 
вірне пророче слово зменшу-
ється і замість неї марновірство 
і сатанинське чаклунство по-
лонять розум багатьох людей, 
включаючи, за іронією долі, 
багатьох релігійних керівників. 
Інші вводяться в оману місти-
цизмом теософії та іншими 
східними релігіями, які засно-
вані на спіритизмі. «Вчення про 
свідомий стан людини після її 
смерті, зокрема віра в те, що 
духи померлих повертаються, 
щоб служити живим, приготу-
вали шлях для сучасного спіри-
тизму».5

Спіритизм сьогодні об’єд-
нався з номінальним христи-
янством, здійснюючи чудеса 
і оманливі ознаки. За «допо-
могою» спіритизму здається, 
що хворі зцілюються, тому що 
сатана підробляє благословення 
Святого Духа.

Таким чином спіритизм, 
католицизм і протестантизм, 
що відступив, більше й більше 
працюють разом, як це описав 
Іван Богослов, коли він бачив, 
як «[виходили] з уст змія, і з 
уст звірини, і з уст неправдивого 
пророка три духи нечисті, як 
жаби» (Об’явлення 16:13). Таким 
чином, пророче слово викону-
ється на наших очах.

«І не дивно, бо сам сатана 
прикидається анголом світла» 
(2 до коринтян 11:14).

ОЗНАКИ НА НЕБІ Й НА ЗЕМЛІ

Ісус передбачив, що «будуть 
ознаки на сонці, і місяці, і зо-
рях, і тривога людей на землі» 
(Від Луки 21:25). Дивіться також 
Від Матвія 24:29; Від Марка 
13:24-26 і Об’явлення 6:12-17.

«Голод, мор та землетруси 
настануть місцями» (Від Мат-
вія 24:7).

«Але за тих днів, по скорбо-
ті отій, «сонце затьмиться, і 
місяць не дасть свого світла» 
(Від Марка 13:24).

Що означає «за тих днів»? 
Пророцтво про 1260 років пап-
ського панування тривало з 538 
р. н.е. до 1798 р. н.е. Скорбота 
закінчилася мінімум за 25 років 
до 1798 року. Приблизно в той 
час відбулися такі знамення, як 
виконання пророцтва.6

Великий землетрус – 1 листо-
пада 1755 року.

Ознаки на сонці і місяці – 19 
травня 1780 року.

Ознаки на зірках – 13 листо-
пада 1833 року.

«Коли все це побачите, знай-
те, що близько, – під дверима!» 
(Від Матвія 24:33).

НАБЛИЖАЮЧИСЬ ДО ЩЕ 
БІЛЬШОЇ КРИЗИ

«Теперішній час викликає 
надзвичайну зацікавленість всіх 
мешканців Землі. Правителі й 
державні діячі, високопоставле-
ні впливові люди, глибокодумні 
чоловіки й жінки усіх верств су-
спільства уважно спостерігають 
за подіями, що звершуються на 
Землі. Вони стежать за міжна-
родними відносинами, зауважу-
ють надзвичайну напруженість 

на Землі і розуміють: незабаром 
має відбутися щось велике й ви-
рішальне; світ стоїть на порозі 
грандіозної кризи».7

«Тяжкі скорботи попереду в 
усіх народів – вони не припи-
няться до Приходу Ісуса».8

СМЕРТНІСТЬ І ГОЛОД

«Нас очікують небезпечні 
часи. Весь світ охопить сум’яття 
і розгубленість; люди будуть 
страждати від різних хвороб, і 
надзвичайно поширене невіг-
ластво щодо законів здоров’я 
призведе до великих страждань 
і загибелі багатьох, кого можна 
було б врятувати».9

«З’явиться багато страж-
дальців, безліч людей, які по-
требують допомоги, не лише 
серед наших одновірців, але 
головним чином серед тих, хто 
не знає істини».10

«Наш світ – це величезне 
карантинне приміщення, арена 
страждань, про що ми частіше 
навіть і не замислюємося. Якщо 
б ми усвідомлювали це повною 
мірою, то тягар був би занадто 
жахливим. А Бог відчуває все 
це. Він віддав Свого улюбленого 
Сина, щоб знищити гріх і його 
наслідки, і тепер ми самі мо-
жемо завдяки співпраці з Ним 
покласти край стражданням 
на землі. «І проповідана буде ця 
Євангелія Царства по цілому 
світові, на свідоцтво народам 
усім. І тоді прийде кінець!» 
(Від Матвія 24:14)».11

«Але християнський світ з 
презирством відкинув Закон 
Єгови, і Господь зробить те, що 
Він має намір зробити, а саме: 
Він позбавить землю Свого 
благословення; Він перестане 
охороняти тих, хто повстав 
проти Його Закону, і хто вчить 
і примушує інших наслідува-
ти їхній приклад. Сатана має 
владу над усіма тими, кого Бог 

10
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стосування в житті, буде нашим 
щитом проти всіх диявольських 
підступів і силою Крові Христо-
вої відкриє нам шлях до великої 
перемоги».12

ЕПОХА НАСИЛЛЯ

«І зіпсулась земля перед Бо-
жим лицем, і наповнилась земля 
насильством. І бачив Бог зем-
лю, – і ось зіпсулась вона, кожне 
бо тіло зіпсуло дорогу свою на 
землі» (Буття 6:11, 12).

«За днів Ноя переважна біль-
шість людей виступала про-
ти істини і була зачарована 
сплетінням брехні. Земля була 
наповнена насильством. Війна, 
злочини, вбивства були чимось 
звичним. Так само буде перед 
Другим приходом Христа».13

«Ми чуємо жахливі пові-
домлення про вбивства і по-
грабування, залізничні аварії і 
вчинки насильства, які свідчать 
про те, що кінець усьому на-
ближається. Тепер, саме тепер 
нам необхідно приготуватися 
до Другого приходу Господа».14

ДІЇ ПРОФСПІЛОК

Пророк Йоіл передбачив 
відношення, яке переважатиме 
в останні дні: «Перекуйте свої 
лемеші на мечі, а ваші серпи на 
списи, хай навіть безсилий го-
ворить: «Я лицар!» (Йоіла 4:10).

«Якщо вимоги профспілок 
не виконуються, вони вдаються 
до насильства. Стає все більш 
зрозумілим, що жителі світу не 
перебувають у злагоді з Богом.

Ніяка наукова теорія не в 
змозі пояснити зловмисні дії 
різних рухів, які перебувають 
під проводом сатани. У кож-
ному натовпі працюють злі 
ангели, які спонукають людей 
до насильства».15

«Профспілки є однією з сил, 
які принесуть цій землі час 
скорботи, якої не було з тих пір 
як існують люди».16

ЗЕМЛЕТРУСИ І ПОВЕНІ

«У пожежах, повенях, зем-
летрусах, у шаленстві морської 
безодні, у лихах на морі й на 
суші дається застереження про 
те, що Дух Божий не вічно бо-
ротиметься з людьми».17

Надзвичайно катастрофічні 
землетруси ознаменували 21 
століття. Починаючи з 2000 
року, більш ніж 806000 людей 
загинули в землетрусах. На-
справді Дух Пророцтва пояс-
нює: «Нині настав час, коли 
ніхто не може з упевненістю 
сказати, що він стоїть на твер-
дому ґрунті, бо землетруси 
відбудуться там, де їх найменше 
очікують».18

ОЗНАКИ В ПРИРОДІ

«Засумує, зів’яне земля, ос-
лабіє й зів’яне вселенна, ослабі-
ють вельможі народу землі. Й 
осквернилась земля під своїми 
мешканцями, бо переступили 
закони, постанову порушили, 
зламали вони заповіта відвіч-
ного» (Ісаї 24:4, 5).

«Сатана також діє і в атмос-
фері, отруюючи її; але наше 
нинішнє і вічне життя цілком 
в руках Божих. У такій ситуації 
ми повинні постійно пильнува-
ти, бути повністю посвяченими, 
повністю наверненими і відда-
ними Богу. Однак ми сидимо, 
наче паралізовані. Боже Небес-
ний! Пробуди нас!»19

«Бог не утримуватиме сили 
темряви від виконання їхньої 
згубної роботи, в результаті 
якої буде забруднене довкілля, 
головне джерело життя і хар-

не охороняє особливим чином. 
До деяких він ставиться з осо-
бливою прихильністю, оточує 
їх добробутом, щоб через них 
найкращим чином привести у 
виконання свої плани; іншим 
людям він завдає багато не-
приємностей і горя і схиляє їх 
вірити, що Бог є причиною всіх 
їхніх страждань.

Приходячи до людей під ви-
глядом великого лікаря, який 
може зцілити усі їхні хворо-
би, він буде накликати на них 
страждання і лиха до тих пір, 
поки багатолюдні міста не пе-
ретворяться на купи руїн. Уже 
тепер він зайнятий цією робо-
тою. Сатана проявляє свою силу 
в нещасних випадках, у лихах на 
воді і на суші, в страшних спу-
стошливих пожежах, у лютих 
ураганах, у жахливих грозах з 
градом, у бурях, у повенях, у за-
грозливих морських припливах, 
у землетрусах, що відбуваються 
повсюдно в найрізноманітніших 
видах. Він знищує дозріваючий 
урожай, голод і лихо слідують за 
ним. Він заражає повітря смер-
тоносною інфекцією, і тисячі 
гинуть від чуми. Такі нещастя 
будуть повторюватися частіше 
й частіше та ставатимуть більш 
згубними. Загибель спіткає як 
людей, так і тварин...

Деякі сприймуть сатанинські 
чудеса за силу Божу. На наших 
очах будуть зцілюватися хворі 
і відбуватимуться різні чудеса. 
Чи готові ми до прийдешнього 
випробування, коли сатанин-
ські оманливі чудеса прояв-
ляться ще більшою мірою? 
Чи не виявляться багато хто з 
нас ошуканими? Різні омани 
і ухилення від чітких запові-
дей Божих, а також інтерес до 
байок – ось ті засоби, які під-
готують людей до оманливих 
чудес сатани. Ми всі повинні 
озброїтися для боротьби, в якій 
нам незабаром належить взяти 
участь. Жива віра в Слово Боже, 
дане нам для дослідження і за-

11



1212

чування, і на природу зіллють-
ся смертоносні речовини. Не 
тільки загине рослинний світ, а 
й сама людина постраждає від 
епідемій...

Те, що відбувається навколо, 
є результатом злиття чаші гніву 
Господнього на землю, але це 
навряд чи відображає все те, 
що трапиться в найближчому 
майбутньому».20

МОРАЛЬНА ЕПІДЕМІЯ

На момент написання цієї 
статті, згідно з даними До-
слідницького центру П’ю, 
нараховується 30 держав, які 
дозволяють укладати шлю-
би особам однієї статі і ще 4 
країни визнають такі шлюби. 
Згадайте клопотання Авраама 
у 18 розділі Буття про те, щоб 
Бог міг помилувати жителів 
нечестивих міст в його дні.

«Відбувається дивна відмо-
ва від принципів, зниження 
норм моральності,  швидко 
множаться гріхи, які свого часу 
викликали на землю суди Божі 
у вигляді потопу і знищення Со-
дому вогнем. Ми наближаємося 
до кінця. Бог довго терпів збо-
чення людства, але покарання за 
них неминуче. Нехай люди, які 
називають себе світлом світу, 
відступлять від усілякого без-
законня».21

ОСТАННЯ ОЗНАКА, 
ЯКА СПОВІСТИТЬ ПРО 
ЗАКІНЧЕННЯ БОЖОЇ 

БЛАГОДАТІ

«І дано [другій звірині] вклас-
ти духа образові звірини, щоб 
заговорив образ звірини, і зроби-
ти, щоб усі, хто не поклониться 
образові звірини, побиті були» 
(Об’явлення 13:15).

«З безпомилковою точністю 
Безмежний Бог веде рахунок 
діянням народів. Доки Він у 
Своїй милості закликає до пока-
яння, цей рахунок залишається 
відкритим, але коли цифри 
досягають певної, встановленої 
Богом межі, тоді милість посту-
пається місцем Його гніву. Раху-
нок закривається. Божественне 
терпіння закінчується. Милість 
більше не благає людей».22

«Гріхи бо його досягли аж до 
неба, і Бог згадав про неправди 
його» (Об’явлення 18:5). Коли 
цей час?

«Бог веде записи всього, що 
відбувається в державах: цифри 
зростають проти них в небесних 
книгах; і коли буде виданий за-
кон, що за порушення першого 
дня тижня буде покарання, тоді 
їхня чаша переповниться».23

МАЙБУТНІ ПОДІЇ В РУКАХ 
ГОСПОДА

«Світ не залишений без Пра-
вителя. План прийдешніх подій 
знаходиться в руках Господа. Ве-
лич Неба керує долями народів і 
справами Своєї церкви».24

ВИСНОВОК

Мої улюблені брати, через 
виконання знамень Бог має 
певний задум, дозволивши цим 
лихам статися. Вони є одним з 
Його засобів, щоб закликати 
чоловіків і жінок до роздумів 
та каяття.

У міру наближення ще одно-
го року до кінця, чи не повинні 
ці суди змусити нас, народ Бо-
жий, поміркувати над нашими 
шляхами?

«Близький кінець, випро-
бування закінчується. О, шу-
каймо Бога, поки Його можна 

знайти, призвемо Його, поки 
Він близько! Пророк говорить: 
«Шукайте Господа, всі покірні 
землі, хто виконує право Його! 
Шукайте правди, шукайте 
смирення, – може будете схова-
ні ви в день Господнього гніву!» 
(Софонії 2:3)».25

Ми молимося про те, щоб 
ми змогли пережити щирий 
досвід каяття і сповідання пе-
ред нашим Спасителем Ісусом 
Христом. Амінь.

Посилання:
1. Пророки і царі. – С.536.
2. Бажання віків. – С.628.
3. Пророки і царі. – С.536, 537.
4. Бажання віків. – С.631.
5. Велика боротьба. – С.551.
6. (Дивіться Велику бороть-

бу. – С.304-308, 333, 334).
7. Пророки і царі. – С.537.
8. Маранафа. – С.174.
9. Там саме. – С.185.
10. Там саме.
11. Виховання. – С.264.
12. Поради щодо здоров’я. – С.460, 

461.
13. Біблійний коментар 

АСД [з коментарів Е. Г. 
Уайт]. – Т.1. – С.1090.

14. Події останніх днів. – С.23.
15. Погляд вгору. – С.334.
16. Маранафа. – С.182.
17. Погляд вгору. – С.340.
18. Свідоцтва для 

проповідників. – С.421.
19. Вибрані вісті. – Кн.2. – С.52.
20. Там саме. – Кн.3. – С.391.
21. Свідоцтва для церк-

ви. – Т.5. – С.601.
22. Пророки і царі. – С.364.
23. Біблійний коментар 

АСД [з коментарів Е. Г. 
Уайт]. – Т.7. – С.910.

24. Свідоцтва для церк-
ви. – Т.5. – С.753.

25. Маранафа. – С.37.

12
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ВСТУП

Божа звістка милості для 
грішного людства була дарована 
кожному наступному поколін-
ню. Владика Всесвіту піднімав 
самовідданих чоловіків і жінок, 
залучаючи їх «шнурками любови» 
(Осії 11:4), використовуючи їх як 
благословення в кожному поко-
лінні. У Своїй великій милості 
Він післав ангелів з особливою 
місією врятувати троє душ, спо-
вістивши просту звістку: «Рятуй 

свою душу» (Буття 19:17). І 
наш улюблений Спаситель та-
кож прийшов спасти людину, 
яка надзвичайно віддалилася, 
проте котра є цінною, з дивним 
зверненням: «Чому ти Мене пе-
реслідуєш?» (Дії 9:4).

Так само і в нашому поколінні 
ця звістка милості є не менш 
важливою, ніж в попередніх по-
коліннях. Ми – міські глашатаї 
останнього покоління, тому що 
нам було відкрито останній час, в 
який проявляється Божа милість.

6000-ЛІТНІЙ ГРАФІК

Велика боротьба між Христом 
і сатаною, яка тепер вже триває 
близько 6000 років, незабаром 
закінчиться. Сатана подвоює 
свої зусилля, щоб підірвати 
роботу Христа, яка здійсню-
ється заради людства, і зв’язати 
душі їхніми ж кайданами. Його 
мета – змусити людей занури-
тися в темряву і нерозкаяність, 
поки не завершиться посеред-
ницька робота Спасителя, коли 
не буде вже жертви за гріх.

Остання звістка 
милості

Алонсо Амая, Гондурас
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«Велика боротьба між Хри-
стом і сатаною, яка триває вже 
майже шість тисяч років, незаба-
ром завершиться».1 «Протягом 
шести тисяч років віра будується 
на Христі. Протягом усього цьо-
го часу урагани й бурі сатанин-
ського гніву розбиваються об 
Скелю нашого спасіння, але вона 
стоїть непохитно».2

Божественне натхнення від-
криває нам таким чином, що 
період часу для нашої планети 
і дії, які розкриваються в цій 
драмі, – або для її блага, або на 
погибель – простягаються при-
близно на 6000 років.

Маючи це ясне свідчення 
щодо часу, деякі події були 
визначені у великій боротьбі. 
Формування віри в Христа, 
непохитної Скелі Століть, за-
лишилося єдиним Джерелом 
спасіння перед лицем будь-яко-
го шторму.

БЛАГОДАТЬ ДЛЯ ЖИТЕЛІВ 
ДОПОТОПНОГО СВІТУ

1. Час випробування. У кож-
ному періоді історії землі, коли 
світ був ще молодий, «бачив 
Господь, що велике розбещення 
людини на землі, і ввесь нахил 
думки серця її – тільки зло по-
всякденно» (Буття 6:5).

Вічний Бог проголосив: «Не 
буде Мій Дух перемагатися в 
людині навіки, – бо блудить вона. 
Вона тіло, і дні її будуть сто і 
двадцять літ» (вірш 3).

2. Вимога винищити. Всемо-
гутній застеріг про винищення 
людини, звірів, рептилій і птахів. 
«І промовив Господь: «Зітру Я 
людину, яку Я створив, з по-
верхні землі, – від людини аж до 
скотини, аж до плазунів, і аж до 
птаства небесного. Бо жалкую, 
що їх Я вчинив» (вірш 7).

3. Знаряддя винищення. 
Знаряддям винищення був всес-
вітній потоп: «А Я ось наведу 

потоп, воду на землю, щоб з-під 
неба винищити кожне тіло, що 
в ньому дух життя. Помре все, 
що на землі!» (вірш 17).

4 .  Р і ш е н н я .  Р і ш е н н я м 
було – увійти в ковчег. «І сказав 
Господь Ноєві: «Увійди ти й увесь 
дім твій до ковчегу, бо Я бачив 
тебе праведним перед лицем 
Своїм в оцім роді» (Буття 7:1).

Зверніть увагу, що для цього 
допотопного покоління остання 
звістка милості вказала період 
часу, що залишився; вона також 
вказала, які творіння будуть зни-
щені і яке знаряддя винищення 
буде використано, і, нарешті, те, 
яким чином люди могли вряту-
ватися. Отже, очевидно, що до-
потопний світ загинув не через 
те, що Бог не проінформував їх 
і не запропонував їм Свою бла-
годать. Ні, Бог у Своїй великій 
милості зробив усе їхнє спасіння 
доступним для них. Але вони 
відмовилися від нього. Тому 
Слово Боже говорить про жите-
лів допотопного світу як про тих, 
які «колись непокірливі були, як 
їх Боже довготерпіння чекало за 
Ноєвих днів, коли будувався ков-
чег, що в ньому мало, цебто вісім 
душ, спаслось від води» (1 Петра 
3:20). Терпіння Бога тривало 
поки будувався ковчег і будь-
хто міг спокійно увійти. Але, на 
жаль, безліч людей відкинули 
те останнє запрошення, тому 
що вони не мали віри, і, таким 
чином, їхня непокора вирішила 
їхню долю.

ОСТАННЯ НІЧ СОДОМУ І 
ГОМОРИ

1. Час випробування. Люди, 
які оселилися в містах долини, 
були надзвичайно успішні у 
своїх справах. На жаль, доста-
ток хліба призвів до егоїстичної 
ліні та гріха, незважаючи на 
той факт, що Бог післав Своїх 

вісників, аби врятувати, а не 
згубити їх. Ці вісники гаряче 
благали жителів міст в ту ніч. 
Вони чітко пояснили задум, 
призначений для них небом, бо 
«промовив Господь:«Через те, 
що крик Содому й Гомори вели-
кий, і що гріх їхній став дуже 
тяжкий» (Буття 18:20). Цей 
жахливий гріх був причиною 
їхнього винищення.

«І прибули обидва Анголи до 
Содому надвечір, а Лот сидів у 
брамі содомській. І побачив Лот, 
і встав їм назустріч, і вклонився 
обличчям до землі та й промовив: 
«Ось, панове мої, зайдіть до дому 
вашого раба, і переночуйте, і 
помийте ноги свої, а рано вста-
нете й підете на дорогу свою». 
А вони відказали: «Ні, бо будемо 
ми ночувати на вулиці» (Буття 
19:1, 2). Це була остання ніч для 
міста.

2. Вимога знищити. Ангели 
застерегли: «Все, що в місті 
твоє, – виведи з цього місця, бо 
ми знищимо це місце, бо збіль-
шився їхній крик перед Господом, 
і Господь послав нас, щоб знищи-
ти його» (вірші 12, 13).

3. Знаряддя знищення. «І Го-
сподь послав на Содом та Гомору 
дощ із сірки й огню, від Господа з 
неба» (вірш 24).

4. Рішення. Коли ангелами 
була милостиво виведена сім’я 
Лота, вони були застережені: 
«Рятуй свою душу, – не оглядайся 
позад себе, і не затримуйся ніде 
в околиці. Ховайся на гору, щоб 
тобі не загинути» (вірш 17).

Бог ніколи не забуває вказати 
в Своєму Слові все важливе, що 
має відбутися. Він мав певну 
мету в тому полум’ї, яке сходило 
з неба. На прохання Лота Бог не 
направив Своє покарання на 
Цоар, який також був у долині. 
Серед усієї цієї обстановки ми 
бачимо чудову любов і милість 
Бога в порятунку того малень-
кого міста Цоар разом з Лотом і 
його доньками.
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Вищенаведені ілюстрації з 
книги Буття – в минулому. 
Тепер ми повинні зайнятися 
аналізом нашого сьогодення і 
майбутнього.

НАША МОЖЛИВІСТЬ У ЦІ 
ОСТАННІ ДНІ

1. Час випробування. Час, 
який призначений для цієї 
планети, обмежений. Господь 
Ісус Христос незабаром вимо-
вить урочисте проголошення: 
«Неправедний – нехай чинить 
неправду ще, і поганий – нехай 
ще опоганюється. А правед-
ний – нехай ще чинить правду, 
а святий – нехай ще освячуєть-
ся! «Ото, незабаром приходжу, 
і зо Мною заплата Моя, щоб 
кожному віддати згідно з діла-
ми його» (Об’явлення 22:11, 12). 
У цьому випадку до деякої 
міри зазначений час частково 
визначається нашою власною 
поведінкою: «Не з Божої вини 
затримався прихід Христа. Бо-
гові не потрібно було, щоб Його 
народ, Ізраїль, сорок років по-
невірявся по пустелі. Він обіцяв 
привести євреїв прямо в землю 
Ханаанську і зміцнити їх там як 
святий, здоровий та щасливий 
народ. Але ті, кому це вперше 
було обіцяно, не ввійшли туди 
«за невірство» (До євреїв 3:19). 
Серця їх були наповнені скар-
гами, опором і ненавистю, і 
тому Бог не міг виконати Свого 
заповіту з ними».3

«Можливо, ми ще залишимо-
ся тут, у цьому світі, на багато 
років через непокору, подібну 
до тієї, що проявляли діти Із-
раїлю, але заради Христа Його 
людям не слід примножувати 
свої гріхи, звинувачуючи Бога 
в наслідках їхніх власних непра-
ведних дій».4

«Через милосердя до світу 
Ісус відкладає Свій Прихід, і 
дає змогу грішникам почути за-

стереження та знайти в Ньому 
сховище, перш ніж зіллється 
Божий гнів».5

2. Вимога знищити. У ці 
останні дні духовна криза, що 
наближається, – це поклоніння 
звірині та образу її. Третій Ангел 
з 14 розділу Об’явлення застерігає: 
«А інший, третій Ангол летів 
услід за ним, гучним голосом ка-
жучи: «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 святи-
ми та перед Агнцем. А дим їхніх 
мук підійматиметься вічні віки. І 
не мають спокою день і ніч усі ті, 
хто вклоняється звірині та об-
разу її, і приймає знамено ймення 
його» (Об’явлення 14:9-11).

3. Знаряддя винищення. 
Іван Богослов, якому в видінні 
були показані заключні сцени 
історії землі, пише: «І я почув 
гучний голос із храму, що казав 
до семи анголів: «Ідіть, і вилийте 
на землю сім чаш гніву Божого!» 
(Об’явлення 16:1). У результаті 
семи останніх кар, які настануть, 
Вічний Бог проголошує: «Спу-
стошенням стане ввесь край, та 
кінця йому ще не вчиню!» (Єремії 
4:27). Зрештою, стосовно ворогів 
Божих, Іванові Богослову було 
дано пророче видіння, що «зі-
йшов огонь з неба, – і пожер їх. А 
диявол, що зводив їх, був укине-
ний в озеро огняне та сірчане, де 
звірина й пророк неправдивий. 
І мучені будуть вони день і ніч 
на вічні віки» (Об’явлення 20:9, 
10), поки, нарешті, «Ось стали 
вони, мов солома: огонь їх попа-
лить, – не врятують своєї душі з 
руки полум’я...» (Ісаї 47:14).

4. Рішення. Слідуйте за Агн-
цем, куди б Він не пішов. «Це ті, 
хто не осквернився з жінками, бо 
чисті вони. Вони йдуть за Агн-
цем, куди Він іде. Вони викуплені 
від людей, первістки Богові й 

Агнцеві, не знайшлося бо підступу 
в їхніх устах, бо вони непорочні!.. 
Тут терпеливість святих, що 
додержують заповіді Божі та Ісу-
сову віру!» (Об’явлення 14:4, 5, 12).

1888 РІК, НА ПОРОЗІ ЦАРСТВА

На Генеральній Конференції 
Адвентистів Сьомого Дня в 1888 
році «Господь завдяки Своїй 
великій милості післав Своєму 
народові вельми важливу звіст-
ку через пасторів Ваггонера і 
Джоунса. Ця звістка мала ще 
більшою мірою закарбувати в 
людях образ розп’ятого Спаси-
теля, Його жертву за гріхи всього 
людства. Вона сповіщала про ви-
правдання через віру в Невиди-
мого, закликаючи всіх прийняти 
праведність Христа, яка полягає 
в послусі заповідям Божим. Ба-
гато людей втратили з поля зору 
Ісуса. Вони повинні були знову 
звернути свій погляд на Його 
Божественну особистість, на 
Його заслуги і на Його незмінну 
любов до людської сім’ї».6

Який вплив справила остан-
ня звістка милості на Ангела 
Церкви в Лаодикії? Реакція була 
різною. Сильна опозиція розви-
нулася в Баттл-Кріку, але вісни-
ця Господа підтримала пасторів 
Джоунса і Ваггонера в пропові-
дуванні звістки громадам.

Сестра Еллен Уайт свідчила: 
«Я стала об’єктом зауважень 
і критики, але ніхто з наших 
братів не прийшов до мене, не 
намагався розпитати мене або 
вислухати мої доводи. Ми на-
полегливо намагалися зібрати 
всіх наших братів-служителів у 
вільній кімнаті на неофіційну 
зустріч і об’єднатися в спільній 
молитві, але так і не досягли в 
цьому успіху, за винятком двох-
трьох випадків. Вони вважали 
за краще розходитися по своїх 
кімнатах, заводити свої розмови 
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і молитися наодинці. Здавалося, 
що не було ніякої можливості 
зламати їхні усталені упере-
дження, усунути непорозумін-
ня, що виникли стосовно мене, 
мого сина, Е.Д. Ваггонерата А.Т. 
Джоунса».7

Однак вона також розповіда-
ла і більш позитивний наступний 
досвід: «Я ніколи не бачила, щоб 
робота пробудження здійсню-
валася з такою ретельністю, і 
була вільною від надмірного 
збудження...

Було багато тих, котрі свідчи-
ли, що в міру представлення їм 
істин, які випробовують, вони 
у світлі закону переконалися в 
тому, що є грішниками. Вони 
покладалися на свою власну пра-
ведність. Тепер вони побачили, 
що вона, наче забруднений одяг, 
в порівнянні з праведністю Хри-
ста, яку тільки приймає Бог. Хоча 
вони не були відкритими грішни-
ками, але побачили, що їхнє сер-
це зіпсоване і деградувало. Вони 
прийняли інших богів замість 
свого Небесного Отця. Вони на-
магалися утримуватися від гріха, 
але покладалися на свою власну 
силу. Ми повинні йти до Ісуса 
такими, якими є, сповідатися 
у своїх гріхах і довірити свою 
безпорадну душу нашому спів-
чутливому Викупителю».8

ПОВТОРНЕ НАВЕРНЕННЯ І 
ПОВТОРНЕ ХРЕЩЕННЯ – ЦЕ 

ПРИВІЛЕЙ КОЖНОГО

«Господь закликає нас до 
рішучої реформи, і коли душа 
заново стає справді наверненою, 
тоді цю віруючу людину треба 
хрестити знову. Нехай вона від-
новить свій заповіт з Богом, а Бог 
відновить Свій заповіт з нею... 
Навернення заново має відбу-
ватися серед членів церкви, щоб 
вони, як ті, хто свідчать про Бога, 
могли заявити про ту владну 
силу істини, яка освячує душу».9

ВІДРОДЖЕННЯ СЕРЕД 
ПРАЦІВНИКІВ

«...Зараз необхідно, щоб ро-
бітники в Божій справі повністю 
прокинулися. Багатьом з них 
необхідно знову навернутися 
і повторно хреститися. Як змі-
ниться їхній досвід, коли вони 
навчаться пити з Духовної Скелі, 
Котра слідувала за армією Ізраїля 
в пустелі, коли вони будуть щодня 
вживати небесну манну! Христос 
для наших духовних потреб є тим, 
чим є їжа, яку ми вживаємо, для 
наших фізичних потреб».10

ТІ, КОТРІ ПРАГНУТЬ ДО 
ПЕРШОСТІ, ПОВИННІ ЗНОВУ 

НАВЕРНУТИСЯ

«Я звертаюся до наших ке-
руючих братів, наших пропо-
відників і особливо до наших 
лікарів. Поки ви будете дозво-
ляти гордості жити в ваших 
серцях, у вас буде нестача сили 
у вашій роботі. Впродовж років 
ви плекали неправильний дух, 
дух гордості, прагнення до пе-
реваги. Цим ви служите сатані, 
а Бог знеславлюється. Господь 
закликає до рішучої реформації. 
І коли душа дійсно навернеться, 
тоді нехай повторно хреститься. 
Нехай вона оновить свій заповіт 
з Богом – і Бог оновить Свій за-
повіт з нею».11

КАЮЧИСЬ І ТВОРЯЧИ НАШІ 
КОЛИШНІ СПРАВИ

«Хіба не побачили багато хто 
в цій місіонерській школі свою 
помилку в тому, що не перебували 
у Христі? Невже вони не можуть 
мати привілей покаятися і чинити 
свої колишні справи? Хто осудить 
цю роботу покаяння, сповідання, 
хрещення? Якщо деякі свідомо 
відчувають, що їхній перший 
обов’язок – розкаятися в своїх 

гріхах, сповідатися в них і хрести-
тися, то хіба це не колишні спра-
ви, які вони повинні чинити?»12

ГРУБІ ПРОПОВІДНИКИ І 
ГРОМАДИ, ЯКІ ВІДСТУПИЛИ, 

МАЮТЬ ПОТРЕБУ В 
ПОВТОРНОМУ ХРЕЩЕННІ

«Стільки грубості, такий 
недолік християнської ввічли-
вості проявляється в житті 
людей, котрі займають офіційні 
посади, що моє серце страждає і 
хворіє, і я можу тільки плакати, 
бачачи, як мало ніжності Хри-
ста вони вносять у свої стосун-
ки з дітьми Божими, купленими 
Кров’ю Його Однородженого 
Сина...

Громади сьогодні мають по-
требу саме в цьому хрещенні 
Святим Духом. Є члени церкви, 
котрі відступили, і проповід-
ники, котрі відступили, вони 
мають потребу в повторному 
наверненні, вони мають потре-
бу в пом’якшувальному, підко-
рюючому впливові хрещення 
Духа, щоб могли постати до но-
вого життя і звершити ретельну 
роботу для вічності. Я бачила, 
що плекається зневіра і самов-
доволення і я чула промовлені 
слова: «Якщо не покаєтеся і не 
навернетеся, то не побачите 
Царство Небесне». Є багато 
тих, хто потребує повторного 
хрещення, але нехай вони не 
входять в воду, поки не помруть 
для гріха, не зціляться від его-
їзму і самозвеличення, щоб 
вийти з води до нового життя 
для Бога».13

ЧИ ГОТУЄМОСЯ МИ ДО 
ГЛОБАЛЬНОЇ ПОДІЇ, ЯКА 

НЕЗАБАРОМ ВІДБУДЕТЬСЯ?

Ми не повинні впадати у від-
чай, коли думаємо про величезну 
територію по всьому світові, де 
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нас немає, як церкви. Наш Бог 
добре знає про цю реальність, 
і Він бажає, щоб ми мали пере-
можний християнський досвід 
у нашому житті і таким чином 
підготувалися до Пізнього дощу. 
Тільки тоді ми зможемо йти по 
всьому світу, як обіцяно в Божо-
му Святому Слові, Біблії, і Дусі 
Пророцтва. (Див. Ісаї 66:18-21).

«У всеозброєнні Христової 
праведності церква вступить в 
останній бій. «Прекрасна, як мі-
сяць, як сонце – ясна, як війська 
з прапорами – грізна» (Пісня над 
піснями 6:10), – вона крокувати-
ме по усій планеті від перемоги 
до перемоги.

Напередодні остаточного виз-
волення церкви наступить най-
жорстокіша година її боротьби із 
силами зла. Але ніхто з тих, котрі 
покладаються на Христа, не по-
винні боятися, бо коли «дух тих 
насильників був немов хуртовина 
на стіну», Бог для Своєї церкви 
буде «охороною від хуртовини» 
(Ісаї 25:4)».14

ВИСНОВОК

Шановний і улюблений на-
роде Божий, розсіяний по ба-
гатьох місцях планети. Період 
Божественної милості майже 
закінчений для нас, і як для 
народу Божого наш час приготу-
вання майже закінчений. Ситу-
ація вкрай надзвичайна. З усіма 
тими, кого ми знаємо і любимо, 
нам необхідно працювати зараз 
на всіх рівнях Божої роботи, а 
також як члени і прихильники 
цієї великої останньої звіст-
ки, ми повинні постійно діяти 
за допомогою Божественного 
каналу. Слідуючи за Агнцем, 
куди Він іде, я не вагаючись, як 
дитина, стрибну в Його люблячі 
руки, підкоряючись кожному 
Його слову, як дитина чинить з 
батьком, який її любить. Сліду-
вати за Агнцем, куди Він іде, не 

означає пасивно прогулюватися 
рік за роком однією і тією самою 
дорогою, тому що «буває, дорога 
людині здається простою, та 
кінець її – стежка до смерти» 
(Приповісті 14:12). Слідувати 
за Агнцем, куди Він іде, означає 
рухатися вгору (вертикально), 
тому що «путь життя для 
премудрого – угору, щоб віддалю-
ватись від шеолу внизу» (Припо-
вісті 15:24). Ця остання звістка 
милості, яку Бог дарував нам, не 
дозволяє нам стояти і рухатися 
по горизонтальній площині – ні, 
кожен день Він підносить нас, як 
Він це робив з Енохом, і незаба-
ром ми будемо ближче до неба і 
далі від цього світу.

Посилання:
1. Велика боротьба. – С.518.
2. Бажання віків. – С.413.
3. Євангелизм. – С.696.
4. Там саме.
5. Велика боротьба. – С.458.
6. Свідоцтва для 

проповідників. – С.91, 92.
7. Вибрані вісті. – Кн.3. – С.173.
8. Рев’ю енд Геральд, 5 березня 1889 

року.
9. Євангелизм. – С.375.
10. Рукописи. – Т.7. – С.273.
11. Там саме. – С.262.
12. Там саме. – С.261.
13. Там саме. – С.266, 267.
14. Пророки і царі. – С.725.
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СВЯТИЙ ДУХ

Святий Дух – це третя Особа 
Божества. У книзі Дії апостолів 
5:3, 4 ми читаємо, що апостол 
Петро сказав: «Ананію, чого 
сатана твоє серце наповнив, 
щоб ти Духу Святому неправду 
сказав та присвоїв із заплати 
за землю? Хіба те, що ти мав, 
не твоє все було, а продане не в 
твоїй владі було? Чого ж в серце 
своє ти цю справу поклав? Ти 
не людям неправду сказав, але 
Богові!» Тут Святий Дух, Якому 
Ананія збрехав, названий Богом.

Святий Дух Вічний. «Бо коли 
кров козлів та телят та попіл із 
ялівок, як покропить нечистих, 
освячує їх на очищення тіла, 

скільки ж більш кров Христа, 
що Себе непорочного Богу приніс 
вічним Духом, очистить наше 
сумління від мертвих учинків, 
щоб служити нам Богові Жи-
вому!» (До євреїв 9:13, 14, пере-
клад з англ., виділено автором 
статті).

Святий Дух Всюдисущий. 
У Псалмі 139:7-10 цар Давид 
відкриває, що Дух Божий пере-
буває всюди. «Куди я від Духа 
Твого піду, і куди я втечу від 
Твого лиця? Якщо я на небо 
зійду, – то Ти там, або посте-
люся в шеолі – ось Ти! Понесуся 
на крилах зірниці, спочину я на 
кінці моря, – то рука Твоя й там 
провадить мене, і мене буде три-
мати правиця Твоя!»

Святий Дух Всезнаючий. 
«Але, як написано: «Чого око не 
бачило й вухо не чуло, і що на 
серце людині не впало, те Бог при-
готував був тим, хто любить 
Його!» А нам Бог відкрив [це] 
Своїм Духом, – усе бо досліджує 
Дух, навіть Божі глибини. Хто 
бо з людей знає речі людські, окрім 
людського духа, що в нім прожи-
ває? Так само не знає ніхто й 
речей Божих, окрім Духа Божого» 
(1 до коринтян 2:9-11).

Святий Дух Всесильний. 
«І Ангол промовив у відповідь 
[Марії]: «Дух Святий злине на 
тебе, і Всевишнього сила обгорне 
тебе, через те то й Святе, що 
народиться, буде Син Божий!» 
(Від Луки 1:35).

Пророцтво і 
обітниця

Альвін Ведасінг, Індія
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ПРОРОЦТВО І ОБІТНИЦЯ 
СВЯТОГО ДУХА В ЕРУ СТАРОГО 

ЗАПОВІТУ 

Під час Старого Заповіту 
Святий Дух діяв через певних 
людей,  обраних Богом для 
особливих цілей. Святий Дух 
зійшов на людей, щоб зробити 
їх здатними виконувати Богом 
дані доручення. Тому пророки 
використовували слова: «Так 
говорить Господь», щоб за-
певнити, що це Божественні 
думки, на яких ґрунтувалося 
їхнє проголошення і суду, і 
спасіння.

У книзі Буття 20:7 Мойсей 
показав, що Авраам був про-
роком. Пророки були мужами 
Духа. Вони були глашатаями, 
тому що написано: «звіщали 
його святі Божі мужі, провад-
жені Духом Святим» (2 Петра 
1:21).

Очевидно, що Святий Дух 
діяв в історії людства і в його 
викупленні. Святий Дух брав 
активну участь у кожній спра-
ві творіння, як вказує Псалом 
104:30: «Посилаєш Ти духа Сво-
го – вони творяться, і Ти від-
новляєш обличчя землі». Буття 
1:2 говорить, що «Дух Божий 
ширяв над поверхнею води» під 
час творіння.

Коли людство згрішило, воно 
було відрізано від спілкування з 
Богом. Але завдяки милості Дух 
Божий продовжував працювати 
над людством після падіння. Це 
представлено в книзі Буття 6:3, 
де «промовив Господь: «Не буде 
Мій Дух перемагатися в людині 
навіки, – бо блудить вона. Вона 
тіло, і дні її будуть сто і двад-
цять літ».

Йосип і Даниїл були мужами 
віри і молитви. Вони присвяти-
ли своє життя Богові. Коли Йо-
сип розтлумачив сон фараонові 
в книзі Буття 41:37-40, монарх 
ясно сказав, що Йосип мав Духа 
Божого, і не було більше такого 

проникливого і мудрого, як Йо-
сип. Коли Даниїл зміг розтлума-
чити сон Навуходоносора, той 
цар сказав, що він знав, що Дух 
Святого Бога був у Даниїлові 
(Даниїла 4:6). Йосип і Даниїл 
мали успіх у чужих державах 
після тлумачення снів для своїх 
правителів і обидва вони були 
піднесені до високої посади 
внаслідок своєї вірності Богу.

У Псалмі 51:13 цар Давид 
молиться Богу: «не бери Свого 
Духа Святого від мене», кажучи 
тим самим, що він також мав 
Святого Духа. У книзі 1 Саму-
їлова 16:13 Дух Господа зійшов 
на Давида, коли пророк Самуїл 
помазав його серед братів його. 
Це було не тільки помазання 
силою, але також помазання му-
дрістю і благодаттю, щоб вони 
могли жити справжнім життям.

Цар Саул був помазаний на 
посаду царя пророком Самуї-
лом. У книзі 1 Самуїлова 10:11, 
коли він був серед синів про-
років, Дух пророцтва зійшов 
на Саула воістину непрохано і 
очевидно без будь-якої духов-
ної підготовки. Це був Дух Бо-
жий, даний для служіння, сили 
пророкувати, завойовувати і 
правити.

Самсон був людиною, спов-
неною Святого Духа від утроби 
матері. Бог мав мету для його 
життя – використовувати цю 
людину, щоб дарувати визво-
лення ізраїльському народові. 
У книзі Суддів 13:25 ми чи-
таємо, що Дух Господа почав 
діяти у Самсонові. Ключ до 
його перемоги над филистим-
лянами можна знайти в одній 
фразі: «Зійшов на нього Дух 
Господній».

Успіх служіння пророка Іллі 
був не завдяки яким-небудь 
успадкованим якостям, якими 
він володів, але завдяки його 
покірності Святому Духу, Який 
був даний йому, як Він буде 
даний усім, хто проявляє живу 

віру в Бога. Пророк Єлисей от-
римав подвійну міру Духа, Який 
був на Іллі. У ньому сила духу 
Іллі була об’єднана з добротою, 
милосердям і ніжним співчут-
тям Духа Христа (2 царів 2:9).

У книзі Суддів 6:33, 34 ми 
знаходимо, що Гедеон був об-
раний Богом як суддя, який 
визволить Ізраїль. Святий Дух 
дарував йому силу, щоб вигнати 
мідіянітів.

Святий Дух спонукав про-
рока Неемію плакати, молити-
ся і постити про нужди свого 
народу (Неемії 1:4). Святий 
Дух спонукав Неемію славити 
Бога серед багатьох труднощів 
(вірш 5). Святий Дух спонукав 
його сповідати особисті гріхи і 
гріхи народу (вірші 6, 7). Святий 
Дух спонукав його нагадати 
Богу і своєму народові про 
обітниці Господа, перспективи 
та плани (вірші 10, 11).

Пророцтво пророка Йоіла 
(Йоіла 3:1, 2) про Святого Духа 
виповнилося в день П’ятиде-
сятниці. У книзі Ісаї 44:3-5 Бог 
обіцяв злити Свого Духа на 
потомків Ізраїлю. Обітниця 
Духа буде злита на спраглого. 
В Ісаї 32:15-17 результат злиття 
Духа – справедливість, правед-
ність і мир.

У книзі Єзекіїля 36:26, 27 Бог 
обіцяє злити Свого Духа «до 
вашого нутра». Він тоді зробить 
так, що людина ходитиме в Його 
заповідях і дотримуватиметься 
Його постанов.

У книзі Єзекіїля 39:29 Господь 
Бог пообіцяв, що не сховає Своє 
лице від Ізраїлю, тому що Він 
злив Свого Духа на цей народ.

У книзі Захарії 12:10 Дух 
милості та молитви мав бути 
злитий на мешканців Єруса-
лиму, нагадуючи людям, що їм 
необхідно поглянути на Ісуса, 
Якого вони прокололи, і ридати 
за Ним.
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ПРОРОЦТВО І ОБІТНИЦЯ 
СВЯТОГО ДУХА В ЕРУ НОВОГО 

ЗАПОВІТУ

Новий Заповіт, подібно до 
Старого Заповіту, був написаний 
під керівництвом Святого Духа.

Іван Хреститель хрестив лю-
дей, занурюючи їх у річку Йор-
дан, що було символом їхнього 
покаяння у гріху. Він сказав їм, 
що Ісус буде хрестити Святим 
Духом і вогнем (Від Матвія 3:11).

Ісус сказав до своїх учнів: 
«Утішитель же, Дух Святий, 
що Його Отець пошле в Ім’я Моє, 
Той навчить вас усього, і прига-
дає вам усе, що Я вам говорив» 
(Від Івана 14:26). Дух буде да-
ний, як «жива вода» усім, котрі 
спраглі, і приходять до Нього з 
вірою (Від Івана 7:37-39). Ісус 
пообіцяв Своїм учням «Духа-
правди», Який буде помічником 
і перебуватиме з ними (Від Івана 
14:16, 17). Господь сказав Своїм 
апостолам очікувати в Єруса-
лимі, поки вони не отримають 
«обітницю… Отця»(Від Луки 
24:49; Дії 1:4). Він ясно пов’язує 
це з хрещенням Духа, про яке 
говорить Іван Хреститель, че-
рез яке вони отримають силу і 
будуть очевидцями (Дії 1:5, 8). 
Святий Дух, Який зійшов на 
Ісуса у вигляді голуба, є ознакою 
Його Божественного помазання 
(Від Матвія 3:16, 17). Видиме 
зішестя Духа на Ісуса служило 
даним Богом знаменням, за 
допомогою якого Хреститель 
повинен був дізнатися, що це був 
довгоочікуваний Прийдешній 
(Від Івана 1:32-34).

Апостол Петро, хрещений 
Святим Духом, раптово отримав 
надприродну сміливість і владу 
не від себе, коли встав і підніс 
свій голос, звертаючись до на-
товпу в день П’ятидесятниці, 
пояснюючи, що вони не п’яні, 
але отримали виконання того, 
що пророк Йоіл передрік (Дії 
2:14-17). У ході своєї проповіді 

Петро говорив про злиття Духа 
як обітницю, яку Ісус отримав 
від Отця (Дії 2:33). Дар Духа 
дається всім, котрі покаються і 
будуть хрещені (Дії 2:38). Обіт-
ницю було отримано Христом і 
тепер злито Христом (Дії 2:33).

Апостол Стефан викрив 
юдейських правителів, як твер-
дошиїх людей серця й вух не-
обрізаних, бо вони завжди про-
тивились Святому Духу, як і 
їхні батьки (Дії 7:51). Зверніть 
увагу на те, що вони не тільки 
противилися Ісусу, коли Він був 
на землі, але також противилися 
і Святому Духові.

Апостол Павло говорив про 
благословення, щоб Святий Дух 
«в Ісусі Христі поширився на по-
ган, щоб обітницю Духа прийня-
ти нам вірою» (До галатів 3:14).

Апостол Яків умовляв свого 
одновірця бути терплячим, поки 
він не отримає Ранній і Пізній 
дощ (Якова 5:7).

Апостол Юда радив віруючо-
му мати святу віру і молитися 
Святим Духом (Юди 20).

Іван Богослов зберіг свій зв’я-
зок з Ісусом і Святим Духом. Ми 
читаємо, що він був «у Дусі Господ-
нього дня» (Об’явлення 1:9, 10).

РОЛЬ СВЯТОГО ДУХА

Святий Дух відіграє життєво 
важливу роль у Божому Плані 
спасіння, від творіння до вічно-
сті. Як згадано в книзі Буття 1:2, 
Дух Божий, тобто Святий Дух, 
«ширяв над поверхнею води», 
коли земля була «пуста та по-
рожня». В останньому розділі 
книги Об’явлення, Святий Дух 
запрошує людство брати участь 
у викупленні, що звершується 
Богом (Об’явлення 22:17).

В Євангелії Від Матвія 1:20 
ангел Господній явився Йоси-
пові, щоб пояснити, що його 
заручена дружина зачала від 
Святого Духа.

Святий Дух перебуває у ві-
руючій людині і завдяки Йому 
наше тіло стає храмом Божим 
(1 до коринтян 3:16). Святий 
Дух засмучується через наші 
дії і слова (До ефесян 4:30). Він 
заступається за нас «невимовни-
ми зідханнями», спонукаючи нас 
молитися (До римлян 8:26). Він 
досліджує наші серця (вірш 27) 
і Він говорить до нас (Дії 13:2; 
16:6, 7; Об’явлення 2:7). Він на-
вчає усього і нагадує нам про 
Писання (Від Івана 14:26).

Бог відкрив Себе нам через 
Свого Духа, Який говорив через 
пророків. Святий Дух відкриває 
нам світло і веде нас, щоб ми 
могли зрозуміти Слово.

Святий Дух виконує подвій-
ну роль у викупленні: спочатку 
Святий Дух вказує нам на гріх, 
потім веде нас до покаяння у 
гріху. Отже, ми покладаємося 
на Божу праведність і милість, 
що як результат веде нас до ви-
куплення. Ми можемо отримати 
перемогу над тілом завдяки 
Святому Духу.

Святий Дух дає силу ви-
конати роботу Господа, яка 
перевершує наші можливості, 
якщо ми підкоримося Його 
силі. Святий Дух також дає 
кожному з нас наші власні дари 
(1 до коринтян 12:3-5). Він дає 
нам силу виконати Його волю 
(Дії 1:8). Святий Дух – це наш 
Учитель, Який веде нас до всієї 
істини (Від Івана 14:26). Він 
дає нам радість і мир (До гала-
тів 5:22, 23).Він дає силу (До 
ефесян 3:16), включаючи силу 
жити благочестивим життям 
(Єзекіїля 36:27). Він допомагає 
нам молитися (До ефесян 6:18). 
Він дає мудрість та одкровення 
(До ефесян 1:17, 18). Він дає смі-
ливість свідчити (1 до Тимофія 
3:13). Бог Отець говорить через 
нас Духом (Від Матвія 10:20).
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СВЯТИЙ ДУХ В ОСТАННІ ДНІ

«А коли ви відхилитесь пра-
воруч, чи підете ліворуч, то вуха 
твої будуть чути те слово, яке 
позад тебе казатиме: «Це та 
дорога, – простуйте ви нею!» 
(Ісаї 30:21).

«Саме за допомогою сповідан-
ня і залишення гріха, за допомо-
гою щирих молитов і посвячення 
себе Богу перші учні підготували-
ся до злиття Святого Духа в день 
П’ятидесятниці. Та сама робота, 
тільки більшою мірою, повинна 
бути здійснена зараз. Тоді люди-
на повинна була тільки просити 
про благословення і очікувати, 
щоб Господь звершив роботу над 
нею. Саме Бог почав роботу і Він 
закінчить Свою роботу, зробив-
ши людину досконалою в Ісусі 
Христі. Але не можна нехтувати 
благодаттю, яка представлена 
Раннім дощем. Тільки ті, котрі 
живуть згідно зі світлом, яке ма-
ють, отримають більше світло».1

Божа обітниця надійна. Він 
зіллє Свого Святого Духа на 
«кожне тіло» і результатом буде 
просвіта та навернення душ з 
великою силою (Йоіла 3:1).

«Але під кінець жнив на землі 
обіцяне особливе злиття духов-
ної благодаті, котре приготує 
церкву до приходу Сина Люд-
ського. Таке злиття Духа порів-
нюється з Пізнім дощем».2

Без Божого Духу ми сліпі для 
Ісуса. Особиста гордість і сла-
ва заважають тому, хто шукає, 
знайти Христа. Але через Його 
Святого Духа ми можемо отрима-
ти силу над нашим єством, якщо 
покаємося і хрестимося. Коли 
ми приймаємо і плекаємо слово 
Боже в наших серцях, цей Святий 
Дух діє як Гість, Який проживає 
в церкві, і тоді нашим призначен-
ням буде християнське життя.

«Коли випробування затьма-
рюють душу, пам’ятайте слова 
Христа, пам’ятайте, що Він не-
видимо присутній в особистості 
Святого Духа».3«Обітниця Свя-
того Духа не обмежується однією 
епохою чи одним народом. Хри-
стос запевнив, що Божественний 
вплив ЙОГО Духа перебуватиме 
з Його послідовниками до кін-
ця. Від Дня П’ятидесятниці і до 
теперішнього часу Утішитель 
посилається до всіх, хто цілко-
вито віддав себе на служіння 
Господеві».4

«Якщо ми не будемо що-
дня здобувати навички добрих 
християнських справ, то ми не 
зможемо розпізнати дію Святого 
Духа в Пізньому дощі. Він буде 
зрошувати серця братів, які нас 
оточують, а ми не зможемо ані 
розпізнати, ані прийняти його».5

Прийняття Духа є показни-
ком того, що ми є дітьми Бога 
і співспадкоємцями Христа 

(До римлян 8:14-17). Через по-
кору Слову Божому і через вірну 
молитву ми будемо спонукані 
Духом приносити Його плоди 
в нашому житті. Щоб зростати 
духовно, нам необхідно підко-
рити наше життя словам Духа, 
які є Словом Божим.

Ми повинні діяти активно, 
щоб побачити прояв Божого 
пророчого Слова в нашому 
житті. У той час як в нашому 
житті проявиться віра в слово 
Господа, ми повинні дозволити 
обітницям Господа дати нам на-
дію та стійкість. Не дозволяйте 
ворогові сіяти насіння розчару-
вання, поки очікуєте виконання. 
Той самий Ісус, Який обіцяє нам 
повноту Святого Духа, також 
зможе зберегти наш дух, душу 
і тіло непорочними до Його 
приходу. «Ісус прийде до вас, як 
Дух правди; досліджуйте розум 
Духа, радьтеся з Господом, ідіть 
Його дорогою».6

Посилання:
1. Рев’ю енд Геральд, 2 березня 1897 

року.
2. Дії апостолів. – С.55.
3. Доньки Божі. – С.185.
4. Дії апостолів. – С.49 [виділено 

автором статті].
5. Свідоцтва для 

проповідників. – С.507.
6. Рукописи. – Т.2. – С.337.
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Маріан Сірбу, Румунія

Останній акт драми

Нам необхідно врятувати від втра-
ти час, який залишився в нашому 
житті. Ми можемо лише цінувати 
сьогоднішній день і планувати 
цінувати завтрашній, тому що 
вчорашній вже пройшов! Кожен 
з нас особисто відповідальний за 

використання того, що Бог дару-
вав кожному з нас, – час – щоб 
підготувати нас до нашого духов-
ного покликання.

Розвиток святого, праведного 
характеру стає більш складним 
в ці останні дні. Багато стежок 

Щодо нинішнього століття 
апостол Павло просить нас жити 
«цінуючи час, – дні бо лукаві!» 
(До ефесян 5:16, перекл. з англ.).

Слово «цінуючи» грецькою 
мовою означає «купувати, вику-
повувати або рятувати від втрати». 
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неправильних вчинків і непра-
вильного мислення можуть зму-
сити нас втратити мету на Божій 
дорозі життя.

Більшість людей не розмір-
ковують про тимчасовий стан 
людства або про той факт, що 
наші дні полічені.

Дні лукаві. Це просто означає, 
що ми живемо в грішному світі, 
де гріховний вибір здійснюється 
кожен день, і кожен з цих вибо-
рів опоганює Божий благий дар 
часу. З огляду на те, що дні лука-
ві, Бог благає вас бути обереж-
ними в тому, як ви проживаєте 
ваше життя.

Американський поет і біо-
граф Карл Сендберг зауважив: 
«Час – це монета вашого життя. 
Це єдина монета, яку ви маєте, і 
тільки ви можете визначити, як 
вона буде витрачена. Будьте обе-
режні, щоб не дозволити іншим 
людям витратити її за вас».

Отже, як ви цінуєте час? Як 
ви стежите за тим, щоб мудро 
використовувати монету вашого 
життя?

Кожен день, кожну годину 
і кожну мить потрібно вико-
ристати для служіння Богу. 
Якомога більше часу має бути 
використано, щоб покращити 
себе за допомогою вивчення 
Слова Божого і це, у свою чергу, 
принесе користь нам у пізнан-
ні того, як служити Йому. Не 
зробивши це пріоритетом, ми 
змарнуємо більшу частину на-
шого часу.

Як ми вже помітили, апостол 
Павло описує необхідність ви-
користовувати наш час якнай-
краще. Однак процес головним 
чином залежить від нас і нашо-
го розуміння цього питання. 
Зверніть увагу на слова царя 
Соломона: «Для всього свій час, 
і година своя кожній справі під 
небом» (Екклезіаста 3:1). Отже, 
ми повинні досліджувати наше 
життя, і при ретельному розгляді 
зрозуміти, застосовуємо ми цей 
принцип чи ні.

Світ, у якому ми живемо, став 
свідком набагато більшої кілько-
сті змін за короткий період часу, 
ніж за минулі століття. Це велика 
помилка вважати, що ми будемо 
лише сидіти на лавці запасних, 
спостерігаючи за останніми 
подіями, що розгортаються на 
наших очах.

«Ми стоїмо на порозі великих 
і важливих подій. Пророцтва 
виконуються. Останній великий 
конфлікт буде коротким, але 
жахливим. Колишня боротьба 
відновиться, виникнуть її нові 
осередки».1

ЯКИМИ Є НАШІ 
ОЧІКУВАННЯ?

Біблія вчить нас, що велика 
боротьба між добром і злом 
продовжиться до кінця, і після 
неї буде встановлено Царство 
Небесне. На підставі цього бага-
то християн створили свої власні 
моделі того, яким чином цей світ 
прийде до кінця.

Ми не можемо заявляти, що 
знаємо, коли саме світ прийде до 
кінця, і як Бог буде діяти в остан-
ні дні. Ми повинні покладатися 
на Його мудрість і довіряти Його 
керівній руці.

Кінець буде раптовим і не-
сподіваним, і більшість людей 
виявляться неготовими. Як за 
днів Ноєвого потопу, катастрофа 
зненацька настигне землю і на 
той час буде вже занадто пізно, 
щоб покаятися і повернутися 
до Бога.

Поміркуймо над цією ди-
вовижною думкою: «Світ – це 
театр; його жителі – актори, які 
готуються зіграти свою роль в 
останній великій драмі».2

Розмірковуючи над важли-
вістю цього твердження, постає 
питання: «Чи знають люди, якою 
є їхня роль? Чи усвідомлюють 
вони, що це не твір художньої 
літератури, а реальне життя?»

У наш час для сучасного су-
спільства засоби медіа стали 
частиною щоденного життя. 
Статистика показує, що хоча всі 
люди знають, що телебачення і 
фільми не є реальністю, багато 
героїв і героїнь телепрограм 
і фільмів стали для більшості 
зразком для наслідування.

З іншого боку, Біблія вчить 
нас, що ми маємо один зразок 
для наслідування, Господа Ісуса 
Христа, як Начальника і Вико-
навця нашої віри, і наслідувати 
Його приклад – це найважли-
віше. Отже, ми повинні бути 
обережнішими і знати напевно, 
хто є режисером нашої ролі, і 
хто є нашим взірцем для наслі-
дування. Ворог Бога готувався 
більше 6000 років особливо до 
цих останніх моментів в історії.

Як щодо нашої підготовки до 
цих останніх подій?

ФАКТИ, ЯКІ ПРИВЕРТАЮТЬ 
НАШУ УВАГУ

«Стережіться, щоб ніхто вас 
не звів філософією та марною 
оманою за переданням людським, 
за стихіями світу, а не за Хри-
стом» (До колосян 2:8).

За сучасними стандартами 
життєво важливі істини Божого 
слова відкидаються заради люд-
ських теорій, припущень і тради-
цій. Вражаючим є те, що багато 
членів церкви і багато так званих 
проповідників Євангелія не ви-
знають всю Біблію як натхненне 
Слово Бога. Починаючи з позиції 
відкидання однієї частини або 
ставлячи під сумнів іншу цитату, 
вони занадто часто доходять до 
того, що вважають свою думку 
вище за Слово Боже. У такому 
випадку авторитет Писання 
руйнується.

Чи пам’ятаємо ми, хто пер-
ший почав сумніватися у Слові 
Божому? Якими були резуль-
тати?
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РОЗУМІЮЧИ ТАКТИКУ 
ВОРОГА

Саме сатана почав велику 
боротьбу на небі, тому що він 
ненавидів Закон Божий.

Ми знаємо, що його повстан-
ня проти Творця стало причи-
ною того, що він був вигнаний 
з неба. Але він продовжив свій 
диявольський план знищення 
Закону Божого на землі. Він не 
втрачає жодної можливості, щоб 
ошукати людей і спонукати їх 
порушити Закон Божий. Сатана 
здійснює свій план або через 
повне відкидання Закону, або 
через відкидання однієї з його 
заповідей.

«Сатана застосує в цій ос-
танній боротьбі проти народу 
Божого той самий прийом, що 
й на початку великої боротьби 
на небі. Спочатку він заявляв, 
що всі його зусилля спрямова-
ні тільки на те, щоб зміцнити 
Божественне правління, однак 
таємно робив усе можливе, щоб 
його повалити».3

Існує загальне поняття, що 
Бог ніколи не впливає силою 
на волю або свідомість; однак 
невтомні зусилля сатани спря-
мовані на те, щоб отримати кон-
троль над тими, кого він не може 
інакше обдурити.

«Для досягнення цього [са-
тана] діє через релігійну, гро-
мадянську влади, спонукаючи 
їх видавати закони, котрі супе-
речать Закону Божому».4

НАСТАЮТЬ НЕБЕЗПЕЧНІ 
ЧАСИ...

Ми живемо в епоху небез-
печних часів, про які написано 
в 2 Посланні до Тимофія 3:1-5. 
Більш того, апостол Павло ска-
зав, що багато хто не будуть раді, 
і не будуть мати бажання чути 
здорової науки: «Настане бо час, 
коли здорової науки не будуть 

триматись, але за своїми пожад-
ливостями виберуть собі вчите-
лів, щоб вони їхні вуха влещували. 
Вони слух свій від правди відвер-
нуть та до байок нахиляться» 
(2 до Тимофія 4:3, 4).

Одного разу я проводив бі-
блійні курси з людиною іншої 
релігійної деномінації і на цих 
курсах вона погодилася з вчен-
ням Біблії про суботній день. 
Незабаром цей чоловік повер-
нувся і сказав мені: «Якщо те, що 
ти говориш про суботу дійсно 
так, тоді чому я раніше ніколи не 
чув цього від моїх керівників? І 
чому існує так багато християн, 
які не можуть зрозуміти це?» Він 
завершив, сказавши: «Я думаю, 
що якщо більшість людей вірять, 
що субота не є днем поклоніння, 
то вони напевно мають рацію».

Як ми назвемо це: щирість чи 
незнання? (Чи жодне з них?)

Люди, які займають відпові-
дальні посади, будуть не тільки 
ігнорувати і зневажати суботу 
особисто, але зі своїх кафедр вони 
спонукатимуть людей святкувати 
перший день тижня, представля-
ючи традиції і звичаї на захист 
цього людського встановлення.

«Підміна Закону Божого 
людськими постановами, зве-
личення недільного дня за-
мість біблійної суботи лише за 
допомогою людського автори-
тету стане останнім актом цієї 
драми. Коли ця заміна суботи 
неділею стане всесвітньою, тоді 
Бог у всій Своїй силі покаже Себе 
людству».5

ВІЧНИЙ БОЖИЙ ЗАКОН

Часто кажуть, що якщо ви 
хочете знати істину, вам потріб-
но досліджувати її походження. 
Якою вона була на початку? Де 
ми можемо знайти відповідь?

Джон Уїкліф сказав: «Святе 
Письмо – це найвищий авто-
ритет для кожного віруючого, 

стандарт віри і основа реформ у 
релігійному, політичному і соці-
альному житті».

«Закон Божий існував ра-
ніше за створення людини. 
Ангели керувалися ним. Сатана 
згрішив, тому що він порушив 
принципи Божого правління. 
Після того, як Адам і Єва були 
створені, Бог ознайомив їх зі 
Своїм законом. Він не був напи-
саний тоді, але був повторений 
для них Єговою.

Субота четвертої заповіді була 
встановлена в Едені. Після того, 
як Бог створив світ і створив лю-
дину на землі, він створив суботу 
для людини. Після гріха і падіння 
Адама, ніщо не було видалено з 
Закону Божого. Принципи Деся-
ти Заповідей існували до падіння 
і були такими, що відповідали 
стану святих істот. Після падіння 
принципи цих Заповідей не змі-
нювалися, але додаткові заповіді 
були дані, щоб знайти людину в 
її грішному стані».6

«Якби субота завжди непо-
рушно й свято дотримувалася 
на землі, то не було б жодного 
атеїста чи ідолопоклонника.

Субота, яка бере свій початок 
з Едену, є давньою, як сам світ. 
Її дотримувалися усі патріархи з 
часу створення нашої землі. Під 
час єгипетського поневолення 
наглядачі примушували ізраїль-
тян порушувати суботу, і вони 
значною мірою втратили розу-
міння її святості. Коли на Синаї 
був проголошений Закон, то 
перші слова четвертої заповіді: 
«Пам’ятай день суботній, щоб 
святити його...», – вказували на 
те, що субота була встановлена 
задовго до цього, її походження 
сягає днів творіння. Щоб стер-
ти зі свідомості людей пам’ять 
про Бога, сатана поставив собі 
за мету знищити цей величний 
пам’ятник. Якщо люди забудуть 
свого Творця, вони виявляться 
нездатними опиратися силі 
зла, стануть легкою здобиччю 
сатани».7
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«Доки небо й земля не минеть-
ся, – сказав Ісус, – ані йота єдина, 
ані жоден значок із Закону не ми-
неться, аж поки не збудеться все». 
Сонце, що світить у небі, земля, на 
якій ви живете, – це Божі свідки, 
що підтверджують незмінність і 
вічність Його Закону. Та хоч би 
вони й минулися, Божественні 
Заповіді залишаться. «Легше небо 
й земля проминеться, аніж одна 
риса з Закону загине» (Від Луки 
16:17). Прообрази, котрі вказу-
вали на Ісуса як Агнця Божого, 
скасовані Його смертю, але За-
повіді Десятислів’я залишаються 
такими ж незмінними, як і Божий 
престол».8

ІСТОРІЯ ПОВТОРИТЬСЯ

Даниїл і його друзі любили 
Бога від щирого серця, і вони 
вважали за краще навіть смерть, 
щоб не образити Бога. Але таке 
посвячення зберігається не без 
боротьби. Добре відомо, що троє 
друзів Даниїла були випробувані, 
коли від них зажадали поклони-
тися великому бовванові, якого 
цар Навуходоносор встановив у 
долині Дура! Вони знали з Пи-
сання, що тільки Бог достойний 
благоговіння і поклоніння. Їхня 
віра і довіра Богу були настільки 
сильні, що послужили великим 
уроком для всіх жителів Вави-
лонської імперії.

Даниїл і його друзі дозволили 
слову Божому розвивати їхню 
віру в Бога. Навуходоносор рані-
ше чув слово Боже при тлумачен-
ні боввана з його сну. Наскільки 
іншою була б історія світу, якби 
Навуходоносор, дослухавшись 
до Божественних настанов, зро-
зумів свою роль у Божому плані! 
Однак, на жаль, Навуходоносор 
спотворив мету Божественного 
плану, дозволивши своєму пі-
знанню плекати його гордість і 
марнославство замість вивчення 
уроків істини.

«За допомогою висоти і краси 
боввана, матеріалу, з якого він був 
зроблений, цар спробував зробити 
оману і псевдовчення вражаючим 
і привабливим, могутнішим на 
вигляд, ніж все, що дав Бог».9

Будь-яка фальшива релігія 
бере свій початок від спотворен-
ня істини.

Легко помітити подібність 
між тим, як сатана діяв у мину-
лому і як він діє, щоб обдурити 
людей таким самим чином у 
сьогоденні. Сатана прагнув ви-
користовувати Богом дане світло 
для своїх цілей, спонукавши 
царя діяти для своєї власної сла-
ви замість слави Бога.

«Історія повториться. У наш 
час люди будуть серйозно ви-
пробувані щодо дотримання 
суботи... Багато хто звеличують 
альтернативну суботу, як свого 
часу всі поклонялися золото-
му бовванові, поставленому в 
долині Дура. Вожді націй, які 
називають себе християнами, за-
кличуть світ дотримуватися не-
правдивої суботи, святкування 
якої вони введуть законодавчим 
шляхом. Усі, хто відмовлять-
ся, піддадуться репресіям. Це 
таємниця беззаконня, винахід 
сатанинських організацій, і його 
втілить у життя беззаконник».10

Існує загально відомий прин-
цип, що Бог вшанує тих, хто вша-
нує Його. За допомогою способу, 
яким Він спасав Своїх вірних 
слуг у минулому, Він демонструє, 
як Він буде з усім Своїм народом 
у їхніх випробуваннях заради 
Його слави, і осуджує всі земні 
влади, які повстають проти ав-
торитету Неба.

ПРИКЛАДИ ДЛЯ НАШОГО 
НАВЧАННЯ

«Усе це трапилось з ними, як 
приклади, а написане нам на на-
уку, бо за нашого часу кінець віку 
прийшов» (1 до коринтян 10:11).

Неможливо переоцінити важ-
ливість навчатися від людей, ко-
трі нас оточують. Навчатися від 
інших – це не пасивний процес, 
він вимагає праці й посвячення 
з нашого боку. Спостереження 
життєвих досвідів інших людей і 
розуміння Божих шляхів зі Свя-
того Письма буде дуже корисним 
для нас.

Уроки, які треба засвоїти з 
досвідів єврейських юнаків на 
долині Дура, дуже важливі. У 
майбутньому багато рабів Бога, 
хоча й невинні в гріху, будуть 
зміцнені, щоб витримати при-
ниження і образи від тих, які 
натхненні сатаною, сповнені 
заздрості та релігійної нетер-
пимості. Гнів людей буде осо-
бливо збуджений проти тих, які 
святять суботу четвертої запо-
віді і нарешті загальний декрет 
звинуватить їх, як тих, котрі 
заслуговують смерті.

МИ ПОВИННІ КОРИТИСЯ 
БІЛЬШЕ БОГОВІ, НІЖ ЛЮДЯМ

У 20 столітті частиною атеїс-
тичної освіти було те, що кому-
ністичні держави публікували 
і широко розповсюджували 
антихристиянську літературу. 
Це частково відбувалося і в 
Румунії, навіть до диктаторства 
Ніколае Чаушеску. Незабаром 
після того, як комуністична си-
стема була поборена, я згадую, 
що в Бухаресті я мав можли-
вість зустрітися з дуже вірним 
братом з нашої церкви. Його 
звали Штефан Унгуряну. Для 
мене було привілеєм почути 
реальні життєві досвіди, через 
які вони пройшли під час ко-
муністичної ери. Оскільки він 
був президентом унії в церкві, 
одного разу він був виклика-
ний владою на допит, чому на 
релігійних книгах, які викорис-
товувала наша церква, не було 
портрета правителя країни. На 
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всіх книгах повинна була бути 
його фотографія на титульній 
сторінці. Тоді наш брат відпо-
вів: «Будь ласка, не зрозумійте 
нас неправильно; ми поважа-
ємо уряд і визнаємо його як 
встановлений небом, але перед 
Богом буде неправильно про-
являти шану і поклоніння до 
людини. Ми не змінюємо наші 
принципи на догоду різним 
політичним партіям, але ми 
завжди молилися за них усіх. 
Ми були такими ж у минулому, 
як і зараз і будемо такими ж у 
майбутньому. Ми любимо Бога і 
любимо наших ближніх». Після 
стількох років, вже доведено, 
що народ Божий дотримується 
цих принципів.

«Народ Божий повинен ви-
знавати людське правління як 
встановлене і схвалене Богом 
і вважати покору йому в рам-
ках закону своїм священним 
обов’язком. Проте коли пре-
тензії земної влади протирічать 
вимогам Бога, Слово Боже по-
трібно, безумовно, поставити 
вище за всі людські закони. «Так 
говорить Господь» ні в якому 
разі не можна замінювати на 
«так говорить церква або дер-
жава». Вінець Христа повинен 
бути піднесений над діадемами 
земних монархів».11

ЧАС ВИПРОБУВАННЯ

«Недалекий той час, коли 
кожна душа буде випробувана. 
Нас примушуватимуть дотри-
муватися фальшивої суботи. Бо-
ротьба точитиметься між запові-
дями Божими та людськими. Ті, 
які крок за кроком поступалися 
вимогам світу і пристосовува-
лися до його звичаїв, поспіша-
тимуть підкоритися владі, аби 
не зазнати глузувань, образ, 
ув’язнення і смерті. Це буде той 
час, коли золото виявиться відо-
кремленим від шлаку. Правдиве 
благочестя можна буде легко 
відрізнити від удаваного. Чимало 
зірок, блиском яких ми захоплю-
валися, згаснуть у пітьмі. Ті, що 
носили священицький одяг, але 
не були зодягнені в Христову 
праведність, постануть у соромі 
своєї наготи».12

«Кожна душа повинна зустрі-
тися з силами темряви. І молоді 
й літні люди переживуть напад-
ки, і всі повинні розуміти суть 
великої боротьби між Христом і 
сатаною, а також усвідомлювати, 
що вона стосується і їх. Усі є ак-
торами в цій драмі, учасниками 
конфлікту».13

Дорогий читачу, Бог бажає 
використовувати тебе у Своєму 
служінні. Ти повинен зайняти 

своє місце в цьому світі. Кожен 
з нас буде грати свою роль у ос-
танньому акті драми. Якщо ви 
правильно займете те місце, яке 
Господь бажає, щоб ви заповни-
ли, Він буде працювати у ваших 
інтересах, і ви побачите спасіння 
Боже.

Посилання:
1. Вибрані вісті. – Кн.3. – С.419.
2. Свідоцтва для церк-

ви. – Т.8. – С.27.
3. Велика боротьба. – С.591. 

[Виділено автором статті].
4. Там саме. [Виділено автором 

статті].
5. Свідоцтва для церк-

ви. – Т.7. – С.141. [Виділено 
автором статті].

6. Дух Пророцтва. – Т.1. – С.261.
7. Патріархи і пророки. – С.336.
8. Бажання віків. – С.308.
9. Ознаки часу, 29 квітня 1897 року.
10. Христос перемагає. – С.178.
11. Свідоцтва для церк-

ви. – Т.6. – С.402. [Виділено 
автором статті].

12. Пророки і царі. – С.188. 
[Виділено автором статті].

13. Рев’ю енд Геральд, 25 вересня 
1883 року.



2727

(У статті речення виділені 
автором статті).

Ми живемо в останній період 
християнської ери, відомий як 
Лаодикійський період. Цей час 
з 1844 року також називається 
прообразним Днем викуплен-
ня. Христос, наш Первосвяще-
ник, тепер здійснює служіння 
у Святому Святих Небесної 
Святині, представляючи Свою 
Кров перед Отцем заради нас і 
здійснюючи викуплення наших 
гріхів. Це друга фаза Його робо-
ти як нашого «Первосвященика, 
що засів на небесах, по правиці 
престолу величности, що Він 
Священнослужитель святині й 
правдивої скинії, що її збудував 
був Господь, а не людина» (До єв-
реїв 8:1,2).

Що Христос робить у Небес-
ній Святині? Павло говорить 
нам, що Христос увійшов «в саме 
небо, щоб з’явитись тепер перед 

Пітер Кай-охен, 
Філіппіни

Божим лицем за нас» (До євреїв 
9:24), щоб клопотати за нас. 
«Христос Ісус є Той, що вмер, 
надто й воскрес, – Він праворуч 
Бога, і Він і заступається за нас» 
(До римлян 8:34).

Чи має відношення до нашого 
спасіння посередництво Христа? 
Звичайно ж!

«Заступництво Христа за 
людину в Небесній Святині – це 
така ж невід’ємна частина Плану 
викуплення, як і Його смерть 
на хресті»,1 тому що «може Він 
завжди й спасати тих, хто через 
Нього до Бога приходить, бо Він 
завжди живий, щоб за них засту-
питись» (До євреїв 7:25).

Ми маємо такого Перво-
священика, Котрий «може… 
завжди й спасати тих, хто 
через Нього до Бога приходить». 
Яке підбадьорення повинна ця 
істина дати нам? «Бо ми маємо 
не такого Первосвященика, що 

не міг би співчувати слабостям 
нашим, але випробуваного в усьо-
му, подібно [до нас], окрім гріха. 
Отож, приступаймо з відвагою 
до престолу благодаті, щоб при-
йняти милість та для своєчас-
ної допомоги знайти благодать» 
(До євреїв 4:15, 16).

«Зараз Христос перебуває 
в Небесній Святині. І що Він 
робить? Здійснює наше вику-
плення, очищаючи Святиню від 
гріхів народу. Отже, ми повинні 
вірою увійти в Святиню з Ним, 
ми повинні почати роботу в 
святині наших душ. Ми повин-
ні очистити себе від усілякої 
скверни. Ми повинні очистити 
«себе від усякої нечисти тіла 
та духа, – і творімо святиню у 
Божім страху!» (2 до коринтян 
7:1)...Отож, прийдіть і упокорте 
свої серця у сповіданні і вірою 
вхопіться за руку Христа в Не-
бесній Святині! Вірте, що Хри-

Коли Христос 
покидає 
СвятинюС
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стос прийме ваше сповідання і 
простягне Свої руки перед От-
цем – руки, які були проколені й 
поранені заради нас, і звершить 
викуплення всіх тих, хто прийде 
зі сповіданням».2

Ми повинні серйозно дослу-
хатися до цього заклику «очи-
стити себе від усякої нечисти» в 
той час як «Христос у Небесній 
Святині... здійснює викуплення 
за нас», бо настає час, коли Хри-
стос покине Святиню і там не 
буде нікого, хто міг би викупити 
наші гріхи. Дивлячись в май-
бутнє на той час, пророк Даниїл 
писав: «І повстане того часу 
Михаїл, великий той князь, що 
стоїть при синах твого народу, 
і буде час утиску, якого не було 
від існування люду аж до цього 
часу. І того часу буде врятований 
із народу твого кожен, хто буде 
знайдений записаним у книзі» 
(Даниїла 12:1).

БУДЕ ЧАС СКОРБОТИ

Порівнюючи Даниїла 12:1 з 
Посланням Юди і Об’явлення 
12:7; 1 до солунян 4:16 з Єванге-
лієм від Івана 5:25, ми розуміємо, 
що Михаїл – це ніхто інший, як 
Христос. Час, коли Він повстане 
за Свій народ, буде тоді, коли Він 
закінчить Свою роботу у Святи-
ні, Об’явлення 22:11, 12. Він вста-
не, одягне одяг помсти, і потім 
гнів Божий, останні сім кар, які 
описані в 16 розділі Об’явлення, 
буде злитий під час скорботи.

Еллен Уайт було показано цей 
час скорботи. Вона написала: 
«Я була піднесена у видінні до 
Святого Святих, де побачила 
Ісуса, який заступається за Із-
раїль... Потім мені було вказа-
но, що Ісус не вийде зі Святого 
Святих до тих пір, поки справа 
кожного не буде вирішена або 
на спасіння, або на погибель, і 
що гнів Божий не загориться, 
поки Ісус не закінчить Своє 
служіння у Святому Святих, не 

зніме з Себе священицький одяг 
і не одягнеться в шати помсти. 
Тоді Ісус складе Свої повнова-
ження Посередника між Отцем 
і людиною, а Бог не стане більше 
мовчати, але зіллє Свою лють на 
тих, хто відкинув Його істину. Я 
бачила... коли наш Первосвяще-
ник завершить Своє служіння у 
Святині, Він встане, одягнеться 
в шати помсти, і тоді зіллються 
сім останніх кар.

Я бачила, що чотири ангели 
будуть утримувати чотири 
вітри до тих пір, поки не закін-
читься служіння Ісуса у Святи-
ні, а потім настане черга семи 
останніх кар. Ці кари викликали 
лють у нечестивих проти пра-
ведників. Грішники вирішили, 
що суди Божі обрушилися на 
них через нас і що якщо вони 
зітруть нас з лиця землі, то кари 
припиняться. Був виданий указ 
вбивати святих, який спонукав їх 
день і ніч волати про визволен-
ня. Це був час скорботи Якова».3

Сказано, що Бог зіллє Свій 
гнів на тих, котрі відкинули 
Його істину. Що буде свідченням 
того, що вони відкинули істи-
ну? Знамено звірини, яке вони 
приймуть на свої чола або руки. 
Поки Ісус ще перебуває у святи-
ні, застереження Третього Анге-
ла повинно звіщатися жителям 
землі. (Див. Об’явлення 14:9-11).

Ті, які відкидають істину звіст-
ки Третього Ангела, матимуть 
знамено звірини на своїх чолах 
або руках як доказ того, що вони 
відкинули Бога і доказ їхнього 
рішення поклонятися звірині 
замість Творця, як цього вимагає 
Перший Ангел. Бо «він говорив 
гучним голосом: «Побійтеся Бога 
та славу віддайте Йому, бо на-
стала година суду Його, і вкло-
ніться Тому, Хто створив небо, 
і землю, і море, і водні джерела!» 
(Об’явлення 14:7).

Таким чином, «коли Христос 
закінчить Своє посередницьке 
служіння в Небесній Святині, на 
тих, хто поклоняється звірині й 

образу її, прийме її знамено, буде 
вилитий гнів Божий без милості 
(див. Об’явлення 14:9, 10).Суди, 
які спіткають світ перед остаточ-
ним звільненням Божого народу, 
будуть жахливіші й більші за сво-
їм масштабом, ніж кари, послані 
на Єгипет перед звільненням 
Ізраїлю. Автор книги Об’явлення, 
описуючи це жахливе покарання, 
говорить: «І шкідливі та люті 
болячки обсіли людей, хто мав 
знамено звірини й вклонявсь її 
образу» (Об’явлення 16:2)».4

ДОЛЯ ВСІХ ВИРІШЕНА 
НАВІКИ

Коли Ісус покидає святиню 
і гнів Божий зливається на тих, 
які відкидають істину, чи зали-
шаться ще люди, які відчують 
щирий жаль про гріх і вірою 
звернуться до Бога за милістю 
і спасінням? Ми можемо споку-
шатися думати, що будуть деякі 
нечестиві, які покаються, коли 
будуть страждати від суворого 
покарання, як іноді траплялося 
в історії. Але Біблія говорить 
нам, що навіть нечестиві, які бу-
дуть страждати від «шкідливих 
та лютих болячок» і яких буде 
палити «спека велика», з першої 
по четверту кару, «вони не пока-
ялися, щоб славу віддати [Богу]» 
(Об’явлення 16:2-9).

Нечестиві не можуть пережи-
ти щире покаяння під час скор-
боти, тому що час випробування 
вже буде завершений і всі вже 
зроблять свій остаточний вибір 
або для вічного життя, або для 
вічної смерті. З цих пір не буде пе-
реходу або змін між праведними і 
нечестивими. Неправедний біль-
ше не зможе навернутися і стати 
праведним. Поганий залишиться 
опоганеним, а праведний і святий 
залишиться праведним і святим 
навіки. (Див. Об’явлення 22:11).

Коли закінчиться час ви-
пробування для світу? – Це 
станеться безпосередньо пе-
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ред Приходом Ісуса на хмарах 
небесних. Це зрозуміло з того 
факту, що після урочистого про-
голошення про те, що праведні 
й грішні залишаться такими, як 
вони є, Ісус відразу ж говорить: 
«Ото, незабаром приходжу, і зо 
Мною заплата Моя, щоб кожно-
му віддати згідно з ділами його» 
(Об’явлення 22:12).

«Коли завершиться слідчий 
суд, доля кожного буде вирішена 
або на життя, або на смерть. Час 
випробовування закінчиться 
незадовго перед з’явленням 
Господа на хмарах небесних».5

ТОЧНА ДАТА, КОЛИ 
ВИПРОБУВАННЯ 

ЗАКІНЧИТЬСЯ, НЕ ВІДКРИТА

Господь відкрив нам, що наш 
час випробування закінчиться, 
коли Христос вийде зі Святині 
перед тим, як Христос прийде на 
хмарах небесних. Але точна дата 
завершення часу випробування 
не відкрита.

«Бог не відкрив нам час... 
коли закінчиться час випро-
бування. Те, що відкрите, ми 
повинні прийняти для себе і 
наших дітей, але не намагаймося 
дізнатися те, що зберігалося в та-
ємниці на радах Всемогутнього...

Мені надсилали листи, в яких 
запитувалось, чи маю я особливе 
світло щодо часу, коли закінчить-
ся випробування, і я відповідаю, 
що маю тільки цю звістку: зараз 
час працювати, поки ще день, 
тому що настає ніч, коли ніхто 
не зможе нічого робити. Зараз, 
саме зараз, нам потрібно пиль-
нувати, працювати і чекати... 
Але немає веління кому-небудь 
досліджувати Писання, щоб 
визначити, якщо це можливо, 
коли закінчиться час випробу-
вання. Бог не має такої звістки 
для смертних вуст. Він не бажає, 
щоб смертний язик проголошу-
вав те, що він приховав на Своїх 
таємних радах».6

Це, звичайно ж, стосується 
загального закінчення часу ви-
пробування для світу. Однак ми 
також повинні пам’ятати, що на-
писано: «час уже суд розпочати 
від Божого дому» (1 Петра 4:17), 
і закінчення нашого особистого 
часу випробування не обов’язко-
во збігається з моментом, коли 
Христос покидає Святиню. Час 
випробування для тих, котрі зна-
ли справжню істину, закінчиться 
раніше, ніж для тих, які до цих 
пір ніколи не чули істин теперіш-
нього часу, що випробовують.

Вісниця Господа пояснює: 
«Але я говорю не від себе, коли 
стверджую, що Дух Божий мине 
тих, хто був випробуваний і у 
кого була можливість, але хто 
не розпізнав голос Божий і не 
оцінив дій Його Духа. Тоді тисячі 
людей в останній момент історії 
зрозуміють і приймуть істину».7

«Час руйнівних судів Бо-
жих – це час милості для тих, які 
не мали можливості пізнати, що 
є істина. Господь з ніжністю по-
дивиться на них. Його милосерд-
не серце зворушене; Його рука 
все ще простягнута спасати, коли 
двері вже зачинені для тих, які не 
захотіли увійти. Буде прийнято 
безліч душ, які в ці останні дні 
почують істину вперше».8

ЧАС ВИПРОБУВАННЯ 
ЗАКІНЧИТЬСЯ РАПТОВО, 

НЕСПОДІВАНО

«Тихо, непомітно, як злодій, 
котрий скрадається вночі, на-
стане вирішальна година, коли 
визначиться доля кожної лю-
дини, і винні будуть назавжди 
позбавлені запропонованої їм 
милості... У той час, коли ділова 
людина буде зайнята гонитвою 
за наживою, любителі розваг 
задовольнятимуть свої примхи, 
а донька моди впорядковувати-
ме своє вбрання, – тієї години 
Суддя усього світу винесе вирок: 
«Ти зважений на вазі, і знайдений 
легеньким» (Даниїла 5:27)».9

«Коли в Небесній Святині 
буде виголошений остаточний 
вирок і доля світу буде вирішена 
назавжди, жителі землі не знати-
муть про це».10

ЧАС СПРАГИ БОЖОГО СЛОВА

Біблія пророкує про май-
бутню спрагу Божого Слова. 
(Див. Амоса 8:11, 12).

Коли буде ця спрага почути 
Господні слова? Дух Пророцтва 
говорить нам, що це буде після 
того, як Христос вийде зі Святині, 
після закінчення часу випробу-
вання і в той самий час як кари 
зливаються на землю. Було пока-
зано видіння: «На жителів землі 
зливалися кари. Одні звинува-
чували Бога і проклинали Його; 
інші кинулися до дітей Божих і 
благали навчити, як їм уникнути 
судів Божих. Але святі вже нічим 
не могли їм допомогти. Остання 
сльоза за грішників була пролита, 
остання відчайдушна молитва 
піднесена, останній обов’язок ви-
конаний, останнє застереження 
дано. Солодкий голос благодаті 
нікого більше не кликав. Коли 
святі і все небо були стурбовані 
їхнім спасінням, цих людей не 
цікавило, що з ними трапиться в 
майбутньому. Їм було запропоно-
вано вибрати життя або смерть. 
Багато хто бажали мати життя, 
але не докладали ніяких зусиль, 
щоб отримати його. Вони не об-
рали життя, і тепер уже не було 
викупної Крові, щоб очистити 
винних, не було співчутливого 
Спасителя, Який би благав за них, 
волаючи: «Помилуй, помилуй 
грішника ще трохи». Усе небо 
об’єдналося навколо Ісуса, коли 
почуло страшні слова: «Зверши-
лося». План спасіння був завер-
шений, але лише деякі прийняли 
його. Коли солодкий голос благо-
даті замовк, страх і жах опанували 
нечестивими. Вони ясно і чітко 
почули слова: «Занадто пізно! 
Занадто пізно!»
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Ті, хто не цінували Боже Сло-
во, не знаходили спокою, ходили 
від моря до моря і поневірялися 
від півночі до сходу, шукаючи 
Господнього Слова. Ангел сказав: 
«Вони не знайдуть його. Голод 
на землі – не голод на хліб, і не 
спрага води, але спрага почути 
Слова Господні. Чого б вони 
тільки не віддали за одне слово 
схвалення від Бога! Але ні, вони 
повинні відчувати голод і спрагу 
й надалі. День у день вони нехту-
вали спасінням і земні багатства 
й насолоди цінували більше за 
небесні скарби. Вони відкинули 
Ісуса і знехтували Його святими. 
Нечисті залишаться нечистими 
назавжди».11

НЕ БУДЕ ДРУГОГО ЧАСУ 
ВИПРОБУВАННЯ

«Нам необхідно якнайкраще 
використовувати наші нинішні 
можливості. Нам не буде дано 
другого часу випробування, 
щоб приготуватися до неба. Це 
наша єдина і остання можли-
вість – сформувати характер, 
придатний для майбутніх осель, 
які Господь приготував для всіх, 
котрі виконують Його заповіді...

Усі будуть випробувані згідно 
з отриманим світлом. Ті, котрі 
відвернулися від істини до ба-
йок, не можуть сподіватися на 
другий час випробування. У 
майбутньому не буде світського 
тисячоліття. Якщо після того як 
Дух Святий приніс переконання 
їхньому серцю, вони чинили опір 
істині і використали увесь свій 
вплив, аби блокувати шлях до та-
кої міри, щоб і інші не прийняли 
його, – після усього цього вони 
ніколи не будуть переконані. 
Вони не намагалися змінити 
характер у час випробування, 
який був даний їм, і Христос не 
надасть їм можливості пройти 
випробування знову. Рішення 
буде остаточним».12

НАШ ЗАХИСТ ПІД ЧАС 
СКОРБОТИ

Ми бачили, що коли Христос 
покине Святиню і закриється час 
випробування, неправедні або 
нечестиві матимуть на своїх чолах 
або руках знамено звірини і вони 
будуть пити вино люті Божої, сім 
останніх кар, яке виливається не 
змішане з милістю, і будуть мучи-
тись в огні й сірці перед святими 
ангелами і перед Агнцем.

Як стосовно праведних і свя-
тих? Чи будуть вони страждати 
від кар разом з нечестивими? 
Звичайно ж, ні! Перед тим, як 
закінчиться час випробування, 
за яким настане час скорботи, 
вони отримали печатку Живого 
Бога на свої чола.

Вісниця Господа описує: «Я 
бачила час скорботи, такий, яко-
го ніколи не було, – Ісус сказав 
мені, що це був час скорботи 
Якова, і що ми повинні бути 
позбавлені від нього голосом 
Божим. Перед тим, як ми всту-
пили у [час скорботи], ми всі 
отримали печатку Живого Бога. 
Потім я побачила, що чотири 
ангели відпустили чотири вітри. 
І я бачила голод, мор і меч, народ 
повстав на народ, і весь світ був 
у замішанні».13

НАША ЄДИНА БЕЗПЕКА

Печатка Живого Бога – це 
покров Всемогутнього над Своїм 
народом, що захищає їх під час 
скорботи, аби їх не торкнулися 
кари. Еллен Г. Уайт сказала: «Я 
бачила, як Бог переховує Свій 
народ, щоб захистити його в дні 
скорботи. Кожна людина, яка 
чиста серцем і твердо відстоює 
істину, буде схована під покро-
вом Всемогутнього».14

«Я бачила, як сатана діяв 
цими методами, щоб в цей час 
попечатування відвести, ошу-
кати і відволікти від істини 
Божих дітей...

Сатана використав усі свої 
хитрощі, щоб утримати їх у їх-
ньому стані, поки не закінчиться 
попечатування і народ Божий 
не буде прихований під Божим 
покровом. Тоді вони залишаться 
без захисту від спопеляючого 
Божого гніву в семи останніх 
карах».15

Це означає, що наша єдина 
безпека під час скорботи – мати 
печатку Живого Бога на наших 
чолах, щоб ми могли бути захи-
щені від кар. Бути попечатаними 
означає бути утвердженими в 
істині, так «щоб більш не були ми 
малолітками, що хитаються й 
захоплюються від усякого вітру 
науки за людською оманою та за 
лукавством до хитрого блуду» 
(До ефесян 4:14).

«Щойно народ Божий одержує 
печатку на чола – це не печатка і 
не знак, який можна побачити, 
але утвердження в істині, інте-
лектуальне і духовне, щоб їх не-
можливо було збити з дороги».16

Більш того, щоб бути попеча-
таними, ми повинні відокреми-
тися від беззаконня. Написано: 
«Нехай від неправди відступить-
ся всякий, хто Господнє Ім’я на-
зиває» (2 до Тимофія 2:19).

Щоб ми були попечатаними, 
гріх повинен стати «міцно гріш-
ний» (До римлян 7:13) у нашому 
сприйнятті, щоб ми уникали 
його. Ми не повинні залиша-
тися байдужими до гріха. (Див.
Єзекіїля 9:4).

«Тепер, коли наш великий 
Первосвященик звершує наше 
викуплення, ми повинні прагну-
ти стати досконалими у Христі. 
Наш Спаситель навіть у душі 
не поступався перед силою 
спокуси. Сатана знаходить у 
людському серці слабкі місця, 
за які можна було б учепитися, 
і достатньо одного гріховного 
бажання, щоб він зміг виявля-
ти свою владу над людиною. 
Але Христос сказав про Себе: 
«Надходить князь світу цього, 
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а в Мені він нічого не має» (Від 
Івана 14:30). Сатана не зміг ні-
чого знайти в Сині Божому, що 
допомогло б йому здобути над 
Ним перемогу. Христос зберіг 
заповіді Свого Отця, і в Ньому 
не було жодного гріха, яким міг 
би скористатися сатана. У тако-
му ж стані повинні перебувати 
й ті, хто прагне встояти у час 
горя».17

«Ніхто з нас не отримає пе-
чатки Божої, якщо наш характер 
матиме хоча б одну пляму або 
порок. Наше завдання – випра-
вити недоліки свого характеру і 
очистити храм душі від усілякої 
скверни. І тоді Пізній дощ зі-
ллється на нас, подібно до того як 
Ранній дощ був злитий на учнів 
у день П’ятидесятниці».18

Зверніть увагу, що умови для 
попечатування і для отримання 
Пізнього дощу однакові. Іван 
говорить нам, що ті, які отри-
мують печатку Божу, – святі: 
«Не знайшлося бо підступу в 
їхніх устах, бо вони непорочні!» 
(Об’явлення 14:5). Отже, щоб 
бути попечатаними ми повинні 
за допомогою Божої благодаті 
перемогти гріх зараз, перед тим 
як Ісус вийде зі Святого Святих 
Небесної Святині.
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Благословенна 
надія

Абель Моралес, Аргентина

Цікаво відвідати відомий му-
зей царських могил Сіпана, роз-
ташований в місті Ламбаєке, 
Перу, де знаходиться гробниця 
правителя Сіпана, стародавнього 
правителя культури Моче. Цей 
правитель управляв північчю ни-
нішньої території цієї країни під 
час третього століття н.е.

У 1987 році команда фахівців 
розпочала розкопки в цьому ар-
хеологічному місці, яке визнане 
головною знахідкою періоду, який 
передував інкам, у 20 столітті в 
Південній Америці.

Завдяки муміфікованому тілу 
правителя Сіпана можна отри-
мати уявлення про його особисте 
життя і прагнення:

- його царський одяг показує 
самовпевнене бажання увічнити 
його правління і після смерті;

-  різні  з о браження б ог а 
Айя-Паека, головного божества, 
якому він поклонявся;

- золоте і срібне намисто з двад-
цяти земляних горіхів символізує 
сонце і місяць, тобто досконалий 
духовний баланс між темрявою і 
світлом, якого він хотів досягти;

- деякі частини його обличчя, 
що виражають анатомічні форми, 
такі як ніс, очі, зуби й вуха, всі 
викувані з тонкого золота, що 
свідчить про бажання увічнити 
його обличчя;

- зображення похоронної про-
цесії з його дружиною, як ми 
розуміємо, двома наложницями, 

військовим керівником, спосте-
рігачем, солдатом, а також з ди-
тиною, собакою і двома ламами 
(місцева тварина області Анд, 
яка приноситься в жертву в його 
честь).

Усе це вказувало на осередок 
його духовних сподівань, а саме: 
жити вічно зі своїми речами і най-
більш дорогоцінними для нього 
людьми.

МАРНА НАДІЯ

«Ті, що тримаються марних 
божків, – свого Милосердного ки-
дають» (Йони 2:9).

Жити в цьому світі, як це ро-
бив правитель Сіпана, прагнучи 
отримати владу і вічну моло-
дість, – це найбільш честолюбні 
надії. Але ще більш сумним є 
те, коли ті, хто знають про віч-
не Євангеліє, піддаються такій 
необачності: «Соломон сидів на 
троні зі слонової кістки, сходинки 
якого були зроблені з цільного 
шматка чистого золота, а з його 
боків знаходилися шість золотих 
левів. Його погляд спочивав на 
ретельно оброблених прекрасних 
садах, розташованих перед ним. 
Ці сади дихали красою і були по-
саджені так, щоб якомога більше 
нагадувати Еденський сад. Щоб 
прикрасити їх, з далеких країн 
були привезені ретельно піді-
брані різноманітні дерева, кущі 
та квіти. Птахи різноманітного 
яскравого забарвлення переліта-

ли з дерева на дерево і їхній чудо-
вий спів лунав у повітрі. Зодягне-
ні в пишний, красивий одяг, юні 
слуги були готові виконати його 
навіть найменше бажання. Бен-
кети, музика, ігри та спорт, на які 
витрачалася колосальна кількість 
грошей, – все призначалося для 
втіхи великого монарха.

Але все це не принесло щастя 
царю. Він сидів на своєму велич-
ному троні, його насуплене об-
личчя було похмурим від відчаю. 
Легковажні розваги залишили 
свій відбиток на його колись пре-
красному і благородному обличчі. 
Тепер він дуже відрізнявся від 
юного Соломона. Його чоло було 
затьмарене турботами і невдо-
воленням, і в кожній рисі видно 
було очевидні сліди потурання 
пристрастям. При найменшому 
невиконанні його бажань з його 
вуст були готові зірватися жорсткі 
докори.

Його розхитані нерви і не-
здоровий вигляд свідчили про 
порушення ним законів природи. 
Тепер він визнавав, що прожив 
життя даремно, що безуспішно 
гнався за примарним щастям. Він 
гірко вигукував: «Усе це марнота 
та ловлення вітру».1

ЖИВІТЬ З НАДІЄЮ!

У місіонерській школі «Евен-Га-
езер» в Бразилії студенти допома-
гають в Натуропатичній клініці 
Оазис Паранаенс. Одного разу 
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були прийняті двоє пацієнтів, хво-
рі на рак останньої стадії. Одного 
з них час від часу відвідували дру-
жина і діти. Під час їхніх розмов 
повітря було насичене голосінням, 
тугою та негативними висловлю-
ваннями пацієнта. Дивлячись на 
дружину, він висловлював недо-
віру простим природним методам 
лікування, і його погане ставлення 
було очевидним. Вона запитала 
нас: «Як я можу підбадьорити 
цю людину, яка приречена через 
своє власне негативне ставлення?» 
Кілька місяців потому він помер 
за невтішних обставин.

З іншого боку, у тій же палаті 
можна було спостерігати прямо 
протилежну картину. Пацієнт в 
подібному стані здоров’я – люди-
на, яка навіть не мала благосло-
вення бути відвідуваною рідними 
та близькими, – поводила себе 
зовсім по-іншому. Щоразу, коли 
ми приходили, щоб провести лі-
кування, палата наповнювалася 
радістю і надією, які висловлював 
пацієнт. Його ставлення здійсни-
ло вплив-уздоровлення на весь 
його організм, а також на тих, хто 
допомагав йому.

Можете собі уявити результат? 
Одного разу ми увійшли в пала-
ту, за встановленим порядком, і 
помітили незвичайну ситуацію. 
Цей пацієнт знаходився у ванній 
кімнаті, але ми не могли зрозуміти 
його наполегливого мовчання. 
Нарешті ми увійшли, щоб по-
дивитися, що з ним сталося. Ми 
виявили, що у нього в ротовій 
порожнині було щось, що заважа-
ло йому говорити. Це було щось 
деформоване, розміру середнього 
апельсина. Керуючись вказівками 
чергового лікаря, його відразу ж 
відвезли в лабораторію госпіталю 
в центрі міста Курітіба, де вияви-
ли, що це була ракова пухлина, 
видалена з коренем природним і 
дивним чином.

У той день, коли вони сказали 
йому цю новину, ми були поруч і 
стали свідками його вражаючих 
стрибків від радості. Він обняв 
нас і сказав фразу, яка ніколи не 

зітреться з моєї пам’яті. Він вигук-
нув: «З першого дня я мав надію на 
ці природні методи!»

Я більше ніколи не зустрічав 
цього молодого чоловіка, але ми 
можемо бути впевнені, що надія 
рухала Божественну руку і запус-
тила фізіологічну реакцію, яка на-
повнила його організм здоров’ям 
настільки впевнено, що пухлина 
не мала середовища, в якому вона 
могла б розвиватися.

Якщо ми навчимося жити з наді-
єю, то повітря наповниться нашими 
вигуками перемоги, які заразять 
навіть найбільш безнадійних.

АКТИВНА НАДІЯ

В регіоні Нової Англії в Сполу-
чених Штатах, людям необхідно 
було побудувати дуже важливу 
дамбу для вироблення електрики. 
У тій місцевості, де за проектом 
вони повинні були її побудувати, 
було розташоване селище з гарни-
ми будинками. Влада повідомила 
жителям: «Реалізація цього про-
екту займе багато років, однак ми 
вже підписали контракт, і тепер 
ваші будинки є власністю штату, 
отже вам буде дозволено продов-
жити жити в них якийсь час до 
того дня, коли ви повинні будете 
назавжди покинути цю зону».

Це було прекрасне місто, але 
з того часу стан у ньому почав 
погіршуватися. Люди більше не 
ремонтували свої будинки і не 
дбали про свої сади і те, що раніше 
було красивим містом, стало жа-
люгідним районом. Чому сталася 
така зміна? Вони втратили надію.

Багато християн, які перестали 
вивчати пророцтво, більше не 
мають справжньої надії на добре 
майбутнє церкви. Результатом 
втрати їхньої надії є бездіяльне і 
нещасне життя.

«Другий прихід Господа у всі 
віки був світлою надією Його 
вірних послідовників. Обітниця 
повернутися, яку Спаситель дав 
Своїм учням, прощаючись з ними 
на горі Оливній, проливала світло 
на майбутнє, наповнювала серця 
радістю і надією, якої не могло 

затьмарити ні горе, ні будь-яке 
випробовування. Серед гонінь і 
страждань з’явлення слави вели-
кого Бога й Спаса нашого Христа 
Ісуса було «блаженною надією»...

Із в’язниць, вогнищ, ешафотів, 
де святі мученики свідчили прав-
ду, протягом усіх віків лунає їхній 
голос віри і надії. «Впевнені в Його 
особистому воскресінні, а отже, і 
у своєму – під час Його Другого 
приходу, – говорить один з цих 
християн, – вони нехтували смер-
тю і стояли вище понад усе це».2

«О, Господи, нехай цей блажен-
ний день прийде якнайшвидше!» 
Такою була надія апостольської 
церкви, «церкви в пустелі» і цер-
кви реформаторів».3

З давніх часів Писання про-
голосили безсумнівний факт 
Другого приходу Христа, спону-
каючи Його церкву залишатися 
активною. Більш того, пророцтва 
також представляють ознаки, щоб 
кожен знав час і приготувався.

ЗНАМЕННЯ НАДІЇ

«Автор Об’явлення так зма-
льовує першу з ознак Другого 
приходу: «Сталось велике тря-
сіння землі, і сонце зчорніло, як міх 
волосяний, і ввесь місяць зробився, 
як кров» (Об’явлення 6:12).

Ці ознаки мали місце до почат-
ку XIX ст. І як сповнення цього 
пророцтва, в 1755 р. стався один 
з найжахливіших землетрусів, 
які переживало людство. Хоч він 
став відомий, як Лісабонський 
землетрус, однак поширився на 
більшу частину Європи, Африки 
й Америки. Він був відчутний 
навіть у Гренландії, Вест-Індії, на 
острові Мадейра, у Швеції та Нор-
вегії, Великобританії та Ірландії. 
Він охопив територію загальною 
площею майже 4 млн. англійських 
квадратних миль. В Африці тря-
сіння землі було таким сильним, 
як і в Європі».4

«Через 25 років з’явилася інша, 
згадана в пророцтві ознака, – за-
темнення сонця і місяця... 19 
травня 1780 р. це пророцтво 
здійснилося...
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Кури сідали на сідала і засина-
ли, на пасовищах жалібно ревла 
худоба, чути було квакання жаб; 
птахи співали свої вечірні пісні, і 
повсюди літали кажани. Але люди 
знали, що ніч ще не настала».5

«Після півночі темрява зникла, 
і коли вперше з’явився місяць, він 
був кольору крові.

День 19 травня 1780 року ввій-
шов у історію як «темний день». З 
часів Мойсея не було такої густої, 
тривалої темряви, яка б охоплюва-
ла величезну територію».6

«У 1833 р., через два роки після 
того, як Міллер почав привселюд-
но проповідувати про близький 
прихід Христа, виконалася остання 
з ознак, обіцяних Спасителем, яка 
вказувала на Його Другий при-
хід. Ісус сказав: «Зорі попадають 
з неба» (Від Матвія 24:29)... Це 
пророцтво з надзвичайною точні-
стю і драматичністю виконалося 
13 листопада 1833 р., коли випав 
великий дощ метеоритів. Це було 
найвеличніше, найграндіозніше 
видовище – падіння зірок, яке ко-
ли-небудь спостерігала людина».7

ПРИНЦИПИ ТЛУМАЧЕННЯ, 
ЯКІ ЗМІЦНИЛИ НАДІЮ

«У 1840 р. ще одне чудове ви-
конання пророцтва розбудило 
загальну цікавість. За два роки до 
цього Осія Літч, один з провідних 
євангелістів, які проповідували 
про близький Другий прихід, опу-
блікував пояснення 9-го розділу 
книги Об’явлення, передрікаючи 
падіння Оттоманської імперії. 
За його підрахунками ця влада 
повинна бути повалена... «Це по-
винно закінчитися 11 серпня 1840 
р., коли османське панування в 
Константинополі повинно бути 
повалене. Я вірю, що так воно й 
станеться». – ОсіяЛітч.// Ознаки 
часу і тлумачення пророцтв, 1 
серпня 1840 року.

У точно визначений час Туреч-
чина через своїх послів прийняла 
заступництво союзних держав 
Європи і таким чином підкори-
лася християнським народам. Ця 
подія стала точним виконанням 

пророцтва. Коли про це стало ві-
домо, багато людей переконалися 
в правдивості принципів тлума-
чення пророцтв, котрих дотриму-
вався Міллер та його однодумці. 
Це стало чудовим поштовхом 
Адвентистському Рухові».8

АЛЕ ЧОМУ БАГАТО ЛЮДЕЙ 
БАЙДУЖІ?

«Вказуючи Своїм послідов-
никам на ознаки Його Приходу, 
Спаситель передрік відступниц-
тво, яке матиме місце перед Його 
Другим приходом. Як і за днів 
Ноя, люди будуть захоплені світ-
ськими справами і розвагами. 
Вони будуть купувати, продавати, 
насаджувати, будувати, женитись 
і виходити заміж, забувши про 
Бога і вічне життя. Христос засте-
рігає тих, хто житиме в цей час: 
«Уважайте ж на себе, щоб ваші 
серця не обтяжувалися ненажер-
ством та п’янством, і життє-
вими клопотами, і щоб день той 
на вас не прийшов несподівано» 
(Від Луки 21:34)».9

Духовна сліпота, жадібність, 
відступництво, ненаситність і 
гріховна чуттєвість є безсум-
нівним результатом життя без 
надії – життя, яке неминуче стає 
безтурботним і байдужим. Я хотів 
би, щоб ми проаналізували про-
тилежні результати, які справжня 
«Благословенна надія» справить 
на моє життя і ваше.

РЕЗУЛЬТАТ СПРАВЖНЬОЇ 
НАДІЇ

«Знаємо, що, коли з’явиться, 
то будем подібні до Нього, бо буде-
мо бачити Його, як Він є. І кожен, 
хто має на Нього надію оцю, очи-
щає себе так же само, як чистий і 
Він» (1 Івана 3:2, 3).

«А сам Бог миру нехай освя-
тить вас цілком досконало, а 
непорушений дух ваш, і душа, і 
тіло нехай непорочно збережені 
будуть на прихід Господа нашого 
Ісуса Христа!» (1 до солунян 5:23).

Коли Слово Боже вірно пропо-
відувалося, навернені принесли 
плоди покаяння. «Повіривши, 

вони приймали хрещення і во-
скресали для нового життя, – вже 
як нове творіння в Христі Ісусі, 
щоб більше не жити за «попе-
редніми пожадливостями», але 
вірою в Сина Божого йти Його 
слідами, відбиваючи Його харак-
тер і прагнучи досягти чистоти, 
притаманної Йому. Тепер вони 
любили те, що колись ненавиді-
ли, та ненавиділи те, що колись 
любили. Честолюбні та горді люди 
ставали лагідними і покірними 
серцем; марнославні та зарозу-
мілі – серйозними і скромними; 
глузії – шанобливими; п’яни-
ці – непитущими, а розпусни-
ки – чистими і цнотливими. Вони 
залишали все світське і суєтне».10

Улюблені, якщо наша надія 
справжня, ми будемо не тільки 
очікувати повернення Христа на 
землю вдруге, але нашою голов-
ною метою буде, щоб Він остаточ-
но повернувся в наше особисте 
життя і, в результаті, в церкву. 
Нашим бажанням буде – вигнати 
ворога душ з нашого середовища 
разом з його світськими розвага-
ми, які відволікають нас від Ісуса в 
нашому щоденному житті. Сатана 
опановує серцем, посилаючи де-
монів з особливими дорученнями 
активувати різні нахили до зла, 
які відокремлюють нас від нашого 
Господа.

ОСОБЛИВІ ДЕМОНИ?

Розгляньмо деякі параграфи 
Духа Пророцтва щодо демонів, які 
особливим чином атакують наші 
слабкі місця.

«Злі духи, створені на початку 
безгрішними, були за своєю при-
родою, силою і славою рівними 
святим істотам, котрі зараз є 
Божими посланцями. Але згрі-
шивши, вони об’єдналися, щоб 
зганьбити Бога і знищити людину. 
Підтримавши повстання сатани, 
вони разом з ним були вигнані з 
небес і впродовж усіх наступних 
віків співпрацювали з ним, вою-
ючи проти Божественного авто-
ритету. Святе Письмо розповідає 
нам про їхній союз і правління, 
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про їхні різні ранги, а також про 
розум, хитрість і підступні наміри, 
спрямовані проти миру і щастя 
людей».11

«Демон ревнощів увійшов у 
серце царя [Саула]. Він розсердив-
ся через те, що ізраїльські жінки 
у своїй пісні вихваляли Давида 
більше, ніж його».12

Коли Ісус прийшов на землю, 
«тіла чоловіків і жінок, створені 
для того, щоб бути оселею Бога, 
перетворилися на житло нечистих 
духів. Людська свідомість, нерви, 
почуття, члени тіла – усе під дією 
надприродної сили перетворилося 
на знаряддя потурання найогид-
нішим похотям. Навіть людські 
обличчя були позначені печаткою 
демонізму».13

Процитовані параграфи дуже 
зрозумілі. Сатана організовує 
своїх агентів, щоб вони атакува-
ли нас в наші слабкі місця, щоб 
зміцнити нас у неробстві. Якщо я 
жадібний, пліткар, нечесний, его-
їстичний, нестриманий, хтивий, 
нетерплячий, обманщик, ледачий, 
поверхневий, самовпевнений та 
ін., то без сумніву деяким його 
агентам-губителям доручено по-
лювати на деякі з моїх недоліків. 
Давнє прислів’я говорить: «Те, що 
ви не перемогли, переможе вас».

ЧИ Є НАДІЯ?

Якщо ми маємо деякі з цих 
небажаних рис характеру, то не 
повинні розчаровуватися, бо Дух 
Пророцтва говорить: «Ніхто, крім 
Христа, не може відновити харак-
тер, зіпсований гріхом. Він при-
йшов, щоб вигнати демонів, які 
підкорили собі волю людини».14

Навіть у випадку Юди Іска-
ріотського: «Якби Юда відкрив 
своє серце Христові, Божественна 
благодать усунула б із його душі 
демона егоїзму».15

Врешті-решт, Марія, «пропаща 
жінка, знаряддя демонів, наблизи-
лася до Спасителя через спілку-
вання з Ним і служіння Йому».16

«Рука Христа здатна дістати 
до найбільших глибин людського 
горя і занепаду. Він допоможе 

нам перемогти навіть жахливого 
демона нестриманості».17

У 1927 році субмарина S-4 по-
тонула в Мексиканській затоці. 
Багато кораблів швидко відреа-
гували, щоб врятувати команду. 
Під час рятувальних операцій 
тактичний водолаз почув звук по 
металевих стінах корабля; це було 
повідомлення азбукою Морзе. 
Він розшифрував код і відразу ж 
передав повідомлення: «Команда 
субмарини задає питання, вони 
повторюють: «Чи є надія? Чи є 
надія?» Це ж саме хоче знати світ, 
і ми зі свого боку повинні нагадати 
їм, що ми живемо так само.

У свій час «ви… були без Хри-
ста, відлучені від громади ізраїль-
ської, і чужі заповітам обітниці, 
не мавши надії й без Бога на світі» 
(До ефесян 2:12).

«Бо колись були й ми нерозсудні, 
неслухняні, зведені, служили різним 
пожадливостям та розкошам, 
жили в злобі та в заздрощах, 
бридкими були, ненавиділи один 
одного. А коли з’явилась благодать 
та людинолюбство Спасителя, 
нашого Бога, Він нас спас не з діл 
праведности, що ми їх учинили 
були, а з Своєї милости через 
купіль відродження й обновлення 
Духом Святим, Якого Він щедро 
вилив на нас через Христа Ісуса, 
Спасителя нашого, щоб ми ви-
правдались Його благодаттю, і 
стали спадкоємцями за надією на 
вічне життя» (До Тита 3:3-7).

ЯКУ НАДІЮ МАЮ Я?

Спостерігаючи за більшістю 
людей в церкві сьогодні, виникає 
питання: невже наша надія буде 
необґрунтованою, як надія пра-
вителя Сіпана? Може, я марную 
благословення Божі, як цар Соло-
мон? Невже активна і ревна надія 
апостольської церкви і реформа-
торів згасне в нас?

Що відбувається в нашому 
житті, невже ми охололи? Невже 
всепоглинаюче прагнення до нако-
пичення грошей замінює моє осо-
бисте посвячення? Невже бажання 
бути популярною церквою змуси-

ло нас відкласти той урочистий 
день в майбутнє, коли нинішній 
порядок речей закінчиться?

Отож, вигукнемо з месіанським 
пророком: «О, коли б небеса Ти роз-
дер і зійшов, – перед обличчям Тво-
їм розтопилися б гори» (Ісаї 64:1).

Брати, нехай це сильне праг-
нення спонукає кожного особи-
сто і як народ в цілому, жити як 
справжні християни!

«Перші християни воістину 
були особливим народом, їхня 
бездоганна поведінка та непохит-
на віра були постійним докором, 
який не давав спокою грішникам. 
Хоч перших християн було небага-
то, бідні, без високого становища 
й титулів, вони, однак, викликали 
страх у нечестивих людей бла-
городством свого характеру та 
величчю вчення».18

Тоді світ не зможе заперечува-
ти, що Реформаційний Рух – це 
народ, який чекає «блаженної надії 
та з’явлення слави великого Бога 
й Спаса нашого Христа Ісуса» 
(До Тита 2:13).

Амінь і амінь!
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Осіннє листя падало на землю 
І покривало все: ліси, поля...
А сонце заховалося за хмари 
Та квіти всі пов’яли, не залишивши й сліда... 
І літо разом з сонячними днями 
Пройшло... і кануло у забуття,
А осінь у святковому наряді 
Прикрасила дерева і поля.

Не треба буть пророком чи провидцем,
Щоб зрозуміти; літо вже пройшло...
Від передбачень цих немає сенсу,
Бо знаємо ми й так, що близько вже зима...
Відомо нам, що буде літо,
Прикмети розрізняєм літа і зими,
Та чи завжди ми помічаєм
Ознаки Приходу Христа? 

Всі ознаки записані так ясно 
На сторінках Священного Письма, 
Вивчай їх, не втрачай часу даремно –
Благословення ти отримаєш лиш в них!
Тепер є близьким день спасіння
І прихід нашого Царя з небес,
Повсюди ми вже бачим ці ознаки:
На небі та на суші, у морях. 

Готується Його безцінна наречена 
Та одягається в святковий свій наряд,
Бо день для неї є цей особливим 
І в пам’яті звучать Його слова:
«Ось Я прийду за вами знов на хмарах, 
І слава Божа знов наповнить небеса».

Та ти готовий до вечері з Богом,
До свята шлюбного Небесного Царя?
Чи віра твоя у ділах помітна? 
Чи може це для тебе все лиш гра? 
Ти кажеш: «Так, історія знайома,
І я не раз вже чув її в житті»,
Але у суєті не помічаєш, 
Що наречений вже стоїть біля дверей...

Вже близько день загибелі й темряви,
Жахливий день – хто витримає це???
День суду страшного і день розплати
Для всіх, хто полюбив темряву, не Христа!
Тоді безбожники, що тільки-но знущались,
Тікатимуть у гори та ліси, 
Кричатимуть, немов немудрі, 
Шукатимуть, де заховатись від Його лиця!

Барбара Монроуз

Ознаки часу

Приходь скоріше, Господи Ісусе, 
Тебе чекаємо вже скільки днів! 
Я чую голос Духа: «Незабаром прийду!», 
Уже стою й чекаю я біля дверей. 
Ще небагато часу, зовсім небагато! 
Ознаки вже на небі і на суші, у морях
Показують: чекати нам лишилося недовго,
І скоро ми побачимо свого Царя!
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