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У  ц ь о м у  н о м е р і :

Цей рік був, немов ураган. Багато людей 
перенесли суворі випробування і важкі втра-
ти. Тим не менш, незважаючи на величезні 
труднощі, нам слід пам’ятати, що Всемогутній 
Небес –  Монарх Всесвіту –  ніжно піклується 
про тих, хто в скорботі. Перебуваючи серед 
живих, ми усе ще маємо дуже багато чого, за 
що слід дякувати Богові, особливо за дорого-
цінну обітницю вічного життя завдяки рясній 
благодаті Ісуса Христа.

Серія читань цього року під назвою «Настав 
час!» охоплює низку тем, які надихають нас і 
нагадують нам про особливу мету, яку Бог має 
для нас на цій планеті. Кожен з нас усе ще тут 
з певної причини, і ми покликані –  насправді 
від нас наполегливо вимагається –  ревно ви-
конувати роботу нашого Господа.

Нехай кожен з нас глибоко і з молитвою 
досліджує читання цього тижня молитов, по-
ділившись ними також з іншими людьми, які 
можливо знаходяться на віддалі або не мають 
можливості вийти з дому, і пам’ятайте про 
наступні дати:
  молитва з постом:                 субота, 12 грудня;
  пожертвування для місій: неділя, 13 грудня.

Нехай Святий Дух Божественною силою 
зміцнить і щедро наділить нас енергією з 
оновленою життєздатністю, щоб ми були 
більш вірними слугами в справі Господа в 
тих галузях, в яких Він дасть нам можливості, 
і зміцнить нашу довіру через Його слова: «До 
твердині верніться, о в’язні надії!», «Надією бо 
ми спаслися. Надія ж, коли бачить, не є надія, бо 
хто що бачить, чому б того й надіявся? А коли 
сподіваємось, чого не бачимо, то очікуємо того з 
терпеливістю» (Захарії 9:12; До римлян 8:24, 25). 
Так, наш Господь дійсно дуже скоро прийде! 
Співпрацюймо, аби прискорити час зустрічі 
з Ним! Амінь!
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Часто нам доводиться нагадувати: «На-
став час!» – це тому що нам необхідно 
змінити наш хід думок з того, який він 

був, на той, яким він має бути. Якби ми дійсно 
були готові щось зробити, то, напевно, взагалі не 
довелося б згадувати про час – все плавно б пере-
йшло від одного до іншого.

Однак протягом цього молитовного тижня 
нагадується про те, що «Настав час!» нам стати 
активнішими в тому, про що очевидно ми не ду-
мали достатньо. Якби ми дійсно про це думали, 
то світ міг би бути зовсім іншим.

Бог благословив Свій народ вражаючим приві-
леєм чути, отримати можливість, жити і проголо-
шувати останню звістку милості грішній планеті:

«Останні промені благодатного світла, остання 
вістка милості, яку потрібно нести світові, – це 
відкриття характеру любові Нареченого. Діти 
Божі повинні виявляти Його славу. Своїм життям 
і характером вони мають відкривати, що Божа 
благодать зробила для них».1

Впродовж багатьох років ми були благосло-
венні різними засобами і способами для вико-
нання цього завдання. Чи цінували ми довірені 
нам ресурси належним чином? Було помічено: 
«Місіонерський рух набагато випереджає місіо-
нерський дух».2

Зараз ми бачимо, що все стає складніше, і 
«роботу, яку церква не виконала в мирний і бла-
гополучний час, їй доведеться здійснювати під 
час страшної кризи, за найнесприятливіших і 
найскрутніших обставин».3

Так, ще багато чого нам необхідно зробити – і 
чим швидше, тим краще. Ми стоїмо біля самих 
дверей вічності. На якій основі ми будемо стояти? 
За який бік будемо виступати? Настав час Духу 
Христа злитися рясною мірою на народ, який 
жадає і прагне отримати Його і поділитися Ним 
зі світом, який вкрай потребує Його.

«У день П’ятидесятниці Дух Святий був рясною 
мірою злитий на  учнів, котрі молилися, і вони 
свідчили про Джерело всього, куди б не пішли.

Місіонерський дух був злитий без жодного об-
меження, і учні свідчили про розп’ятого і воскрес-
лого Спасителя, а також переконували світ проти 
гріха, проголошуючи про праведність і про при-
йдешній суд. Вони діяли точно так, як їм звелів чи-
нити їхній воскреслий Господь, тому вони почали 
проповідь Євангелії з Єрусалиму, в якому існували 
серйозні упередження і де стосовно Ісуса, розп’я-
того як злочинця, переважали найбезглуздіші ідеї. 
Три тисячі душ прийняли звістку і навернулися. 
Їх не лякали переслідування, в’язниці і навіть 
смерть, але вони з усією сміливістю продовжува-
ли говорити слова істини, представляючи юде-

ям роботу, місію і 
служіння Христа, 
Його розп’яття, 
воскресіння і 
вознесіння; і 
в іруючі  що -
д н я  п р и є д -
нувалися до 
Господа – як 
чоловіки, так і 
жінки».4

Чи готові ми 
звернути увагу на 
пророчий годинник, 
який ясно вказує нам, 
що настав час молитися і діяти 
відповідно до наших молитов, або ж ми марно 
намагаємося приглушити і змусити замовкнути 
будильник під подушкою, продовжуючи спати? 
Вибір за нами і рішення потрібно прийняти саме 
зараз. Чи готові ми залишити своє «я» і сповни-
тися Святим Духом?

«Перевага кожного християнина – не тільки 
очікувати, але й наближати Прихід нашого Го-
спода Ісуса Христа...

Мої брати та сестри, моліться про Святого 
Духа. Бог вірний кожній обітниці, яку Він дав».5

«Ми повинні молитися про те, щоб Бог відкрив 
нам джерело живої води. І ми самі повинні при-
йняти живу воду. Молімося ж ревно зі зламаними 
серцями про те, аби зараз, під час Пізнього дощу, 
Він злив на нас потоки Своєї благодаті. На кож-
ному зібранні ми повинні молитися про те, щоб 
у цей час Бог наповнив наші душі теплом і воло-
гою. Якщо ми будемо невідступно звертатися до 
Бога за отриманням Духа Святого, то Дух Святий 
подарує лагідність і смиренність нашому розуму, 
дасть усвідомлення нашої цілковитої залежності 
від Бога в отриманні Пізнього дощу, який вдоско-
налює. Якщо ми з вірою в молитві проситимемо 
у Бога Небесних благословень, то ми отримаємо 
їх, тому що Він обіцяв нам».6

Нехай наші серця повністю пом’якшаться 
злиттям любові нашого прекрасного Спасителя 
протягом цього тижня молитов і рясно збагатять-
ся енергією від Його вражаючої творчої сили, аби 
надолужити час! Амінь.

Посилання:
1. Наочні уроки Христа. – С.415, 416.
2. Рев’ю енд Геральд, 12 жовтня 1886 року.
3. Свідоцтва для церкви. – Т.5. – С.463.
4. Рев’ю енд Геральд, 6 листопада 1894 року.
5. Свідоцтва для церкви. – Т.8. – С.22, 23.
6. Свідоцтва для проповідників. – С.509.
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уподобання, каже Господь!» 
(Єремії 9:23, 24).

Без Божественної до-
помоги жодна людина не 
може досягти такого пізнан-
ня Бога. Апостол говорить, 
що «світ мудрістю не зро-
зумів Бога» (1 до коринтян 
1:21). Христос у світі був, «і 
світ через Нього повстав, але 
світ не пізнав Його» (Від Івана 
1:10). Ісус проголосив Своїм 
учням: «І Сина не знає ніхто, 
крім Отця, і Отця не знає 
ніхто, окрім Сина, та кому 
Син захоче відкрити» (Від 
Матвія 11:27).3

БЛОКАДА ВОРОГА

Від самого початку са-
тана діяв за своїм ретельно 
розробленим планом, щоб 
змусити людей забути Бога 
і наблизити їх до себе. З 
цією метою він спробував 
виставити характер Бога в 

БОЖЕСТВО ЗВЕРТАЄТЬСЯ 
ДО НАШОЇ СВІДОМОСТІ 
СЬОГОДНІ

Писання Старого і Но-
вого Заповіту необхідно 
вивчати щодня. Пізнання 
Бога і мудрість Божа при-
ходять до того, хто дослі-
джує і постійно вивчає Його 
шляхи та справи. Біблія 
повинна бути нашим світ-
лом, нашим вихователем... 
Перший великий урок в 
освіті загалом – це пізнати і 
зрозуміти волю Бога.1

Коли людина вивчає 
справи Бога, Святий Дух 
просвітлює розум переко-
нанням. Це не те переко-
нання, яке є результатом ло-
гічного міркування; якщо ж 
розум не став надто затьма-
реним для пізнання Бога, 
око надто затуманеним для 
того, щоб Його побачити, 
вухо занадто слабким, аби 

почути Його голос, то ося-
гається глибше значення, 
і піднесені духовні істини 
написаного слова закарбо-
вуються в серці.2

НЕОБХІДНО ШУКАТИ 
ЗНАННЯ, ЯКЕ РЯТУЄ ЖИТТЯ

Спаситель сказав: «Жит-
тя ж вічне – це те, щоб пізна-
ли Тебе, єдиного Бога прав-
дивого, та Ісуса Христа, що 
послав Ти Його» (Від Івана 
17:3). І Бог проголосив че-
рез пророка: «Так говорить 
Господь: «Хай не хвалиться 
мудрий своєю премудрістю, і 
хай не хвалиться лицар своєю 
хоробрістю, багатий багат-
ством своїм хай не хвалиться! 
Бо хто буде хвалитись, хай 
хвалиться тільки оцим: що 
він розуміє та знає Мене, що 
Я – то Господь, Який на землі 
чинить милість, правосуддя 
та правду, бо в цьому Моє 

НАСТАВ ЧАС
НАСТАВ ЧАС ПІЗНАТИ СВОГО СПАСИТЕЛЯ!
П ’ Я Т Н И Ц Я ,  4  Г Р У Д Н Я  2 0 2 0  Р О К У

Складено з праць Еллен Г. Уайт
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хибному світлі, щоб у лю-
дей склалося неправильне 
уявлення про Нього. В їхніх 
очах Творець був наділений 
якостями самого князя зла –  
свавільний, суворий і Той, 
Який не прощає, аби люди 
боялися Його, цуралися і 
навіть ненавиділи. Таким 
чином сатана сподівався 
остаточно заплутати розум 
тих, кого він обманював, 
аби вони виключили Бога зі 
свого пізнання. Після цього 
він зміг би стерти в людині 
Божественний образ і закар-
бувати в її душі власну по-
добу; він наділив би людей 
своїм духом і зробив би їх 
бранцями своєї волі.

Неправдиво представив-
ши характер Бога і викли-
кавши недовір’я до Нього, 
сатана спокусив Єву згріши-
ти. Через гріх розум наших 
прабатьків був затьмарений, 
їхня природа деградувала, і 
їхнє уявлення про Бога стало 
формуватися під впливом їх-
ньої обмеженості та егоїзму. 
І в міру того як люди ставали 
дедалі сміливішими в гріхо-
ві, Богопізнання і любов до 
Нього поступово зникали з 
їхнього розуму та серця. «Бо, 
пізнавши Бога, не прославляли 
Його, як Бога, і не дякували, але 
знікчемніли своїми думками, і 
запаморочилось нерозумне їхнє 
серце» (До римлян 1:21).

Часом здавалося, що бо-
ротьба сатани за владу над 
людською сім’єю увінчалася 
успіхом. Протягом століть, 
що передували Першому 
приходу Христа, світ, зда-
валося, майже повністю 
перебував під владою князя 
пітьми, і він правив зі страш-
ною силою, наче через гріхи 
наших прабатьків царства 
світу цього по праву стали 

належати йому. Навіть на-
род заповіту, обраний Богом 
зберегти у світі справжнє пі-
знання про Нього, настільки 
далеко відійшов від Нього, 
що втратив будь-яке справж-
нє уявлення про Його харак-
тер.4

ГЛИБИНА БОЖОЇ ЛЮБОВІ СЯЄ

Христос прийшов відкри-
ти світові люблячого, ніж-
ного і співчутливого Бога, 
Який милує. Густий морок, 
яким сатана намагався ото-
чити престол Божества, 
був розсіяний Викупите-
лем світу, і Отець знову був 
явлений людям як Світло 
життя... Христос сказав про 
Себе, що Він був посланий 
у світ як представник Отця. 
У шляхетності Свого харак-
теру, в Своєму милосерді й 
ніжному співчутті, у Своїй 
любові й доброті Він сто-
їть сьогодні перед нами 
як втілення Божественної 
досконалості, як образ не-
видимого Бога.

Апостол говорить: «Бог у 
Христі примирив світ із Со-
бою Самим» (2 до коринтян 
5:19). Тільки розмірковуючи 
про великий План вику-
плення, ми зможемо склас-
ти справедливе уявлення 
про характер Бога. У творін-
ні проявилася Його любов, 
але тільки дар Божий для 
спасіння винного людства, 
яке гине, відкриває безмеж-
ні глибини Божественної 
ніжності та співчуття. [Від 
Івана 3:16 цитується]...

Брати, разом з улюбле-
ним Іваном я закликаю вас 
споглядати,«яку любов дав 
нам Отець, щоб ми були 
дітьми Божими» (1 Івана 3:1). 
Яка любов, яка незрівнян-
на любов допомагає нам, 

грішникам і приходькам, 
повернутися до Бога і знову 
стати членами Його сім’ї! 
Ми можемо звертатися до 
Нього, називаючи Його 
ніжним і лагідним Ім’ям 
«Отче наш», яке говорить 
про нашу любов до Нього 
і є запорукою Його ніжної 
турботи і тісних взаємин 
з нами. І Син Божий, ди-
влячись на спадкоємців 
благодаті, «не соромиться… 
звати братами їх» (До євреїв 
2:11). Вони поєднані з Богом 
навіть більш священними 
взаєминами, ніж ангели, які 
ніколи не грішили.

Уся батьківська любов, 
яка передавалася з поколін-
ня в покоління через канал 
людських сердець, усі дже-
рела ніжності, які проби-
ваються в людських душах, 
подібні до тоненького стру-
мочка поряд з безмежним 
океаном, якщо порівнювати 
їх з безмежною, невичерп-
ною любов’ю Бога. Уста не 
в силах розповісти про неї, 
перо не може описати її. Ви 
можете розмірковувати про 
неї усі дні свого життя, ви 
можете ретельно досліджу-
вати Писання, щоб зрозу-
міти її, ви можете докласти 
всі сили та здібності, які 
дані вам Богом, у прагненні 
осягнути любов і співчуття 
Небесного Отця, але й після 
цього перед вами залишать-
ся нескінченні простори. 
Ви можете століттями ви-
вчати цю любов, однак не 
зрозумієте повною мірою 
довжину і ширину, глибину 
і висоту любові Бога, Який 
віддав Свого Сина на смерть 
за наш світ. Навіть вічність 
не зможе до кінця розкрити 
її. Проте, коли ми вивчаємо 
Біблію і роздумуємо над 

НАСТАВ ЧАС
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12:10) і щоб таким чином ми 
стали учасниками повноти 
радості завдяки Його при-
сутності з нами.7

ЗНАХОДЯЧИ ПІЗНАННЯ БОГА

«Для невіруючих, яким 
бог цього віку засліпив розум, 
щоб для них не засяяло світло 
Євангелії слави Христа, а Він 
образ Божий» (2 до коринтян 
4:4). Однак Біблія найпере-
конливішим чином вказує 
нам на важливість пізнання 
Бога. Апостол Петро каже: 
«Благодать вам та мир нехай 
примножиться в пізнанні 
Бога й Ісуса, Господа нашого! 
Усе, що потрібне для життя 
та побожности, подала нам 
Його Божа сила пізнанням 
Того, Хто покликав нас сла-
вою та чеснотою» (2 Петра 
1:2, 3). І Святе Письмо велить 
нам: «Заприязнися із Ним, та 
й май спокій» (Йова 22:21).

Бог велів нам: «Будьте свя-
ті, – Я бо святий!» (1 Петра 
1:16), і натхненний апостол 
говорить, що без святості 
«ніхто не побачить Господа» 
(До євреїв 12:14). Святість – це 
згода з Богом. Унаслідок 
гріха, образ Божий був спо-
творений і майже знищений 
в людині; робота Єванге-
лії – відновити те, що було 
втрачено, і в цій роботі ми 
повинні співпрацювати з 
Божественною силою. І як 
нам прийти до згоди з Бо-
гом, як нам уподібнитися 
до Нього, якщо не пізнаємо 
Його? Саме це знання і явив 
нам Христос, коли прийшов 
у цей світ...

Робота християнина в 
цьому житті – представляти 
Христа світові, відкривати в 
житті й характері благосло-
венного Христа. Якщо Бог 
дав нам світло, то для того, 

життям Христа і Планом 
викуплення, ці великі теми 
дедалі глибше і ширше 
відкриваються для нашого 
розуміння.5

ДУХОВНЕ ПОЛЕ БОЮ

Сатана постійно нама-
гається заполонити розум 
людей тими речами, які за-
вадять їм отримати знання 
про Бога. Він прагне спряму-
вати їхні думки на те, що за-
тьмарює розум і розчаровує 
душу. Ми живемо в гріхов-
ному і розтлінному світі й 
оточені впливом, який може 
спокусити послідовників 
Христа або позбавити їх 
мужності. Спаситель сказав: 
«І через розріст беззаконства 
любов багатьох охолоне» (Від 
Матвія 24:12). Багато людей 
зосереджують свої погляди 
на жахливому беззаконні, 
яке панує всюди, відступ-
ництві та лукавстві, і гово-
рять про це до тих пір, поки 
їхні серця не наповняться 
скорботою і сумнівом. Вони, 
в першу чергу, звертають 
увагу на майстерну роботу 
головного ошуканця і гово-
рять про свої життєві невда-
чі та негаразди, у той самий 
час залишаючи поза увагою 
силу і незрівнянну любов 
Небесного Отця. Саме це і 
є той стан, якого добиваєть-
ся сатана. Буде помилкою 
думати, що ворог правед-
ності наділений настільки 
великою силою, якщо при 
цьому ми надто мало роз-
мірковуємо про любов Бога і 
Його могутність. Ми повинні 
говорити про могутність 
Христа. Ми самі не зможемо 
вирватися з сатанинської 
хватки, але Бог передбачив 
для нас шлях визволення. 
Син Всевишнього має силу 

боротися за нас, і через Того, 
Хто «нас полюбив», «ми змо-
жемо вийти більш, аніж 
переможцями».6

Ми не отримаємо духовну 
силу, якщо будемо постійно 
роздумувати про свої недо-
ліки і відступництво і суму-
вати відносно сили сатани. У 
нашому розумі та серці по-
винна утвердитися одна ве-
лика істина як живий прин-
цип – сила і вплив Жертви, 
яка була принесена заради 
нас; що Бог може і спасе 
кожного, хто приходить до 
Нього, підкоряючись при 
цьому всім умовам, які дані 
в Його Слові. Наша робо-
та – помістити нашу волю на 
сторону Божої волі...

Ісус сказав: «Отець лю-
бить Сам вас». Якщо наша 
віра зосереджена на Богові 
через Христа, вона виявить-
ся «як котвиця, міцна та 
безпечна, що аж до середини 
входить за заслону, куди, як 
предтеча, за нас увійшов був 
Ісус» (До євреїв 6:19, 20). Так, 
ми відчуватимемо розчару-
вання і повинні очікувати 
велику скорботу, але нам 
треба віддати Богові все: 
мале і велике. Його не заже-
не у глухий кут безліч наших 
прикрощів, і Його не обтя-
жує тягар наших клопотів. 
Його турбота і піклування 
поширюються на кожен дім 
і оточують кожну людину; 
Він стурбований усіма на-
шими справами і печалями, 
Він зауважує кожну сльозу, 
Його зворушують наші не-
мочі. Всі скорботи і випро-
бування, які тут випадають 
на нашу долю, допускаються 
для того, щоб здійснилися 
Його добрі наміри стосовно 
нас, «щоб ми стали учасника-
ми Його святости» (До євреїв 



7

щоб ми відкривали його 
всім людям, котрі нас оточу-
ють. Але в порівнянні з тим 
світлом, яке ми отримали, 
а також дарованими нам 
можливостями і перевагами 
впливати на людські серця, 
результати нашої роботи на 
даний момент дуже незнач-
ні. Бог бажає, щоб істина, 
яка відкрита нашому розу-
мінню, приносила більше 
плодів, ніж зараз. Але якщо 
наш розум наповнений мо-
роком і сумом, якщо ми ду-
маємо тільки про темряву і 
зло, що нас оточують, то як 
ми зможемо представити 
світові Христа? Яким чином 
наше свідоцтво зможе мати 
силу в наверненні душ? Ми 
маємо потребу в тому, щоб 
пізнати Бога і силу Його 
любові, яка відкрита у Хри-
сті, шляхом нашого особи-
стого досвіду і навчання. 
Ми повинні досліджувати 
Святе Письмо старанно, з 
молитвою; наше розуміння 
повинно оживлятися силою 
Святого Духа, і наші серця 
повинні бути піднесені до 
Бога у вірі, надії та невпин-
ній хвалі...

Брати і сестри, ми зміню-
ємося за допомогою спо-
глядання. Розмірковуючи 
про любов Бога і нашого 
Спасителя, споглядаючи 
досконалість Божествен-
ного характеру і заявля-
ючи вірою про свої права 
на праведність Христа, ми 
повинні змінитися на той 
самий образ. Не збираймо 
всі неприємні зображення 
і картини беззаконня, роз-
чарування і розпусти, які 
доводять силу сатани; не 
розміщуймо ці картини в 
залах нашої пам’яті, не гово-
рімо і не журімося про це до 

тих пір, поки наші серця не 
наповняться зневірою і роз-
чаруванням. Розчарована 
душа – це місце проживання 
мороку й пітьми, і така лю-
дина не тільки сама не може 
прийняти світло Боже, а й 
іншим перешкоджає зроби-
ти це. Сатана із задоволен-
ням дивиться на плоди, які 
приносять ці картини його 
тріумфу, що позбавляють 
людей віри та мужності.

Подяка Богові за те, що 
ми маємо також яскравіші 
й радісні картини, які пред-
ставлені нам Всевишнім. 
Збираймо благословенні 
запевнення в Його любові 
як дорогоцінні скарби, щоб 
нам постійно дивитися на 
них. Син Божий залишив 
престол Свого Отця, зодяг-
нув Свою Божественну при-
роду в людське єство, аби 
спасти людину від сили сата-
ни; Його перемога відкрила 
перед людиною небо, пред-
ставляючи для людського 
зору місце, де відкривається 
Божественна слава; грішне 
людство, підняте з безодні 
смерті, куди гріх втягнув 
його, знову отримало до-
ступ до безмежного Бога, і, 
витримавши Божественне 
випробування завдяки вірі 
в нашого Спасителя, зодяг-
лось у праведність Христа і 
піднеслось до Його престо-
лу, – ось ті картини, якими 
Бог велить нам прикрасити 
зали нашої душі.8

ЗОСЕРЕДИВШИСЬ НА 
НЕБЕСНОМУ

На небі Бог – все у всьому. 
Там святість панує над усім, 
і ніщо не опоганює доскона-
лу гармонію з Богом. Якщо 
ми дійсно мандруємо в той 
край, то дух Неба мешкати-

ме в нашому серці тут, на цій 
землі. Але якщо сьогодні ми 
не знаходимо задоволення в 
роздумах про Небесне, якщо 
ми не прагнемо пізнати Бога 
і нас не радує споглядан-
ня Христового характеру, 
якщо святість здається не 
приваблює нас, тоді ми мо-
жемо бути абсолютно впев-
нені, що наша надія бути 
на небі – марна. Цілковита 
згода з волею Божою – ось 
та вища мета, яка повинна 
постійно бути перед хри-
стиянином. Він із задоволен-
ням говоритиме про Бога, 
про Ісуса, про батьківщину 
блаженства і чистоти, яку 
Христос приготував для 
люблячих Його. Роздуми 
над цими питаннями, коли 
душа насолоджується благо-
словенними запевненнями 
Бога, апостол представляє 
як передчуття «сили майбут-
нього віку» (До євреїв 6:5).

Незабаром нас чекає за-
ключний бій великого про-
тистояння, коли «з усякою 
силою й знаками та з неправ-
дивими чудами, і з усякою 
обманою неправди» сатана 
буде намагатися неправди-
во представити характер 
Бога, щоб «звести, коли 
можна, і вибраних». І якщо 
коли-небудь і був народ, 
який потребує постійного 
збільшення світла з Небес, 
то це народ, який в настіль-
ки небезпечний час Бог 
покликав зберігати Його 
святий Закон і виправдову-
вати Його характер перед 
світом. Люди, на яких по-
кладена ця священна від-
повідальність, повинні бути 
одухотворені, ушляхетнені 
і оживлені істинами, в які, 
за їхнім віросповіданням, 
вони вірять. Ніколи ще 
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церква не відчувала такої 
гострої потреби, і ніколи 
ще Бог настільки сильно не 
бажав, щоб вона пережила 
досвід, описаний апостолом 
у Посланні до колосян:«Не пе-
рестаємо молитись за вас та 
просити, щоб для пізнання 
волі Його були ви наповнені 
всякою мудрістю й розумом 
духовним, щоб ви поводилися 
належно щодо Господа в уся-
кому догодженні, в усякому 
доброму ділі приносячи плід і 
зростаючи в пізнанні Бога».9

ДІЇ, ЯКІ ПОТРІБНО 
ЗДІЙСНИТИ СЬОГОДНІ

Коли буря переслідувань 
дійсно спалахне над нами, 
справжні вівці почують го-
лос істинного Пастиря. Бу-
дуть докладені самовіддані 
зусилля для спасіння тих, 
хто гине, і багато тих, котрі 
відбилися від отари, повер-
нуться, щоб слідувати за 
великим Пастирем. Народ 
Божий об’єднається і єди-
ним фронтом постане перед 
ворогом. Вбачаючи загальну 
небезпеку, боротьба за пере-
вагу припиниться, припи-
няться суперечки з приводу 
того, кого вважати більшим. 
Ніхто зі справжніх віруючих 
не скаже: «Я Павлів», «я Апол-
лосів», «я Кифин». Усі як один 
будуть свідчити: «Я Христів, 
я радію в Ньому як у своєму 
особистому Спасителі».

Так істина втілиться в 
практичному житті, і таким 
чином прийде відповідь на 
молитву Христа, яка про-
мовлена якраз перед Його 
стражданнями і смертю: 
«Щоб були всі одно: як Ти, 
Отче, в Мені, а Я – у Тобі, щоб 
одно були в Нас і вони, – щоб 
увірував світ, що Мене Ти по-
слав» (Від Івана 17:21). Любов 
до Христа, любов до наших 

братів засвідчать світові, що 
ми разом з Ісусом і вчимося 
у Нього. Тоді звістка Третьо-
го Ангела перетвориться на 
Гучний Поклик, і вся земля 
освітиться славою Господ-
ньою.10

«Покладіться на Бога, 
очікуйте Його благовоління, 
слідуйте за Ним, в покір-
ності довіртеся силі Його 
Слова.

Коритися, коли це здаєть-
ся найважче, – ось справжня 
покірність Богові. Це ожи-
вить ваше моральне єство 
і упокорить вашу гордість. 
Вчіться підкорювати свою 
волю Божій волі, і ви будете 
підготовлені до володіння 
спадщиною святих у світ-
лі».11

ЗАКЛИК ТЕПЕРІШНЬОГО 
ЧАСУ

Однієї віри недостатньо. 
Ми повинні зодягнутися в 
одяг Христової праведно-
сті і носити його відкрито, 
сміливо, рішуче, являючи 
Христа, не чекаючи багато 
від обмеженої людини, але 
постійно дивлячись на Ісуса і 
захоплюючись досконалістю 
Його характеру. Тоді ми самі 
будемо проявляти характер 
Ісуса, і буде видно, що ми 
підбадьорені істиною, бо 
вона освячує душу і поло-
нить кожну думку на послух 
Христові.

Кожному місіонерові до-
ведеться вести важкі битви з 
самим собою, і цих битв не 
стане менше. Але якщо ми 
постійно вдосконалюємося 
у християнському досвіді, 
якщо продовжуємо з вірою 
дивитися на Ісуса, нам буде 
дана сила в кожній критич-
ній ситуації. Усі здібності і 
таланти відродженого єства 
повинні щодня неухильно 

розвиватися. Кожен день 
нам випаде можливість ро-
зіп’яти себе, чинити опір 
своїм нахилам і зіпсовано-
му характерові, які будуть 
провокувати волю діяти в 
неправильному напрямку. 
Нам ще рано спочивати на 
лаврах і святкувати тріумф, 
за винятком перемоги, яку 
здобув для нас Христос і яка 
отримується вірою.12

Посилання:
1. Спеціальні свідоцтва щодо осві-

ти. –  С.14, 15.
2. Там саме. –  С.59.
3. Свідоцтва для церкви. –  Т.5 –  

С.737.
4. Там саме. –  С.738.
5. Там саме. –  С.738-740.
6. Там саме. –  С.740, 741.
7. Там саме. –  С.741, 742.
8. Там саме. –  С.742-745.
9. Там саме. –  С.745, 746.
10. Там саме. –  Т.6. –  С.401.
11. Відображаючи Христа. –  С.108.
12. Там саме. –  С.108.

НАСТАВ ЧАС
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людство, яке обрало гріх, 
запрошується заздалегідь 
прийняти особливе онов-
лення, що здійснюється 
Богом через Святого Духа, 
тому що в Боже місто «не 
ввійде... ніщо нечисте» (Об’яв-
лення 21:27).

Застереження, яке було 
дане Никодиму, і досі дійс-
не для всіх істот, уражених 
гріхом: «Ісус відповів і до нього 
сказав: «Поправді, поправді 
кажу Я тобі: Коли хто не 
народиться згори, то не може 
побачити Божого Царства» 
(Від Івана 3:3).

Таке звернення дане, тому 
що Бог бажає, щоб усі були 
спасенні. Бо ж Він проголо-
шує: «Бо не жадаю Я смерти 
помираючого, говорить Го-
сподь Бог, але покайтеся та 
й живіть!» (Єзекіїля 18:32). У 
той самий час Бог поважає 
волю кожної людини.

Він використовує усілякі 
способи, аби змусити люди-
ну усвідомити свою потребу 
і надає їй можливості при-
йняти спасіння.

З ЧОГО ПОЧИНАЄТЬСЯ 
ОНОВЛЕННЯ?

«І не стосуйтесь до віку 
цього, але перемініться від-
новою вашого розуму, щоб 
пізнати вам, що то є воля 
Божа, – добро, приємність та 
досконалість» (До римлян 
12:2). Тут слово «перемініть-
ся» означає «змінюйтесь».

«Коли Ісус говорить про 
нове серце, Він має на ува-
зі розум, життя, усе єство. 
Пережити переміну серця 
означає розлюбити світ і 
полюбити Христа. Мати 
нове серце – означає мати 
новий розум, нові цілі, нові 
спонукання. Що свідчить 
про нове серце? – Оновлене 

Одна з найдоро-
гоцінніших Бо-
жественних обіт-

ниць говорить: «Ось нове все 
творю!» (Об’явлення 21:5). 
Щоразу, коли необхідно 
оновити який-небудь пред-
мет, це відбувається тому, 
що той, який використо-
вується зараз, більше не 
відповідає вимогам корис-
тувача.

Рішення створити нове 
небо і нову землю, на яких 
правда перебуває (див. 2 Пе-
тра 3:13), приймається Са-
мим Творцем. Це тому, що 
Йому необхідно покласти 
край темній, заплямованій 
гріхом історії у Всесвіті.

Цікаво те, що кожне Боже 
творіння, хоча воно і запля-
моване гріхом, буде оновле-
не силою і абсолютною во-
лею нашого Творця. Однак 

НАСТАВ ЧАС
 НАСТАВ ЧАС НАРОДИТИСЯ ЗГОРИ!

СУ Б О ТА ,  5  Г РУД Н Я  2 0 2 0  РО К У

  Давид Мурешан, Румунія
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життя. Відбувається щоден-
не, повсякчасне вмирання 
егоїзму та гордості».1

«Розум  –  це  столиця 
тіла».2

«Розум повністю керує 
людиною. Джерелом усіх 
наших дій – хороших чи 
поганих – є розум. Саме 
розум поклоняється Богові 
і пов’язує нас з Небесними 
істотами».3

Тому справжнє віднов-
лення починається в розумі.

ВОЛЯ

Після того як Господь 
звертається до нашого розу-
му і Його пропозиція справ-
ляє на нас враження – стає 
привабливою для нас, Він 
просить нас дати свою згоду, 
кажучи: «Коли хочеш» (Від 
Матвія 19:21).

Бог ніколи не тисне на 
нашу волю, але коли мож-
ливо, Він зустрічає нас на 
шляху з закликами Святого 
Духа, щоб нагадати нам про 
єдиний шанс на спасіння.

«Ваша власна воля – дже-
рело всіх ваших вчинків. 
Саме вона, як основа ха-
рактеру людини, в момент 
гріхопадіння була віддана у 
владу сатани, і з тих самих 
пір він весь час викликає в 
людині і бажання і дію за 
власним розсудом, доводячи 
людей до нещастя і загибелі.

Однак безмежна жертва 
Бога, Який віддав Ісуса, Сво-
го улюбленого Сина в жер-
тву за гріх, дає Йому повне 
право говорити, не порушу-
ючи при цьому жодного з 
принципів Свого правління: 
«Підкоріться Мені, віддайте 
Мені свою волю, візьміть 
її з-під контролю сатани, і 
Я буду володіти нею; тоді 
Я буду діяти в вас за Своїм 
уподобанням». Коли Він да-

рує вам розум Христів, ваша 
воля уподібниться до Його 
волі, і ваш характер перетво-
риться на подобу характеру 
Христа».4

«Святий Дух не має на-
міру виконувати нашу роль 
у прийнятті рішень і діях. 
Людина повинна співпра-
цювати з Небесними сила-
ми. Щойно ми наважимося 
узгодити нашу волю з Бо-
жою волею, благодать Хри-
ста готова співпрацювати з 
людиною, але вона не буде 
виконувати нашу роботу 
незалежно від нашої волі й 
рішучих дій. Тому душу не 
навернуть ні велика кількість 
світла, ні безліч свідчень. На-
вернення душі відбувається 
тільки в тому випадку, якщо 
людина приймає світло, 
використовує силу волі, 
усвідомлює і визнає, що те, 
що відкрите їй, є праведність 
та істина і, таким чином, 
співпрацює з Небесними 
засобами, які призначені 
Богом для спасіння душі».5

ДІЯ

Говорити: «Я вірю, я 
хочу», – це головне, але цьо-
го недостатньо.

«Тому докладіть до цього 
всю пильність, і покажіть 
у вашій вірі чесноту, а в чес-
ноті – пізнання, а в пізнан-
ні – стримання, а в стриман-
ні – терпеливість, а в тер-
пеливості – благочестя, а в 
благочесті – братерство, а в 
братерстві – любов» (2 Петра 
1:5-7).

«Розвиваючи принцип 
праведності, людина може 
здобути перемогу над схиль-
ністю до зла. Якщо вона 
кориться Божому Законові, 
її почуття більше не спо-
творені й не понівечені, її 
здібності більш не зіпсовані 

і не розтрачені на здійснення 
таких цілей, які відводять 
від Бога. Через благодать, 
що посилається Небом, 
слова, думки, здібності лю-
дини можуть бути очищені. 
Може сформуватися новий 
характер, а руйнівний вплив 
гріха переможений».6

НАСТАВ ЧАС

Незважаючи на те, що 
ми не просили про наше 
існування, проте насолод-
жуємося життям, даним 
нам Богом, періодом, в який 
ми переживаємо найваж-
ливіше випробування, яке 
має вічні наслідки. Святий 
Дух бажає, аби ми сьогодні 
усвідомили, що це означає.

«Як каже Дух Святий: 
«Сьогодні, як голос Його ви 
почуєте» (До євреїв 3:7). [Ви-
ділено автором статті].

У Біблії є багато при-
кладів людей, які прийня-
ли запрошення благодаті і 
були перетворені, оновлені 
та приготовлені до життя з 
безгрішними істотами. Але 
багато є і тих, які відкинули 
заклик Святого Духа і знех-
тували Ним, втративши час, 
відведений для переміни, 
для їхнього нового народ-
ження.

ПРИКЛАД ФАРАОНА

«Фараону, цареві єгипет-
ському: Загибель, – пропустив 
він усталений час!» (Єремії 
46:17).

Розгляньмо важливий 
аспект другої кари, яка була 
злита на Єгипет. «І покликав 
фараон Мойсея й Аарона, та 
й сказав: «Благайте Господа, і 
нехай виведе ці жаби від мене й 
від народу мого, а я відпущу на-
род той, – і нехай приносять 
жертви для Господа!» І сказав 
Мойсей фараонові: «Накажи 
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що в хвилину крайньої по-
треби, коли будуть оточені 
з усіх боків небезпеками, 
зможуть обрати собі іншо-
го вождя. Однак це вже не 
легко зробити. Їхній харак-
тер виявляється настільки 
повно сформованим під 
впливом виховання, досвіду 
та поблажливого ставлення 
до гріха, що в той критичний 
час вони вже не зможуть 
придбати подобу Ісуса. Якби 
на їхній дорозі не засяяло 
світло, справа виглядала б 
інакше. Божа Милість могла 
б втрутитися, даючи їм змо-
гу прийняти її пропозиції, 
але оскільки світло вже дов-
гий час відкидалось і знева-
жалось, то врешті-решт воно 
буде забране».9

НАВУХОДОНОСОР

Наскільки вражаючими 
і надихаючими є зміни, 
які звершує Святий Дух! 
Після свого відновлення 
Навуходоносор розповідає 
про свій досвід переміни: 
«Того часу вернувся мій розум 
до мене, і я вернувся до слави 
царства свого, і ясність моя 
вернулася на мене. І шукали 
мене мої радники та вельмо-
жі мої, і над царством своїм 
я був поставлений знову, і 
мені була додана дуже велика 
величність. Тепер я, Навухо-
доносор, хвалю й звеличую та 
славлю Небесного Царя, що всі 
чини Його – правда, а дорога 
Його – правосуддя, а тих, хто 
ходить у гордощах, Він може 
понизити» (Даниїла 4:33, 34).

«Колись гордий монарх 
став скромною Божою ди-
тиною, владний правитель 
і тиран – мудрим співчут-
ливим царем. У минулому 
він зневажав і ганьбив Не-
бесного Бога, а тепер визнав 
владу Всевишнього і ревно 

дбав про те, щоб його під-
дані були щасливими і мали 
страх перед Єговою».10

САВЛ З ТАРСА

Коли він був одним з най-
більш ревних гонителів цер-
кви Христа, і йому байдуже 
було, скільки крові проли-
лося заради досягнення його 
мети, Савл написав: «Переслі-
дував я аж до смерти цю путь, 
і в’язав, і до в’язниці вкидав 
чоловіків і жінок» (Дії 22:4).

Невір’я Савла було чес-
ним, однак воно не заслу-
говує прощення. «Розум, 
який противиться істині, 
побачить усе в спотворено-
му світлі. Він заплутається в 
неминучих тенетах ворога і 
буде все розглядати у світлі 
ворога».11

«Господь завжди дає лю-
дині роботу, яку їй слід вико-
нати. У цьому проявляється 
співпраця Бога і людини. 
Людина діє, підкоряючись 
даному їй Божественному 
світлу. Якби Савл сказав: 
«Господи, я взагалі не маю 
бажання слідувати Твоїм 
запропонованим вказівкам 
для мого спасіння», тоді на-
віть якби Господь дозволив 
десять разів світлу прося-
яти на Савла, воно було б 
марним. Завдання людини –  
співпраця з Божественними 
силами. Людина переживає 
найважчий і найсуворіший 
конфлікт, коли ставить за 
мету і приймає велике рі-
шення підпорядкувати свою 
волю і свій шлях волі Бога і 
Його шляху... Характер ви-
значить, яким буде рішення 
і дія, – дія, продиктована не 
почуттям або схильністю, а 
відомою волею Небесного 
Отця. Дотримуйтесь та ко-
ріться керівництву Святого 
Духа».12

мені, коли маю молитися за 
тебе, і за слуг твоїх, і за народ 
твій, щоб понищити жаби від 
тебе й від домів твоїх, – тільки 
в Річці вони позостануться». 
А той відсказав: «На завтра» 
(Вихід 8:4-6).

«Цар призначив наступ-
ний день, у глибині душі 
сподіваючись, що за цей 
час жаби зникнуть самі; 
таким чином він сподівав-
ся врятуватися від гіркого 
приниження, яким, на його 
думку, було впокорення пе-
ред Богом Ізраїля».7

Іншими словами, «зав-
тра» – це діюча стратегія са-
тани і це одна з найефектив-
ніших стратегій, які ведуть 
до смерті. З іншого боку, 
Святий Дух каже «сьогодні», 
тому що у нас немає гарантії, 
що буде завтра.

«Бог звертається до людей 
через Своїх слуг, посилаю-
чи застереження та викри-
ваючи гріх. Він кожному 
дає змогу виправити свої 
помилки, щоб вони не вко-
рінилися і не стали рисами 
характеру; але якщо хтось 
не бажає виправитися, то 
Божественна сила втручаєть-
ся, аби запобігти наслідкам 
його власних дій. З кожним 
разом людині дедалі легше 
зробити цей крок. Вона ро-
бить своє серце нечутливим 
до дії Святого Духа».8

«Хто заспокоює своє по-
рочне сумління думкою 
про те, що зможе зійти з 
гріховного шляху, варто 
йому лише цього захотіти; 
хто сподівається, що може 
легковажити закликами 
милості, не ризикуючи стати 
несприятливим до них, той 
чинить це, наражаючись 
на велику небезпеку для 
себе. Віддавшись великому 
бунтівникові, вони гадають, 
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Тільки-но Савл зрозумів 
і прийняв істину, він почав 
невтомно працювати для 
справи Христа, кажучи: «Я 
зробився рабом для всіх, щоб 
найбільше придбати» для 
Христа (1 до коринтян 9:19).

МОЯ СПРАВА І ВАША СПРАВА

«І це тому, що знаєте час, 
що пора нам уже пробудитись 
від сну. Бо тепер спасіння 
ближче до нас, аніж тоді, коли 
ми ввірували. Ніч минула, 
а день наблизився, тож від-
киньмо вчинки темряви й 
зодягнімось у зброю світла» 
(До римлян 13:11, 12).

«Коли грішник прихо-
дить до хреста і дивиться на 
Того, Хто помер, щоб спасти 
його, він може радіти повно-
тою радості, тому що гріхи 
його прощені. Схилившись 
біля хреста, він досягає най-
вищого місця, якого тільки 
може досягти. Світло пізнан-
ня слави Бога розкривається 
в особі Ісуса Христа; промов-
ляються слова прощення: 
«Живи, винуватий грішнику, 
живи. Твоє каяття прийняте, 
тому що Я знайшов вику-
плення».13

«Молодь особливо бен-
тежить ця фраза: «нове сер-
це». Вони не знають, що це 
означає. Вони чекають, що 
в їхніх почуттях відбудеться 
особлива переміна. Це вони 
називають наверненням. 
Через це тисячі спіткнулися 
і загинули, не розуміючи ви-
раз «Вам необхідно родитись 
згори».14

«Однією з найбільш рев-
них молитов, записаних у 
Слові Божому, є молитва 
Давида, коли він благав: 
«Серце чисте створи мені, 
Боже» (Псалом 51:12). Бог 
відповідає на таку молитву: 
«Серце нове дам вам». Цьо-

го не може зробити жодна 
смертна людина. Чоловіки 
і жінки повинні спочатку 
дуже серйозно просити у 
Бога про справжнє навер-
нення. Їм потрібно відчути 
творчу силу Святого Духа. 
Їм необхідно отримати нове 
серце, щоб Небесна благо-
дать зберігала їх м’якими 
та чуйними. Душа повинна 
звільнитися від духа егоїзму. 
Їм слід трудитися старанно і 
в покорі серця, щоразу шу-
каючи в Ісуса керівництва і 
підбадьорення. Тоді будівля 
буде гармонійно зростати у 
святий храм у Господі».15

«Щирі християни не ма-
ють сумнівного благочестя. 
Вони зодяглися в Господа 
Ісуса Христа і не передба-
чили нічого для тіла, щоб 
виконувати його бажання. 
Вони постійно дивлять-
ся на Ісуса, чекаючи Його 
повелінь, як слуга на сво-
го пана, або служниця на 
свою господиню. Куди б їх 
не повело Боже провидін-
ня, вони готові йти. Вони 
не приписують собі славу. 
Вони не вважають своїм те, 
що мають – освіту, таланти, 
власність, – вони вважають 
себе тільки управителями 
рясної благодаті Христа і 
слугами церкви заради Хри-
ста. Вони – вісники Господа, 
світло в темноті. Їхні серця 
б’ються в унісон з великим 
серцем Христа».16

Оскільки ми можемо от-
римати спасіння тільки тоді, 
коли повністю підкоримо 
себе Христу, щоб Він міг 
відтворити нас за Його по-
добою, не залишаймося в не-
знанні щодо такого великого 
спасіння. Ця пропозиція 
дається тільки в цьому ко-
роткому житті, яке невідомо 
скільки триватиме. Отже, є 

тільки один варіант для того, 
хто бажає отримати вічне 
життя, – відродження – і не 
завтра, а сьогодні.

Бог очікує цього від нас 
заради нашого вічного блага 
і щастя.

Господь близько!1 Амінь.

Посилання:
1. Наставник молоді, 26 вересня 

1901 року.
2. Свідоцтва для цер-

кви. – Т.3. – С.136.
3. Розум, характер і особистість. –  

Т.1. – С.72.
4. Свідоцтва для цер-

кви. – Т.5. – С.515.
5. Розум, характер і особистість. –  

Т.2. – С.691.
6. Там саме. – Т.1. – С.30, 31.
7. Патріархи і пророки. – С.265, 

266.
8. Там саме. – С.268.
9. Там саме. – С.269.
10. Пророки і царі. – С.521.
11. Біблійний коментар АСД [з 

коментарів Е.Г. Уайт]. – Т.6. –  
С.1057.

12. Там саме. – Т.6. – С.1058.
13. Там саме. – Т.5. – С.1033.
14. Наставник молоді, 26 вересня 

1901 року.
15. Біблійний коментар АСД [з 

коментарів Е.Г. Уайт]. – Т.4. –  
С.1165.

16. Там саме. – Т.6. – С.1081.
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НАСТАВ ЧАС
СТАНОВИЩЕ У СВІТІ

Планета Земля – наш 
дім – вийшла красивою і 
чудовою з рук Творця. Все 
було досконалим, створене 
з любов’ю і посвячене для 
людства, щоб воно могло 
ним насолоджуватися (див. 
Буття 1:31). Перший чо-
ловік і перша жінка були 
створені фізично краси-
вими, але, головне, вони 
володіли інтелектуальною 
досконалістю і правильним 
характером, який повинен 
був зміцнитися спілкуван-
ням з Творцем. «Безгрішна 
пара не носила одягу; вони, 
як і ангели, були зодягнені 
в сяйво світла і слави. І доки 
люди залишалися слухня-
ними Богові, ці шати світла 
вкривали їх».1

Ця досконала обстановка 
зберігалася до гріхопадіння, 
яке призвело світ до жах-
ливого стану зіпсованості, 
аморальності та гріха.

Представлені в Біблії Бо-
жественні принципи були 
залишені, вони були зведе-
ні до простих звичаїв, під-
порядкованих людським 
вподобанням. Більшість з 
тих, які залишилися захис-
никами істини, на жаль, 
дійшли до того, що збері-
гали релігію зовнішнього 
удавання,  встановивши 
форми і обряди, які не ма-
ють любові.

ЩО ОЗНАЧАЄ БУТИ 
РЕФОРМАТОРОМ?

Такий хаотичний сцена-
рій вимагає присутності 
реформаторів: «І руїни від-
вічні сини твої позабудовують, 
поставиш основи довічні, і 
будуть тебе називати: «За-
муровник пролому, направник 
шляхів для поселення!» (Ісаї 
58:12). Ця важлива місія, 
представлена пророком Іса-
єю, визначає народ, котрий 
займається відновленням 

Божественних принципів, 
які були анульовані і непра-
вильно представлені.

Бути реформатором – не 
означає пристосовуватися 
до цього сценарію. Це озна-
чає з силою і переконанням 
боротися за відновлення 
зруйнованих стовпів істи-
ни. Це означає залишатися 
вірним обов’язку захищати 
Закон Божий, навіть перед 
обличчям найсильнішої 
опозиції.

Неемія був слугою наймо-
гутнішого царя свого часу. 
Однак його серце турбувало 
усвідомлення того, що Єру-
салим, його батьківщина, був 
спустошений і знищений. 
Але він не розчаровувався 
через труднощі та відсут-
ність можливостей. Маючи 
властивий для реформато-
рів характер, він зробив усе 
необхідне для досягнення 
своєї мети. Під Божим ке-
рівництвом він переміг усі 

Арольдо Гесснер, Бразилія

 НАСТАВ ЧАС СТАТИ СПРАВЖНІМ   
 РЕФОРМАТОРОМ!
 Н Е Д І Л Я ,  6  Г Р У Д Н Я  2 0 2 0  Р О К У
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перепони і прибув до Єруса-
лиму з усім необхідним для 
відновлення міста його пред-
ків. І коли вороги спробува-
ли відволікти його від його 
роботи, або навіть знищити 
його, щоб робота відновлен-
ня не продовжувалась, він 
з переконаністю сказав: «Я 
роблю велику працю, і не можу 
прийти. Нащо буде перервана 
ця праця, як кину її та піду до 
вас?» (Неемії 6:3).

Сатана хоче втягнути нас 
у справи, які роблять нас 
нездатними бути реформа-
торами. Він хоче відволікти 
нашу увагу від урочистої 
спадщини, яку ми отримали 
через вічну Євангелію; однак 
як справжні реформатори 
ми повинні відповісти: «Я 
звершую велику працю, 
тому не можу зупинитися!»

ЧАС, В ЯКИЙ МИ ЖИВЕМО

Наші дні порівнюються з 
днями перед потопом. Як і 
в той час, встановлені Богом 
священні принципи забуті, 
відкинуті, їх висміюють. 
Сьогодні у світі вважаєть-
ся, що бути вірним – це не 
чеснота. Як і за днів Ноя, 
обжерливість, аморальність 
і нечесність стали звичними 
для людства. «І через розріст 
беззаконства, любов багатьох 
охолоне» (Від Матвія 24:12).

Послух Законові Божому 
як результат життя, онов-
леного Ісусом, надзвичайно 
рідко виявляється в наші 
дні. Релятивізм (від лат. 
relativus – “відносний” – не-
достовірність і відносність 
будь-якого знання – від ре-
дакції) веде людство в болото 
гріха. «Горе тим, що зло нази-
вають добром, а добро – злом, 
що ставлять темноту за 
світло, а світло – за темряву, 

що ставлять гірке за солодке, 
а солодке – за гірке!» (Ісаї 5:20).

Усе це показує, що Хри-
стос біля дверей. Його по-
вернення в цей світ ближче, 
ніж ми можемо собі уявити. 
За допомогою пророчих ча-
сів Натхнення показує нам, 
що цей час настає.

«У той час, коли народ, 
вважаючи себе народом Бо-
жим, буде пристосовуватися 
до світу і жити його життям, 
беручи разом з ним участь у 
заборонених розвагах; коли 
розкіш світу стане надбан-
ням церкви; коли битимуть 
у весільні дзвони, і всі люди, 
дивлячись у майбутнє, бу-
дуть впевнені в довгих роках 
земного добробуту і про-
цвітання, тоді, як сліпуча 
блискавка, надійде раптовий 
кінець їхнім рожевим мріям 
і оманливим надіям».2

ЧОГО БОГ ОЧІКУЄ ВІД 
РЕФОРМАТОРА?

М і с і я  р е ф о р м а т о -
рів – жити в цьому віці 
повного знищення Боже-
ственних принципів як вірні 
бастіони і захисники істини. 
Тепер час відновлення, і Бог 
чекає від Свого народу ре-
альної роботи реформації, 
починаючи з серця і роз-
виваючись у приготуванні 
до повернення Ісуса Христа 
(див. Дії 3:21).

Наш обов’язок – жити і 
практикувати принципи 
Слова Божого в наш час. Бог 
дав нам привілей свідчити 
про Його Ім’я, і ми не маємо 
права відволікатися.

«Ретельне запровадження 
в життя принципів, викладе-
них у Божому Слові, надто 
часто розцінюється як не-
важлива, незначна, не варта 
уваги справа. Але з огляду 

на всю серйозність постав-
леного на карту питання, 
ніщо не повинно вважатися 
дріб’язковим».3

Від нас як від Божого 
Останку Він очікує, що ми 
станемо вірними реформа-
торами. Однак ми не мо-
жемо повторити помилку 
юдейського народу. Вони 
були обраним народом, на-
родом святим, і це перепов-
нило їх самовдоволенням і 
гордістю. Уявивши, що вони 
завжди будуть володіти цим 
статусом, вони знехтували 
істинною релігією. Вони 
почали догоджати самим 
собі і забули про Бога. Їм 
було достатньо простого 
усвідомлення сімейної спад-
щини, і їхнє щоденне життя 
не відповідало їхньому віро-
сповіданню.

Здається, що з нами від-
бувається те саме. Ми були 
обрані Богом нести прапор 
істини в останній час. Ми 
не маємо права пишатися і 
дозволяти, щоб задоволення 
від того, що ми маємо такий 
привілей, змусило нас за-
бути нашу місію. Аби бути 
реформаторами, на яких 
Бог може розраховувати, 
нам необхідно розуміти, що 
наші серця повинні бути 
повністю перетворені благо-
даттю Христа. (Див. Єзекіїля 
36:26). Якщо ми матимемо 
нове серце, то Бог зможе ви-
користовувати нас у великій 
роботі відновлення.

ПОНЯТТЯ РЕФОРМАТОРА

Історія нашої церкви по-
чалася через необхідність 
зробити наголос на незмін-
ності Закону Божого. Його 
заповіді вічні, Його Закон 
вічний. Коли, заради зруч-
ності та об’єднання зі світом, 
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священні принципи були 
порушені, ми були покли-
кані залишитися на вузько-
му шляху в покорі Слову 
Божому. «Коли люди пов-
ністю задоволені власними 
досягненнями, від них важко 
очікувати чогось більшого».4 
Наші прабатьки реформації 
відразу ж прийняли місію 
зберігати Божественну спад-
щину.

Відповідальність нести 
ковчег тепер покладена на 
наші плечі. Ми повинні бути 
сповнені духом реформації. 
Ми не можемо зупинити 
роботу, яка почалася більше 
ста років тому. Нелегко йти 
цим шляхом, але саме ним 
ми повинні йти. Наш Боже-
ственний Супутник буде з 
нами на кожному кроці.

«Увіходьте тісними воріть-
ми, бо просторі ворота й широ-
ка дорога що веде до погибелі, – і 
нею багато-хто ходять. Бо 
тісні ті ворота, і вузька та 
дорога, що веде до життя, – і 
мало таких, що знаходять її!» 
(Від Матвія 7:13, 14). Ці шля-
хи різні, окремі, вони йдуть 
у протилежних напрямках. 
Один шлях веде до життя 
вічного, а інший – до вічної 
смерті. Я бачила відмінність 
між цими шляхами, а та-
кож відмінність між група-
ми людей, які йшли ними. 
Шляхи прямо протилежні: 
один – широкий і гладкий, а 
інший – вузький і скелястий. 
Так само і групи людей, які 
йдуть ними, протилежні в ха-
рактері, житті, одязі й мові».5

Бути реформатором озна-
чає щодня жити, виражаю-
чи справжність нашої релігії. 
Ми успадкували від наших 
прабатьків блаженну надію 
на прихід Ісуса на цю Землю. 
Було явлене сяйво четвер-

тої заповіді на скрижалях 
Закону Божого, і сьомий 
день, субота спокою, є части-
ною нашого християнського 
життя. Додавши до нашого 
імені – «Реформаційний 
Рух», – ми усвідомлюємо, 
що наша духовна хода може 
занепасти, якщо ми будемо 
спати. Реформувати – зна-
чить змінювати від чогось 
гіршого до чогось кращого. 
Однак при реформації ми 
повинні зберігати, підтри-
мувати Боже Слово на його 
місці як наше єдине прави-
ло віри і практики.

ПОВЕРНЕННЯ ХРИСТА

Найбільша подія в істо-
рії – це Другий прихід Ісуса 
на цю землю, для того щоб 
знайти Свою церкву. Оскіль-
ки ми є адвентистами, тому 
що очікуємо Його повернен-
ня, то ми – кандидати на те, 
що з радістю насолодимося 
цим епічним моментом. 
Наша кінцева мета – підне-
стися з Ісусом на хмарах і по-
чати шлях до вічного дому.

Однак, щоб досягти його, 
необхідна підготовка. Очіку-
вання Ісуса означає приготу-
вання, вірність і цілковиту 
покірність Йому. Чекати 
Його, називаючи себе Його 
дітьми, і в той самий час 
присвячувати свою любов 
речам цього світу, – це зра-
да. І сатана пропонує нам 
безліч принад, аби відвер-
нути нашу увагу від Христа 
і Його повернення, щоб ми 
направили свій погляд на 
світ і його принади і серцем 
прив’язалися до них, як це 
було за днів Ноя (див. Від 
Луки 17:26, 27).

«Мені було показано, що 
нам як народу загрожує 
небезпека уподібнитися до 

світу, замість того щоб упо-
дібнюватися до образу Хри-
ста. Зараз ми знаходимося 
біля самих кордонів вічного 
світу, але ворог душ має на 
меті вселити нам те, що кі-
нець часу ще дуже далеко. 
Сатана буде всіма можливи-
ми способами нападати на 
тих, хто називає себе дітьми 
Божими, які дотримуються 
заповідей і очікують Другого 
приходу нашого Спасителя 
на хмарах небесних із вели-
кою силою та славою. Він 
буде переконувати багатьох 
якнайдалі відсунути злий 
день, уподібнитися духомдо 
цього світу й наслідувати 
його звичаям».6

Ми не можемо ані на мить 
відвернути свій погляд від 
Неба і його чудес, які обіцяні 
вірним. Багато хто з нас не 
часто думають про вічність, 
проте ми робимо все мож-
ливе, щоб узяти якомога 
більше від цього земного 
життя. У нього ми вклада-
ємо увесь свій час, сили і 
гроші. Ми можемо навіть 
досягти всього, що тільки 
можливе в цьому світі, але 
не бути попечатаними. «Яка 
ж користь людині, що здобуде 
ввесь світ, але занапастить чи 
згубить себе?» (Від Луки 9:25). 
Чи хочете ви жити на Небі? 
Якщо так, то настав час стати 
справжнім реформатором, 
який чекає та наближає по-
вернення Ісуса!

СУБОТА

Одна з великих Біблійних 
істин, прихованих практич-
но від усього людства протя-
гом століть, – це законність 
суботи четвертої заповіді 
Закону Божого. Вона була 
дана нашим прабатькам 
як символ Його любові й 
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турботи про людство. І з тих 
пір сатана прагне приховати, 
скасувати і знищити святий 
день Господній. Чому? Тому 
що субота вказує на Ісуса як 
нашого Творця, Спасителя 
і верховного Царя Всесвіту.

«Якщо б увесь світ святку-
вав суботу, думки і почуття 
людей були б звернені до 
Творця як до об’єкта бла-
гоговіння і поклоніння; тоді 
не було б жодного ідолопо-
клонника, атеїста або невір-
ного. Дотримання суботи є 
ознакою вірності правдиво-
му Богові».7

Коли вісниця Господа от-
римала видіння про Небесну 
Святиню, їй було показане 
особливе сяйво, яке оточує 
четверту заповідь, що давало 
їй перевагу перед іншими 
заповідями. Це свідчило не 
тільки про те, що ця заповідь 
не була скасована, але також 
і про те, що вона є Божою 
печаткою, яка визначає Його 
народ.

«Для тих, хто святкує 
день суботній, він є ознакою 
освячення. Справжнє освя-
чення – це згода з Богом, 
єднання з Ним у характері. 
Воно приходить через по-
кору принципам, що відо-
бражають Його характер. І 
субота – це ознака послуху. 
Той, хто щиро кориться чет-
вертій заповіді, буде кори-
тися і всьому Законові. Така 
людина освячується через 
послух».8

А як ми святкуємо суботу? 
Про що ми говоримо і ду-
маємо протягом Божих свя-
щенних годин? Ми вже бага-
то зробили щодо цього – ми 
не працюємо в суботу, ми не 
купуємо і не продаємо в цей 
день, ми не готуємо їжу в цей 
день і ми присвячуємо його 
церкві і місіонерській роботі. 

Однак освячення суботи не 
полягає тільки в цьому. Воно 
починається з приготування: 
слід подбати про те, щоб усе 
було готове, для того щоб 
насолоджуватися суботою 
в спілкуванні з Ісусом. Межі 
святого дня священні. Ми 
повинні бути вірними як 
при зустрічі суботи, так і до 
самого її закінчення. Сім’я 
повинна в гармонії насолод-
жуватися цими годинами. 
Наші думки мають бути 
полонені Ісусом у цей день. 
Наша єдина мета в день 
суботній – це зосередитися 
на виконанні волі Божої, а 
не своєї власної. (Див. Ісаї 
58:13, 14). Настав час стати 
справжнім реформатором у 
дотриманні суботи!

СВІТСЬКІСТЬ

Від самого початку сатана 
мав намір відокремити нас 
від Бога. І заради цього він 
представляє світ і його теорії 
нам, як щось дуже цінне, ма-
ючи на увазі, що його втрата 
принесе нам нещастя, так 
само, як він спокусив Єву 
забороненим плодом. Коли 
сатана підняв Ісуса на високу 
гору, то показав Йому всю 
велич світу, його царства і 
їхню славу, обіцяючи Йому, 
що Він буде володіти ним, 
якщо тільки поклониться 
йому. «Але Христос був не-
похитний. Він відчував силу 
цієї спокуси, але поборов її 
заради нас і замість нас».9

Сатана також представ-
ляє світ і його звичаї нам, 
як досягнення. Нас постійно 
зваблюють «прекрасним 
плодом» світського життя і 
запрошують взяти в ньому 
участь. І, на жаль, досягають 
успіху. Церква зазнала вели-
ких втрат через те, що підда-
лася нападкам ворога. Ми не 

відбили їх словами «Написа-
но», як це зробив Ісус. У цей 
урочистий час попечатуван-
ня наш розум поглинений 
світськими справами. Апо-
стол Іван застерігає нас: «Не 
любіть світу, ані того, що в 
світі. Коли любить хто світ, у 
тім немає любови Отцівської» 
(1 Івана 2:15).

«Поглинення земними 
турботами завжди було у 
сатани найуспішнішою спо-
кусою. Він прагне, щоб серце 
і розум людей були постійно 
поглинені світськими споку-
сами і в них не залишалося б 
місця для Небесного. Сатана 
управляє розумом людини 
в її любові до світського. 
Земне затуляє Небесне і ви-
даляє Господа з поля зору 
і розуміння... Люди зачаро-
вані блискучою світською 
мішурою. Вони настільки 
захоплені земними благами, 
що багато хто готовий піти 
на будь-який гріх заради до-
сягнення світської вигоди».10

ОДЯГ

Один з основних доказів 
нашої релігії – це наш зов-
нішній вигляд – те, як ми 
представляємо себе. Боже 
Слово відкриває, як повинен 
одягатися справжній хри-
стиянин. Але бажання стати 
подібними до невіруючих 
людей привело дітей Божих 
до того, що вони одягаються, 
як світ. Вони ігнорують зали-
шені нам Богом настанови і 
вирішують слідувати за сво-
їм власним смаком. Подібно 
до Єви, вони вірять не Слову 
Бога, а словам ворога.

«Багато хто з нас одягають-
ся, як світські люди, бажаю-
чи впливати на невіруючих, 
але це є не що інше, як сумна 
омана. Якщо вони справді 
хочуть справляти на людей  
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вплив задля спасіння, то 
повинні жити відповідно до 
свого сповідання, показувати 
свою віру в праведних ділах 
і поводити себе так, щоб 
різниця між християнином 
і світською людиною була 
очевидною для всіх. Слова, 
одяг, вчинки повинні говори-
ти на користь Бога. Тоді вони 
будуть справляти святий 
вплив на всіх оточуючих, і 
навіть невіруючі люди зрозу-
міють, що вони перебувають 
з Ісусом. Якщо хтось хоче 
впливати на користь істини, 
то повинен жити відповідно 
до свого сповідання і тим 
самим наслідувати своєму 
смиренному Зразку».11

«Життя християнина буде 
позначене самозреченням і 
жертовністю. Одяг усіх, хто 
йде шляхом, прокладеним 
для викуплених Господом, 
свідчитиме про навернення 
їхнього смаку».12

ЗАХИСТ ВІД АМОРАЛЬНОСТІ

Одяг з фігового листя не 
за Божою волею. Моральний 
захист – це гідність христи-
янського одягу. Хтивість – це 
пастка, яку сатана встановив 
для нас. І діти Божі повинні 
бути захищені від цієї споку-
си за допомогою постійного 
зв’язку з Христом. Той, хто 
не утвердив свої ноги на 
Скелі, не зможе протисто-

яти спокусі. І 
не тільки це; 
той, хто про-
вокує спокусу 
в інших людях 
через свою по-
ведінку, таку 
як невідповід-
ний одяг, буде 
також винний, 
як і той, хто 
спокушаєть-
ся. «Бо все, що 

в світі: пожадливість тілесна, 
і пожадливість очам, і пиха 
життєва, – це не від Отця, а 
від світу» (1 Івана 2:16).

«Світ не потрібно направ-
ляти в церкву лише для того, 
щоб він уклав з нею шлюб-
ний союз, який має якусь 
подобу єдності».13

Настав час стати справж-
німи реформаторами! Одя-
гатися потрібно зі смаком і 
одяг повинен бути хорошої 
якості. Але від того, що не до 
вподоби Богові, що свідчить 
про хтивість і відсутність 
скромності, від «фігового 
листя», ми як християни 
повинні відмовитися.

«Нехай не озлоблює ваші 
серця оманливість цього 
гріха. Мода розтліває ро-
зум і роз’їдає духовність 
нашого народу. Відданість 
моді проникає в церкви 
адвентистів сьомого дня і 
розділяє наш народ з Богом 
більше, ніж будь-яка інша 
сила. Мені було показано, 
що наші церковні правила 
дуже недосконалі. Будь-які 
прояви гордості в одязі, що 
заборонені Словом Божим, 
повинні бути достатнім при-
водом для того, щоб піддати 
людину церковній дисци-
пліні. Якщо, незважаючи на 
всі попередження, заклики і 
благання, триває наслідуван-
ня своїй спотвореній волі, це 

може бути розцінене як до-
каз того, що серце ні в чому 
не уподібнилось до Христа. 
Такі люди служать і покло-
няються тільки своєму «я», і 
один удаваний християнин 
відведе багатьох від Бога».14

ПРИКЛАДИ СПРАВЖНІХ 
РЕФОРМАТОРІВ

Ілля був справжнім ре-
форматором. Він ставив 
принципи понад усе. Ризи-
куючи своїм власним жит-
тям, він привів народ до 
рішення залишити ідоло-
поклонство і повернутися до 
Бога. Біблія згадує його як 
символ роботи відновлення 
в останні дні (див. Від Марка 
9:12; Малахії 4:5, 6). Вірні, які 
не схиляють коліна перед 
Ваалом, – це ті, на кого Бог 
може розраховувати зараз.

Іван Хреститель в дусі Іллі 
також проповідував непопу-
лярні істини, називаючи гріх 
своїм ім’ям, готуючи, таким 
чином, шлях для Месії. Він 
віддав своє життя за те, що 
виконував свій обов’язок як 
реформатор. Однак його 
ім’я записане серед великих 
у Царстві Христа, Який ска-
зав про нього: «Між народже-
ними від жінок нема більшого 
понад Івана. Та найменший у 
Божому Царстві – той біль-
ший за нього» (Від Луки 7:28).

В епоху Середньовіччя 
хоробрі реформатори пов-
ставали на захист Біблійних 
істин. Бог використовував 
Лютера та інших людей у 
великій роботі піднесення 
принципів Його Слова; його 
переслідувачі часто погро-
жували йому смертю, але він 
ніколи не ухилявся від ясного 
обов’язку говорити істину і 
жити згідно з нею, як вона є 
у Христі. Одного разу, коли 
йому порадили не з’являти-
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ся перед правителями, які 
звинувачували його, Лютер 
відповів: «Навіть якби у Вор-
мсі було стільки дияволів, 
скільки черепиці на даху, я 
все одно б пішов».15

Цей мужній дух, що ха-
рактеризує всіх реформа-
торів, був також властивий 
піонерам Реформаційного 
Руху. Перед лицем насмішок 
і звинувачень вони твердо 
стояли на захист істини, на-
віть ціною власного життя. І, 
завдяки зусиллям цих сміли-
вих воїнів віри, ми сьогодні 
тут.

Дух Пророцтва підкрес-
лює важливість Христопо-
дібного характеру в роботі 
реформації сьогодні.

«Реформатори – це не 
руйнівники. Вони ніколи не 
прагнуть погубити тих, хто 
не згідний з їхніми планами 
і не приймає їх. Реформато-
рам потрібно йти вперед, а 
не відступати. Вони повинні 
бути рішучими, твердими, 
непохитними, стійкими, 
однак не можна допустити, 
щоб твердість переродила-
ся в деспотичний дух. Бог 
бажає, щоб усі, хто служить 
Йому, були твердими, як 
скеля, там, де справа стосу-
ється принципу, але разом 
з тим залишалися лагідними 
і смиренними серцем, як 
Христос. І тоді, перебуваю-
чи у Христі, вони зможуть 
працювати так, як працював 
би Він, якби був на їхньому 
місці».16

Ми не маємо права за-
плямувати роботу духом 
«грубості та звинувачень», 
він «не притаманний героїз-
му в справі реформ нашого 
часу».17

Завдяки Божій милості 
Його характер може бути 
насаджений у наших серцях. 

І коли цей характер повні-
стю закріпиться в нашому 
житті, ми будемо такими 
реформаторами, як Христос. 
Ми матимемо Божественну 
мудрість, щоб застосувати 
правильні слова до грішної 
жінки або викрити запаль-
ного Петра. Ми зможемо і 
благословляти людей, і пере-
вертати столи міняльників. 
Але без Духа Христа ми не 
зможемо стати справжніми 
реформаторами. Ми живе-
мо в час відновлення всього, 
і Христос повинен жити в 
нас, аби виконати те, чого Він 
очікує від нас.

ВИСНОВОК

Ілля був переслідуваний і 
гнаний всюди, однак Бог за-
ховав його. Він був засудже-
ний до смерті царицею-ідо-
лопоклонницею, коли за-
кликав народ до реформації. 
Звершивши своє служіння, 
він був піднесений на Небо, 
не побачивши смерті.

З Іваном Хрестителем 
погано поводилися, його 
зганьбили й ув’язнили. Його 
коротке і благословенне слу-
жіння закінчилося, коли він 
був заарештований і страче-
ний.

Більшість реформаторів 
у Середньовіччі були пере-
слідувані і страчені за те, що 
слідували своєму заклику 
звершувати реформи в Бо-
жій справі. «Та й усі, хто 
хоче жити побожно у Христі 
Ісусі, – будуть переслідувані» 
(2 до Тимофія 3:12).

Не має значення, що ста-
неться з нами в результаті 
сповідання нашої віри. Пе-
ред нами один з найтемні-
ших розділів у земній історії. 
Нас приведуть до влади, нас 
судитимуть і несправедливо 
засуджуватимуть. Однак 

що важливіше? Ісус велить 
нам: «Будь вірний до смерти, 
і Я тобі дам вінця життя!» 
(Об’явлення 2:10). Обітниця 
для істинних реформаторів, 
які живуть в останні дні, зву-
чить так: «Переможцеві сісти 
Я дам на Моєму престолі зо 
Мною, як і Я переміг був, і з 
Отцем Своїм сів на престолі 
Його» (Об’явлення 3:21). У 
книзі Ісаї (51:11) написано, 
що нагорода для вірного 
реформатора буде ні з чим 
незрівнянна та вічна.

Істинний реформатор 
зустрінеться з переслідуван-
ням, зневажанням і обра-
зою. Але роботу необхідно 
звершити. Я був покликаний 
виконати цю місію. Ти був 
покликаний виконати цю 
місію. Чого ми чекаємо? Не-
хай Святий Дух керує нами, 
щоб ми стали справжніми 
реформаторами!
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4. Там саме. –  С.239.
5. Християнські досвіди і вчення 

Еллен Г. Уайт. –  С.156.
6. Свідоцтва для церкви. –  Т.4. –  

С.306.
7. Велика боротьба. –  С.438.
8. Свідоцтва для церкви. –  Т.6. –  

С.350.
9. Вибрані вісті. –  Кн.1. –  С.255.
10. Там саме. –  С.254, 255.
11. Євангелизм. –  С.672.
12. Дії апостолів. –  С.523.
13. Свідоцтва для проповідників. –  

С.265.
14. Свідоцтва для церкви. –  Т.4. –  

С.647, 648.
15. Баллок, Томас А. Історія сучас-

ної Європи. –  С.44. Британська 
бібліотека, 1871.

16. Свідоцтва для церкви. –  
Т.6 – С.151.

17. Там саме.
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Настав час проголо-
сити істини віри. 
Існує справжня іс-

тина для цього часу, яка від-
крита в дорогоцінному світлі 
Небесної Святині.

Ось як перо Натхнення 
описує його: «Народ Божий 
повинен чітко розуміти пи-
тання про Святиню і Слід-
чий Суд. Усі віруючі мають 
знати про діяльність свого 
великого Первосвященни-
ка, інакше вони не зможуть 
мати віри, необхідної на цей 
час, і зайняти положення, 
яке призначив їм Бог. Кож-
на людина може спасти або 
загубити свою душу. Справа 
кожного розглядається Бо-
гом. Кожний зустрінеться 
віч-на-віч з великим Суддею. 
Тому важливо, щоб кожна 
людина частіше замислюва-
лася над урочистими сцена-
ми суду, коли відкриються 
Небесні книги і кожна душа, 
як було показано Даниїлу, 
отримає відповідну плату в 
кінці днів.

Усі, хто отримали світло 
щодо цих питань, покликані 
свідчити іншим про великі 
істини, доручені їм Богом. 
Небесна Святиня – центр слу-
жіння Христа задля спасіння 
людини. Це стосується кожної 
душі на землі. Вона відкриває 
План спасіння, підводячи нас 
аж до кінця часу, до славного 
завершення боротьби між 
праведністю і гріхом. Тому 
надзвичайно важливо, щоб усі 
віруючі старанно досліджу-
вали ці питання і могли дати 
відповідь кожному, хто дома-
гатиметься в них звіту щодо 
їхньої надії».1

Настав час, коли ви повинні 
знати, у що ви вірите в тому, 
що стосується істини про 
Святиню, оскільки всі істини 
для цього часу втілені там. 
Святиня говорить про втілен-
ня Христа і Його смерть на 
хресті. Вона розкриває істину 
про виправдання, освячення і 
про викуплення. Вона навчає 
істини про хрещення, істини 
про суботу (попечатування) і 

Закон, а також навчає істини 
про закони реформи здо-
ров’я. І, як згадано вище, істи-
на про Слідчий Суд (служіння 
Христа у Святому Святих), 
завершальний Суд та інші 
істини, які ми сповідуємо, 
втілені у Святині.

Зараз особливо зосередь-
мося на вістці Трьох Ангелів 
з 14 розділу книги Об’явлення, 
а також Іншого Ангела з 18 
розділу книги Об’явлення.

ВІЧНА ЄВАНГЕЛІЯ
«Третій Ангел з 14-го роз-

ділу книги Об’явлення пред-
ставлений таким, котрий 
стрімко летить посеред неба 
і промовляє гучним голосом: 
«Тут терпеливість святих, 
що додержують заповіді Божі 
та Ісусову віру!» (Об’явлення 
14:12). Тут показана суть ро-
боти Божого народу. Вони 
мають настільки серйозну 
звістку, що зображені такими, 
котрі летять перед усім сві-
том і представляють її. Вони 
тримають у своїх руках хліб 

Сезар Перез Діаз, Мексика

 НАСТАВ ЧАС ЗНАТИ, У ЩО ВИ ВІРИТЕ!
 С Е Р Е Д А ,  9  Г Р У Д Н Я  2 0 2 0  Р О К У
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життя для голодуючого світу. 
Любов Христа спонукає їх до 
цього. Це остання звістка. Піс-
ля того як ця звістка звершить 
свою роботу, не буде більше 
звістки, не буде запрошень 
Божественної милості. Яка 
величезна довіра! Яка вели-
чезна відповідальність лягає 
на всіх нас – проповідувати 
людям слова милостивого 
запрошення: «А Дух і невіста 
говорять: «Прийди!» А хто 
чує, хай каже: «Прийди!» І хто 
прагне, хай прийде, і хто хоче, 
хай воду життя бере дармо!» 
(Об’явлення 22:17).

Кожен, хто чує, повинен 
сказати: прийди. І це повинні 
робити не тільки проповідни-
ки, а й увесь народ. Усі повин-
ні взяти участь у цьому запро-
шенні. Усі повинні поширю-
вати навколо себе вплив, що 
сприяє наверненню душ, не 
тільки своїм сповіданням, а 
й характером і одягом. Вони 
стали піклувальниками цього 
світу, виконавцями волі Того, 
Хто відкрив людям священну 
істину. О, якби всі змогли усві-
домити гідність і славу довіри, 
яка надана їм Богом!»2

Нам необхідно знати суть 
Третьої ангельської звістки, яку 
необхідно сповістити всьому 
світові. Це Закон і вічна Єван-
гелія. Іноді люди запитують, 
чому вона названа вічною 
Євангелією. Оскільки Закон 
вічний і Євангелія – добра звіст-
ка про спасіння – також вічна.

«Ніхто не може правильно 
подати Божий Закон без Єван-
гелії або Євангелію без Закону. 
Закон – це втілена Євангелія, 
а Євангелія – це розкритий 
Закон. Закон – корінь, Єван-
гелія – пахучий цвіт та плід, 
який приносить цей корень».3

«Закон і Євангелія перебу-
вають у досконалій гармонії, 
підкріплюючи один одного. У 
всій своїй величі Закон звер-

тається до совісті грішника, 
змушуючи його відчути по-
требу в Христі як Жертві за 
гріх. Євангелія визнає силу 
і непохитність Закону. «Я не 
пізнав гріха, як тільки через 
Закон», – проголошує Павло 
(До римлян 7:7). Відчуття грі-
ховності, що породжується 
Законом, приводить гріш-
ника до Спасителя. У своїй 
великій потребі людина може 
представити могутні доводи, 
які даровані їй Голгофським 
хрестом. Вона може претен-
дувати на праведність Христа, 
тому що вона зараховується 
кожному грішникові, котрий 
кається. Бог проголошує: 
«Того, хто до мене приходить, 
Я не вижену геть» (Від Івана 
6:37).«Коли ми свої гріхи визна-
ємо, то Він вірний та правед-
ний, щоб гріхи нам простити, 
та очистити нас від неправди 
всілякої» (1 Івана 1:9)».4

У книзі Об’явлення (14:12) 
ми читаємо про «Ісусову віру». 
Що таке Ісусова віра, яка 
закладена в Третій ангель-
ській звістці? Ісус поніс наші 
злочини як Спаситель, Який 
прощає гріх. Він прийшов у 
наш світ і взяв наші гріхи на 
Себе, аби ми могли отримати 
Його праведність. І віра в силу 
Христа спасти нас абсолютно 
і повністю – це Ісусова віра. 
Однак у той час як Закон 
розкриває наші гріхи, він не 
надає засіб для зцілення. Тіль-
ки Євангелія Христа може 
надати прощення. Щоб мати 
прощення, грішники повинні 
покаятися перед Богом, Чий 
Закон був ними порушений, 
повірити в Христа і Його ви-
купну Жертву.

СВІТЛО ЗВІСТКИ ІНШОГО 
АНГЕЛА

На жаль, «Господу завда-
но образи. Прапор істини, 
прапори Першої, Другої та 

Третьої ангельських звісток 
утоптані в болото. Якщо вар-
тові вводять людей в оману 
подібним чином, Бог спитає 
з деяких, чому вони проявили 
таку духовну короткозорість 
і не розгледіли, чим годують 
Боже стадо».5

«Нам загрожує небезпе-
ка звіщати Трьохангельську 
звістку настільки невизна-
чено, що вона не справить 
на людей ніякого враження. 
Оскільки на розгляд вино-
сяться багато інших питань, 
сама звістка, яка повинна 
бути проголошена з силою, 
стає невиразною і беззвуч-
ною».6

Отже, Господь був настіль-
ки милостивий, що послав 
Іншого Ангела, який об’єднав 
свій голос з Третім Ангелом. 
Він не приніс нову звістку, але 
посилив існуючу.

«Звістка Третього Ангела 
повинна бути проголошена 
з силою. Міць проголошення 
Першої та Другої звісток не-
обхідно збільшити в Третій. У 
книзі Об’явлення Іван говорить 
про Небесного вісника, який 
об’єднується з Третім Анге-
лом: «Побачив я іншого Ангола, 
що сходив із неба, і що владу 
велику він мав. І земля освіти-
лась від слави його. І він гучним 
голосом кликнув» (Об’явлення 
18:1, 2)».7

«Третя ангельська звістка 
повинна поширюватися по 
землі і пробуджувати народ, 
і привернути їхню увагу до 
заповідей Божих та Ісусової 
віри. Інший Ангел об’єднує 
свій голос з Третім Ангелом, 
і земля освітлюється його сла-
вою. Світло посилюється і сяє 
для всіх народів землі. Воно 
має бути наче палаючий смо-
лоскип. Воно супроводжу-
ватиметься великою силою, 
поки його золоті промені 
не впадуть на кожен язик, 
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кожен народ і кожну націю 
на всій землі. Дозвольте мені 
запитати вас: що ви робите, 
аби приготуватися до цієї 
роботи? Чи будуєте ви для 
вічності? Ви повинні пам’ята-
ти, що цей Ангел представляє 
народ, який має цю звістку, 
аби сповіщати її світові. Чи 
знаходитеся ви серед цього 
народу? Чи насправді ви ві-
рите, що ця робота, в якій ми 
беремо участь, дійсно є Тре-
тьою ангельською звісткою? 
Якщо так, то ви розумієте, 
що нам належить виконати 
могутню роботу, і що ми 
повинні відповідати їй. Ми 
повинні освятитися строгою 
покорою істині, встановивши 
правильні відносини з Богом 
і Його роботою».8

Є люди, які думають, що не 
має значення те, в якій вони 
знаходяться конфесії, однак, 
згідно з цими словами, ми 
покликані бути серед наро-
ду, представленого Ангелом, 
який освітлює землю своєю 
славою. Це народ, який бере 
участь у проголошенні доро-
гоцінної істини для теперіш-
нього часу.

Однак є народ, який від-
мовляється від своєї власної 
волі і прагне виконувати Божу 
волю, народ, у чиєму серці і 
житті записаний Божествен-
ний Закон.

«Вісімнадцятий розділ книги 
Об’явлення вказує на той час, 
коли внаслідок відкинення 
потрійного застереження з 
книги Об’явлення (14:6-12) цер-
ква опиниться у становищі, 
про яке пророкував Другий 
Ангел; і тоді народ Божий, 
котрий усе ще перебував у 
Вавилоні, буде покликаний 
залишити його. Це буде ос-
тання вістка, звернена до 
світу, і вона виконає своє 
призначення. У той час, як 
ті, «хто не вірив у правду, але 

полюбив неправду» (2 до солунян 
2:12), будуть залишені на дію 
омани і віритимуть неправді, 
світло істини засяє для тих, 
чиї серця відкриті для його 
прийняття, і всі діти Божі, які 
перебувають у Вавилоні, від-
гукнуться на заклик: «Вийдіть 
із нього, люди мої» (Об’явлення 
18:4)».9

Звістка, що представлена 
Четвертим Ангелом, засно-
вана на книзі Об’явлення 3:18, 
19. Ось як перо Натхнення 
описує її: «Мені пишуть, 
запитуючи, чи є звістка про 
виправдання вірою звісткою 
Третього Ангела, і я відпо-
відаю: «Це воістину звістка 
Третього Ангела».10

РОБОТА ОЧИЩЕННЯ, 
ПРИГОТУВАННЯ, 
РЕФОРМАЦІЇ

Пророцтва 18 розділу кни-
ги Об’явлення  незабаром 
виконаються. Під час прого-
лошення Третьої ангельської 
звістки Інший Ангел, який 
сходить з неба, наповнює 
землю славою Божою і через 
пізнання Ісуса Христа, нашо-
го Спасителя, Святий Дух 
завершить Свою роботу очи-
щення розуму та серця всіх 
віруючих людей. Господь 
проголошує: «І покроплю 
вас чистою водою, – і станете 
чисті; зо всіх ваших нечистот 
і зо всіх ваших бовванів очищу 
вас. І дам вам нове серце, і но-
вого духа дам у ваше нутро, і 
викину камінне серце з вашого 
тіла, і дам вам серце м’ясне. 
І духа Свого дам Я до вашого 
нутра, і зроблю Я те, що уста-
вами Моїми будете ходити, а 
постанови Мої будете стерег-
ти та виконувати» (Єзекіїля 
36:25-27). Це робота Святого 
Духа, Який був посланий 
Богом виконати особливу 
роботу. Вона розпочалася у 
1888 році.

Увесь 18 розділ книги Об’яв-
лення виконається при слав-
ному завершенні цієї роботи, 
яка ще не закінчена. Світло 
звістки Четвертого Ангела 
почало сяяти в тому вража-
ючому русі в Міннеаполісі в 
1888 році. Єдиний розумний 
висновок – це те, що люди 
завадили цьому світлові.

«Наближається час випро-
бувань, бо лунає вже Гучний 
Поклик Третього Ангела в 
одкровенні про праведність 
Христа-Викупителя, Який 
прощає гріх. Так починає 
зливатися світло Ангела, чия 
слава наповнить всю землю. 
Бо такою є робота кожного 
віруючого, до кого звернена 
звістка застереження, – підне-
сти Ісуса, представити Його 
світові як явленого в образах 
і символах, в одкровеннях 
пророків, в уроках, даних 
Його учням, і в дивовижних 
чудесах, звершених заради 
синів людських».11

Звістка надії, що принесена 
цим Ангелом (див. Об’явлен-
ня 18:1), – це звістка Вірного 
Свідка церкви в Лаодикії, яка 
символізує рух Реформації.

Цей Ангел, який приєднує 
свій голос до проголошення 
Третьої звістки, освітить усю 
землю своєю славою. Таким 
чином передречена робота 
величезного розмаху і надзви-
чайної сили. Усі перешкоди 
будуть подолані могутнім 
рухом, який з’явиться при 
проголошенні останнього за-
стереження Третього Ангела. 
Деякі не усвідомлюють, що 
це релігійний рух, але наступ-
ний параграф нам це прояс-
нює: «Про Вавилон цього разу 
сказано: «Гріхи бо його досягли 
аж до неба, і Бог ізгадав про не-
правди його» (Об’явлення 18:5). 
Він наповнив міру своєї про-
вини, і повинен бути скоро 
знищений. Однак Бог усе ще 
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має народ у Вавилоні і перед 
злиттям Його судів ці вірні 
люди повинні бути викликані, 
«щоб не сталися... спільниками 
гріхів його, і щоб не потрапили 
в карання його». Звідси й рух, 
що представлений в символі 
Ангела, який сходив з неба, 
освітив землю своєю славою, 
і проголошував гучним го-
лосом про гріхи Вавилона. У 
зв’язку з його звісткою чути 
заклик: «Вийдіть із нього, люди 
мої». Коли ці застереження 
приєднуються до звістки Тре-
тього Ангела, вона переростає 
в Гучний Поклик».12

«Найважливіше запитання 
в цей час: «Хто на боці Госпо-
да? Хто об’єднається з Анге-
лом у сповіщенні звістки істи-
ни світові? Хто прийме світло, 
яке повинно наповнити всю 
землю своєю славою?»13

ВІДРІКАЮЧИСЬ ВІД СЕБЕ 
І ЖИВУЧИ ДЛЯ ХРИСТА

Третій Ангел, який летить 
посеред неба і проголошує 
заповіді Божі й свідчення Ісу-
са, – це наша робота. Звістка 
не втрачає своєї сили, оскіль-
ки Ангел представлений у по-
льоті, й Іван Богослов бачить, 
що сила його збільшується, 
доки вся земля не освітиться 
його славою. Шлях народу, 
який дотримується Божих за-
повідей, прокладений вперед, 
тільки вперед. Звістка істини, 
яку ми несемо, повинна дійти 
до кожного язика, кожного 
племені і народу, доки земля 
не заповниться його славою. 
Чи готуємося ми до великого 
злиття Духа Божого?

«Нам немає необхідно-
сті турбуватися про Пізній 
дощ. Все, що ми повинні 
робити, – зберегти посудини 
чистими, бути на правильно-
му боці й приготуватися до 
прийняття Небесного дощу, 
постійно молячись: «Нехай 

Пізній дощ наповнить мою 
посудину. Нехай світло слав-
ного Іншого Ангела, який 
об’єднується з Третім Ан-
гелом, осяє своєю славою і 
мене; даруй мені брати участь 
у цій роботі, звіщати цю звіст-
ку; дозволь мені бути співпра-
цівником з Ісусом Христом!» 
Якщо ви таким чином шука-
тимете Бога, Він подарує вам 
готовність і Свою благодать 
повсякчас.

Вам не варто турбуватися. 
Вам не потрібно думати, що 
настане особливий час, коли 
ви маєте бути розіп’яті. Саме 
зараз той час, коли ви по-
винні розіп’яти себе. Кожен 
день, кожну годину «я» має 
вмирати, «я» має розпина-
тися, і тоді, коли настане час 
справжнього випробування 
Божого народу, вічні Руки 
обіймуть вас. Ангели Божі 
зведуть вогняну стіну навколо 
вас і спасуть вас.

Усе ваше саморозп’яття 
в той час не принесе ніякої 
користі. Воно повинно відбу-
тися до того, як буде вирішена 
доля людських душ. Саме 
зараз «я» має бути розп’я-
те, коли потрібно виконати 
певну роботу, коли необхід-
но використовувати кожну 
довірену нам здатність. Саме 
зараз ми повинні звільнити й 
ретельно очистити посудину 
від її нечистоти. Саме зараз 
ми повинні стати святими для 
Бога. Це наша робота в даний 
момент. Ви не повинні чекати 
якогось особливого часу, щоб 
звершити цю чудову роботу; 
цей час сьогодні. Я віддаю 
себе Богу сьогодні...

Чи готові ви скоритися за-
раз? Ви повинні усунути гріх 
саме зараз, коли бачите його... 
Не відхиляйтесь від намічено-
го шляху, вважаючи, що ви 
переможете поступово, що 
ви будете потроху намагатися 

відмовитися від гріха. Тепер, 
доки ще говориться нині, 
прийміть запрошення і не 
робіть запеклими свої серця.

О, душа моя, чому б вже 
сьогодні не відмовитися від 
проклятого? Гріх розіп’яв 
мого Господа. Чому б не від-
вернутися від нього з відра-
зою? Чому б не полюбити 
те, що любив Христос, і не 
зненавидіти те, що ненавидів 
Христос? Він передбачив усе 
необхідне, щоб ви через Ньо-
го стали більше, так, більше 
ніж переможцями».14

ВИСНОВОК

«Наш час дорогоцінний. У 
нас залишилося кілька, усьо-
го кілька днів випробування, 
впродовж яких ми можемо 
приготуватися до вічного, 
безсмертного життя. У нас 
немає часу, щоб витрачати 
його на випадкові рухи. Нам 
слід побоюватися поверхне-
вого знайомства зі Словом 
Божим».15

Нехай Господь Ісус завж-
ди керує вашим життям! 
Проголошуйте дорогоцінні 
істини цього часу, і нехай 
Господь рясно благословить 
вас! Амінь.
Посилання:
1. Велика боротьба. –  С.488, 489.
2. Свідоцтва для церкви. –  Т.5. –  

С.206, 207.
3. Наочні уроки Христа. –  С.128.
4. Вибрані вісті. –  Кн.1. –  С.240, 

241.
5. Там саме. –  Кн.2. –  С.394.
6. Свідоцтва для церкви. –  Т.6. –  

С.60.
7. Там саме.
8. Рев’ю енд Геральд, 18 серпня 1885 року.
9. Велика боротьба. –  С.390.
10. Євангелизм. –  С.190.
11. Вибрані вісті. –  Кн.1. –  С.363.
12. Дух Пророцтва. –  Т.4. –  

С.422.
13. Рев’ю енд Геральд, 5 листопада 

1889 року.
14. Погляд вгору. –  С.283.
15. Свідоцтва для церкви. –  Т.6. –  

С.407.



23

людьми останнього поколін-
ня був дуже великий. Перші 
люди були величного зросту 
з пропорційною статурою, 
а останні вийшли такими, 
якими вони зійшли в моги-
лу – карликами, слабкими, 
спотвореними людьми».1

Оскільки людство в ціло-
му стало слабшим, деграда-
ції піддалася не тільки фі-
зична статура. Наше фізичне 
здоров’я і мораль також 
деградували, тому все наше 
єство потребує зцілення, для 
того щоб насолоджуватися 
благословенням, яке було 
злите при нашому творінні, і 
щоб передавати його нашим 
ближнім.

ПОЧАТКОВИЙ ПЛАН

План Божий не полягає 
в тому, аби людство було 

нещасним у своєму існу-
ванні, тому що «Бог створив 
людину досконалою, святою 
та щасливою; і чудова земля, 
що створена рукою Творця, 
не носила на собі ні слідів 
тління, ані тіні прокляття. 
Порушення Божого Зако-
ну – закону любові – ось, що 
принесло у світ страждання 
та смерть».2 Ми не можемо 
навіть уявити собі, наскільки 
ми розвинулися б відповід-
но до Божого плану під час 
нашого творіння, якби наші 
прабатьки не згрішили.

«[Божою] метою було 
те, щоб, живучи нескінчен-
но, людина з кожним днем 
дедалі повно розкривала 
образ і відображала славу 
свого Творця. Всі її обда-
рування могли гармонійно 
розвиватися, всі її здібності 

Дорогі брати та се-
стри, ми – народ, 
який живе в цьому 

останньому поколінні в іс-
торії світу, сповненого горя, 
страждань і смерті, проте 
наше завдання – бути подіб-
ними до Христа, Цілителя 
світу. Як це можна здійснити?

Вісниця Господа описує 
сцену воскресіння так: «Ті, 
котрі жили до потопу, ви-
ходять зростом, як велетні, 
більше ніж удвічі вищі за 
людей, які зараз живуть на 
землі, і статура їхня є про-
порційною. Покоління після 
потопу були нижчі зростом. 
Зріст людей постійно змен-
шувався з наступними поко-
ліннями, аж до останнього, 
яке жило на землі. Контраст 
між першими грішними 
людьми, які жили на землі, і 

НАСТАВ ЧАС
Самуель Андрес, Філіппіни

НАСТАВ ЧАС БУТИ ЗДОРОВИМ І 
ЗЦІЛЮВАТИ СВІТ!
П ’ Я Т Н И Ц Я ,  1 1  Г Р У Д Н Я  2 0 2 0  Р О К У
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та енергія повинні були по-
стійно зростати. Всеосяжною 
була сфера їхнього втілення, 
чудова область, яка відкри-
та їй для дослідження... У 
подальшому більш повно 
здійснювала би вона мету 
свого створіння, дедалі до-
сконаліше відображала би 
славу Творця.

Через непослух Творцеві 
вона позбулася всього цього. 
Божа подоба була спотворена 
гріхом і майже зітерта. Люди-
на фізично ослабла, почала 
розумово деградувати, духов-
не бачення згасло. Вона тепер 
була схильна до смерті».3

Роботою Божого наро-
ду має бути зцілення тіла, 
розуму і душі, які уражені 
гріхом. Ми покликані не-
сти зцілення світові від усіх 
хвороб, причиною яких є 
гріх. Христос – наш Зразок 
у цьому: «І ходив Він по всій 
Галілеї, по їхніх синагогах на-
вчаючи, та Євангелію Царства 
проповідуючи, і вздоровлюючи 
всяку недугу, і всяку неміч між 
людьми» (Від Матвія 4:23). 
Отже, є подвійна мета ліку-
вання – моральна і фізична. 
Немає справжнього одужан-
ня, якщо одна з цих сфер не 
зцілена. «Чеснота характеру 
залежить від правильної дії 
сил розуму і тіла».4

РОБОТА ХРИСТА

Справа Христа – спасти 
людину з глибини гріха, в 
яку вона упала. «Тільки ви-
куплення могло повернути 
людині подобу її Творця, 
повернути до досконалості, 
в якій вона була створена, 
сприяти розвитку її тіла, 
розуму і душі так, щоб по-
чатковий задум її створіння 
міг бути здійснений...

Це означає, що в усьому – в 
тілі, в розумі і в душі – від-

новиться Божа подоба».5 
Відновлення Божої подо-
би – це зцілення тіла, розу-
му і душі. Це було роботою 
Христа, коли Він прийшов 
у цей світ, – не тільки зці-
лення фізичних недуг, але 
й очищення людства від 
хвороби гріха. Пам’ятайте, 
що фізичні хвороби були 
тісно пов’язані з гріхом; зці-
ливши хворобу, Христос 
зцілював душу. Коли Ісус 
перебував у цьому світі, це 
було Його місією. Пророк 
Ісая передбачив те, що Ісус 
мав проголосити в Назареті: 
«Дух Господа Бога на мені, бо 
Господь помазав Мене благові-
стити сумирним, послав Мене 
перев’язати зламаних серцем, 
полоненим звіщати свободу, 
а в’язням – відчинити в’язни-
цю» (Ісаї 61:1).

«І ходив Він по всій Галілеї, 
по їхніх синагогах навчаючи, та 
Євангелію Царства проповідую-
чи, і вздоровлюючи всяку недугу, 
і всяку неміч між людьми» (Від 
Матвія 4:23).Насправді, в Пи-
санні ми знаходимо чудовий 
надихаючий запис про «Ісуса, 
що був із Назарету, як помазав 
Його Святим Духом і силою 
Бог. І ходив Він, добро чинячи й 
усіх уздоровлюючи, кого понево-
лив диявол, бо Бог був із Ним» 
(Дії 10:38).

«Наш Господь Ісус Хри-
стос прийшов у цей світ як 
невтомний Слуга потребам 
людей. «Він узяв наші немочі, 
і недуги поніс» (Від Матвія 
8:17), аби послужити кожній 
потребі людства. Він при-
йшов, щоб принести звіль-
нення від тягаря хвороби, 
нещастя й гріха. Його місія 
полягала в повному зціленні 
людини. Він прийшов, щоб 
дати їй фізичне здоров’я, 
душевний мир і досконалість 
характеру».6

НАША РОБОТА

«Христос – наш Приклад. 
Він ходив усюди, творячи до-
бро. Він жив, щоб благослов-
ляти людей. Любов прикра-
шала і покращувала всі Його 
вчинки».7 Христос не тільки 
був нашим Прикладом, як 
згадано, Його робота – це 
наша робота, щоб «дарува-
ти людям повне зцілення», 
а також дати їм «фізичне 
здоров’я, душевний мир і 
досконалість характеру».8 
Здійснюючи роботу Христа, 
ми повинні «навчатися від 
Нього методів роботи» і збе-
рігати «той самий Дух, Який 
перебував у Христі, коли Він 
передавав постійно отри-
мувані Ним наставляння». 
Це джерело «знань і секрет 
сили служителів у виконанні 
справи Спасителя у світі».9 

Ми – канали в Його руках у 
справі викуплення.

«Тільки викуплення могло 
повернути людині подобу 
її Творця, повернути до до-
сконалості, в якій вона була 
створена, сприяти розвитку 
її тіла, розуму і душі так, щоб 
початковий задум її створін-
ня міг бути здійснений. Ось 
мета виховання, ось велика 
мета життя».10

Доручення йти по всьо-
му світові й проповідувати 
Євангелію включало в себе 
також і зцілення хворих, і 
запевнення, яке дав Ісус, має 
бути з нами до кінця світу 
(див. Від Матвія 28:20). Чу-
довим був результат досвіду 
апостолів. Те саме доручен-
ня дане й нам, людям, які 
живуть в останньому по-
колінні, – і коли ми будемо 
готові виконати це блаженне 
доручення від щирого серця, 
результат буде славним і ве-
личнішим.
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Зараз у нас мало залиши-
лося часу, тому що сьогодні 
ми живемо напередодні 
закінчення історії світу. Го-
сподь вже не буде відклада-
ти Свій час через тих, кому 
байдуже; Він знайде інших. 
Якщо ви не хочете, щоб інші 
зайняли ваше місце, зробіть 
міцним своє покликання 
та вибрання. Як церква і як 
окремі особистості головне, 
про що ми хвилюємося, – це 
наше приготування і при-
готування нашого народу: 
ПРИГОТУЙТЕСЯ, ПРИГО-
ТУЙТЕСЯ, ПРИГОТУЙТЕ-
СЯ!

ДОСКОНАЛА ЗВІСТКА

Так, настав час бути здоро-
вими і зцілювати світ. Усім 
зрозуміло, що ми не можемо 
дати те, чого не маємо самі. 
Іншими словами, перш ніж 
ми зможемо піти і принести 
зцілення людям, ми самі 
повинні бути здоровими. Як 
уже було згадано, наші хво-
роби – це не лише фізичні, 
але вони радше і фізичні, і 
моральні. Отже, настав час з 
цим щось робити! Ми пер-
шими повинні бути здорови-
ми, а не останніми, оскільки 

ми маємо стільки світла і 
багато переваг є доступними 
для нас.

По-перше, ми маємо 
Трьохангельську звістку, яка 
призначена саме для цього. 
Вісниця Господа пояснює, 
що виправдання вірою – це 
«воістину звістка Третього 
Ангела».11 Ми проповідуємо 
Трьохангельську звістку. А 
що це? – Виправдання вірою, 
яке «закликає людей отри-
мати праведність Христа, яка 
виявляється в послуху всім 
Божим заповідям».12 Коли 
ми приймаємо праведність 
Христа, вона виявиться в 
покорі всім Божим запові-
дям. Ця звістка є відповід-
дю на хворобу гріха, яка є 
причиною фізичних хвороб 
людини. «Ось та звістка, яку 
Бог доручив нести світові. Це 
і є звістка Третього Ангела, 
саме її слід проголошувати 
гучним голосом, і її буде су-
проводжувати рясне злиття 
Його Духа».13

Також ми маємо звіст-
ку реформи здоров’я. Го-
сподь дав видіння Своїй рабі, 
щоб вона передала нам цю 
звістку. Вона розповідає: 
«Це було в домі брата А. 

Хілліарда в ок-
рузі Отсего, штат 
Мічиган, 6 черв-
н я  1 8 6 3  р о к у , 
коли велика іс-
тина реформи 
здоров’я  була 
відкрита мені у 
видінні».14 Наві-
що була дана ре-
форма здоров’я? 
Вона була дана 
на благо Божо-
го народу і щоб 
вони ділилися 
нею з іншими: 
«Світло, яке Бог 
дав мені щодо ре-
форми здоров’я, 

дане для нашого спасіння 
і спасіння світу».15 Ми по-
винні першими втілити в 
життя принципи реформи 
здоров’я, а потім поділитися 
ними зі світом. Хвороба – це 
найбільша перешкода для 
розвитку християнського 
характеру. «Оскільки фізич-
ний стан людини відображає 
настрій її душі, то розумовий 
і духовний розвиток вели-
чезною мірою обумовлений 
фізичним самопочуттям і 
правильною діяльністю ор-
ганізму. Все, що сприяє зміц-
ненню фізичного здоров’я, 
сприяє розвитку всебічного 
мислення і врівноваженого 
характеру. Тільки здорова 
людина може правильно 
і ясно розуміти і доскона-
ло виконувати обов’язки 
стосовно себе, своїх друзів і 
Творця. Тому здоров’ю по-
трібно приділяти таку саму 
увагу, як і формуванню ха-
рактеру».16

Іноді ми збентежені. Який 
зв’язок між виправданням 
вірою або праведністю че-
рез віру і звісткою реформи 
здоров’я щодо відновлення 
Божої подоби в людині і вдо-
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сконалення християнського 
характеру? Ми маємо ясне 
одкровення щодо цього пи-
тання. Звістка «Виправдання 
вірою» дана для навернення 
розуму і серця, щоб дати 
людині новий напрямок у 
житті – в людини «виника-
ють нові думки, нові почуття, 
нові спонукання. Людина 
відкриває для себе новий 
ідеал характеру – життя Хри-
ста».17

«Виправдання відбува-
ється повністю через благо-
дать».18 «Без благодаті Хри-
ста грішник знаходиться в 
безнадійному становищі; 
нічого неможливо зробити 
для нього; однак за допомо-
гою Божественної благодаті 
надприродна сила наділя-
ється людині і діє в розумі, 
серці й характері».19

Звістка реформи здоров’я, 
у свою чергу, має особли-
ву мету – зменшити сильні 
тваринні нахили в людській 
природі і замість цього зміц-
нити наші моральні рішення 
для вдосконалення характе-
ру.

ЯК ЦЕ ПОВИННО ВПЛИВАТИ 
НА ТЕ, ЯК МИ ГОТУЄМО 
НАШУ ЇЖУ?

«Багато матерів, які оп-
лакують існуючу всюди не-
стриманість, не дивляться 
досить глибоко, щоб зрозу-
міти її причину. Вони щодня 
готують різноманітні страви 
і надзвичайно гостру їжу, яка 
збуджує апетит і призводить 
до переїдання. Столи наш... 
народ зазвичай накриває 
таким чином, що це сти-
мулює пияцтво. Для біль-
шості людей – головнедобре 
поїсти. Хто потурає апетиту, 
їсть занадто часто і не дуже 
здорову їжу, той зменшує 
свою здатність чинити опір 

обжерливості і пристрастям 
у тій самій пропорції, в якій 
зміцнюється його схильність 
до неправильних звичок у 
їжі. Матерям потрібно пе-
рейнятися своїм обов’язком 
перед Богом і перед світом 
і виховати для суспільства 
дітей з урівноваженими ха-
рактерами».20

«Коли з людьми говорять 
на тему здоров’я, вони часто 
відповідають: «Ми знаємо 
набагато більше, ніж роби-
мо». Вони не усвідомлюють, 
що відповідальні за кожен 
промінь світла про фізичне 
благополуччя і що кожна 
їхня звичка відкрита для 
Божого погляду. До життя 
не можна ставитися безтур-
ботно. Кожен орган, кожну 
тканину єства необхідно свя-
то оберігати від шкідливих 
звичок».21

«Бог дав нам велике світло 
щодо реформи здоров’я, і 
Він вимагає, щоб ми пова-
жали це світло. Він посилає 
Своє світло не для того, аби 
Його народ відкидав його 
або нехтував ним, не зазнав-
ши наслідків».22

На жаль, «моральні здіб-
ності затьмарені, тому що 
чоловіки і жінки не бажають 
жити в покорі законам здо-
ров’я».23

НАВЧАЮЧИСЬ ЖИТИ 
ЗВІСТКОЮ

«Питання про реформу 
здоров’я було представле-
не в церквах, але світло не 
прийняли всім серцем. Его-
їстичні пристрасті чоловіків 
і жінок, які руйнують здо-
ров’я, протидіяли впливові 
звістки, яка призначена для 
того, щоб приготувати лю-
дей до великого Божого дня. 
Якщо церкви розраховують 
на те, щоб зміцнитися, вони 

повинні жити по правді, 
яку дає їм Бог. Якщо члени 
наших церков нехтувати-
муть світлом щодо реформи 
здоров’я, то вони безумовно 
пожнуть плоди духовного 
і фізичного виродження. 
І вплив досвідчених чле-
нів церкви позначиться на 
тих, хто недавно прийшов 
до віри. Господь зараз не 
працює, щоб привести ба-
гато душ до істини як через 
членів церкви, які ніколи не 
були навернені, так і через 
тих, хто, колись навернув-
шись, відступив від віри. 
Який вплив справлятимуть 
ці непосвячені члени на но-
вонавернених? Хіба вони не 
зводять нанівець Богом дану 
звістку, яку повинен нести 
Його народ?

Нехай усі досліджують 
свої звички і звичаї, що вже 
утвердилися, аби побачити, 
чи не потурають вони собі в 
тому, що, безумовно, може 
завдати їм шкоди. Нехай 
вони звільняться від усіх не-
здорових задоволень у їжі й 
питві. Деякі брати і сестри 
вирушають у далекі країни, 
гадаючи, що зміна клімату 
вирішить їхні проблеми, 
але де б вони не зупиняли-
ся, джерелом хворобливого 
стану для них є шлунок. 
Вони накликають на себе 
страждання, які ніхто не 
здатний полегшити. Ці бра-
ти і сестри повинні налашту-
вати свої повсякденні звичаї 
згідно із законами природи, 
і тоді, завдяки ділам і вірі, 
навколо душі та тіла може 
бути створена атмосфера, 
яка стане запашністю жит-
тєвою в життя.

Брати, ми дуже відстаємо 
від вимог Бога. Багато що 
з того, що церква повинна 
робити, аби бути живою 
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церквою, не виконується. 
Через потурання спотворе-
ному апетитові у багатьох 
людей настільки псується 
організм, що нездоров’я стає 
постійною перешкодою для 
найвищих інтересів душі. 
Істина, що викладається чіт-
ко і ясно, не приймається. Я 
хочу поставити це питання 
перед кожним членом на-
шої церкви. Нам необхідно 
привести наші звички у від-
повідність з Божою волею. 
Ми завірені в тому, що «Бог 
викликає в нас», але людина 
і сама повинна постійно при-
боркувати апетит і пристра-
сті. Духовне життя вимагає 
діяльності розуму і серця 
в єдності з Божественними 
силами. Ніхто не в змозі спа-
стися самотужки, але й Бог 
не може звершити спасіння 
людини без її участі. Коли 
ж людина ревно трудиться, 
Бог трудиться разом з нею, 
даючи їй владу бути дитям 
Божим».24

Сатана знає, що якщо ми 
порушуємо закони здоров’я, 
наша загибель неминуча, 
але якщо ми будемо дотри-
муватися Божої реформи 
здоров’я, тоді зможемо легко 
протистояти спокусам са-
тани. «Великий ворог знає, 
що якщо апетит і пристрасті 
панують, здоров’я тіла і сила 
інтелекту приносяться в жер-
тву на вівтар самовдоволен-
ня, і людина йде до швидкої 
загибелі. Якщо освічений 
інтелект тримає кермо вла-
ди, керуючи тваринними 
нахилами і утримуючи їх у 
покорі моральним силам, то 
сатана добре знає, що його 
шанс перемогти нас своїми 
спокусами дуже малий».25

Отже, щоб зробити наш 
шлях більш сприятливим 
для вдосконалення, ми до-

тримуємося реформи здо-
ров’я. Об’єднавши звістку 
виправдання і реформу здо-
ров’я, якщо ми щиро живе-
мо за ними, ми отримаємо 
перемогу.

«Коли характер Христа 
досконало відтвориться в 
Його народі, Він прийде, 
щоб назвати їх Своїми»26 ра-
зом з людьми, яких ми при-
вели до ніг нашого Господа.

ВИСНОВОК

«Через Свій народ Го-
сподь бажає відповісти на 
звинувачення сатани, пока-
завши результат дотриман-
ня правильних принципів. 
Він бажає, щоб наші оз-
доровчі установи свідчили 
про істину. Вони повинні 
сформувати характер робо-
ті, яка повинна відбуватися 
в ці останні дні, відновлю-
ючи людину за допомогою 
реформації звичок, апетиту 
і пристрастей. Адвентисти 
Сьомого Дня повинні бути 
представлені світові про-
гресивними принципами 
реформи здоров’я, які дав 
Бог».27

Зрештою, брати та се-
стри, нам необхідно вико-
нати вельми серйозну мі-
сію – євангелизувати і зці-
лити світ від смертельної 
міазми (скверни) хвороби, 
яка заразила людство з часу 
гріхопадіння наших прабать-
ків. Нашою молитвою має 
бути: «Нехай Бог помилує нас, 
і хай поблагословить, хай засяє 
над нами обличчям Своїм, щоб 
пізнати дорогу Твою на землі, 
посеред народів усіх – спасаюче 
здоров’я Твоє!» (Псалом 67:2, 3, 
переклад з англ.). Церква –  
це знаряддя, яке Господь 
буде використовувати, щоб 
спасти світ. Але якщо сама 
церква не вилікується і не 

буде здоровою, вона не змо-
же виконати свою місію. 
Отже, я звертаюся до всіх 
членів церкви (Адвентистів 
Сьомого Дня Реформацій-
ного Руху) по всьому світові 
і закликаю вас повністю при-
святити своє життя Богові 
і благати Господа зцілити 
нас, як кожного окремо, так 
і церкву. За більш ніж 95 ро-
ків нашого досвіду ми ще не 
виконали свою місію – і ми 
вже більш ніж удвічі довше 
пройшли 40-літню подорож 
по пустелі! Але ще не пізно. 
ПРОКИНЬМОСЯ! НАСТАВ 
ЧАС БУТИ ЗДОРОВИМИ І 
ЗЦІЛЮВАТИ СВІТ!
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НЕЗАБАРОМ КІНЕЦЬ!

«Сьогодні ознаки часу зві-
щають: ми стоїмо на порозі 
великих серйозних подій. 
Наш світ сповнений замі-
шання й тривоги. 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 
надзвичайну зацікавленість 
всіх мешканців Землі. Пра-
вителі й державні діячі, 
високопоставлені впливові 
люди, глибокодумні чо-
ловіки й жінки усіх верств 
суспільства уважно спо-

стерігають за подіями, що 
звершуються на землі. Вони 
стежать за міжнародними 
відносинами, помічають 
надзвичайну напруженість 
на Землі і розуміють: неза-
баром має відбутися щось 
велике й вирішальне; світ 
стоїть на порозі грандіозної 
кризи.

Біблія, і тільки Біблія дає 
правильне уявлення про всі 
світові події. Вона відкри-
ває великі заключні сцени 
історії нашого світу, тінь 
яких уже стає помітною і від 
наближення яких тремтить 
земля, а серця людей зомлі-
вають від страху».1

Людство побоюється кін-
ця світу. У різних народів і 
у різних культурах існують 
ідеї, які визначають момент 
історії, коли стара система 

буде зруйнована і почнеть-
ся або епоха процвітання 
й достатку, або ж, навпа-
ки, – відбудеться винищення 
всього живого і спустошення 
планети Земля.

Всесвітній банк-сховище 
насіння на Шпіцбергені, 
штучний інтелект, підземні 
бункери по всій землі – це 
усього лише кілька способів, 
які, на думку людей, повин-
ні врятувати людство (або 
деяких його представників) 
від часу кінця. На превелике 
щастя, віруючі в Христа ма-
ють Боже Слово, і тому всі 
приготування до останніх, 
заключних подій для тих, 
котрі чекають Його Прихо-
ду, не містять в собі підземні 
міста, побудову ковчега або 
ще якісь матеріальні засоби 
для спасіння. Завдяки Біблії 

НАСТАВ ЧАС
Геннадій Лаврик, Україна

НАСТАВ ЧАС ПРИГОТУВАТИСЯ ДО ОСТАННІХ ПОДІЙ, 
ЩОБ ОБ’ЄДНАТИСЯ І ПРАЦЮВАТИ РАЗОМ!
С У Б О Т А ,  1 3  Г Р У Д Н Я  2 0 2 0  Р О К У
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та Духу Пророцтва ми ро-
зуміємо, що в тій останній 
кризі жодні матеріальні за-
соби не зможуть витримати.

Отже, як можна пройти 
ці випробування? Як всто-
яти, коли настане «кінець 
світу»? У чому полягає від-
повідальність останнього 
покоління на землі? – Безу-
мовно, знайшовши відповіді 
на ці запитання, кожен щи-
рий християнин не посла-
бить свою пильність. (Див. 
Від Луки 12:45, 46). Навпаки, 
застереження: «Уважайте, 
чувайте й моліться: бо не зна-
єте, коли час той настане!» 
(Від Марка 13:33) звучить 
постійно в його розумі і 
впливає на його життя та всі 
його дії!

Це не просто твердження, 
гучні слова, які звучать з на-
ших кафедр, або заклики на 
духовних конференціях – ні, 
перо Натхнення пояснює: 
«Щоб сповідувати Христа, 
потрібно мати Його у своє-
му серці. Ніхто не може по 
правді сповідувати Христа, 
якщо в ньому не перебуває 
Його розум і дух. Якщо 
вигляд благочестя або зов-
нішня згода з істиною авто-
матично вважалися б спові-
данням Христа, ми могли б 
тоді сказати: широка дорога, 
що веде в життя, і багато хто 
знаходить її. Нам необхідно 
зрозуміти, що означає спо-
відувати Христа і в якому 
випадку ми зрікаємось Його. 
Можна устами сповідувати 
Христа, а вчинками відрі-
катися від Нього. Плоди 
Духа в житті означають, що 
ми сповідуємо Його. Якщо 
ми залишили все заради 
Христа, наше життя стане 
смиренним, ми будемо гово-
рити про Небесне і почнеть-
ся наше непорочне життя. 

Могутній вплив істини на 
душу, який очищає її, і ха-
рактер Христа, проявлений 
у житті, – ось що означає 
сповідувати Його. Якщо 
слова вічного життя посіяні 
в наших серцях, їхнім пло-
дом буде праведність і мир. 
Ми відречемося від Христа 
в нашому житті, якщо лю-
бимо ледарювати або его-
їстичні розваги, якщо весь 
час жартуємо і прагнемо 
світських почестей. Ми мо-
жемо зрікатися Його нашим 
зовнішнім виглядом, якщо 
станемо подібними до світу 
гордовитими поглядами чи 
дорогим одягом. Тільки по-
стійно пильнуючи, наполег-
ливо і невпинно молячись, 
ми зможемо проявити у 
своєму житті характер Хри-
ста і вплив істини, котрий 
освячує. Багато людей вига-
няють Христа зі своїх сімей, 
виявляючи нетерпіння і 
дратівливість. Їм належить 
перебороти ці пороки».2

ХРИСТИЯНСЬКИЙ ХАРАКТЕР

Це те єдине, що вирішує 
долю людини навіть у разі 
смерті: «І почув я голос із неба, 
що до мене казав: «Напиши: 
Блаженні ті мертві, хто з цьо-
го часу вмирає в Господі! Так, 
каже Дух, –  вони від праць 
своїх заспокояться, бо їхні діла 
йдуть за ними слідом» (Об’яв-
лення 14:13).

«Хто намагається розви-
нути й удосконалити в собі 
християнський характер, 
постійно вправляючись у до-
брих вчинках, той жатиме в 
прийдешньому житті те, що 
посіяв тут, на землі».3

«Бог цінує моральну гід-
ність. Християнський ха-
рактер, незаплямований 
жадібністю, характер, що 
відрізняється спокоєм, ла-

гідністю і смиренням, наба-
гато дорожчий в Його очах, 
аніж найчистіше золото, 
навіть офірське золото».4

Є цілий арсенал засобів, 
який ворог душ людських 
використовує для того, щоб 
справа формування нашого 
характеру зазнала краху. 
Боже Слово відкриває нам 
їх: «Бо все, що в світі: пожадли-
вість тілесна, і пожадливість 
очам, і пиха життєва, – це не 
від Отця, а від світу» (1 Іва-
на 2:16). Є також відомий 
кожному читачеві Біблії 
список «учинків тіла» з 5  
розділу Послання до галатів і 
ще багато небезпечних для 
духовності речей, звичок, 
нахилів та уподобань. На 
превеликий жаль, ми як 
християни не можемо по-
хвалитися великими успіха-
ми в цій боротьбі...

«Нехай ніхто не обманює 
себе в цьому питанні. Якщо 
ви плекаєте в собі гордість, 
самовдоволення, любов до 
першості, марнославство, 
нечисті помисли, ремству-
вання, невдоволення, запе-
клість, лихослів’я, брехню, 
обман і наклеп, – то це оз-
начає, що у вашому серці 
немає лагідного, смирен-
ного Ісуса Христа, в ньому 
перебуває розум і характер 
сатани. Ви повинні виро-
бити в собі християнський 
характер, який витримає 
випробування».5

БЕЗПЕКА ПІД ЧАС БУРІ

Одного разу невелике 
рибальське судно потрапи-
ло в шторм. Майже завжди 
шторм починається без по-
передження, так само було 
і цього разу. Сильний вітер 
і величезні хвилі розбивали 
човен. Ті, хто знаходилися в 
ньому, щосили боролися за 

НАСТАВ ЧАС
НАСТАВ ЧАС ПРИГОТУВАТИСЯ ДО ОСТАННІХ ПОДІЙ, 
ЩОБ ОБ’ЄДНАТИСЯ І ПРАЦЮВАТИ РАЗОМ!
С У Б О Т А ,  1 3  Г Р У Д Н Я  2 0 2 0  Р О К У
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своє життя, але всі їхні спро-
би були марні. Ніщо не мог-
ло їм допомогти, доки вони 
не згадали про Ісуса, Який 
спав на кормі. «Учителю, 
гинемо!» – пронизливо за-
кричали вони, намагаючись 
перекричати бурю, – «спаси 
нас!» Христос ніколи не від-
мовляв тому, хто просив про 
спасіння. Але чи розуміли 
учні, що означала присут-
ність Христа? Чи розуміли 
вони, що неможливо заги-
нути з Ним на борту? Єдина 
проблема полягала в тому, 
що вся їхня увага була зосе-
реджена на бурі, а не на Хри-
сті. Все, що потрібно було 
зробити Ісусові, для того 
щоб буря вщухла: «Він устав, 
і вітрові заборонив, і до моря 
сказав: «Мовчи, перестань!» І 
вщухнув вітер, – і тиша велика 
настала» (Від Марка 4:39).

Насправді, ніхто з нас не 
готовий до прийдешньої 
бурі. І ніхто не знає, якою 
вона буде. Навіть найпідго-
товленіші святі не можуть 
собі уявити, що буде необ-
хідно, аби її витримати! І 
так само як учні не могли 
заспокоїти шторм на Галі-
лейському морі, так і Божі 
діти не зможуть приборкати 
бурю, яка підніметься на всій 
планеті. Це може зробити 
лише Христос! Христос зна-
ходиться в одному човні з 
нами, якщо ми не забудемо 
про Нього. В Його присут-
ності все по-іншому. Без 
Нього ми б загинули, а Він 
може заспокоїти стихію і 
розвіяти страх. Дивімось на 
Спасителя, замість того щоб 
дивитися на бурю!

ПОСПІХ І ПОВІЛЬНІСТЬ

Ці протилежні за зміс-
том дії, часто присутні в 

нашому житті одночасно. 
Сьогодні в нашому світі всі 
поспішають... Ми намага-
ємося все робити швидше, 
ми поспішаємо побувати в 
багатьох місцях, ми намагає-
мося в поспіху вирішити ба-
гато проблем. Люди швидко 
їдять, швидко одружуються, 
швидко живуть і швидко 
вмирають... Навіть похо-
вання померлих з кожним 
роком проводяться швидше 
й коротше!

«Робота, поспіх і гонитва 
за успіхом стоять у них на 
порядку денному, і їхня не-
помірна світськість наклала 
відбиток на їхніх дітей, на 
церкву і на суспільство, в 
якому вони живуть. Світ буде 
засуджений прикладом тих 
людей, які повністю дотри-
муються істини».6

Люди, які поспішають 
вперед, не замислюючись 
куди вони квапляться, по-
дібні до людини, яка сіла 
в таксі, і не сказала адресу 
водієві. Замість цього вона 
крикнула: «Вперед!» – і ав-
томобіль помчав! Але куди? 
Адже адреса невідома! Куди 
поспішає світ? Чому ми так 
швидко мчимо? Пророк Со-
фонія каже: «Близький день 
Господній великий, він близь-
кий й дуже швидко настане. 
Ось голос Господнього дня» 
(Софонії 1:14).

«Божий народ повинен 
почути застереження і роз-
пізнати ознаки часу. Ознаки 
швидкого Приходу Христа 
занадто очевидні й не під-
лягають сумніву; тому кож-
ному, хто сповідує істину, 
потрібно стати живим про-
повідником. Бог закликає 
всіх бути бадьорими і пиль-
нувати – як проповідників, 
так і народ. Усе Небо в русі, 

події земної історії швидко 
закінчуються, нас оточують 
небезпеки останніх днів. Нас 
підстерігають дедалі серйоз-
ніші небезпеки, проте ми не 
пильнуємо. Наша пасивність 
і бездіяльність у Божій спра-
ві жахають».7

Будь ласка, зверніть увагу 
на останнє речення цієї ци-
тати: ми постійно поспіша-
ємо, проте в справі спасіння 
своєї душі – пасивність і 
бездіяльність! Це вражаю-
чий контраст! У світських 
справах – завзяття, швид-
кість, блискавична реакція, 
а в духовному житті – стан 
справ такий, наче ми маємо 
ще сім життів, і поспішати 
немає куди! Святе Письмо 
застерігає нас, що ми не 
маємо часу, для того щоб, 
подібно до Лота, баритися 
в Содомі і не тікати геть від 
своєї смерті.

«Зволікання небезпечне. 
Не відкладайте визнання 
своїх гріхів! Тисячі й тисячі 
людей роблять цю помилку 
на свою вічну загибіль. Шу-
кайте чистоти серця через 
зв’язок із Христом! Немає 
потреби говорити тут про 
короткочасність і невизначе-
ність життя. Однак не можна 
мовчати про небезпеку – не-
безпеку, котра недостатньо 
зрозуміла багатьом. Вона 
полягає в небажанні людей 
невідкладно уступити за-
клику Божого Духа назавж-
ди залишити гріх. Яким 
би малим не здавався гріх, 
усякий, що потурає йому, 
ризикує загинути навіки. 
Не переможене нами як 
результат перемагає і гу-
бить нас».8

Наші особисті відносини 
з Господом, щире каяття, 
щиросерде визнання своїх 
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гріхів – це дії, без яких ми ви-
явимося неготовими зустрі-
ти Ісуса при Його Другому 
приході.

ЧАС ОБ’ЄДНАТИСЯ

Найважливіший фактор, 
що визначає готовність цер-
кви і окремих її членів до 
заключних, урочистих по-
дій, – це здатність або ж ба-
жання об’єднатися.

«Дорогі брати та сестри, 
як різні частини людського 
організму разом утворю-
ють одне тіло і кожен орган 
виконує свою функцію, під-
коряючись керуючому всім 
мозку, так і членам церкви 
Христової слід об’єднатися 
в одне гармонійне тіло, під-
корене освяченому розуму 
цілого».9 Проте, чому? Бага-
то християн вважають, що 
це зовсім не обов’язково, 
оскільки у них є особисті від-
носини з Богом і їм більше 
нічого не потрібно! Чи може 
людина спастися незалежно 
від інших людей? У винят-
кових випадках – так, але в 
усі часи Ісус мав на землі 
організовану церкву.

Одного разу побувавши 
в каменоломні, я помітив 
акуратно складене каміння, 
яке мало закруглені кути, і 
мене зацікавило питання: як 
роблять такі гарні округлен-
ня, яким чином це каміння 
стає овальним? Працівник 
пояснив мені процес: ви-
являється все дуже просто. 
Вони беруть каміння прямо-
кутної форми, завантажують 
у величезну бочку, і за допо-
могою спеціального меха-
нізму обертають її протягом 
цілого дня. У результаті 
тертя каменів їхні кути сти-
раються, і вони набувають 
гарної форми. Натхненне 

перо пише: «Зараз ми знахо-
димося в Божій майстерні. 
Багато з нас подібні до нео-
тесаного каміння, яке щойно 
привезли з каменоломні, 
але коли ми приймаємо 
Божу істину, її вплив змінює 
нас. Істина облагороджує 
нас і позбавляє нас будь-
якої недосконалості і гріха. 
Таким чином ми готуємося 
до того, щоб побачити Царя 
у всій Його красі й об’єдна-
тися з чистими Небесними 
ангелами в Царстві слави. 
Саме тут, на землі, ця робота 
повинна бути проведена для 
нас, саме тут наші душі і тіла 
необхідно приготувати до 
безсмертя».10

ОБ’ЄДНАННЯ В ІСТИНІ

У Євангелії від Івана (17:21-
23) Христос виголосив зво-
рушливу молитву до Свого 
Отця про єдність серед Його 
учнів. Як це може здійсни-
тися в наші дні? Вісниця 
Господа пояснює: «Я бачила 
групу людей, твердих у вірі і 
захищених Божим Словом. 
Вони не заохочували тих, 
хто намагався зруйнувати 
їхню віру. Бог зі схваленням 
дивився на них. Мені були 
показані три етапи – Пер-
ша, Друга і Третя ангельські 
звістки. Ангел, який супро-
воджував мене, сказав: «Горе 
тому, хто забере або змінить 
хоча б одне слово в цих звіст-
ках. Від правильного розу-
міння цих звісток залежить 
вічна доля людей. З при-
йняттям або відкиданням 
цих звісток безпосередньо 
пов’язана доля всіх».

Знову перед моїми очи-
ма постало сповіщення 
Трьохангельської звістки, і 
я побачила, якою дорогою 
ціною Божий народ здобув 

свій досвід, – ціною багатьох 
страждань і суворої бороть-
би. Крок за кроком Бог вів 
Свій народ, доки не поставив 
на тверду міцну платформу. 
Я бачила, як окремі люди 
підходили до цієї плат-
форми і уважно вивчали її. 
Деякі з радістю одразу ж 
ставали на неї, інші бралися 
вишукувати в її основі недо-
ліки і слабкості. Вони хотіли 
поліпшити цю основу, аби 
вона була досконалішою, а 
люди – радіснішими.

Деякі люди сходили з 
цієї платформи, бажаючи 
ґрунтовніше досліджувати 
її. Такі заявляли, що основа 
покладена неправильно. 
Однак я бачила, що майже 
всі твердо стояли на ній, і 
застерігали тих, хто зійшли, 
залишити своє невдово-
лення, бо Бог є Великим 
Будівельником, і не варто 
боротися проти Нього. Вони 
детально розповідали про 
те, яким чудовим чином Бог 
привів їх на цю платформу, 
і всі разом вони підіймали 
очі до неба і гучним голосом 
прославляли свого Творця. 
Це справляло враження на 
деяких з тих, хто раніше був 
незадоволений і залишив 
цю платформу, і вони знову 
зі смиренним виглядом під-
німалися на неї».11

СУБОТА ЯК ОБ’ЄДНУЮЧИЙ 
ФАКТОР

«Значення суботи як засо-
бу виховання безцінне. Чого 
б не вимагав від нас Бог, все 
повертається до нас збага-
ченим і перетвореним Його 
славою...

Субота і сім’я були засно-
вані в Едені, і в Божому заду-
мі вони нерозривно пов’я-
зані. У суботу, більш ніж 
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коли-небудь, можна жити 
життям Едену. Бог очікує, 
що члени наших сімей об’єд-
наються в роботі й навчанні, 
у богослужінні й відпочинку, 
що батько буде священни-
ком в домі, й разом з матір’ю 
вони стануть вчителями та 
друзями для своїх дітей. Але 
наслідки гріха змінили умо-
ви життя і величезною мі-
рою перешкоджають цьому 
спілкуванню і об’єднанню. 
Адже найчастіше батько 
майже не бачить своїх дітей 
протягом тижня. Він майже 
повністю позбавлений мож-
ливості спілкуватися з ними 
і давати їм настанови. Однак 
Бог у Своїй любові встановив 
межі важкої фізичної праці. 
Він простягнув над суботою 
Свою милостиву руку. У Свій 
день Він надає родині мож-
ливість спілкуватися з Ним, з 
природою і один з одним».12

НАСТАВ ЧАС!

У книзі Неемії описана 
історія чудової спільної ро-
боти у Божій справі. Сьо-
годні нам є чого навчитися в 
переселенців-юдеїв.

1. Мета об’єднує. Неемія 
закликав: «Ви бачите біду, що 
ми в ній, що Єрусалим зруйно-
ваний, а брами його попалені 
огнем. Ідіть, і збудуйте мура 
Єрусалиму, і вже не будемо ми 
ганьбою!» (Неемії 2:17). Бо-
жий народ у наш час має пе-
ред собою, крім проміжних 
цілей (таких як будівництво 
домів молитви, організація 
установ), основну мету – бути 
готовим до зустрічі з Ісусом! 
Це те, що, в першу чергу, має 
об’єднати тих, котрі очіку-
ють на Його Прихід.

2. Для досягнення мети 
об’єдналися різні люди. У 
3 розділі книги Неемії напи-

сано, що у відновленні стін 
брали участь священники, 
начальники, левити, торгов-
ці, золотарі й вартові, тобто 
люди різного соціального і 
духовного стану. Те ж саме 
відбувається і з нами. «Цін-
ність роботи для Бога вимі-
рюється не її величчю, але 
любов’ю, з якою вона звер-
шується, і спонуканнями, 
якими людина керується».13

3. Коли є мета і є об’єд-
нання, знайдуться і ті, хто 
проти цього. «А поруч них 
направляли текояни, але їхні 
вельможі не схилили своєї шиї 
в службу свого Господа» (Неемії 
3:5). Знайдуться й ті, котрі 
сміятимуться, подібно до 
того, що робив Санваллат 
проти будівельників стіни, 
який, насміхаючись, говорив, 
що їхня робота для Бога була 
марною (див. Неемії 3:33-35).

4. Вища мета – духовність. 
8 розділ книги Неемії  – це 
чудова розповідь про те, 
як читання з книги Закону 
справляло на Ізраїль вплив, 
який освячує. Істина за іс-
тиною знову відкривалася 
Ізраїлеві: «І читав він у нім 
на майдані, що перед Водною 
брамою, від світанку аж до 
полудня, перед чоловіками й 
жінками та тими, хто ро-
зуміє, а вуха всього народу 
були звернені до книги За-
кону» (Неемії 8:3). [Виділено 
автором статті].

Дорогі брати і сестри! 
Хіба сьогодні Божий народ 
не може пройти такий са-
мий шлях? Шлях усвідом-
лення нашої місії, об’єднан-
ня і реформації в смиренні 
й покаянні зі спілкуванням і 
прощенням. Нехай Господь 
дарує нам можливість і ба-
жання об’єднатися і працю-
вати разом, доки ще день!

Посилання:
1. Пророки і царі. –  С.537.
2. Свідоцтва для церкви. –  Т.1. –  

С.303, 304.
3. Блаженства, промовлені на 

горі. – С.83.
4. Свідоцтва для церк-

ви. – Т.1.  – С.538.
5. Свідоцтва для 

проповідників. – С.441.
6. Свідоцтва для церк-

ви. – Т.4. – С.434.
7. Там саме. –  Т.1. –  С.260, 261.
8. Дорога до Христа. –  С.32, 33. 

[Виділено автором статті]
9. Свідоцтва для церк-

ви. – Т.4. – С.16.
10. Там саме. –  Т.2. –  С.355.
11. Історія спасіння. –  С.385, 386.
12. Виховання дітей. –  С.535, 536.
13. Свідоцтва для церк-

ви. – Т.5. – С.279.
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ВСТУП

«Ми всі повинні стати 
свідками Ісуса. Наш гро-
мадський вплив, освячений 
благодаттю Христа, слід ви-
користовувати з метою при-
дбання душ для Спасителя. 
Світ має усвідомити, що ми 
не поглинуті корисливими 
егоїстичними інтересами, 
але бажаємо поділитися з 
іншими нашими благосло-
веннями і привілеями. Хай 
люди побачать, що наша ре-
лігія не робить нас черстви-
ми або надто вимогливими. 
Кожний, хто стверджує, що 
знайшов Христа, зобов’я-
заний служити для добра 
людей, як це робив Ісус».1

Як віруючі ми поклика-
ні, використовуючи кожну 
можливість, активно поши-
рювати Божі слова – зрозу-
міло, безстрашно, люб’язно 

і ввічливо, шануючи Бога як 
Центр нашого життя. Таким 
чином ми можемо змінити 
світ на краще, або стосовно 
наших ближніх, або сто-
совно незнайомих людей з 
іншої країни. Перед Своїм 
вознесінням Ісус залишив 
велике доручення учням, які 
були присутні тоді, але воно 
може бути застосовано та-
кож і до нас. Він умовляє нас 
зробити всі народи учнями, 
йти по всьому світу, навча-
ти істини Плану спасіння і 
жити згідно з нею. Оскільки 
ми є просто каналами, ми 
ніколи не діємо самостійно. 
Христос завжди з нами, ви-
ражаючи Себе в нас. Тому 
наш успіх гарантований.

ПЕРЕД НАМИ МІСІЯ

Місіонер – це член релі-
гійної групи, який направле-

ний в регіон, щоб навертати 
у свою віру або звершувати 
служіння, таке як вихован-
ня, навчання грамотності, 
соціальної справедливості, 
здорового способу життя та 
економічного розвитку.2

У Євангелії від Матвія (28:19) 
Ісус пов’язує Свій авторитет з 
великим дорученням, і цей 
авторитет робить Його учнів 
здатними виконувати дору-
чення. Він просить нас бути 
активними, а не пасивними. 
Суть полягає в тому, щоб 
задля поширення Єван-
гелії подолати будь-які 
кордони, географічні або 
будь-які інші.

Існує причина для участі 
в глобальній місії; церква, 
яка не бере активної і сер-
йозної участі у всесвітньому 
проголошенні Євангелії, не 
розуміє суть спасіння. Місія 

НАСТАВ ЧАС
Гатера Сільван, Руанда

 НАСТАВ ЧАС СТАТИ АКТИВНИМ МІСІОНЕРОМ!
Н Е Д І Л Я ,  1 2  Г Р У Д Н Я  2 0 2 0  Р О К У
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учнів повинна була поши-
ритися до найвіддаленіших 
куточків землі.

У своїх працях Еллен Уайт 
зазначила, що місіонери не 
виконують і 1/20 частини 
роботи, яку вони повинні ви-
конувати для спасіння душ.3 
Замість того щоб закликати 
людей і чекати поки вони 
прийдуть до нас, щоб поці-
кавитися істиною, зроблено 
заклик, аби ми докладали 
ретельніших і серйозніших 
зусиль для подання істини 
світові.

Настав час стати актив-
ним місіонером, включа-
ючи використання соці-
альних мереж, щоб діли-
тися Біблійною істиною 
замість світських думок 
і фотографій. Це дуже 
доцільно в сучасному світі, 
оскільки глобальні меді-
а-програми демонструють, 
що Інтернет – це потужний, 
дешевий засіб, який може 
проникнути в кожну країну 
світу і перетворити кожного 
християнина на міжнарод-
ного місіонера.

Одна проблема, з якою 
ми зіткнулися, полягає в 
тому, що місіонерів дуже 
мало, а друга – це те, що 
занадто мало місіонерів 
йдуть на передову. На-
справді, зовсім маленький 
відсоток (10%) місіонерів 
працює серед не навер-
нених груп людей, тобто 
невіруючих, а близько 90% 
працюють серед вже навер-
нених, тобто серед тих, хто 
вже знайомий з Христом та 
істиною.

Євангелія повинна бути 
поширена всім людям. Нам 
сказано веління: «Ідіть по 
цілому світові, та всьо-
му створінню Євангелію 

проповідуйте!» (Від Марка 
16:15). Ісус дав учням пряме 
веління йти на різні дороги. 
По-перше, Боже Слово по-
винно бути поширене серед 
овець Ізраїлю, котрі заблука-
ли, а потім доручення було 
розширено. Ісус не тільки 
велить нам, але у Своїй Бо-
жественності Він дає владу 
йти по всьому світові і про-
повідувати Євангелію усім 
людям.

Подібно до учнів з цього 
вірша Писання, ми також 
були навчені істини і, отже, 
послані:

-проповідувати Єванге-
лію;

-звершувати чудеса;
-утверджувати Боже Сло-

во.
Нам дане чітке доручення 

йти і проповідувати Єван-
гелію.

Апостол Павло проголо-
шує: «Бо коли я звіщаю Єван-
гелію, то нема чим хвалитись 
мені, – це бо повинність моя. 
І горе мені, коли я не звіщаю 
Євангелії!» (1 до коринтян 
9:16).

Чоловіки й жінки Божі 
не стають пасторами, про-
повідниками, вчителями 
суботньої школи та ін. за-
ради отримання звання або 
заради особистого визнання. 
Благословень, які отримані 
від того, що вони діляться 
знанням, ведуть інших лю-
дей і спостерігають за їхнім 
зростанням, достатньо. Сла-
ва і нагороди очікують їх у 
Небесному Царстві.

«Проповідуй Слово, допо-
минайся вчасно-невчасно, до-
коряй, забороняй, переконуй 
з терпеливістю та з наукою» 
(2 до Тимофія 4:2). Завдан-
ням Тимофія було пропо-
відування Божого Слова не 

тільки членам церкви, які з 
нетерпінням чекали слова 
від Господа («вчасно»), але 
також і тим, які можливо не 
готові або не хочуть прийма-
ти Боже Слово («невчасно»).

Хороший приклад про-
повідування «вчасно» – це 
коли люди щиро запрошу-
ють вас ділитися істиною. 
«Невчасно» – це більше схо-
же на вуличного проповід-
ника або євангелиста, який 
ризикує зайнятися служін-
ням у тюрмах, або йде про-
повідувати на майданчики в 
містах, або через соціальні 
мережі. Це «невчасно», де 
більш ніж ймовірно, що 
люди, які його оточують, не 
надто цікавляться Божим 
Словом.

Тож як працювати? Ми 
можемо багато чого навчи-
тися від наших старших і 
досвідченіших – від тих ви-
датних вчителів, які вплива-
ють на наступні покоління, 
а також навчитися з доско-
налого Прикладу, з Самого 
Ісуса Христа.

Христос – є Дорога, Прав-
да і Життя (див. Від Івана 
14:6), Який любить нас і по-
мер за нас. Він просить нас 
піднести Його Ім’я перед 
усіма тими, хто слухає, через 
слова, які ми вимовляємо, і 
через наше життя, прино-
сячи плід віри (див. До євреїв 
11:1), тому що «віра без діл –  
мертва» (Якова 2:26).

Більшість вчителів за ча-
сів Христа зосереджувалися 
в основному на інтелекту-
альних аспектах теми, але 
Ісус звертався до всього єства 
Своїх слухачів, запрошуючи 
їх прийняти рішення на 
користь Бога (див. Від Марка 
1:22). Він навчав істини, тому 
що Він є Істина.
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У наш час, оскільки ін-
формація настільки доступ-
на в книгах та в Інтернеті, 
нинішнє покоління вважає, 
що воно може навчитися 
всього, що тільки можна пі-
знати про життя, зі шкіл та 
пошуку в Інтернеті. Однак 
одні з кращих і найцінні-
ших уроків у житті отриму-
ються не від неживих пред-
метів, вони отримуються 
від людей, які жили довше, 
ніж ми.

«Перед лицем сивизни 
встань, і вшануй лице старо-
го, і будеш боятися Бога свого. 
Я – Господь!» (Левит 19:32). 
Один з кращих віршів про 
те, що необхідно вчитися 
у тих, хто старші за нас, 
записаний у книзі Псалмів 
(141:5): «Як праведний вра-
зить мене, – то це милість, 
а докорить мені, – це олива на 
голову, її не відкине моя голова, 
бо ще і молитва моя проти їх-
нього лиха» (переклад з англ.). 
Звучить болісно, чи не так? 
Однак усі люди час від часу 
потребують виправлення, 
і ми, звісно, – не виняток. 
Вік додає літнім людям не 
тільки мудрості, але також 
історії, досвіди і Біблійне 
знання для нас.

ЗНАЧЕННЯ НАДРУКОВАНИХ 
СТОРІНОК

Дуже важливо врахову-
вати силу друкованих сто-
рінок. Насправді, мистецтво 
запису Божих принципів 
бере свій початок здавна; 
ми бачимо, що Сам Бог 
записав Десять Заповідей 
на кам’яних скрижалях 
на горі Синай. Ми також 
знаємо, що першою кни-
гою, яка була надрукована 
величезним тиражем, була 
Біблія.

Після винаходу друку 
технології розвивалися, і на-
писане слово почало поши-
рюватися набагато швидше. 
З розвитком плоского друку 
в 15 столітті та електронних 
засобів масової інформації, 
включаючи телеграф і теле-
фон в 18 столітті, церква по-
бачила нову аудиторію, яку 
можна назвати: аудиторія 
«на вимогу».

З книги «Літературний 
Євангелизм» ми дізнаємо-
ся, що навіть фрагменти 
публікацій, які містять іс-
тину, дорогоцінні, і кожен 
рядок друкованої продукції, 
що містить справжню істи-
ну, – це священний скарб. 
Хто може оцінити вплив, 
який може справити на сер-
це якогось шукача істини ві-
дірвана сторінка, що містить 
істини Третьої ангельської 
звістки? «Не забуваймо про 
те, що хтось був би радий 
прочитати всі ті книги і 
газети, якими ми можемо 
поділитися. Кожна сторін-
ка – це промінь Небесного 
світла, якому призначено 
сяяти, освітлюючи дороги й 
загороди, проливаючи світ-
ло на дорогу істини».4

ІНША АУДИТОРІЯ

Крім написаних або на-
друкованих сторінок, є та-
кож і інші види аудиторій, 
а саме:

Жива (реальна) ауди-
торія віч-на-віч: велика 
частина служінь проходить 
віч-на-віч. Ісус служив пе-
ред реальною публікою. У 
ранній церкві проповіді, мо-
литовні служіння, євангели-
заційні зібрання, наради та 
інші види служіння зазвичай 
відбувалися перед реальною 
публікою.

Аудиторія трансляції, 
котра з’явилася з винаходом 
технології радіо і телемов-
лення.

О н л а й н - а у д и т о р і я : 
коли технологія Інтерне-
ту дала можливість появи 
онлайн-засобів масової ін-
формації та привела до поя-
ви аудиторії, яка використо-
вує Інтернет для отримання 
інформації.

Поєднана аудиторія – це 
аудиторія, яка перебуває 
на зв’язку, вона з’явилася в 
результаті поєднання соцме-
реж і мобільних технологій.

Ця остання, поєднана 
аудиторія, є героєм нашої 
історії і центральною темою 
наступної частини цього 
читання.

МИ ПОВИННІ 
ВИКОРИСТОВУВАТИ 
СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ ДЛЯ 
ЄВАНГЕЛИЗМУ

Ісус наказав нам йти по 
всьому світові і навчати всі 
народи, і для цього в на-
шому цифровому світі нам 
навіть не потрібно виходити 
з дому. Сьогодні ми можемо 
почати досягати сердець 
людей і навчати світ за допо-
могою пристрою, який ми 
тримаємо в руках, або ма-
ленького комп’ютера, який 
лежить у нас на колінах. Світ 
змінився, і перед церквою 
відкриваються великі мож-
ливості.

Протягом усієї історії 
метод, за допомогою якого 
церква здійснювала велике 
доручення, просувався тех-
нологіями. Для апостола 
Павла – це була римська до-
рожня мережа.5 Для Рефор-
мації – це був друкарський 
верстат. Для нас сьогод-
ні – це сила Інтернету в руках 
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практично всіх членів вашої 
церкви, і, звичайно, майже 
кожного чоловіка, жінки і 
дитини, які живуть в районі 
вашої церкви.

У деяких частинах пла-
нети, особливо в Північній 
Америці, люди дедалі мен-
ше ходять до церкви. Навіть 
у церквах, де було багато 
прихожан, віруюча людина 
приходить до церкви лише 
на 1-3 години на тиждень. 
Однак ваші громади і всі, 
кого вони знають, проводять 
значну кількість часу, коли 
вони не сплять, в Інтернеті.

ЖИВУЧИ В ЦИФРОВОМУ 
СВІТІ

Коли ми говоримо «ци-
фровий світ», ми підкрес-
люємо, що майже увесь 
світ прив’язаний до циф-
рових технологій. Журнал 
«Adweek» повідомляє, що 
увага споживачів переклю-
чилася з телевізора на мо-
більні пристрої тасоцмережі. 
Люди в Інтернеті проводять 
більше годин порівняно з 
іншою діяльністю. Саме там 
більшість з нас проводять 
свій час – і це нові рубежі, 
які надають можливості 
для присутності Доброї 
звістки про Ісуса Христа, 
звістки, яка змінює життя.

Дослідник Джейсон Мен-
дер в GlobalWebIndex не-
щодавно опублікував, що 
загальна кількість годин, 
проведених онлайн за до-
помогою комп’ютерів, 
ноутбуків, мобільних те-
лефонів і планшетів зросла 
з 5,5 годин на день у 2012 
році до 6,5 годин на день у 
2016 році. Один з основних 
факторів, що сприяють та-
кій онлайн-зайнятості, – це 
соціальні мережі. Згідно з 

дослідженням Д. Мендера, 
середньостатистична лю-
дина проводить дві години 
щодня в таких соцмере-
жах, як Facebook, Twitter та 
Instagram, і ця цифра щоро-
ку зростає.

Розгляньмо деяку статис-
тику, яка ілюструє, наскільки 
важливі соціальні мережі 
для зростання церкви, як 
саме, тобто добре чи погано 
церкви зараз користуються 
цими засобами, і ключові 
фактори, які допомагають 
вам побудувати або випра-
вити вашу соціальну меді-
а-стратегію.

Дослідження, які прове-
дені Barnagroup, показують, 
що в 2017 році більше по-
ловини читачів Біблії ви-
користовували Інтернет 
(55%) або смартфон (53%), 
щоб відкрити Біблійні 
вірші, – ці цифри значно 
зросли з 2011 року (37% і 
18% відповідно).6 Люди де-
далі частіше використовують 
Інтернет та соціальні мережі 
як частину свого встановле-
ного розпорядку поклоніння 
Богові. Тому існує необхід-
ність нашої активної при-
сутності в соцмережах, щоб 
скористатися цим фактом, 
оскільки там є велика части-
на нашої аудиторії.

Ще одне дослідження по-
казало, що майже 70% цер-
ков пропонують Wi-Fi для 
персоналу і гостей.7 Якщо 
церква не надає Wi-Fi, то це 
може стати причиною того, 
що гості не будуть її відвіду-
вати.

Посібник з некомерцій-
ного маркетингу вказує, що 
більше 70% некомерцій-
них комунікаторів вва-
жають соціальні мережі 
одним з найважливіших 

каналів зв’язку.8 Згідно зі 
звітом Посібника з некомер-
ційного маркетингу за 2016 
рік, 71% професіоналів не-
комерційного зв’язку вважа-
ють соціальні мережі одним 
з найважливіших каналів, 
який поступається тільки їх-
ньому вебсайту (80%). Отже, 
якщо пастор хоче успішно 
представити свою церкву і 
збільшити кількість членів, 
соціальні мережі – це вже не 
«було б добре мати», а важ-
ливий спосіб спілкування!

Майже 85% церков ви-
користовують Facebook.9 
Суть в тому, що Facebook – це 
король церковних медіа-за-
собів. Якщо церква не має 
профілю в Facebook, то це 
потрібно зробити пріори-
тетною справою. Сторінка 
Facebook не тільки надає 
вашим членам можливість 
взаємодіяти один з одним, 
вона також надає вам до-
ступ у мережу активних 
онлайн-товариств, де ви мо-
жете черпати ідеї і задавати 
запитання.

Тільки 15% церков ви-
користовують Twitter та 
Instagram. Згідно з даними 
Statista, Instagram має більше 
ніж 800 мільйонів користу-
вачів, а Twitter мав близько 
330 мільйонів користувачів 
наприкінці 2017 року. Це 
величезна аудиторія, до якої 
ви можете долучитися.

Приблизно 51% церков 
заявляють, що зі штату 
служителів щонайменше 
один регулярно веде блоги 
або виставляє пости в соці-
альних мережах.10 Постійні 
пости надзвичайно важливі 
для успіху в соцмережах, 
але хороша новина полягає 
в тому, що виставляти по-
сти в соціальних мережах 
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дуже легко; буквально кожен 
може зробити це, якщо йому 
трохи пояснити.

62% церков використо-
вують соціальні мережі, 
для того щоб налагодити 
контакт з людьми поза 
громадами, і ще більша 
кількість, 73%, використо-
вують соцмережі для спіл-
кування зі своїми громада-
ми.11

Соціальні мережі – це ря-
тувальний трос для зовніш-
нього суспільства, і це те, що 
нам необхідно використову-
вати, якщо ми хочемо, щоб 
наші церкви процвітали і 
розвивалися.

ІДІТЬ ТУДИ, ДЕ ЗНАХОДЯТЬСЯ 
ЛЮДИ В ЦИФРОВУ ЕПОХУ

«Євангелизація – це про-
цес донесення Євангелії до 
людей (Покоління Z),12 туди, 
де вони знаходяться, а не 
туди, куди б ви хотіли, щоб 
вони прийшли... Коли Єван-
гелія досягає людей там, де 
вони знаходяться, їхній від-
гук на Євангелію – це церква 
на новому місці».13

Дивно, як швидко все 
може змінитися за один рік, 
і 2019 має ряд вражаючої 
статистики, над якою варто 
задуматися. Розгляньмо ста-
тистику 2019 року.

Соціальна 
мережа

Щомісячні 
активні користу
вачі1

Facebook 2,27 мільярда 
користувачів

Twitter 326 мільйонів 
користувачів

Instagram 1 мільярд 
користувачів

LinkedIn 260 мільйонів 
користувачів

Pinterest 250+ мільйонів 
користувачів

Соціальна 
мережа

Щомісячні 
активні користу
вачі1

Snapchat 255 мільйонів 
користувачів

YouTube 1,9 мільярда 
користувачів

Reddit 330+ мільйонів 
користувачів

WhatsApp 1,5 мільярда 
користувачів

Flickr 90+ мільйонів 
користувачів

Wechat 1,08 мільярда 
користувачів

Weibo 446 мільйонів 
користувачів

Telegram 200 мільйонів 
користувачів

Viber 260 мільйонів 
користувачів

Messenger 1,3 мільярда 
користувачів14

З огляду на наведену вище 
статистику, ми не можемо 
заперечувати неймовірну 
користь від використання 
соціальних мереж як засобів 
поширення Євангелії серед 
ваших членів церкви та щоб 
залучити нових членів через 
рекламування заходів.

СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ ТА 
ЦЕРКВА: ДОБРО І ЗЛО

Перевага: можна швидко 
ділитися інформацією з ве-
ликою аудиторією.

Недолік: може забирати 
надто багато часу і бути 
безглуздим відволіканням, 
або ще гірше – засобом, що 
сприяє негативності, про-
кляттям, пліткам, наклепам, 
негативним згубним нови-
нам.

Однак позитивні переваги 
соціальних мереж перевер-
шують негативні і надають 
чудову можливість для по-

ширення Євангелії, яка, згід-
но зі встановленням Христа, 
має передаватися соціально 
(через суспільство). Ключ у 
тому, щоб не залишатися в 
незнанні щодо завдань і йти 
наосліп, а бути мудрими, як 
змії, і простими, як голуби.

Тому церква повинна ви-
користовувати цей чудовий 
винахід і забрати центр уваги 
у сатани, який бажає пану-
вати над цією неймовірною 
технологією за допомогою 
торговців сміттям. Щоб зро-
бити це, існує крайня потре-
ба в плануванні, дослідженні 
та молитві. «Розум людини 
обдумує путь її, але кроки її 
наставляє Господь» (Припові-
сті 16:9).

Якщо ми вирішимо ри-
зикнути, увійшовши в цей 
світ цифрової мережі, то 
зможемо дізнатися, як наша 
церква може найкращим 
чином використовувати со-
ціальні мережі тільки для 
добра. Існує безліч блогів, 
вебсайтів і навіть компаній, 
які можуть надати допомогу 
церквам, як запровадити на 
практиці соціальні медіа-за-
соби або допомогти з техніч-
ною стороною оформлення 
профілю та його функціо-
нування.

Чи зможуть наші грома-
ди знайти кошти на Інтер-
нет-служіння? – Так, якщо 
зроблять це пріоритетом.

ВІДДАЮЧИ ЙОГО БАГАТСТВА

Божа робота повинна за-
раз швидко просуватися і 
якщо Його народ відгук-
неться на Його заклик, Він 
зробить так, що ті, хто во-
лодіють майном, захочуть 
пожертвувати свої кошти і 
таким чином Його робота 
зможе здійснитися. «Віра в 
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Боже Слово надасть Його 
народові все необхідне для 
проведення Його роботи 
і в великих містах, жителі 
яких так гостро потребують 
звістки спасіння».15 (Див. 1 до 
Тимофія 6:17-19).

«Ми не повинні витрачати 
свої гроші на незначущі речі. 
Бог вимагає, щоб кожен на-
явний долар був витрачений 
на відкриття нових полів 
задля поширення звістки 
Євангелії і зменшення гір 
труднощів, які загрожують 
зупинити нашу місіонерську 
роботу».16

Наші кошти – це капітал, 
який довірений нам Госпо-
дом. Ми повинні бути готові 
використовувати його, щоб 
відповісти на заклик у тих 
місцях, де Господь має по-
требу в них.

ВИСНОВОК

Соціальні мережі стають 
дедалі поширенішими в 
нашому суспільстві і продов-
жують впливати на способи 
спілкування людей. Це не 
просто тренд, який зник-
не, – це залишиться. З огляду 
на те, що переважна біль-
шість населення світу зараз 
знаходяться онлайн, обов’я-
зок церкви 21 століття – ви-
користати цю «всесвітню 
кафедру» для представлення 
великої звістки про Ісуса 
Христа, звістки, яка змінює 
життя, – і чим швидше, тим 
краще.

Проявімо творчий підхід, 
сміливість і з цими диво-
вижними засобами в наших 
руках почнімо ділитися кра-
щими новинами у світі з яко-
мога більшою кількістю лю-
дей. Подібно до того, як Ісус 
втілився, щоб досягти нас, і 
ми відшукаймо людей там, 

де вони знаходяться. Слово 
стає цифровим і відповідно, 
знаходить собі житло. «Та 
можливе все Богові»; «бо для 
Бога нема неможливої жодної 
речі!» (Від Матвія 19:26; Від 
Луки 1:37).
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15. Свідоцтва для церк-
ви. – Т.9. – С.273.
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Земля й всі жителі її страждають,

Бо світом править темрява і гріх.

А ми, що світло маємо, його ховаєм,

Неначе пси німі, не позбавляємо біди усіх!

Байдуже мовчання — що вбивство,

Співпраця із неправдою — це гріх!

Коли весь світ в зневірі потопає,

Ми ж мовчимо — на нас паде кров їх!

Бо все, що мають люди, — тільки сон,

Робота, дім… Та невимовний холод!

Так, в найтемніший час прийде Христос 

Й розсіє темряву, розвіє морок!

Ми всі повинні ні дня не мовчати,

Для кожного в житті є своя роль!

Немає виправдання тим, хто ціль втрачає,

Хто не працює — той і не герой!

Бувають труднощі, неначе гори,

І нездоланними здаються повсякчас.

Лиш довіряючи Царю, що прийде скоро,

Йдемо вперед, бо час вже не чекає нас!

Нам всім потрібно Господа просити слізно,

Щоб Він послав нам мудрості з небес!

Щоб ми покаялись, поки не пізно,

І Божим світлом освітили увесь світ!

Ми серцем відчуваємо — час близький!

Ми знаємо, що ось настав останній час!

Бог скоро вже зіллє Святого Духа,

Лише на тих, хто був готовий з нас.

Хоча в дорозі нас спіткають негаразди,

Ми маємо вдивлятись в небеса

На Божу славу, на Його Величчя!

Побачимо там силу та любов Христа!

Хай будуть нам важкими шлях і праця,

Ми не залишені самі на цій землі.

Нас Сам Господь веде й оберігає,

Лише тримаючись за Нього, ти іди!

Ти думай тільки про надію й радість ту,

Коли на небі витре Він твою сльозу.

Забудемо усе, що пережити довелось, -

Бажання те душі найзаповітніше збулось!

Вже скоро прийде наш Христос 

І визволить з пітьми нещастя!

Голгофський хрест нас здійме в небеса,

Там всі отримаємо з рук Христа Причастя!

Ми зараз бачимо лиш крихту слави

Того, що нам приготував наш Спас!

Великою якою є ціна спасіння — 

Ми всі побачимо Того, Хто любить нас!

Настав час!

Барбара Монтроуз


