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ВісникРеформації

У цьому номері:

З небаченим в історії рівнем інтенсивності 
ця планета подібна до величезної порохової 
бочки, котра готова вибухнути. Тих, хто щиро 
шукає Небесного Бога і підкоряється Йому, 
аби мати внутрішній мир, надію та керівниц-
тво, дуже небагато.

«Ми живемо у дуже важливий та цікавий пе-
ріод історії Землі. Сьогодні, більш ніж будь-ко-
ли раніше, ми потребуємо сильної віри. Ми 
потребуємо міцнішої підтримки згори. Сатана 
докладає всіх зусиль, щоб здобути перемогу 
над нами, бо він знає, що в нього залишилося 
зовсім небагато часу. Апостол Павло зі стра-
хом та тремтінням виконував своє спасіння. 
Чи не повинні і ми боятися того, що обітниця, 
яка була дана, не сповниться, що хтось із нас 
втратить її та виявиться недостойним вічного 
життя? Ми повинні пильнувати в молитві і до-
кладати серйозних зусиль, щоб увійти тісними 
ворітьми»1.

Який це привілей – щороку брати участь у 
тижні молитов! Тепер, більше ніж будь-коли, 
нам необхідно цінувати кожну можливість 
об’єднатися разом у щирій хвалі та благанні 
до нашого єдиного Джерела сили, – Господа 
Ісуса Христа, – Котрий досі ще милостиво 
заступається за нас у Небесних дворах.

Цьогорічна серія читань, яка заснована на 
темі: «Шторм, що насувається», розкриває 
нашу нинішню ситуацію і представляє слова 
віри, щоб зміцнити нас у майбутні важкі часи.

Отже, нехай кожен із нас з молитвою роз-
мірковуватиме над читаннями цього тижня 
молитов, поділившись ними також з іншими 
людьми, котрі, можливо, живуть віддалено 
або не можуть відвідувати богослужіння, і 
пам’ятайте про наступні дати:

молитва з постом: субота, 10 грудня;
пожертвування для місій: неділя, 11 грудня.

Нехай Святий Дух звертається до наших 
сердець і зміцнює нас відповідно до наших 
потреб як окремих особистостей і як народ. 
Нехай «Бог усякої благодаті, що покликав вас до 
вічної слави Своєї в Христі, нехай Сам удоско-
налить вас, хто трохи потерпів, хай упевнить, 
зміцнить, уґрунтує. Йому слава та влада на вічні 
віки, амінь» (1 Петра 5:10, 11).
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Незалежно від того, де ви живете на цій 
планеті, існує ймовірність, що хоча б один раз 
у житті ви зіткнетеся зі штормом. Хмари фор-
муються звичайним чином і зливаються разом 
настільки тісно, що все небо темніє і згодом рап-
тово виникає шторм, іноді страшенно шалений.

У ці останні дні історії Землі життя по-
рівнюють із розвитком шторму. Духовний 
стан людської душі стає похмурішим і більш 
пригніченим, оскільки різні види зла повсюди 
оточують наші серця та розум.

Однак ми не повинні відчувати себе поки-
нутими у пітьмі! Небесний Бог у Своєму Слові 
дав повну інформацію, щоб ми не дивувалися з 
того, що відбувається і що ще попереду. У Своїй 
щедрій благодаті Бог дарував нам дорогоцінні 
слова надії.

«Ангели стримують вітри боротьби, щоб 
вони не дули доти, доки світ не буде попере-
джений про настання суду. Проте шторм насу-
вається. Він готовий з великою силою піднятися 
над землею, і коли Бог накаже Своїм ангелам 
відпустити вітри, тоді почнеться така боротьба, 
яку не зможе описати жодне перо.

Біблія і лише Біблія дає чітку картину май-
бутнього. У ній відкриваються великі заключні 
сцени історії нашого світу, події, які вже кида-
ють свою тінь, звук їхнього наближення змушує 
землю тремтіти, а людські серця знемагають 
від страху.

«Ось Господь нищить землю й пустошить її, й 
обертає поверхню її, а мешканців її розпорошує... бо 
переступили закони, постанову порушили, зламали 

вони заповіта відвічного... Тому землю прокляття 
поїло… і небагато людей позосталося... Спинилися 
радощі бубнів, галас веселунів перестав, затихла 
потіха [від] гусел!» (Ісаї 24:1, 5, 6, 8).

«Біль серце стискає мені, і трепоче мені моє 
серце!.. Не можу мовчати, бо вчула душа моя голос 
сурми, гук війни! Біда на біду прикликається, вся 
бо земля поруйнована буде» (Єремії 4:19, 20).

«Дивлюся на землю, аж ось порожнеча та пуст-
ка, і на небо – й нема його світла! Дивлюся на гори, 
аж ось вони трусяться, і всі згір’я хитаються! 
Дивлюся, аж ось [вже] немає людини, і порозліта-
лось все птаство небесне. Дивлюся, аж ось край 
родючий пустинею [став], а міста його знищені 
всі» (Єремії 4:23-26).

«Ой горе, бо це день великий, – немає такого, як 
він! А це час недолі для Якова, та з нього він буде 
врятований!» (Єремії 30:7).

«Іди, мій народе, ввійди до покоїв своїх, і свої двері 
замкни за собою, сховайся на хвилю малу, поки 
лютість перейде!» (Ісаї 26:20)».1

Захист Бога та Його ангелів, а також впев-
неність у Його постійній присутності обіцяні 
тим, хто повністю підкориться Христу. Спосте-
рігаючи за штормом, що з такою силою насува-
ється, довірмося дивовижній Руці, котра керує 
всім, – Руці, котра тримає Всесвіт на місці і була 
прибита до хреста за кожного з нас.

Посилання:
Виховання. – С.179-181.
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Другом і Спасителем; що Він 
продовжує турбуватися про 
них, оскільки назавжди по-
єднав Себе зі страждаючим 
людством. Вони знали, що 
Він посилається перед Богом 
на заслуги Своєї Крові, пока-
зуючи рани на руках і ногах, 
які нагадують про ціну вику-
плення людства. Думка про 
це зміцнювала їх, допомагаю-
чи зносити ганьбу, якої вони 
зазнавали в Його Ім’я. Тепер 
вони були навіть ближче до 
Нього, ніж коли Він перебував 
з ними особисто. Світло, лю-
бов і сила Христа, Котрий жив 
у них, виливалися на оточую-
чих, так що люди, дивлячись 
на них, дивувалися.1

Про учнів, які були свідка-
ми переображення Христа, 
сказано, що після цієї чудової 
події «нікого вони не побачили, 
окрім Самого Ісуса» (Від Матвія 
17:8). «Самого Ісуса», – у цих 
словах міститься таємниця 
життя й сили, котрими була 
позначена історія Ранньої 
Церкви. Уперше почувши 
слова Христа, учні відчули 
потребу в Ньому. Вони шука-
ли Його і, знайшовши, пішли 
слідом за Ним. Вони були по-
руч з Ним у храмі, за столом, 
на схилі гори, на полі. Вони 
були учнями великого Учи-
теля, щоденно перебуваючи 
з Ним і засвоюючи від Нього 
уроки вічної Правди.

Після вознесіння Спасите-
ля їх не полишало відчуття 
Божественної присутності, 
сповненої любові й світла. Він 
особисто перебував з ними. 
Ісус-Спаситель, Котрий ходив, 
розмовляв і молився з ними, 
Котрий наповнював їхні серця 
надією та розрадою, вознісся 
на Небо, промовляючи до 
них вістку миру. Коли Його 
прийняла колісниця ангелів, 
до них долинули Його слова: 
«І ото, Я [перебуватиму] з вами 
повсякденно аж до кінця віку! 
Амінь» (Від Матвія 28:20). Він 
вознісся на Небо в людській 
подобі. Вони знали, що Він 
перебуває перед Божим пре-
столом, залишаючись їхнім 

П’ЯТНИЦЯ, 2 ГРУДНЯ 2022 РОКУ
Складено з праць Еллен Г. Уайт

ЗАЙМАЮЧИ ТВЕРДУ ПОЗИЦІЮ –  
        ПІЗНАЮЧИ БОГА
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У НАСТУПНЕ ТЕМНЕ 
СЕРЕДНЬОВIЧЧЯ

Сатана добре знав про те, 
що завдяки Святому Письму 
люди зможуть розпізнати його 
обман і протистояти його силі. 
Навіть Спаситель світу відби-
вав його атаки за допомогою 
Слова. При кожному нападі 
Христос виставляв щит вічної 
Правди, кажучи: «Написано». 
Кожній пропозиції ворога Він 
протиставляв мудрість і силу 
Слова. Тому сатана зробив ви-
сновок: щоб утримувати владу 
над людьми та встановити ав-
торитет папського узурпатора, 
він повинен тримати народ 
у кайданах незнання Святого 
Письма. Біблія звеличує Бога, 
а смертну людину ставить на 
місце, яке їй належить, саме 
тому її святі істини повинні 
залишатися прихованими і за-
бороненими; саме таку тактику 
взяла на озброєння римська 
церква. Протягом багатьох сто-
літь заборонялося розповсю-
дження Біблії. Народові було 
заборонено читати її і навіть 
зберігати вдома, у той час як 
аморальні священники і пре-
лати спотворювали її значення 
таким чином, щоб довести пра-
вомірність власних домагань. 
Отож, майже увесь світ визнав 
папу намісником Бога на землі, 
наділеним верховною владою 
як у церкві, так і в державі.

Усунувши Біблію, єдиний 
засіб, що давав можливість роз-
пізнати оману, сатана отримав 
змогу діяти за власним бажан-
ням. Пророцтво свідчило про 
те, що папство «буде думати 
позмінювати свята та права» 
(Даниїла 7:25). Незабаром така 
спроба була зроблена. Для 
того, щоб чимось замінити 
для новонавернених покло-
ніння ідолам і таким чином 
сприяти формальному при-
йняттю ними християнства, 
у християнське богослужіння 
поступово було запровадже-
не поклоніння іконам і «свя-

тим» мощам. Остаточно така 
форма ідолопоклонства була 
затверджена на Вселенському 
соборі. На довершення цього 
святотатства Рим наважився 
вилучити з Божого Закону 
другу заповідь, яка забороняє 
поклоніння зображенням; а 
щоб зберегти загальну кількість 
заповідей – поділити десяту 
заповідь на дві частини.

Дух поступливості до язич-
ництва відчинив двері для 
подальшого нехтування Небес-
ним авторитетом. Сатана, дію-
чи через ненавернених керівни-
ків церкви, спотворив і четверту 
заповідь, намагаючись усунути 
стародавню суботу – освячений 
і благословенний Богом день 
(див. Буття 2:2, 3), – та заміни-
ти її «високошанованим днем 
сонця», що його дотримували-
ся і святкували язичники. Ця 
спроба спочатку була старанно 
замаскована. Протягом пер-
ших століть усі християни свят-
кували правдиву суботу. Вони 
виявляли ревність у шануванні 
Бога, вірили в незмінність Його 
Закону, віддано захищали свя-
тість Божих принципів. Але 
сатана з величезною підступ-
ністю продовжував діяти через 
своїх посередників, намагаю-
чись осягнути свою мету. Щоб 
привернути увагу народу до 
неділі, цей день було прого-
лошено святковим на честь 
воскресіння Христа. У цей день 
здійснювалися богослужіння, 
і хоча його вважали днем від-
починку, суботу, як і раніше, 
продовжували свято шанувати.

Торуючи шлях для досяг-
нення власної мети, сатана спо-
нукав юдеїв перед Приходом 
Христа обтяжити суботу най-
суворішими вимогами, щоб 
таким чином перетворити її на 
непосильний тягар для народу. 
А потім, майстерно використо-
вуючи хибне уявлення про су-
боту, ініціатором якого він був, 
диявол з презирством предста-
вив її як юдейську постанову. У 

той час як християни загалом 
продовжували дотримуватися 
неділі переважно як радісного 
свята, він спонукав їх на знак 
ненависті до юдейської релігії 
перетворити суботу на піст, 
день смутку та печалі.2

ПИСАННЯ ЗБЕРЕГЛОСЯ I 
ПРОДОВЖУЄ ЖИТИ

У країнах, що залишалися 
за межами римського пануван-
ня, протягом багатьох століть 
існували громади християн, 
котрих зовсім не торкнулась 
папська зіпсутість. Вони були 
оточені язичниками і, зви-
чайно, з часом потрапили 
під вплив їхніх псевдовчень, 
однак продовжували вважати 
Біблію єдиним мірилом віри 
та дотримувалися багатьох її 
істин. Ці християни вірили 
в незмінність Божого Закону 
і святкували суботу згідно з 
четвертою заповіддю. Такі 
церкви існували, наприклад, у 
Центральній Африці та серед 
вірмен Азії.

Однак серед тих, хто чинив 
найрішучіший опір папській 
владі, перше місце посідають 
вальденси. Саме в тій країні, 
де папство утвердило свій 
престол з його обманом та роз-
пустою, виник наймогутніший 
опір неправді та омані. Протя-
гом століть церкви у П’ємонті 
зберігали свою незалежність, 
але настав час, коли Рим почав 
вимагати від них покори. Після 
безрезультатної боротьби з 
римською тиранією керівники 
цих церков неохоче визнали ту 
владу, перед котрою, здавало-
ся, схилився увесь світ. Проте 
знайшлися люди, які відмови-
лися підкоритися авторитету 
папи й прелатів. Вони були 
сповнені рішучості зберігати 
вірність Богові, а також чистоту 
й простоту своєї віри. Відбуло-
ся розподілення. Прихильники 
стародавньої віри розсіялися: 
одні, залишивши рідні Альпи, 
піднесли знамено правди в 

Складено з праць Еллен Г. Уайт
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великим істинам, які були 
йому доручені. Для цих вірних 
вигнанців гори служили сим-
волом незмінної праведності 
Єгови. Показуючи своїм дітям 
їхні вершини, що в незмінній 
величі височіли над ними, 
вони розповідали про Того, 
у Котрого «нема переміни чи 
тіні відміни» (Якова 1:17), Чиє 
Слово таке ж непохитне, як 
віковічні пагорби. Бог створив 
гори й утвердив їх, лише рука 
Безмежної Сили здатна зру-
шити їх з місця. Так само Він 
встановив Свій Закон – підва-
лину Божого правління як на 
небі, так і на землі. Людська 
рука здатна відібрати життя у 
свого ближнього, але подібно 
до того, як вона не може зру-
шити гори з їхньої основи та 
кинути їх у море, так само вона 
не здатна змінити жодної по-
станови Закону Єгови, стерти 
хоча б одну з Його обітниць, 
даних тим, хто виконуватиме 
Божу волю. У Своїй непохит-
ній вірності Його Закону Божі 
слуги повинні бути такими ж 
непорушними, як віковічні 
гори.

Гори, оточені тихими до-
линами, були постійним свід-
ченням пілігримам про Божу 
творчу силу і запевняли їх про 
Його турботу та захист. Ці 
пілігрими навчилися любити 
безмовні символи присутності 
Єгови. Вальденси не нарікали 
на труднощі, що випали на 
їхню долю, і ніколи не почу-
вали себе самотніми серед 
безлюдних гірських вершин. 
Вони були вдячні Богові за цей 
притулок, де вони знайшли 
спокій та захист від людської 
жорстокості. Вони раділи, що 
можуть вільно служити Йому. 
Часто переслідувані ворогами 
вальденси знаходили надійний 
захист за стінами цих величних 
гір. З багатьох гірських вершин 
лунали їхні гімни хвали Богові, 
і римські воїни були неспро-
можні примусити змовкнути 
їхній вдячний спів.

інших країнах, інші подались 
до віддалених гірських долин 
та ущелин і там продовжували 
вільно служити Богові.

Віра, яку протягом багатьох 
століть зберігали й поширю-
вали вальденські християни, 
різко відрізнялася від фаль-
шивого вчення Риму – їхні 
релігійні переконання були 
засновані на писаному Слові 
Божому, правдивій основі 
християнства. Але ці скром-
ні селяни у своїх похмурих 
сховищах, відрізані від світу і 
приречені на важку щоденну 
працю серед своїх отар і вино-
градників, прийшли до розу-
міння істини, котра так разюче 
відрізняється від догм та єресі 
церкви-відступниці. Вони не 
були винахідниками нової 
віри. Ні! Свої релігійні погля-
ди вони отримали у спадщину 
від батьків. Вони змагалися за 
віру апостольської Церкви, «за 
віру, раз дану святим» (Юди 3). 
«Церква в пустелі», – а не гор-
да ієрархія, що зацарювала у 
величній столиці світу, – була 
правдивою Церквою Христа, 
що берегла скарби істини, до-
ручені Богом Його народові, 
щоб передати їх світові.

Однією з головних при-
чин відокремлення правдивої 
Церкви від Риму була його 
ненависть до біблійної суботи. 
Згідно з пророцтвом папська 
влада кинула істину на землю. 
Божий Закон був скинутий і 
потоптаний, у той час як люд-
ські традиції та звичаї – зве-
личені й піднесені. Церкви, 
що перебували під папським 
пануванням, із самого почат-
ку були змушені шанувати 
неділю, як святий день. Серед 
пануючої омани та забобонів 
багато людей, навіть з числа 
правдивого народу Божого, 
настільки були спантеличені, 
що, святкуючи суботу, не пра-
цювали і в неділю. Але це не 
задовольняло папську владу. 
Вона вимагала дотримуватися 
лише одного дня – неділі, а в 

суботу примушували людей 
працювати, і з найбільшою рі-
шучістю забороняла шанувати 
цей день. Лише у вигнанні, да-
леко від влади Риму, Божі діти 
могли спокійно виконувати 
Божий Закон.

Вальденси одними з перших 
серед народів Європи зробили 
переклад Святого Письма. За 
сотні років до початку Рефор-
мації вони вже користувалися 
Біблією в рукописах на рідній 
мові. Завдяки цьому вони збе-
регли неспотворену істину і 
водночас викликали до себе 
особливу ненависть та переслі-
дування. Вальденси оголосили 
римську церкву зображеним 
у книзі Об’явлення Вавилоном, 
який відпав. Ризикуючи влас-
ним життям, вони протисто-
яли його згубному впливові. 
Хоча під тиском тривалих 
переслідувань деякі поступи-
лися своїми переконаннями, 
поступово жертвуючи голов-
ними принципами істини, 
інші продовжували мужньо 
відстоювати її. Протягом усіх 
віків темряви та відступниц-
тва залишалися вальденси, 
які відмовлялися визнавати 
верховний авторитет Риму, 
відкинули поклоніння іконам 
як ідолослужіння та святкува-
ли біблійну суботу. В умовах 
найжорстокіших пересліду-
вань вони зберегли свою віру. 
Зранені савойськими списами, 
спалювані на римських вогни-
щах, вони непохитно відстою-
вали Боже Слово і Божу честь.

За неприступними верши-
нами гір, які протягом усіх 
століть були місцем сховища 
для пригноблених і пересліду-
ваних, вальденси знайшли для 
себе притулок. Там, у темряві 
Середньовіччя, продовжувало 
яскраво сяяти світло правди. 
Там упродовж цілого тисячо-
ліття свідки правди зберігали 
древню віру.

Для Свого народу Бог при-
готував надзвичайно велич-
ну святиню, відповідну тим 
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Якою чистою, простою й 
полум’яною була побожність 
цих послідовників Христа! 
Вони дорожили принципами 
істини більше, аніж своїми 
будинками, землею, друзями, 
рідними та навіть власним 
життям. Вальденси щиро праг-
нули закарбувати ці принципи 
в серцях підростаючого поко-
ління. З раннього дитинства 
дітей навчали свято виконувати 
постанови Божого Закону і 
Святого Письма. Рукописних 
Біблій було небагато, тому її 
дорогоцінні слова заучували 
напам’ять. Багато вальденсів 
знали цілі розділи зі Старого й 
Нового Заповітів. Роздумуван-
ня про Бога пов’язувалися з ве-
личними пейзажами природи 
та скромними благословення-
ми щоденного життя. Маленькі 
діти навчилися з вдячністю ста-
витися до Бога як до Подателя 
усякого добра й милості.

Батьки при всій своїй ніж-
ності та прихильності до дітей 
були достатньо мудрими, щоб 
привчати їх потурати своїм 
бажанням, та привчали їх до 
самозречення. На них чекало 
життя, сповнене випробувань і 
труднощів, а можливо, і муче-
ницька смерть. З дитинства їх 
вчили долати труднощі, бути 
дисциплінованими, і водночас 
самостійно мислити і діяти. З 
раннього віку в них формува-
ли почуття відповідальності, 
виробляли звичку бути обе-
режними в розмові та розуміти 
мудрість мовчання. Одне не-
обережне слово, що зірвалося 
з уст в присутності ворога, 
могло коштувати життя не 
лише тому, хто його сказав, а 
й сотням його братів – подібно 
до того, як вовки переслідують 
здобич, так і вороги правди 
переслідували тих, хто наважу-
вався претендувати на свободу 
віросповідання.

Задля істини вальденси по-
жертвували своїм земним до-
бробутом, з наполегливістю і 
терпінням вони здобували свій 

хліб. Кожний клаптик орної 
землі серед гір був старанно 
оброблений, рівнини і менш 
родючі схили гір приносили 
щедрий врожай. Економія і 
суворе самозречення станови-
ли частину виховання, яке от-
римували як єдину спадщину. 
Вони були навчені дивитися 
на життя, як на призначену 
Богом школу, де усі їхні по-
треби могли бути задоволені 
лише їхньою власною працею, 
передбачливістю, турботою та 
вірою. Такий спосіб життя був 
важким і навіть стомлюючим, 
проте благотворним; він був 
саме тією школою, якої потре-
бує грішна людина і яку Бог 
призначив для її виховання і 
розвитку. Хоча молодь при-
вчали до важкої праці й труд-
нощів, однак її розумовому 
розвитку приділялася належна 
увага. Підлітків навчали, що усі 
їхні здібності належать Богові 
і вони повинні вдосконалюва-
тись і розвивати свої таланти 
для служіння Йому.

Вальденські церкви своєю 
чистотою і простотою нага-
дували Церкву апостольських 
часів. Відкидаючи верховенство 
авторитету папи і прелатів, 
вони керувалися Біблією як 
єдиним, найвищим авторите-
том, який не помиляється. Їхні 
духовні пастирі, на противагу 
зарозумілим священникам 
Риму, наслідували приклад 
свого Вчителя, Котрий «при-
йшов не на те, щоб служили 
Йому, а щоб послужити» (Від 
Матвія 20:28). Вони пасли Божу 
отару, направляючи її на соко-
виті пасовища, до живих дже-
рел Його Святого Слова. Пере-
буваючи далеко від пам’ятни-
ків світської величі й гордості, 
народ збирався не в розкішних 
храмах і величних соборах, 
але під тінню скель, у долинах 
Альп, а під час небезпеки – в 
якійсь скелястій ущелині, щоб 
там почути слова правди від 
слуг Христа. Духовні пастори 
не лише проповідували Єванге-

лію, а й відвідували хворих, на-
вчали дітей, допомагали тим, 
хто помилявся, намагалися 
вирішити всі суперечки і досяг-
ти загальної згоди і братської 
любові. Мирного часу вони 
жили завдяки добровільним 
пожертвуванням народу, але 
подібно до Павла, який володів 
ремеслом виготовлення наме-
тів, кожний опановував якесь 
ремесло, щоб у разі потреби 
самостійно заробляти собі на 
прожиття.

Духовні пастори навчали 
молодь. Звичайно, увага при-
ділялася і загальноосвітнім 
предметам, однак вивчення 
Біблії було на першому місці. 
Євангелії від Матвія та від Івана, 
а також багато послань вивча-
лися напам’ять. Вони також 
переписували Святе Письмо. 
Деякі рукописи охоплювали 
цілу Біблію, інші вміщали стис-
лі вибірки, до яких подавалися 
прості тлумачення текстів, які 
було легко зрозуміти, складені 
тими, хто мав здібність пояс-
нювати Божественні істини. 
Саме таким чином побачили 
світ скарби істини, так довго 
приховувані тими, хто нама-
гався піднести себе вище Бога.

Завдяки терплячій, невтом-
ній праці, часом у глибоких 
темних печерах землі, при 
світлі смолоскипів, вірш за вір-
шем, розділ за розділом пере-
писувалося усе Святе Письмо. 
У міру просування цієї праці 
відкривалася Божа воля, сяю-
чи, наче чисте золото. У світлі 
перенесених задля неї випро-
бувань для тих, котрі брали 
участь у цій праці, вона сяяла 
яскравіше, зрозуміліше. Небес-
ні ангели оточували цих вірних 
працівників.

Незважаючи на всі зусил-
ля сатани, спрямовані на те, 
щоб через папських прелатів 
поховати Боже Слово під сміт-
тям омани, єресі й забобонів, 
воно найчудовішим чином 
збереглось без спотворень 
протягом усіх століть темного 
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Середньовіччя. Це відбувалося 
тому, що воно несло на собі 
не людську печатку, а Божу. 
Люди невтомно намагалися 
затьмарити ясний і простий 
зміст Святого Письма, внести 
протиріччя до його свідоцтв, 
але, подібно до ковчегу, що но-
ситься на велетенських хвилях 
морської глибини, Боже Слово 
залишається незламним під 
натиском усіх бурь, які загро-
жують знищити його. Подібно 
до того, як копальня приховує 
в собі багаті жили золота й 
срібла, а кожний бажаючий 
знайти дорогоцінні поклади 
мусить копати землю, так і 
Святе Письмо містить скарби 
істини, що відкриваються лише 
старанним, скромним людям, 
які шукають їх з молитвою. Бог 
призначив, щоб Біблія стала 
підручником для усього люд-
ства – в дитинстві, молодості й 
похилому віці, – щоб люди до-
сліджували її протягом усього 
свого життя. Бог дав Своє Слово 
людям як одкровення про Себе. 
Кожна нова істина ще глибше 
розкриває характер її Автора. 
Дослідження Писань – Боже-
ственний засіб, покликаний 
ще тісніше з’єднати людину з її 
Творцем, і дати більш повне ро-
зуміння Його волі. Біблія – це 
посередник у спілкуванні між 
Богом і людиною.

Хоча вальденси знали, що 
«Початок премудрости – страх 
перед Господом» (Псалом 111:10), 
але вони також розуміли важ-
ливість спілкування зі світом, 
необхідність людських знань та 
активної діяльності, котра роз-
ширить їхній кругозір та сприя-
тиме загостренню сприйняття. 
Деякі юнаки, котрі закінчили 
навчання в гірських школах, 
були послані до навчальних 
закладів Франції та Італії, де пе-
ред ними відкривалися ширші, 
аніж у рідних Альпах, горизон-
ти для розумового й духовного 
навчання. У цьому випадку на 
юнаків чекали спокуси: вони 
бачили пороки, стикалися з 

підступними агентами сатани, 
які намагалися нав’язати їм 
найбільш витончені єресі та 
найнебезпечніші псевдовчення. 
Але вони отримали в дитинстві 
таке виховання, яке підготувало 
їх до всього цього.

У навчальних закладах, де ці 
юнаки здобували освіту, вони 
не повинні були мати ні з ким 
близьких стосунків. У складках 
свого одягу вони носили майс-
терно заховані рукописи Свято-
го Письма. Завжди маючи при 
собі ці плоди довгих місяців і 
років самовідданої праці, вони 
за першої ж нагоди, намага-
ючись не привернути до себе 
уваги, обережно підкладали 
окремі частини Святого Пись-
ма тим, хто, на їхню думку, вже 
були відкриті для прийняття 
правди. З колін матері юна-
ки-вальденси були виховані 
в такому дусі: вони глибоко 
розуміли свій обов’язок і вірно 
виконували його.3

ЗАКЛИК ДО НАС
Мої дорогі брати та сестри, 

якою б працею ви не займа-
лися, докладаючи всі зусилля, 
виконуйте її як для Самого Го-
спода. Не нехтуйте нинішніми 
блискучими можливостями, не 
робіть своє життя безплідним, 
поки ви марно проводите час, 
мріючи про легкий успіх у 
праці, для якої Бог ніколи вас 
не закликав. Виконуйте дору-
чену вам справу, навіть якщо 
ви перебуваєте серед небез-
пек і труднощів місіонерської 
ниви; але я благаю вас: ніколи 
не нарікайте на труднощі 
життя і на самопожертву. 
Подивіться на вальденсів. 
Подивіться, які плани вони роз-
робляли, щоб світло Євангелії 
могло освітити людей, котрі 
перебувають у пітьмі. Не спо-
дівайтеся отримати нагороду 
в цьому житті, але, сконцен-
труйте всю свою увагу на вічній 
нагороді наприкінці шляху. 
Зараз потрібні чоловіки і жін-
ки, котрі ставляться до свого 

обов’язку так само неухильно і 
вірно, як магнітна стрілка ком-
паса спрямована до Північного 
полюса; працівники, які готові 
працювати, навіть якщо їхній 
шлях не завжди буде гладким, 
і готові усувати всі перешкоди.4

Посилання:
1. Дії апостолів. – С.64, 65.
2. Велика боротьба. – С.51-53.
3. Там саме. – С.63-70 [видання 

1888 року].
4. Свідоцтва для Цер-

кви. – Т.5. – С.406 [виділено 
при складанні компіляції].



9

лось!» не було жахливим виро-
ком. Це було проголошення, 
котре уможливило доступ до 
благодаті кожному, хто бажав 
отримати спасіння.

Христос збирається знову 
проголосити кінець. І знову 
пророцтва, які були дані про-
тягом століть, ось-ось викона-
ються. Останні застереження, 
дані світові, котрий пото-
пає в гріху, дійдуть до свого 
завершення. Як було в той 
час, коли Він на хресті сказав 
«звершилось!», так і при цьому 
завершальному проголошен-
ні Христа будуть дві групи 
людей. «Неправедний – нехай 
чинить неправду ще, і пога-
ний – нехай ще опоганюється. 

А праведний – нехай ще чинить 
правду, а святий – нехай ще освя-
чується! Ото, незабаром прихо-
джу, і зо Мною заплата Моя, щоб 
кожному віддати згідно з ділами 
його. Я Альфа й Омега, Перший 
і Останній, Початок і Кінець» 
(Об’явлення 22:11-13).

Саме зараз, коли ми набли-
жаємося до цього проголошен-
ня Христа, ми всі робимо вибір, 

Під час агонії на хресті Хри-
стос вигукнув: «Звершилось!» 
(Від Івана 19:30). Усі пророцтва, 
що були дані протягом різних 
століть, і які вказують на цей 
момент, тепер добігли кінця. 
Усе, що бачив Всесвіт, – це те, 
що Той, Хто був без гріха, «був 
ранений за наші гріхи, за наші 
провини Він мучений був, – кара 
на Ньому [була за] наш мир», та 
все ж це була славна подія для 
людства, тому що «Його ж рана-
ми нас уздоровлено!» (Ісаї 53:5). 
«Звершилось!» для нечестивих 
людей було жахливим виро-
ком. Вони зазнали поразки у 
своїй спробі перемогти Спаси-
теля і втекли з місця розп’яття. 
А для Божого народу «зверши-

СУБОТА, 3 ГРУДНЯ 2022 РОКУ
Девід Зік

ОСТАННІЙ ЧАС
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у якій групі ми опинимося. Оз-
наки, передбачені у пророцтві, 
виконуються дедалі швидше і 
швидше. Гріхи людства тепер 
безстрашно практикуються 
з явною зневагою до Творця. 
Наша жадібність, наше поту-
рання своїм бажанням, наше 
прагнення до верховенства 
вбивають і наші тіла, і світ 
навколо нас. У міру того як 
людство відштовхує Творця 
все далі й далі, Його милість 
віднімається від світу і за цим 
слідує спустошення безпреце-
дентного масштабу. Протягом 
цього тисячоліття відбувалися 
природні катастрофи, але ті, 
котрі ми переживаємо сьогод-
ні, перевершують усі минулі, і 
вони стануть ще жахливішими. 
«Як було за днів Ноєвих, так 
буде і прихід Сина Людського» 
(Від Матвія 24:37). Вважаючи, 
що ми знаємо краще, ніж Бог, 
людство накликало на себе ви-
разки, пандемії та катастрофи 
власного винаходу.

Настає момент, коли гріхи 
будуть надто великі і Господь 
не зможе їх терпіти, «гріхи бо 
його досягли аж до неба, і Бог 
ізгадав про неправди його» (Об’яв-
лення 18:5). Коли Христос оста-
точно проголосить про те, що 
Його робота заступництва за 
людство завершена, на чиєму 
боці будете ви? Я пам’ятаю, як 
у дитинстві слухав проповідь 
про цю звістку в моїй малень-
кій громаді у місті Пуслінч, 
Канада. Пророцтва були ясно 
представлені. Дати, імперії та 
народи, діаграми, що візуально 
зображають пророцтва, – усе 
це було важливим, тому що 
сьогодні, коли я бачу, як ці 
пророцтва виконуються на 
моїх очах, я розпізнаю їх таки-
ми, якими вони є насправді. 
Я вельми вдячний усім тим, 
хто поділився пророцтвами та 
звістками застереження. Багато 
хто з нас досліджував пророц-
тва, але зараз ми є очевидцями 
їхнього виконання.

ОСТАННІЙ ЧАС І ПРАВЕДНІ
Для тих, хто прийняв пе-

ретворюючу силу Євангелії 
Христа, останній час прине-
се незбагненну радість. Вони 
усвідомили, що їхня власна 
праведність є ніщо інше, як 
«поплямована… одіж» (Ісаї 64:6) 
і вони прийняли Христа і Його 
праведність як свою власну. 
Сила Христа перетворила їхнє 
життя і привела їх в гармонію 
з волею Творця. Вони радо 
виконують Божу волю, і Його 
Закон знаходиться в їхньому 
серці (див. Псалом 40:9).

Божий народ прийняв спа-
сіння Його благодаттю та пе-
ретворення Його силою. Той 
самий Іван, котрому було дане 
одкровення пророцтв, щоб він 
поділився з нами, розповідає, 
що їхня сила виходить з їхньо-
го Джерела, Ісуса Христа. «Це 
ж написано, щоб ви ввірували, 
що Ісус є Христос, Божий Син, 
і щоб, віруючи, життя мали 
в Ім’я Його!» (Від Івана 20:31). 
Одкровення – це просто про-
довження доброї звістки про 
спасіння. Зрештою, пророцтва, 
які записані в останній книзі 
Писання, названі «Об’явлення 
Ісуса Христа» (Об’явлення 1:1). 
Пророцтва останнього часу 
розкривають силу всемогут-
нього Бога, щоб спасати Свій 
народ. «Блаженний, хто читає, 
і ті, хто слухає слова пророцтва 
та додержує написане в ньо-
му, – час бо близький!» (Об’яв-
лення 1:3).

Останній час не лякає Божий 
народ. Наш Спаситель сказав 
нам, що, коли ми бачимо вико-
нання ознак кінця, ми повинні 
зробити наступне: «Випростуй-
тесь, і підійміть свої голови, – бо 
зближається ваше визволення!» 
(Від Луки 21:28). Ми з нетер-
пінням чекаємо на зустріч з 
нашим Господом віч-на-віч. Ми 
бажаємо віддати хвалу і подяку 
нашому Спасителю, Котрий 
пожертвував усім заради нас. 
Навіть незважаючи на те, що 
ми не заслуговуємо цього, Він 

проклав нам шлях спасіння. У 
пророцтві сказано, що в той 
великий день Божий народ 
подивиться вгору, тоді коли 
всі жахи гріха поглинають світ 
і його мешканців, ми будемо 
вигукувати: «Це наш Бог, що на 
Нього ми мали надію – і Він спас 
нас! Це Господь, що на Нього ми 
мали надію, – тішмося ж ми та 
радіймо спасінням Його!» (Ісаї 
25:9).

Адвентисти прагнуть зро-
зуміти пророцтво не для того, 
щоб знайти моменти пекель-
них мук, а щоб мати глиб-
ші стосунки з Ісусом Хри-
стом, – Його одкровення. Не-
зважаючи на те, що ми є недо-
стойними, знаємо, що ми не 
зробили нічого, аби заслужити 
це спасіння, «ми нікчемні раби, 
бо зробили лиш те, що повинні 
зробити були!» (Від Луки 17:10). 
Ми визнаємо те, що «щоб 
грішна людина стала святою, 
необхідна Сила, котра діє зсе-
редини, нове життя згори. Ця 
сила – Христос. Тільки Його 
благодать може розбудити 
до життя змертвілі здібності 
душі й залучити її до Бога та 
до святості».1

У пророчому видінні слуга 
Господа бачить шлях Божого 
народу в останній час. Коли 
жахи останнього часу відбу-
ваються навколо них, вони все 
більше і більше відокремлю-
ються від цього світу, поки не 
стануть повністю, цілковито 
і абсолютно залежними від 
Бога. У видінні показані мотуз-
ки, що звисають згори, і Божий 
народ міцно тримається за ці 
мотузки.

«Коли ми почули звуки 
дикого розгулу та веселощів, 
які, здавалося, долинали з бе-
зодні, ми здригнулися. Вираз-
но чулася нецензурна лайка, 
вульгарні жарти та огидні, по-
рочні пісні. Ми чули військові 
пісні та танцювальну музику, 
а також гучний сміх разом з 
прокльонами, несамовитими 
криками і сумним стогоном, 
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дена. У германських і слов’ян-
ських мовах, наприклад, – це 
«Об’явлення», але багатьма 
латинськими мовами вона на-
зивається «Апокаліпсис». Це 
одна й та сама книга, але ваш 
особистий досвід з Христом 
визначає, чи пророцтва, що 
містяться в ній, та їхнє виконан-
ня є одкровенням вашого Спа-
сителя або вашим жахливим 
апокаліпсисом. У міру того як 
розгортаються заключні події, 
безбожні згадують людей, ко-
трі ділилися застереженнями з 
цих пророцтв. У заключні миті, 
безпосередньо перед проголо-
шенням «звершилось!», коли ще 
залишаються останні промені 
милості, деякі люди прийма-
ють звістку Євангелії і приєд-
нуються до праведних у подяці 
за їхнє спасіння в одкровенні. 
На жаль, багато хто відкидає 
останню звістку застереження, і 
на них зливається апокаліпсис.

Пророчі сцени показують, 
що Божа милість віднімається, 
але насправді це не Бог відсту-
пає, а людство Його відштов-
хує. Люди з власної волі покла-
ли свої надії на творіння. Тепер 
створена істота каже своєму 
Творцеві, що вони більше не 
раді Йому. Вони не потребу-
ють Бога. Вони вважають, що 
знають краще за Бога.

Масштаби гріха зростають у 
геометричній прогресії. «Знай 
же ти це, що останніми днями 
настануть тяжкі часи. Будуть 
бо люди [тоді] самолюбні, грошо-
любні, зарозумілі, горді, богозне-
важники, батькам неслухняні, 
невдячні, непобожні, нелюбовні, 
запеклі, осудливі, нестримливі, 
жорстокі, ненависники добра, 
зрадники, нахабні, бундючні, що 
більше люблять розкоші, аніж 
люблять Бога» (2 до Тимофія 
3:1-4).

У цих віршах апостол Павло 
описує ситуацію в кінці часу, 
де суспільство настільки відо-
кремилося від Бога, що сама 
природа починає руйнуватися 
під тягарем зіпсутості. Людське 

тіло стає спотвореним, у дея-
ких випадках через хворобу, а 
в деяких через те, що навмисне 
калічать тіло. Сама природа 
навколишнього світу, яка об-
тяжена людською жадібністю, 
починає руйнуватися. І все 
одно, знаючи і бачачи руйна-
цію суспільства, вони йдуть 
уперед. Безбожні люди заяв-
ляють, що вони звільнилися від 
обмежень, накладених на них 
Творцем. «Вони волю обіцюють 
їм, самі бувши рабами тління. 
Бо хто ким переможений, той 
тому й раб» (2 Петра 2:19).

Але тепер Христос промов-
ляє: «Звершилось!». Безбожни-
ки з жахом усвідомлюють, що 
вони нічого не можуть зробити. 
Вони відкинули спасіння і пов-
ністю підкорилися контролю 
зла. Вони боротимуться за 
рештки ресурсів. Навколо 
них руйнується суспільство, і 
безбожні люди шукають, кого 
б звинуватити, оскільки не мо-
жуть визнати, що їх перемогли 
власні гріхи.

Те, що відбувається з сус-
пільством і самою природою, 
коли люди відкидають волю 
їхнього Творця, Боже Слово 
вже записало для нас. «Ось 
Господь нищить землю й пусто-
шить її, й обертає поверхню її, а 
мешканців її розпорошує… Земля 
буде дощенту зруйнована та по-
грабована вся, бо це слово Господь 
проказав, засумує, зів’яне земля, 
ослабіє й зів’яне вселенна, осла-
біють вельможі народу землі... 
Й осквернилась земля під своїми 
мешканцями, бо переступили 
закони, постанову порушили, 
зламали вони заповіта відвічного... 
Тому землю прокляття поїло, й 
одержали кару мешканці її, тому 
то згоріли мешканці землі, і не-
багато людей позосталося» (Ісаї 
24:1, 3-6).

Хоч би які лиха і жахи були 
записані в історії, вони не мо-
жуть навіть зрівнятися з тим, 
що ось-ось вибухне над цим 
світом. Ми вже бачимо початок 
лиха. Поширення пандемічних 

то ще більш ніж будь-коли 
намагалися втриматися на ву-
зькій, нелегкій стежині. Значну 
частину часу ми змушені були 
триматися тільки за мотузки, 
які подовжувалися у міру на-
шого руху…

Якусь мить ми не наважу-
валися ризикнути, але потім 
вигукнули: «Єдина наша на-
дія – повністю покластися на 
міцність мотузки. Ми покла-
далися на мотузки протягом 
усього тяжкого шляху, і вони 
не повинні нас підвести». Про-
те, ми все одно вагалися і були 
розгублені. Раптом пролунали 
слова: «Бог тримає мотузку, і 
нам немає чого боятися». По-
тім ці ж слова повторили ті, хто 
йшли позаду, додавши наступ-
не: «Він не підведе і цього разу, 
оскільки благополучно довів 
нас до цього місця».2

Для праведних, повністю 
залежних від Бога людей, ос-
танній час є виконанням про-
роцтва і безперечним споді-
ванням на зустріч з нашим 
Спасителем. Жахливі події, 
які відбуваються навколо нас, 
є результатом того, що Божа 
захисна благодать віднімається 
від землі. Але ми покладалися 
на Нього, і Він дає нам обітни-
цю, що: «хліб буде даний [йому], 
вода йому [завжди] запевнена!» 
(Ісаї 33:16).

ОСТАННІЙ ЧАС І БЕЗБОЖНІ
Позбавлені благодаті Хри-

ста, яка спасає, нечестиві люди 
переживають дуже складний 
досвід в останній час. Вони не 
можуть зрозуміти, чому Бо-
жий народ живе так, як живуть 
вони. Спасіння – це таємниця 
для них. «Що їм Бог захотів 
показати, яке багатство слави 
цієї таємниці між поганами, а 
вона – Христос у вас, надія сла-
ви!» (До колосян 1:27). Вони з жа-
хом дивляться, як світ навколо 
них руйнується на їхніх очах.

Назва останньої книги Біблії 
звучить по-різному, залежно 
від мови, якою вона перекла-



12

хвороб, перемінливі погодні 
явища, розростання насиль-
ницьких конфліктів і знищен-
ня природи – усе це тільки 
початок того, що буде. Для 
безбожних людей останній час 
насправді є «апокаліпсисом».

ЧАС БЛАГОДАТІ
Тепер, коли залишаються 

останні миті Божої милості, 
кожному з нас даний останній 
заклик скористатися благо-
даттю. «І почув я інший голос 
із неба, який говорив: «Вийдіть 
із нього, люди мої, щоб не ста-
лися ви спільниками гріхів його, 
і щоб не потрапили в карання 
його» (Об’явлення 18:4). Вийти 
з цього світу і відокремитися 
від нього – означає скориста-
тися благодаттю. Наш Творець 
наполегливо бажає дати нам 
найкращі дари і сповнити нас 
праведністю Христа. «Вийдіть 
тому з-поміж них та й відлу-
чіться, – каже Господь, – і не 
торкайтесь нечистого, – і Я вас 
прийму, і буду Я вам за Отця, 
а ви за синів і дочок Мені буде-
те, – говорить Господь Вседержи-
тель!» (2 до коринтян 6:17, 18).

«Ми прокладаємо свій жит-
тєвий шлях серед небезпек 
останніх днів. Нам необхідно 
ретельно стежити за кожним 
кроком і бути впевненими, що 
ми слідуємо за нашим великим 
Учителем. Скептицизм, невіра, 
марнотратство та злочинність 
присутні всюди. Дуже легко 
відпустити кермо самоконтро-
лю й кинутися у прірву на вірну 
загибель. Яка велика милість, 
що оточує нас і щомиті береже 
нас!».3

Божий народ прийняв Його 
дар праведності у Христі: «По-
дивіться, яку любов дав нам 
Отець, щоб ми були дітьми 
Божими, і [ними] ми є. Світ нас 
не знає тому, що Його не пізнав. 
Улюблені, – ми тепер Божі діти, 
але ще не виявилось, що ми буде-
мо. Та знаємо, що, коли з’явить-
ся, то будем подібні до Нього, бо 
будемо бачити Його, як Він є. І 

кожен, хто має на Нього надію 
оцю, очищає себе [так же само], 
як чистий і Він» (1 Івана 3:1-3).

Тепер, отримавши дар, який 
перемінив нас, невже ми не 
ділитимемося цим даром з 
іншими людьми? Наша звіст-
ка не є такою, що вселяє жах. 
Ми не проповідуємо пекельні 
муки. Події записані у пророц-
тві так, щоб ви і я знали час, у 
якому ми живемо. Тепер, як 
ніколи раніше, нам необхідно 
ділитися праведністю Христа 
зі світом, котрий відчайдушно 
потребує реформації.

«Ми живемо у час, коли 
переважає беззаконня. Небез-
пеки останніх днів з усіх боків 
оточують нас, «і через розріст 
беззаконства любов багатьох охо-
лоне» (Від Матвія 24:12). Цього 
б не сталося, якби всі люди 
прийшли до Ісуса, і довірливо 
з вірою довірилися Йому. Його 
лагідність і Його смиренність, 
які ми плекаємо, принесуть 
мир, спокій і моральну силу 
кожній душі.

Нас переконують у тому, 
що стислість часу є стимулом 
для нас прагнути праведності й 
зробити Христа своїм другом. 
Це не є найкраща мотивація. 
Вона пахне егоїзмом. Невже 
потрібно показувати нам жахи 
Божого дня для того, щоб 
страх спонукав нас до пра-
вильних дій? Цього не повинно 
бути. Ісус є привабливий. Він 
сповнений любові, милості та 
співчуття. Він пропонує бути 
нашим другом, щоб ходити з 
нами всіма непростими доро-
гами життя. Він промовляє до 
нас: «Я Господь, Бог твій; іди 
зі Мною, і Я буду освітлювати 

твій шлях». Ісус, Велич Неба, 
пропонує піднести до друж-
нього спілкування з Ним тих, 
хто прийде до Нього зі своїм 
тягарем, своєю слабкістю та 
своїми турботами. Він зробить 
їх Своїми дорогими дітьми і, 
врешті-решт, дасть їм спадщи-
ну ціннішу, ніж імперії царів, 
вінець слави величніший за 
той, котрий коли-небудь при-
крашав чоло найвеличнішого 
земного монарха».4

Посилання:
1. Дорога до Христа. – С.18.
2. Християнські досвіди та вчен-

ня Еллен Г. Уайт. – С.182, 
184.

3 Ознаки часу, 26 січня 1882 
року.

4. Рев’ю енд Геральд, 2 серпня 
1881 року.
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З того сумного часу, коли 
наші прабатьки покинули свій 
дім-сад, кожна віруюча люди-
на сподівалася побачити той 
день, коли буде покладено край 
гріху, стражданням і смутку, і 
ми нарешті зможемо поверну-
тися до нашої Небесної оселі. 
Життя тут, у цьому світі гріха, 
сповнене боротьби, випробу-
вань та спокус, з якими кожній 
людині доводиться боротися. 
Зважаючи на це, Йов написав: 
«Людина, що від жінки народ-
жена, короткоденна та повна 
печалями» (Йова 14:1). Пізніше в 
історії, зіткнувшись з багатьма 
проблемами, Давид вигукнув: 
«Душа бо моя наситилась нещас-
тями, а життя моє зблизилося до 
шеолу!» (Псалом 88:4).

Чоловіки та жінки протягом 
усієї історії землі боролися з 
фізичними та фінансовими 
труднощами, проблемами у 
стосунках, вели боротьбу ро-
зуму чи емоцій та боротьбу 
за здоров’я чи виживання. І 
все-таки в усій цій боротьбі є 
благословенна надія. Хоч іноді 
рука віри слабшає, хоч іноді ми 
можемо боротися з відчаєм, 
сумнівом чи депресією, однак 
так чи інакше, навіть у темряві, 
ми можемо вхопитися за диво-
вижні Божі обітниці.

«Сили пітьми згущуються 
навколо людини, приховуючи 
від нашого погляду Ісуса, і ча-
сом ми можемо лише вичіку-
вати зі скорботою та здивуван-
ням, доки хмари розсіються. У 

такий час жахіття повстають 
на душу, надія згасає і нас охо-
плює відчай. У ці жахливі годи-
ни ми повинні навчитися дові-
ряти і покладатися виключно 
на заслуги викупної Жертви, 
і в такому безпорадному й 
пригніченому стані необхідно 
довіритися заслугам розп’я-
того і воскреслого Спасителя. 
Якщо ми це робимо, то ніколи 
не загинемо – ніколи!».1

Яка славна обітниця! На-
віть у найпохмурішу годину 
скорботи, навіть якщо ми за-
знаємо невдачі на нашому 
християнському шляху, якщо 
ми прийдемо до Нього в усій 
своїй нікчемності, – тоді Ісус, 
Котрий заступається за нас, 
наш Спаситель, наш Посе-

НЕДІЛЯ, 4 ГРУДНЯ 2022 РОКУ
Бенджамін Тіль

ЧАС БОРОТЬБИ
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редник, не відвернеться від нас. 
Він приймає нас такими, які ми 
є, у всій нашій безпорадній не-
достойності. Він ніколи, ніколи 
не залишить нас на погибель, 
тому що «Всі провини Твої Він 
прощає, всі недуги твої вздоров-
ляє» (Псалом 103:3), – навіть 
жахливу хворобу гріха.

Тепер, у ці останні години 
історії землі, коли навколо нас 
згущуються грозові хмари, Ісус 
й досі заступається за нас. Ми 
можемо представити Йому 
свою справу і бути впевнени-
ми, що якщо ми все довіримо 
Йому, Він буде з нами до кінця.

«Крайня потреба, в якій ми 
знаходимося, є найпереконли-
вішим і найкрасномовнішим 
свідченням на нашу користь. 
Але ми повинні самі зверта-
тися до Господа, щоб Він міг 
відповісти на наші потреби. Він 
говорить: «Просіть – і буде вам 
дано» (Від Матвія 7:7). «Той же, 
Хто Сина Свого не пожалів, але 
видав Його за всіх нас, – як же не 
дав би Він нам із Ним і всього?» 
(До римлян 8:32)».2

«Кров Ісуса з великою си-
лою заступається за відступ-
ників і бунтівників, за тих, хто 
грішить проти великого світла 
та любові. Сатана стоїть право-
руч нас і звинувачує нас, а наш 
Посередник стоїть праворуч 
Бога і заступається за нас. Він 
ще не програв жодної довіре-
ної Йому справи. Ми можемо 
довіряти нашому Заступнику, 
бо Він виставляє Свої Власні 
заслуги для нашого виправ-
дання. Прислухайтеся до Його 
молитви перед зрадою та су-
дом. Прислухайтеся до Його 
молитви за нас, тому що Він 
пам’ятав про нас».3

«Багато лихого для праведного, 
та його визволяє Господь з них 
усіх» (Псалом 34:20).

ЧАС СКОРБОТИ
Під час плавання у відкри-

тому океані може виникнути 
багато труднощів. Часто деякі з 
найбільших труднощів зустрі-

чаються під час наближення 
до берега. Іноді, мандруючи на 
маленьких чи великих суднах, 
у мене виникала морська хво-
роба, і я хотів знову опинитися 
на суші. Але коли, нарешті, 
видніється земля, остання ча-
стина шляху часто стає ще 
неспокійнішою. Небезпека 
бурунів, течії та скель щомиті 
може загрожувати смертю або 
аварією корабля. Для того щоб 
безпечно причалити до берега 
в потрібному місці, необхідно 
вибрати правильний курс і 
добре підготувати корабель 
або човен перед тим, як прича-
лити, щоб судно не розбилось 
об берег. Те саме відбувається і 
на нашій життєвій дорозі – ми 
можемо захворіти і втоми-
тися від цього світу гріха й 
страждань і прагнути нарешті 
опинитися на Небесах. Якщо 
ми з нетерпінням чекаємо на 
це, то з радістю усвідомлюва-
тимемо, що наближаємося до 
Небесного берега. Але остан-
ня частина шляху приховує 
в собі небезпеки, до яких по-
трібно готуватися заздалегідь. 
Звичайно ж, наш напрямок і 
підготовка визначатимуть те, 
як ми впораємося у боротьбі, 
яка на нас чекає. Чи готові ми 
до останнього причалювання 
з усіма його труднощами? Як 
нам підготуватися?

ЗАСТЕРІГАЮЧИ ІНШИХ
Сьогодні люди все ще мають 

можливість прийти до Ісуса, 
великого Первосвященника, 
і відчути мир та прощення, 
які Він пропонує безоплатно. 
Ми можемо підготуватися до 
часу боротьби, проповідуючи 
звістку спасіння оточуючим 
нас людям, доки ще триває час 
випробування.

«Багато хто перебувають у 
спокої і ніби сплять. Вони ка-
жуть: «Якщо пророцтво перед-
бачило ухвалення закону про 
примусове дотримання неділі, 
він неодмінно буде виданий», 
і, дійшовши такого висновку, 

вони спокійно чекають на 
майбутні події, втішаючи себе 
думкою, що Бог захистить Свій 
народ під час скорботи. Але 
Бог не спасе нас, якщо ми 
не докладатимемо зусиль 
для звершення роботи, яку 
Він нам доручив. Ми повин-
ні сумлінно [виконувати свій 
обов’язок] бути пильними во-
їнами, щоб сатана не отримав 
переваги, запобігти цьому – є 
нашим обов’язком.

Ми повинні старанно до-
сліджувати Боже Слово і з ві-
рою молитися про те, щоб Бог 
стримував сили зла, тому що 
до теперішнього часу звістка 
дійшла до порівняно небага-
тьох людей, а світ має бути 
осяяний її славою. Істина для 
теперішнього часу – Божі за-
повіді та віра Ісусова – ще не 
проголошується так, як повин-
на. Є багато людей, навіть серед 
наших сусідів, заради спасіння 
котрих ще не були докладені 
особисті зусилля.

Ми не готові до того часу, 
коли наша робота має завер-
шитися… Боротьба за субо-
ту розкриє це питання лю-
дям, і буде надана можливість 
пред’явити вимоги справжньої 
суботи…

Через примноження безза-
коння настав час для Божого 
народу працювати так, як ніко-
ли раніше. Богобоязливі люди, 
які дотримуються заповідей, 
повинні бути старанними не 
лише в молитві, але й у дії, і 
завдяки цьому істину почують 
ті люди, котрі її ніколи не чули. 
Світ переповнений брехнею та 
беззаконням, і ті, кого Бог зро-
бив хранителями Свого Закону 
та чистої релігії Ісуса, повинні 
бути рішучими і дозволити 
своєму світлу сяяти».4

ЗВИЧНО ЗАЛЕЖНІ ВІД БОГА
Правду кажуть, що характер 

проявляється під час кризи. 
Для того, аби встояти під час 
майбутньої кризи, нам необ-
хідно розвинути звичку вірою 
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покладатися на Бога щодня. 
Природна людська реакція на 
труднощі – переживати, скар-
житися, сваритися, ховатися 
чи втікати. Натомість, нашою 
часто повторюваною дією або 
звичкою має бути – стати на 
коліна і боротися з Богом у 
молитві з вірою.

«Прийдешній час горя й 
скорботи потребує від нас віри, 
яка змогла б подолати втому, 
голод, зволікання, – віри, яка 
не похитнеться, навіть під час 
найсуворішого випробування. 
Усім буде даний благодатний 
час, щоб приготуватися до ве-
ликого горя. Яків переміг тому, 
що був наполегливий і рішу-
чий. Його перемога свідчить 
про силу щирої молитви. Усі, 
хто, подібно до Якова, будуть 
покладатися на Божі обітниці 
і виявлять ту саму ревність й 
наполегливість, яку виявив він, 
також досягнуть успіху. Той, 
хто не бажає зректися себе, 
впокоритися перед Богом, бла-
гаючи Його про благословення, 
той не отримає їх. Боротися з 
Богом – як мало людей знають, 
що це таке! Як небагато душ 
прагне до Бога, докладаючи 
усіх зусиль, щоб зблизитися з 
Ним. Коли хвилі невимовного 
розпачу готові ось-ось погли-
нути душі, котрі перебувають 
у молитві, як мало в такі хви-
лини тих, хто з непохитною 
вірою покладаються на Божі 
обітниці.

Ті, котрі мають сьогодні 
малу віру, перебувають у ве-
ликій небезпеці опинитися під 
владою сатанинської омани і 
декрету, що поневолюватиме 
сумління. Навіть якщо вони 
витримають випробування, то 
в час скорботи й горя зазнають 
глибокого відчаю і душевних 
мук, тому що не звикли покла-
датися на Бога. Вони будуть 
змушені засвоювати уроки 
віри, котрими раніше нехту-
вали, під страшним тягарем 
розчарувань».5

ОТРИМАВШИ ПРОЩЕННЯ 
НАШИХ ГРІХІВ!

Незабаром настане час, коли 
Ісус відкине кадильницю у 
Небесній святині, і будуть ви-
голошені такі слова: «Неправед-
ний – нехай чинить неправду ще, і 
поганий – нехай ще опоганюється. 
А праведний – нехай ще чинить 
правду, а святий – нехай ще освя-
чується!» (Об’явлення 22:11).

Для того щоб вистояти під 
час боротьби, коли Ісус більше 
не заступатиметься за кож-
ного з нас у Небесній святині, 
важливо, щоб завдяки Божій 
милості наші гріхи були стер-
ті Кров’ю Агнця. «Блаженні, 
кому прощені беззаконня, і кому 
прикриті гріхи» (До римлян 4:7).

«Вони впокорюють свої 
душі перед Богом, нагадуючи 
про визнання багатьох гріхів 
минулого і посилаючись на 
обітницю Спасителя: «Хіба буде 
держатися міцно Мого він захи-
сту, щоб мир учинити зо Мною, 
зо Мною щоб мир учинити!» (Ісаї 
27:5). Їхня віра не похитнеться 
від того, що вони не отрима-
ють негайної відповіді на свої 
молитви. Страждаючи від 
тривоги, страху і відчаю, вони 
не перестають молитися. Вони 
тримаються за Божу силу, як 
Яків тримався за Ангела; і їхні 
душі твердять тільки одне: «Не 
пущу Тебе, коли не поблагословиш 
мене» (Буття 32:27).

Якби Яків раніше не розка-
явся у своєму гріхові, коли він 
нечесним шляхом здобув пер-
вородство, Бог не почув би його 
молитви і не зберіг би йому 
життя. Так і під час горя: якщо 
Божі діти матимуть невизнані 
гріхи, страх і відчай опанують 
ними, віра їхня ослабне, і вони 
не будуть впевнені в тому, що 
Бог почує їхню молитву про 
визволення. Але хоча вони гли-
боко усвідомлюватимуть свою 
недостойність, у них не буде 
жодного таємного гріха. Їхні 
гріхи були вже розглянуті 
на суді, стерті й про них вже 
можна не згадувати…

Усі, хто намагається виба-
чити свої гріхи або прихо-
вати їх, дозволяючи їм зали-
шатися в Небесних книгах 
невизнаними й непрощен-
ними, будуть переможені са-
таною... Ті, котрі відкладають 
своє приготування до дня Го-
споднього, не зможуть зробити 
цього в час горя чи коли-небудь 
пізніше. Становище таких буде 
безнадійним.

Християни, котрі лише 
звуться такими, виявляються 
неготовими до останньої 
страшної боротьби і будуть 
відчайдушно визнавати свої 
гріхи, у той час як нечестиві 
радітимуть, дивлячись на 
їхню печаль; їхнє каяття 
буде подібним до каяття 
Ісава та Юди. Вони жалкувати-
муть про наслідки своїх гріхів, 
а не про самі гріхи. Вони не за-
знали справжнього каяття і не 
відчувають огиди до гріха. Вони 
визнають свої гріхи через страх 
перед покаранням, але подібно 
до фараона у давнину вони 
знову кинуть виклик Небу, як 
тільки їм вдасться уникнути 
Божих судів».6

«Бог не відкинув би Якова. 
Яків знав, що Бог є милостивий, 
і кликав до Його милості. Він 
говорив про скорботи, пережи-
ті через свої гріхи, і про каяття в 
них та наполегливо благав Бога 
визволити його від руки Ісава. 
Це тривало протягом усієї ночі. 
При визнанні своїх минулих 
гріхів його опановував розпач. 
Проте він знав, що повинен або 
отримати допомогу від Бога, 
або загинути. Тому Яків міцно 
тримав Ангела і з відчаєм у 
серці невпинно наполягав на 
своєму проханні, благаючи Ан-
гела благословити його, доки, 
нарешті, не здолав Його. Так 
буде й з праведними людьми. 
Коли перед їхніми очима знову 
оживуть події минулого жит-
тя, їхні надії майже згаснуть. 
Однак коли праведні усвідом-
лять, що вирішується питання 
їхнього життя чи смерті, вони 
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в щирій молитві звернуться 
до Бога і проситимуть Його 
пробачити всі їхні гріхи, в яких 
вони тепер каються з упокоре-
ним серцем… І їхні наполегливі 
благання будуть підноситись до 
Бога вдень і вночі».7

Сьогодні час примиритися з 
Богом і просити прощення за 
свої гріхи. Сьогодні час відмо-
витися від того, що заважає нам 
повністю підкоритися Богові.

ЗАЛИШАЮЧИ СВОЮ 
БЕЗДУХОВНІСТЬ

П р о т я г о м  о с т а н н ь о г о 
часу боротьби вся бездухов-
ність, – будь-яка остання при-
хильність до цієї землі, – буде 
усунена. У нашому щоденному 
християнському житті, коли 
ми споглядаємо Ісуса, нашо-
го Друга, нашого Старшого 
Брата, нашого Посередника, 
нашого Все-в-усьому, ми також 
втрачаємо свою прихильність 
до земного. Те, що ми має-
мо тут, – це лише засоби для 
поповнення наших потреб, 
потреб інших людей та справи 
істини. Ми чекаємо на місто, 
що має підвалини, що Бог його 
Будівничий та Творець. Хоча 

це має бути нашою метою 
протягом усього життя, 
під час боротьби будь-яка 
фізична прихильність до 
цього світу зникне.

«Ті, хто є співробітни-
ками у Бога, не матимуть 
схильності до різноманіт-
них розваг, вони не праг-
нутимуть задоволення і 
насолоди… Велика справа 
викуплення – ось їхня го-
ловна турбота. Їжа, питво 
та одяг, будинки та зем-
лі – усе це відходить на 
другорядний план».8

«Будинки та землі не 
стануть у нагоді святим 
під час скорботи, бо вони 
будуть змушені втікати 
від розлюченого натовпу, 
і їхні маєтки в той час не 
зможуть послужити справі 
проповіді істини для тепе-

рішнього часу. Мені було по-
казано, що Божа воля полягає 
в тому, щоб святі звільнилися 
від усіляких тягарів, перш ніж 
настане час скорботи і через 
жертву уклали заповіт з Богом. 
Якщо вони покладуть своє 
майно на вівтар і щиро запи-
туватимуть Господа про свій 
обов’язок, Він навчить їх, коли 
треба буде з усім цим розлучи-
тися. Тоді вони стануть вільни-
ми під час скорботи і не будуть 
обтяжені зайвим майном».9

«Ми тепер повинні пізнати 
Бога, маючи досвід виконан-
ня Його обітниць. Ангели 
записують кожну серйозну і 
щиру молитву. Краще від-
мовитись від егоїстичних 
задоволень, ніж нехтувати 
спілкуванням з Богом».10

«Історія Якова є також за-
певненням у тому, що Бог не 
відкине тих, котрі були зве-
дені й спокушені до гріха, але 
потім повернулися до Нього 
зі щирим каяттям. Тоді як са-
тана намагатиметься знищи-
ти таких людей, Бог пошле 
Своїх ангелів, щоб потішати 
і захищати їх у цей небезпеч-
ний час. Напади сатани є люті 

й рішучі. Його обман – жахли-
вий, але око Господнє пильнує 
над Своїм народом і Його вухо 
чує їхній крик, їхнє велике горе, 
полум’я вогненної печі, готове 
поглинути їх, однак Великий 
Плавильник виведе їх, як золо-
то, випробуване у вогні. Божа 
любов до Його дітей у час цього 
найсуворішого випробування 
буде такою ж сильною і ніж-
ною, як і в найкращі часи, але 
їм необхідно перейти через вог-
няну піч – усе земне повинно 
бути знищене вогнем, щоб 
вони могли досконало від-
творювати образ Христа».11

ЧАС БОРОТЬБИ ЗАКІНЧЕНИЙ
Подяка Богові за те, що час 

боротьби закінчиться чудовим 
запевненням від Самого Бога. 
«Праведні в душевній агонії 
кликатимуть до Бога вдень і 
вночі про визволення від руки 
нечестивих, які оточать їх з 
усіх боків»,12 Бог почує їхню 
молитву і прохання, і Божий 
голос, подібно до великих вод, 
потрясе небо і землю. Будівлі 
розпадуться та зруйнуються. 
«Живі святі, чисельність ко-
трих складає 144 000, впізнали 
і зрозуміли цей голос, тоді як 
безбожні вважали, що це грім 
і землетрус. Коли ж Бог прого-
лосив час, Він злив на нас Дух 
Святий, і наші обличчя засяяли 
Божою славою, подібно до об-
личчя Мойсея, коли він зійшов 
з гори Сінай».13

Далі вісниця Господа опи-
сує: «Потім я почула тріум-
фальний крик перемоги – гуч-
ний, мелодійний і чіткий. Я по-
глянула на людей, які ще зовсім 
недавно перебували в сильному 
сум’ятті духу та пригніченому 
стані. Тепер вони звільнилися 
з полону, і славне світло осяяло 
їх. Які вони були прекрасні в 
цьому світлі! На їхніх облич-
чях не залишилося жодного 
сліду страждань і переживань; 
вони світилися красою та здо-
ров’ям. Їхні вороги – язичники, 
котрі оточували їх, – падали, 
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наче мертві, бо вони не могли 
витримати світла, яке осяяло 
спасенних святих. Це світло 
і слава перебували на них до 
того часу, поки Ісус не з’явився 
на хмарах небесних. Цієї миті 
вірні, випробувані Божі діти, 
раптом, як оком змигнути, 
змінилися від слави на славу. 
Могили відкрилися, і святі, 
зодягнені в безсмертя, вийшли 
з них з радісними вигуками: 
«Поглинута смерть перемогою» 
(1 до коринтян 15:54). Разом із 
живими святими вони були 
підхоплені на зустріч Господню 
в повітрі, й з усякого безсмерт-
ного язика зривалися мелодійні 
та гучні вигуки перемоги та 
прославлення».14

Брати та сестри, перед нами 
прекрасне майбутнє, але настав 
час підготуватися до бурі та 
часу боротьби перед остаточ-
ним наближенням до Небес-
ного берега. Досліджуючи своє 
життя, чи готові ми зустріти 
цей час, який чекає на нас по-
переду? Чи проголошуємо ми 
наполегливо й з любов’ю ос-
таннє застереження оточуючим 
нас людям так, як повинні? Чи 
звикли ми цілком покладатися 
на Бога чи ми покладаємося 
на якусь земну підтримку? 
Ми можемо відчувати себе 

абсолютно недостойними, але 
ми не повинні залишатися не-
прощенними; Кров Ісуса зітре 
наші гріхи. Чи перебуваєте 
ви з Ісусом цю мить і кожну? 
Чи обмиті ви Кров’ю Агнця? 
Слідуймо за Агнцем, і коли ми 
звернемо свій погляд на Ісуса, 
наша прихильність до земних 
речей, до того, що незабаром 
зникне, відійде на другий план. 
Нехай допоможе нам Бог здійс-
нити це приготування до часу 
боротьби!

Посилання:
1. Свідоцтва для Церк-

ви. – Т.1. – С.309, 310.
2. Дорога до Христа. – С.95.
3. Біблійний коментар 

АСД [із коментарів Е.Г. 
Уайт]. – Т.7. – С.948.

4. Еллен Г. Уайт. Матеріали 
1888 року. – С.502, 503 
[виділено автором статті].

5. Велика боротьба. – С.621, 
622 [видання 1888 року].

6. Там саме. – С.619, 620 
[виділено автором статті].

7. Духовні дари. – Т.3. – С.133.
8. Божі доньки. – С.16.
9. Ранні твори. – С.56, 57.
10. Велика боротьба. – С.622 

[видання 1888 року]. [Виділено 
автором статті].

11. Там саме. – С.621 [виділено 
автором статті].

12. Історія спасіння. – С.97.
13. Ранні твори. – С.14.
14. Християнські досвіди та вчен-

ня Еллен Г. Уайт. –С.178.

    «Через примноження беззаконня настав 
час для Божого народу працювати так, 
як ніколи раніше. Богобоязливі люди, які 
дотримуються заповідей, повинні бути 
старанними не лише в молитві, але й у дії, і 
завдяки цьому істину почують ті люди, котрі її 
ніколи не чули».
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«Що є правда?» (Від Івана 
18:38). Римський претор зро-
бив висновок, що в’язень, ко-
трий стояв перед ним, знав 
відповідь. Однак, на жаль, він 
не спромігся дочекатися цієї 
відповіді. Яка втрата, жахлива 
втрата... не знати! Він міг знати! 
Уособлена Істина була прямо 
перед ним, але Понтій Пилат 
не пішов за Нею. Як стосовно 
нас? – «А не знаєш…» (Об’явлен-
ня 3:17), – сьогодні промовляє 
до кожного з нас Вірний Свідок.

Найгіршим для Пилата 
було те, що він не знав, що 
переживав кризу свого життя! 
Він думав, що у небезпеці Ісус, 
а не він. Він вважав, що він є 
суддею, – що в нього все гаразд! 
Який величезний обман! Ймо-

вірно, таке ставлення коштува-
ло йому вічного життя. За ці 
кілька годин він вирішив свою 
вічну участь. Прямо там, стоячи 
перед Пилатом у смиренній 
подобі в’язня, був «Дорога, 
Правда, і Життя» (див. Від Івана 
14:6). Він мав вигляд полонено-
го, однак Він був Визволителем. 
«І життя було в Нім, а життя 
було Світлом людей» (Від Івана 
1:4). Проте Пилат зовсім випус-
тив усе це з уваги! Він не знав…

Що б ви зробили у цій ситу-
ації? Чи шукали б ви істину, і 
чи йшли б за нею в будь-якому 
випадку?

До речі, ви переживаєте за-
раз кризу? А я? А що якщо ми, 
подібно до Пилата, несвідомо 
припускаємо, що в небезпеці 

перебуває хтось інший? До всіх 
нас Господь може промовити: 
«О, якби й ти хоч цього дня пізна-
ло, що [потрібне] для миру тобі! 
Та тепер від очей твоїх сховане 
[це]» (Від Луки 19:42).

Сьогодні ми повинні знати, 
мої дорогі брати та сестри! 
Завтра може бути надто пізно! 
Ми повинні знати істину, яка 
зробить нас вільними (див. Від 
Івана 8:32).

НАЙБІЛЬША КРИЗА – ПРЯМО 
ПЕРЕД НАМИ!

«Правителі та державні дія-
чі, ті, кому довірили авторитет-
ні посади і владу, всі мислячі 
люди різних класів і рангів... 
визнають, що ось-ось має ста-
тися щось значне й вирішальне, 

СЕРЕДА, 7 ГРУДНЯ 2022 РОКУ
Раду Йониця

ІСТИНА ПІД ЧАС КРИЗИ
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що світ знаходиться на межі 
величезної кризи».1

«Конфлікт, на порозі якого 
ми стоїмо, буде найжахливі-
шим з усіх, які ми бачили».2

«Незабаром настане «час 
утиску, якого не було» (Даниїла 
12:1). Тоді нам буде потрібний 
досвід, якого ми не маємо, але 
багато людей є занадто ліни-
вими, аби здобути його. Часто 
трапляється, що якесь випробу-
вання здається нам важчим, ніж 
воно є насправді, але цього не 
можна сказати про кризу, що 
чекає на нас попереду. Навіть 
найбагатша уява не може нама-
лювати картини тих подій. У 
той час випробування кожна 
людина особисто повинна буде 
стати перед Богом».3

Добра звістка полягає в 
тому, що Бог пообіцяв і за-
платив за наше спасіння. «Ой 
горе, бо це день великий, – немає 
такого, як він! А це час недолі для 
Якова, та з нього він буде врято-
ваний!» (Єремії 30:7). Як Яків 
здобув перемогу в тій жахливій 
боротьбі, так само і ми повинні 
перемогти!

«Яків переміг тому, що був 
наполегливий і рішучий. Його 
перемога свідчить про силу 
щирої молитви. Усі, хто, подіб-
но до Якова, будуть покладати-
ся на Божі обітниці і виявлять 
ту саму ревність й наполег-
ливість, яку виявив він, також 
досягнуть успіху».4

Незважаючи на те, що Бог 
зробив усе необхідне для нашо-
го спасіння і заплатив за нього 
безмежну ціну, не всі Його діти 
будуть спасенні. А як щодо вас? 
А як щодо мене?

«Той, хто не бажає зректи-
ся себе, і впокоритися перед 
Богом, благаючи Його про 
благословення, той не отримає 
їх. Боротися з Богом – як мало 
людей знають, що це таке! Як 
небагато душ прагне до Бога, 
докладаючи усіх зусиль, щоб 
зблизитися з Ним. Коли хвилі 
невимовного розпачу готові 
ось-ось поглинути душі, котрі 

перебувають у молитві, як мало 
в такі хвилини тих, хто з непо-
хитною вірою покладаються на 
Божі обітниці».5

Жахливе застереження! Не-
хай Господь допоможе нам 
сьогодні пробудитися і приго-
туватися!

ДОРОГОЦІННА ІСТИНА
Істина є дорогоцінною, 

якщо ми її розуміємо й при-
ймаємо. Вона приносить жит-
тя, Боже життя, дароване нам 
безкоштовно через План спа-
сіння, «а життя з’явилось, і ми… 
звіщаємо вам життя вічне, що 
в Отця перебувало й з’явилося 
нам» (1 Івана 1:2). Знання істини 
ставить нас у привілейоване 
положення; ми стаємо здатні 
побачити всю картину, зрозу-
міти причини, передбачати 
наслідки, зробити правильний 
вибір і, врешті-решт, насолод-
жуватися приємними, бажани-
ми результатами.

«Що є правда?», – запитав 
Пилат 2000 років тому, і сьогод-
ні це питання найактуальніше, 
ніж будь-коли! А якби він знай-
шов час, щоб вислухати? Мож-
ливо, подібно до Никодима, 
він почув би пряму, вражаючу 
відповідь, відповідь, яка змінює 
життя і яка б відкрила йому 
дорогу до спасіння для його 
душі! Але він цього не зробив…

Тепер наш час! Запитаймо 
себе: чи насправді я бажаю зна-
ти правду про себе, про свою 
душу? Якщо ми дійсно прагне-
мо істини, то будемо наповнені 
нею; вона буде чимось більшим 
для нас, ніж просто правиль-
ним розумінням предметів чи 
принципів, пов’язаних із ними. 
Істина – це дорогоцінна Особа 
Ісуса, Божого Сина і Сина Люд-
ського. Він не тільки має істину 
про все, Він Є Істина. Більше 
того, якщо ми приймемо Його, 
то Він є для нас Євангелією, Він 
є вирішенням будь-якої кризи, 
Він є спасінням, Котрий про-
понує Себе нам: «Я – дорога, і 
правда, і життя» (Від Івана 14:6).

НЕПРАВДА
З часу пізнання добра і зла 

неправда завжди переплітала-
ся з істиною. Те, що вчора нази-
валося «фейковою новиною», 
завтра може бути визнане 
«підтвердженою наукою» і на-
впаки; «на майдані спіткнулася 
істина» (Ісаї 59:14).

Від самого початку свого 
повстання сатана приносив 
неправду, змішану з краплею 
істини. «Він неправдомовець і 
батько неправді» (Від Івана 8:44). 
Він сміливо говорить неправду 
про те, що Бог не карає гріх 
(див. Буття 3:4) і «гучним голо-
сом» заявляє, що Господь не 
може спасти! (див. 2 Царів 18). 
Приймаючи його неправду, 
людська природа стала роз-
путною і несумісною з істиною.

Ми маємо «очі, щоб бачити, 
та не бачимо» (Єзекіїля 12:2). 
Під час кризи ця сліпота по-
силюється. Під час кризи ми 
переживаємо стрес і схильні 
швидко реагувати, замість того 
щоб діяти мудро й обдумано. 
Ми схильні обманюватися 
своїми страхами та почуттями, 
котрі спотворюють реальність. 
Ми бачимо лише «велетнів» і 
ми «в своїх очах немов та сара-
на [перед ними]» (Числа 13:33). 
Стрес через кризу скорочує 
час, необхідний для спокійного 
роздуму. Він підштовхує нас до 
того, щоб швидко вирішувати 
проблеми, доводити справи до 
кінця – бігти! І в процесі істина 
може бути втрачена... Лише 
наприкінці, після того як ми 
заспокоїмося і криза пройде, 
зможемо розпізнати помилки 
та неправду і ясніше побачити 
істину. Інколи такий самоана-
ліз завдає болю та смутку. Ми 
виявляємо, що істина була не 
там, де ми думали, і що ми 
вчинили безглуздо. «[Людське] 
серце найлукавіше над все та 
невигойне, – хто пізнає його?» 
(Єремії 17:9).

Отже, шлях вирішення кри-
зи ми повинні шукати не в собі. 
Ми повинні йти до Джерела 
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істини! Починаючи з початку, 
перша істина – найважливі-
ша – це:

ХТО ТАКИЙ БОГ?
Спочатку юдеї не знали 

«Бога їхніх батьків», що зветься 
«Я ТОЙ ЩО Є. І сказав: Отак 
скажеш Ізраїлевим синам: Сущий 
послав мене до вас» (Вихід 3:14). 
Але біля Червоного моря вони 
почали пізнавати Його! Тепер 
вони побачили залишки гор-
дості й слави Єгипту: тіла їхніх 
гнобителів, принесені хвилями 
вздовж берега. Вони бачили, як 
Божа Рука знищує єгипетську 
землю через її вперте проти-
стояння; вони бачили Стовп 
хмари і Стовп огню, вони ба-
чили величезні стіни води, які 
корилися голосу Творця! Вони 
бачили, як Його могутня Рука 
творила заради них чудеса! Це 
була Істина, явлена для них: 
Великий «Я Є» був посеред 
них, люблячий Отець, гото-
вий допомогти, Всемогутній! 
Вірою вони прагнули пізнати 
Господа. «Вірою вони перейшли 
Червоне море, немов суходолом» 
(До євреїв 11:29).

Це ще дорогоцінніше! 
Господь є «Правда», Він є 
«Життя»! (Див. Від Івана 14:6). 
Він – Джерело самого життя, 
усього творіння. Він – вирі-
шення будь-якої проблеми, 
яку тільки можна собі уяви-
ти, Він – «Дорога» спасіння, 
а також дорога праведності. 
Він проголошує: «До Отця не 
приходить ніхто, якщо не через 
Мене» (Від Івана 14:6). Він до-
сконало володіє Собою і Його 
неможливо застати зненацька. 
Пізнаючи Його, приймаючи 
Його, Його діти отримують 
життя і спасіння, тому що пі-
знання Його є життя вічне (див. 
Від Івана 17:3). «Хто має Сина, 
той має життя» (1 Івана 5:12). 
Це є істина!

«Знати Бога – значить лю-
бити Його».6 У важкі часи ми 
бачимо Його чіткіше; Його 
любов і сила спасіння виявля-

ються реальними. Господь про-
мовляє: «І до Мене поклич в день 
недолі, – Я тебе порятую, ти ж 
прославиш Мене!» (Псалом 50:15).

ХТО Я?
Друга важлива істина під 

час кризи – це хто ми є. «Ха-
рактер людини виявляється 
під час кризи».7 Петро думав, 
що знав себе, але під час кризи, 
коли Христа було заарешто-
вано, він побачив себе. Коли 
слова зречення тільки-но зле-
тіли з його вуст, він подивився 
на Ісуса. Там він побачив Ісуса 
як ніколи раніше – сповненого 
прощення без жодної тіні доко-
ру. «Хвиля спогадів нахлинула 
на Петра. Він пригадав усе: 
чутливе милосердя Спасителя, 
Його доброту і довготерпіння, 
лагідність і поблажливість до 
помилок Своїх учнів…

[Петро] із жахом думав 
про свою невдячність, обман 
і віроломство».8 Подібно до 
Петра, поглянувши на Ісуса, 
ми можемо зрозуміти нашу 
цілковиту безпорадність і 
жорстоку злість наших сер-
дець. Болючий досвід, але він 
приводить до спасіння! Саме 
це усвідомлення приводить 
нас, як і Петра, до каяття 
та навернення. Подібно до 
нього, ми стаємо новим тво-
рінням, але тільки тоді, коли 
ми повністю усвідомимо своє 
відчайдушне становище і зне-
навидимо себе.

Даниїл сповідався: «Тобі, 
Господи, справедливість, а нам 
сором на обличчя… що згрішили 
перед Тобою! А Господеві, нашому 
Богові, – милість та прощення, 
бо ми бунтувалися проти Нього» 
(Даниїла 9:7-9). Апостол Павло 
визнав: «Знаю бо, що не живе в 
мені, цебто в тілі моїм, добре» 
(До римлян 7:18). Дорогоцінне 
усвідомлення, котре спасає!

У світлі Божого характеру 
ми визнаємо свій справжній 
стан: «Нещасна я людина! Хто 
мене визволить від тіла цієї смер-
ти?» (До римлян 7:24).

«Тоді кликати будеш – і Го-
сподь відповість, будеш клика-
ти – і Він скаже: Ось Я!» (Ісаї 
58:9).

ГОСПОДЬ ТУТ, ЩОБ СПАСАТИ
«Де Господь Бог?» (див. 2 Ца-

рів 2:14). Щоразу, коли душа у 
своїй безпорадності та відчаю 
шукає Господа, Він відповідає: 
«Ось Я!» Він бажає бути з нами 
щомиті, а тим більше під час 
кризи. Він тут, аби спасати, 
даруючи «лікування в промінях 
Його» ( Малахії 4:2). Це є самою 
суттю Божого життя. «Я Є» 
означає, що Він усюди (див. 
Псалом 139); Він поруч із кож-
ним Своїм нужденним дитям. 
«Дійсно, Господь пробуває на 
цьому місці, [а того] я й не знав!» 
(Буття 28:16) – це є істиною 
для нас.

За шість століть до народ-
ження Христа, у Вавилоні, 
перед палаючою піччю троє 
молодих євреїв впевнено ска-
зали: «Якщо наш Бог, Якому ми 
служимо, може врятувати нас з 
палахкотючої огненної печі, то 
Він урятує [й] з твоєї руки, о 
царю!» (Даниїла 3:17 ). Це була 
істина! Ані лють царя, ані пала-
юча піч не змогли перешкодити 
дорогій Особі Ісуса, Котрий був 
там і вільно ходив з ними серед 
вогню, врятувати їх. Апостол 
Павло підтверджує: «Тому може 
Він завжди й спасати тих, хто 
через Нього до Бога приходить» 
(До євреїв 7:25). Чи потрібно нам 
щось більше, ніж це?

З НАМИ БІЛЬШІСТЬ!
Під час кризи в Дотані, ото-

чений сирійським військом, 
Єлисей, Божий чоловік , пояс-
нив своєму слузі: «Не бійся, бо 
ті, що з нами, численніші від тих, 
що з ними» (2 Царів 6:16). Що 
було істиною в тій кризі? Вони 
були оточені сирійцями, не 
маючи видимого шляху втечі. 
Але насправді вони були ото-
чені могутнім захистом армії 
Небесних ангелів. У небезпеці 
були не вони, а сирійці!



21

БОГ НЕ МОЖЕ СПАСТИ ТИХ, 
ХТО ЧИНЯТЬ ОПІР

Ще одна урочиста істина по-
лягає в тому, що «хмара стала 
для єгиптян стіною темряви, в 
той час як для євреїв – великим 
струменем світла, яке освітлю-
вало… шлях перед ними»9. «Бог 
противиться гордим, а смирен-
ним дає благодать» (Якова 4:6). 
Він бажає допомогти всім; Він 
заплатив за спасіння усіх лю-
дей; але Він може спасти лише 
тих, хто прийме Його та Його 
благодать!

Було б жахливим обманом 
свідомо продовжувати чинити 
опір Богові, насміхатися з Його 
благодаті і під час кризи вва-
жати, що Він з нами! Згадайте 
останню кризу в житті царя Са-
ула (див. 1 Самуїлова 15:22, 23), і 
в житті Юди Іскаріота (див. Від 
Матвія 27:3-5). Це правда, що 
Господь у Своєму довготерпін-
ні часто відкладає звершення 
правосуддя, визначеного на-
шим вибором, але цей шлях 
опозиції, повстання, духовних 
лінощів, якщо наполегливо слі-
дувати ним, неодмінно приведе 
нас до загибелі! «Бо кликала я, 
та відмовились ви… І всю раду 
мою ви відкинули, картання ж 
мого не схотіли! Тож у вашім 
нещасті сміятися буду… тоді 
кликати будуть мене, але не від-
повім, будуть шукати мене, та 
не знайдуть мене» (Приповісті 
1:24-28).

МАЛО ТИХ, ХТО ОТРИМАЄ 
ПЕРЕМОГУ

«Лише невелика частина з 
тих, хто сповідує істину, буде 
освячена нею, і мало тих, хто 
спасеться»,10 «Бо багато покли-
каних, – та вибраних мало» (Від 
Матвія 22:14). Лише «двоє до-
рослих людей з тієї численної 
кількості, що вийшли з Єгипту, 
увійшли до Ханаанської землі. 
Мертві тіла непокірних зали-
шилися лежати в пустелі через 
своє беззаконня».11

«Ті, які відкладають своє 
приготування до дня Господ-

нього, не зможуть зробити 
цього в час горя чи коли-не-
будь пізніше. Становище та-
ких буде безнадійним».12 Це 
має бути найболючішою прав-
дою для серця нашого доро-
гого Спасителя! Для багатьох 
людей Його безмежна жертва 
буде марною!

НАША СПРАВА – ВІРИТИ! 
(бачачи «Невидимого»)

Апостол Павло,  життя 
котрого було нескінченною 
кризою (див. 2 до коринтян 
11:23-29), дав нам ключ: «Коли 
ми не дивимося на видиме, а на 
невидиме. Бо видиме – дочасне, 
невидиме ж – вічне!» (2 до корин-
тян 4:18).

«Вірою [Мойсей] покинув Єги-
пет… бо він був непохитний, як 
той, хто Невидимого бачить» 
(До євреїв 11:27). Іншими сло-
вами, «бачити» Його означає 
вірити в Нього, в усе, Ким Він є 
і що Він робить! «А «праведний 
житиме вірою» (До євреїв 10:38). 
Віра є «підстава (конкретна 
реальність) сподіваного, доказ не-
баченого» (До євреїв 11:1). Вірою 
ми приймаємо Його (див. Від 
Івана 1:12), вірою ми отриму-
ємо Його праведність (див. До 
филип’ян 3:9), вірою ми зміню-
ємося (див. 2 до коринтян 3:18), 
і вірою ми спасаємося (див. До 
ефесян 2:8)!

Необхідно відвернути очі від 
усього того, що ставить перед 
нами ворог! Нехай люди го-
ворять, що хочуть. Ми маємо 
щось прекрасніше для спогля-
дання: дивімося на дорогого 
Ісуса – ІСТИНУ, невидимого 
Могутнього Володаря Всесвіту, 
з усім творінням біля Його ніг, 
готового зцілювати та спаса-
ти! «Зосередивши свій погляд 
на Ньому, вони виявлять, що 
лише в Ньому – сенс життя…

Обов’язок стане насолодою, 
а жертва – бажанням. Прослав-
ляти Христа, уподібнюватись 
до Нього, трудитися для Ньо-
го – ось найвища мета і най-
більша радість життя».13

Так само як під час кризи 
біля Червоного моря, «життя 
християнина сповнене небез-
пек й обов’язків, які видаються 
непосильними. В уяві постають 
картини, що передвіщають 
загибель попереду, рабство або 
смерть – позаду. Але Божий го-
лос наказує: «Іди вперед». Ми 
повинні підкоритися цьому 
повелінню, навіть якщо наші 
очі нічого не бачать у темряві 
і ми відчуваємо холодні хвилі 
біля своїх ніг».14

За допомогою віри в Нього 
ми здатні коритися. «Віра діє 
через любов і очищує душу. 
Вона веде до послуху і вірного 
виконання слів Христа».15

Отже, спрямуйте свій по-
гляд на Нього, «визначніший 
Він від десяти тисяч інших»! 
(Див. Пісні над Піснями 5:10 ост. 
частина).

НАПИСАНО
Саме в написаному Божому 

Слові ми «бачимо» і «пізна-
ємо» нашого Спасителя, а 
також реальність нашої влас-
ної слабкості. Христос пере-
міг за допомогою «написано» 
(Від Матвія 4:4, 7, 10). «Він не 
піддався спокусі вступити з 
ним [сатаною] у суперечку».16 
Нехай Господь допоможе нам 
чинити так само. «Коли вас до-
лають спокуси, не піддавайтеся 
обставинам або своїм слабко-
стям, а покладайтеся на силу 
Божого Слова. Уся Його сила 
належить вам».17

«Не хлібом самим буде жити 
людина, але кожним Словом 
Божим!» (Від Луки 4:4). Буває, 
що послідовник Христа потра-
пляє в такі умови, що не може 
водночас служити Богові й 
продовжувати займатися сво-
їми світськими справами. Іноді 
здається, що послух простим 
Божим вимогам позбавить нас 
засобів існування… Однак єди-
не, на що ми в цьому світі мо-
жемо сміливо покластися, – це 
Боже Слово… Пізнавши силу 
Його Слова, ми ніколи не 
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приймемо пропозицій сатани 
з метою отримання їжі або 
врятування власного життя. На-
шим єдиним запитанням буде: 
що каже Господь? У чому суть 
обітниці? Зрозумівши відповіді 
на ці запитання, ми, по-пер-
ше, будемо коритися Богові, а 
по-друге – довірятимемо Його 
обітницям».18

БУДЬТЕ СПОКІЙНІ
Оточені горами, загород-

жені морем попереду і позаду 
притиснуті єгипетськими вій-
ськами, ізраїльтяни без зброї 
не могли бачити нічого, окрім 
неминучої смерті. Вірою Мой-
сей, бачачи Господа серед них, 
сказав: «Господь буде воювати за 
вас, а ви мовчіть!» (Вихід 14:14). 
«Перемога від Господа!» (При-
повісті 21:31). «А ви мовчіть!» 
для нас це насправді один із 
найважчих проявів віри! Вша-
нуймо Господа, повністю дові-
рившись Йому, як справжній 
народ спокою (єврейською мо-
вою «шабат»), і приготуймося!

РОЗЧАРУВАННЮ НЕМАЄ 
МІСЦЯ

Ісус промовляє: «Страждан-
ня зазнаєте в світі, – але будьте 
відважні: Я світ переміг!» (Від 
Івана 16:33). Христос не зазнав 
поразки і не впав духом. Як 
Він переміг, так і ми можемо 
перемогти. Його благодаті 
достатньо для нас і Його сила 
здійснюється в немочі. Скажімо 
разом з Павлом: «Я все можу 
в Тім, Хто мене підкріпляє, – в 
Ісусі Христі» (До филип’ян 4:13). 
Довірившись Йому, «ми пере-
магаємо Тим, Хто нас полюбив» 
(До римлян 8:37).

ПРИЙДІТЬ ДО НЬОГО І 
ДОСЯГНЕТЕ МЕТИ!

Перемога гарантована Мо-
гутнім Переможцем! Нам по-
трібно лише підкоритися Його 
волі, і – «коли за нас Бог, то хто 
проти нас?» (До римлян 8:31).

У ніч останньої найлютішої 
кризи зійде Сонце Праведності, 

і Його народ буде піднесений 
з Ним у славі, очищений, ся-
ючий, народ, який відображає 
красу свого Викупителя! Найве-
личніша істина про те, що «Бог 
є любов», голосно лунатиме 
в усьому Божому творінні! 
Нехай Господь допоможе нам 
співпрацювати з Ним, щоб доз-
волити Йому повністю спасти 
нас, ходити з Ним щодня, доки 
віра не розчиниться у славі, 
коли Він прийме нас у Небес-
них оселях! Амінь.

Посилання:
1. Виховання. – С.179 [виділено 

автором статті].
2. Свідоцтва для Цер-

кви. – Т.6. – С.407.
3. Велика боротьба. – С.622 

[виділено автором статті].
4. Там саме. – С.621.
5. Там саме.
6. Бажання віків. – С.22.
7. Наочні уроки Хри-

ста. – С.412.
8. Бажання віків. – С.713.
9. Патріархи і пророки. – С.290.
10. Свідоцтва для Цер-

кви. – Т.1. – С.608.
11. Там саме. – С.609.
12. Велика боротьба. – С.620.
13. Виховання. – С.296.
14. Патріархи і проро-

ки. – С.290.
15. Вісті для молоді. – С.200.
16. Бажання віків. – С.120.
17. Там саме. – С.123.
18. Там саме. – С.121.

«Усі, хто, 
подібно до 
Якова, будуть 
покладатися на 
Божі обітниці 
і виявлять ту 
саму ревність й 
наполегливість, 
яку виявив він, 
також досягнуть 
успіху».
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дорожчою за багатство, честь 
і навіть саме життя. Для них 
нестерпно було бачити істину, 
поховану під масою забобонів 
та псевдософістики.

Реформатори взяли Боже 
Слово в свої руки й підняли 
стандарт істини перед людьми, 
мужньо проголошуючи те, 
що Господь відкрив їм через 
ретельне дослідження Біблії. 
Вони зазнали найжорстокішої 
смерті за свою вірність Богові, 
але Кров’ю Христа вони здо-
були нам свободу і привілеї, 
які, на жаль, зараз охоче пе-
редаються силам зла багатьма 
людьми, котрі називають себе 
протестантами.

Згадаймо 95 тез Мартіна 
Лютера, котрі колись про-

лунали в горах і долинах та 
сколихнули Європу, немов 
землетрус. Ця мужня людина 
зібрала духовну армію шля-
хетних послідовників Христа, 
і істина, котру вони відстою-
вали, не могла бути заглушена 
ні вогнищами, ні тортурами, 
ні ув’язненнями, ні смертю. І 
навіть сьогодні відголоски тієї 
шляхетної армії мучеників 
викривають римську владу 
і відступництво – таємницю 
беззаконня, яку передбачав 
Павло, – котра посилиться в ці 
останні дні.

«Благаємо ж, браття, ми вас, 
щодо приходу Господа нашого Ісу-
са Христа й нашого згромадження 
до Нього, щоб ви не хвилювалися 
зараз умом та не жахались ані 

У який період часу ми живе-
мо сьогодні?

«За часів Мартіна Лютера 
були люди, котрі прийшли до 
нього і сказали: «Нам не потріб-
на твоя Біблія, нам потрібен 
Дух». Мартін Лютер сказав 
їм: «Я вдарю ваш дух по носі». 
Якими б великими не були їхні 
домагання, вони не є Божими 
дітьми».1

У минулі часи праведні від-
чували, що неможливо було 
зберігати зв’язок з Римом, і 
хоча антагонізм проти цієї сис-
теми омани зберігався тільки 
під загрозою життя та власно-
сті, багато хто все ж таки мали 
мужність залишатися відо-
кремленими, борючись за істи-
ну. Біблійна істина була для них 

СВІТ, КОТРИЙ РУЙНУЄТЬСЯ

П’ЯТНИЦЯ, 9 ГРУДНЯ 2022 РОКУ
Мануель Хенда
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через духа, ані через слово, ані через 
листа, що він ніби від нас, – ніби 
вже настав день Господній. Хай 
ніхто жадним способом вас не 
зведе! [Бо той день не настане], 
аж перше прийде відступлення, і 
виявиться беззаконник, призначе-
ний на погибіль, що противиться 
та несеться над усе, зване Богом 
чи святощами, так що в Божому 
храмі він сяде, як Бог, і за Бога себе 
видаватиме. Чи ви не пам’ятає-
те, як, ще в вас живши, я це вам 
говорив був? І тепер ви знаєте, що 
саме не допускає з’явитись йому 
своєчасно. Бо вже діється таємни-
ця беззаконня; тільки той, хто 
тримає тепер, [буде тримати], 
аж поки не буде усунений він із 
середини» (2 до солунян 2:1-7).

ІСТИНА РОЗМИТА
Коли Рання Церква підда-

лася розпусті, відступивши 
від простоти Євангелії і при-
йнявши платні обряди та зви-
чаї, вона втратила Дух і силу 
Бога – і, щоб керувати свідомі-
стю людей, вона звернулася за 
підтримкою до світської влади. 
Це призвело до папства, до цер-
кви, котра керувала державною 
владою та використовувала її 
для досягнення власних цілей, 
особливо для покарання так 
званої «єресі».

«В усі часи, коли тільки цер-
ква здобувала світську владу, 
вона використовувала її, щоб 
карати тих, хто не погоджував-
ся з її вченням. Протестантські 
церкви, що пішли по слідах 
Рима, також укладали союзи 
зі світською владою і виявляли 
таке саме бажання до обмежен-
ня свободи совісті. Це можна 
побачити на прикладі англікан-
ської церкви, котра тривалий 
час переслідувала тих, хто не 
бажав прийняти її вчення. У 
XVI-XVII ст. тисячі церковних 
служителів, які мали нонкон-
формістські погляди (інакомис-
лячі), змушені були залишити 
свої церкви, а чимало пасторів 
і парафіян обкладалися ве-

личезними штрафами, були 
ув’язнені, віддані на тортури і 
мученицьку смерть.

Відступництво примусило 
Ранню Церкву шукати під-
тримки громадянського уряду, 
а це приготувало шлях для 
розвитку папства – звірини. 
Апостол Павло писав: «при-
йде відступлення, і виявиться 
беззаконник» (2 до солунян 2:3). 
Отже, відступництво в Церкві 
приготує шлях для створення 
образу звірини.

Біблія говорить, що перед 
Приходом Господа матиме 
місце духовний занепад, подіб-
ний до того, що спостерігався в 
перші століття. «Знай же ти це, 
що останніми днями настануть 
тяжкі часи. Будуть бо люди 
[тоді] самолюбні, грошолюбні, 
зарозумілі, горді, богозневажники, 
батькам неслухняні, невдячні, 
непобожні, нелюбовні, запеклі, 
осудливі, нестримливі, жорстокі, 
ненависники добра, зрадники, 
нахабні, бундючні, що більше лю-
блять розкоші, аніж люблять 
Бога, – вони мають вигляд бла-
гочестя, але сили його відреклися. 
Відвертайсь від таких!» (2 до Ти-
мофія 3:1-5). «А Дух ясно гово-
рить, що від віри відступляться 
дехто в останні часи, ті, хто 
слухає духів підступних і наук 
демонів» (1 до Тимофія 4:1). Са-
тана діятиме «з усякою силою й 
знаками та з неправдивими чуда-
ми». І всі, хто «любови правди… 
не прийняли, щоб їм спастися», 
приймуть «дію обмани, щоб у 
неправду повірили» (2 до солунян 
2:9-11). Коли це безбожництво 
запанує у світі, тоді виявляться 
ті самі наслідки, що й у перші 
століття.

Чимала розбіжність поміж 
протестантськими церквами 
в пунктах віровчення розці-
нюється багатьма людьми як 
вагомий доказ того, що їх не-
можливо силоміць привести 
до одностайності у вченні. Од-
нак вже протягом ряду років у 
протестантських церквах існує 

сильне, дедалі зростаюче праг-
нення до єдності на підставі 
спільних пунктів віровчення. 
Щоб досягти такої єдності, ці 
церкви змушені будуть відмо-
витися від обговорення тих пи-
тань, у яких не було досягнуто 
згоди, якими б важливими з 
біблійної точки зору вони не 
були».2

ВСТАНОВЛЕННЯ ОБРАЗУ 
ЗВІРИНИ

Іван Богослов описує: «І ба-
чив я іншу звірину, що виходила з 
землі. І вона мала два роги, подібні 
ягнячим, та говорила, як змій. І 
вона виконувала всю владу першої 
звірини перед нею, і робила, щоб 
земля та ті, хто живе на ній, 
вклонилися першій звірині, що в 
неї вздоровлена була її рана смер-
тельна. І чинить вона великі озна-
ки, так що й огонь зводить з неба 
додолу перед людьми. І зводить 
вона мешканців землі через озна-
ки, що їх дано їй чинити перед 
звіриною, намовляючи мешканців 
землі зробити образа звірини, що 
має рану від меча, та живе. І дано 
їй вкласти духа образові звірини, 
щоб заговорив образ звірини, і зро-
бити, щоб усі, хто не поклонить-
ся образові звірини, побиті були» 
(Об’явлення 13:11-15).

Образ звірини формується 
перед тим, як зачиняються 
двері благодаті. Ця друга зві-
рина, описана в 13 розділі книги 
Об’явлення, проявляє всю владу 
першої звірини в її присутності 
і змушує Землю та її мешканців 
вклонитися першій звірині, чия 
смертельна рана зцілилася. «І 
зробить вона, щоб усім – малим 
і великим, багатим і вбогим, віль-
ним і рабам – було дано знамено 
на їхню правицю або на їхні чола, 
щоб ніхто не міг ані купити, ані 
продати, якщо він не має знамена 
ймення звірини, або числа ймення 
його...» (Об’явлення 13:16, 17).

Це останнє випробування, 
через яке пройде Божий народ, 
викликаний з Вавилону (сум’ят-
тя і безлад), відбудеться перш, 
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ніж він буде попечатаний. Усі 
ті, хто проявляють вірність Бо-
гові, дотримуючись Його Зако-
ну та відмовляючись приймати 
псевдосуботу, стають під знаме-
но Господа Бога Єгови та отри-
мують печатку Живого Бога. І 
навпаки, ті, котрі відкидають 
істину Небесного походження 
і натомість приймають неділю 
(перший день тижня язич-
ницького бога-сонця), замість 
суботи (сьомий день – Божий 
святий день спокою, встанов-
лений при творінні), приймуть 
знамено ймення звірини.

ПОТРІЙНИЙ СОЮЗ
Богослов далі описує: «І я 

бачив, [що виходили] з уст змія, 
і з уст звірини, і з уст неправди-
вого пророка три духи нечисті, 
як жаби, – це духи демонські, що 
чинять ознаки. Вони виходять до 
царів усього всесвіту, щоб зібра-
ти їх на війну того великого дня 
Вседержителя Бога» (Об’явлення 
16:13, 14).

«Учення релігійних вождів 
відкрили двері для невір’я, 
спіритизму та зневажливого 
ставлення до святого Божого 
Закону, і на цих людях лежить 
страшна відповідальність за те 
беззаконня, яке існує в христи-
янському світі.

Однак саме ці люди ствер-
джують, що причина швидкого 
поглиблення моральної кризи 
приховується в опоганенні так 
званої «християнської суботи» 
і що введення обов’язкового 
дотримання неділі великою 
мірою поліпшило б моральний 
стан суспільства. Це тверджен-
ня з особливою наполегливістю 
виголошується в Америці, де 
широко проповідується вчення 
про істинну суботу. Суспільний 
рух, що закликає до помірко-
ваності і є однією з важливих 
моральних реформ, часто поєд-
нується з рухом за святкування 
недільного дня. Захисники цьо-
го руху запевняють, що служать 
в інтересах суспільства; а тих, 

хто відмовляється долучатися 
до них, оголошують противни-
ками поміркованості та ре-
форми. Але той факт, що рух, 
який виступає на захист омани, 
поєднується з корисною за сво-
єю сутністю діяльністю, не дає 
підстав прихильно ставитись до 
омани. Ми можемо приховати 
отруту, змішавши її зі здоро-
вою їжею, але це не змінить її 
природи. Навпаки, це створить 
ще більшу небезпеку, оскільки 
отруту приймають несвідомо. 
Один з хитрих прийомів сатани 
полягає у тому, щоб, змішую-
чи оману з істиною, надавати 
їй правдоподібного вигляду. 
Проповідники руху за святку-
вання неділі можуть виступати 
на захист реформ, яких дійсно 
потребує народ і принципи 
яких відповідають Біблії, але 
якщо поряд з цим висувають-
ся вимоги, котрі суперечать 
Божому Закону, Його слуги не 
можуть приєднуватися до них. 
Ніщо не може виправдати тих, 
хто усуває Божі заповіді заради 
людських постанов.

Сатана зводить людей дво-
ма великими пседовченнями: 
безсмертям душі та святістю 
недільного дня. Перше з них 
закладає основу для спіритиз-
му, а друге зміцнює зв’язки з 
Римом.

Протестанти Сполучених 
Штатів Америки першими 
простягнуть руку через прірву, 
щоб подати її спіритизмові. 
Потім вони переступлять через 
неї, щоб подати руку римській 
владі, і під впливом цього по-
трійного союзу ця країна піде 
слідами Риму, відкидаючи пра-
во на свободу совісті».3

Через указ декрету, метою 
якого є нав’язування папського 
встановлення всупереч Божо-
му Закону, нечистий дух від-
ступницького протестантизму 
однією рукою хапається за 
римську владу, а іншою – за 
спіритизм. Під впливом цього 
союзу Сполучені Штати зму-

шені відмовитися від усіх прин-
ципів своєї Конституції, які 
зробили її протестантською та 
республіканською державою, і 
натомість вживають заходів для 
поширення омани та брехні 
папства. Коли це станеться, 
ми можемо знати, що набли-
жається година прояву влади 
сатани, яка заворожує, і кінець 
уже близький.

Католики, протестанти та 
світські люди разом приймуть 
вигляд благочестя без сили і по-
бачать у цьому союзі грандіоз-
ний початок давноочікуваного 
тисячоліття.

МЕТА ПЕРЕСЛІДУВАННЯ 
ПРОТЕСТАНТІВ ТА 

КАТОЛИКІВ
Ісус застеріг Своїх послідов-

ників: «Стережіться ж людей, бо 
вони на суди видаватимуть вас, 
та по синагогах своїх бичувати 
вас будуть. І до правителів та 
до царів поведуть вас за Мене, на 
свідчення їм і поганам. А коли ви-
даватимуть вас, не журіться, як 
або що говорити: тієї години буде 
вам дане, що маєте ви говорити, 
бо не ви промовлятимете, але Дух 
Отця вашого в вас промовляти-
ме. І видасть на смерть брата 
брат, а батько – дитину. І «діти 
повстануть супроти батьків», 
і їх повбивають. І за Ім’я Моє 
будуть усі вас ненавидіти. А хто 
витерпить аж до кінця, той буде 
спасений» (Від Матвія 10:17-22).

Переслідування протестан-
тів з боку католицизму, під час 
яких релігія Христа була майже 
знищена, набудуть повної сили, 
коли протестантизм і папство 
об’єднаються.

Коли основні церкви Сполу-
чених Штатів Америки, об’єд-
навшись у спільних пунктах 
доктрин, справлятимуть вплив 
на державу, нав’язуючи свої 
укази та підтримуючи свої вста-
новлення, тоді протестантська 
Америка сформує образ рим-
ської ієрархії, і застосування 
цивільних покарань у вигляді 



26

штрафу проти інакодумців 
буде неминучим. «Та й усі, хто 
хоче жити побожно у Христі 
Ісусі, – будуть переслідувані» 
(2 до Тимофія 3:12).

НАША ГЛИБОКА ПОТРЕБА 
РЕФОРМ

Ми наближаємося до кінця 
історії Землі, і зараз не час до-
тримуватися традицій і звичаїв 
світу; натомість нашою метою 
має бути дослідження Божої 
волі, аби зрозуміти, що гово-
рить Святе Письмо, а потім 
жити згідно зі світлом, яке дав 
нам Бог. Наші схильності, звич-
ки та традиції не повинні бути 
на першому місці. Боже Слово 
має бути нашим стандартом.

«Чим додержить юнак у 
чистоті свою стежку – Як дер-
жатиметься Твоїх слів! Цілим 
серцем своїм я шукаю Тебе, – не 
дай же мені заблудитися від Твоїх 
заповідей! Я в серці своїм заховав 
Твоє слово, щоб мені не грішити 
проти Тебе» (Псалом 119:9-11).

Немає потреби в тому, 
щоб бути духовними кар-
ликами, якщо ми постійно 
використовуємо наші духовні 
здібності. Просто молитися 
про це не відповідає потребам 
справи. Нам необхідно при-
вчити наш розум інтенсивно 
зосереджуватися на духовних 
питаннях.

«Тож немає тепер жодного 
осуду тим, хто ходить у Христі 
Ісусі не за тілом, а за духом, бо 
закон духа життя в Христі Ісусі 
визволив мене від закону гріха й 
смерти. Бо що було неможливе 
для Закону, у чому був він без-
силий тілом, – Бог послав Сина 
Свого в подобі гріховного тіла, 
і за гріх осудив гріх у тілі, щоб 
виконалось виправдання Закону 
на нас, що ходимо не за тілом, 
а за духом. Бо ті, хто ходить за 
тілом, думають про тілесне, а 
хто за духом – про духовне. Бо 
думка тілесна – то смерть, а 
думка духовна – життя та мир 
думка бо тілесна – ворожнеча на 

Бога, бо не кориться Законові 
Божому, та й не може. І ті, хто 
ходить за тілом, не можуть до-
годити Богові. А ви не в тілі, але 
в дусі, бо Дух Божий живе в вас. 
А коли хто не має Христового 
Духа, той не Його. А коли Хри-
стос у вас, то хоч тіло мертве 
через гріх, але дух живий через 
праведність. А коли живе в вас 
Дух Того, Хто воскресив Ісуса 
з мертвих, то Той, хто підняв 
Христа з мертвих, оживить і 
смертельні тіла ваші через Свого 
Духа, що живе в вас. Тому то, 
браття, ми не боржники тіла, 
щоб жити за тілом; бо коли живе-
те за тілом, то маєте вмерти, а 
коли духом умертвляєте тілесні 
вчинки, то будете жити» (До 
римлян 8:1-13).

Вправи розвивають силу 
та міць. Багато тих, хто на-
зивають себе християнами, 
опиняються на шляху втра-
ти обох світів. Нерішучий і 
напівсвітський християнин не 
частково спасається, а повністю 
гине.

ВИСНОВОК
Необхідно зректися усього, 

що віддаляє вас від Бога.
«Ідолом багатьох людей є 

мамона. Багатство приваблює 
багатьох людей. Любов до 
грошей, жага збагачення – це 
золотий ланцюг, яким вони 
прикуті  до  сатани.  Інші 
найбільше прагнуть до слави 
й почестей. Життя без турбот 
і відповідальності є ідолом 
інших. Але ці рабські окови 
повинні бути розбиті. Ми не 
можемо наполовину належати 
Господу, а наполовину – світу. 
Ми не є Божими дітьми, якщо 
не належимо Йому повністю».4

«Похвально прагнути до 
святості й добра. Але якщо об-
межитися одними бажаннями, 
ніякої користі це не принесе. 
Багато хто будуть загублені, 
незважаючи на те, що вони 
сподівалися і бажали бути 
християнами. Свою волю вони 

не підкорили Богу й не обрали 
бути сьогодні християнами».5

Потрібно надолужувати 
час, поки двері благодаті ще 
відчинені! Ми не можемо втра-
чати жодної миті. Кінець близь-
кий. Незабаром транспортні 
шляхи, доступні для того, щоб 
поширювати істину, будуть 
оточені небезпеками праворуч 
та ліворуч. Це робиться для 
того, аби перегородити дорогу 
Господнім вісникам, щоб вони 
не могли звершити те, що мо-
жуть ще звершити зараз. Ми 
повинні продовжувати викону-
вати нашу роботу. Сили пітьми 
діють з посиленою енергією, 
що виходить знизу, і непомітні 
кроки диявола намагаються 
захопити зненацька тих, котрі 
зараз сплять.

Тепер у нас є застереження, 
які можемо сповістити, робота, 
яку потрібно виконати швидко. 
Незабаром здійснити це буде 
складніше, ніж ми можемо 
собі уявити. Нехай Господь 
допоможе нам залишатися на 
боці правди, працювати, зосе-
редивши свій погляд на Ісусі, 
нашому Керівнику, і терпляче 
й наполегливо просуватися до 
перемоги!

Посилання:
1. Проповіді та 

бесіди. – Т.1. – С.22.
2. Велика боротьба [видання 

1888 року]. – С.443, 444 
[виділено автором статті].

3. Там саме. – С.587, 588.
4. Дорога до Христа. – С.44.
5. Там саме. – С.47, 48.
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Щоразу, коли ми думаємо 
про шторм, що насувається, 
ми часто розглядаємо його 
в контексті Другого приходу 
Христа. Наші бажання, наші 
сподівання, наші натхнення 
зосереджені в цій благословен-
ній надії на Прихід нашого Го-
спода і Спасителя. Але про що 
ми запитуємо, коли говоримо 
про Прихід Ісуса? Коли ми 
говоримо, що повинні набли-
жати Прихід істинного Месії 
вдруге, це охоплює деякі по-
дії, котрі є не такі славетні, як 
Другий прихід. Біблія нагадує 
нам про важкі часи, котрі на-
стануть перед тим днем. «Горе 
тим, що жадають Господнього 
дня, – нащо це вам день Господ-
ній? Він не світло, а темрява! [Це 
так], коли хто утікає від лева, – і 
ведмідь спотикає його! І він убігає 
до дому, і оперся своєю рукою об 
стіну, – аж гадюка кусає його» 
(Амоса 5:18, 19).

Фінальний шторм – це те, до 
чого не можна ставитися лег-
коважно. Ісус описує жахливі 
речі, котрі відбуватимуться, те, 
що знаходиться поза межами 
нашого розуміння до того часу, 
поки ці події не відбудуться 
насправді. «Тоді промовляв Він 
до них: «Повстане народ на народ, 
і царство на царство». І будуть 
землетруси великі та голод, та 
помір місцями, і страшні та 
великі ознаки на небі. Але перед 
усім тим накладуть на вас руки 
свої, і переслідувати будуть, і 
видаватимуть вас у синагоги й 
в’язниці, і поведуть вас до царів 
та правителів – через Ім’я Моє» 
(Від Луки 21:10-12).

Незважаючи на найретель-
нішу підготовку, що відбу-
деться, коли ці події насправді 
здійсняться? «Часто трапля-
ється, що якесь випробування 
здається нам важчим, ніж 
воно є насправді; але цього не 

можна сказати про кризу, що 
чекає на нас попереду. Навіть 
найбагатша уява не може на-
малювати картини тих подій».1 
Під час пандемії, викликаної 
Covid-19, ми трохи уявили 
собі, як це відбуватиметься. 
На той час, як ви читатимете 
це, навряд чи криза пандемії 
завершиться. З іншого боку, 
вона лютує вже більше двох 
років і не було жодних ознак 
послаблення, а навпаки – по-
стійно відбувається мутація. 
Це схоже на спробу втекти від 
небезпечного лева лише для 
того, щоб натрапити на ведме-
дя. І щойно ми в останню мить 
втікаємо, зачиняємо двері 
сусіднього будинку і ставимо 
руки на камінну полицю, – нас 
кусає гадюка.

Станом на початок лютого 
цього року в усьому світі було 
зареєстровано близько 390 
мільйонів підтверджених ви-

ВІРА ПОНАД СТРАХ

СУБОТА, 10 ГРУДНЯ 2022 РОКУ
Пітер Д. Лавсевич
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падків інфікування Covid-19, з 
яких майже 1,5% померли від 
цієї хвороби (хоча я особисто 
знаю кілька випадків, коли 
хворі люди, вже помираючи, 
захворіли на Covid-19, і вони 
були враховані в цій статисти-
ці). Однак це все ще свідчить 
про серйозність цієї хвороби, 
і вона стає більш особистою, 
коли хтось із ваших близьких 
родичів чи друзів помирає.

Якщо ви живете у місцево-
сті, де поширюється ця хво-
роба, вас поглинають нови-
ни, пов’язані з нею. Якщо ви 
живете в країні, де шаленіє 
війна, а таких місць на нашій 
планеті зараз є багато, – вас не 
так хвилюють хвороби, тому 
що навколо вас відбуваються 
військові дії. Якщо ви прожи-
ваєте на території, де тільки 
нещодавно сталася катастрофа, 
то переживаєте про те, щоб 
знайти притулок. А якщо ви 
перебуваєте в тому місці, яке 
страждає від посухи, то хвилю-
єтеся про те, чим ви харчувати-
метеся. Тож, запитання для нас 
насправді таке: як ми маємо 
ставитися до всієї цієї інформа-
ції на особистому рівні?

ЖИВУЧИ У ЖАХЛИВИЙ ЧАС
Що насправді відбувається 

довкола нас? Що відбувається з 
цим світом, котрий ми знаємо? 
«Страх і яма та пастка на тебе, 
мешканче землі! І станеться, 
той, хто втікатиме від крику 
жаху, до ями впаде, хто ж із ями 
виходить, буде схоплений в паст-
ку, бо відкриті розтвори згори, а 
підстави землі затремтіли» (Ісаї 
24:17, 18).

З пророчої точки зору ре-
альне запитання полягає не в 
тому, чому все це відбувається, 
а в тому, чому ці події є такими 
спокійними порівняно з тією 
загибеллю, яка зображена в 
Біблії руйнівними вітрами та 
підступними ураганами. Ми 
знаємо, що все це має статися, 
і навіть гірше, перед Приходом 
Господнього дня. Що ж стри-

мує все? «Не шкодьте ані землі, 
ані морю, ані дереву, аж поки ми 
покладемо печатки рабам Бога 
нашого на їхніх чолах!» (Об’яв-
лення 7:3). На жаль, народ, 
котрий називає себе Божим 
народом, не готовий, і наш 
Творець у Своїй милості дає 
нам трохи більше часу, щоб 
приготуватися, пом’якшуючи 
катастрофи від їхньої повної 
сили.

Учені люди щосили на-
магаються пояснити те, що 
відбувається, і намагаються 
знайти шляхи вирішення всіх 
цих подій – від пандемії до 
кліматичних змін. Однак, якщо 
Бога немає в цій справі, то вони 
не можуть визначити справж-
ню причину і знайти реальне 
рішення. «Стримуюча сила 
Божого Духа віддаляється те-
пер від світу. Урагани, штор-
ми, пожежі та повені, лиха на 
морі й на суші слідують одне 
за одним. Наука безуспіш-
но намагається пояснити 
причини нещасть. Ознаки, 
що частішають навколо нас, 
свідчать про швидкий Прихід 
Божого Сина, але їх пояснюють 
усім, що завгодно, тільки не 
справжньою причиною. Люди 
не бачать вартових ангелів, ко-
трі стримують чотири вітри, 
щоб вони не дули доти, доки 
Божі слуги не будуть попечата-
ні. Але коли Бог накаже Своїм 
ангелам звільнити вітри, тоді 
розіграється така боротьба, яку 
не може описати жодне перо».2

У цей жахливий час кожен 
член Церкви буде особисто 
випробуваний, як ніколи ра-
ніше. Наші фундаментальні 
переконання будуть поставлені 
під сумнів як ззовні, так і, на 
жаль, зсередини. «Віра членів 
Церкви буде випробувана так, 
ніби в світі немає жодної лю-
дини».3 Тут йдеться не лише 
про фінальний шторм, який 
охоплює загальний декрет про 
недільний день. Безперечно, 
що є проблеми щодо підготов-
ки. Останнє випробування – це 

саме те останнє випробування. 
Проблемою була і завжди буде 
Божа воля проти волі людини. 
«Та однак надаремне шанують 
Мене, бо навчають наук – люд-
ських заповідей» (Від Марка 7:7).

Чи бачимо ми насправді 
реальні проблеми? Чи ми 
думаємо, що можемо піти на 
компроміс у кожному питан-
ні, і потім, коли буде виданий 
декрет про недільний день, ми 
раптово виявимося вірними? 
«Криза наближається. Бороть-
ба відбуватиметься між хрис-
тиянством Біблії та христи-
янством людських традицій. 
Хіба в нашому сонному стані, 
в котрому ми сьогодні перебу-
ваємо, немає злочинної недба-
лості?».4

ПЕРЕМОГА В КРИЗІ
Чого намагається досягти 

Бог, давши нам попередні ви-
пробування зараз, коли ми ба-
чимо шторм, що насувається? 
Головною проблемою завжди 
було підкорення людської волі 
дбайливій волі нашого Небес-
ного Отця. «Тож підкоріться 
Богові та спротивляйтесь ди-
яволові, – то й утече він від вас» 
(Якова 4:7). Покірність пов’я-
зана з волею, з розумом. Ось 
чому все це пов’язане з контр-
олем над нашими думками. «І 
всяке винесення, що підіймається 
проти пізнання Бога, і поло-
нимо всяке знання на послух 
Христові» (2 до коринтян 10:5). 
Мета сатани завжди полягала 
в тому, щоб контролювати 
наше мислення. «Хоч сатана 
і тішився через страждання 
святих, він не був цілком задо-
волений. Ворог хотів панувати 
не лише над тілом людини, а й 
над її розумом».5

Коли ми бачимо війни, епі-
демії та катастрофи, як спричи-
нені людиною, так і природні, 
змішані з переслідуванням та 
гоніннями, що Бог передбачив 
для того, щоб допомогти нам 
особисто протистояти всьо-
му цьому? «Не кидаймо збору 
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свого, як то звичай у деяких, але 
заохочуймося, і тим більше, 
скільки більше ви бачите, що 
зближається день той» (До євреїв 
10:25). Вбачати наближення 
того дня – це означає, що коли 
ми бачимо те, що усі ці пророц-
тва виконуються, то повинні 
знайти способи продовжувати 
збиратися разом для того, щоб 
умовляти один одного так само, 
як це робили наші прабатьки, 
коли такі зібрання були забо-
ронені.

Ось чому було засновано 
Сполучені Штати Америки, які 
надають Богом дане право зу-
стрічатися у спілкуванні один з 
одним без втручання держави. 
Без цього права Конституція 
Сполучених Штатів зазнала б 
краху, тож їм довелося прикрі-
пити Білль про права, який на 
самому початку проголошував: 
«Конгрес не повинен ухвалю-
вати жодного закону, який 
зобов’язує прийняття будь-якої 
релігії чи заборону вільно спо-
відувати її».6 Ця найперша по-
правка продовжує чітко вказу-
вати на те, що свобода віроспо-
відання включає «право людей 
вільно збиратися», що охоплює 
протести, які відбуваються в 
державі мирним чином. Поки 
ми живемо у відносному мирі, 
нам потрібно скористатися 
привілеєм збиратися разом, 
щоб умовляти один одного, 
тому що настане час, коли ми 
шкодуватимемо про втрачені 
можливості, які ми, можливо, 
не зуміли оцінити. Замість 
того щоб збиратися разом, ми 
воліли залишатися вдома або 
намагалися знайти інші спосо-
би пропустити чи знехтувати 
спілкуванням одне з одним. 
Тоді ми, на жаль, усвідомимо, 
що це часто відбувалося з якоїсь 
незначної причини.

ХТО БОЇТЬСЯ?
Наближаючись до кульмі-

нації всіх наших сподівань, 
чого ми можемо очікувати з 
боку світу, коли бачимо, як на 

наших очах розгортаються по-
дії, представлені в пророцтві? 
«Не виходьте на поле й не йдіте 
дорогою, бо в ворога меч [та] 
страхіття навколо!» (Єремії 
6:25). І хто загострює цей страх 
до тривожного рівня? «Бо чув я 
обмову численних, – [ось] острах 
навколо: Розкажіть, – донесемо 
на нього!» (Єремії 20:10). Я чи-
тав заголовки, котрі лякають 
людину, але коли читаєш саму 
історію, вона не така жахлива 
як її назва. І це стосується не 
лише новин. Нещодавно, чи-
таючи статтю з Британського 
медичного журналу, я прочи-
тав вражаючий заголовок. Але 
коли прочитав подробиці, кар-
тина виявилася іншою. І так 
багато людей просто читають 
заголовки і живуть у постійно-
му страху.

Що готові зробити люди, 
коли вони бояться? Бенджамін 
Франклін, один із провідних 
батьків-засновників Америки, 
котрий брав участь у розроб-
ці Декларації незалежності, 
одного разу сказав: «Ті, хто го-
тові пожертвувати нагальною 
свободою заради тимчасової 
безпеки, не варті ні свободи, 
ні безпеки». Як тільки людина 
починає боятися, вона готова 
відмовитися від чого завгодно. 
І що є рушійною силою страху? 
«Та визволити тих усіх, хто все 
життя страхом смерти три-
мався в неволі» (До євреїв 2:15). 
У той момент, коли ми боїмося 
померти, ми стаємо рабами і 
готові відмовитися від усього, 
щоб мати певну безпеку і зали-
шитися живими. Коли людина 
більше не боїться померти, 
вона більше не є рабом.

Якщо людина продовжує 
перебувати в цьому страху, 
куди вона зрештою потрапить? 
«А лякливим, і невірним, і мерз-
ким, і душогубам, і розпусникам, 
і чарівникам, і ідолянам, і всім 
неправдомовцям, – їхня части-
на в озері, що горить огнем та 
сіркою», а це – друга смерть!» 
(Об’явлення 21:8). Це ясно по-

казує, що викуплені подолають 
такий страх.

ВІРА, А НЕ СТРАХ
Чи бореться іноді Божий 

народ зі страхом? Патріарх Яків 
благав Бога: «Збережи ж мене від 
руки мого брата, від руки Ісава, бо 
боюсь я його, щоб він не прийшов 
та не побив мене [і] матері з діть-
ми» (Буття 32:12). Це правда, 
що багато того, з чим Яків зітк-
нувся, накликав він сам, але, все 
ж таки, воно викликало страх. 
Рішення полягало в тому, щоб 
принести це до Господа в мо-
литві, і коли Яків це зробив, то 
став іншою людиною – люди-
ною взагалі без страху.

Коли ми дивимося на навко-
лишні обставини і починаємо 
боятися, яке найкраще рішення 
пропонує Бог? Коли Ізраїлеві 
сини побачили єгипетське вій-
сько, що наближалося, стрімку 
скелю з одного боку, яка пере-
шкоджала їхній втечі, і море 
перед собою, яку звістку Бог 
дав Своєму народові? «І промо-
вив Господь до Мойсея: «Що ти 
до Мене кличеш? Говори до синів 
Ізраїлевих, нехай рушають!» 
(Вихід 14:15). Так, серед усього 
цього час рухатися вперед, а 
не відступати. «Часом Божому 
слузі здається, що він не може 
виконати необхідну роботу, бо 
йому бракує засобів. Декотрі 
побоюються, що їм забракне 
засобів, аби виконати все те, що 
вони вважають своїм обов’яз-
ком. Проте, якщо вони зро-
стають у вірі, то їм відкриється 
Боже спасіння і їхні зусилля 
матимуть успіх».7 Іншими сло-
вами: «Якщо ми смиренно і 
вірно виконуємо свою роботу, 
Господь подбає про результа-
ти. Вірте в Бога».8

Дивлячись на події, що від-
буваються у світі, включаючи 
Covid-19 чи будь-яку іншу ката-
строфічну епідемію чи стихійне 
лихо, як ми маємо ставитися до 
них? «Не кажіть «змова» на все, 
на що каже «змова» цей народ, і не 
бійтесь того, чого він боїть-
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ся, і не лякайтеся!» (Ісаї 8:12). 
Якщо ми дійсно віримо в те, що 
все відбувається з Божої волі, 
то будемо живі ми чи помре-
мо, для нас не має значення. 
«Бо коли живемо – для Господа 
живемо, і коли вмираємо – для 
Господа вмираємо. І чи живемо, 
чи вмираємо – ми Господні!» (До 
римлян 14:8).

ЯК ПОДОЛАТИ СТРАХ
Перше, що нам потрібно 

вирішити, це – що ми шукає-
мо? Наш Господь наказує нам: 
«Шукайте ж найперш Царства 
Божого й правди Його, – а все це 
вам додасться» (Від Матвія 6:33). 
Чи є Царство Небесне голов-
ним для нас? Якщо так, то для 
нас немає значення, скільки 
часу ми проживемо в цьому 
грішному світі, якщо ми ви-
конуємо мету, заради якої Бог 
помістив нас у цей світ. Життя 
Степана обірвалося на самому 
початку його роботи, а жит-
тя Івана тривало до глибокої 
старості. Кожен з них виконав 
свою роботу і жоден не боявся 
смерті. Проте їхня воля пов-
ністю підкорилася волі Бога, і 
вони цілковито довіряли Йому 
у досягненні Його цілей.

Страх смерті з’являється 
у нас, якщо ми не виконуємо 
волю Бога. «Якщо ти зміцниш 
своє серце, і свої руки до Нього 
простягнеш, – якщо є беззаконня 
в руці твоїй, [то] прожени ти 
його, і кривда в наметах твоїх 
нехай не пробуває, – тож тоді 
ти підіймеш обличчя невинне 
своє, і будеш міцний, і не будеш 
боятись!» (Йова 11:13-15).

Це може статися лише тоді, 
коли ми народжені згори і 
маємо Небесну рушійну силу, 
яка керує нашим життям. «Бо 
всі, хто водиться Духом Божим, 
вони сини Божі; бо не взяли ви 
духа неволі знов на страх, але 
взяли ви Духа синівства, що через 
Нього кличемо: «Авва, Отче!» (До 
римлян 8:14, 15). Пам’ятайте, 
що саме страх смерті призвів 
до того, що люди були підда-

ні рабству все своє життя. Це 
означає, що коли ми народ-
жуємося згори і стаємо сина-
ми Бога, ми не боятимемося 
смерті. Так, ми любимо нашо-
го Небесного Отця настільки 
сильно, що це повністю змінює 
наш погляд на життя. «Страху 
немає в любові, але досконала лю-
бов проганяє страх геть, бо страх 
має муку. Хто ж боїться, той 
не досконалий в любові» (1 Івана 
4:18).

Страх смерті є рушійною 
силою рабства. Страх померти 
на війні, страх перед якоюсь 
катастрофою, пандемією, го-
лодом, переслідуванням – усі 
вони однакові. Це вірно, що ми 
не повинні без потреби викли-
кати на себе переслідування. 
Нам сказано втікати, коли йде 
війна. Ми повинні використо-
вувати всі доступні засоби, 
особливо природні, коли при-
ходить хвороба. Але якщо ми 
якимось чином опиняємося у 
небезпечній ситуації, про що 
тоді ми маємо турбуватися? 
«Кажу ж вам, Своїм друзям: Не 
бійтеся тих, хто тіло вбиває, 
а потім більш нічого не може 
вчинити! Але вкажу вам, кого 
[треба] боятися: Бійтесь того, 
хто має владу, убивши, укинути 
в геєнну. Так, кажу вам: Того бій-
теся!» (Від Луки 12:4, 5).

Що станеться, коли ми бу-
демо готові? «Коли я піду хоча б 
навіть долиною [смертної] тем-
ряви, то не буду боятися злого, бо 
Ти при мені, – Твоє жезло й Твій 
посох – вони мене втішать!» 
(Псалом 23:4). У Божій безмеж-
ній мудрості та милості Він 
може дозволити нам стражда-
ти, але не зі страхом. «Не бійся 
того, що маєш страждати! Ось 
диявол вкидатиме декого з вас до 
в’язниць, щоб вас випробувати. І 
будете мати біду десять день. 
Будь вірний до смерти, і Я тобі 
дам вінця життя!» (Об’явлення 
2:10).

Як ми можемо жити під час 
лиха і більше ніколи не бояти-
ся? «Бо ще на умовлений час це 

видіння, і приспішає кінець, і не 
обмане. Якщо б протягнулось, 
чекай ти його, бо воно конче при-
йде, не спізниться. Ось надута, 
не проста душа його в ньому, а 
праведний житиме вірою сво-
єю» (Авакума 2:3, 4).

Ця віра – дещо більше, ніж 
просте переконання. «Переко-
нання може існувати без дові-
ри, але впевненість, породжена 
довірою, не може існувати без 
віри. Кожна грішна людина, 
котра пізнала силу Христа, яка 
спасає, зміцнюватиметься в цій 
довірі дедалі більше й більше у 
міру набуття досвіду».9

Чи маємо ми особисто і як 
народ таку віру, яка проведе 
нас через усі важкі часи, що 
чекають на нас? Нехай Господь 
відповість на молитву учнів у 
нашому житті сьогодні: «І ска-
зали апостоли Господу: «Додай 
Ти нам віри!» (Від Луки 17:5).

Посилання:
1. Велика боротьба. – С.622.
2. Свідоцтва для Цер-

кви. – Т.6. – С.408 [виділено 
автором статті].

3. Біблійний коментар 
АСД [з коментарів Е.Г. 
Уайт]. – Т.7. – С.983.

4. Рев’ю енд Геральд, 1 січ-
ня 1889 [виділено автором 
статті].

5. Ранні твори. – С.210.
6. Велика боротьба. – С.295, 

442.
7. Дії апостолів. – С.357 [виді-

лено автором статті].
8.  Еллен Г. Уайт. Матеріали 

1888 року. – С.71.
9. Вибрані ві-

сті. – Кн.3. – С.192.
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У давнину щоразу, коли 
цар чи інша вельможна особа 
здійснювала важливу поїздку 
до іншої країни, зазвичай пе-
ред цим відправляли команду 
довірених осіб у той регіон, 
куди він мав приїхати, щоб 
перевірити стан доріг та без-
пеку оточення, куди прямував 
їхній цар, щоб забезпечити 
безпеку та успіх йому та його 
радникам.

Сьогодні влада дотримуєть-
ся того ж методу, але більш ви-
шуканими засобами. Перш ніж 
царі чи президенти проведуть 
свої зустрічі, вони вже мають 
усю необхідну інформацію 
щодо країни, куди вони поїдуть.

Перед тим, як Цар Всесві-
ту, Ісус, мав втілитись як наш 
Цар благодаті, Небесна група 
ангелів заздалегідь зійшла, 
щоб подивитися, які при-
готування відбуваються для 
зустрічі їхнього улюбленого 
Царя. Вони зазнали жахливо-
го розчарування. У Єрусали-
мі, столиці Ізраїлю, не було 
жодних видимих ознак того, 
що народ та їхні керівники 
раділи очікуваному народжен-
ню свого справжнього Царя. 
Хоча священники та релігійні 
лідери мали у своїх руках усі 
сувої пророцтв, вони були в 
цілковитому невіданні щодо 
цієї чудової події.

Ангели були вже майже 
готові повернутися на Небо 
з сумною звісткою, але рап-
том знайшли невелику групу 
пастухів у полі Віфлеєму, які 
обговорювали пророцтва щодо 
Приходу Месії. Ангели спові-
стили їм добру звістку про те, 
що Цар повинен народитися у 
надзвичайно скромному місці.

Щирі пастухи відразу ж 
відвідали те місце, де знайшли 
Ісуса в яслах і почали сповіща-
ти людям добру звістку.

Інша група вірних дослід-
ників зірок та пророцтв, котра 
прибула з далекої язичницької 
країни, дійшла висновку, що 
Небесний Цар уже народився. 

ПРИГОТУЙТЕ ДОРОГУ

НЕДІЛЯ, 11 ГРУДНЯ 2022 РОКУ
Даві Пай Сільва
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Вони мали доступ до пророцтв 
Валаама, які вказували на При-
хід Месії: «Я бачу його, та не 
тепер, дивлюся на нього, та він 
не близький! Сходить зоря [он] 
від Якова, і підіймається берло з 
Ізраїля, – ламає він скроні Моава 
та черепа всіх синів Сифа!» (Чис-
ла 24:17).

То була незвичайна зірка. 
Вона була сформована з від-
даленої групи ангелів, котрі 
сяяли, саме вони з’явилися 
пастухам у Віфлеємі.

Знатні мандрівники зі Сходу 
пройшли довгий шлях, щоб 
побачити новонародженого 
Царя. Нарешті вони прибули 
до Єрусалиму. Мудреці очіку-
вали побачити радісну атмос-
феру з приводу народження 
Божественного Царя, але вони 
були надзвичайно розчарова-
ні. Прибувши до Єрусалиму, 
вони були запрошені царем 
Іродом, котрий зробив вигляд, 
що дружньо приймає їх, а сам 
попросив їх дати йому точну 
інформацію про подробиці, 
як тільки вони знайдуть Ісуса.

Ірод вимагав від юдейських 
священників знайти це про-
роцтво. В результаті їхніх дослі-
джень вони повідомили цареві, 
що Христос має народитися у 
Віфлеємі згідно з пророцтвом 
Михея: «А ти, Віфлеєме-Єф-
рате, хоч малий ти у тисячах 
Юди, – із тебе Мені вийде Той, що 
буде Владика в Ізраїлі, і віддавна 
постання Його, від днів віковіч-
них» (Михея 5:1).

Уся нація, за винятком де-
яких, була не готова зустріти 
Ісуса. Ми знаходимо лише 
пастухів, мудреців зі Сходу, 
Єлисавету, Захарія, Семена 
та ще кількох людей. Керів-
ники тлумачили месіанські 
пророцтва відповідно до своєї 
національної гордості. І коли 
Христос прийшов до Свого 
народу, вони відкинули Його.

ПРЕДТЕЧА
Пророцтво Ісаї чітко вказу-

вало на те, що прийде предте-

ча, аби попередити народ про 
Прихід Спасителя і приготува-
ти Йому дорогу. «Голос кличе: 
На пустині вготуйте дорогу 
Господню, в степу вирівняйте 
битий шлях Богу нашому!» (Ісаї 
40:3).

Іще одне пророцтво запи-
сане в книзі Малахії стосовно 
Божественного представника, 
котрий прийде, щоб підготу-
вати народ до Приходу Госпо-
да: «Ось Я пошлю вам пророка 
Іллю, перше ніж день Господній 
настане, великий й страшний! 
І приверне він серце батьків до 
синів, і серце синівське до їхніх 
батьків, щоб Я не прийшов, і не 
вразив цей Край прокляттям!» 
(Малахії 4:5, 6).

Виконання цього пророцтва 
було чітко представлене у Но-
вому Заповіті.

Проповідуючи в юдейській 
пустелі, Іван Хреститель ска-
зав про свою особисту місію: 
«Було Боже слово в пустині Іва-
нові, сину Захарія. І він перейшов 
усю землю Йорданську, пропові-
дуючи хрищення покаяння для 
прощення гріхів, як написано в 
книзі пророцтва пророка Ісаї: 
«Голос того, хто кличе: У пусти-
ні готуйте дорогу для Господа, 
рівняйте стежки Йому! Нехай 
кожна долина наповниться, гора 
ж кожна та пригорок знизиться, 
що нерівне, нехай випростову-
ється, а дороги вибоїсті стануть 
гладенькі, – і кожна людина 
побачить Боже спасіння!» (Від 
Луки 3:2-6).

ЗВІСТКА ІЛЛІ
Бог послав особливого віс-

ника в особі Івана Хрестителя, 
щоб підготувати дорогу для 
Першого приходу Ісуса. Він 
представляв Іллю і сумлінно 
виконував свою місію. Подіб-
ним чином сьогодні Господь 
посилає ще одне застереження 
через Своїх вісників, які пред-
ставляють Іллю, аби підготува-
ти народ не до Першого при-
ходу, а тепер уже до Другого 
приходу Ісуса.

«Іван був покликаний для 
виконання особливого завдан-
ня; йому належало підготувати 
дорогу Господу, вирівняти 
стежки Йому. Господь не по-
слав Івана до школи пророків 
та рабинів. Він відвів його 
подалі від зборів людських, у 
пустелю, щоб він міг навчатися 
у природи та у Бога природи. 
Господь не бажав формувати 
характер Івана за зразком 
священників та правителів. 
Він був покликаний для вико-
нання особливої місії. Господь 
дав Іванові особливу звістку. 
Чи пішов він до священни-
ків і правителів запитувати 
дозволу проголошувати цю 
звістку? – Ні, Бог відвів його 
від них, щоб він не піддавався 
впливу їхнього духу та вчен-
ня. Іван був голосом того, хто 
волає в пустелі: «На пустині 
вготуйте дорогу Господню, в сте-
пу вирівняйте битий шлях Богу 
нашому! Хай підійметься всяка 
долина, і хай знизиться всяка гора 
та підгірок, і хай стане круте за 
рівнину, а пасма гірські – за доли-
ну! І з’явиться слава Господня, і 
разом побачить її кожне тіло, бо 
уста Господні [оце] прорекли!» 
(Ісаї 40:3-5). Саме ця звістка по-
винна бути передана нашому 
народові; ми наближаємося 
до кінця часу, і звістка така: 
«Будуйте дорогу, будуйте дорогу, 
дорогу ту биту, очистьте від 
каменя, підійміть над народами 
прапора!» (Ісаї 62:10). Народ 
повинен прокинутися, бо зараз 
не час проголошувати мир та 
безпеку. До нас звернені слова: 
«Кричи на [все] горло, не стри-
муйсь, свій голос повищ, мов у 
сурму, й об’яви ти народові Мо-
єму про їхній переступ, а домові 
Якова – їхні гріхи!» (Ісаї 58:1)».1

ЯКОЮ НАСПРАВДІ Є НАША 
МІСІЯ?

«У наш час, перед самим 
Приходом Христа у славі, на 
хмарах небесних, – Бог закли-
кає людей, котрі приготують 
народ до того, щоб їм вистояти 
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у великий день Господа. У ці 
останні дні необхідно викона-
ти саме ту роботу, яку вико-
нав Іван Хреститель. Господь 
посилає звістки для Свого 
народу через вибраних Ним 
посередників, і Він бажає, щоб 
усі прислухалися до настанов і 
застережень, котрі Він посилає. 
Звістка, що передує публічно-
му служінню Христа, звучала 
так: «Покайтесь митники та 
грішники; покайтесь фарисеї 
та саддукеї, «бо наблизилось 
Царство Небесне!» (Від Матвія 
3:2). Наша звістка не повинна 
бути звісткою про мир та без-
пеку. Як народ, котрий вірить у 
скорий Прихід Христа, ми по-
винні сповістити чітку звістку: 
«Приготуйся… до зустрічі Бога 
свого!» (Амоса 4:12).

Наша звістка має бути та-
кою ж чіткою й конкретною, як 
і звістка Івана. Він докоряв ца-
рям за їхні беззаконня. Незва-
жаючи на небезпеку, на яку він 
наражав своє життя, він ніколи 
не дозволяв істині замовкнути 
на його вустах. У наш час ми 
також повинні виконати по-
кладену на нас роботу з такою 
ж вірністю…

У цей час майже загального 
відступництва, Бог закликає 
Своїх вісників проголошувати 
Його Закон у дусі та силі Іллі. 
Як Іван Хреститель, котрий 
готував людей до Першого 
приходу Христа, звертав їхню 
увагу на Десять Заповідей, так 
і ми, без сумніву, повинні про-
голошувати звістку: «Побійтеся 
Бога та славу віддайте Йому, бо 
настала година суду Його» (Об’яв-
лення 14:7). Із тією серйозністю, 
яка була притаманна пророку 
Іллі та Івану Хрестителю, ми 
повинні прагнути приготувати 
дорогу для Другого приходу 
Христа».2

«День же Господній прибуде, 
як злодій вночі, коли з гуркотом 
небо мине, а стихії, розпечені, 
рунуть, а земля та діла, що на 
ній, погорять... А коли все оце 
поруйнується, то якими муси-

те бути в святому житті та в 
побожності ви, що чекаєте й праг-
нете скорого приходу Божого дня, 
в якім небо, палючися, зникне, а 
розпалені стихії розтопляться? 
Але за Його обітницею ми дожи-
даємо неба нового й нової землі, 
що правда на них пробуває. Тож, 
улюблені, чекаючи цього, попиль-
нуйте, щоб ви знайшлися для 
Нього нескверні та чисті у мирі... 
Але щоб зростали в благодаті й 
пізнанні Господа нашого й Спа-
сителя Ісуса Христа» (2 Петра 
3:10-14, 18).

«Господь бажає, щоб Його 
послідовники зростали в благо-
даті, щоб їхня любов зростала 
дедалі більше й більше, щоб 
вони були сповнені плодами 
праведності, котрі звершують-
ся завдяки Ісусу Христу для 
хвали та Божої слави».3

ЯК ЦЯ РОБОТА ПОВИННА 
ЗВЕРШУВАТИСЯ?

У віршах з книги Ісаї, в котрій 
описується приготування до-
роги для Господа, Святе Пись-
мо далі змальовує піднесення 
смиренних і приниження під-
несених: «Хай підійметься всяка 
долина, і хай знизиться всяка гора 
та підгірок, і хай стане круте за 
рівнину, а пасма гірські – за до-
лину!» (Ісаї 40:4). Слід усунути 
будь-яку перешкоду, котра сто-
їть на дорозі спасіння Божого 
народу завдяки проповіді Його 
Слова і представити людям 
чітке «Так сказав Господь» (Вихід 
7:17). Світло істини повинно 
засяяти, бо темрява покри-
ває землю, а морок – народи. 
Істина про Єдиного, Живого 
Бога повинна протиставлятися 
омані. Проголошуйте радісну 
звістку. Ми маємо Спасителя, 
Котрий віддав Своє життя, щоб 
кожен, хто вірує в Нього, не 
загинув, але мав життя вічне.

«Перешкоди на шляху Бо-
жої справи є неминучими, але 
не бійтеся. Наш Бог є Всемо-
гутній Цар царів і водночас 
лагідний, дбайливий та надій-
ний Пастир. Він залишається 

вірним у Своєму заповіті з 
нами. Ніщо не може стояти на 
Його дорозі. Його могутності 
немає меж. І в цьому – запо-
рука вірності Його обітниць, 
котрі Він дав Своєму народові. 
Він здатний усунути всі пере-
шкоди для просування Його 
справи. Він має засоби для 
усунення усіляких труднощів, 
аби визволити тих, хто Йому 
служить і з повагою ставиться 
до методів Його роботи. Його 
добро і любов – безмежні, а 
заповіт Його – вічний.

Плани ворогів Божої справи 
можуть здаватися міцними і 
непохитними, але Він має силу 
зруйнувати наймайстерніші 
плани. І Він зробить це в той 
час і таким чином, як Йому 
завгодно: це станеться, коли Він 
переконається в тому, що наша 
віра була досить добре випро-
бувана і що ми наближаємося 
до Нього, бажаючи мати Його 
своїм Радником.

У найпохмуріші дні, коли 
умови здаються небезпеч-
ними – не бійтеся. Віруйте в 
Господа. Він виконає Свою 
волю і зробить усе для Сво-
го народу. Ті, котрі люблять 
Бога і служать Йому, щодня 
сповнятимуться новою силою. 
Його розуміння буде втілене в 
їхньому служінні, щоб вони не 
перебували в омані здійснюю-
чи Його наміри.

У нашому служінні Богу не 
повинно бути духу зневіри. 
Наша віра має встояти в усі-
ляких труднощах. Бог може і 
бажає дати Своїм слугам усю 
необхідну для них силу. Для 
тих, хто довіряє Йому, Він 
зробить більше, ніж вони очі-
кують. Він дасть їм мудрість, 
яка допоможе їм орієнтуватися 
в різних обставинах.

Безліч разів випробуваний 
апостол Павло писав: «І сказав 
Він мені: «Досить тобі Моєї бла-
годаті, – бо сила Моя здійснюєть-
ся в немочі». Отож, краще я буду 
хвалитись своїми немочами, щоб 
сила Христова вселилася в мене. 
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Тому любо мені [перебувати] в 
недугах, у прикростях, у бідах, 
у переслідуваннях, в утисках 
через Христа. Коли бо я слабий, 
тоді я сильний» (2 до коринтян 
12:9, 10).

О, брати мої, збережіть вашу 
віру непохитною до кінця. 
Світло Божої істини не по-
винно затьмарюватися. Воно 
повинно яскраво сяяти серед 
мороку омани, що огортає наш 
світ. Ми зобов’язані відкрити 
Боже Слово як вищим класам 
суспільства, так і всім простим 
людям.

Церква Христа є Божим 
засобом для проголошення 
істини: Він уповноважив її 
виконувати особливу роботу. 
Якщо Церква вірна Богу, слух-
няна Його заповідям, – у ній 
перебуватиме повнота Божої 
сили. Якщо вона шанує Госпо-
да Бога Ізраїлевого, то у світі 
немає сили, яка могла б встояти 
проти неї. Якщо Церква є непо-
хитною у своїй вірності Богові, 
то всі сили ворога не зможуть 
здолати її, подібно до того, як 
полова не може встояти проти 
стрімкого вітру.

Для Церкви настане світа-
нок ясного, щасливого дня, 

якщо вона зодягнеться в шати 
Христової праведності, і не до-
пустить жодного компромісу 
зі світом.

Члени Церкви тепер повин-
ні сповідати свої гріхи і тісніше 
згуртуватися. Мої брати, нехай 
ніщо не розділяє вас один з 
одним або з Богом. Не зосере-
джуйте уваги на розбіжностях в 
поглядах, але єднайтеся у своїй 
любові до істини, яка вона є в 
Ісусі.

Прийдіть до Бога і в ім’я про-
литої Крові нашого Спасителя 
просіть про допомогу у бо-
ротьбі зі злом. Ваші прохання 
не будуть марними. Як тільки 
ви прийдете до Бога зі щирим 
каяттям і твердою вірою, ворог, 
котрий прагне знищити вас, 
буде переможений.

Наверніться до Бога, о, в’яз-
ні надії. Шукайте силу в Бога, 
в Живого Бога. Проявіть не-
похитну, хоч і лагідну віру в 
Його силу і бажання спасати. 
Від Христа тече живий потік 
спасіння. Він – Джерело жит-
тя, Джерело усієї сили. Коли 
нас охоплює розчарування і 
безнадійність, треба з вірою 
ухопитися за Його силу – Він 
дивовижним чином знайде 

вихід з такого становища. Він 
звершить це задля слави Свого 
Імені.

Бог звертається до Своїх 
вірних дітей, котрі довіряються 
Йому, щоб вони підбадьорю-
вали тих, хто втратив віру та 
надію. Нехай допоможе нам 
Бог допомагати одне одному 
і свідчити про Нього нашою 
живою вірою».4

НАШЕ ТЕПЕРІШНЄ ЗАВДАННЯ
«Господь закликає до від-

родження суворих свідоцтв, 
що були дані у минулому. Він 
закликає до відродження ду-
ховного життя. Духовна енергія 
Його народу протягом трива-
лого часу перебувала в стані 
бездіяльності, але має настати 
воскресіння від цієї очевидної 
смерті.

Через молитву та сповідання 
гріхів ми повинні розчистити 
дорогу перед Царем. Якщо 
ми це зробимо, тоді сила Духа 
зійде на нас. Нам потрібна 
енергія П’ятидесятниці. Вона 
прийде тому, що Господь обі-
цяв послати Дух Святий як 
силу, котра все перемагає.

Попереду на нас чекають 
небезпечні часи. Кожен, хто 
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має пізнання істини, повинен 
прокинутися і підкорити себе, 
своє тіло, душу та дух Божій 
дисципліні. На нашій дорозі 
стоїть ворог. Ми повинні пиль-
нувати і стояти на варті проти 
нього. Ми повинні зодягнутися 
у повну Божу зброю. Ми по-
винні в усьому дотримуватися 
вказівок, які дані через Дух про-
роцтва. Ми повинні любити 
істину для теперішнього часу і 
коритися їй. І це врятує нас від 
прийняття небезпечних оман. 
Бог промовляє до нас через 
Своє Слово. Він говорить до нас 
через Свідоцтва для Церкви і 
через книги, які допомагають 
нам зрозуміти наш справжній 
обов’язок і те положення, яке 
ми маємо тепер зайняти. Слід 
серйозно прислухатися до за-
стережень, котрі були дані як 
правило на правило і заповідь 
на заповідь. І якщо ми не з на-
лежною повагою поставимося 
до всього цього, то яке виправ-
дання ми зможемо сказати?».5

«Готуйте дорогу для Царя; 
розчистіть усе каміння споти-
кання, приберіть сміття, роз-
чистіть каміння, щоб Божий 
Дух міг пройти посеред нас і 
щоб ми могли побачити Боже 
спасіння, як горючий світиль-
ник. Це те, що нам потрібно. 
Ми не можемо дозволити собі 
покривати бодай жоден гріх. 
Ми хочемо здобути найбагатше 
благословення тут, тому що 
випробування насувається. Ще 

трохи, зовсім недовго і кожен 
буде суворо випробуваний. Ми 
прагнемо щодня отримувати 
нову Божу благодать в наші 
серця, щоб ми могли підійма-
тися сходами досконалості крок 
за кроком, підіймаючись усе 
вище й вище шляхом, що веде 
до Неба, до святості та до Бога.

Нехай Божий Дух буде при-
сутній на наших зібраннях. 
Нехай Він допоможе нам по-
бачити Його спасіння і нехай 
Його слава з’явиться тут. Нехай 
кожен голос підноситься для 
того, щоб прославляти Бога, а 
не для того, щоб вишукувати 
недоліки один в одного».6

«Нехай Господь милостиво 
благословить Свій народ про-
тягом цього тижня молитов. 
Нехай усі помилки будуть 
виправлені, всі гріхи сповідані, 
і прощення буде записане на-
впроти ваших імен у Небесних 
книгах. Нехай члени кожної 
громади, кожної родини шу-
кають Господа і упокорюють 
свої душі перед Ним. Розчи-
стимо дорогу Царю, наскільки 
це можливо, від усього сміття, 
яким ми її заблокували».7
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5. Там саме. – С.297, 298.
6. Рев’ю енд Геральд, 18 травня 
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7. Там саме, 9 грудня 1890 року.

«Готуйте дорогу для Царя; розчистіть усе каміння 
спотикання, приберіть сміття, розчистіть каміння, 

щоб Божий Дух міг пройти посеред нас і щоб 
ми могли побачити Боже спасіння, як горючий 

світильник. Це те, що нам потрібно. Ми не можемо 
дозволити собі покривати бодай жоден гріх».
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Весь світ кипить від люті, мов котел.
Перша любов у серці охолола…
Спокій і мир лише тоді душа знайде,
Коли піде вузьким шляхом до Бога.

Святе Письмо покаже нам цей шлях,
Людські ж дороги – марнота і вітер,
Ведуть туди, де прірва, де духовний крах
Наук, філософів та можновладців світу.

Сьогодні час до Господа волати,
Щоб Він очистив нам думки та серце.
Віщують шторм, якого самотужки не здолати,
Грозові хмари, що нам темряву принесли.

Потрібен розум нам Христа та Його віра,
Його любов та благодать, що світ спасає.
Йдучи життям, до Неба прагнемо сміливо,
Хто вірним буде, той цей шлях здолає!

І кожен гріх нам доведеться сповідати,
Щоб в труднощах нам не зганьбити стяг.
Святі про Бога прагнуть всім розповідати,
Немає жодного лукавства на устах.

Коли дух знемагає у випробуваннях,
І сподіваємося ми на Тіло й Кров,
І намагаємося зберегти себе в стражданнях,
Коли шукаєм виправдання знов і знов,

Тоді нам треба Божу благодать просити,
Щоб святу віру не згасити,
Щоб з миром в серці всі спокуси подолати
І меч духовний у руках міцно тримати.

А тих, хто зло нам завдавав,
Хто ненавидів нас, хто в нас плював,
Любити, як Творець наш полюбив;
Пробачити всіх тих, хто нас ганьбив.

А буря ця всіх бранців перевірить,
Вона покаже кожному, яким він є…
Чи виявимо ми Христову віру?
Чи наша віра міцною буде?

Немов яскраве світло у темряві ночі,
Серед народів, що в кайданах гріхів,
Сяють Христові вірні і сини, і дочки,
Що полюбили всіх, і навіть ворогів!

І заглядаючи в обличчя чорній бурі,
Одна хай думка нам обтяжує серця:
Щоб засмутити й зрадити не сміли ми Христа,
Піддавшись грішній пагубній натурі.

Коли життя і смерть Христа ми споглядаєм,
На все, що Він заради нас зробив,
То в серці нашім із захопленням лунає:
Здобуто перемогу Богом сил!

Шторм,
що насувається

Барбара Монтроуз


