
Добра Звістка
ТАК ГОВОРИТЬ ГОСПОДЬ:

Напевно, немає такої лю-
дини на землі, яка не бажала 
б мати справжнього друга. 
Звичайно, кожен у це понят-
тя вкладає щось своє, осо-
бливе; але, загалом, можна 
вивести визначення, яке б 
відповідало критеріям усіх.

Отже, справжній друг – 
це людина, яка не просто 
знає усе про тебе, це лю-
дина, яка знайома з тобою 
особисто і пережила разом 
з тобою багато і хорошого, 
і поганого. Справжній друг, 
знаючи про твої недоліки, 
приймає тебе таким, який ти 
є, але, все-таки, намагаєть-
ся всіляко допомогти тобі і 
підтримати тебе в боротьбі з 
цими недоліками. Справжній 
друг може не бути завжди 

День Господній – це той час, який Бог відділив і освятив 
для людини, щоб людина відпочивала від своїх звичайних 
повсякденних справ, і краще пізнавала Творця зі Святого 
Письма і величної природи.

Бог особисто Своєю рукою на кам’яній таблиці написав, 
що день Господній – це субота. Ісус Христос святив суботу і 
навчав своїх послідовників шанобливо ставитися до суботи 
як до Божественного установлення.

У Новому Заповіті є багато свідчень про те, що апостоли 
святкували суботу.

«О, шкіряна сумка, – ви-
гукнув солдат, – вона стане 
мені в нагоді для носіння 
їжі в походах». Він знайшов 
її серед купи сміття при об-
лозі великого міста. У ній 
зберігали злитки золота. 
Висипавши вміст на землю, 
воїн забрав собі знахідку. В 
майбутньому вона принесе 
йому багато користі. Скільки 
їжі в ній можна носити!..

Подібно до солдата, який 
знайшов скарб, людина пі-
клується про своє майбутнє. 
Вона вкладає в себе інфор-
мацію, засоби і час. Але чи 
виправдані ці вкладення? 
Адже солдат також думав, 
що знайшов для себе велику 
вигоду. А насправді, він міг 
усе життя купувати собі їжу, 
не наражаючись на небез-
пеку. Де сьогодні можна 
знайти своєчасну пораду для 
надійного майбутнього? У 
шкіряній Біблії!

Біблія є найбільш про-
даваною в світі книгою. У 

поруч, але в хвилини труд-
нощів, небезпеки або над-
звичайної скрути він завжди 
буде поряд, щоб підставити 
своє плече. Для справжнього 
друга не важливо наскільки 
ти багатий чи бідний, адже 
він не збирається отрима-
ти від тебе щось, а хоче 
дати тобі те, що цінніше 
від усього матеріального, 
а саме: свою дружбу і свій 
час. Справжній друг готовий 
ризикнути своїм життям за-
ради свого товариша.

Проаналізувавши усе це, 
розуміємо, що під ці харак-
теристики підходить далеко 
не кожен. Але де ж знайти 
такого друга, який був би 
готовий пожертвувати собою 
заради тебе під час смертель-
ної небезпеки?

Такий друг є у кожної лю-
дини, цей Друг – Ісус Хрис-
тос. Він довів Свою дружбу, 
віддавши Своє життя за люд-
ство в момент, коли людям 
загрожувала вічна загибель. 
Згадуючи історію Голгоф-
ського хреста, ти не будеш 
відчувати себе самотнім, 
і побачиш, що є Той, Хто 
готовий віддати своє життя 
за тебе. Тобі лише варто до-
віритися Йому, і Він проведе 
тебе через усі шторми і бурі 
твого життя.

Чому я вірю в Бога?

Сутність 
Христа

День Господній

Шкіряний
Шкіряний

ній є поради та підказки для 
кожної людини. Вдумли-
вий читач знайде для себе 
джерело справжньої живої 
води. Сьогодні є книги на 
різні теми, але книг, які б 
уміщували в себе усі теми, 
дуже мало. Та й серед них 
здебільшого складно зна-
йти книгу на потрібній мові. 
Але чи витримає інфор-
мація, яку ми черпаємо з 
Біблії, плин часу?

Так, і ось чому: Біблія – це 
зібрання 66 книг, які не проти-
річать одна одній. Вони на-
писані з любов’ю до людини і 
для людини. Передбачені про-
роцтва збулися або збудуться 
в свій час. «Бо Боже Слово 
живе та діяльне, гостріше від 
усякого меча обосічного, про-
ходить воно аж до поділу душі 
й духа, суглобів та мозків, і 
спосібне судити думки та на-
міри серця» (До євреїв 4:12).

Безсумнівно, всі ми 
різні, у всіх нас різні 
історії життя, рівень 
достатку, рівень осві-
ти, виховання, і багато 
іншого. Але якщо не 
брати до уваги видимі 
відмінності, і задума-
тися про те, що нас 
об’єднує, то ми можемо 
знайти дуже багато 
спільного. Отже, по 
розмірковуємо разом 
над цим.

Усі ми живемо на 
планеті Земля. У всіх 
нас однакова будова ор-
ганізму. Всі ми дихаємо 
киснем. Кожна людина 

приблизно на 80 відсо-
тків складається з води. 
Всі, без винятку, мають 
потребу в їжі та воді. 
Кожна людина має ін-
телект і висловлює свої 
емоції. Всі ми хочемо 
кохати і бути кохани-
ми. Всі ми підвладні 
часові. Всі ми були 
народжені, і практично 
кожна людина в світі, 
хоча б один раз у житті 
замислюється про те, 
звідки все з’явилося!

Насправді, це до-
сить логічне запитання: 
якщо абсолютно всі 
люди на землі були 

народжені, то звід-
ки з’явилася перша 
людина? Хто дав їй 
життя? Є багато різних 
теорій щодо походжен-
ня першої людини, які 
не витримують жодної 
критики, але, на мою 
думку, є одна, най-
більш правдоподібна 
теорія, і вона говорить 
про те, що існує Вища 
Сила, Яка і дала поча-
ток усьому існуючому 
на землі, включаючи 
першу пару людей, і ця 
сила – Бог.

Я вірю в Бога не 
тому, що прочитав про 

Нього в Біблії, а тому, 
що відчув Його присут-
ність у своєму житті. 
Ти не бачиш вітер, 
але бачиш те, що він 
робить. Так і з Богом: 
ти не бачиш Його, і не 
можеш доторкнутися 
до Нього, але бачиш 
усе, що існує завдяки 
Його силі. Ти також 
зможеш відчути Божу 
присутність і безмеж-
ну підтримку в своєму 
житті, варто лише 
довіритися Йому. Чи 
готовий ти дати Йому 
місце у своєму серці?

скарб



Дорогі друзі, давайте по 
розмірковуємо над тим, хто 
отримає «знамено звірини»? 
Спочатку розглянемо, що 
таке «знамено звірини» і хто 
є «звірина»?

Бог покладе свою печат-
ку на чоло тих, хто зали-
шиться вірним Йому і Його 
Законові. Четверта запо-
відь про суботу є печаткою 
Живого Бога. Але папство, 
тобто «звірина» змінило 
суботу на день «сонця» – не-
ділю, на що ані Біблія, ані 
Бог не давали йому таких 
повноважень. І всі ті, хто 
свідомо приймають неділю, 
як день Господній, отри-
мають знамено звірини на 
чолі, і ті, хто задля при-
стойності будуть утримува-
тися від роботи в цей день, 
отримають знамено звірини 
на свою руку.

Батько і син прибирали 
двір. На частині двору, яку 
прибирав хлопчик, виявився 
великий камінь. Він докла-
дав усіх зусиль, але камінь 
був непорушним. Помітив-
ши старання сина, батько 
запитав: «Ти використовуєш 
усі свої сили?», «Так», – 
відповів хлопчик. «Точно 
всі?», – перепитав батько. 
«Ти можеш попросити мене 
допомогти тобі, – сказав 
батько, – у тебе в розпоря-
дженні набагато більше сил, 
ніж ти думаєш».

Так буває і в нашому 
духовному житті. Закон Бо-
жий, як величезний камінь 
лежить перед нами. Викона-
ти його без Божої допомоги 

Далі по розмірковуємо над 
числом 666. Кому належить 
ця символіка? Читаючи напис 
на короні римського папи, 
де написано Вікаріус, філій, 
Дей, (Vicarius, Filii, Dei), ми 
розуміємо, що це його титул. 
Якщо підставити замість 
літер цифрового значення 
цифри, додати їх, отримаємо 
«число людське» – 666.

Цікавим є те, що на трьох 
мовах: грецькій, івриті та на 
латині виходить те ж саме 
число 666. З якою метою 
Бог відкриває Іванові це у 
видінні? – Дух Святий так 
керував розумом людей, які 
прочитавши і підрахувавши 
напис на короні, вийшли на 
пророцтво апостола Івана в 
книзі Об’явлення (13:18). І 
всі одноголосно вигукнули: 
«Упав, упав Вавилон, город 
великий!» (Об’явлення 14:8).

Хто отримає «знамено звірини» і що таке 666?

Церемоніальний 
закон

Дивовижна сила

V I C A R I US 
F I L I I
D E I 

5+1+100+0+0+1+5+0+0+1
+50+1+1+500+0+1 = 666

112+53+501= 666

Коли Адам, згідно з осо-
бливим Божим велінням, 
приніс свою першу жерт-
ву за гріх, то для нього це 
було надзвичайно болісним 
обрядом. Йому потрібно 
було занести свою руку над 
твариною, щоб забрати в неї 
життя, яке може дати лише 
Бог, і віддати в дар Богові 
як жертву за гріх. Вперше в 
житті Адам побачив смерть. 
Дивлячись на ягня, яке 
спливає кров’ю і корчилося 
у смертельній агонії, він 
повинен був вірою дивити-
ся на Сина Божого, прооб-
разом Якого була принесена 
жертва і Який помре за 
грішних людей.

Це визначене Богом 
церемоніальне жертво-
приношення повинно було 
постійно нагадувати Ада-
мові про його вину перед 
Богом, а також свідчити про 
визнання ним свого гріха. 
Коли Адам забирав жит-
тя у тварини, він набагато 
глибше відчував, до чого 
призвів усе людство його 
гріх, непослух, спокутувати 
який могла тільки смерть 
улюбленого Сина Божо-
го. Адаму здавалося, що, 
вбиваючи невинну жертву, 
він своєю рукою проливає 
кров Сина Божого. Він знав, 
що вірність Богові і Його 
святому Законові зберегла б 
і тварин, і людей від смерті. 
Однак у жертвоприношен-
нях, що вказують на велику 
і досконалу Жертву, – улю-
бленого Сина Божого, сяяла 
зірка надії, яка освітлювала 

похмуре і жахливе майбутнє 
і повинна була позбавити 
людей від цілковитої безна-
дії та загибелі.

Згодом, коли збільшила-
ся кількість людей по всій 
землі, це урочисте служіння 
приношення жертв Богові 
почали здійснювати обра-
ні, спеціально призначені 
люди. Кров тварини в розу-
мі грішних людей повинна 
була асоціюватися з Кров’ю 
Сина Божого. Смерть жерт-
ви повинна була свідчити 
перед усіма, що покарання 
за гріх – смерть. Приносячи 
жертву Богу, грішник тим 
самим визнавав свою вину 
і водночас доводив свою 
віру, подумки дивлячись на 
велику жертву Сина Божо-
го, прообразом Якого була 
тварина.

На Голгофі, коли гучний 
крик «Звершилось!» вирвав-

ся з уст Христа, священики 
здійснювали служіння в 
храмі. Привели ягня, яке 
мало зображати Христа. 
Священик у чудовому сим-
волічному одязі стояв з під-
нятим ножем. Аж ось земля 
почала тремтіти й коливати-
ся. Священик приготувався 
заколоти жертву, але ніж 
вислизнув з його знесиленої 
руки, і ягня втікає.

У момент смерті Сина 
Божого реальність зустріла-
ся зі своїм прообразом. Ве-
лика жертва була принесена. 
Новий шлях безпосередньо 
до Бога приготований для 
всіх. Змучене, поглинене 
гріхами людство більше не 
потребує служіння перво-
священика. З цього часу 
настав кінець усім жертвам і 
приношенням за гріх.

ми не в змозі. Тому Бог дає 
нам благодать. Це сила, яка 
дарована нам для допомоги. 
За допомогою даної люд-
ству благодаті ми можемо 
виконувати Божий Закон. У 
Біблії написано: «А кожно-
му з нас дана благодать у 
міру дару Христового» (До 
ефесян 4:7).

Виявляється, дотриму-
ватися Закону Божого дуже 
легко. Необхідно лише 
попросити допомоги у на-
шого Небесного Отця. Він 
не прибере каміння нашого 
шляху, але допоможе нам їх 
здолати. «Отож, приступай-
мо з відвагою до престолу 
благодаті, щоб прийняти 
милість та для своєчасної 

допомоги знайти благодать» 
(До євреїв 4:16).

Тепер завдяки благодаті, 
тобто незаслуженій милості, 
п’яниці стають непитущи-
ми, горді – смиренними, 
а розпусні – цнотливими. 
Отже, людина може знайти 
спокій серця, жити в злагоді 
з Божим Законом. «Тому то, 
підперезавши стегна свого 
розуму та бувши тверезі, 
майте досконалу надію на 
благодать, що приноситься 
вам в з’явленні Ісуса Хрис-
та» (1 Петра 1:13).

V = 5
I = 1
C = 100
A = 0
R = 0
I = 1
U = 5
S = 0

F = 0
I = 1
L = 50
I = 1
I = 1
D = 500
E = 0
I = 1



Покайтеся, покайтеся! 
Цей заклик звучить сьогодні 
всюди, ми чуємо це з різ-
них теле та радіопрограм, а 
також інших засобів масової 
інформації. Багато віруючих 
також застерігають про це, 
тому нам потрібно зрозумі-
ти, що насправді є покаяння?

У сучасному світі можна 
спостерігати цікаву тенден-
цію: якщо пропонують щось 
безкоштовно, і у великій 
кількості – то це, напевно, 
непотрібна річ. Але чи мож-
на це застосувати стосовно 
духовних понять, таких як 
покаяння, слухняність і від-
родження?

Біблія, Слово Бога до 
людини, дуже багато гово-
рить про це! Саме в Біблії 
робиться наголос на те, що 
релігія чи віра в Бога не 

У Євангеліє від Марка 
(16:15, 16) читаємо наступні 
слова Христа: «І сказав Він 
до них: «Ідіть по цілому 
світові, та всьому створінню 
Євангелію проповідуйте! 
Хто увірує й охриститься, – 
буде спасенний, а хто не 
ввірує – засуджений буде».

Багато хто з людей за-
питують: чи потрібно мені 
хреститися? Адже я хреще-
ний! Християнська віра або 
навіть культура утворилася 
на землі після Першого при-
ходу Ісуса на землю. Першу 
церкву організували апосто-
ли, які колись були учнями 
Ісуса. Отримавши веління 
свого Учителя, Ісуса Христа, 
після Його вознесіння учні 
з блискавичною швидкістю 
несли звістку світові про 
смерть і воскресіння їхнього 
Господа. Люди, які при-
ймали вчення, що залишив 
Ісус, і бажали приєднатися 
до учнів Ісуса, незалежно 
від національності повинні 
були хреститися в дорос-
лому, свідомому віці. Ще до 
початку місії Ісуса багато 
людей отримували хрещен-
ня від Івана Хрестителя. 
Головним завданням був не 
самий обряд хрещення у 

Справжнє покаяння Таємна вечеря – на 
що вона вказує?

Чи потрібно хреститися?

мають цінності без постій-
ної і правильної активності 
з боку людини! Для Бога є 
не прийнятним таке покло-
ніння, коли людина робить 
що їй заманеться, живе як їй 
зручно, і водночас хоче, щоб 
Бог завжди був поруч і допо-
магав їй.

Бог багато разів і різними 
методами звертається до нас, 
щоб ми покаялися у своїх 
гріхах, у неправильному 
розумінні та судженні. І це 
важливо! Це можна порівня-
ти з повітрям – його багато, 
воно всюди, але це не при-
меншує його важливості!

Покаяння має на увазі 
жаль за вчинений гріх і за-
лишення його.

Покаяння не є справ-
жнім, якщо воно не змінює 
особистість.

Покаяння, так само як і 
прощення, є даром Божим 
через Ісуса Христа.

Справжнє покаяння не 
дозволить людині продо-
вжувати жити колишнім 
життям! У неї з’являється 
природне бажання бути 
слухняним Богові!

Послух – це вище веління 
розуму і совісті.

Незважаючи на те, що 
послух здається нудним, 
якщо йому надати належне 
місце в нашому житті, він 
принесе велику радість і 
благословення!

Важливе місце в житті 
людини, яка прагне до Бога, 
займає Відродження! Від-
родження – це оновлення 
духовного життя, загострен-
ня здібностей розуму і сер-
ця, воскресіння з духовної 
смерті. Відродження – це 
тривалий процес, а не по-
одинокий сплеск почуттів і 
спонукань! І керує цим про-
цесом Святий Дух, вплива-
ючи на совість людини!

Цю важливу зміну по-
винен пережити кожен, хто 
бажає мати мир з Господом!

І це зовсім не складно! 
Якщо цілковито довіритись 
руці Божій – Він нам 
допоможе!

Одного разу, перед тим 
як Юда зрадив Христа, Він 
зібрав Своїх 12 учнів в од-
ній кімнаті, щоб здійснити 
обряд, який мав би нове 
значення. Про це написа-
но в Євангелії від Матвія 
(26:26 28). Ісус поблагосло-
вивши, поламав хліб і давав 
Своїм учням: «Прийміть, 
споживайте, це тіло Моє». 
Він вказав їм, що це символ 
Його тіла, яке Він віддає на 
смерть за грішне людство. 
Після цього, вчинивши по-
дяку, він дав учням чашу з 
чистим виноградним соком: 
«Пийте з неї всі, бо це кров 
Моя Нового Заповіту, що за 
багатьох проливається на від-
пущення гріхів!», вказуючи, 
що це символ Його чистої, 
не оскверненої гріхом Крові, 
яку Він проливає за нас. 
Також Ісус заповідав, щоб 

водах Йордану, а навернен-
ня людей від їхніх гріхів, а 
обряд хрещення слугував 
символом обмивання від 
минулого неусвідомленого 
грішного життя. «І в річці 
Йордані христились від ньо-
го, і визнавали гріхи свої» 
(Від Матвія 3:6). З написа-
ного розуміємо, що, прийма-
ючи хрещення Івана, після 
цього кожен міг почати жити 
немов з чистого аркуша.

Сам обряд хрещення не 
є якимось заклинанням, або 
принесенням себе в жертву 
Богові, або чимось подібним. 
Навпаки, коли хрестять 
немовлят, там відбувається 
щось не зовсім зрозуміле: 
новонароджена дитина ще 
не може висловити свої 
бажання, тому, звичайно, її 
хрестять без її волі, – і все, 
тепер ти наш, і у тебе тепер 
буде ангел-охоронець і на-
тільний хрестик. Ця дитина 
виростає, стає дорослою, 
і, не знімаючи хрестика, 
стає злочинцем. Хіба мало 
таких випадків? Від злочи-
нів хрещених людей земля 
стогне, і просочилася люд-

ською кров’ю. Бачимо, що 
хрещення немовлят нічого 
не змінює, люди від цього 
не стають розумнішими або 
добрішими, людей добрими 
робить тільки усвідомле-
не розуміння себе, свого 
обов’язку і любов до Бога, а 
такого стану можна досягти 
тільки у дорослому віці, коли 
вже є розуміння, що є добро, 
а що є зло. В дитинстві за ді-
тей відповідають батьки, їх-
ній обов’язок полягає у тому, 
що б навчити дітей добрим, 
християнським принципам 
взаємин між людьми.

Людське життя сповне-
не труднощів і страждань, 
тому часом ми робимо 
помилки, і, на жаль, свідо-
мо грішимо. Плин життя 
охоплює нас вихором, і ми 
поринаємо туди, де киплять 
пристрасті й гріх, тоді по-
чуття провини ніби при-
тискає душу до землі, і від 
цього вже нікуди подітися. 
Скільки б людина не заспо-
коювала себе саму, само-
стійно вона не може зняти 
з себе провину, тягар гріха 
нікуди дівається. Ісус знає 
людську природу, тому Він 
і «прийшов, щоб спасти за-
гинуле» (Від Матвія 18:11).

Ми, люди, відчуваємо по-
требу у прощенні, прощенні 
Господа, лише так стає лег-
ше на серці. Прощення да-
ється людині для того, що б 
вона могла починати новий 
день з новими силами для 
натхнення і творчості, а не 
переживала б щодня за старі 
образи і тяжкість провини за 
минулі помилки, адже мину-
ле вже не є нашим, і немож-
ливо в нього повернутися, 
що б щось виправити.

Саме тому обряд хрещен-
ня служить символом того, 
що коли людина занурюється 
у воду, вона немов залишає 
в потоках вод свої минулі 
гріхи і образи, і Бог ніколи 
вже не згадає її минулого 
гріховного життя. На небі 
починається нова книга і в 
неї вже не писатимуть ми-
нуле тієї людини, яка через 
хрещення омила своє минуле 
грішне життя. Таким чином 
Бог очищає собі посудину 
для нового вмісту, нове світ-
ло малесенькими зернятками 
буде наповнювати омиту по-
судину для вічності. Однак 
це все може й не відбутися, 
якщо людина не усвідомить 
це, не відчує потребу в Бого-
ві. Звичайно, можна здій-
снити обряд хрещення, але 
якщо це була формальність, 
то нічого не відбудеться з 
вище написаного. Спасенний 
буде той, хто увірує, а потім 
хреститься, але не навпаки.

«Прийдіть до Мене, усі 
струждені та обтяжені, – 
і Я вас заспокою!» (Від 
Матвія 11:28). 

Бажаю всім світла 
і добра!

Його послідовники робили 
це кожного разу до того часу, 
поки Він не повернеться на 
землю під час Свого Друго-
го приходу. Таким чином ті, 
хто дотримується принципів 
вчення Христа, здійснюють 
цю Вечерю спілкування, 
згадуючи смерть і розп’яття 
Спасителя, – це сприяє єд-
нанню, лагідності та прояву 
любові один до одного.

Перед цим обрядом учні 
омивали один одному ноги, 
це описано в Євангелії від 
Івана (13:1-17), і цю постано-
ву Ісус дав для всіх християн. 
Служіння омивання ніг на-
вчає покори. Ця постанова не 
є юдейським переказом або 
східним звичаєм, а є новим 
установленням, яке залишив 
Сам Ісус. І ми звершуємо це, 
наслідуючи приклад Христа 
та Його учнів.



У Слові Божому ми знаходи-
мо різні пророцтва, які пов’язані 
з відрізками часу. Проте в Біблії 
існує один великий і дуже важ-
ливий пророчий період, який ми 
знаходимо в книзі пророка Даниї-
ла, 8 розділ, 14 вірш. Відлік цього 
періоду починається в далекому 
минулому, з відновлення Храму в 
Єрусалимі, згідно з книгою Ездри 
(7:11-26), і це припадає на 457 рік 
до нашої ери .У цьому Храмі був 
сам Христос; також у Святому 
Письмі ми знаходимо підтверджен-

Дорогі читачі, ми бажаємо 
разом з вами зосередити нашу 
увагу та дослідити важливе 
питання: чи розуміємо ми 
Дух Пророцтва, Свідоцтво 
Ісуса Христа, і чи віримо в 
нього.

Біблія нас навчає, що Ісус 
Христос звертався і зверта-
ється до своєї церкви через 
пророків Старого та Нового 
заповітів (див. 1 Петра 1:10, 
11; Обʼявлення 19:10; 2 Хро-
нік 36:15, 16).

Кожен щирий християнин, 
який бажає дотримуватись 
Божих заповідей, повинен 
прийняти застереження та 
пояснення пророків. Якщо 
людина не прийме, вона хо-
дитиме в темряві й заблукає, 
відійшовши від Божої дороги.

Справжня Божа церк-
ва повинна володіти всіма 
духовними дарами, в тому 
числі й даром пророцтва 
(див. До ефесян 4:11-14; 1 до 
коринтян 12:6-11). Як тільки 
церква почне зневажати цим 
даром, вона залишиться без 
нього й відпаде, занурюючись 
у темряву (див. Припові-
сті 29:18).

Бог Творець всього, Він 
створив і людину, а тому 
знає, що необхідно для 
повного щастя Його тво-
ріння, тому Він заснував 
Божественне встановлен-
ня – шлюб.

«І сказав Господь Бог: 
Не добре, щоб бути чо-
ловіку самотнім. Створю 
йому поміч, подібну до 
нього» (Буття 2:18). Що 
таке шлюб? Це союз між 
одним чоловіком і однією 
жінкою, які досягли певного 
віку, який дає деякі права 
і покладає певні обов’язки 
стосовно один до одного. 
Шлюб – це важлива подія у 
житті людей.

У сучасному світі ін-
ститут шлюбу втрачає своє 
призначення, безліч мо-
лодих людей не бажають 
брати на себе відповідаль-
ність за сім’ю, і створюють 
свій особливий образ сім’ї, 
але не так як Бог заснував, 
або ж продовжують жити на 
самоті. Проте незважаючи 
на відступ від Божественно-

Який найбільший пророчий 
період в Біблії ви знаєте?

Духовні 
дари церкви

Чотири причини 
для шлюбу

ня того, коли будівництво Храму 
було закінчено: (Даниїла (9:25). Це 
було описано за 100 років до того, 
як повинно було статися. Храм бу-
дували 46 років, про це написано в 
Євангелії від Івана  2:20. Але голо-
вне в цьому пророцтві є те, що ми 
знаходимо точний рік народження 
Ісуса, Його хрещення. Описане в 
Даниїла  9:25  сталося в 27 році 
нашої ери. Про це оповідає Єван-
геліє від Матвія 3:16, 17. Його 
розп’яття, тобто смерть: Даниїла 
9:26, 27 – це 31 рік нашої ери.

Але на цьому цей відрізок часу 
не закінчується. Він охоплює також 
темне Середньовіччя і 19 століття, 
аж до 1844 року. Цікавим є те, що 
усі дати в цьому періоді з точністю 
до дня справдилися в історії.

Це пророцтво розкриває нам та-
кож те, де зараз перебуває Христос, 
і яке служіння Він звершує заради 
нас, заради нашого спасіння.

Біблія цікава, достовірна і пере-
конлива книга, тому що все, що 
в ній описано, справджується в 
точності.

Дух Пророцтва перебува-
тиме в церкві аж до Другого 
приходу Ісуса Христа (див. 
1 до коринтян 13:8-13; Від 
Матвія 28:20).

Починаючи з 1844 року, 
коли остання церква була 
пробуджена до послуху 
Христові, вона отримала 
благословення одкровення 
Божої волі через сестру Ел-
лен Гармон Уайт.

Бог вибрав цю жінку зі 
слабким здоров’ям з поміж 
свого народу. У Слові Божо-
му неодноразово згадується 
те, коли вірні Богові жінки 
були покликані до цієї ве-
личної і святої справи (див. 
Вихід 15:20; Суддів 4:4; Від 
Луки 2:36).

Ми віримо, що книги 
Духа Пророцтва не стоять 
вище за Біблію і не є додат-
ком до неї, але це необхідна 
порада Божа, яка приводить 
нас до досконалішого розу-
міння істини Його слова.

Досліджуйте свідоцтва 
Ісуса Христа, живіть тими 
настановами, але ні в якому 
разі не відкидайте їх!

го встановлення, ми розгля-
немо чотири причини того, 
чому все ж потрібно людині 
вступати в шлюб.

Для збереження 
моральної чистоти
Бог через Своє слово 

звертається до нас: «Але 
щоб уникнути розпусти, не-
хай кожен муж має дружину 
свою, і кожна жінка хай 
має свого чоловіка» (1 до 
коринтян7:2), «Нехай буде 
в усіх чесний шлюб та ложе 
непорочне» (До євреїв 13:4).

Задовольняє соціальні 
потреби людини

Людина не створена для 
самотності, вона повинна 
перебувати в суспільстві.

Підносить фізичні сили, 
розумові та моральні 

здібності
Коли в шлюбі керуються 

Божественними принципами 
і підкорюються їм, тоді він 
служить благословенням, 
допомагає зберігати мораль-
ну чистоту і щастя людства. 
Шлюб помітно вплине як на 
ваше тимчасове земне життя, 
так і на вічне життя в Цар-
стві прийдешньому.

Він гарантує 
продовження життя і 

роду людського на землі
На превеликий жаль, не-

зважаючи на розважливість і 
мудрість з якою сімейні пари 
вступають шлюб, дуже мало 
сімейних пар здобувають 
цілковиту єдність, щойно за-
кінчується шлюбна церемо-
нія. Справжнє єднання двох 
у шлюбі – це справа багатьох 
наступних років.



Що шкодить нашому 
здоров’ю?

• Щоденні стреси в побуті 
та родині.

• Відчуття провини перед 
родиною, дітьми, один перед 
одним, перед Богом.

• Шкідливі звички в хар-
чуванні.

• Обмеження в самому 
необхідному.

• Забруднене повітря. 
• Недостатність сонячно-

го проміння для організму. 
• Недостатність фізичних 

вправ та відпочинку. 
• Відсутність чистоти в 

місці проживання. 
• Постійні отруєння тю-

тюном, алкоголем та медика-
ментами.

Людина біологічно запро-
грамована на набагато біль-
ше років життя, ніж відво-
дить сама собі. Так, дійсно, 

Часто доводиться чути від 
християн таке запитання: «А 
ось 144000, хто вони, звід-
ки ці люди?», або: «До якої 
церкви належать ці люди? 
Адже тільки в християнстві 
налічується більше 200 цер-
ков і деномінацій».

«І почув я число попе-
чатаних: сто сорок чотири 
тисячі попечатаних…» 
(Об’явлення 7:4). Ґрунтую-
чись на книзі Об’явлення, 
7 розділ, ми віримо, що по-
печатування – це відновлен-
ня характеру Божого через 
Євангеліє Христа, згідно з 
усіма вимогами Його свя-
того Закону, в 144000, котрі 
живуть в останній час. Зо-
внішньою відмінністю, або 
печаткою усіх справжніх 
воїнів Божих – є субота. Нею 
завжди випробовувалася ві-
рність та покора усіх вірую-
чих в усі часи.

Справжня церква – одна
Ми як християни часто 

сперечаємося, чи у Бога одна 
церква в світі, чи декілька, 
але що про це пише Біблія: 
«А коли я спізнюся, то щоб 
знав ти, як треба поводити-
ся в Божому домі, що ним є 
Церква Бога Живого, стовп 
і підвалина правди» (1 до 
Тимофія 3:15).

«Бо ти святий народ 
для Господа, Бога твого, і 
Господь тебе вибрав, щоб ти 
був Йому вибраним народом 
зо всіх народів, що на по-
верхні землі» (Повторення 
Закону 14:2).

«Також маю Я інших 
овець, які не з цієї коша-
ри, – Я повинен і їх припро-
вадити. І Мій голос почують 
вони, – і буде одна отара й 
Один Пастир!» (Від Івана 
10:16).

«Вихваляючи Бога та ма-
ючи ласку в усього народу. І 
щоденно до Церкви Господь 

У Бога одна церква

Християнська 
стриманість

144 000 – 
хто вони?

людина чинить насильство 
над собою щоденно. Тому 
справедливі слова: «Ваше 
здоров’я у ваших руках».

Що допомагає нам 
зберегти здоров’я? 
Перш за все – це довіра 

Богові як Творцю нашого 
тіла і душі.

Здоровий спосіб жит-
тя дає можливість людині 
відчути здоров’я кожного 
дня. Бог відкриває людині 
принципи здорового способу 
життя, і бажає, щоб вона на-
солоджувалася своїм фізич-
ним і духовним здоров’ям. 
Людина, яка не стримує 
себе в різних аспектах свого 
життя та порушує закони 
природи, які дані їй Богом, 
руйнує свій організм і грі-
шить проти Божих повелінь. 
Тому вона повинна відчути 
наслідки такого непослуху. 

Головна відмінність цих 
людей – це послух заповідям 
Божим і дотримання суботи, 
печатки Божої. З усіх народів 
буде зібраний один народ, 
вільний від усіх людських 
уз, який своїм щирим по-
слухом доводить любов до 
Небесного Царя. Попечату-
вання триватиме до закрит-
тя часу благодаті. На той 
час число тих, на кого буде 
покладена печатка Божа, 
становитиме 144000. Цей ду-
ховний Ізраїль (досконалий 
переможець) буде обраний 
дивовижним чином з усіх на-
родів. Вони будуть царями і 
священиками у Господа.

Ці люди, 144000, співати-
муть пісню Агнця та свій до-
свід, котрий вони пережили.

Отже, ми маємо пре-
красне прагнення: доклада-
ти всіх зусиль, аби бути в 
числі 144000!

Людина буде хворіти або 
матиме дискомфорт у житті, 
і це принесе їй незручності. 

Принципом нашого життя 
має бути здоров’я тіла і 
душі, щоб досягти цього ми 
повинні діяти наступним 
чином:

• Щодня отримувати 
впевненість у Божій охороні.

• Мати неопоганену, чис-
ту свідомість.

• Споживати достатню 
кількість води.

• Вести здоровий спосіб 
життя.

• Достатньо часу пере-
бувати на свіжому повітрі, та 
отримувати достатню кіль-
кість сонячних променів.

Дізнайся більше про 
те, як прожити якісно і 
повноцінно своє життя, 
і дати здорове майбутнє 
своїм нащадкам.

докладав тих, що спасалися» 
(Дії 2:47).

Усі ці вірші свідчать про 
те, що справжня Божа церк-
ва – одна. І всіх, хто бажає 
бути з Богом, їхня Біблія за-
прошує до цієї церкви.

У чому полягає 
істинність церкви?
Однак питання зали-

шається: якою є справжня 
церква? Отож, розглянемо 
основні критерії справжньої 
церкви Божої.

Основа
«Ніхто-бо не може по-

класти іншої основи, окрім 
покладеної, а вона – Ісус 
Христос» (1 до корин-
тян 3:10, 11).

На двох 
принципах Закону

«Учителю, котра заповідь 
найбільша в Законі? Він же 
промовив йому: «Люби Гос-
пода Бога свого всім серцем 

своїм, і всією душею своєю, 
і всією своєю думкою». 
Це найбільша й найперша 
заповідь. А друга однакова 
з нею: «Люби свого ближ-
нього, як самого себе». На 
двох оцих заповідях увесь 
Закон і Пророки стоять» (Від 
Матвія 22:36-40).

Звіщати чесноти
«Але ви – вибраний рід, 

священство царське, на-
род святий, люд власности 
Божої, щоб звіщали чесноти 
Того, Хто покликав вас із 
темряви до дивного світла 
Свого» (1 Петра 2:9).

«Цей народ Я Собі вфор-
мував, – він буде звіщати про 
славу Мою» (Ісаї 43:21).

Послух Слову Божому
«А Господь сьогодні засвід-

чив тобі, що ти будеш Йому 
народом вибраним, як Він 
наказав був тобі, і що ти вико-
нуватимеш усі заповіді Його» 
(Повторення Закону 26:18).

«Ви друзі Мої, якщо чи-
ните все, що Я вам заповід-
ую» (Від Івана 15:14).

«Отож, кожен, хто слухає 
цих Моїх слів і виконує їх, 
подібний до чоловіка розум-
ного, що свій дім збудував 
на камені. І линула злива, 
і розлилися річки, і буря 

знялася, і на дім отой ки-
нулась, – та не впав, бо на 
камені був він заснований» 
(Від Матвія 7:24, 25).

«Тут терпеливість свя-
тих, що додержують запо-
віді Божі та Ісусову віру» 
(Об’явлення 14:12).



Що це таке? – Це податок 
або данина духовною мовою, 
або мовою Біблії. Кому вона 
присвячується? – Богові! 
«А всяка десятина худоби 
великої та худоби дрібної, 
усе, що перейде під пали-
цею, – десяте буде святість 
для Господа» (Левит 27:32). 

Спокушуючи Христа, 
підіслані фарисеями задали 
Йому питання: «Скажи ж 
нам, як здається Тобі: чи 
годиться давати податок для 
кесаря, чи ні?» (Від Матвія 
22:17). «А Він каже до них: 
«Чий це образ і напис?» 
Ті відказують: «Кесарів». 
Тоді каже Він їм: Тож від-
дайте кесареве – кесареві, а 
Богові – Боже» (Від Матвія 
22:20, 21). Христос не за-
судив сплату податків цареві, 
тому що він піклується про 
благополуччя своєї країни і 
свого народу, і тому потрібно 
віддавати йому належне. Але 
Христос ще додав: «Бого-
ві – Боже», а це означає, що 
древній закон про десятину 
також не скасований. Чому? 
«Господня земля і все, що на 
ній, вселенна й мешканці її» 

Індійський фермер 
Кайлаш Сингх дуже хотів, 
щоб у нього народився 
син-спадкоємець, який ніяк 
не народжувався. У віці 38 
років, у 1974 році, Кайлаш 
поклявся, що не буде мити-
ся до тих пір, поки у нього 
не народиться спадкоємець 
чоловічої статі. За наступні 
37 років у сім’ї Кайлаша 
народилися семеро дітей, і 
всі – дочки.

Іноді, розповідаючи не-
ймовірну історію зі свого 
життя, нам хочеться надати 
правдивості та впевненості 
своїй розповіді, і в подібних 
випадках ми готові клясти-
ся чим завгодно, тільки би 
нам повірили. І це не дивно, 
адже в сучасному світі ми 
вже звикли бачити те, як 
всюди порушуються обіцян-
ки і клятви. І тому, намага-
ючись виділити свої слова 
або вчинок з навколишньої 
буденності та обману, ми 
закликаємо в свідки небо і 
всіх, хто живе там.

ДЕСЯТИНА

«Не клястися зовсім...»
Євангеліє від Матвія (5:34)

(Псалом 24:1). Бог є Творець 
і Повелитель, Він не припи-
няє Свою турботу про зем-
лю, Він постійно піклується 
про неї: «Наказує сходити 
сонцю Своєму над злими й 
над добрими, і дощ посилає 
на праведних і на неправед-
них» (Від Матвія 5:45). 

За це справедливість 
вимагає від нас поваги не 
тільки словом, а й ділом. 
«Шануй Господа із маєтку 
свого, і з початку всіх плодів 
своїх» (Приповісті 3:9). На-
приклад, зі 100 гривень при-
бутку, який ми отримали, 10 
гривень потрібно віддати 
Богові. Але ви запитаєте: «А 
де знаходиться банк з пере-
казу грошей Богові, і чи по-
трібні вони Йому взагалі?» 
Псалмомовець Давид дає 

відповідь на таке запитан-
ня: «Я сказав Господеві: 
Ти – Бог мій, – добро моє 
тільки в Тобі. До святих, 
які на землі, що шляхетні 
вони, – до них все жадан-
ня моє» (Псалом 16:2, 3).

У стародавні часи цей 
дохід віддавали священи-
кам, які служать у храмі 
Господньому, для того, 
щоб утримувати їх, і лише 
для цієї мети.  «І тут люди 
смертельні беруть десяти-
ну, а там той, про якого за-
свідчується, що він живе». 
(До євреїв 7:8). Це писав 
Апостол Павло у новоза-
вітній час. Якби закон про 
десятину практикувався 
в усіх церквах у наш час, 

то у людей не було б роз-
чарувань у священнослу-
жителях і підозр, що вони 
шахраї і оббирають їх.

У цьому законі при-
ховано подвійне благо-
словення: матеріальне і 
духовне. «Принесіть же 
ви всю десятину до дому 
скарбниці, щоб страва 
була в Моїм храмі, і тим 
Мене випробуйте, – про-
мовляє Господь Саваот: 
чи небесних отворів вам 
не відчиню, та не виллю 
вам благословення аж 
надмір?» (Малахії 3:10). 
Якщо ми не відокрем-
люємо десятину взагалі, 
або не точно вираховуємо 
її, то на нас, а вірніше 
сказати на наші справи, 
обрушується прокляття і 
невдача. Чи можна людині 
обкрадати Бога? «Мене ж 
ви обманюєте, ще й гово-
рите: «Чим ми Тебе об-
манили?» – Десятиною та 
приносами! Прокляттям 
ви прокляті, а Мене об-

манили, о люду ти ввесь! 
Принесіть же ви всю де-
сятину до дому скарбниці, 
щоб страва була в Моїм 
храмі, і тим Мене випро-
буйте, – промовляє Гос-
подь Саваот: чи небесних 
отворів вам не відчиню, 
та не виллю вам благосло-
вення аж надмір? І ради 
вас насварю Я все те, що 
жере, і воно не понищить 
вам земного плоду, і не 
заб’є винограду вам на 
полі, говорить Господь 
Саваот» (Малахії 3:8-11).

Щодо десятини, як і в 
інших питаннях служіння 
Богові, ми маємо свободу. 
Але: «Ось, сьогодні я даю 
перед вами благословення 
й прокляття» (Повторення 
Закону 11:26). Успіх за-
лежить від нашого вибору. 
Якщо ми хочемо отримати 
благословення, то нам по-
трібно віддавати з вірою і 
любов’ю до Бога, «бо Бог 
любить того, хто з радістю 
дає!» (2 до коринтян 9:7). 

Але що говорить Біблія 
про клятву? Які клятви ви-
мовляє справжній христия-
нин? «Ще ви чули, що було 
стародавнім наказане: «Не 
клянись неправдиво», але 
«виконуй клятви свої перед 
Господом». А Я вам кажу не 
клястися зовсім: ані небом, 
бо воно престол Божий; ні 
землею, бо підніжок для ніг 
Його це; ані Єрусалимом, 
бо він місто Царя Великого; 
не клянись головою своєю, 
– бо навіть однієї волосинки 
ти не можеш учинити білою 
чи чорною. Ваше ж слово 
хай буде: «так-так», «ні-ні». 
А що більше над це, то те 
від лукавого» (Від Матвія 
5:33-37). Христос, проповід-
уючи на горі, навчав людей, 
яким має бути їхнє відно-
шення до клятви, він забо-
роняв її промовляти.

Що означає слово «клят-
ва»? – Це урочисте звернен-
ня до Всемогутнього Бога, 
до вірного і нелицемірного 
Свідка, аби в чомусь запев-

нити, або щось заперечити, 
або дати обіцянку. Клят-
ва в ізраїльському народі 
сприймалася як непохитний 
доказ і закінчувала усіляку 
суперечку, тому що за-
кликала суд на порушника 
слова. Божі приписи дуже 
часто порушувалися єв-
реями, які клялися з будь-
якого незначного приводу 
і використовували клятву 
Богові у звичайних розмо-
вах. Псалмомовець Давид 
ніби підсумовує, що перед 
Господом може стати лише 
той, «у кого чисті руки та 
щиреє серце, і хто не нахи-
ляв на марноту своєї душі, і 
хто не присягав на обману» 
(Псалом 24:4).

Виникає питання: Але як 
же мені повірять? Як надати 
своїм словам правдивості та 
впевненості? «Ваше ж слово 
хай буде: «так-так», «ні-ні». 
А що більше над це, то те 
від лукавого» (Від Матвія 
5:37). Що потрібно для того, 
що б мені повірили на «так-

так», «ні-ні»? Свідченням 
нашої правоти повинно бути 
наше життя. Наші друзі, 
знайомі, близькі та родина 
повинні бачити наше життя. 
І наші слова не повинні роз-
ходитися з нашими вчинка-
ми. Ось що додасть впевне-
ності нашим словам.

% %

Справжній християнин 
відкидає брехню, лукавство, 
лицемірство та інші пороки. 
Безумовно, такій людині 
клятва, як додатковий доказ 
її чесності, абсолютно не 
потрібна. Для справжнього 
християнина достатньо буде 
сказати «так» чи «ні».



Перш за все потрібно 
зрозуміти, що таке душа.

Людина стала душею жи-
вою, завдяки диханню життя 
від Бога: «І створив Господь 
Бог людину з пороху земно-
го. І дихання життя вдихнув 
у ніздрі її, і стала людина 
живою душею» (Буття 2:7).

Точніше, душа – це жива 
людина: «Йосип послав, 
щоб покликати Якова, 
батька свого, та всю роди-
ну свою – сімдесят і п’ять 
душ» (Дії 7:14). «Отож ті, 
хто прийняв його слово, 
охристилися. І пристало до 
них того дня душ тисяч зо 
три!» (Дії 2:41). Тут згаду-
ється кількість людей і вони 
названі душами.

Чи безсмертна душа?

Чи воскреснуть мертві?

Чи безсмертна душа?
Старозавітній пророк 

Єзекіїль дає відповідь на це 
запитання: «Та душа, що грі-
шить, вона помре» (Єзекіїля 
18:4, 20).

В якому стані 
знаходяться померлі?

«Померлі нічого не зна-
ють, ...немає …ні роботи, ні 
роздуму...» (Екклезіаста 9:5, 
6, 10). «І вернеться порох 
у землю, …а дух вернеться 
знову до Бога...» (Екклезіас-
та 12:7).

Після смерті людини про 
душу не згадується в Біблії, 
однак у книзі Об’явлення 
6:9-11 говориться: «Душі 
побитих... кликнули вони 

гучним голосом...» Це алего-
рія, тому що підтвердження 
в інших місцях Біблії про те, 
що мертві говорять, немає. 
Подібну алегорію також ми 
знаходимо в книзі Буття 
4:10: «Голос крови брата 
твого взиває».

В книзі Об’явлення йде 
мова про тривалий час гонін-
ня на християн і схоже що ті, 
яких вели на страту, волали 
про помсту за їхню кров. А 
це станеться після Друго-
го приходу Христа, коли 
мертві в Христі воскреснуть: 
«Це перше воскресіння» 
(Об’явлення 20:4-6).

Безсмертною душа стане 
тільки в Прихід Христа: «Рап-
том, як оком змигнути, при 

останній сурмі: бо засурмить 
вона – і мертві воскреснуть, 
а ми перемінимось! Мусить 
бо тлінне оце одягнутися в 
нетління, а смертне оце зодяг-
нутися в безсмертя. Коли оце 

Спостерігаючи за тим як 
люди живуть, то здається, 
що не всі вірять в те що 
людина воскресне.

Кожен рік ми 
спостерігаємо в природі 
як осінню падають листя з 
дерев, рослини відмирають, 
але весною коли зігріє 
сонце природа оживає. Бог 
який оживляє природу, 
пообіцяв що Він воскресить 
і людей, незалежно від 
бажання людини. 

«Не дивуйтесь цьому, бо 
надходить година, коли всі, 
хто в гробах, Його голос по-
чують, і повиходять ті, що 
чинили добро, на воскресін-
ня життя, а котрі зло чини-
ли, на воскресіння Суду.» 
(Iван.5:28,29)

Є велика відмінність 
коли воскреснути. Нам 
потрібно сьогодні серйоз-

тлінне в нетління зодягнеться, 
і оце смертне в безсмертя 
зодягнеться, тоді збудеться 
слово написане: «Поглинута 
смерть перемогою!» (1 до 
коринтян 15:52-54).

но замислитись про нашу 
учать, від нас залежить 
дуже багато. Бог все зробив 
для нашого блага. Ісус по-
мер на хресті за наші гріхи, 
ціна заплачена. Нам потріб-
но лише прийняти спасіння 
в Ісусі Христі, покаятись в 
гріхах і жити таким життям 
щоб воскреснути в першо-
му воскресінні.

Біблійна довідка: за 
допомогою віршів наведе-
них нижче можна глибше 
дослідить про воскресіння 
мертвих. «А помре чоловік 
і зникає, а сконає людина то 
де ж вона є?... Як вода ви-
тікає із озера, а річка спадає 
та сохне, так і та людина 
покладеться й не встане, 
аж до закінчення неба не 
збудяться люди та не про-
кинуться зо сну свого...» 
(Йов.14:10-12)

Християнські жур-
нали для дітей. Тут ви 
можете познайомити-
ся з найкращою кни-
гою в світі – Біблією, 
а також знайти 
цікаві розповіді та 
захоплюючі завдання.

Для завантаження:
www.асдрд.org

Практичні посібники, довідники 
природної медицини – для охочих 

зберегти або відновити своє здоров’я. 
Дізнайтеся про лікарські властивості 

продуктів, вживаних щодня.

Для замовлення: www.asdrd.org

Прочитайте про Того, Хто Єдиний 
може заповнити всі потреби душі, і 
дасть відповіді на основні запитання, 
що виникають на шляху до Бога. А та-
кож про Його служіння, починаючи від 
народження у Вифлеємі і до розп’яття.

Для завантаження: www.asdrd.org



Тисячолітнє царство 
– це період, який, згідно 
вчення багатьох церков, 
буде періодом миру, про-
цвітання, загальної згоди і 
навіть покаяння людей, які 
не зробили цього раніше. 
Щоб зрозуміти так це, чи ні, 
звернімося до авторитету, 
без сумніву, для християн – 
це Біблія. Отже:

Тисячоліття починається 
при Другому приході Ісуса, 

Ми віримо, що Бог 
створить Нове небо і Нову 
землю, на якій все буде 
прекрасним і не залишиться 
навіть сліду гріха. «І бачив 
я небо нове й нову землю, 
перше бо небо та перша 
земля проминули, і моря 
вже не було. І я, Іван, бачив 
святе, Новий Єрусалим, 
що сходив із неба від Бога, 
що був приготований, як 
невіста, прикрашена для 
чоловіка свого. І почув я 
гучний голос із престолу, 
який кликав: «Оце оселя 
Бога з людьми, і Він житиме 
з ними! Вони будуть на-

коли воскреснуть померлі 
праведники: «Сам бо Гос-
подь із наказом, при голосі 
Архангола та при Божій 
сурмі зійде з неба, і перше 
воскреснуть умерлі в Хрис-
ті» (1 до солунян 4:16).

Живі нечестиві будуть 
вбиті: «В огні полум’яному, 
що даватиме помсту на тих, 
хто Бога не знає, і не слухає 
Євангелії Господа нашого 
Ісуса» (2 до солунян 1:8).

Праведники будуть взяті 
на небеса: «Нехай серце вам 
не тривожиться! Віруйте в 
Бога, і в Мене віруйте! Бага-
то осель у домі Мого Отця; а 
коли б то не так, то сказав би 
Я вам, що йду приготувати 
місце для вас? А коли віді-
йду й приготую вам місце, 
Я знову прийду й заберу вас 
до Себе, щоб де Я були й ви» 
(Від Івана 14:1-3).

Сатана скутий: «І схопив 
він змія, вужа стародавньо-
го, що диявол він і сатана, і 
зв’язав його на тисячу років» 
(Об’явлення 20:2).

Під час тисячоліття земля 
перебуватиме в стані спусто-
шення, на ній не буде людей, 
і тому сатана буде «скутий» 
ланцюгом обставин на 
тисячу років: «Дивлюся на 
землю, аж ось порожнеча та 
пустка, 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 

Тисячолітнє царство

Нова земля і Нове небо

порозліталось все птаство 
небесне» (Єремії 4:23-25).

Коли Христос буде царю-
вати зі святими на небесах 
тисячу років, вони будуть 
судити нечестивих: «Хіба 
ви не знаєте, що святі світ 
судитимуть? Коли ж буде-
те ви світ судити, то чи ж 
ви негідні судити незначні 
справи? Хіба ви не знаєте, 
що ми будем судити Анголів, 
а не тільки життєве?» (1 до 
коринтян 6:2, 3).

Після тисячоліття Гос-
подь Ісус Христос, разом з 
усіма святими, прийде знову 
на землю: «І прийде Господь, 
Бог мій, і з Ним усі святі» 
(Захарії 14:5).

Сатана організовує 
останню всесвітню битву: 
«Коли ж скінчиться тисяча 
років, сатана буде випу-
щений із в’язниці своєї. І 
вийде він зводити народи, 
що вони на чотирьох краях 
землі, Ґоґа й Маґоґа, щоб 
зібрати їх до бою, а число 

родом Його, і Сам Бог буде 
з ними, і Бог кожну сльозу 
з очей їхніх зітре, і не буде 
вже смерти. Ані смутку, 
ані крику, ані болю вже не 
буде, бо перше минулося!» 
(Об’явлення 21:1-4).

Гріх настільки силь-
но вразив усю землю, що 
тільки вогнем Бог зможе 
очистити наш світ. Господь 
зробить нашу землю місцем 
щастя: «І Бог кожну сльозу 
з очей їхніх зітре, і не буде 
вже смерти. Ані смутку, 
ані крику, ані болю вже не 
буде, бо перше минулося!» 
(Об’явлення 21:4). Гріх і 

його автор перестануть існу-
вати, і велика боротьба буде 
закінчена.

Як приємно перебувати 
там, де постійно панують 
мир, радість і щастя, де Сам 
Отець зливає любов на своїх 
дітей. Сьогодні світ нама-
гається створити свій ідеал 
краси, але він тлінний, як і 
все в цьому світі. Апостол 
Павло стисло описує красу 
того, що Бог приготував для 
Своїх вірних дітей: «Але, 
як написано: «Чого око не 
бачило й вухо не чуло, і що 
на серце людині не впало, те 
Бог приготував був тим, хто 
любить Його!» (1 до корин-
тян 2:9). Ми йдемо додо-
му, туди, де нас люблять і 
чекають, бо Христос Своїм 
життям заплатив за це, Він 
заплатив за нашу свободу, 
Він викупив нас від гріха!

Нехай наша віра незлам-
ними промінцями проб’ється 
крізь кожну похмуру хма-
ринку і побачить Того, Хто 
помер за гріхи всього світу! 
Ми йдемо додому… Бог 
полюбив нас так сильно, що 
приготував нам дім, який на-
звав Новим Єрусалимом. Він 
побудований для улюблених 
дітей Христа. Новий Єруса-

Земля, якою вона є сьогодні, це не та земля, 
яку Бог хотів дати своїм дітям. Наймогутніша і 
найвеличніша книга Біблія оповідає нам про те, як 
було від початку нашої землі. «І побачив Бог усе, що 
вчинив. І ото, – вельми добре воно! І був вечір, і був ра-
нок, – день шостий» (Буття 1:31).

їхнє як морський пісок» 
(Об’явлення 20:7, 8).

Ця битва завершиться 
поразкою для нечестивих і 
їхнього ватажка – диявола: «І 
зійшов огонь з неба, і пожер 
їх» (Об’явлення 20:9).

На землі відновиться мир, 
радість і благополуччя: «І ба-
чив я небо нове й нову зем-
лю, перше бо небо та перша 
земля проминули, і моря вже 
не було. І я, Іван, бачив місто 
святе, Новий Єрусалим, що 
сходив із неба від Бога, що 
був приготований, як неві-
ста, прикрашена для чолові-
ка свого. І почув я гучний го-
лос із престолу, який кликав: 
Оце оселя Бога з людьми, 
і Він житиме з ними! Вони 
будуть народом Його, і Сам 
Бог буде з ними, і Бог кожну 
сльозу з очей їхніх зітре, і не 
буде вже смерти. Ані смутку, 
ані крику, ані болю вже не 
буде, бо перше минулося!» 
(Об’явлення 21:1-4).

лим – місце нашого спокою. 
Тому сьогодні нам потрібно 
встигнути підготуватися для 
Нового Єрусалиму і Нової 
землі, очищеної великим 
вогнем в кінці історії гріш-
ного світу.

«Успадкують праведні 
землю, і повік будуть жити на 
ній» (Псалом 37:29).
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