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Натхненний псалмомовець молився Господу: «Навчи нас лічити отак наші дні», і
він ясно вказав причину для чого – «щоб ми
набули серце мудре!» (Псалом 90:12).
Як прості грішні люди ми маємо лише
обмежений відрізок часу тут, на землі. Ісус
«на Власному прикладі показував, що кожна
хвилина життя матиме наслідки у вічності,
а тому її потрібно цінувати як скарб, використовуючи для святих цілей». – Бажання
віків. – С.91.
Щорічний тиждень молитов надає безцінну можливість висловити нашу сердечну подяку нашому Творцеві. З глибокою щирістю
піднесемо до Його престолу благодаті наші
ревні слова хвали, подяки, сповідання і прохання.
Цьогорічна серія читань, яка заснована на
темі «А якби це було сьогодні?», попереджає
нас про реальність, яка полягає в тому, що
ознаки часу чітко показують, що відведений
для людства час благодаті майже закінчився.
Нам терміново необхідно за допомогою сили
Христа прийти до стану вірної готовності.
З молитвою поміркуймо над читаннями
цього тижня молитов, ділячись ними також з
іншими людьми, котрі можуть жити у віддалених місцях або вимушено перебувати вдома, а також пам’ятайте про наступні дати:
молитва з постом: субота, 11 грудня;
пожертвування для місій: неділя, 12
грудня.
Нехай Святий Дух глибоко подіє на наші
серця, щоб ми усвідомили обмеженість часу
і дивовижну можливість шукати Господа,
доки можна знайти Його і закликати Його,
поки Він близько. «І це тому, що знаєте час,
що пора нам уже пробудитись від сну. Бо
тепер спасіння ближче до нас, аніж тоді,
коли ми ввірували» (До римлян 13:11).
Офіційне видання Церкви Адвентистів
Сьомого Дня Реформаційного Руху
«Найбільша потреба в сучасному світі – це потреба людей, яких не можна ані
купити, ані продати». – Виховання. – С.57.
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СВІТЛО У ТЕМРЯВІ
Істина проти омани...
Чесність проти обману... Ясність проти туманного замішання...
У міру нашого швидкого наближення до заключних
подій історії землі переважаюче замішання – вавилонські
філософії та методи сучасної
цивілізації – руйнуються на наших очах. Народи розгнівані,
пристрасті розпалюються, правителі в люті. Часу залишилося
небагато.
Однією з найбільших
проблем сьогодення, з якою
зіткнулося суспільство, є порушення дев’ятої заповіді: «Не
свідкуй неправдиво на свого
ближнього!» (Вихід 20:16).
Псевдоінформація, що повідомляється в незнанні, та дезінформація, яка навмисне розповсюджується з метою обману,
також швидко розростаються в
масштабах, як і інші порушення морального Закону Десяти
Заповідей Творця. Як може народ, котрий боїться Бога, протистояти такій непереборній
опозиції?
Апостол
застерігає:
«Нарешті, мої брати, зміцняйтеся Господом та могутністю
сили Його! Зодягніться в повну
Божу зброю, щоб могли ви стати проти хитрощів диявольських. Бо ми не маємо боротьби
проти крови та тіла, але проти
початків, проти влади, проти
світоправителів цієї темряви,
проти піднебесних духів злоби.
Через це візьміть повну Божу
зброю, щоб могли ви дати опір
дня злого, і, все виконавши, витримати» (До ефесян 6:10-13).

справді «Прихід Христа матиме місце в найтемніший період
земної історії».1
Ми завжди повинні
пам’ятати про головне: наш
Господь і Спаситель Ісус Христос прийде, щоб спасти Своїх вірних дітей від жорстокого
переслідування, яке незабаром
несправедливо буде викликане
проти них. У Своїй безмежній
любові Він заздалегідь пояснив,
що відбуватиметься, щоб ніхто не боявся. Він наказує нам:
«торгуйте, аж поки вернуся»
(Від Луки 19:13). «Бо темрява
землю вкриває, а морок – народи, та сяє Господь над тобою,
і слава Його над тобою з’являється!» (Ісаї 60:2).
«Точний час Другого
приходу Христа не відкритий.
Ісус сказав, що ніхто не знає ані
дня його, ані години. Однак Він
розповів про ознаки Свого Приходу і додав: «Коли все це побачите, знайте, що близько, – під
дверима!» (Від Матвія 24:33).
Коли з’являться ці ознаки, повелів Він їм: «То випростуйтесь і
підійміть свої голови, – бо зближається ваше визволення» (Від
Луки 21:28). З огляду на все це,
апостол написав: «Ви, браття,
не в темряві, щоб той день захопив вас, як злодій. Бо ви всі
сини світла й сини дня. Не належимо ми ночі, ні темряві»
(1 до солунян 5:4, 5). Оскільки
ми не знаємо години Приходу Христа, ми повинні жити
праведно і благочестиво нині,
чекаючи «блаженної надії та

Вступна стаття
з’явлення слави великого Бога
й Спаса нашого Христа Ісуса»
(До Тита 2:13).
Христос «...Себе дав
за нас, щоб нас визволити від
усякого беззаконства та очистити Собі людей вибраних,
у добрих ділах запопадливих»
(До Тита 2:14). Послідовники Христа повинні зберегти
свій особливий характер як
Його представники. Кожен з
них повинен виконувати певну
роботу. Багаті люди повинні
принести свої кошти, впливові – свій вплив, вчені – свою
мудрість, бідні – свою доброчесність, якщо вони хочуть
бути корисними трудівниками
для Бога. Вони повинні мати
правильні стосунки з Богом,
щоб відображати світло Божої
слави, яке сяє з обличчя Ісуса
Христа. Ми читаємо про клас
людей, які відкладають Прихід
Ісуса далеко в майбутнє, але
для таких людей Його Прихід буде, наче злодій вночі, і
несподівано прийде загибель.
Багато людей готові заснути
в колисці плотської безпеки,
але нам пора прокинутися від
сну. Апостол промовляє: «Не
належимо ми ночі, ні темряві.
Тож не будемо спати, як інші,
а пильнуймо та будьмо тверезі!» (1 до солунян 5:5, 6)».2
Посилання:
1. Наочні уроки Христа. – С.414.
2. Ознаки часу, 24 червня 1889
року.

ДИВЛЯЧИСЬ УГОРУ
Ніхто не повинен дивуватися всій цій темряві. На3
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У

рочиста істина, яка
стільки років лунала в
наших вухах: «Господь близько; будьте готові», – анітрохи
не втратила свого значення
з того часу, як ми вперше почули її. У цій істині закладені
найважливіші інтереси Церкви і Божого народу, а також
доля цього нечестивого світу.
Ми всі підлягаємо суду. «Сам
бо Господь із наказом, при голосі Архангола та при Божій сурмі зійде з неба, і перше воскреснуть умерлі в Христі, потім
ми, що живемо й зостались,
будемо схоплені разом із ними
на хмарах на зустріч Господню
на повітрі, і так завсіди будемо з Господом» (1 до солунян
4:16, 17). Христос з’явиться з
неба «в огні полум’яному, що
даватиме помсту на тих, хто
Бога не знає, і не слухає Євангелії Господа» (2 до солунян 1:8).1
КАРТИНА ВИЗВОЛЕННЯ
З неба лунає Божий голос, що проголошує день і час
Приходу Ісуса та урочисте
укладання вічного заповіту
зі Своїм народом. Подібно до
4

найгучнішого гуркоту грому, Його слова пролунають
по всій землі. Ізраїль Божий
слухає їх; погляд дітей Божих
спрямований догори, їхні обличчя осяяні Його славою,
світяться, як обличчя Мойсея,
коли той зійшов з гори Сінай.
Нечестиві не зможуть дивитися на них. І коли проголошується благословення над тими,
які шанували Бога, дотримуючись Його святої суботи, залунають гучні вигуки перемоги.
Незабаром на сході з’являється невеличка темна хмаринка,
розміром в половину людської
долоні. Вона оточує Спасителя
й на відстані здається темною.
Народ Божий знає, що це ознака появи Сина Людського.
В урочистій тиші вони уважно спостерігають за тим, як
вона наближається до землі,
роблячись світлішою і прекраснішою, поки нарешті не
перетвориться на велику білу
хмару, в основі якої – слава,
подібна до поїдаючого вогню,
і над нею – райдуга заповіту.
Ісус гряде як Могутній Переможець. Тепер Він прийде не

як «Страдник» (Ісаї 53:3), щоб
випити гірку чашу ганьби і
страждання, але як Переможець на небі й на землі, щоб
судити живих і мертвих... Його
супроводжує
сила-силенна
святих ангелів, які співають
Небесні гімни. Здається, все
небо заповнене сяючими істотами – «десятки тисяч і тисячі тисяч». Людське перо не
в змозі описати цю сцену; розум смертної людини не може
збагнути цієї величі та краси...
Терновий вінець більше не
спотворює Його святе чоло;
його прикрашає діадема слави.
Сяйво від Його обличчя яскравіше за сяйво полуденного
сонця. «І Він має на шаті й на
стегнах Своїх написане ймення:
«Цар над царями, і Господь над
панами» (Об’явлення 19:16).2
ДЕ МИ ЗАРАЗ?
Ці важливі події наближаються, вони вже біля дверей, проте чимало людей, які
на словах вірують в істину,
сплять. Вони, звичайно ж,
будуть вважатися як невірні
раби, які говорять у своєму

серці: «Забариться Пан мій
прийти» (Від Матвія 24:48),
якщо й надалі перебуватимуть
у своєму нинішньому стані
дружби зі світом. Тільки для
тих, хто чекає Його з вірою
та надією, Христос з’явиться
для спасіння і визволить їх від
гріха. Багато хто має знання
теорії істини, але не володіє
силою благочестя. Якби Боже
Слово жило в серці, воно б керувало життям. Віра, чистота
і підпорядкування Божій волі
були б свідченням його сили,
яка освячує.3
Необхідно являти людському поглядові вічні реальності, щоб світські спокуси постали перед людьми саме тим,
чим вони є насправді, тобто
марнотою. На що годяться
світське марнославство, слава,
багатство, почесті або задоволення?4
Багато з тих людей, хто на
словах чекають швидкого повернення Христа, практично
уподібнюються до цього світу
і шукають більше визнання
оточуючих людей, аніж Божого схвалення... Якщо вони не

приймуть пораду «Свідка вірного і правдивого», і не будуть
ревними, і не покаються, і не
куплять Його «золота, в огні
перечищенного», «білу одежу»
і «масть на очі» (Об’явлення
3:14, 18), то Він викине їх зі
Своїх вуст.5
Оскільки сатана завжди готовий відвернути увагу людини та послабити силу любові
до Господніх обітниць і вимог,
то яку ж велику старанність
потрібно докласти, щоб вони
залишалися в пам’яті та в серці людини!6
Ми – мандрівники і приходьки, які очікують, сподіваються і моляться про цю
благословенну надію на славне явлення нашого Господа і
Спасителя Ісуса Христа. Якщо
ми віруємо в Прихід і привносимо цю надію в повсякденне
життя, то який сильний вплив
справлятиме на наше життя
ця віра та надія, якою гарячою
любов’ю один до одного, яким
святим життям задля слави
Бога обдарує нас вона, і, як
наша нагорода, яке розділення
явить вона між нами і світом!7
ЧАС ДУЖЕ, ДУЖЕ БЛИЗЬКИЙ
Стримуюча сила Божого
Духа віддаляється тепер від
світу. Урагани, бурі, пожежі та
повені, лиха на морі і на суші
йдуть одне за одним. Наука
безуспішно намагається пояснити причини нещасть. Ознаки, які частіше відбуваються,
свідчать про швидкий Прихід
Божого Сина, але їх пояснюють усім, чим завгодно, тільки не справжньою причиною.
Люди не бачать сторожових
ангелів, які стримують чоти-

ри вітри до тих пір, поки слуги Бога не будуть попечатані.
Однак коли Бог накаже Своїм
ангелам відпустити вітри, то
розіграється боротьба, яку не
можливо описати.8
Зараз ми знаходимося біля
самісіньких кордонів вічного світу, але ворог душ має на
меті навіяти нам, що кінець
часу ще дуже далеко. Сатана
буде всіма мислимими способами нападати на тих, хто
називає себе Божими дітьми,
які дотримуються заповідей
і очікують Другого приходу
нашого Спасителя на хмарах
небесних із великою силою та
славою. Він буде переконувати
багатьох людей якнайдалі відсунути злий день, уподібнитися до духу цього світу і наслідувати його звичаї. Я була
стривожена, коли побачила,
що дух світу управляє розумом та серцем багатьох людей,
які претендують на високе
сповідання істини. Вони віддані егоїзму і самовдоволенню
і не розвивають у собі справжнє благочестя і непідкупну
чесність...
З огляду на те, що часу залишилося небагато, нам як
народу слід пильнувати та молитися і ні в якому разі не дозволяти собі відволікатися від
урочистої роботи приготування до великої події, що очікує
нас. Оскільки сприятливий час
триватиме ще якийсь термін,
чимало людей стали безтурботними і байдужими щодо
своїх слів та вчинків. Вони не
розуміють, яка небезпека їм
загрожує, не бачать милості
Бога, Який продовжив час їхнього випробування, аби дати

«Перевага кожного християнина – не тільки очікувати, але й наближати Прихід нашого Господа Ісуса
Христа. Якби всі, хто сповідує Його Ім’я, приносили
плід для слави Його, то наскільки швидко весь світ
був би засіяний насінням Євангелії! Скоро пополовіли б останні жнива, і Христос прийшов би зібрати
дорогоцінний врожай»
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їм можливість сформувати характер для майбутнього, безсмертного життя. Кожна мить
є надзвичайно цінною. Людям
дарований час не для того, щоб
вони витрачали його на розваги і ставали в повному сенсі
жителями цього світу, але щоб
використовували його для подолання всіх недоліків свого
характеру і допомагали ближнім своїм прикладом і особистими зусиллями побачити
красу святості. У Бога є на землі народ, який з вірою і святою
надією дивиться на сувій, що
розкручується і містить пророцтва, які швидко виконуються, і прагне очистити себе
через послух істині, щоб, коли
з’явиться Христос, не опинитися без одежі весільної.9
Мої дорогі брати та сестри,
нехай ваші думки будуть постійно зосереджені на Божих
заповідях і свідоцтві Ісуса Христа, і нехай в них не залишається місця для світських думок і турбот. Коли ви лягаєте
і встаєте, міркуйте про духовні
предмети. Живіть та дійте гідно Сина Людського, пам’ятаючи про Його швидкий Прихід.
Час попечатання досить швидкоплинний і скоро закінчиться. Зараз, доки чотири ангели
утримують чотири вітри, саме
час зробити міцним наше покликання та вибрання.10
Ми живемо під час заключних подій земної історії. Пророцтва швидко виконуються.
Час випробування швидко закінчується.
У нас немає часу, – жодного
моменту, – щоб втрачати його.
Нехай нас не застануть сплячими на сторожі. Нехай ніхто не
говорить у своєму серці або ж
своїми вчинками: «Забариться
пан мій прийти» (Від Матвія
24:48). Нехай звістка про швидке повернення Христа прозвучить у щирих словах застереження. Повсюдно переконуймо
людей покаятися і втікати від
прийдешнього гніву. Спонукай6

мо їх до невідкладного приготування, бо нам мало що відомо
про події, які очікують нас.11
НАСКІЛЬКИ ВІН БЛИЗЬКИЙ?
Учні запитали: «Яка буде
ознака приходу Твого й кінця
віку?» Ісус вказав їм на ознаки і
сказав: «Коли все це побачите,
знайте, що близько, – під дверима!» (Від Матвія 24:3, 33).
Один вислів Спасителя не
заперечує інший. Хоч жодна
людина не знає ні дня, ні години Його Приходу, проте ми
маємо відповідні відомості і
наш обов’язок знати про час
наближення цієї події. Нам
також сказано, що нехтувати Його пересторогами і не
звертати уваги на ознаки Його
близького Приходу буде такою
ж фатальною помилкою для
нас, як і для сучасників Ноя,
які не бажали прийняти застереження про потоп... «А коли
ти не чуйний, то на тебе прийду, немов злодій, і ти знати
не будеш, якої години на тебе
прийду» (Об’явлення 3:3).12
Прихід Христа зараз ближче, ніж коли ми вперше повірили. Велика боротьба наближається до свого кінця. Божі
суди відбуваються по всій землі. Вони урочисто попереджають, кажучи: «Будьте готові й
ви, – бо прийде Син Людський
тієї години, коли ви не думаєте!» (Від Матвія 24:44).
Однак у наших церквах є
багато людей, які майже нічого не знають про реальне значення істини для нашого часу.
Я закликаю їх не нехтувати ознаками часу, які виконуються,
бо вони дуже ясно говорять
про те, що близький кінець. О,
як багато людей, які не шукали
спасіння своїх душ, незабаром
гірко нарікатимуть: «Минули
жнива, покінчилося літо, а ми
не спасені» (Єремії 8:20)!13
Близький день, коли доля
кожної душі буде визначена навіки. Цей день Господа швидко
наближається. Псевдосторожі

сповіщають: «Усе добре», але
Божий день швидко наближається. Його кроки настільки
приглушені, що не пробуджують світ від сну, подібного до
смерті, в який він впав. Доки
сторожі вигукують: «Мир і
безпечність»,
«несподівано
прийде загибіль», «і вони не
втечуть!» (1 до солунян 5:3),
«немов сітка; бо він прийде на
всіх, що живуть на поверхні
всієї землі» (Від Луки 21:35).
Він застане любителя задоволень і грішника, як злодій вночі. Коли здаватиметься, що усі
в безпеці, і люди задовольнятимуться спокоєм, тоді таємний опівнічний злодій, що підкрався, нападе на свою здобич.
Коли буде занадто пізно запобігти лихові, виявиться, що
якісь двері або вікно не були
зачинені. «Тому будьте готові
і ви, – бо прийде Син Людський
тієї години, коли ви не думаєте!» (Від Луки 12:40). Люди
зараз влаштовуються відпочивати, уявляючи собі, що вони
знаходяться в безпеці в популярних церквах, але нехай
усі остерігаються, щоб не залишилося відкритого отвору,
через який може увійти ворог.
Необхідно докласти великих
зусиль, щоб люди пам’ятали
про це. Цей урочистий факт
про те, що день Господній незабаром настане, несподівано,
необхідно представляти не
тільки людям цього світу, а й
нашим церквам. Жахливе застереження пророцтва звернене до кожної душі. Нехай ніхто не вважає, що він не зможе
опинитися в небезпеці бути
захопленим зненацька. Нехай
жодне тлумачення пророцтва
не позбавляє вас переконання
обізнаності про події, які показують, що ця велика подія
наближається.14
ЯК ЦЕ МАЄ СПОНУКАТИ НАС ДО ДІЇ?
Перевага кожного християнина – не тільки очікувати, але
й наближати Прихід нашого

Господа Ісуса Христа. Якби всі,
хто сповідує Його Ім’я, приносили плід для слави Його,
то наскільки швидко весь
світ був би засіяний насінням
Євангелії! Скоро пополовіли б
останні жнива, і Христос прийшов би зібрати дорогоцінний
врожай.
Мої брати та сестри, моліться про Святого Духа. Бог вірний кожній обітниці, яку Він
дав. Тримаючи Біблію в руках,
скажіть: «Я роблю все, як Ти
сказав. Я вказую на Твою обітницю: «Просіть, – і буде вам
дано, шукайте – і знайдете,
стукайте – і відчинять вам!»
(Від Луки 11:9).15
Нехай служителі й рядові члени виходять на ниви і
переконують безтурботних і
байдужих людей шукати Господа, поки Його ще можна
знайти. Працівники знайдуть
свої жнива усюди, де вони
сповіщатимуть забуті біблійні істини. Вони знайдуть тих,
хто прийме істину і посвятить
своє життя наверненню душ
до Христа.16
ЧІТКО ВИЗНАЧАЮЧИ СВОЇ
ПРІОРИТЕТИ
У нас немає часу, щоб віддавати нашу енергію і таланти
світським справам. Чи можемо
ми дозволити собі займатися
світськими питаннями, служити собі і втратити вічне життя та
вічні благословення Неба? О, ми
не можемо собі дозволити цього! О, нехай кожен талант буде
застосований у Божій роботі! Ті,
хто прийняли істину, повинні
своїми стараннями збільшувати
армію чоловіків та жінок, які б
працювали для Бога...
Усе Небо проявляє глибоку
зацікавленість у просуванні
роботи, заради якої Христос
прийшов у наш світ. Небесні
сили відкривають шляхи для
світла істини, щоб воно засяяло у найпохмуріших куточках нашої землі. Ангели готові співпрацювати з тими, хто

готовий взятися за роботу, до
якої протягом стількох років
привертається наша увага...
Господь не може схвалити людей, котрі, сповідуючи
принципи благочестя і стверджуючи, що вірять у швидкий
Прихід Христа, залишають міста, так і не попередивши їхніх
жителів про суди, які готові
незабаром злитися на землю.
Ті, хто чинять так, будуть судимі за недбалість. Христос
віддав Своє дорогоцінне життя за спасіння душ, котрі гинуть у своїх гріхах. Невже ми
відмовимося від звершення
дорученої нам Богом справи і
не співпрацюватимемо з Ним
та з Небесними силами? Тисячі людей діють таким чином,
вони не об’єдналися із Христом і перешкодили тому, щоб
світло, яке сяє від Христової
жертви, засяяло в житті тією
спасаючою благодаттю, яка
являє істину в учинках праведності. Однак саме ця робота доручена людям жертвою
Божого Сина. Знаючи це, чи
можемо ми залишатися байдужими? Я закликаю наших братів прокинутися. Духовні обдарування людини ослабнуть
і зачахнуть, якщо не будуть
використані у справі спасіння
душ для Христа. Яке вибачення може бути принесене за невиконання тієї великої, грандіозної справи, заради якої
Христос віддав Своє життя?
Ми не можемо собі дозволити марно і легковажно провести той короткий час, який
відведений для нас на землі.
Необхідно упокорити свої серця перед Богом, кожній душі
потрібно припасти до істини
і дозволити їй здійснити таке
перетворення в житті людини,
яке переконало б увесь світ у
тому, що це є дійсно Божа істина. Нехай ваше життя буде
сховане з Христом у Бозі.
Лише коли ми шукатимемо Господа подібно до малих дітей,
коли перестанемо шукати не-

доліки в наших братів, сестер
і тих людей, що намагаються вірно нести покладену на
них відповідальність за Божу
справу, коли наші серця матимуть правильні взаємовідносини з Богом, тоді Він зможе
використовувати нас для слави Його Імені.
Якщо ми бажаємо, аби Бог
прийняв нашу роботу, ми повинні зайняти перед Ним самовіддане положення. Завжди
пам’ятаймо, що тільки зовнішнє сповідування нічого не варте, якщо істини немає в нашому
серці. Ми потребуємо того, щоб
Божа сила, яка навертає, опанувала нами, аби ми могли зрозуміти потреби світу, який гине.
Тягар моєї звістки звернений
до вас: приготуйтеся, приготуйтеся до зустрічі з Господом!
Поправте ваші світильники, і
нехай світло істини засяє на дорогах й на загородах...
Мої дорогі брати та сестри,
шукайте Господа, доки можна
знайти Його. Настає час, коли
ті, хто втратили свій час і можливості, зажадають знайти
Його. Бог наділив вас здатністю до міркування. Він бажає,
щоб ви залишалися на належному рівні як у своїх міркуваннях, так і в праці. Він бажає,
аби ви вийшли вперед до наших громад і щиро працювали
для Нього. Він бажає, щоб ви
організовували зібрання для
тих, хто не перебуває в церквах, щоб таким шляхом люди
дізналися правду про останню
звістку застереження. Є місця, де люди з великою радістю
приймуть вас і подякують за
надану їм допомогу. Нехай Господь допоможе вам взятися
так за цю роботу, як ви ще ніколи не займалися нею.
Почнемо працювати для
тих, хто ще не отримав світла.17
ОБІТНИЦЯ ВЕЛЬМИ, ВЕЛЬМИ
РЕАЛЬНА
Ісус гряде, але не так, як за
Свого Першого приходу, Не77

мовлям із Віфлеєму; і не так,
як Він в’їжджав до Єрусалиму,
коли учні гучно славили Бога
і вигукували «Осанна!»; але у
славі Отця та в супроводі всіх
святих ангелів, яких буде настільки багато, що небо тимчасово спорожніє. А в цей час
святі, котрі Його очікують,
пильно вдивлятимуться вгору, як колись галілейські мужі
спостерігали за Його вознесінням з Оливної гори. Тоді тільки святі, які у всьому брали
за приклад лагідний Зразок,
радісно вигукнуть, дивлячись
на Нього: «Це наш Бог, що на
Нього ми мали надію – і Він
спас нас!» (Ісаї 25:9)...
Та чи мовчатимемо ми, маючи попереду таке майбутнє, таку славну надію, таке
спасіння, яке куплене Кров’ю
Христа? Хіба ми голосно не
славитимемо Бога, як це робили учні, коли Ісус в’їжджав
до Єрусалиму? Чи не славніше
є те, що очікуємо ми, від того,
що очікували вони? Хто ж посміє заборонити нам голосно
славити Бога, якщо у нас є така
славна надія на безсмертя?18
Жива сила повинна супроводжувати звістку про Другий
прихід Христа. Ми не маємо
права заспокоюватися, поки не
станемо свідками навернення
багатьох душ до благословен-
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ної надії на повернення Господа. За часів апостолів звістка,
яку вони несли, здійснювала
велику роботу, навертаючи
душі від ідолів до служіння
Живому Богові. Робота, яку
ми повинні звершувати сьогодні, є настільки реальною,
а істина є настільки вірною;
завзяття, з яким ми повинні розносити вістку, має бути
настільки більшим, наскільки
нині ближче до нас Прихід Господа.19
Будьмо рішучими, аби зробити все можливе з нашого
боку для того, щоб поділитися світлом з оточуючими нас
людьми. У нас немає причини,
щоб засмучуватися: ми повинні радіти і завжди мати перед
нашим внутрішнім зором нашого дорогого Ісуса Христа.20
Ми вже довго чекаємо повернення нашого Спасителя.
Проте Його обітниця є безперечною. Скоро ми будемо в
нашій обіцяній оселі. Там Ісус
поведе нас до живого потоку,
що витікає від Божого престолу, і пояснить нам загадкові
діла Провидіння, через які Він
вів нас цією землею, аби удосконалити наш характер. Там
ми незатуманеним поглядом
побачимо відновлену красу
Едену. Склавши до ніг Спасителя вінці, які Він покладе на

наші голови, і торкнувшись до
наших золотих арф, ми наповнимо все Небо хвалою Тому,
Хто сидить на престолі.21
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А ЯК ЩОДО НОЧІ?
Томас Нгунтс

[Виділено автором
статті]

«С

тороже, яка пора ночі?
Стороже, яка пора
ночі?» А сторож сказав: «Настав ранок, а все ж іще ніч. Якщо
ви питатимете, то питайте
та знову прийдіть!» (Ісаї 21:11,
остання частина, 12).
Як цей вірш застосовується
до нас сьогодні?
Коли учні дивилися на піднесення воскреслого Спасителя на небеса, їм було дане
дорогоцінне запевнення: «Той
Ісус, що вознісся на небо від
вас, прийде так, як бачили ви,
як ішов Він на небо!» (Дії 1:11).
Саме на цю подію ми і чекаємо. Нехай ця обітниця буде
записана великими літерами,
щоб її читали і розуміли всі.
«Усвідомлення надії на Другий
прихід Христа є ключем, який
відкриває всю прийдешню історію і пояснює уроки майбутнього».1
«Сьогодні голос справжнього сторожа повинен бути
чутний у всьому: «Настав
ранок, а все ж іще ніч». Сурма повинна видавати певний
звук, бо ми живемо в час приготування до великого дня
Господнього».2
Під час приготування до великого дня Господа, що ми, обрані Богом, покликані робити
для того, щоб увійти в Небесний палац? «Ввесь народ буде

пильнувати Господньої сторожі» (2 Хронік 23:6).
Коли сторожа запитали,
відповідь була такою: «Настав ранок, а все ж іще ніч»…
Наблизились і ранок і ніч: світанок вічного дня для праведних і початок вічної ночі для
нечестивих».3 З часу падіння
людини в темряву, Євангелія
була світлом. Густа темрява
покриває увесь світ, особливо
тих, котрі не вірять звістці надії. «Коли ж наша Євангелія й
закрита, то закрита для тих,
хто гине, – для невіруючих,
яким бог цього віку засліпив
розум, щоб для них не засяяло
світло Євангелії слави Христа, а Він – образ Божий» (2 до
коринтян 4:3, 4).
ГОДИННИК ГОСПОДНІЙ
Нам як доглядачам годинника Господа потрібно стежити за секундною стрілкою,
хвилинною стрілкою і годинниковою стрілкою великого годинника Господа і наша труба
повинна видавати певний звук,
щоб пробудити людей від сну.
Як сторожам нам важливо правильно розпізнавати години і
розуміти, о котрій сторожі ночі
ми живемо і видавати трубою
певний звук у правильну годину, щоб люди підготувалися до
великого дня Господа.

По-перше, нам слід знати,
скільки всього годин існує.
Під час роботи і годин пильнування подих молитви є
вкрай важливим для духовного життя та енергії, щоб іти в
правильному напрямку. «Хіба
дня не дванадцять годин? Як
хто ходить за дня, не спіткнеться, – цьогосвітнє бо світло він бачить» (Від Івана 11:9).
Згідно з притчею в Євангелії
від Матвія (20:1-14), Христос
правильно ділить дванадцять
годин роботи і після відпрацьованих одинадцяти годин
одна остання година завершує
години дня. Є також години
ночі, які юдеї ділили на три
сторожі.
Зверніть увагу на це особливе благословення: «Блаженні раби ті, що пан, коли
прийде, то знайде, що пильнують вони! Поправді кажу
вам: підпережеться він і їх посадовить, і, підійшовши, буде
їм послуговувати. І коли прийде о другій чи прийде о третій сторожі, та знайде так
само, – блаженні вони! Знайте
ж це, що коли б знав господар, о
котрій то годині підкрадеться
злодій, то він пильнував би, і
свого б дому не дав підкопати»
(Від Луки 12:37-39).
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ЗНАННЯ ГОДИНИ
Коли сторожа запитали:
«Яка пора ночі?», він дав точну відповідь: «Настав ранок, а
все ж іще ніч». Ісая пророкував
про падіння стародавнього
Вавилону і визволення юдеїв з
рабства. У пророцтві Ісаї сторожа просять сказати, що він
бачить. У відповідь він описує
армію, яка наближається. Потім чути голос, що проголошує: «Упав, упав Вавилон, а всі
статуї богів його порозбивані
об землю!» (Ісаї 21:9). Сторож
був упевнений, що визволення незабаром настане і буде
славний ранок для юдейських
бранців. У той самий час це
буде жахлива ніч руйнування
для тих, які раділи лиху юдеїв.
Той факт, що сторож не спав і
бачив ознаки наближення загибелі, дав йому можливість
видавати певний звук трубою.
«Настав ранок, а все ж іще
ніч». У цьому міститься важливий урок для нас.
Для того щоб видавати трубою певний звук, ми повинні
пильнувати і усвідомлювати, в котру годину ми живемо. Піонери адвентистського
руху спочатку очікували, що
Христос прийде навесні 1844
року. З сильним сподіванням
вони видавали трубою певний звук. Вони пильнували і
очікували, але були розчаровані, коли минула та година,
в яку вони очікували зустріти
Христа. Хоча вони розчарувалися, однак продовжували чекати. Отримавши мужність завдяки відновленому
дослідженню Божого Слова,
вони були переконані в тому,
що церкви, які заперечували
швидкий Прихід Ісуса і припинили будь-які дискусії на
цю тему, впали. Звістка Другого Ангела: «Упав Вавилон»
була доречно застосована до
цих церков. До цієї вістки
приєднався опівнічний крик,
що сповіщає словами прит10

чі про десять дів: «Ось молодий, – виходьте назустріч!»
(Від Матвія 25:6).
Десятки тисяч віруючих людей відгукнулися. Вони вийшли зі своїх гріховних церков,
щоб очікувати Прихід Христа
у другий очікуваний час, який
вирахували. На жаль, ця група
віруючих людей, хоча і є вірною своїй сторожі, була знову
розчарована. Проте, група адвентистських віруючих, хоча
надто зменшилася в кількості,
знову стала на сторожу. Їхнє
подальше дослідження Божого
Слова розкрило, що 22 жовтня 1844 року Ісус, замість того
щоб прийти на землю, покинув
Святе Небесної святині і увійшов до Святого Святих, аби почати Свою завершальну роботу
примирення до Свого Приходу
на землю. Це було світло Третьої ангельської звістки, останньої звістки, яку необхідно
сповістити світу. Усвідомлюючи це, вони повинні були й далі
видавати визначений трубний
звук. Тепер вони жили в годину, яку можна вважати третьою і останньою сторожею
ночі. У разі якщо хтось буде
сумніватися в значенні звістки
і години, в котрій вони жили,
вісниця Господа нагадала їм
про повчання Ісуса.
«Ісус Христос залишив нам
Свій заповіт: «Тож пильнуйте, – не знаєте бо, коли прийде
пан дому: увечорі, чи опівночі,
чи як півні співатимуть, чи
ранком. Щоб вас не застав, що
спите, коли вернеться він несподівано. А що вам Я кажу, те
всім Я кажу: Пильнуйте!» (Від
Марка 13:35-37). Ми пильнуємо й очікуємо Пана, Який повинен принести нам світанок
нового дня, щоб Він, коли вернеться несподівано, не знайшов нас сплячими. Про який
час іде мова? Не про явлення
Христа на хмарах небесних,
бо тоді ніхто вже з Його дітей
не буде спати. Ні, Він має на
увазі закінчення Свого слу-

жіння у Святому Святих Небесної святині, коли Він зніме
з себе священницький одяг і
зодягнеться в шати помсти і
коли Він урочисто проголосить:
«Неправедний – нехай
чинить неправду ще, і поганий – нехай ще опоганюється.
А праведний – нехай ще чинить правду, а святий – нехай
ще освячується!» (Об’явлення
22:11)».4
Зі Своєї милості Бог дарує
світло, щоб ми не залишилися
в темряві, але радше побачили
ознаки й знали, в котру годину ми живемо. «Бо ви всі сини
світла й сини дня. Не належимо ми ночі, ні темряві. Тож не
будемо спати, як інші, а пильнуймо та будьмо тверезі!»
(1 до солунян 5:5, 6).
Як Божий народ сьогодні,
коли Прихід Ісуса ще ближче, ніж коли ми увірували, ми
можемо також вважати, що
ми живемо в годину третьої і
останньої сторожі. Отже, чи
означає це, що ми можемо ослабити свою пильність?
Вісниця Господа пояснює:
«Я бачила, як проходить одна
сторожа за одною. Чи означає
це, що тепер можна послабити
пильність? О, ні! Нині потрібно бути подвійно пильними і
невпинно пильнувати, бо зараз залишилося менше часу,
ніж до завершення першої
сторожі. Тепер чекати залишилося набагато менше, ніж на
початку. Якщо до цього часу
ми не спали і проявляли невсипущу пильність, то в другу
сторожу повинні пильнувати
вдвічі більше. Коли минула
друга сторожа, настала третя,
і тепер абсолютно непростимо
послаблювати нашу пильність.
У третю сторожу треба пильнувати втричі ревніше».5
Який характер необхідно
проявляти в цей час випробування? «Тут терпеливість
святих, що додержують заповіді Божі та Ісусову віру!»
(Об’явлення 14:12).

«Якщо ми зараз проявимо
нетерпіння, значить, ми марно
надто ревно й енергійно досі
пильнували. Довга, похмура
ніч випробовує наше терпіння, але Бог зі Своєї ласки відсуває славний світанок, бо,
якби Господь прийшов, чимало людей були б знайдені
неготовими. Причина такого
довгого зволікання полягає
в тому, що Бог не бажає, аби
хто-небудь з Його народу загинув. Однак ми впритул наблизилися до світанку для
вірних людей і до ночі для
невірних. Чекаючи та пильнуючи, Божі діти повинні продемонструвати свій особливий
характер, своє відокремлення
від світу. Пильнуючи на своєму посту, ми зобов’язані довести, що воістину є мандрівниками і приходьками на землі.
Ті, хто люблять світ, настільки
очевидно відрізняються від
люблячих Христа, що помилки бути не може. Якщо люди,
які зайняті світськими турботами, енергійно, наполегливо
і честолюбно прагнуть надбати земний скарб, діти Бога не
узгоджуються зі світом, але
показують своїм щирим пильнуванням й очікуванням, що
змінилися, що цей світ – не
їхня батьківщина, а що вони
прагнуть до кращої, тобто Небесної вітчизни».6
ОСОБЛИВЕ БЛАГОСЛОВЕННЯ
Чому промовляється благословення на тих, які пильнують у другій і третій сторожі?
Згідно з притчею про десять
дів у Євангелії від Матвія (25
розділі), крик прокинутися
лунає опівночі. Це був заклик
Божого народу прокинутися
від сну і вірою вони увійшли
з Ісусом у Святе Святих. Хоча
всі дрімали, мудрі приготувалися до надзвичайного стану.
Під час зволікання вони поправляли свої світильники і
зберігали їх палаючими, а їхня
віра була зосереджена на Слові

Божому. Ці віруючі люди вірно пережили всі випробування під час Третьої ангельської
звістки, пильнуючи, чекаючи і
працюючи для Приходу Господа. Іван бачить серед них тих,
котрі померли у вірі в Третю
ангельську звістку. «І почув я
голос із неба, що до мене казав:
«Напиши: Блаженні ті мертві, хто з цього часу вмирає в
Господі! Так, каже Дух, – вони
від праць своїх заспокояться,
бо їхні діла йдуть за ними слідом» (Об’явлення 14:13). Чому
було вимовлене це особливе благословення? Відповідь
пов’язана з їхніми досвідами
під час останньої сторожі.
У книзі Малахії (3:1, 2) написане пророцтво про час,
коли почнеться Третя ангельська звістка: «Ось Я посилаю
Свого Ангола, і він перед обличчям Моїм приготує дорогу.
І нагло прибуде до храму Свого
Господь, Якого шукаєте ви, і
Ангол заповіту, Якого жадаєте. Ось іде Він, говорить Господь Саваот!»
Раптовий прихід в Його
храм відбувся в 1844 році,
коли Ісус увійшов до Святого
Святих Небесного храму. Що
Він звершує з того часу?
«І Він сяде топити та чистити срібло, і очистить синів Левія, і їх перечистить, як
золото й срібло, і будуть для
Господа жертву приносити в
правді» (Малахії 3:3).
За часів Старого Заповіту
сини Левія були посвячені на
служіння Господу в Його храмі. Сьогодні всі члени Церкви
покликані служити Господу.
Як духовний Ізраїль Божий
народ повинен нести всьому
світові світло Трьохангельських звісток. Це світло розкриває істину про заключну
роботу Ісуса у Небесній святині. Там Ісус сидить як Той,
Хто очищає і переплавляє
срібло, для того щоб видалити шлаки з середовища Його
народу, аби вони разом могли

піднести Йому жертву в праведності. Ця праведність буде
характером Христа, який досконало відображений в Його
народі. Захарія говорить про
тих в Ізраїлі, які витримають
процес очищення: «І станеться в цілому Краї, – говорить Господь, – дві частині в
нім витяті будуть, помруть,
а третя частина зоставлена
буде у ньому. І цю третю частину введу на огонь, і очищу
їх, як очищається срібло, і їх
випробую, як випробовується
оте золото. Він кликати буде
Ймення Моє, і Я йому відповім
і скажу: «Це народ Мій», а він
скаже: «Господь – то мій Бог!»
(Захарії 13:8, 9).
Де сини Левія? І якою є
їхня робота? «Коли ви побачите ковчега заповіту Господа, Бога вашого, та священиків-Левитів, що несуть його,
то ви рушите з вашого місця,
і підете за ним» (Ісуса Навина
3:3). Сини Левія несли ковчег
заповіту, в якому знаходилися Десять Заповідей. Де знаходиться ковчег заповіту? «А
за другою заслоною скинія, що
зветься «Святеє Святих».
Мала вона золоту кадильницю
й ковчега заповіту, усюди обкутого золотом, а в нім золота
посудина з манною, і розцвітле жезло Ааронове та таблиці заповіту» (До євреїв 9:3, 4).
Ковчег заповіту знаходився в
другому відділенні святині, у
Святому Святих.
Сьогодні сини Левія – це
всі ті, у яких Закон Божий
вписаний в серце й розум завдяки тому, що вони підкорили
свої гріховні серця Ісусові і
прийняли силу Святого Духа,
яка навертає, і які виконують
Закон у своєму житті. Ось що
значить приносити Господу
жертву в праведності.
Ті, хто померли у вірі в
Третю ангельську звістку, відважно увійшли вірою з Ісусом
у Святе Святих. Вони вірно
дотримувалися суботи, у той
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час коли світ знищив Божий
Закон, зневаживши суботу.
Отже, вони будуть особливо
благословенні, бо якраз перед
Приходом Ісуса «всі померлі,
які повірили у Трьохангельську звістку, виходять з могил прославленими, щоб стати свідками Божого заповіту
миру з тими, які виконували
Його Закон».7
Хоча вони й помруть перед
Його Приходом і не перенесуть небезпеки, які доведеться пережити іншим живим
святим, проте вони будуть
воскрешені, аби приєднатися
в останні миті останньої сторожі, для того щоб отримати
заповіт благословення і побачити Прихід Ісуса. Перед Його
поверненням могили відкриваються і «багато хто з тих,
що сплять у земному поросі,
збудяться, одні на вічне життя, а одні на наруги, на вічну
гидоту» (Даниїла 12:2).
МИ – ПСЕВДОСТОРОЖІ ЧИ ВІРНІ
СТОРОЖІ?
«Вартові на стінах Сіону
повинні були першими звістити про Прихід Спасителя, першими піднести свій
голос, проголошуючи Його
наближення, першими спонукувати народ приготуватися
до Його Приходу. Однак вони
жили безтурботно, мріючи
про мир і безпеку, а тим часом
народ спав у своїх гріхах. Ісус
побачив Свою Церкву подібною до безплідного фігового
дерева, яке гордовито хизувалося своїм листям, але не мало
дорогоцінних плодів. Церква
пишалася дотриманням релігійних форм, але в неї не було
духа справжнього благочестя,
смирення, каяття і віри, котрі
єдині можуть зробити її служіння приємним Богові. Замість плодів Духа процвітали
гордість, формалізм, марнославство, егоїзм, насильство.
Церква-відступниця закрила
очі на ознаки часу. Але Бог не
покинув її, залишався вірним
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їй, хоч вона й віддалилася від
Нього і Його любові; її члени
відмовились виконувати Божі
умови, тому Його обітниці
щодо них не здійснились».8
Для кого можуть бути виконані обітниці? Господь говорить: «На мурах твоїх,
Єрусалиме, Я поставив сторожу, – ніколи не буде мовчати вона цілий день та всю
ніч. Ви, хто пригадує Господа,
не замовкніть» (Ісаї 62:6).
Коли чотири ангели з 7 розділу книги Об’явлення починають відпускати вітри боротьби, щоб вони з повною силою
дули на землю, лихо за лихом
спіткає нас. Проте великі люди
цієї землі вигукують: «мир», а
миру нема» (Єзекіїля 13:10).
У той час як наш Великий
Сторож заступається перед
престолом Свого Отця за Останок, який ще не попечатаний, з глибоким жалем Він вигукує: «Моя кров, Отець, Моя
кров, Моя кров, Моя кров».
Як сторожі, що поставлені на
стінах Сіону, невже ми не піднесемо голос (див. Ісаї 52:8)?
Або ж ми будемо серед таких
вартових: «Його вартівники
всі сліпі, не знають нічого, всі
вони пси німі, які гавкати не
можуть» (Ісаї 56:10).
ВЕЛИКА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
Що ми, як поставлені сторожі, повинні робити, бачачи
меч Господа на землі? «Сину
Людський, Я настановив тебе
вартовим для Ізраїлевого
дому, – і як почуєш ти слово з
уст Моїх, то остережи їх від
Мене» (Єзекіїля 3:17). Дивіться
також Єзекіїля 33:2-6.
Яке застереження дане нам,
якщо наша труба не буде видавати певний звук? Особлива
відповідальність покладена на
піклувальників Церкви.
«Душам загрожує небезпека впасти в спокусу і загинути, якщо Божі служителі не
будуть вірно виконувати свій
обов’язок. Якщо з якоїсь причини їхнє духовне сприйнят-

тя притупиться настільки, що
вони не зможуть розпізнати
небезпеку і через це загинуть
люди, Бог спитає з їхніх рук
кров цих загиблих».9
«А ти, сину людський, – Я
дав тебе вартовим для Ізраїлевого дому, і ти почуєш з уст
Моїх слово, й остережеш їх від
Мене. Коли б Я сказав до безбожного: Безбожнику, ти конче помреш!, а ти не говорив би,
щоб остерегти безбожного від
дороги його, то він, несправедливий, помре за свій гріх, а його
кров Я вимагатиму з твоєї
руки» (Єзекіїля 33:7, 8).
Ніколи ще дана звістка не
була настільки актуальною і
застосованою з більшою силою, як сьогодні. Світ дедалі
більше відкидає Божі вимоги.
Люди стали зухвалими у своїх
гріхах. Нечестя жителів цього світу майже переповнили
чашу їхніх беззаконь».10
Брати та сестри, потрібно
серйозно задуматися про те,
що спасіння інших людей залежить від застереження, яке
дане нечестивим людям, щоб
вони навернулися від своїх
шляхів. Чому б не дозволити
слову Господа, яке було дане
нам пророком Ісаєю, об’єднати наші голоси та очі разом у
застереженні чи підбадьоренні, яке необхідно сповістити?
«Слухай, – твої сторожі зняли
голос, укупі співають, бо бачать вони око-в-око, коли до
Сіону Господь повертається»
(Ісаї 52:8).
ЛІТЕРАТУРА ЯК ЗАСІБ
«Члени Церкви, зверніть
увагу на важливість поширення нашої літератури і
присвячуйте цій роботі більше часу. Залишайте в домівках
людей журнали, трактати та
книги, які говорили б про Благу звістку в різних її проявах.
У нас немає часу, аби втрачати його. Нехай чимало людей
добровільно і безкорисливо
візьмуться за поширення літератури і таким чином допомо-

жуть донести застереження,
яке є настільки необхідним».11
ЗАКЛИК ПРОКИНУТИСЯ УСІМ НАМ
Як вартові «Господньої сторожі» (2 Хронік 23:6) ми спимо
чи пильнуємо? «І це тому, що
знаєте час, що пора нам уже
пробудитись від сну. Бо тепер
спасіння ближче до нас, аніж
тоді, коли ми ввірували. Ніч
минула, а день наблизився, тож
відкиньмо вчинки темряви й
зодягнімось у зброю світла. Як
удень, поступаймо доброчесно,
не в гульні та п’янстві, не в перелюбі та розпусті, не в сварні
та заздрощах, але зодягніться
Господом Ісусом Христом, а догодження тілу не обертайте
на пожадливість!» (До римлян
13:11-14).
«Робота швидко добігає
кінця, і всюди множиться беззаконня. У нас залишається
дуже мало часу для роботи.
Прокиньмося від духовного
сну і посвятімо Господу себе і

все, що маємо. Його Дух буде
завжди з вірними місіонерами, наділяючи їх силою для
служіння».12
Мої дорогі брати та сестри,
наш час обмежений, робота
швидко добігає кінця і нечестя
всюди збільшується. Що робимо ми? Ми й досі спимо?
«Через кожного, хто отримав Святого Духа, проявиться Його вплив, і всі свої сили
та здібності така людина використовуватиме у своєму
активному служінні. Усі, хто
дійсно прийняли Христа вірою, працюватимуть. Ці люди
відчують відповідальність за
душі, котрі гинуть. Кожного,
хто має пізнання істини, хто
є її хранителем, Бог тепер закликає прокинутися і передати Небесне світло іншим
людям.
Прокиньтеся, брати! Заради ваших власних душ,
пробудіться! Без благодаті
Христа ви нічого не зможете

робити! Працюйте, поки ви
можете працювати».13
Коли сьогодні задається запитання: «Стороже, яка пора
ночі?», наша відповідь має
бути: «Якщо ви питатимете,
то питайте та знову прийдіть!» (Ісаї 21:11, 12) і стійте
на Господній сторожі; ніч майже пройшла!
Посилання:
1. Євангелизм. – С.220.
2. Маранафа. – С.15.
3. Велика боротьба. – С.632.
4. Свідоцтва для Церкви. –
Т.2. – С.190.
5. Там саме. – С.193.
6. Там саме. – С.194.
7. Велика боротьба. – С.637.
8. Там саме. – С.315, 316.
9. Дії апостолів. – С.361.
10. Свідоцтва для Церкви. –
Т.7. – С.140, 141.
11. Християнське служіння. –
С.147.
12. Там саме. – С.80.
13. Там саме.
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РОЗПІЗНАЮЧИ ТАКТИКУ ВОРОГА
Дорін Бурка

У

міру того як ми наближаємося до Другого
приходу Ісуса, робота ворога
посилюється і досягає свого
апогею. Іван Богослов застерігає нас про те, що диявол
сходить з великою люттю, бо
знає, що мало йому залишилося часу (див. Об’явлення 12:12).
Хтось може сказати: «У
мене немає ворогів, я в мирі
з усіма». Але чи так насправді відбувається з істинними
послідовниками Христа? Ісус
пояснив, що так само як світ
ненавидів і переслідував Його,
так вони будуть ненавидіти
і переслідувати Його учнів.
Згідно з тим, що сказав Христос, ті, котрі ходять у праведності, зустрінуть опозицію і
зневагу. Часом над ними можуть насміхатися, їх можуть
ображати і неправильно розуміти, спокушати і кидати виклик, тому що ворог виступає
проти них. Будьте пильні! Ні
на мить не допускайте думки
про те, що ворог Христа спить
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або взяв відпустку, або що Божий народ має якусь перерву.
Ворог діє різними способами.
У Євангелії від Матвія
(13:24, 25) Ісус оповідає притчу, пояснюючи, що «Царство
Небесне подібне до чоловіка,
що посіяв був добре насіння на
полі своїм. А коли люди спали,
прийшов ворог його, і куколю
між пшеницю насіяв, та й пішов». Як цей ворог діє?
СТРАТЕГІЇ САТАНИ
1. Сатана – неправдомовець і батько неправди
Це стратегія, яку сатана
використав від самого початку: обманювати і зваблювати.
І ми повинні розуміти, що ця
тактика не застаріла. Вона використовується кожен день,
кожну мить, аби спробувати
ввести людей в оману. Деяким
людям древній ошуканець
розповідає теорію про великий вибух, іншим – що ще є
час підготуватися до Другого
приходу, ще іншим – що вони

можуть шанувати будь-який
інший день, окрім суботи сьомого дня. Христос розкрив характер сатани, коли докоряв
фарисеїв і правителів Свого
часу, кажучи: «Ваш батько – диявол, і пожадливості
батька свого ви виконувати
хочете. Він був душогуб споконвіку, і в правді не встояв,
бо правди нема в нім. Як говорить неправду, то говорить зо
свого, – бо він неправдомовець
і батько неправді» (Від Івана
8:44). Ми бачимо, що першим
прикладом обману на Землі
був випадок, коли сатана в образі змія розмовляв з Євою,
про що написано в книзі Буття (3:1, 4). Він сказав їй, що
вона не помре, а стане як Бог.
У своїй масштабній роботі обману сатана також використовуватиме ознаки та чуда.
2. Ознаки та чуда
«Його прихід – за чином сатани – буде з усякою силою й
знаками та з неправдивими
чудами» (2 до солунян 2:9). Ісус

описує, що в останні дні він
проявлятиме свою силу через
псевдохристів і псевдопророків, щоб спокусити, якщо
можливо, навіть вибраних
(див. Від Матвія 24:24).
3. Сатана спокушає людей
грішити
В юдейській пустелі сатана намагався спокусити Ісуса
згрішити, але він зазнав поразки. Хоча Ісус зруйнував
його плани, він не відмовився
від подальших спроб спокусити послідовників Христа.
Він продовжував ту ж роботу
спокуси Божого народу протягом усіх століть. Зважаючи на
це, апостол Павло сказав: «Та
боюся я, – як змій звів був Єву
лукавством своїм, щоб так не
попсувалися ваші думки, і ви
не вхилилися від простоти й
чистоти, що в Христі» (2 до
коринтян 11:3).
4. Сатана є причиною
недуг і хвороб
Ісус говорив про це у випадку з жінкою, яку сатана скував

хворобою на 18 років (див. Від
Луки 13:16). Ще один приклад
цього – Йов. Ми читаємо, що
сатана «ударив Йова злим гнояком від стопи ноги його аж до
його черепа» (Йова 2:7).
5. Сатана – вбивця
Ісус прийшов у світ, щоб ми
мали життя з наддостатком.
Сатана прийшов, щоб губити
життя, коли зможе. Він спонукав Каїна вбити свого брата.
«А за що він забив його? Бо лукаві були його вчинки, а брата
його – праведні» (1 Івана 3:12).
6. Сатана – обвинувач
«Скинений той, хто братів
наших скаржив, хто перед нашим Богом оскаржував їх день і
ніч!» (Об’явлення 12:10).
ТРИВОГИ В ЦЬОМУ СТОЛІТТІ
Багато людей, котрі очікують Другого приходу Ісуса,
турбуються про завтрашній
день. Однією з тактик ворога є
те, що він намагається зробити їх настільки зайнятими, що
вони приділяють дуже мало
часу для того, що є нетлінним.
У Євангелії від Матвія
(6:25) Ісус говорить нам: «Через те вам кажу: Не журіться
про життя своє – що будете
їсти та що будете пити, ні
про тіло своє, – у що зодягнетеся. Чи ж не більше від їжі
життя, а від одягу тіло?»
Вісниця Господа описує: «Я
бачила, що сатана велів своїм
ангелам розставити пастки в
першу чергу для тих, хто очікує Другого приходу Христа і
дотримується всіх Божих заповідей. Сатана сказав своїм
ангелам, що церкви сплять і
що, діючи з ще більшою силою
і помноживши псевдочудеса,
він зможе утримати їх під своєю владою. «Але ненависна для
нас секта суботників, – сказав
він, – невпинно перешкоджає
нам і позбавляє нас наших підданих, переконуючи їх дотримуватися ненависного Божого
Закону. Підіть і зробіть так,
щоб усі заможні люди загруз-

ли у своїх клопотах. Якщо ви
зможете змусити їх полюбити
все світське, вони залишаться
в наших тенетах. Вони можуть
сповідувати усе, що завгодно; головне, щоб вони більше
думали про гроші, ніж про
успіх Христового Царства
або про поширення ненависних для нас істин. Представте
їм світ у найпривабливішому світлі, щоб вони зробили
з нього кумира і полюбили
його. Ми повинні утримати у
своїх руках усі засоби, що нам
доступні. Чим більше грошей
послідовники Христа жертвують Йому на служіння, тим
більше вони шкодять нашому
царству і тим більшої кількості підданих вони позбавлять
нас. Щоразу, коли вони призначають євангельські зібрання в різних місцях, ми опиняємося в небезпеці. У цьому
випадку будьте дуже пильні.
Провокуйте, де це можливо,
заворушення і сум'яття, знищуйте любов один до одного,
бентежте і приводьте до зневіри їхніх служителів, бо ми ненавидимо їх. Пропонуйте тим,
хто має гроші, найслушніші
приводи, щоб тримати їх при
собі. Керуйте по можливості
фінансовими справами і доведіть їхніх служителів до нужди та відчаю. Це стримає їхній
запал і позбавить їх мужності.
Боріться за кожну п'ядь землі.
Зробіть жадібність та любов до
земних скарбів головними рисами їхнього характеру. Доки
пануватимуть ці риси, спасіння і благодать безсилі. Оточіть
їх всілякими спокусами, і вони
потраплять у наші тенета. Ми
не тільки заволодіємо ними,
але й покладемо край їхнім
спробам привести людей до
вічності. Якщо хто-небудь захоче пожертвувати на Божу
справу, пробудіть у ньому скупість, щоб дари його були мізерними».1
Ворог ненавидить групу
тих людей, котрі шанують су15

боту, і він стурбований, коли
вони гарячі й посвячені істині
та Божій справі. Він хоче зупинити будь-яке просування
цієї місії, і якщо він зможе це
зробити, то виграє битву проти Божого народу. Отже, у нас
є два варіанти:
1. або йти вперед в істині
та нести Євангелію світові;
2. або сповідувати істину
своїми устами, а на ділі більше
турбуватися про тлінні речі,
показуючи, що наше серце не
об’єднане із Христом або повністю відкинути Ісуса.
Лише одну з цих двох альтернатив варто вибрати.
ТИМЧАСОВІ ЗАДОВОЛЕННЯ
Багато людей думають: «У
мене тільки одне життя, і я
хочу прожити його в повній
мірі. Я хочу їсти, я хочу пити, я
хочу тільки веселитися і робити все, що забажає моя душа».
Як же стосовно тих, котрі готуються до зустрічі Господа в
ці останні дні історії землі? Чи
шукаємо ми тимчасових задоволень, чи у нас є вища і благородніша мета, щось, що триватиме не мить, а всю вічність?
Уподібнюймося до вірного
Еноха, чий розум перебував у
Бозі.
«Чи хочете ви мати життя
вічне? Якщо так, то ви повинні відвернутися від задоволень
світу».2
Бог не проти того, щоб
Його народ мав радість і щастя в цьому світі. Проблема
з'являється, коли задоволення
відвертають наші думки від
нашого Творця, крадуть нашу
енергію і роблять нас рабами
речей цього світу.
«Коли людина зосереджується на своєму «я», вона відвертається від Христа, Джерела життя та сили. Ось чому
сатана увесь час намагається
відвернути увагу людей від
Спасителя й тим самим перешкодити їхньому спілкуванню
і єднанню з Христом. Задово16

лення світу, турботи, непорозуміння і сум життя, помилки
інших чи ваші власні помилки
та недосконалості – кожне з
перерахованого, чи все разом
узяте сатана використовує,
щоб відвернути наш розум».3
НЕХТУЮЧИ ПІДГОТОВКОЮ
Коли ми складаємо іспит,
важливим ключем до успіху
є час приготування. Чимало студентів недбалі в цьому.
Вони відкладають підготовку
і потім в день перед іспитом
починають вчитися і намагаються зробити необхідну підготовку, яка була б ефективнішою, якби вони готувалися
довше. У тих, хто очікує Другого приходу Ісуса, спостерігається подібний синдром. Вони
турбуються про те, що не готові, однак відкладають саму підготовку до того часу, коли буде
виданий недільний закон. Тоді
буде вже занадто пізно. Тепер
час для підготовки!
«Час випробування прийде
до всіх. Як ми поводимося під
час випробування та Божої
перевірки?.. Характер повинен бути сформований нами
особисто... Небезпечно нехтувати підготовкою душі до
вічності і відкладати примирення з Богом до смертного
одра».4
Ворог спокушає людей нехтувати своєю духовною підготовкою. Коли вони молоді, він
говорить їм: «Тепер ви молоді,
насолоджуйтеся життям, веселіться, займайтеся кар'єрою.
Потім, коли ви вступите в
шлюб, то зможете віддати своє
життя Ісусу». Коли ж вони
вступають у шлюб, він приходить і каже: «Тепер ви дуже
зайняті, у вас є дві роботи,
потрібно виховати дітей і потім одружити їх. Ви зможете
це зробити, коли вийдете на
пенсію». Коли людина старіє
або досягає пенсійного віку і
думає, що зараз сприятливий
час для підготовки, диявол го-

ворить: «Тепер занадто пізно,
знаєш скільки всього поганого
і скільки гріхів ти зробила за
своє життя? Бог не зможе пробачити тебе». Пам'ятайте, сатана – ошуканець! Підготовку не
можна відкладати. «Ось тепер
час приємний, ось тепер день
спасіння!» (2 до коринтян 6:2).
КРИТИКА Й ОСУДЖЕННЯ
Боже Слово дає нам точне
керівництво щодо того, чим ми
повинні займатися в ці останні
дні. Нам необхідно проголошувати звістку і застерігати
людей про те, що насувається
на цей світ. Іноді ворог з успіхом відвертає нашу увагу від
звістки і спокушає нас критикувати й міркувати про мотиви та дії інших людей. Я тут не
говорю про явний і відкритий
гріх, ми маємо конкретне повчання про те, як впоратися з
ним. Однак коли люди роблять
припущення і судять інших,
ґрунтуючись на простих припущеннях, – це тактика сатани, щоб ми були зосереджені
на речах, які є не тільки менш
важливими, але й насправді є
небезпечними для нашого духовного стану.
«Ми повинні йти вперед і
проголошувати добрість Бога
і ясно відкрити Його істинний характер перед людьми.
Ми повинні відображати Його
славу. Чи чинили ми так у минулому?..
Чи не осуджували ми наших
братів, критикуючи їхні слова та дії? Значить Божа любов
не запанувала в наших душах.
Зробімо рішучі зміни».5
Бог завжди перевіряє нас у
тому, як і за що ми осуджуємо
інших людей.
«Практично марно намагатися реформувати інших
людей, критикуючи те, що ми
можемо вважати поганими
звичками. Такі зусилля зазвичай приносять більше шкоди,
аніж користі».6

«Нехай між вами не буде
осудження. Це робота ворога.
Якщо він може спонукати тих,
котрі сповідують християнство, звинувачувати та осуджувати, то вони тим самим
служать йому так, як він цього
хоче. Нехай ніхто, піддаючись
почуттю заздрості, не послабляє руки свого брата, аби довірена йому робота була зіпсована».7
НАШ ВОРОГ ДУЖЕ ХИТРИЙ
«Щойно сатана зможе відокремити душу від Бога, єдиного Джерела сили, він постарається розбудити порочні бажання тілесної людської природи. Робота ворога не є раптовою; з самого початку вона
не є несподіваною і такою,
що лякає, вона таємно руйнує
твердиню принципу».8
«У нас є підступний ворог,
який протидіє нам, – диявол!
Тільки Христос могутній і в
повній мірі здатний протистояти його силі, тому ми повинні перебувати з Ісусом кожну
мить. Ми – ледачі, безглузді
люди, і не помічаємо хитрощів,
пасток і тенет, які розставлені сатаною для необережних
ніг. Тому нам необхідно знати,
куди і як ми йдемо, щоб кожен
наш рух здійснювався в Бозі.
Своє «я» не повинно говорити
про себе так, щоб його чули».9
ВИКРИВАЮЧИ МІФ
Протягом багатьох поколінь
сатана намагався змусити людей повірити в те, що його не існує. Він придумав усілякі карикатури та історії про диявола з
вилами, рогами й хвостом. Однак це тільки міф, щоб застати
нас зненацька. Далі, «сатана, в
міру того, як ми наближаємося
до кінця часу, буде діяти з величезною силою, щоб зводити і
винищувати, поширюючи при
цьому думку, нібито його взагалі не існує. У цьому й полягає
тактика сатани приховати себе
і свої дії».10

«Якщо Бог дав Своїм дітям
обітницю милості й охорони,
то це тому, що їм доведеться
зустрітися з могутніми силами зла – численними, рішучими і невтомними. Той, хто недооцінює їхню лютість і силу,
перебуває в небезпеці».11
«Бо ми не маємо боротьби проти крови та тіла, але
проти початків, проти влади,
проти світоправителів цієї
темряви, проти піднебесних
духів злоби» (До ефесян 6:12).
«Великий ошуканець найбільше боїться, що нам стануть відомі його підступи».12
Хоча ворог діє з повною силою та майстерністю, щоб ошукати, якщо можливо, навіть
вибраних, Біблія пообіцяла
особливий захист тим, які обирають Бога як свою Гарантію.
ОБІЦЯНА ОГОРОЖА НАВКОЛО НАС
У цій боротьбі ми не самотні. Нам обіцяний захист, і саме
тому Бог був звинувачений
сатаною в тому, що Він з усіх
боків оточив захистом Йова,
його дім і все, що у нього було
(див. Йова 1:6-12).
«Звичайно, сила і злоба сатани та його воїнства могли б
викликати в нас тривогу, якби
ми не мали захисту і спасіння в
набагато переважаючій силі нашого Спасителя. Ми старанно
закриваємо двері наших осель
на замки і засуви, щоб зберегти
життя і майно від лихих людей,
але рідко думаємо про злих ангелів, котрі постійно шукають
доступу до нашого серця і від котрих ми не можемо захиститися
власними силами. Якщо б їм
було дозволено, вони б затума-

нили наш розум, завдали б нам
тілесних мук, знищили б майно
і життя... Однак ті, які йдуть за
Христом, завжди перебувають
у безпеці під Його опікою. Могутні ангели посилаються з Неба
для їхньої охорони. І злий ворог
не може проникнути через сторожу, яку Бог поставив навколо Своїх дітей».13
«Ісус ніколи не залишить
жодної душі, за котру Він помер. Душа переможена спокусами може залишити Його, але
Христос ніколи не відвернеться від тих, за кого Він віддав як
викуп Своє життя. Якби наш
духовний зір був гострішим,
ми побачили б пригнічені горем душі, що розчарувалися в
житті й шукають собі смерті.
Проте ми побачили б ангелів,
які поспішають на допомогу
цим спокушуваним душам, що
стоять, ніби на краю прірви».14
Насправді в боротьбі між
Христом і сатаною останній
вже програв у битві. Тому він
у люті і ходить, ричучи, як лев,
що шукає кого пожерти. Ми не
повинні недооцінювати його
силу. У 10 розділі книги Даниїла ми можемо мигцем побачити цю духовну боротьбу, де
читаємо, що після 21 дня лютої
духовної боротьби до Божого
ангела приєднався архангел
Михаїл, Який прийшов протистояти сатані та його воїнству,
коли той впливав на Кіра. Слава Богу, Михаїл переміг!
ХРИСТОС ПЕРЕМІГ ДИЯВОЛА
Під час перебування Христа
на землі Господь ніколи не давав дияволу можливість сказати, що Він упав у якійсь спо-

«Задоволення світу, турботи, непорозуміння і сум життя, помилки інших чи ваші
власні помилки та недосконалості – кожне з перерахованого, чи все разом узяте
сатана використовує, щоб відвернути
наш розум»
17

кусі. «Бо ми маємо не такого
Первосвященика, що не міг би
співчувати слабостям нашим,
але випробуваного в усьому, подібно до нас, окрім гріха» (До
євреїв 4:15).
Перемога Ісуса – це наша
гарантія в тому, що ми можемо перемогти гріх і диявола.
Він – наш старший Брат, Який
пішов попереду нас, аби зробити шлях до перемоги можливим, і Він пропонує Свою
силу нам у нашому житті.
ЗНАННЯ ШЛЯХУ
У будь-якому зимовому
лижному змаганні в професійному спорті завжди існує
необхідність, щоб хтось заздалегідь перевірив шлях і проклав перший слід для учасників змагання задля їхньої безпеки, щоб вони не звернули з
безпечного шляху. Подібним
чином у духовному змаганні
Христос є Той, Хто пройшов
цей шлях першим. Він приготував шлях, яким ми можемо
впевнено йти. Хоча на ньому
можуть бути якісь пагорби,
бордюри і небезпечні кути, Він
пройшов шлях першим. «Тому
мусів бути Він у всьому подібний братам, щоб стати милостивим та вірним Первосвящеником у Божих справах, для
вблагання за гріхи людей. Бо в
чому був Сам постраждав, випробуваний, у тому Він може й
випробовуваним помогти» (До
євреїв 2:17, 18).
МИ МОЖЕМО ПЕРЕМОГТИ
«Ісус дав нам приклад і показав, як ми можемо протистояти сатані та перемогти його.
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Безмежною ціною Божий Син
прийшов у світ, аби протидіяти роботі ворога. Він прийшов
знищити гріх і привніс праведність, давши людині можливість співпрацювати з Божественними силами. Він зайняв
тверду позицію на підставі Божого Слова. «Написано» було
зброєю, з якою Він протистояв
ворогові та відбивав його нападки».15
«У Христі кожна душа, яка
спокушається, може знайти
досконалу й абсолютну допомогу. Небезпеки зустрічаються на кожному шляху, але
весь Небесний Всесвіт стоїть
на сторожі, щоб ніхто не спокушався більше, ніж він зможе
перенести».16
ВИСНОВОК
«Робота ворога... починається з малого – зі зневаги вірністю Богові й абсолютної надії
на Нього, зі схильності поступитися вимогам світу заради
збільшення кількості членів у
церковних книгах. Однак незабаром велика прірва з'являється між позицією пастуха отари і ясними істинами Божого
Слова. Наша єдина безпека полягає в дослідженні Писання і
тривалому перебуванні на колінах перед Богом, з благанням
наділити вас Його Духом, щоб
коли ворог прийде, як потоп,
Дух Господа підняв за вас прапор проти нього».17
Тактика і хитрощі сатани
будуть добре відомі Божим
дітям. Проте вони не будуть
головним чином зосереджені
на цьому. Вірні люди, які очікують Господа і намагають-

ся наблизити Його швидкий
Прихід, докладають усіх своїх
зусиль, використовують увесь
свій час і енергію, щоб спасати душі, які знаходяться у
темряві. Чи готові ви сприяти
просуванню Божого Царства?
Чи готові ви відмовитися від
тимчасового комфорту заради
справи Христа? Саме про це
нам слід замислитися, і, якщо
ми приймемо рішення слідувати за Ним усім серцем, Господь
дасть нам волю і силу звершити Його роботу. Амінь!
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ЯК ЗА ДНІВ НОЯ
Назарено Турушима

Г

осподь був сповнений
жалю до людства через
його стан; це завдавало болю
Його серцю. Але чому? Чому
Він вирішив знищити світ потопом? Яке відношення мають
дні Ноя до наших днів? «І, як
було за днів Ноєвих, то буде
так само й за днів Сина Людського: їли, пили, женилися, заміж виходили, аж до того дня,
коли «Ной увійшов до ковчегу»;
прийшов же потоп, – і всіх вигубив» (Від Луки 17:26, 27).
ДОПОТОПНИЙ СВІТ
«До знищення стародавнього світу потопом були талановиті люди, люди, які володіли
знанням та майстерністю. Однак вони стали розпусними у
своїх помислах, тому що усунули Бога зі своїх планів та
нарад. Вони були розумні для
скоєння того, що Бог ніколи не
казав їм робити, розумні для
вчинення зла».1
Людство швидко збільшилося в кількості, як і нечестя.
Усього десять поколінь знадобилося, щоб «бачив Господь, що
велике розбещення людини на
землі, і ввесь нахил думки серця
її – тільки зло повсякденно... І зі-

псулась земля перед Божим лицем, і наповнилась земля насильством» (Буття 6:5, 11).
Скрізь панувала аморальність. Не було нічого доброго
в людстві; їхні серця були настільки розбещені, що тільки «лихі думки, душогубства,
перелюби, розпуста, крадіж,
неправдиві засвідчення, богозневаги» виходили з них (Від
Матвія 15:19). Внаслідок свідомої зневаги до Божого Слова
вони потонули у водах потопу.
У ЧОМУ БУЛА ЇХНЯ ПОМИЛКА? ЯК ЦЕ
ВІДБУЛОСЯ?
«Гріх допотопного світу полягав у спотворенні того, що
саме собою було законним.
Вони спотворили Божі дари,
використовуючи їх для задоволення своїх егоїстичних бажань.
Потурання апетиту і ниці пристрасті спотворили всі їхні думки. Жителі допотопного світу
були рабами сатани, які були керовані та контрольовані ним».2

ликому достатку плоди землі
для задоволення фізичних потреб. Їхній гріх полягав у тому,
що вони, вживаючи ці дари, не
віддавали подяки своєму Подателю та опоганювали себе,
потураючи бажанню свого
апетиту без усяких меж».3
«Жителі світу часів Ноя
були знищені, тому що розбестилися через потурання
спотвореному апетитові».4
«Їм подобалося позбавляти
тварин життя. Вони вживали їх у їжу, і це посилило їхню
жорстокість та лютість і призвело до того, що вони дивилися на кров людей з разючою
байдужістю».5
ОДРУЖЕННЯ ТА ЗАМІЖЖЯ
«Саме по собі одруження
[жителів допотопного світу]
не було порушенням Закону. Шлюб є задумом Божим,
однією з перших постанов,
установлених Творцем. Він
дав спеціальні вказівки щодо
цього обряду, наділивши його
святістю і красою. Однак Божі
ЇЖА ТА ПИТВО
вказівки були забуті, справжнє
«Бог засудив людей допо- призначення шлюбу спотворетопного світу не за те, що вони не; він став служити вдоволенїли й пили. Він Сам дав їм у ве- ню пристрастей».6
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Те, що призвело до спотворення цього Божественного
встановлення, – неправильні союзи. Вірні сини Сифа, на
жаль, втратили свій моральний орієнтир, звернувши свій
погляд на сліпучу красу безбожних дочок Каїна, одружуючись з ними не за їхні чесноти, а виключно за їхню красу.
«Коли сини Бога змішалися з людськими синами, вони
розбестилися і, укладаючи з
ними шлюби, втратили, через вплив своїх дружин, свій
особливий, святий характер
і з'єдналися з синами Каїна в
їхньому ідолопоклонстві. Багато хто відкинув Божий страх
і зневажив Його заповіді».7
Після введення полігамії,
у міру збільшення кількості
дружин у чоловіків, збільшувалися безбожність та нещастя.
«Сатана особливо намагався спотворити шлюбне встановлення, послабити його зобов'язання і зменшити його
святість, тому що немає вірнішого способу стерти Божий
образ у людині і відчинити
двері нещастю та пороку».8
ПОГАНА КОМПАНІЯ
Існує стара приказка, котра каже: «Скажи мені, хто
твій друг, і я скажу тобі, хто
ти». Біблія ясно говорить: «Не
дайте себе звести, – товариство лихе псує добрі звичаї!»
(1 до коринтян 15:33). Це була
сумна історія багатьох людей
за днів Ноя, які знали істину,
прийняли її та жили згідно з
нею, але, обравши погану компанію, втратили свій моральний компас і навіть бажання
спастись, – тому загинули.
«Ті люди, які повірили Ною,
коли він почав будувати ковчег, втратили свою віру через
спілкування з невіруючими
людьми, які пробуджували в
них колишню любов до розваг
та всього показного».9
«Коли час випробування
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закінчувався, жителі допотопного світу поринули у збуджуючі розваги і бенкети. Люди,
що володіли владою та мали
вплив, спрямовували всі свої
зусилля на те, аби думки людей були зайняті пошуками
задоволень і веселощів, щоб
остання серйозна вістка застереження не справила на них
відповідного враження».10
ОБМАН ТА СУМ'ЯТТЯ
«За днів Ноя переважна
більшість протистояла істині і була зачарована нитками
обману. Земля була сповнена
насильством. Війна, злочини, вбивства були звичайною
справою. Так само буде і перед
Другим приходом Христа».11
СПРАВЖНІЙ СТАН СПРАВ СЬОГОДНІ
«Так звані послідовники
Христа їдять і п'ють з п'яницями, у той час як їхні імена
внесені до церковних книг.
Нестриманість
послаблює
моральні та духовні сили,
відкриваючи шлях для потурання задоволення низьких
пристрастей. Тисячі людей не
відчувають жодного морального обов’язку, щоб стримувати свої чуттєві бажання, і
стають рабами хтивості. Люди
живуть лише задля чуттєвих
насолод, заради переваг цього
світу і швидкоплинного життя».12
НЕНАЖЕРЛИВІСТЬ
«У наш час гріх, що виявляється в нестриманості до їжі та
питва, настільки очевидний,
що Бог не завжди терпітиме
його. Людина доводить до надмірності те, що є законним, і
все її єство зазнає наслідків
порушення встановлених Богом законів».13
Такі хвороби, як діабет,
остеопороз, рак кишечника,
ожиріння, підвищений кров'яний тиск, подагра, карієс, серцево-судинні захворювання та
багато інших ослаблюють сус-

пільство, головним чином через нестримність. Дослідження підтверджують, що кожна
п'ята смерть у світі пов'язана
з неправильним харчуванням.
Причина: надлишок солі, цукру або споживання м'яса, а
також недостатнє споживання
цільнозернових та фруктів.
АМОРАЛЬНІСТЬ
Чимало християн ризикнули укласти неправильні шлюбні відносини, що призвели до
гірких досвідів, і про які багато
хто жалкує. Кількість шлюбів,
що були укладені відповідно
до Божого задуму, зменшується з кожним днем, а кількість
розлучень зростає, а також
одностатевих шлюбів, які визнаються у більш ніж 30 країнах. Суспільство бажає жити
неприборкано, без обмежень
чи відповідальності; аморальність – хліб насущний.
«Мені була показана страшна картина – становище, в
якому перебуває світ. Усюди
панує аморальність. Розпуста – особливий гріх цього
віку. Ще ніколи порок не підіймав так зухвало свою потворну голову, як сьогодні.
Люди немов заціпеніли, а ті,
що люблять цнотливість й
правдиву доброчесність, ледве не впадають у відчай, коли
бачать зухвалість, силу та розмах гріха».14
Принципи моральності та
непорочності були втрачені
через те, що багато християн
обрали погану компанію, і це
привело нас до того, що ми
втратили з поля зору Спасителя. Ми пливемо за течією звичаїв і насолод світу настільки
сильно, що ризикуємо втратити свою душу.
НАСИЛЬСТВО ТА ТЕРОРИЗМ
У наш час людство, яке вироджене через гріх, слідує тим
самим шляхом щодо тероризму. У всьому світі сотні терористичних угруповань продовжують сіяти страх серед

людства. Терористичні атаки
постійно відбуваються у всьому світі. Повідомляється, що
в певних віруваннях стало дедалі більш прийнятним вбивство якомога більшої кількості
членів інших релігійних спільнот. Моральні обмеження зникають.
За останні 90 років війни
вбили більше людей, ніж за
останні 500 років. Існує припущення, що тільки в 20 столітті 203 мільйони людей загинули від війни, включаючи
2 мільйони дітей, і стали каліками ще 4-5 мільйонів людей. Міжнародна організація
«Врятуймо дітей» повідомила,
що понад 100 000 дітей щороку помирають від збройних
конфліктів. Ще 73 мільйони
в рік помирають від абортів.
Насильство дедалі більше поширюється, як і передбачило
пророцтво (див. Осії 4:1-3).
Всюди існує нечесність, обман та банкрутство, насильство та кровопролиття. Вдів та
сиріт грабують, позбавляючи
їх усього, що вони мали. Ігри,
кінні перегони та різні розваги
повністю займають розум. Це
нечестя і жорстокість досягнуть такої міри, що Бог явить
Себе у всій Своїй величі. Незабаром нечестя цього світу
досягне своїх меж і, як за днів
Ноя, Бог зіллє Свої суди.
ПОСЛАНІ ЗАСТЕРЕГТИ СВІТ
Перед потопом Бог наказав
Ною застерегти світ, щоб спонукати людей до покаяння і
щоб вони уникнули загибелі.
Так само, в міру наближення
Другого приходу Христа, Господь посилає Своїх слуг із
застереженням приготуватися до цієї великої події. Багато людей жили в порушенні
Божого Закону, і зараз у великій милості Господь закликає
їх коритися Його священним
заповідям. Усім, хто залишає
свої гріхи через покаяння та
віру в Христа, пропонується

прощення. Однак над вірними
людьми сьогодні глузують так
само, як і над Ноєм.
«За днів Ноя жителі допотопного світу сміялися і знущалися з того, що вони називали забобонними страхами і
побоюваннями проповідника
правди. Його відкидали як
мрійника, дивака, фанатика та
панікера».15
«Великі та вчені люди стверджували, що такий водний
потоп, як передбачав [Ной],
ніколи не відбувався, і він ніколи не настане».16
«Протягом ста двадцяти
років [Господь] посилав їм застереження через Свого слугу
Ноя. Однак так милостиво дарований їм час випробування,
вони використовували для
висміювання Ноя. Ці люди
висміювали його та критикували. Вони насміхалися з його
особливого завзяття і гострого усвідомлення судів, про
які Бог сказав, що безперечно
зіллє. Вони говорили про науку та про закони, які керують
природою. Потім вони влаштували веселощі, висміюючи
слова Ноя, і називаючи його
божевільним фанатиком».17
Ці глузування ще більше
посилилися, коли Ной увійшов до ковчегу. Протягом
семи днів люди збиралися
навколо ковчегу, висміюючи і
навіть несамовито вимовляючи слова зневаги та глузувань.
Сьогодні, як за днів Ноя, християни і Сам Христос є об'єктом глузувань і богохульства. І
що ще гірше, представляються
неправдиві історії про життя
Ісуса, щоб виправдати і заохочувати гріхи, що деградують,
через кінофільми, телебачення та ін. Апостол добре описав
це: «Насамперед знайте оце,
що в останні дні прийдуть із
насмішками глузії, що ходитимуть за своїми пожадливостями, та й скажуть: «Де обітниця Його приходу?» (2 Петра
3:3, 4).

«Слуги Господні будуть
названі фанатиками. Проповідники закликатимуть народ
не слухати їх. Ной зустрівся з
таким самим ставленням, тоді
як Божий Дух спонукав його
сповіщати звістку, незважаючи на те, слухатимуть його
люди, чи уникатимуть».18
«Наші сучасники відкидатимуть урочисту звістку
застереження, як це робили
жителі допотопного світу за
часів Ноя. Вони посилатимуться на тих псевдовчителів, котрі передбачали подію
і встановлювали точний час, і
почнуть говорити, що вірять
нашим попередженням не
більше, ніж попередженням
цих людей. Світ сьогодні налаштований саме так. Невір’я
поширене всюди, а з проповіді про Другий прихід Христа
знущаються і глузують. Ось
чому сьогодні особливо важливо, щоб віруючі в істину для
нашого часу показали віру зі
своїх вчинків. Вони повинні
освятитися через істину, яку
сповідують».19
«Якщо християнин процвітає і розвивається у всьому,
він повинен робити це серед
тих, які не знають Бога, серед
глузування, якого він зазнає.
Він повинен стояти прямо, як
пальма в пустелі».20
СПАЛЕНЕ СУМЛІННЯ
«Віра та вчинки Ноя були
єдиними. Будівництво ковчега відбувалося серед знущань,
глузувань і образ від людей
похилого віку та молоді. Коли
вони побачили останню ознаку – приготування до того,
щоб люди та звірі були взяті до
ковчегу, – тоді веселощі й глузування посилилися... Розум
був спотворений потуранням
апетиту і низькими, тілесними розвагами; вони відкинули
Господа Бога, Який викупив їх,
і совість стала несприйнятливою».21
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БЛАГОДАТІ БІЛЬШЕ НЕМАЄ
«Після закінчення семи
днів почали збиратися хмари.
Це було нове видовище, бо
люди ніколи раніше не бачили
хмар. До цього часу дощу ніколи не було, земля зрошувалася
росою. Хмари дедалі більше
згущалися, і невдовзі почали падати перші краплі дощу.
Проте люди переконували
себе, що нічого тривожного не
відбувається. Але незабаром у
них склалося враження, ніби
відчинилися небесні вікна, бо
дощ перетворився на могутню
зливу. Якийсь час земля вбирала її, але потім вода почала
підніматися, і щодня вона піднімалася дедалі вище. Щоранку, коли люди виявляли, що
дощ усе ще йде, вони у розпачі дивилися один на одного, і
щовечора повторювали: «Дощ
усе ще йде!» Одна й та сама
сцена повторювалася щоранку
й щовечора.
Дощ лив сорок днів та сорок ночей. Вода проникла до
будинків і погнала людей на
дахи храмів, які вони звели
для поклоніння ідолам. Проте
стихія змивала і ці храми. У
земній корі з'явилися розломи, і підземні води вирвалися
на поверхню».22
Праведні й безбожні люди
продовжать жити на Землі у
своєму смертному стані, вони
будуть садити, будувати, їсти
й пити, не усвідомлюючи, що
остаточне, незмінне рішення
вже проголошене в Небесній
святині. За днів Ноя люди поза
ковчегом продовжували жити
своїм безтурботним, люблячим задоволення життям і насміхалися над застереженнями про суди, що насуваються,
і так буде в Прихід Людського
Сина.
«Тихо, непомітно, як злодій,
котрий скрадається вночі, настане вирішальна година, коли
визначиться доля кожної людини, і винні будуть назавжди
22

позбавлені запропонованої їм
милості».23
«Ми маємо найкраще використати свої нинішні можливості. Ми не отримаємо іншого випробування, протягом
якого зможемо підготуватися
до Неба. Це наша єдина і остання можливість сформувати
характер, який дасть нам право на майбутню оселю, що підготовлена Господом для всіх,
хто дотримується Його заповідей».24
ПСЕВДОКАЯТТЯ ПОВТОРИТЬСЯ
«Буря продовжувала шаленіти, розмітаючи в різні
боки будівлі, дерева, каміння
та ґрунт. Неможливо описати
жах, який охопив людей і тварин. Ревіння розбурханої стихії пересилювало голосіння
людей, що знехтували авторитетом Божим... Тієї жахливої
години люди побачили, що до
загибелі їх призвело порушення Божого Закону. Однак хоча
й визнавали свій гріх через
страх перед покаранням, проте не відчували справжнього каяття та огиди до гріха. І
якщо б суд над ними було скасовано, вони продовжували б
виявляти свою повну зневагу
до Неба. Коли Божі суди прийдуть на землю перед тим, як
світ буде знищений вогнем,
нерозкаяні люди так само зрозуміють, у чому полягає їхній
гріх, а саме: в презирливому
ставленні до Його святого Закону. Однак справжнього каяття в них буде не більше, ніж
у прадавніх грішників».25
ЧЕРЕЗ СВОЄ ЗЛО СВІТ БУДЕ ЗНИЩЕНИЙ ЗНОВУ
«Небо було напочатку, а
земля із води та водою складена словом Божим, тому тодішній світ, водою потоплений, згинув. А теперішні небо й
земля заховані тим самим словом, і зберігаються для огню
на день суду й загибелі безбожних людей... День же Господній

прибуде, як злодій вночі, коли
з гуркотом небо мине, а стихії, розпечені, рунуть, а земля
та діла, що на ній, погорять»
(2 Петра 3:5-7, 10).
НЕБЕЗПЕКА ВТРАТИТИ ТЕРПІННЯ
«Яким небезпечним є становище тих, хто, втомившись
від чекання, починають захоплюватись світськими розвагами. У той час, коли ділова
людина буде зайнята гонитвою за наживою, любителі
розваг задовольнятимуть свої
примхи, а дочка моди впорядковуватиме своє вбрання, – тієї години Суддя усього
світу винесе вирок: «ти зважений на вазі, і знайдений легеньким» (Даниїла 5:27)».26
ТРИ КЛАСИ ЛЮДЕЙ ЗА ЧАСІВ НОЯ
1. Вірні, котрі померли
перед потопом.
2. Ті, котрі відступили, а
також ті, які повністю ігнорували застереження.
3. Вірні, які були спасенні.
«Протягом ста двадцяти років Ной проголошував звістку
застереження
допотопному
світові; але мало хто розкаявся. Деякі теслярі, яких він наймав на будівництво ковчегу,
повірили звістці, але померли
перед потопом; інші люди, які
були навернені Ноєм, відступили».27
«Спочатку, здавалось, чимало людей прийняли вістку
застереження; проте вони нещиро розкаялися перед Богом.
Люди не бажали відмовитися
від своїх гріхів... Переможені
пануючим невірством, вони,
врешті-решт, приєдналися до
своїх колишніх однодумців,
відкидаючи серйозне застереження. Декотрі були твердо
переконані у словах проповідника, прислухалися до слів
перестороги, але навколо них
було так багато глузіїв та насмішників, що й вони прониклися тим самим духом і від-

кинули милостиве запрошення. Незабаром такі люди стали
найзухвалішими та найнепокірнішими безбожниками, бо
немає людини більш необачної, яка б так глибоко погрузла у гріхах, як та, котра колись
отримала світло, але вчинила
опір голосу викриття Духа Божого».28
БОЖИЙ ЗАКЛИК СЬОГОДНІ
Ной був тією віруючою людиною, яку можна було назвати вісником праведності, вісником, який знайшов милість
в очах Господа. «Ной знайшов
милість у Господніх очах... Ной
був чоловік праведний і невинний у своїх поколіннях. Ной з
Богом ходив» (Буття 6:8, 9).
«Вірою Ной, як дістав був
об’явлення про те, чого ще не
бачив, побоявшись, зробив ковчега, щоб дім свій спасти; нею
світ засудив він, і став спадкоємцем праведности, що з віри
вона» (До євреїв 11:7).
Ной не сам досяг цього
християнського зростання, а
через благодать Ісуса, через
віру в Нього, не зосереджуючись на ситуації свого часу, а
радше завдяки безперервному
зв'язку зі Спасителем.
Нині ситуація є надзвичайною, але в Ісусі, нашому дорогоцінному Спасителі, ми знаходимо все – безпеку, допомогу та мир. Він – Той, Хто усуває
всі наші сумніви; Він – Гарантія всіх наших надій, наш Притулок під час шторму.

8. Там саме.
9. Рев'ю енд Геральд, 15 вересня
1904 року.
10. Патріархи та пророки. – С.103.
11. Рукописи. – Т.19. – С.247.
12. Патріархи та пророки. – С.101.
13. Боротьба та мужність. – С.35.
14.
Християнська
родина. – С.328.
15. Свідоцтва для Церкви. – Т.4. – С.308.
16. Історія Ісуса. – С.181.
17.
Біблійний
коментар АСД [з коментарів
Е.Г. Уайт]. – Т.1. – С.1090.
18. Свідоцтва для проповідників. – С.233.
19. Свідоцтва для Церкви. – Т.4. – С.308.
20.
Біблійний
коментар АСД [коментарів Е.Г.
Уайт]. – Т.3. – С.1151.
21. Рукописи. – Т.19. – С.387.
22. Ознаки часу, 10 квітня 1901
Посилання:
року.
1.
Біблійний
коментар 23. Велика боротьба. – С.491.
АСД [з коментарів Е.Г. 24. Події останніх днів. – С.236,
Уайт]. – Т.1. – С.1090.
237.
2. Там саме.
25. Патріархи та пророки. – С.99.
3. Патріархи та проро- 26. Велика боротьба. – С.491.
ки. – С.101.
27.
Біблійний
коментар
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7.
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Дорогі супутники в цій
мандрівці, ми досі ще йдемо
на дотик у тіні й метушні земної діяльності, але незабаром
наш Спаситель явиться, аби
принести спасіння і спокій. Вірою дивімося у блаженне майбутнє, як це зображено рукою
Бога. Незабаром боротьба закінчиться і перемогу буде здобуто. Незабаром ми побачимо Того, на Кому зосереджені
наші сподівання на вічне життя. У Його присутності випробування та страждання цього
життя здаватимуться зовсім
неважливими.
«Звертайте свій погляд угору, тільки угору, і нехай ваша
віра постійно зростає. Нехай
вона попровадить вас вузьким
шляхом через ворота Божого
міста до щасливого майбуття – неосяжного, безмежного,
славного, приготовленого для
викуплених».29
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СУЧАСНІ ОБМАНИ
Джеоффрі Кастро

ФЕЙКОВІ НОВИНИ
ермін «фейкові новини»
стосується поширення
псевдоновин, що призводить
до небезпечного кругообігу дезінформації. Це часто відбувається, коли об'єктивним фактам надається менше значення, ніж поверхневим закликам
до емоцій чи особистим переконанням у формуванні громадської думки.
Політики часто маніпулюють правдою, розповідаючи
жахливу брехню, і в такій політичній інформації емоції переважають над розумом. Маніпуляція, напівправда чи прямо стратегічна брехня грають
свою роль у формуванні ідеї,
що відповідає тенденції і може
повністю зруйнувати вплив
тих, кого маніпулятори вважають своїми ворогами.

Т
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АВТОР ФЕЙКОВИХ НОВИН
Практика поширення фейкових новин та чуток існувала
навіть ще до того, як було створене людство. Коли на Небі
спалахнуло повстання, сатана
розпочав своє протиборство
проти Божого правління, використовуючи цей вид зброї.
Хитрі псевдочутки ворога
людського роду про те, що Бог
є несправедливим і Його Закон
є тиранічним, а також припущення, що можна встановити кращу систему правління,
почали поширюватися серед
ангелів. «Багато чого вирішувалося в цій боротьбі... Необхідно було відповісти на такі
запитання: чи справді Божий
Закон є недосконалим, чи потребує він поправок або скасування? Чи він є непохитним?
Чи стійким є Боже правління
або воно потребує змін? На ці
запитання потрібно було від-

повісти не тільки жителям Божого міста, а й жителям усього
Небесного Всесвіту».1
Результат цієї роботи був
згубним. Вплив поширився
настільки, що повстання охопило третину ангелів, які внаслідок цього були скинуті на
землю (див. Об'явлення 12:4).
ФЕЙКОВІ НОВИНИ ДОХОДЯТЬ ДО
ЗЕМЛІ
Сатана підійшов до Єви зі
згубною пропозицією – чуткою, яку він нібито чув: «Чи
Бог наказав: «Не їжте з усякого
дерева раю?» (Буття 3:1, остання частина). Заманивши її
в свою павутину, сатана представив їй неправдиві новини:
«Бо відає Бог, що дня того,
коли будете з нього ви їсти,
ваші очі розкриються, і станете ви, немов Боги, знаючі добро й зло» (вірш 5). Пам'ятайте,
псевдоновини звертаються до
емоцій, тому розум пригнічу-

ється, а людина спонукається
діяти так, як цього хоче автор
цієї брехні. Сатана – експерт у
використанні такої маніпуляції!
ІНФОРМАЦІЙНА ВІЙНА
Під час правління Седекії
Юдея перебувала в полоні у
халдеїв. Цар Навуходоносор
підкорив місто Єрусалим, пограбував храм і навіть забрав
священні посудини та відвіз
їх до Вавилону. Уся ця трагедія
сталася внаслідок відступництва Божого обраного народу,
але Господь використав цей
складний досвід, щоб вилікувати їх від гріха ідолопоклонства і цей процес відновлення
мав тривати 70 років.
У такій ситуації вибухнула інформаційна війна в Єрусалимі, а також у всій країні.
Доки Бог посилав чіткі звістки, закликаючи людей відвернутися від їхніх злих шляхів і

підкоритися ярму Вавилону на
певний час – 70 років, – сатана
використав так званих «пророків», котрі сповіщали протилежну звістку, за допомогою
якої вони намагалися заглушити совість Божого народу
і спонукати їх до надії на їхнє
швидке відновлення без виконання необхідних умов – покаяння та реформації. У книзі
Єремії (27:16, 17) ми бачимо
протиставлення між справжньою істиною та псевдоновинами: «А до священиків та до
всього цього народу говорив я,
кажучи: Так говорить Господь:
«Не прислухайтесь до слів ваших пророків, що пророкують
вам, кажучи: Ось тепер незабаром вертається з Вавилону
посуд Господнього дому, бо лжу
вони пророкують. Не прислухайтесь до них, служіть цареві вавилонському, то будете
жити, – нащо буде це місто
руїною?».
Сатана, призвідник фейкових новин, хитро використовував своїх агентів, щоб звести
нанівець представлені Небом
істини. Псевдопророк Ананія з'явився в храмі і перед
священниками та перед усім
народом він представив таку
звістку: «Так говорить Господь
Саваот, Бог Ізраїлів, кажучи:
Зламаю ярмо царя вавилонського! За два роки часу Я верну
до цього місця ввесь посуд Господнього дому, що забрав був
Навуходоносор, цар вавилонський, з цього місця, і спровадив його до Вавилону. І Єхонію,
Єгоякимового сина, царя Юди,
і всіх Юдиних вигнанців, що
прийшли до Вавилону, Я верну

до цього місця, – говорить Господь, – бо зламаю ярмо царя
вавилонського!» (Єремії 28:2-4).
Ось деякі характерні риси
фейкової новини:
• вона прагне привернути
якнайбільше уваги;
• вона здається правдою та
імітує правдиву новину якнайкраще (за походженням, формою та важливістю);
• нарешті, люди були захоплені цим псевдоповідомленням, яке лестило їхнім почуттям, тому вони відкинули істину і не шукали справжнього
покаяння і, отже, те, що залишилося від священних посудин було розграбоване, а храм
був знищений вогнем (див.
Єремії 52:12-15).
ІНФОРМАЦІЙНА ВІЙНА ЗА ДНІВ
ХРИСТА
Земне служіння Ісуса було
сповнене знамень та чудес,
інформація про які швидко
поширювалася. Коли Він проходив вулицями, навколо Нього збиралися натовпи. Вони
уважно слухали Його слова і
бачили великі чудеса, які потім описали своїм сім'ям та сусідам.
Сатана не мовчав, бачачи
цю реальність. Він почав розповсюджувати неправдиві новини та чутки, щоб зупинити
могутнє служіння Христа для
спасіння людей або як мінімум
завадити йому. Серед поширених чуток був наклеп фарисеїв про походження Ісуса: «Ісус
заперечував, що юдеї були
дітьми Авраама. Він сказав:
«Ви робите діла батька свого».
Глузуючи, вони відповіли: «Не

«На нас чекає велика робота. Не
можна дозволяти ворогові відволікати нас від проголошення певної істини для теперішнього часу і приковувати нашу увагу до химерних ідей»
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родилися ми від перелюбу, – одного ми маєм Отця – то Бога»
(Від Івана 8:41). Ці слова як натяк на обставини Його народження були випадом проти
Христа в присутності тих, хто
щойно повірив у Нього. Ісус
не звернув уваги на ці низькі
натяки».2
Ще одна неправдива новина, яка поширювалася, полягала в тому, що Ісус був одержимий Вельзевулом і, ймовірно, тому Він виганяв демонів
(див. Від Марка 3:22). Також
розповсюджувалися псевдоновини про те, що Він потурав
апетиту, любив пити вино та
спілкувався з поганими людьми (див. Від Матвія 11:19).
Навіть при воскресінні
Христа ворог намагався поширити псевдоновини, які
спотворили б чудову подію,
що відбулась: «Коли ж вони
йшли, ось дехто зо сторожі
до міста прийшли та й первосвященикам розповіли все,
що сталось. І, зібравшись
зо старшими, вони врадили
раду, і дали сторожі чимало
срібняків, і сказали: «Розповідайте: Його учні вночі прибули, – і вкрали Його, як ми спали. Як почує ж намісник про
це, то його ми переконаємо, і
від клопоту визволимо вас. І
пронеслося слово оце між юдеями, і тримається аж до сьогодні» (Від Матвія 28:11-15).
Дуже сумно, що ці псевдоновини досі поширюються серед
тих, котрі колись були Божим
вибраним народом!
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Платформи
цифрового
спілкування використовують
алгоритми, які розповсюджують існуючий зміст через інтернет відповідно до найбільш
значущих інтересів для кожного користувача. Адресуючи
відфільтровану та умовну інформацію, ті, хто представляють матеріал онлайн, прагнуть
вплинути на цих окремих користувачів особливим змістом, щоб вони були в мережі
якнайдовше. Також візьмемо
до уваги, що інформаційний
потік у соціальних мережах
постійно оновлюється не лише
за актуальністю для користувача, а й відповідно до сфери
та взаємодій постингу – стверджуючи новину лише за її рівнем поширення. Користувачі
вважають, що більша кількість переглядів означає більшу надійність. Це дозволяє
маніпулювати громадською
думкою за допомогою фактичного (вірусного) стрімкого
поширення змісту, який вводить в оману. Супутні наслідки цього напряму інформації
створюють поляризацію та
нетерпимість між тими, котрі
мають різні погляди, тому що
кожен стає набагато самовпевненішим, живлячись лише
думками та позиціями, які вже
відповідають їхнім упередженим ідеям.
ХРИСТИЯНИН ПЕРЕД ОБЛИЧЧЯМ
ПСЕВДОНОВИН
За допомогою соціальних
мереж ми стаємо не лише спо-

живачами, а й виробниками чи
копіювальниками інформації,
яка за секунди поширюється
та впливає на наші контакти,
включаючи членів громад, до
яких ми належимо. Це покладає урочисту відповідальність
на християнина.
СПОЖИВАЮЧИ ІНФОРМАЦІЮ
Споживаючи інформацію,
християнин має фільтрувати
її через сито Божого Слова.
Порада апостола Павла вельми зрозуміла: «Усе досліджуючи…» (1 до солунян 5:21), або
як у перекладі нової міжнародної версії Біблії сказано:
«Перевіряйте їх усіх».
Християнин не може довіряти онлайн інформації, не
перевіривши її походження та
достовірність, особливо коли
вона релігійного характеру.
Віруюча людина може бути
введена в оману у своїх переконаннях, і він/вона можуть
бути відведені на шлях смерті:
«Буває, дорога людині здається
простою, та кінець її – стежка до смерти» (Приповісті
16:25). Якщо ми перефразуємо
цей вірш щодо неправдивих
новин, то скажемо, що є новини, які здаються правдивими,
а в результаті виявляються
псевдоновинами, які ведуть до
замішання і духовної смерті.
Навіть якщо вони є недійсними новинами, сучасні псевдорелігійні публікації рясніють
згубними теоріями та доктринами. Сатана представляє цей
зміст, щоб знищити посвячен-

ня в житті віруючих людей,
змушуючи нас постійно пильнувати, коли ми споживаємо
інформацію, завжди пам'ятаючи пораду апостола Павла,
«щоб більш не були ми малолітками, що хитаються й захоплюються від усякого вітру
науки за людською оманою та
за лукавством до хитрого блуду» (До ефесян 4:14).
«Порожні байки проголошуються як важливі істини,
а деякі люди роблять їх критеріями віри. Так виникають
протиріччя та розбіжності,
внаслідок чого помисли людей відволікаються від істини
для теперішнього часу. Сатана
розуміє, що якщо він зможе
захопити людей незначними деталями, вони втратять з
поля зору важливіші питання.
У нього напоготові багато подібного матеріалу для тих, хто
схильний розмірковувати про
дрібниці, незначні речі».3
ВИРОБЛЯЮЧИ АБО РОЗПОВСЮДЖУЮЧИ ІНФОРМАЦІЮ
Коли ми виробляємо інформацію або розповсюджуємо публікації третьої особи,
ми завжди повинні пам'ятати
про те, що дев'ята заповідь забороняє подання неправдивого свідчення (див. Вихід 20:16).
Цей наказ розширено таким
чином: «Не будеш розносити
неправдивих поголосок. Не
покладеш руки своєї з несправедливим, щоб бути свідком
неправди» (Вихід 23:1). Отже,
християнин не може собі дозволити розповсюджувати неправдиві чи спотворені новини, які дискредитують його як
особистість, підривають надійність нашої Церкви і, зрештою, впливають на представлення чистої Євангелії Ісуса
світові, що гине в трясовині
гріха.
«Сьогодні численні спокуси видаються за істину. Деякі
з наших братів висловлюють
неприйнятні для нас думки.

«Господь бажає, щоб люди мислили
тверезо та щиро. Їм слід підніматися дедалі вище, охоплюючи дедалі нові горизонти. Дивлячись на Ісуса, вони повинні перетворюватися на Його образ»
Химерні ідеї, надумані і хитромудрі інтерпретації Писання
з'являються то тут, то там. Деякі з цих учень зараз здаються
дрібницями, але вони зростатимуть і стануть пастками для
недосвідчених.
На нас чекає велика робота.
Не можна дозволяти ворогові
відволікати нас від проголошення певної істини для теперішнього часу і приковувати
нашу увагу до химерних ідей».4
Перед обличчям пандемії,
яка тривожить нашу планету
і потрясінням Церкви, що йде
слід за нею, і її потреби прокинутися від місіонерської
летаргії, багато щирих переживань з'явилося про те, що,
оскільки вони не досліджують
систематично в рамках великої
боротьби між Христом і сатаною і Плану спасіння, то вони
винаходять химерні ідеї, що
поглинають час та зусилля, які
мають бути присвячені проголошенню урочистих істин для
нашого часу. Серед ідей, які
можуть поглинути наш час,
можуть бути: спроба встановити дати декрету про недільний день, захоплення папськими енцикліками та ін. Чи
є такий вид інформації місією
Церкви? Чи повинні ми представляти людям ці питання?
«Якщо у вас виникають
запитання щодо того, як ви
повинні навчати або на яких
предметах повинні зупиняти увагу людей, зверніться до
проповідей Великого Учителя,
дотримуйтесь Його настанов...
Не дозволяйте нічому відволікати вашу увагу від головного питання: «Що робити мені, щоб вічне життя
осягнути?» (Від Луки 10:25).

Це питання життя та смерті, і
кожен з нас повинен вирішити його для вічності... Нехай
розум сповна усвідомлює важливість великої істини, яку ми
маємо. Ті, хто дозволяє своєму
розуму блукати в пошуках легковажних, нікчемних теорій,
потребують навернення».5
«Господь бажає, щоб люди
мислили тверезо та щиро. Їм
слід підніматися дедалі вище,
охоплюючи дедалі нові горизонти. Дивлячись на Ісуса, вони
повинні перетворюватися на
Його образ. Їм слід проводити
час у пошуку глибоких, вічних
Небесних істин. У цьому випадку в їхньому релігійному досвіді не буде нічого легковажного.
Досліджуючи великі істини Божого Слова, люди утвердяться,
ніби бачачи Невидимого. Вони
побачать, що найвищими і
облагороджуючими істинами
є ті, що тісно пов'язані з Джерелом усілякої істини. І в міру
того як вони навчатимуться в
Нього, їхні спонукання та прихильність стануть твердими
й незмінними; бо вплив, який
справляє Всевідаючий, відзначається ґрунтовністю та стійкістю. Жива вода, яку дає Христос, – це не поверхневе джерело, що з'являється на короткий
час, а потім висихає. Жива вода
тече у життя вічне».6
Може таке статися, що в нашому бажанні пробудити людей, ми впадемо в оману, представляючи або поширюючи
дивні та химерні теорії, і навіть
зайдемо так далеко, що звісткою з Біблії підкріплюватимемо свої слова. Це неправильно
і не сприяє поширенню істини.
Навпаки, це виробить лише
тимчасовий інтерес, який при27

зведе до запеклості серця і стане каменем спотикання для недосвідчених душ.
Проповідувати про Ісуса в
Його непорочності, запрошувати людей дивитися на Нього, ясно представляти План
викуплення і спонукати їх
жити вірою, яка діє з любові,
а не зі страху – це наше невідкладне завдання!
«Наслідуймо ж явлену нам
Божу волю, і тоді ми дізнаємося, що світло, яке дароване
нам, походить від Божественного Джерела всілякого істинного світла. Співробітники
Христові стоять на твердому
ґрунті. І Бог рясно благословляє їх, оскільки вони присвячують усі свої сили справі спасіння світу від розкладання.
Христос – наш Приклад. Дивлячись на Нього, ми повинні перетворюватися на Його
подобу, від слави до слави, від
характеру до характеру. У цьому – наша робота. Боже, допоможи нам правильно представляти світові Спасителя».7
ЄДИНЕ НАДІЙНЕ ДЖЕРЕЛО ІСТИНИ
Новини, публікації в блогах, псевдорелігійні відео та
інші джерела інформації зі
змістом і неправдою, що вводять в оману, існують удосталь; вони доступні кожному,
хто має доступ до інтернету і
стали ефективним знаряддям
сатани не тільки для обману
необережних, але й для заманювання в пастку безтурботних, що не наслідують правильний приклад верійців, які
«Писання досліджували день-удень, чи так воно є» (Дії 17:11).
«Нам необхідно щодня досліджувати Писання, щоб
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пізнати шлях Господній і не
підпасти під вплив релігійних
оман. Світ сповнений псевдотеорій і привабливих спіритичних ідей, що руйнують
ясне духовне світосприйняття
людини і відводять її від істини та святості. Ми повинні
прислухатися до застереження, особливо актуального в
наш час: «Нехай вас не зводить
ніхто словами марнотними»
(До ефесян 5:6)».8
Наша єдина гарантія – це
щоденне систематичне дослідження Біблії з молитвою.
Щоб нас не полонили псевдорелігійні новини і теорії змови, які відволікають наш погляд від Ісуса, «Начальника
й Виконавця віри» (До євреїв
12:2), ми повинні зробити відкрите Боже Слово нашим єдиним надійним радником.
ВИСНОВОК
Багато років тому одна
місцева газета оголосила, що
головному банку потрібен
експерт, який визначає фальшиві банкноти. Оцінивши цю
чудову нагоду, один видний
юнак був упевнений у тому,
що його приймуть на роботу.
У співбесіді з менеджером він
заявив, що знає всі підробки
та представив свої кваліфікації. Менеджер пильно подивився на нього, і сміливо
заявив:
«Ти не той, хто мені потрібний!»
«Але чому?» – відповів молодик.
«Фальшиві банкноти з'являються щодня, шановний
джентльмене, – відповів банкір, – а нам потрібен той, хто
добре знає справжню банкно-

ту, і це дозволить йому з упевненістю визначити підробки».
Немає потреби зупинятися
і витрачати час, представляючи або живлячись дивними
теоріями та фейковими новинами, які представлені у
цифрових та соціальних медіа засобах. Те, що нам украй
необхідно, – це присвячувати
достатньо часу щоденному і
систематичному дослідженню
Божої істини, яка представлена в Його натхненному Слові:
«І пізнаєте правду, – а правда
вас вільними зробить!» (Від
Івана 8:32).
«Мої брати та сестри, цінуйте та досліджуйте істини, які
Бог дав вам та вашим дітям. Не
витрачайте свій час на пошуки
відповіді на питання, які не надають вам духовної допомоги.
«Що робити мені, щоб вічне
життя осягнути?» Ось найважливіше запитання, і на нього вже є чітка відповідь: «Що в
Законі написано, як ти читаєш?» (Від Луки 10:25, 26)».9
Нехай збереже нас Небо,
щоб ми не були вловлені псевдоновинами, що породжені
батьком неправди і не стали
камінням спотикання для нашого ближнього, винаходячи
чи розповсюджуючи неправду. Амінь.
Посилання:
1. Христос, Який перемагає. – С.289.
2. Бажання віків. – С.467.
3. Вибрані вісті. – Кн.1. – С.170.
4. Там саме. – С.169.
5. Там саме. – С.171.
6. Там саме. – С.172.
7. Там саме.
8. Там саме. – С.170.
9. Там саме. – С.174.

Субота, 11 грудня 2021 року

Чекаючи та наближаючи
Елі Теноріо

БЛИЖЧЕ, НІЖ БУДЬ-КОЛИ
тратити когось близького через смерть для адвентиста на початку 1844 року,
напевно, не було так сумно й
боляче, як сьогодні.
Хоча сьогодні ми втішаємося запевненням про воскресіння мертвих, ми не знаємо
точно день, коли це станеться,
а в 1844 році всі адвентисти
були впевнені в тому, що Христос прийде 22 жовтня цього
ж року і, отже, вони зустрінуть знову своїх воскреслих
улюблених, котрі спочивали у
своїх могилах. О, яка втіха для
скорботних сімей!
Чарльз Фітч, один з ревних
адвентистських піонерів, помер за вісім днів до дня, коли
вони чекали повернення Ісуса. Він був ще молодий, йому
було лише тридцять років, але
він захворів, вочевидь, внаслідок хрещення в холодні дні, і
помер у понеділок, 14 жовтня
1844 року. Ми можемо уявити, як втішно було для його
дружини та їхніх двох дітей
вірити, що вони побачать його
знову у вівторок наступного
тижня.
О, з яким нетерпінням вони
чекали цього дня! Однак Ісус
не прийшов 22 жовтня, і тепер
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ми можемо лише уявити розчарування цієї матері та двох
дітей. Того вівторка вони, можливо, виплакали всі сльози, які
не виплакали тижнем раніше.
Минуло майже два сторіччя, але незабаром ця мати та
її двоє дітей, які зараз також
спочивають, матимуть привілей возз'єднатися зі своїм дорогим чоловіком та батьком.
Хоча піонери-адвентисти неправильно зрозуміли подію,
яка сталася в 1844 році (Христос увійшов у Святе Святих
на Небі замість повернення на
землю), пророцтво не помилилося, і обітниця Ісуса про
Його повернення залишається
незмінною. Зараз вона є ближчою, ніж будь-коли.
«Нехай серце вам не тривожиться! Віруйте в Бога, і в
Мене віруйте! Багато осель у
домі Мого Отця; а коли б то
не так, то сказав би Я вам, що
йду приготувати місце для вас?
А коли відійду й приготую вам
місце, Я знову прийду й заберу
вас до Себе, щоб де Я – були й
ви» (Від Івана 14:1-3).
Пророцтва щодо кінця цього світу справдилися і справджуються.
Якось учні підійшли до Ісуса: «Коли ж Він сидів на Оливній горі, підійшли Його учні до

Нього самотньо й спитали:
«Скажи нам, – коли станеться
це? І яка буде ознака приходу
Твого й кінця віку?» (Від Матвія 24:3).
Ісус відповів і сказав: «Ви
ж про війни почуєте, і про воєнні чутки… Бо «повстане
народ на народ, і царство на
царство», і голод, мор та землетруси настануть місцями»
(Від Матвія 24:6, 7). «Сонце
затьмиться, і місяць не дасть
свого світла, і зірки спадатимуть з неба, і сили небесні порушаться» (Від Марка 13:24,
25). «І тривога людей на землі, і
збентеження від шуму моря та
хвиль, коли люди будуть мертвіти від страху й чекання
того, що йде на ввесь світ» (Від
Луки 21:25, 26). «І проповідана
буде ця Євангелія Царства по
цілому світові, на свідоцтво
народам усім. І тоді прийде кінець!» (Від Матвія 24:14).
Усі вище представлені пророцтва, що згадані Христом,
справдилися або справджуються, але одне з них: «І проповідана буде ця Євангелія
Царства по цілому світові» ми
зобов'язані виконати з Божої
милості. І Біблія каже нам, що
ми можемо прискорити Прихід
Ісуса: «Що чекаєте й прискорюєте прихід Божого дня, в який
29

небо, палючися, зникне, а розпалені стихії розтопляться?»
(2 Петра 3:12, перекл. з англ.).
ЯК МИ МОЖЕМО ПРИСКОРИТИ ЙОГО
ПРИХІД?
А. Проповідуйте Євангелію. Один зі способів прискорення Приходу Ісуса – це
старанніше розповсюджувати Євангелію. Ми не можемо
просто проживати наше щоденне життя, працюючи для
задоволення наших тимчасових потреб; так, ми маємо
потреби, і ми повинні працювати, щоб задовольнити їх,
але цього недостатньо. Чим
ви жертвуєте для Христа сьогодні? «Ми – воїни Христа, і
ті, хто вступають до Його армії, повинні розраховувати на
важку роботу, роботу, яка вимагатиме всіх сил без залишку.
Нам слід розуміти, що життя
воїна – це ланцюг наступальних бойових дій, стійкості та
витривалості. Заради Христа
ми маємо переносити випробування. Ми беремо участь у
неабияких битвах».1
Цікаво, що 2 Послання Петра (3:14) каже нам, що, беручи участь у поширенні Євангелії, ми перебуваємо в досконалому мирі (справжньому мирі,
який тільки Ісус може дати),
без плями й пороку: «Тож,
улюблені, чекаючи цього, попильнуйте, щоб ви знайшлися
для Нього нескверні та чисті у
мирі».
Б. Відвідуйте церковні
богослужіння. Прості речі,
такі як відвідування молитовних зібрань, табірних зібрань,
молодіжних конференцій та
ін. з наміром стати благословенням для присутніх там,
зроблять зміну в житті оточуючих вас людей і приведуть їх
до Ісуса. «Ніколи не плекайте у
своїй свідомості думку, що нібито ви можете бути християнами і в той самий час можете
замкнутися у собі. Кожен з нас
є частинкою величезної паву30

тини людства, і ваш приклад і
все ваше життя значною мірою
визначається життям тих, з ким
ви спілкуєтеся... Тому, не залишатимемо зібрання свого».2
В. Будьте щедрі. Щедрість у наших пожертвуваннях і вірність у наших десятинах також сприятиме проповіді Євангелії. «Бо Господь каже
вам: «Складайте ж собі скарби
на небі» (Від Матвія 6:20). Інвестуйте свої кошти для просування Моєї роботи, для відкриття нових полів, щоб світло справжньої істини могло
сяяти у всіх частинах світу».3
Г. Живіть за Євангелією
Ісуса. Свідкуючи в нашому
щоденному житті чесністю,
терплячістю чи турботою, ми
покажемо іншим людям, що
думаємо про прийдешній світ і
це пробудить у душах бажання
пізнати Господа і надію, яку ми
маємо. «Господь вшанував нас,
обравши нас як Своїх воїнів.
Сміливо борімося за Нього,
зберігаючи вірність у кожній
угоді. Чесність у всьому важлива для боротьби, яку веде
душа. Якщо ви намагатиметеся перемогти свої власні нахили, Він допоможе вам Своїм
Святим Духом бути обачними
в кожній дії, щоб ви не надали
ворогові можливість лихословити істину».4
Чи виявляєте ви милосердя і прощення, показуючи,
що Ісус є реальністю у вашому житті, спонукаючи таким
чином оточуючих вас людей
прославляти вашого Небесного Отця?
«Біблія навчає нас бути
ввічливими; у ній наводиться
багато прикладів безкорисливого духа, ніжної люб’язності,
привабливих рис інтелекту,
характерних для справжньої
ввічливості. Ці якості відображають характер Христа. Кожний прояв справжньої ніжності й ввічливості у світі, навіть
серед тих, котрі не визнають
Його Імені, походить від Ньо-

го. Христос бажає, щоб ці риси
у всій досконалості виявилися
в Його діях».5
Чи дотримуєтеся ви суботи
так, аби ваші друзі та родичі побачили, що ви насправді
вірите в те, що Христос скоро
прийде?
Чи прогресуєте ви у реформі здоров'я, показуючи таким
чином світові, що ви прямуєте
у найкращий світ?
Чи одягаєтеся ви так (згідно з біблійними принципами
і з добрим смаком), аби інші
люди могли побачити, що
ви – Боже дитя?
«Якщо серце твоє чисте, то
чистими будуть і твої слова, і
одяг, і вчинки».6
Чи єдині ви зі своїми братами, говорячи тільки добре про
свою Церкву та її працівників,
люблячи їх і молячись за них
так, що ті, котрі стикаються
з вами, бачать, що ви є учнем
Ісуса?
«По тому пізнають усі, що
ви учні Мої, як будете мати
любов між собою» (Від Івана
13:35).
ЦЕ МОЖЛИВО, ТІЛЬКИ ЯКЩО ВИ Є
БЛИЗЬКІ З ІСУСОМ
Спілкування з Ісусом через
дослідження Його Слова і молитву дасть нам силу відокремитися від світу та його звичаїв: «Світ не знає високого становища синів та доньок Всевишнього. Ті, хто оточують їх, не
бачать, що скромний самовідданий дух, терпляча лагідність
серця мають якусь особливу
цінність. Люди не знали чи не
оцінили Христа, коли Він був
на землі, а раб не більший за
Пана свого. Вони не змогли
зрозуміти Його, і чим більше
ми уподібнюємося до Божественного характеру нашого
Господа, тим більше світ буде
неправильно розуміти нас.
Чим тісніше спілкування ми
матимемо з Христом і Небом,
тим меншою буде наша дружба зі світом; бо ми не від сві-

«Підготувавшись до зустрічі
Ісуса у Його Другому приході,
ми спонукаємо інших людей
також підготуватися і таким
чином ми наближаємо Його
Прихід»
ту, тож світ не знає нас. Наша
справа – прагнути до найтіснішого союзу з Божим Сином,
навчатися в Його школі і стати лагідними та смиренними
серцем, творити діла Христа,
наближати Його Царство та
прискорювати Його Прихід».7
«Високі амбіції дітей цього
світу – це відповідати стандарту цього світу. Вони не бачать
дорогоцінних переваг, які ми
отримуємо у служінні Небесному Богу, але діти світла мають
високу мету перед собою. Вони
вважають служіння Христа
сповненим радості, а не смутку. Він промовляє: «Ярмо Моє
благо, і тягар Мій легкий!» (Від
Матвія 11:30). Улюблені, якщо
Бог так полюбив нас, то чи не
повинні ми служити Йому всіма своїми силами і намагатися
увійти крізь вузьку браму, підкоряючись кожній вимозі Його
слова? Намагаймося отримати
безсмертя і вінець життя «витривалістю в добрім ділі» (До
римлян 2:7). «Кожен, хто має
на Нього надію оцю, очищає
себе так же само, як чистий і
Він» (1 Івана 3:3)».8
Підготувавшись до зустрічі
Ісуса у Його Другому приході,
ми спонукаємо інших людей
також підготуватися і таким
чином ми наближаємо Його
Прихід.
«Тисячі людей, які зараз відкидають звістку спасіння, прийняли б Христа якби побачили
красу Його характеру, що відображена в Його послідовниках.
Отже, чи варто дивуватися
з того, що ворог докладає всіх

зусиль, аби викликати розбіжності, відчуження та суперечки в Божій Церкві, щоб вони
не являли світові слави і характеру Христа?
Настав час Божому народу
внести у свій щоденний життєвий досвід полум'яну любов
один до одного. Коли любов
Ісуса перебуває в серці, вона
виявиться в кожній дії. Розбіжності у думках зникнуть,
тому що наше «я» більше не
прагнутиме переваги. Таким
чином, Церква може стати
яскравим, сяючим світлом, і
Небо, дивлячись на неї, може
побачити, що є організація з
одним духом, однією надією,
яка прагне до єдиного великого центру – Христа».9
«Коли характер Христа досконало відтвориться в Його
народі, Він прийде, щоб назвати їх Своїми».10
САТАНА ВЕДЕ ГРУ ЖИТТЯ ЗА ДУШІ
Ворог обманює безліч людей псевдонадіями, але ми повинні ігнорувати його хитрощі
й прагнути до Неба в цей час
очікування.
«Сатана зійшов із великою
владою; він діє з енергією відчаю, веде гру життя за душі
людей. Нині нам потрібні проникливі й розуміючі люди,
які будуть серйозно мислити
і розсудливо міркувати, люди,
які живуть у тісному зв'язку
з Христом, Спасителем, Який
воскрес. Неправда існує всюди, але Боже Слово – це міцна
скеля. Ми живемо в період очікування; ми повинні чекати й

наближати настання Божого
дня. Ми повинні підійматися,
постійно підійматися вгору до
Неба».11
Правителі народів відчайдушно шукають вирішення
проблем із навколишнім середовищем, здоров'ям та економікою. Однак цей старий
світ швидко наближається до
свого кінця.
Ми як християни повинні
бути хорошими управителями
і добре дбати про довірену нам
планету, але ми не можемо забувати про те, що її буде знищено і оновлено не людиною, а
Богом.
Чому люди досі мають ілюзії, що мир і безпека можливі
на цій планеті, незважаючи
на всі докази того, що цей світ
швидко наближається до рівня
безпрецедентного хаосу?
Усе тому, що безліч людей
відволікається на речі цього
світу і не бачить нічого поза
цим тимчасовим життям, мало
хто вірить у те, що нам потрібно досягти Неба!
«Увесь світ охоплений тривогою. Ознаки часу зловісні.
Майбутні події кидають на нас
свою тінь. Святий Дух уже залишає Землю, і лихо за лихом
відбуваються на морі й суші.
На землі стаються страшні
бурі, землетруси, пожежі, повені, жорстокі вбивства... Хто
може передбачити майбутнє?
Де безпека? Немає впевненості
в людському чи земному. Люди
поспішають стати під знамена,
які обрали. Вони занепокоєно
спостерігають за діями своїх
лідерів. Але серед людей є й
такі, які чекають, пильнують і
готуються до Приходу нашого
Господа. Ватажком інших стає
перший великий відступник.
Лише декотрі усім серцем вірять, що потрібно остерігатися
пекла і прагнути до Неба».12
Пророцтво з книги Ісаї (4:1)
виконується в його повноті: «І
того дня сім жінок схоплять
мужа одного, говорячи: «Ми
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будемо їсти свій хліб, і зодягатимем одіж свою, – тільки
йменням твоїм хай нас кличуть, – забери ти наш сором!».
У пророчому символізмі
жінка є церквою (жінки – церкви), сім символізує повноту, хліб символізує доктрини,
а одіж – праведність. Отже,
пророцтво каже, що загалом
церкви, що існують у наші
дні, захочуть лише називатися
Ім'ям Ісуса, але мати свої доктрини та свою праведність замість Його.
Пастори говорять м'які
проповіді, аби дозволити душам спати в їхніх тілесних
пристрастях. Голос, що викриває марнославство, потурання
своїм бажанням, розбещеність
і перелюб вщухає, а замість
цього з кафедр лунають приємні слова, аби догодити людям.
«У ці небезпечні дні Церква
потребує армії працівників…
людей сміливих, вірних; людей, у яких Христос сформований і вони своїми вустами,
яких торкнувся святий вогонь,
проповідуватимуть слово серед тисяч людей, які проповідують байки. Через нестаток
таких працівників Божа справа слабшає і фатальні омани,
подібно до смертельної отрути, псують мораль і руйнують
надії більшої частини людства».13
«Під час Першого приходу
Христа ангели порушили мовчання ночі вигуками хвали і
проголосили: «Слава Богу на
висоті, і на землі мир, у людях
добра воля!» (Від Луки 2:14).
Він незабаром прийде знову
з силою та великою славою.
Ті, хто не з’єднані зі світом,
усвідомлять, що час вимагає
чогось більшого, ніж слабкі,
мляві, методичні проповіді.
Вони побачать, що Слово має
супроводжуватися серйозністю та силою, які пробудять
сили пекла, що протидіють застереженням. Згідно з Божим
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планом ми повинні йти до
людей і пробуджувати їх від
їхньої плотської безтурботності, щоб вони могли приготуватися до великої події, яка
незабаром настане... Бог не
прийме мляву, боязку звістку
в цей час».14
«Сьогодні можна чути безліч голосів, які проповідують
омани. Піднесіть свій голос, захищаючи істину. Розповідайте
про те, що можна уподібнити
до зелених пасовищ для Божої
отари. Не ведіть своїх слухачів на пустельні шляхи, які
не наближають їх до джерела
живої води. Подайте істину
такою, якою вона є в Ісусі, роблячи якомога зрозумілішими вимоги Закону та Євангелії. Представляйте Христа як
Шлях, Істину та Життя. Розкажіть про силу Ісуса спасти
всіх, хто приходить до Нього.
Ісус Христос – Вождь нашого спасіння – заступається за
Свій народ, але не як прохач,
який прагне спонукати Свого
Отця до співчуття, а як Переможець, Який має всі права
на трофеї Своєї перемоги. Він
здатний дарувати цілковите
спасіння всім, хто приходить
до Бога через Нього. Цю думку
необхідно донести до слухачів
дуже чітко».15
Той, хто ставить у своїй проповіді на перше місце
красномовство, спонукає людей забути ту істину, яка вплетена в його ораторське мистецтво. Коли вщухнуть емоції,
виявиться, що Боже Слово не
проникло в розум і слухачі
не просунулися вперед у його
розумінні. Люди можуть згадувати із захопленням красномовство служителя, але вони
не наблизилися до моменту
прийняття рішення. Вони
обговорюють проповідь так
само, як обговорювали б п'єсу,
а служителя – як актора. Люди
можуть знову прийти, щоб послухати таку саму проповідь,
але підуть вони з незворушни-

ми серцями, так і не отримавши необхідної духовної їжі».16
БЛАЖЕННА НАДІЯ
Кажуть, що улюбленим
віршем Вільяма Міллера був
вірш, який записаний у Посланні до Тита (2:13): «І чекали блаженної надії та з’явлення слави великого Бога й Спаса
нашого Христа Ісуса», і з часу
свого навернення він жив, чекаючи й наближаючи Прихід
Господа.
Піонер-адвентист знав, що
єдиним вирішенням проблем
цього світу є Другий прихід
Христа, і він потряс світ свого
часу, проповідуючи швидкий
Прихід Христа. Це було його
блаженним сподіванням.
Подібно до цього щиро віруючі люди сьогодні повинні
потрясти світ звісткою про
блаженну надію Другого приходу Христа в цей час, коли
світ знову спить у своїй оманливій безпеці і номінальні
церкви шукають світського
прибутку та величі.
«У Бога є на землі народ,
який з вірою і святою надією
дивиться на сувій, що розкручується і містить пророцтва,
які швидко виконуються, і
прагне очистити себе через послух істині, щоб, коли з'явиться Христос, не опинитися без
одежі весільної».17
А ЯКБИ ЦЕ СТАЛОСЯ СЬОГОДНІ?
Мої дорогі брати та сестри,
Христос прийде дуже скоро,
тому з Божої милості очікуймо
(присвячуймо себе) і наближаймо Його Прихід (своїми
діями).
А якби це сталося сьогодні?
Чи були б ви готові?
«Ті, котрі житимуть на землі, коли закінчиться заступницьке служіння Христа в
Небесній Святині, залишаться
перед святим Богом без Посередника, їхній одяг має бути
незаплямованим; їхній характер має бути очищеним від

гріха через кроплення кров’ю.
Завдяки благодаті Божій та
власним наполегливим зусиллям вони повинні бути переможцями у боротьбі зі злом. У
той час, як на Небі відбувається слідчий суд і гріхи розкаяних віруючих вилучаються зі
Святині, серед народу Божого
має відбутися особлива робота очищення, усунення гріха.
Ця робота ясно представлена у вістках 14 розділу книги
Об’явлення.
Коли ця робота закінчиться,
послідовники Христа будуть
готові до Його Приходу».18
«Ото, незабаром приходжу, і зо Мною заплата Моя,
щоб кожному віддати згідно
з ділами його... Блаженні, хто
дотримується заповідей Його,
щоб мати право на дерево

життя, і ввійти брамами в
місто!.. «Я, Ісус, послав Свого
Ангола, щоб засвідчити вам це
у Церквах. Я корінь і рід Давидів, зоря ясна і досвітня! А Дух
і невіста говорять: «Прийди!»
А хто чує, хай каже: «Прийди!» І хто прагне, хай прийде,
і хто хоче, хай воду життя
бере дармо!..» Той, Хто свідкує,
говорить оце: «Так, – незабаром прийду!» Амінь. Прийди,
Господи Ісусе! Благодать Господа нашого Ісуса Христа зо всіма вами! Амінь» (Об'явлення
22:12, 14, 16, 17, 20, 21, перекл.
з англ.).
Посилання:
1. Дивовижна Божа благодать. – С.37.
2. Віра, якою я живу. – С.246.
3. Погляд вгору. – С.92.

4. Дивовижна Божа благодать. – С.37.
5. Християнська родина. – С.425.
6. Вісті для молоді. – С.131.
7. Рев'ю енд Геральд, 28 лютого
1888 року.
8. Там саме.
9. Там саме, 3 листопада 1896
року.
10.
Наочні
уроки
Христа. – С.69.
11. Рукописи. – Т.14. – С.199.
12. Бажання віків. – С.636.
13. Нариси з життя Павла. –
С.326.
14. Голос у мові та співі. –
С.231.
15. Служителі Євангелії. –
С.154.
16. Там саме. – С.153.
17. Свідоцтва для Церкви. –
Т.4. – С.307.
18. Велика боротьба. – С.425.
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ЗВЕРШИЛОСЬ!
Гіта Улічі

В

Еденському раї наші
прабатьки не послухалися наказу свого Творця і не
втрималися від плоду дерева
знання добра й зла (див. Буття 2:16, 17). Бог розмовляв з
Адамом та Євою і навіть зі змієм, якого сатана використовував для обману. Він ставив
їм запитання щодо їхньої непокори Його Божественному
наказу, і розповів їм про неприємні та неминучі наслідки,
з якими доведеться зіткнутися
першій парі та їхнім нащадкам, а також змію та всій землі
(див. Буття 3:8-23).
Чудовий досвід життя в
Еденському раї завершився;
пара була вигнана з цього щасливого та святого місця, не
маючи можливості туди повернутися.
Бог проголосив, що прокляття спіткає людство і все
творіння на цій планеті. Однак
Він також розповів про Добру
звістку – чудовий План спасіння, який дарував надію в тому,
що людина може бути спасенна від гріха, і обіцяв знищення
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ворога, який спокусив до непокори. Він обіцяв: «І Я покладу ворожнечу між тобою й між
жінкою, між насінням твоїм і
насінням її. Воно зітре тобі голову, а ти будеш жалити його
в п'яту» (Буття 3:15).
Це проголошення пророкувало жахливу боротьбу, яка
триватиме протягом усієї історії людства, між людиною та
сатаною, між насінням жінки
та ворогом із його агентами.
Слова, які сказав Творець Всесвіту, включаючи нашу планету,
передбачали кінцевий результат битви, знищення ворога
Бога та людини і відновлення
нащадків Адама в раю Божому, завдяки тому, що Він віддав Себе в жертву заради того,
щоб нас відкупити від гріха.
«Вперше про План спасіння
людину було повідомлено словами вироку, проголошеного
над сатаною в Еденському раї.
Господь сповістив: «І Я покладу ворожнечу між тобою й між
жінкою, між насінням твоїм і
насінням її. Воно зітре тобі голову, а ти будеш жалити його

в п'яту» (Буття 3:15). Цей вирок, проголошений у присутності наших прабатьків, став
для них обітницею. Передрікаючи боротьбу поміж людиною і сатаною, він сповіщав і
про те, що врешті-решт влада
великого супротивника буде
знищена. Адам і Єва стояли
перед праведним Суддею як
злочинці, очікуючи вироку за
вчинений переступ, але перш
ніж почути про те, що на їхню
долю випаде життя, сповнене скорбот і праці, і що вони
змушені будуть повернутися
до земного пороху, прозвучали слова надії. Хоча могутній
ворог і завдаватиме їм страждань, проте остаточна перемога за ними».1
ВРАЖАЮЧА ІСТОРІЯ РІЗНИХ СЦЕН
ЗАГИБЕЛІ
Людська історія відзначена
серією лих та руйнувань, причиною яких була непокора та
наслідки гріха. Було насильство, розбещеність, безбожність, страждання, хвороби та
смерть. Іноді Бог Своїм втру-

чанням зупиняв безбожність.
Один із таких випадків стався
приблизно через 1500 років
після створення світу, коли
через постійний, завзятий непослух людей того часу Творець навів всесвітній потоп,
здійснивши знищення всієї
планети за винятком вірного Ноя та його сім'ї – загалом
8 осіб разом з тваринами, які
були збережені в ковчезі, що
був побудований під Божественним керівництвом (див.
Буття 6:13-22).
«Словом Божим... тодішній
світ, водою потоплений, згинув. А теперішні небо й земля
заховані тим самим словом, і
зберігаються для огню на день
суду й загибелі безбожних людей» (2 Петра 3:5-7). Наближається ще одна буря. Земля
знову буде очищена спустошливим Божим гнівом, а гріх та
грішники загинуть».2
Після потопу нащадки Ноя
розмножились. Завдяки оманливому впливу ворога та його
агентів гріх та безбожність
процвітали. Мало хто зберігав

істинну віру в Бога, яка проявляється у покорі всім Його заповідям.
Ной описаний у натхненному Божому Слові, Святому
Письмі, як один із небагатьох
вірних мужів, герой віри, серед
багатьох інших мужів, що впливали на суспільство, яке любили. Ці вірні мужі мали досвід,
який нам буде необхідний у той
час, коли цей грішний світ прийде до свого кінця, і вічне Небесне Царство буде результатом
великого Божого Плану спасіння (див. До євреїв 11:13-16).
Досліджуючи Біблію, ми
виявляємо опис історії Божого
народу, який був відокремлений, щоб бути святим народом, керованим принципами,
які дав Цар Всесвіту. Через
деякий час вони втратили свої
відмінні риси через компроміс з язичницькими звичаями
і традиціями, що виявлялися
в постійній непокорі Богу. Бог
вибрав пророків, щоб передати Своє Слово тим людям, які
не виконали план їхнього Творця. Ця священна історія описує розвиток та падіння великих імперій. Кожна з них мала
певний час, впродовж якого
вона розвивалася, процвітала
і згодом була знищена наступною імперією на світовій арені.
ПРОРОЧИЙ СОН
Перший цар Вавилонської
імперії – Навуходоносор. Серед його завоювань було підкорення ізраїльського народу,
руйнування Єрусалиму та їхній полон на 70 років. Цьому цареві Бог дав вражаючий
пророчий сон щодо майбутніх
всесвітніх імперій та держав,
починаючи з Вавилону і до
кінця історії цього світу.
Завдяки
Божественному
одкровенню, Даниїл, молодий вірний полонений юдей,
зміг пояснити цареві елементи
того сну. Голова була зроблена
з чистого золота, груди та рамена його – зі срібла, нутро та

стегно його – з міді, голінки
його – із заліза, а ноги – частково з заліза, а частково з
глини, – плюс він відкрив, які
імперії були в ньому представлені (див. Даниїла 2:31-43).
У цьому сні представлений
найважливіший елемент щодо
цих всесвітніх імперій, спосіб
їхнього остаточного знищення завдяки розвитку вічного
Царства Божого. «А за днів
тих царів Небесний Бог поставить царство, що навіки не
зруйнується, і те царство не
буде віддане іншому народові.
Воно потовче й покінчить усі
ті царства, а само буде стояти навіки. Бо ти бачив, що з
гори відірвався камінь сам, не
руками, і потовк залізо, мідь,
глину, срібло та золото. Великий Бог об’явив цареві те, що
станеться потім. А сон цей
певний, і певна його розв’язка!»
(Даниїла 2:44, 45).
«Кожна держава, яка займала панівне становище на світовій арені, своїм правлінням
показувала, наскільки вона виконує волю Споглядаючого та
Святого. Пророцтво простежило злет та падіння великих
світових імперій: Вавилону,
Мідо-Персії, Греції та Риму. Усі
вони, як і менш значні царства,
повторювали ту саму історію.
Кожне з них переживало період випробування, зазнавало
невдач, потім поступово втрачало славу та владу, і його місце займало інше царство.
Народи відкидали Божі
принципи і цим визначали
власну загибель, проте можна
помітити, як Божественна, панівна воля керувала усіма їхніми діями».3
НАДІЯ УСІХ ВІРУЮЧИХ ЛЮДЕЙ
Під час Римської імперії,
яка представлена четвертим
царством у сні Навуходоносора, що правила світом понад
500 років, прийшов Месія як
Спаситель та Викупитель людства. Господь Ісус народився у
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Віфлеємі Юдейському (див. Від
Матвія 2:1-6), ріс і жив у Назареті до 30 років (див. Від Луки
4:16), а потім присвятив наступні 3,5 роки громадському
служінню проповіді Євангелії вічного Царства, зціленню
хворих, надбанню надії грішникам, воскресінню мертвих.
За допомогою всіх Його дій і
чудес Він повністю звершив
План спасіння (див. До галатів
4:4, 5; Від Івана 3:16).
«Замість того щоб знищити
світ, Бог послав Свого Сина,
аби спасти цей світ. І хоч моральний занепад та відверту
непокору можна було спостерігати в усіх куточках планети, що стала відчуженою від
Бога, шлях для її відновлення
був передбачений. Саме в час
кризи, коли, здавалося, що сатана готовий тріумфувати, на
Землю прийшов Син Божий із
вісткою Божественної благодаті. Упродовж віків на грішне
людство постійно виливалася
Божа любов. Незважаючи на
зіпсутість людей, Бог продовжував виявляти милість до
них. І коли сповнився час, Божество було прославлене злиттям на світ могутнього потоку
зціляючої благодаті, котрий не
вичерпається аж до часу завершення Плану спасіння.
Сатана
торжествував,
оскільки йому вдалося спотворити в людстві образ Божий.
Однак Ісус прийшов, щоб відродити в ньому образ Творця.
Ніхто, крім Христа, не може
відновити характер, зіпсований гріхом. Він прийшов, щоб
вигнати демонів, які підкорили
собі волю людини. Син Божий
з’явився на нашій планеті, щоб
піднести людину із пороху гріха і відновити за Своїм Божественним образом зіпсутий
беззаконням характер людини,
надавши йому красу Своєї слави».4
У Святому Письмі ми знаходимо дві рішучі заяви Христа
щодо кінця часу. Представлені
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в різних обставинах і розділені
значним періодом часу, вони
подібні за значенням.
1. Останні слова Христа
на хресті
Серед невір’я та постійного
опору юдейського народу та
його керівників Господь Ісус
був схоплений, судимий, жорстоко осміяний та засуджений
на розп'яття. Висячи на хресті
між двома розбійниками, оточений натовпом насмішників,
Христос проголосив найважливішу заяву, перш ніж передати Свій Дух Своєму Отцеві: «Звершилось!» Наприкінці
Своєї місії на землі, виконуючи пророцтва в Слові та символі, Він віддав Своє життя,
звершуючи викупну жертву
за людство. «А коли Ісус оцту
прийняв, то промовив: «Звершилось!»… І, голову схиливши,
віддав Свого духа» (Від Івана
19:30).
«Ісус не віддав Своє життя доти, доки не здійснив ту
справу, заради якої приходив
на землю, і зі Своїм останнім
подихом Він сказав: «Звершилось!» (Від Івана 19:30). Сатана
зазнав поразки. Він зрозумів,
що втратив своє царство. Ангели зраділи, почувши ці слова. Великий План викуплення,
здійснення якого залежало від
смерті Христа, досі успішно
виконувався, і Небо раділо,
що сини Адама в разі послуху можуть зрештою піднестися до Божого престолу. О, яка
любов! Яка дивовижна любов
привела Божого Сина на землю, щоб Він став гріхом за нас
і щоб ми змогли примиритися
з Богом, піднятися в Його оселі слави і жити з Ним вічно.
О, що є людина, якщо за її викуплення було сплачено таку
ціну!»5
Після Своєї смерті і воскресіння, виконуючи пророцтва
щодо Його земного життя, Ісус
піднісся на небо з-поміж учнів
на Оливній горі. Коли учні ще
там стояли, два ангели з'яви-

лися і сказали їм: «Галілейські
мужі, – чого стоїте й задивляєтесь на небо? Той Ісус, що
вознісся на небо від вас, прийде
так, як бачили ви, як ішов Він
на небо!» (Дії 1:11).
«Життєва мандрівка Христа
у цьому світі тривала тридцять
три роки. Він зносив знущання, презирство; Ним нехтували і Його розіп'яли. Тепер,
перед тим, як вознестися до
престолу слави, Він згадує про
невдячність людей, яких прийшов спасти. Чи залишить Він
їх без Своєї милості та любові?
Чи не зосередить Він Свою любов на тому Царстві, де Його
цінують і де святі ангели готові виконати всі Його повеління? Ні! Його обітниця людям,
котрих Він любив на Землі, залишається незмінною: «Я перебуватиму з вами повсякденно
аж до кінця віку» (Від Матвія
28:20)».6
Інше запевнення звучить
так: «Нехай серце вам не тривожиться! Віруйте в Бога, і в
Мене віруйте! Багато осель у
домі Мого Отця; а коли б то
не так, то сказав би Я вам, що
йду приготувати місце для вас?
А коли відійду й приготую вам
місце, Я знову прийду й заберу
вас до Себе, щоб де Я – були й
ви» (Від Івана 14:1-3).
Перебуваючи під Божественним натхненням апостол
Павло написав про роботу заступництва Христа, яка була
представлена у служінні у
Святині протягом тисяч років.
«Хто ж той, що засуджує? Христос Ісус є Той, що вмер, надто
й воскрес, – Він праворуч Бога, і
Він і заступається за нас» (До
римлян 8:34).
«Наш Спаситель у Святині заступається за нас. Він є
Первосвященником, Який заступається за нас, звершив
викупну жертву і представляє
силу Своєї Крові заради нас...
Христос страждав заради того,
щоб через віру в Нього наші
гріхи могли бути прощені. Він

став Заступником і Гарантією
людини, понісши покарання, хоч і не заслуговував на
нього, щоб ми, які заслужили
його, були вільні і знову стали вірними Богу через заслуги
розп'ятого й воскреслого Спасителя. Він – наша єдина Надія на спасіння. Завдяки Його
жертві ми, які живемо в період
випробування, є бранцями надії. Ми повинні явити Всесвіту,
грішному світові і негрішним
світам, що в Бозі є прощення,
що завдяки Божій любові ми
можемо примиритися з Богом».7
2. Слова Христа наприкінці Його заступництва на
Небі
Настає час, коли Христос
завершить Свою роботу посередництва за нас у Небесній
Святині, і справа кожної людини на землі буде вирішена
для вічного життя або вічного
засудження. У цей момент Ісус
вимовить ще одні слова, які
подібні до тих, що були вперше
промовлені на хресті. «Сьомий
же Ангол вилив чашу свою на
повітря. І голос гучний залунав
від небесного храму з престолу,
говорячи: «Сталося!» І сталися блискавки й гуркіт та громи, і сталось велике трясіння
землі, якого не було, відколи людина живе на землі… Великий
такий землетрус, такий міцний!» (Об'явлення 16:17, 18).
«Коли закінчиться проповідь вістки Третього Ангела,
тоді милість Божа перестане
благати за грішних мешканців землі. Народ Божий виконає свою роботу. Він прийняв
«Пізній дощ», – «часи відпочинку прийшли від обличчя
Господнього» (Дії 3:20) – і приготувався до випробування,
що чекає на нього. Ангели на
небі поспішають. Ангел, який
повернувся із землі, звіщає, що
його справа закінчена; світ був
підданий останньому випробуванню, і всі, які виявилися
вірними Божественним пове-

лінням, отримали «печатку Бога во – побачити Його та почути
Живого» (Об'явлення 7:2). Після цьо- привітання як Його викуплені!
го Ісус припиняє Своє посередниць- Надто довго ми чекали на Ньоке служіння в Небесній Святині… го, але наша надія від цього не
Справа кожного була вирішена на потьмяніла. Якщо ми побачижиття або на смерть. Христос від- мо Царя у всій Його красі, ми
купив Свій народ і викреслив навіки будемо щасливі. У мене
його гріхи».8
мимоволі виривається радісКОЛИ І ЯК СКІНЧИТЬСЯ ЧАС ВИПРО- ний, тріумфуючий крик: «Ми
повертаємося додому!» Ми
БУВАННЯ?
наближаємося до того часу,
«Коли Ісус припинить за- коли Христос прийде в силі та
ступатися за людину, доля великій славі, щоб взяти Своїх
кожного буде вирішена раз і викуплених до їхнього вічного
назавжди… Випробування за- дому.
кінчено, заступництво Христа
У великій заключній роботі
на Небі припинено. Цей час ми зустрінемося з труднощараптово прийде на всіх живих ми, і не знатимемо, як чинити;
людей, і ті, хто не очистив свої проте не забуватимемо того,
душі послухом істині, будуть що на Небі працюють три везнайдені сплячими».9
ликі Сили, що Божественна
«Коли закінчиться час ви- Рука знаходиться на штурвапробування, – а це настане лі і що Бог виконає дані Ним
раптово, – саме тоді, коли ми обітниці. Він збере з усіх країв
найменше чекатимемо на ньо- землі народ, який служитиме
го. Однак ми можемо мати сьо- Йому в праведності».11
годні чистий звіт у Небі й знаНОВИЙ КІНЕЦЬ ТА НОВИЙ ПОЧАТОК
ти, що Бог приймає нас».10
Іван Богослов каже: «І бачив
ДРУГИЙ ПРИХІД ХРИСТА ПОКЛАДЕ
я
небо
нове й нову землю, перше
КРАЙ ГРІХУ
бо небо та перша земля про«Ото, незабаром приходжу, минули, і моря вже не було. І я,
і зо Мною заплата Моя, щоб Іван, бачив місто святе, Новий
кожному віддати згідно з ді- Єрусалим, що сходив із неба від
лами його. Я Альфа й Омега, Бога, що був приготований, як
Перший і Останній, Початок невіста, прикрашена для чолоі Кінець. Блаженні, хто дотри- віка свого. І почув я гучний гомується Його заповідей, щоб лос із престолу, який кликав:
мати право на дерево життя, «Оце оселя Бога з людьми, і Він
і ввійти брамами в місто!» житиме з ними! Вони будуть
(Об'явлення 22:12-14, перекл. з народом Його, і Сам Бог буде з
англ.).
ними» (Об'явлення 21:1-3).
«Господь скоро прийде, і
«Того дня викуплені засями маємо бути готовими, щоб ють у славі Отця та Сина. Анв мирі зустріти Його. Будьмо гели грою на золотих арфах вірішучими, аби зробити все татимуть Царя та Його трофеї
можливе з нашого боку, для перемоги – тих, котрі омилися
того щоб поділитися світлом з у Крові Агнця. Пісні перемоги
оточуючими нас людьми. У нас наповнять усе Небо. Христос
немає причини, щоб журитися переміг. Він увійде до Небесй засмучуватися, потрібно ра- них дворів і супроводжувадіти: ми повинні завжди три- тиметься Своїми викупленимати у наших думках нашого ми – свідками того, що Його
дорогого Ісуса Христа. Він місія страждань і жертви не
от-от прийде, і ми маємо бути була марною.
готовими, чекаючи на Його
Воскресіння і вознесіння наявлення. О, як це буде чудо- шого Господа є найвірнішим до37

казом перемоги Божих святих
людей над смертю і могилою,
а також запорукою того, що
Небо відкрите перед усіма, хто
виправ одежу свого характеру і
вибілив її у Крові Агнця».12
«З невимовною любов'ю
Ісус запрошує Своїх вірних
увійти в радість їхнього Господа. Спаситель радіє з приводу
того, що бачить у Царстві слави душі, спасенні ціною Його
страждання і приниження».13
«Велика боротьба закінчена. Гріха й грішників більше немає. Безмежний Всесвіт – чистий. У всьому незліченному творінні б'ється
один пульс гармонії і радості.
Від Того, Хто створив усе це,
течуть потоки життя, світла і
щастя в усі простори безмежного світу. Від найменшого
атома до найбільших галактик – усе живе й неживе в
своїй незатьмареній красі та
досконалій радості свідчить
про те, що «БОГ Є ЛЮБОВ!»
(1 Івана 4:8)».14
«І сказав [Ісус] мені: «Сталося!» Я Альфа й Омега, Початок і Кінець. Хто прагне,
тому дармо Я дам від джере-
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ла живої води. Переможець
успадкує все, і Я буду Богом для
нього, і він Мені буде за сина!»
(Об'явлення 21:6, 7).
Дорогі друзі, молодь, брати та сестри з усього світу, ми
стрімко наближаємося до виконання цих важливих обітниць, які були дані для нас
Богом. Історія людства, яке
уражене гріхом, добігає кінця, а за нею – вічне життя без
гріха чи спокусника. Чи готові
ми провести вічність без гріха
і страждань з Тим, Котрий так
сильно полюбив нас, що віддав Своє життя за нас?
Яким є наше становище
сьогодні? Яке рішення було б
записане, якби випробування
закінчилося сьогодні для мене
та для всього світу?
Нехай благословить нас
Бог Своєю присутністю і наповнить кожну душу Своєю
любов'ю. Усім серцем приготуємось до зустрічі з Ним.
Він чекає, щоб забрати нас
додому. Ви хочете цього? Мої
улюблені, якщо ми втратимо
Небо, то це буде найбільша
втрата у Всесвіті, але якщо
ми отримаємо Небо завдя-

ки Божій благодаті, то це буде
найбільша перемога! Ніщо не
зрівняється з цим важливим
скарбом. Я бажаю, щоб це стало нашим досвідом, аби день
спасіння настав якнайшвидше і
щоб ми побачили один одного
в Його Царстві і ніколи більше
не розлучалися. Амінь!
Посилання:
1. Патріархи і пророки. – С.65,
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8. Велика боротьба. – С.613,
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Т.2. – С.191.
10. Біблійний коментар АСД
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А ЯКБИ ЦЕ БУЛО

СЬОГОДНІ?

Що я роблю з усім, про
що знаю?
Як істину Божу в життя
я приймаю?
Чи в темряві світу
яскраво я сяю?
Чи, може, з безпечністю
все забуваю?

Ми всі метушимося і
поспішаєм,
Світських ідеалів
досягти ми бажаєм…
Чи не втрачаємо ми
суть християнства –
Спасати душі від гріха
та рабства?

«Христос гряде!» Нехай
ця свята звістка,
Наповнить серце наше
і уста!
Сміливо Божу вістку цю
звіщати
І світ про вічну кару
сповіщати.

Що роблю для
ближнього? Світлом я
сяю?
Чи в суєті я про це й не
згадаю?
Коли ж благодать нам
Небесну звіщати
І істини прапор сміливо
підняти?

О, як багато з нас спить
у світі гріхів,
І в марноті не чуєм
чітких Божих слів,
Христос прийде, аби
Своїх забрати,
Хто зодягнувся в
праведності шати.

З любов’ю Бог нам
допоможе,
Той, хто шукатиме
Його, знайде!
І навіть найслаблакіший
тоді скаже:
«Із Богом найсильнішим
став я вже!»

О, що я роблю? Які
думки маю?
З ким приятелювати я
бажаю?
Чи прагну я Святого
досягати?
Його характер всім
відображати?

Вже зараз прокиньмось,
Його щоб знайти,
Та інших щоб словом
від зла зберегти,
Господь засяє крізь
темряву зла!
Прославимо разом
Живого Царя!

Час вже останній, скоро
Бог наш прийде,
Та вірних Він із Собою
візьме.
«Звершилось!» –
почують усі голос
Господній.
А що, як це буде не
завтра, сьогодні?

Правитель прийде, Він
готовий, а ти?
Подумай про зустріч
Царя з висоти,
Про вічний той рай, що
чекає дітей!
А якби це сталося саме
тепер?!
Барбара Монтроуз

Ознаки Приходу ми
бачимо всюди?
Чи «може» раптовим
Прихід Його буде?
О ні, нам сповіщено все
і здавна,
Щоб ми готувались
зустріти Христа.
Багато пророцтв вже
здійснитись готові,
Та Бог ще чекає, бо ми
не готові…
А час все летить уперед
і минає,
Він знає, що плата за все
нас чекає.

