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"І Він, отож, настановив одних за апостолів, одних за пророків, а тих
за благовісників, а тих за пастирів та вчителів, щоб приготувати
святих на діло служби для збудування тіла Христового, аж поки ми
всі не досягнемо з'єднання віри й пізнання Сина Божого, Мужа
досконалого, у міру зросту Христової повноти," До ефесян 4:11-13

"Бо ходячи в тілі, не за тілом воюємо ми, зброя бо нашого воювання
не тілесна, але міцна Богом на зруйнування твердинь, ми руйнуємо
задуми, і всяке винесення, що підіймається проти пізнання Бога, і
полонимо всяке знання на послух Христові," До коринтян 10:3-5

"Ось Я владу вам дав наступати на змій та скорпіонів, і на всю силу
ворожу, і ніщо вам не зашкодить. Та не тіштеся тим, що вам коряться
духи, але тіштесь, що ваші ймення записані в небі!" Від Луки 10:1920
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ВСТУП
Мета цієї книги, щоб зміцнити віру нового християнина і ґрунтувати його на
слові істини і допомогти йому підготуватися, щоб мати можливість
розправитися з величезною кількістю помилкових духовних вірувань і
дезінформації не тільки в світі, але і в багатьох церквах.
Спочатку ця книга була склад заміток з вивчення Біблії та списків і діаграм, які
використовувалися в навчанні нових християн про Біблію, і що Біблія говорить
нам про Бога та Ісуса у нашій вірі. Крім того, мета книги мати справу з
питаннями які люди задають нам, коли ми говоримо їм, про Ісуса і, що Він
зробив для нас, та чому і як ми прийшли до розуміння, і віримо, що Він дійсно
живий і є активним у сучасному світі. Ця книжка заснована на замітках, які
були зібрані на протязі багатьох років викладання Біблії, особистий євангелізм і
на духовному досвіді, яку Я придбав, коли Я жив з різними християнськими
громадами за днів, так званого, "Ісусового Руху", в кінці шістдесятих і початку
сімдесятих років минулого століття.
Один розділ в цій книжці розповідає про кінець цієї сучасної епохи. Біблія
ясно показує нам що ми живемо при кінці нинішної доби оскільки події після
періоду Другої світової війни, з поверненням жидів до свої рідної землі Ізраїлю
в 1948 і до їх стародавньої столиці Єрусалиму в 1967 році, є ясна ознака того,
що ми дійсно в ті останні дні цьої нинішньої доби коли повернення Ісуса
Христа, безумовно, неминуче.
Тому що ми маємо істотні докази того, що сьогодні ми дійсно живемо в останні
дні, багато християн вірять, що Бог збирається очистити Свою Церкву і
звертатись до людей, які будуть вірити Йому і Його Слову. Церква збирається
встати в ці останні дні і потрясти світ, і буде робити те, що робив Ісус, і навіть
більші речі, як Господь говорив.
У міру того як світ занурюється в усі зростаючі темряви в ці останні дні, Бог
збирається очистити Свою церкву, і вона буде світити так як місто розташоване
на горі, яке не може бути сховане, і люди будуть робити свій вибір, чи жити в
задоволеннях темряви або в Божому світлі.
З цією метою необхідно щоб всі християни підготувалися до повернення
Христа, бо той день наближається, і Ісус попереджав нас, що потрібно бути
сильними і не спати, але працювати, в той час поки ще день, щоб ми могли
стояти перед Ним з радістю, без сорому, при Його поверненні.
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РОЗДІЛ 1
ДОБРЕ ЗЕРНО
Новий християнин як добре зерно, яке потребує в певних умовах рости,
процвітати і приносити плоди в достатку. Перше що насіння має зробити, це
померти самому по собі. Ісус сказав:
"Поправді, поправді кажу вам: коли зерно пшеничне, як у землю
впаде, не помре, то одне зостається; як умре ж, плід рясний принесе.
Хто кохає душу свою, той погубить її; хто ж ненавидить душу свою
на цім світі, збереже її в вічне життя. Як хто служить Мені, хай іде
той за Мною, і де Я, там буде й слуга Мій. Як хто служить Мені,
того пошанує Отець." Івана 12:24-26
Після того, як ми приймаємо Христа в наше життя і стали народженні згори, ми
тоді маємо хреститися у воді і в Святому Дусі. Хрещення у воді символізує
нашу смерть у цьому світі, і наше воскресіння до життя у Христі. Хрещення
Духом Святим дає нам силу, щоб жити для Бога. Коли ми стаємо християнами,
ми вже не свої, але Христові, який заплатив за наше спасіння Своєю власною
кров'ю, і ми стали новими творіннями в Ньому. Христос закликав нас жити
святим життям, ходити і жити в Святому Дусі, і дозволяти Йому бути Господом
нашого життя.
Так само, як нове насіння починає проростати після того, як воно помирає для
себе і починає тонути його корінь в теплу й вологу землю для годування. Новий
християнин також повиннин почати споживати духовну їжу зі Святого Письма,
бо духовна людина не живе хлібом в поодинці, але кожним словом, що
походить із уст Божих, Mт 4:4. Нове насіння потім посилає два маленьких
зелених листків через поверхню землі і піднімає їх вгору до сонця, наче в
богослужінні, і ми так само покликані підняти свої руки, щоб поклонятися
Господеві, Богові нашому, і нашому Спасителю Ісусу Христу - Сину Божому. І
точно так само, як рослина потребує в інших рослин свого власного роду запилювати один одного, так само християни потребують спілкування з іншими
християнами, щоби рости сильними, зрілими й приносити плід в достатку. Ці
три потреби здорового духовного зростання тепер буде розглянуто більш
детально, а саме: вивчення Слова Божого, молитви і поклоніння, і спілкування з
іншими християнами. Але перше, що важливо для нового християнина є знати,
хто і що він є, і що його положення є у Всесвіті.
Коли людина стикається з Ісусом Христом і приймає Його як свого Господа і
Спасителя, вона миттєво і чудесним чином народжується згори від Духа
Божого і стає дитиною Божою. У той момент, коли вона помирає в світі, вона
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стає новим творінням, створенна в Бога духовно. Він є запечатаній Святим
Духом в обітниці, і обіцянка є відкуплення всьої нашої істоти. Коли під час
другого пришестя Ісуса Христа ми будемо перетворенні в Його подобу і будемо
прийняті, щоб зустріти Його в повітрі.
Новий християнин покликаний зростати в благодаті й пізнанні Бога і Христа,
для повного розуміння, навіть до повного віку Христового. Християнин є
досконалій в Христі, і він покликаний ходити в цій досконалості і оновленому
житті 24 години на добу. Християни живі святі, не із за своєї власної доброти,
але через роботу, яку Ісус вже зробив на хресті. Якщо ми робимо помилку або
гріх, ми повинні негайно зізнатися в цьому Богу і приймати прощання за ці
гріхи через кров Ісуса, стверджуючи, що кров Ісуса є нашою вічною жертвою за
гріхи, і ми будемо негайно відновлені до досконалості у Христі. Якщо ми
бачимо, що ми маємо якісь труднощі у нашому житті і ми повторюємо
конкретний гріх, то ми повинні сповідувати нашу провину, яка змушує нас
грішити, до Бога і до священика або до брата чи сестри, яка близька до Бога,
щоб ми були прощені і зцілені. Це дуже важливо для нового християнина мати
брата або сестру, яка близька до Бога, з якими він може поділитися з своїми
духовними проблемами і з яким він може звернутися за порадою в скрутну
хвилину.
Також важливо знати, що новий християнин більше не є громадянином світу,
незважаючи на те, що він може займати високу посаду в світі, як це мав Данило
або Йосип, бо весь світ знаходиться під пануванням сатани, але Бог привів нас
із влади сатани до Царства улюбленого Сина Свого, Ісуса Христа, який
незадовго повернеться, щоб повалити сатану і зайняти своє законне місце, як
Господь і цар не тільки нашої планети Землі, але також всього Всесвіту. Фил
3:20,21.
У той час як ми з нетерпінням чекаємо на повернення нашого Господа, Ісуса

Христа, це Його висловлене бажання, щоб ми себе, в якості доброго
розпорядника, так поводилися як той хто з радістю виконує свої обовязки в
очікуванні повернення свого господара.
"Отже, будьте наслідувачами Богові, як улюблені діти, і поводьтеся
в любові, як і Христос полюбив вас, і видав за нас Самого Себе, як
дар і жертву Богові на приємні пахощі. А розпуста та нечисть усяка
й зажерливість нехай навіть не згадуються поміж вами, як личить
святим, і гидота, і марнословство або жарти, що непристойні вам, але
краще дякування. Знайте бо це, що жоден розпусник, чи нечистий, або
зажерливий, що він ідолянин, не має спадку в Христовому й Божому
Царстві! Нехай вас не зводить ніхто словами марнотними, бо гнів
Божий приходить за них на неслухняних, тож не будьте їм спільниками!
Ви бо були колись темрявою, тепер же ви світло в Господі, поводьтеся,
як діти світла, бо плід світла знаходиться в кожній добрості, і раведності,
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і правді. Допевняйтеся, що приємне для Господа, і не беріть участи в
неплідних ділах темряви, а краще й докоряйте. Бо соромно навіть казати
про те, що роблять вони потаємно! Усе ж те, що світлом докоряється,
стає явне, бо все, що явне стає, то світло. Через це то й говорить:
Сплячий, вставай, і воскресни із мертвих, і Христос освітлить тебе!
Отож, уважайте, щоб поводитися обережно, не як немудрі, але як
мудрі, використовуючи час, дні бо лукаві! Через це не будьте нерозумні,
але розумійте, що є воля Господня. І не впивайтесь вином, в якому
розпуста, але краще наповнюйтесь Духом, розмовляючи поміж собою
псалмами, і гімнами, і піснями духовними, співаючи й граючи в серці
своєму для Господа, дякуючи завжди за все Богові й Отцеві в Ім'я
Господа нашого Ісуса Христа, корячися один одному у Христовім
страху." Ефесян 5:1-21
"Робіть усе без нарікання та сумніву, щоб були ви бездоганні та щирі,
невинні діти Божі серед лукавого та розпусного роду, що в ньому ви
сяєте, як світла в світі," Филип'ян 2:14,15
СЛОВО
Багато людей справедливо запитують: "Як ви знаєте, що Біблія є Слово Боже?",
"Як Біблія відрізняється від Писання інших релігій?"; "Хіба це не люди, які
писали Біблію?". Відповідь: так, Біблія була написана людьми, які були близькі
до Бога і написали або те, що вони бачили, пережили, або те, що їм було
вказано Богом, щоб писати, 2 Тимофія 3:16, 2 Петра 1:20,21. Ми знаємо, що ці
люди були від істинного Бога і були натхненні Духом Святим , тому що вони не
шукали слави для себе, але тільки для Бога і для Нього поодинці, і те, що вони
пророкували вже сталося, або все ж таки відбудеться. Ніякі інші писання на
землі пророкують майбутнє так як Біблія, де сказані і написані речі здійснилися
з точністю до сто відсотків. Фальшиві пророки віщують, часом вони мають
рацію, а часом вони помиляються, але Божі пророки завжди праві. Крім того,
Біблія є єдиним священним писання, яке розкриває справжню причину і
сутність зла, причину людських страждань і духовний світ. Ніякі інші писання
викривають і виставляють сатану, як той, хто знаходиться позаду страждання і
біди людства. (Деякі апокрифічні книги згадують сатану.)
У той час, коли деякі люди сперечаються про те, чи Біблія є "Слово Боже", або
чи ж вона тільки містить "слова" Божі, 2 Тимофія 3:16 і 2 Петра 1:20,21
зробили це дуже ясно що Святе Письмо є натхненне Богом і це робить все
Писання в Біблії Словом Божим, а не тільки ті частини, які цитують Бога.
Кілька прикладів виконаних біблійних пророцтв дають докази того, що Біблія є
дійсно Слово Боже.
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1. Велика частина книги пророка Єремії має відношення до руйнування
Єрусалиму і заслання Жидів до Вавилонії протягом 70 років.
Незважаючи на різку опозицію і переслідування, Єремія говорив словом
Господнім до невіруючих і наполегливих людей, і врешті-решт він був
виправданий, коли події відбувалися в відповідності зі словом Божим, яке
він говорив.
2. Пророком Ісая було показано багато про пришестя Месії ще сотень
років до приходу Ісуса, і для Данила, точно де і коли Він прийде і помре.
53-й розділ книги Ісаї особливо є описовим про життя Ісуса і смерть.
Даниїл 9:24-26 промовляє точний час смерті Ісуса і що Єрусалим буде
зруйнований незадовго після того, як саме це сталося.
3. Ісус передбачив, що Єрусалим і храм буде зруйнований, і що язичники,
неєвреї, будуть топтали Єрусалим протягом непевного періоду часу, поки
жиди знов повернуться і що незабаром після цього сам Ісус повернеться,
Луки 21:20-27, Матвія 24:15-31. Половина цього пророцтва було
виконано. У 70 році нашої ери римський полководець Тит приїхав до
Ізраїлю, зруйнував Єрусалим і храм, і жиди були розкидані по всьому
світі протягом 2000 років до 1967 року, коли за наші часи, жиди знов
повернулися до Ізраїлю і заселили Єрусалим. У 1980 році жиди знов
зробили Єрусалим своєю столицею. Друга половина пророцтва буде
виконуватися, коли в не надто віддаленому майбутньому жиди будуть
відбудовувати свій храм в Єрусалимі, і недовго після цього Ісус
повернеться. І повертатись Він буде, безумовно так само, як жиди
повернулися до Єрусалиму, як пророкував Ісус. Це пророцтво буде
розглянуто докладніше в пятому розділі "БІБЛІЙНІ ПРОРОЦТВА І ЧАС
КІНЦЯ".
Це всього лише кілька прикладів того, як пророки Божі говорити Слово Боже, і
як часом це було виконане за часів пророків власного життя, а іноді за сотні або
тисячі років пізніше. Прочитайте розділ 2, "Prophetic Accuracy", в "Science
Speaks" написано, П. Стоунер і Р. Ньюман, для більш докладного обговорення
виконаного пророцтва Біблії і застосування сучасної математики. Математично
доведено, що події, передбачені пророками не могли бути вгаданими. Дивіться
також розділ 11 "Prophecy Fulfilled in History", в "Evidence that Demands a
Verdict" написано, Ж. Макдауелл.
Одна з найбільш фантастичних речей про Біблію в тому, що вона була
написана багатьма різними людьми, які жили в різні періоди часу і з різних
верств соціальних рівнів, і власне це є доказом того, що це голос не людини
або багатьох чоловіків, але голос Божий. Так само, як ми говоримо один до
другого порізному, так само Бог говорить з нами порізному через Його слово.
Саме тому Біблія містить книги в різних формах. Деякі книги написані як
історія, такі, як Царів і Хронік. Інші як біографії, на приклад як Євангелі. Левіт,
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Повторення Закону, і листи Павла є прикладами закону і експозиції в той час як
Пророки і Псалми є прикладами пророцтва і мудрості.
Всі ці елементи Біблії працюють разом, щоб дати християнину міцний
фундамент в знаннях і шляхах Бога.
Дуже важливо, щоб новий християнин не брався вирішувати "важкого м'яса"
слова Божого і намагався зрозуміти всі таємниці і секрети Слова Божого за
одну ніч. Навпаки, новий християнин бажати щирого духовного молока, щоб
він міг рости, 1 Петра 2:2. Що це таке молоко слова? Це слова Ісуса, це те, що
Святий Дух веде нас читати, те, що змушує нас почувати себе добре всередині і
наповнювати наше серце любов'ю і миром. Тримайтеся подалі від важких
доктрин і речей, які бентежать нас і змушують вашу голову відчувати себе
важкою. Господь, свого часу, наставить вас на всяку істину, тільки потрібно
дозволити Йому вести вас, бо Він знає що краще за все і коли настане час для
вас, щоб почати вживати "тверду їжу". Дуже важливо не намагатися з'ясувати
сенс кожного слова у віршах в Біблії, швидше, "купайтеся" в слові , читайте і
смакуйте те, що ви розумієте і славіть Господа. Навіть пастори і вчителі не
повинні занадто зациклюватися та мати останнє слово на кожному вірші в
Біблії. Знання ж надуває але любов будує. Не бійтеся сказати, що я не знаю, чи
я не розумію. Подивіться на бідних єврейських вчених, які вивчають слово в
день і вночі, і запам'ятовують всі 5 книг Мойсея напам'ять, але не можуть
бачити, що Ісус є їх обіцяний Месія. Нехай Ісус і Святий Дух веде вас через
Своє слово, бо Він наш єдиний справжній учитель, Mатвія 23:8. Якщо є щось
таке чого ви не розумієте, або виникли проблеми приймайте чогось з
розуміням, то запитайте Господа що Він має на увазі або для чого це було
зроблено? Потім відкладіть все на бік, і Господь свого часу покаже вам
відповідь на ваше запитання, якщо не в цьому житті, то в наступному житті.
Навіть пророки, які були дуже близькі до Бога не завжди отримували відповіді
на всі свої питання, але вони були задоволені в знанні і любові до Господа, і ми
також повинні там знайти наше остаточне задоволення, Даниїл 12:8-13,
1Тимофія 1:5-10.
Як ми ростемо в Господі, в знанні Його волі, і пізнання Його слова, ми повільно
починаємо розуміти шляхи Господні, і чому він робить речі так, як він робить.
Господь є той, самий вчера, нині і навіки, Він не змінюється. Він є Бог Старого
Завіту і Нового Завіту. Він був тим же в Старому Завіті як він був в Новому і
до сих пір є сьогодні. Коли Ісус говорив про Святе Письмо, то Він говорив про
Старий Завіт, бо Нового ще небуло написано. Так, шо коли книга Дії Апостолів
говорить, що старійшини проводили свій час в молитві та в служінні слову Бога
це теж відноситься до Старого Завіту, бо Новий ще не був написаний. Так що
важливо для нових християнин вивчати і Старий і Новий Завіт, тільки треба
молитися за керівництвом Святого Духа в вашому читанні, і дозволити Йому
бути вашим учителем бо без Його керівництва і світла ви будете падати назад
на своє власне розуміння, і будете безплідно намагатися зрозуміти ті речі, які ви
11

ще не здатні в повній мірі розуміти, Івана16:13, 2 Тимофія 2:15, Івана 8:31,32,
1Івана 2:27.
Ісус хоче, щоб ми перебували в Його слові. Це означає, що ми повинні не
тільки читати, вчитися, роздумувати і запам'ятовувати Його слово: Додавання 1
має короткий, добрий список віршів вивчити на пам'ять, але найголовніше,
виконувати Його слово. Ісус хоче, щоб ми були Його учнями і слідували за
Ним, щоб залишити все щодня і не бути прив'язані ні до чого в цьому світі крім
Нього. І це включає в себе християнське служіння, до якого можемо бути
залучені. Ми є членами церкви не тому, що ми маємо спілкування з іншими
християнами, або тому що наше ім'я є записане в книзі в якийсь церкві, але
тому, що ми маємо спілкування з Ісусом й прив'язані до Нього. Спілкування з
іншими християнами є природним результатом нашого спілкування з Ісусом, 1
Івана 1:7, Колоссян 1:24-28; Ефесян 1:22-23.
Коли ми дозволяємо Святому Духу провадити нас у вивченні Писання, то Він
буде вести нас читаи те, що нам потрібно, і ми будемо добувати життя від
Божого слова. Як Ісус говорив: "То дух, що оживлює, тіло ж не помагає нічого.
Слова, що їх Я говорив вам, то дух і життя." Івана 6:63.
І якщо ми пов'язані в духовній, інтелектуальній або фізичній неволі - Господь
приведе нас в ту духовну істину, яка встановить нас бути вільними, Івана 8:
31,32. Вільними, щоб ми могли вести життя святе, як бажана Господом. Івана
17:17.
ОБІЦЯНКИ БОЖІ
"Благослови, душе моя, Господа, і все нутро моє святе Ймення Його!
Благослови, душе моя, Господа, і не забувай за всі добродійства Його!
Всі провини Твої Він прощає, всі недуги твої вздоровляє. Від могили
життя твоє Він визволяє, Він милістю та милосердям тебе коронує. Він
бажання твоє насичає добром, відновиться, мов той орел, твоя юність!"
Псалом 103:1-5
Крім того, що воно дає нам розуміння про Бога і як Він відноситься до людини,
Біблія також повна з багатьох славних благословень, які Бог має для тих, котрі
люблять і слухають Його. Божі благословення є для цілої людини, її тіла, душі і
духа. І коли Господь немає особливе покликання на ваше життя, яке Він мав
для Іоанна Хрестителя, Франциска Ассизького і також деяким з пророків,
Господь хоче благословити вас надмірно у всьому, так, щоб ви могли
допомогти іншим, і віддати щедро для роботи Господа. Деякі з Божих обіцянок
будуть тепер коротко згадані і пам'ятайте, що вони для вас, 2 Петра 1:2-4,
Римлян 8:32.
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"і (Авраам) не мав сумніву в обітницю Божу через недовірство, але
зміцнився в вірі, і віддав славу Богові, і був зовсім певний, що Він має
силу й виконати те, що обіцяв." Римлян 4:20,21.
Для вашого матеріального благополуччя:
1. Матвій 6:24-34
2. Филип'ян 4:10-19
3. Повторення Закону 7: 9-15; 15: 6
Давати милостиню бідним, Повторення Закону 15:11. Остерігайтеся і
пам'ятайте Господа після того, як він благословляє вас, Повторення
Закону розділ 8.
Для вашого фізичного і психічного благополуччя:
1. Вихід 15:26, Повторення Закону 28, Благословення і прокляття
2. Івана 14:12-15; 15: 7
3. Марка 16:15-18
4. 1 Петра 2:24, Ісая 53:4,5
5. Якова 5:14-16, Псалми 34:4-10
Вільні від хвороби, Повторення Закону 7:15, Вихід 15:26, Івана 15:16;
16:23,24.
Для вашого духовного благополуччя:
1. Ефесян 3:14-19, Колосян 2:1-3
2. Івана 14:1-3, 10:27,28, Лука 11: 9-13
3. Повторення Закону 6:1-9, 17:3
4. Римлян 8:35-39
5. 1 Коринтян 15:51-58, Івана 11:25,26, Об'явлення 22:1- 5,14,15
6. Євреям 10:19 Ефесян 2:18, доступ до Бога
7. Якова 1:5-8, Ефесян 1:17
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
1. CHRIST IN ALL THE SCRIPTURES Ходжкін
2. THE LIBERATION OF THE PLANET EARTH Ліндсі
3. SCIENCE SPEAKS Стонер і Ньюман
4. PRAY IN THE SPIRIT Валіс
5. EVER INCREASING FAITH Вiґелсворт
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МОЛИТВА - ПОКЛОНІННЯ - ПІСТ
Оскільки Бог є реальний і живий, який з нами весь час, ми повинні молитися і
говорити з Ним, так, як ми говоримо з нашими друзями, які знаходяться в одній
кімнаті разом з нами. Нам не потрібно йти в особливе місце або молитися
особливим чином, або використовувати спеціальні слова. Бог наш Батько і ми
Його діти, і Він хоче мати ось такі відносини з нами. Коли ми приймаємо
Христа в наші серця, в наші життя, і народжуємося духовно наново, то Бог, так
як молодий чоловік який тільки що став новим батьком, виливає свою любов на
нас. І коли ми ростемо в ньому до повного віку синів, Він завжди близько нас і
веде нас, і навіть часом карає нас коли це потрібно, так само як ми, батьки,
караємо наших дітей коли вони гарно не поводяться, тому що ми їх любимо.
Ефесян 4:11-16, Приповісті 3:11,12
Молитва просто є розмова спрямована до Бога. Це так само, як наша розмова
змінюється в залежності від обставин, і з ким ми говоримо. Так само є теж різні
види молитви, і вони мають різні імена. Найбільш загальний вигляд молитви є
коли ми просто підтримуємо зв'язок з Богом і говоримо з Ним протягом усього
дня і слухаємо легенькій супровід Його Духа. Незалежно від того, де в житті ми
знаходимося, Бог хоче, щоб ми спілкувалися з Ним через цілий день:
"Надійся на Господа всім своїм серцем, а на розум свій не

покладайся! Пізнавай ти Його на всіх дорогах своїх, і Він
випростує твої стежки." Приповісті 3:5,6
"Безперестанку моліться!" 1 Солунян 5:17
Навіть якщо ми може маємо добрий зв'язок з Богом іноді в нас буває відчуття
сухості в внутрішній нашій душі, і ми відчуваємо що є якась духовна потреба в
тім, тоді власне час впасти на коліна і молитися, дозволяючи Святому Духу
молитися через нас, спеціально коли ми не маємо поняття чому ми так себе
почуваємо. Часом Святий Дух веде нас славити Господа у пісні або танці, або
часом Він може покласти в наші серця щоб ми молилися на мовах (ґлосолалія) і
дозволяли Йому молитися через нас. Це одна з причин чому Бог дає дар мов
для майже кожного християнина який просить в нього цей дар, тому що це є
єдиний духовний дар Божий який є для нашої особистої побудови, Юда 1:20.
"Як говорить хто чужою мовою (ґлосолалія), той будує тільки
самого себе, а хто пророкує, той Церкву будує." 1 Коринтян 14:4
Всі інші духовні дари даються нам щоб ми служили іншим християнам або
людям, але коли ми молимося на мовах ми служимо Богу і будуємо самі себе
духовно. Коли ми не знаємо, як молитися, Святий Дух молиться через нас коли
ми дозволяємо Йому молитися через нас за інших або за наші особисті потреби.
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"Так само ж і Дух допомагає нам у наших немочах; бо ми не знаємо,
про що маємо молитись, як належить, але Сам Дух заступається за
нас невимовними зідханнями. А Той, Хто досліджує серця, знає, яка
думка Духа, бо з волі Божої заступається за святих." Римлян 8:26,27.
Це призводить нас до іншого типу молитви, яка часом дається деяким
християнам як особливе служіння Богу саме по собі, заступницької молитви.
Хоча ми всі зобов'язані як християни молитися один за одного, часом ми
відчуваємо глибоку необхідність молитися за когось іншого, але не знаємо як
молитися, або дуже швидко шукаємо слова. У таких випадках Святий Дух,
через дар мов, молиться через нас, коли ми віддаємося Йому. Бо Він знає розум
Божий, Святий Дух молиться у відповідності з розумом Божим відповідно з
навмисною ціллю Божої волі. Це найбільш ефективний спосіб молитви, тому
що це 100% відповідно до Божої волі в той момент.
"З усією молитвою й проханням моліться духом,
і з цією метою, пильнуйте з повною витривалістю
та молитвою за всіх святих," Ефесян 6:18
Часом Бог покликає християнина, щоб повністю присвятити себе до
заступницької молитви і молитися день і ніч за народ і за Божих людий в
служінні заступницької молитви.
"Була й Анна пророчиця, дочка Фануїлова з племени Асирового, вона
дожила до глибокої старости, живши з мужем сім років від свого
дівування, удова років вісімдесяти й чотирьох, що не відлучалась від
храму, служачи Богові вдень і вночі постами й молитвами." Луки 2:36,37
Загалом, Бог хоче, щоб ми молилися з нашим розумом і з нашим Духом,
"Бо коли я молюся чужою мовою, то молиться дух мій, а мій розум без
плоду! Ну, то що ж? Буду молитися духом, і буду молитися й розумом,
співатиму духом, і співатиму й розумом." 1 Коринтян 14:14,15
і тому, що Бог не є автором безладу, але миру, Він буде вести нас молитися в
належному режимі у відповідний час. Важливо, щоб викликати в цей час, що
Святе Письмо говорить про два типів говоріння мовами. Одним з них є коли ми
молимося до Господа самі за себе,
"Як говорить хто чужою мовою, той не людям говорить, а Богові, бо
ніхто його не розуміє, і він духом говорить таємне." 1 Коринтян 14:2
або коли ми заступаємо в молитві до Господа за інших,
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"Так само ж і Дух допомагає нам у наших немочах; бо ми не знаємо, про
що маємо молитись, як належить, але Сам Дух заступається за нас
невимовними зідханнями. А Той, Хто досліджує серця, знає, яка думка
Духа, бо з волі Божої заступається за святих." Римлян 8:26,27
а другий тип, коли Господь дає нам повідомлення для церкви або іноземним
невіруючим чужою мовою, а потім дає одному з братів тлумачення до
повідомлення на інших мовах.
"Отож, мови існують на знак не для віруючих, але для невіруючих, а
пророцтво для віруючих, а не для невіруючих." 1 Коринтян 14:22
"Як говорить хто чужою мовою, говоріть по двох, чи найбільше по трьох,
і то за чергою, а один нехай перекладає! А коли б не було перекладача, то
нехай він у Церкві мовчить, а говорить нехай собі й Богові! А пророки
нехай промовляють по двох чи по трьох, а інші нехай розпізнають. Коли
ж відкриття буде іншому з тих, хто сидить, нехай перший замовкне! Бо
можете пророкувати ви всі по одному, щоб училися всі й усі тішилися! І
коряться духи пророчі пророкам…" 1 Коринтян 14:27-32
Цей другий тип говоріння мовами був таким, який найчастіше асоціюється з
Днем П'ятидесятниці, коли Святий Дух першим разом упав на апостолів, і вони
вийшли на вулиці Єрусалима і почали говорити з чужинцями, які зібрались там
на свято, на на їхній рідній мові про Ісуса і славу Божу. Обидва види говоріння
мовами є важливими, і Бог хоче, щоб взяти участь в цих важливих подарунків,
щоб ми могли служити братам і невіруючими через мови і тлумачення мов.
"Отож, браття мої, майте ревність пророкувати, та не бороніть говорити й
мовами! Але все нехай буде добропристойно і статечно!" 1 Коринтян
14:39,40
Ще один тип молитви є де ми просимо Господа за те, що нам може
знадобитися, будь то фізичні або духовні речі. Ісус дав нам найкращий приклад
такого роду молитви для наших особистих потреб в молитві Господній, Mатвія
6:9-13. Ми завжди повинні просити Господа забезпечення для наших потреб і
дякувати Йому за це. Зрештою "Господня земля, і все, що на ній, вселенна й
мешканці її," Псалми 24:1. Для Господа нічого не потрібно, і Він любить нас,
тому що ми Його діти, і Він хоче, щоб ми були забезпеченні всіма нашими
потребами, а саме фізичні потреби як, продукти харчування і одяг, так і духовні
речі як відкриваючи Себе і Його слово для нас щоб ми наповнювалися постійно
Духом Святим щоби забезпечувати наше зцілення і здоров'я для нашого тіла,
душі і духа, і всіма добрими речами, щоб ми були щасливими і Благодійними в
Ньому: Луки 11:9-13, Mатвія 7:7-11, Филипиян 4:6-7, Mатвія 6:24-34.
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Наше спілкування з Богом, як правило, розбивається на два типи молитви:
молитва і поклоніння. Перше, як ми вже бачили, в основному розмова з Богом,
почувши від Нього, і просячи Його робити речі для нас, які знаходяться в згоді
з Його волею, (те, що Він безпосередньо відкриває нам, або ті речі які
знаходяться в згоді з Його словом в Біблії). Поклоніння з іншого боку, це те, що
ми, як людські істоти, маємо імплантовані в собі, так само, як їжа або дихання.
Ми були створені Богом, щоб поклонятися Йому. Птахи були створені Богом,
щоб співали вдень, жаби, щоб квакали, і цвіркуни цвірінькали вночі. Коли люди
відпадають від Бога і перестають поклонятися Йому, вони негайно беруться за
щось інше, щоб поклонятися. У минулому вони зробили для себе ідолів для
поклоніння, або ж вони поклонялися зорям небесним або тваринам і деревам
або навіть демонам і дияволам. Сьогодні людина прийняла поклоніння на себе
собі і творінням його руки, можливо, як ніколи раніше. У комуністичних
країнах система вчить людей робити все на славу людини і на славу
комуністичній партії, і вони шанують своїх мертвих героїв Маркса, Леніна і
Мао. У США і Західній Європі багато людей віддалися поклонінню своїм,
спортивним "героям", поп "зіркам", або їх матеріальні цінності в той же самий
час що вони на словах до Бога. В Африці, Азії і Латинській Америці люди досі
поклоняються безліч богам і духам. Скрізь людина прославляє щось. Якщо вона
не славить Бога, то вона прославляє щось інше, або саму себе, тому що вона
була створена для поклоніння. Це сутність людини.
Так само, як ми молимося до Бога нашим розумом і духом, так само ми повинні
поклонятися Богу з нашим розумом і нашим духом. Псалми Давидові є
прикладами поклоніння Богові з нашими умами в пісні. У нас також є багато
сучасних християнських книг і пісень, які використовуються в церкві для
богослужіння. Бог хоче, щоб ми розуміли, чому ми повинні поклонятися Йому,
(тому що Він є Господь і створив нас і все навколо нас. Він любить нас і
врятував нас від влади сатани і дав нам прекрасну планету, щоб добре жити, і
мати все що добре для нас), тому Він хоче, щоб ми прославляли Його нашим
розумом, і нашим духом.
"Ну, то що ж? Буду молитися духом, і буду молитися й розумом,
співатиму духом, і співатиму й розумом." 1 Коринтян 14:15
Ісус сказав, що справжнє поклоніння полягає в тому, щоб прославляти Бога в
дусі та в правді, і Бог хоче, щоб кожен християнин увійшов в справжнє
поклоніння і право-прославляння.
"Але наступає година, і тепер вона є, коли богомільці правдиві
вклонятися будуть Отцеві в дусі та в правді, бо Отець Собі прагне таких
богомільців. Бог є Дух, і ті, що Йому вклоняються, повинні в дусі та в
правді вклонятись." Івана 4:23,24
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Подібно до того як Святий Дух буде заступатися через нас коли ми молимося
Богу, Римляни 8:26,27, так само ми теж можемо увійти в досконале
прославління Богу, дозволяючи Святому Духу вести наш дух в ідеальне
прославління Богові. Це є прославління в дусі. Сенс поклоніння в істині і в
тому, що ми повинні направити наше поклоніння до Нього і наші думки і уми
повинні бути спрямовані на Нього. Ми не повинні дозволяти думкам блукати,
коли співаємо і вихваляємо чи прославляємо Господа. Наші мотиви повинні
бути чистими, як ми поклоняємося Йому, і ми повинні свідомо поклонятися
Богу, тому що Він є Господь і Творець всього, і вся Слава Буття є Його. Він є
Господь всьому.
"Уся земле, покликуйте Господу! Служіть Господеві із радістю, перед
обличчя Його підійдіте зо співом! Знайте, що Господь Бог Він, Він нас
учинив, і Його ми, Його ми народ та отара Його пасовиська. Увійдіть в
Його брами з подякуванням, на подвір'я Його з похвалою! Виславляйте
Його, ім'я Його благословляйте, бо добрий Господь, Його милість навіки,
а вірність Його з роду в рід!" Псалми 100
ПІСТ
Є багато прикладів в Біблії, де люди відклали час, щоб утриматися від їжі або
постити. Мойсей постив, коли він підійшов до вершини гори, щоб бути з
Господом і отримав десять заповідей, Вихід 24:18; Вихід 34:28. Ісус також
постив після того, як він прийняв хрещення від Івана і пішов в пустиню до
початку Його служіння, Матвія 4:1-11, і Данило постив частково, утримуючись
від вишуканих страв, м'яса, вина в той час як постили лементували і шукали
Господа протягом 3 тижнів, Даниїл 10:2,3.
Є багато причин щоб постити: 1. упокорити себе перед Богом, коли ви знаєте,
що живете помилково. 2. Для того, щоб отримати духовну владу над вашим
тілом. 3. Для того, щоб повністю присвятити свій час для пошуку Бога, без
необхідних перерв для їжі. 4. Бути слухняним у Бога, коли Він закликає вас
молитися і постити. 5. Для здоров'я вашого тіла. 6. Коли ви щиро прохаєте Бога
щось зробити.
Беручи час для посту і молитви, християнин наблизитя до Бога і духовно буде
зростати. Є багато добрих християнських книг про піст, особливо добре
описано в "GOD'S CHOSEN FAST" Артур Уолліс.
ТОВАРИШУВАННЯ З БОГОМ
Бог полюбив нас так сильно, що Він закликав нас до спілкування з Ним і один з
другим. Для цього він ввів новий заповіт. Цей Новий Завіт є сутністю
християнства, це те, що треба бути християнином. Це не релігія, навпаки, це
прибуття в ціль, до якої релігія прагне.
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"А тепер одержав Він краще служіння, поскільки Він посередник і
кращого заповіту, який на кращих обітницях був узаконений. Бо коли б
отой перший був бездоганний, не шукалося б місця для другого. Бо їм
докоряючи, каже: Ото дні надходять, говорить Господь, коли з домом
Ізраїля й з Юдиним домом Я складу Заповіта Нового, не за заповітом, що
його Я склав був з отцями їхніми дня, коли взяв їх за руку, щоб вивести їх
із землі єгипетської. А що вони не залишилися в Моїм заповіті, то й Я їх
покинув, говорить Господь! Оце Заповіт, що його Я складу по тих днях із
домом Ізраїлевим, говорить Господь: Покладу Я Закони Свої в їхні думки,
і на їхніх серцях напишу їх, і буду їм Богом, вони ж будуть народом
Моїм! І кожен не буде навчати свого ближнього, і кожен брата свого,
промовляючи: Пізнай Господа! Усі бо вони будуть знати Мене від малого
та аж до великого з них! Буду бо Я милостивий до їхніх неправд, і їхніх
гріхів не згадаю Я більш! Коли ж каже Новий Заповіт, то тим назвав
перший старим. А що порохнявіє й старіє, те близьке до зотління."
Євреїв 8:6-13
Ісус є Посередник Нового Заповіту, який Бог уклав з людиною, і він запечатав
заповіт Своєю кров'ю. Мета завіту в тому,що він повинен був привести людину
назад до особистого спілкування з Богом.
Перший заповіт, який включав усі закони Мойсея, включаючи Десять Заповідей
Божих, був встановлений Богом, щоб він міг благословити євреїв і тримати їх в
шляху правди, поки Ісус мав прийти і звільнити їх назавжди від гріха і влади
сатани, і також щоб привести їх до нового особистого духовного зв'язку з Ним.
Читати і вивчати Галатів розділ 3.
"Що ж Закон? Він був даний з причини переступів, аж поки прийде
Насіння, якому обітниця дана була; він учинений був Анголами
рукою посередника." Галатів 3:19
"Тому то Закон виховником був до Христа, щоб нам виправдатися
вірою. А як віра прийшла, то вже ми не під виховником. Бо ви всі
сини Божі через віру в Христа Ісуса!" Галатів 3:24-26
Ми, християни, тепер в змозі увійти в те особисте спілкування з Богом, і
справді, це те що Бог хоче, щоб ми це робили. Якщо гарне бажання дружити з
іншими людьми, будь то багаті або відомі люди, як набагато більше бажано
увійти в тісну дружбу з Богом, який не тільки володіє цією маленькою
планетою Землею, але насправді всім Всесвітом, який не тільки знає кожну
людину краще ніж вони знають самі себе, але фактично є їх творець. Тому
давайте сміливо увійдемо в це тісне спілкування з нашим Творцем, тому що Бог
дозволив Його Єдинородному Сину: безчестя, образи, страждання і смерть, з
тим, щоб зробити це спілкування можливим. Івана 3:16, Івана 17:3, Євреїв 10:19
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Коли ми запросили Ісуса увійти в наше життя і в наші серця, і ми отримали
спасіння, це перетворення, яке відбувається в нашому житті є не тільки
особисте ново-родження, яке дозволяє нам мати спілкування з Богом, але ми
також передані з товариства світу, в якому домінує сатана, і переміщені
до Царства Ісуса Христа.
"що визволив нас із влади темряви й переставив нас до Царства
Свого улюбленого Сина…" Колосян 1:13
Святе Письмо нам каже явно не любити світову систему і все що позначає і
являє нею, і не мати частину у ній.
"Не любіть світу, ані того, що в світі. Коли любить хто світ, у тім
немає любови Отцівської, бо все, що в світі: пожадливість тілесна, і
пожадливість очам, і пиха життєва, це не від Отця, а від світу.
Минається і світ, і його пожадливість, а хто Божу волю виконує, той
повік пробуває!" 1 Івана 2:15-17
У відповідний час Бог буде судити світ, тому що діла його лихі. Зараз світ не
визнає нас, і, можливо, навіть ненавидить нас, тому що ми не з їх світу. Але
незадовго, в один прекрасний день, коли Ісус повернеться, наші тіла будуть
трансформовані в тіла, такі як сам Ісус має, і ми встановимо разом з Ісусом
фізичне Царство Боже на Землі, і допоможемо Ісусу керувати Ним. Але це буде
в Його час.
"Подивіться, яку любов дав нам Отець, щоб ми були дітьми Божими,
і ними ми є. Світ нас не знає тому, що Його не пізнав. Улюблені, ми
тепер Божі діти, але ще не виявилось, що ми будемо. Та знаємо, що,
коли з'явиться, то будем подібні до Нього, бо будемо бачити Його, як
Він є. І кожен, хто має на Нього надію оцю, очищає себе так же само,
як чистий і Він." 1 Івана 3:1-3
"Коли вас світ ненавидить, знайте, що Мене він зненавидів перше, як
вас. Коли б ви зо світу були, то своє світ любив би. А що ви не зо світу,
але Я вас зо світу обрав, тому світ вас ненавидить." Івана 15:18,19
Бог тепер шукає громадян для цього Царства і Він тепер перетворює нас в
благочестивих людей, які будуть слухняні і реагувати на Його волю і шляхи. Це
буде сім'я, де уряд буде Божий, де Бог Отець буде правитель, а ми, як Його
діти, будемо його князі і правителі. Навіть зараз ми вже народ Божий в Ісусі
Христі, і Бог хоче, щоб ми мали спільність насамперед з Ним, а також один з
другим. Ми повинні бути суспільством чистої любови, де всі ми любимо і
дбаємо один про одного, а не критикуємо і засуджуємо один одного.
"Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив,
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так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої,
як будете мати любов між собою." Івана 13:34,35
"Тримаймо непохитне визнання надії, вірний бо Той, Хто обіцяв.
І уважаймо один за одним для заохоти до любови й до добрих учинків.
Не кидаймо збору свого, як то звичай у деяких, але заохочуймося, і тим
більше, скільки більше ви бачите, що зближається день той."
Євреїв 10:23-25
Людина є соціальною і стадною істотою і вона є частиною одного з двох
товариств, світу або Царства Божого. Християнське спілкування має
відношення до наших міжособистих відносин в Божому суспільстві. Протягом
століть Божі люди жили в різних типах суспільств. Книги Мойсея описують як
Бог хотів щоб Його люди жили до приходу Ісуса Христа. Після приходу Ісуса,
Божий народ пов'язаний між собою різними способами, які формують і живуть
в різних типах суспільств протягом століть. Зрештою, вони повільно відійшли
від вчення Ісуса і в кінцевому підсумку дійшли до кастової системи на відміну
від усього, що Ісус навчав. Церква або Царство Боже настільки просте поняття.
Ісус сказав, що той, хто хоче увійти в нього повинні стати, як маленька дитина.
Духовне життя і фізичне життя мають рівні аналоги. Подібно до того як ми
фізично народжені в цей світ, так само ми повинні народитися згори від Духа
Божого, щоб почати наше духовне життя. Попри те що багато людей думають, і
східні релігії проповідують, Бог не перебуває в кожній людині. Те, що є в
кожній людині є образ Божий, поняття Бога, і місце для Бога. Бог не може і не
приходить перебувати в людині, поки ця людина не прийняла Ісуса Христа як
свого власного Спасителя і були вимиті від своїх гріхів кров'ю Ісуса Христа,
єдине у Всесвіті, яке може відняти гріха. Це не може бути зроблено добрими
справами, або ділами, 1Петра 1:18,19, Об'явлення 1:5, Євреїв 9:22.
"Бо спасені ви благодаттю через віру, а це не від вас, то дар Божий, не
від діл, щоб ніхто не хвалився." Ефесян 2:8,9
Після того, як людина прийняла Ісуса як свого Спасителя і була вимита в крові
Ісуса Христа, просячи Ісуса, щоб зробити це, Дух Божий потім приходить, щоб
жити в цій людині. Тоді новонароджене, духовне дитя Боже, (християнин), має
бути хрещений у воді і в Святому Дусі. Хрещення у воді здійснюється шляхом
занурення людини у воду повністю: це символізує його смерть і поховання з
Христом, а потім піднімається з води: символізує його воскресіння й друге
народження як нове творіння у Христі, Римляни 6:3-13. Хрещення Святим
Духом здійснюється тільки однією людиною, Ісусом Христом. Кожен
новонароджений християнин повинен просити Ісуса хрестити його в Святому
Дусі. Як тільки людина просить Ісуса зробити це, Ісус це робить. Деякі нові
християни відчувають силу і наповнення Святим Духом, деякі не відчувають.
Хрещення Святим Духом зроблено Ісусом, і Він робить це, як Він вважає за
потрібою. Зазвичай хрещення Святим Духом відбувається тоді, коли інші
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християни моляться за нового християнина і накладають на нього руки, але це
Ісус, який робить хрещення і новий християнин повинен просити Ісуса, щоб це
зробити, Івана 7:37-39, Івана 14:10-17, Івана16:13,14, Дії Святих Апостолів (Дії)
2:1-47, Дії 2:38,39, Дії 19:1-6.
"Я хрищу вас водою на покаяння, але Той, Хто йде по мені, потужніший
від мене: я недостойний понести взуття Йому! Він христитиме вас
Святим Духом й огнем." Матвія 3:11
Діяння розділ 10, описує історію Корнилія, богобоязливий римський сотник,
який був хрещений Ісусом в Святому Дусі ще до того як він був хрещений у
воді. Тут в черговий раз ми бачимо в Писанні; як і в досвіді також, що
хрещення Духом Святим, як правило, супроводжується говоріння мовами і
поклоніння Богові.
Це надзвичайно важливо отримати хрещення Святим Духом з цілого ряду
причин:
1. Хрещення Святим Духом є повне наповнення Духом Святим самим
Ісусом. Це дає вам силу і сміливість, щоб свідчити і жити для Бога. Це
було тільки після того, як апостоли і учні отримали хрещення Святим
Духом, щоб вони пішли і проповідували про Ісуса в силі, Апостоли 1:1-8.
2. Ісус сказав, що Бог хоче, щоб люди вклонялися йому не тільки в істині,
але також духом. Хрещення Святим Духом дозволяє нам поклонятися
Богу в дусі, Івана 4:24.
3. Наповнення Духом Святим дозволяє нам молитися в дусі, коли ми
відчуваємо потребу молитися, але не знаємо як, або про що маємо
молитись, Римлян 8:26,27.
4. Хрещення Святим Духом дозволяє нам отримати дар мов, а також інші
духовні дари, так що ми можемо наставляти себе і зміцнитися духовно в
Бога, 1 Коринтян 14:2-4; 14:39.
5. Хрещення Святим Духом дозволяє нам мати ближче ходіння з Богом
щоб ми могли мати більш тісне спілкування з Ним і щоб Він міг
провадити нас своїм Святим Духом, Римлян 8:14.
6. Бути повністю наповнені Духом Святим, дає нам можливість
спілкуватися один з другим і любити один одного, як заповідав нам Ісус,
1 Івана 1:7, Івана 13:35.
7. Це Духом Божим що ми можемо подолати спокуси і беззаконня, і
безладні бажання тіла, Римлян 8:13.
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8. Це саме завдяки духу що ми маємо доступ до Бога, Ефесян 2:18.
9. Якщо ми дійсно любимо Бога, то ми, звичайно, хочемо бути повністю
наповнені з Його найбільш важливим даром, Його Святим Духом.
Після того, як ми прощені від наших гріхів, 1 Петра 1:18,19, і збережені зі світу,
Колосян 1:13, ми стаємо новим творінням у Христі, 2 Коринтян 5:17, а також
громадянами Царства Божого, 1 Петра 2:9-12, ми стаємо дітьми Божі, 1 Івана
3:1-2, і спадкоємцями царства Божого і братами Ісуса Христа, Римлян 8:29,
Євреї 2:10-15. Ми стаємо членами сім'ї Бога, де Господь Бог є нашим Батьком, а
ми братами один одному. З цієї причини Ісус сказав, що ми не повинні
називати жодної людини на Землі отцем, або пастором, або вчителем, тому
що Сам Бог є всі ті речі, і ми повинні мати спілкування з Ним і ходити і
говорити з Ним з любов'ю, служити й бути послушними Йому.
"Тоді промовив Ісус до народу й до учнів Своїх, і сказав: На сидінні
Мойсеєвім усілися книжники та фарисеї. Тож усе, що вони скажуть вам,
робіть і виконуйте; та за вчинками їхніми не робіть, бо говорять вони та
не роблять того! Вони ж в'яжуть тяжкі тягарі, і кладуть їх на людські
рамена, самі ж навіть пальцем своїм не хотять їх порушити… Усі ж
учинки свої вони роблять, щоб їх бачили люди, і богомілля свої
розширяють, і здовжують китиці. І люблять вони передніші місця на
бенкетах, і передніші лавки в синагогах, і привіти на ринках, і щоб звали
їх люди: Учителю! А ви вчителями не звіться, бо один вам Учитель, а ви
всі брати. І не називайте нікого отцем на землі, бо один вам Отець, що
на небі. І не звіться наставниками, бо один вам Наставник, Христос. Хто
між вами найбільший, хай слугою вам буде! Хто бо підноситься, буде
понижений, хто ж понижується, той піднесеться. Горе ж вам, книжники
та фарисеї, лицеміри, що перед людьми зачиняєте Царство Небесне, бо й
самі ви не входите, ані тих, хто хоче ввійти, увійти не пускаєте!"
Матвія 23:1-13
Люди, яких ми зазвичай називаємо пасторами, проповідниками, або
священиками є старшими братами, які були покликані Богом годувати і
доглядати за "вівцями". Подібно апостолам старої своєї основної роботи, щоб
перебувати в Слові, молитві і клопотанні, а також консультування і навчання
молодих християн і прислужників словом Божим, Дії 6:1-4. Вони не повинні
брати на себе титули, як лицеміри і фарисеї старі. Навпаки, як звелів їм Ісус,
вони повинні упокорити себе і зайняти місце слуг і офіціантів в сім'ї Божий. У
сім'ї Богжий ми не шукаємо і не прагнемо до марних славних позицій, а ми
шукаємо смирення, щоб служити один одному в любові, Eфесян 4:32-5:2, 5:1521. Християнські зібрання, зустрічі або послуги, на відміну від того, що ми
бачимо в багатьох "церквах" сьогодні, призначені для нас, щоб зібратися разом,
щоб підтримувати і будувати один одного в вірі, і поклонятися та прославляти
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Бога. Перед Господом ми всі рівні, всі грішники і спасенні благодаттю, і Бог
зробив нас всіх, народженні духовно згори, служителями і священиками до
себе. Кожен християнин є священиком і має служіння хвали і поклоніння Богу і
служити своїм братам. 1 Петра 2:9,10, Івана 4:23,24, 1 Солунян 5:14-18, Євреїв
13:1-7, Об'явлення 1:6.
"І самі, немов те каміння живе, будуйтеся в дім духовий, на священство
святе, щоб приносити жертви духовні, приємні для Бога через Ісуса
Христа." 1 Петра 2:5
Коли християни збрираються на зустріч, всі повинні бути готовими внести
щось від Бога.
"То що ж, браття? Коли сходитесь ви, то кожен із вас псалом має, має
науку, має мову, об'явлення має, має вияснення, нехай буде все це на
збудування!" 1 Коринтян 14:26
Бог хоче, щоб ми усі будували один одного в вірі, саме тому Святий Дух дає
духовні дари всім, а не тільки пасторам і євангелістам, 1 Коринтян 12:4-11. Бог
хоче, щоб ми навчали один одного і допомагали один одному, але ніколи не
забувати, що в кінцевому рахунку Він наш пастор, Він наш учитель, Він наш
Господь і Отець; і саме до Нього, ми в кінцевому рахунку відповідальні і Його
ми повинні слідувати, заохочувати один одного, щоб зробити те ж саме,
Псалми 23, Матвія 23:1-13, Римляни 14:4-13.
"Обернувся Петро, та й ось бачить, що за ним слідкома йде той учень,
якого любив Ісус, який на вечері до лоня Йому був схилився й спитав:
Хто, Господи, видасть Тебе? Петро, як побачив того, говорить Ісусові:
Господи, цей же що? Промовляє до нього Ісус: Якщо Я схотів, щоб він
позостався, аж поки прийду, що до того тобі? Ти йди за Мною!"
Івана 21:20-22
Народ Божий називають багатьма різними іменами в Біблії: церква, екклесія
(εκκλησία), або покликані, християни, Царство Боже, народ Божий, тіло Ісуса
Христа, і навіть стадо Ісуса. Ісус сказав:
"Мого голосу слухають вівці Мої, і знаю Я їх, і за Мною слідком
вони йдуть. І Я життя вічне даю їм, і вони не загинуть повік, і ніхто їх
не вихопить із Моєї руки. Мій Отець, що дав їх Мені, Він більший за
всіх, і вихопити ніхто їх не може Отцеві з руки. Я й Отець Ми одне!"
Івана 10:27-30
Існує тільки одне стадо, або ви отримали вічне життя від Ісуса і ви в Його
кошару або ні. Якщо ви належите до однієї громади або церкви, або іншої, не
має ніякого значення, бо в Божих очах нема жодних конфесій, віросповідання
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або деномінацій; Тіло Христове не ділиться. Перше послання Павла до
Коринтян перестерігає християн не утворювати групи і штучно сформовувати
деномінації. Коли Бог дивиться на людину, Він не дивиться до котрої
деномінації він чи вона належить, Він дивиться, щоб побачити, чи ця людина
була обмитa від своїх гріхів кров'ю Ісуса Христа.
ХРИСТИЯНСЬКІ ЗІБРАННЯ І СЛУЖІННЯ
Господь хоче щоб християни мали зібрання щоб разом поклонятися Йому,
спілкуватися один з одним, й підтримувати і будувати один одного в вірі,
Євреїв 10:23-25. Коли ми стаємо новим творінням у Христі, Святий Дух
приходить жити в нас, і ми стаємо досконалими в очах Бога через те, що зробив
Ісус на Голгофі. Проте, наші уми, хоча вони стали просвітленими до істини
Божої, як і раніше зберігають багато помилкового мирського знання, які
потрібно очищати шляхом читання і медитації (думати ) про Слово Боже, Івана
8:31,32, Римляни 12:1,2, 2 Коринтян 10:3-5, 2 Тимофію 3:16,17. І, як ми
перебуваємо в Ньому, наші уми повільно оновлюються і ми починаємо
дивитись на речі Божими очима. Людина має багато способів бачити своє
існування і всесвіт, і все це підсумовується, на стільки скільки існує філософій
або людської мудрості. Але в очах Бога це нічого, крім дурості, і якщо ви вірите
в це, як сліпа людина веде сліпого, то це приведе вас до катастрофи.
"Настане бо час, коли здорової науки не будуть триматись, але
за своїми пожадливостями виберуть собі вчителів, щоб вони їхні
вуха влещували. Вони слух свій від правди відвернуть та до байок
нахиляться." 2 Тимофію 4:3,4
"Буває, дорога людині здається простою, та кінець її стежка до смерти."
Приповісті 16:25
Щоб допомогти новому християнинові рости, Господь вибрав деяких старших
братів або старійшин, які присвятили себе до вивченню Святого Письма,
молитви, і духовно проповідувати Слово Боже, Дії 6:1-4, і годуванню
маленьких ягнят (новонароджених в Богу християн), Івана 21:15-17. Це не
означає, що ті котрі обслуговують столи, повинні припинити проповідувати
Боже Слово і виконувати свої священичі обов'язки перед Богом (поклоніння і
прославляння Бога і заступати в молитві за других). Ми бачимо в книзі Дії
Святих Апостолів розділ 6, що Стефана поставили перед апостолами і
помолившись за него, він почав творити чудеса, і незабаром після цього
проповідував одну з найважливіших проповідей в Біблії і був винагороджений,
будучи першим християнським мучеником і був зустрінутим на небі самим
Ісусом, прочитати в Дії 6 і 7. Мета проповідників полягає в розширенні
церкви і допомогти християнам зростати в зрілих повних вирощених синів
Божих, щоб бути схожим на Ісуса. Мета не є мати якусь кастову систему в
Христовому тілі.
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"І Він, отож, настановив одних за апостолів, одних за пророків, а тих
за благовісників, а тих за пастирів та вчителів, щоб приготувати святих
на діло служби для збудування тіла Христового, аж поки ми всі не
досягнемо з'єднання віри й пізнання Сина Божого, Мужа досконалого,
у міру зросту Христової повноти, щоб більш не були ми малолітками,
що хитаються й захоплюються від усякого вітру науки за людською
оманою та за лукавством до хитрого блуду, щоб були ми правдомовні
в любові, і в усьому зростали в Нього, а Він Голова, Христос. А з Нього
все тіло, складене й зв'язане всяким допомічним суглобом, у міру
чинности кожного окремого члена, чинить зріст тіла на будування
самого себе любов'ю." Ефесян 4:11-16
Мета міністерств підготувати, обладнати, навчати, підіймати братів так, щоб
вони могли служити один одному і Господу, тому що Бог так хоче, щоб ми
були нацією священиків Йому. Це не їхня робота, щоб тримати ложку
годування "пастви" тиждень за тижнем, так щоб стадо могло забезпечити їх
комфортне життя. Навпаки, вони повинні вчити тіло будувати себе в любові,
так що воно моло служити Господу і робити волю Божу на Землі, навіть, як це
робиться на небесах, Матвія 6:10, 1 Петра 2: 9, Вихід 19:3-6, Об'явлення 1:6.
Є пісня яка говорить: "Ісус любить мене це я знаю, бо Біблія говорить мені так",
але Бог хоче, щоб ми знали Його любов з перших рук. Він хоче, щоб ми відчули
і перебували в Його любові і наповнювалися Його Духом.
"Для того схиляю коліна свої перед Отцем, що від Нього має ймення
кожен рід на небі й на землі, щоб Він дав вам за багатством слави Своєї
силою зміцнитися через Духа Його в чоловікові внутрішнім, щоб
Христос через віру замешкав у ваших серцях, щоб ви, закорінені й
основані в любові, змогли зрозуміти зо всіма святими, що то ширина й
довжина, і глибина й вишина, і пізнати Христову любов, яка перевищує
знання, щоб були ви наповнені всякою повнотою Божою." Ефесян 3:14-19
Християнство це не релігія, як згодом індуїзму або буддизму. Християнство це
зараз нині мати живі відносини і спілкування з Творцем Всесвіту. Бог хоче, щоб
ми були відновленими в наших умах і робили Його роботу по Його шляху.
"Церква" не повинна бути місцем, де ви йдете в неділю вранці, щоб почути
проповідника, який робить "свою річ" в неділю. Бог зробив нас всіх
ученями і свідками. Кожен новороджений християнин (немає іншого виду,
якщо ви духовно не народжені згори як християнин, ви не є християнин), є
священиком Богу і свідком людям. І ми всі покликані Богом, щоб служити
один одному і будувати один одного духовно. "Проповідники" і "вчителі" є
для неспасених і немовлят у Христі, решта тіла повинні будувати один одного в
любові під керівництвом церковних старших братів. Святий Дух дає духовні
дари всім християнам, щоб кожен міг служити один одному. Але як може тіло
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навчити або дозволити братам служити один одному, якщо пастор заберає весь
час зустрічі собі і не дозволяє або не надає можливість братам служити один
одному. Ісус сказав: Горе тим, хто закриває Царство Боже, бо вони не хочуть
увійти самі і перешкоджають тим, хто це робить. Царство Боже духовне
царство, це в нас і в Господі, і ми повинні почати рухатися в ньому, якщо ми
хочемо вирости до повного зросту в Христі. Брат Павло сказав, що коли ми
збираємося разом щоб мати церковне зібрання, кожен повинен принести
щось духовне з собою до церкви щоб поділитися з другими. Ми є християни, і
християни є дарувальники. Ісус сказав, що краще дарувати, ніж отримувати, і
всі, хто коли - небудь намагався це знати, знає що це правда. У царстві Божому,
всім хто ходить з Богом, отримує від Бога і розділяє зі своїм братом. Це так
само важливо для "маленького" Християнина, поділитися з тим малим що він
отримує від Господа, як для старшого, поділитися тим, що Господь дає йому.
Ісус попереджав нас, у притчі про таланти, що ми всі мусимо ділитися тим,
що ми отримуємо від Господа, це то багато чи мало, Матвія 25:14-30.
"То що ж, браття? Коли сходитесь ви, то кожен із вас псалом має, має
науку, має мову, об'явлення має, має вияснення, нехай буде все це на
збудування!" 1 Коринтян 14:26
Кожен християнин повинен вивчити 12, 13, і 14-й розділ 1 Коринтянам, а також
3, 4, 5-й розділ Ефесян, щоб отримати доброго зрозуміння того, чого "церква" і
християнське спілкування повинно бути. Ісус підвів все це, коли Він сказав:
"По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою."
Івана13:35 Ця любов проявляється, коли ми подаємо один одному, молимося
один за одного і підтримуємо один одного. Ісус сказав, що той, хто хоче бути
найбільшим з усіх повинен упокорити себе і стати найменшим і бути всім
служитель. Коли Господь дає нам подарунки або духовне знання це не для нас,
щоб ми були піднесеними, а для того, щоб ми смиренно поділилися нашими
подарунками з іншими заради їх блага і повчання. Це надзвичайно важливо для
нового християнина молитися і просити Господа, до якої "церкви" або
"конфесії", він повинен належати, а потім смиренно підкорятися старшим і
керівництву цієї церкви. Але в першу чергу він повинен тримати себе в чистоті
і святості, і перебувати в Божі любові і не брати участь до гріхів кого-небудь
іншого. Читайте: Євреї 5:15-21; 1 Тимофія 5:17, 3:1-6; Об'явлення 2:18-26, 3:1-6.
Житти для Бога
Попередні три теми, які ми розглянули в цьому розділі: слово, молитва та
спілкування є марні, якщо ми не замислили в наших серцях, щоб жити для Бога.
Є люди, які читають Слово Боже, і навіть запам'ятовують його, але коли вони
не вірять цьому або відмовляються дотримуватися його, це не робить їм ніякої
користі. Інші люди проводять багато часу в молитві, але якщо їх молитва не
змішується з вірою, або якщо вони безрозсудно повторюють ту ж молитву
знову і знову, думать, що просте повторення буде переконувати Бога, вони
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моляться марно. Проте інші люди йдуть в "церкву" щонеділі або день суботній,
але якщо вони роблять це тільки, щоб бачити і бути побаченим, або показати
свої наряди і одяг, вони йдуть до церкви марно.
Бог хоче, щоб ми жили для нього, щоб ходити з Ним, і перебувати в Його
Любові. Християнство, всупереч громадській думці, не є релігією.
Християнство це спосіб життя, він вступає в Царство Боже і живе в Його
Царстві в якості одного зі Своїх дітей та навчає пізнавати Його і Його любов.
Бог встановив тільки одну релігію, іудаїзм, через пророка Мойсея. Мета цієї
релігії було тримати людей побожними, щоб вони не стали примхливими
грішниками і декадентними до пришестя Спасителя всього світу, який позбавив
людину від її гріховної природи, так щоб вона могла жити більше не для себе, а
для Бога. На протязі століть люди зробили вибір: або ходити з Богом або йти
своїм власним шляхом. На жаль, більшість з них пройшли свій власний шлях, і
результатом була втрата пізнання Бога і подальшого ідолопоклонства,
марновірство, забобонів, насильства і руйнування, голод, мор та епідемії,
моральний занепад і війни. Коли люди відходять від Бога вони відкривають
двері для сатани і його демонічні впливи, які проявляються через ці різні
способи. Це є причиною того, чому Сполучені Штати пережили так багато
природних і соціальних катастроф протягом 1990-их років і все більше в
першому десятилітті нового тисячоліття. Тим не менше, коли люди каються й
навертаються до Бога вони насолоджуються спасінням, здоров'ям, миру,
благополуччю і обіцянкою вічного життя.
Коли ми віримо в Ісуса і приймаємо Його в наше життя, ми стаємо духовно
народженими згори і робимося Божими дітьми. Ми стаємо новим творінням
у Христі і вже не нашим власним, 1Коринтянам 6:19,20. Це смерть до цього
світу і до нашого старого життя і воскресіння для нового життя у Христі, яке є
символізоване нашим хрещенням у воді, Колосян 3:1-10, Римлянам 6:3-13.
Вся мета першого пришестя Христа було для того, щоб ми могли отримати
Його життя і ходити в Ньому і вступити до духовного Царства Божого. Це не
для одного християнина сказати іншому, "Пізнай Господа" або зроби це для
Господа або чогось іншого для Господа. Жоден християнин не має право
говорити іншому зберегти цей день святим або інший день святим, або не їсти
того чи іншого, Євреїв 8:8-13, Римлянам 14:3-8. Швидше, це щодня вмирати до
життя в тілі, заперечувати своє власне егоїстичне життя і слідувати за Ісусом.
Християнин повинен ходити в Дусі, як син Божий, Римляни 8:11-16, 1 Івана 1:7.
Але перш, ніж ви можете ходити в Дусі як достатньо вирощеній син, вам
потрібно вирости як дорослій. Коли ви прийняли Христа в своє життя, духовно
ви схожі на новонароджену дитину, і ви не можите виростити за одну ніч щоб
бути духовно сильним. Це займає роки молитви, вивчення Божого слова і
вивчити життя чоловіків і жінок Божих, підкорюватися Богу і вчитися бути на
чолі з Його Духом, і також мати глибоке спілкування з іншими християнами які
близькі до Бога. Саме тому Петро писав, "і немов новонароджені немовлята,
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жадайте щирого духовного молока, щоб ним вирости вам на спасіння", 1Петра
2:2. Дуже важливо, щоб нові християни займали багато часу, щоб побути
наодинці з Господом і Його словом, але будьте обережні, щоб не ламати голову
зі словом і спробувати зрозуміти кожну дрібницю відразу. Швидше за все
"купайтеся в слові", і нехай слово говорить до вас. Читайте ті частини Писання,
які навчають вас і роблять щоб ви почували себе добре.
Християнське життя це дуже просто святе духовне ходіння з Богом в Його
Царстві. Вона характеризується життям, де Святий Дух має контроль в кожній
області свого життя. Зовнішньо це проявляється в житті людини, як любов,
радість, турбота про інших, праведності, мудрості, здорового глузду, правди,
знання про святе, прощення, сердечність, віра, доброта, самовладання,
витривалість, духовну силу і Божий спокій в усіх обставинах. Ці атрибути НЕ
все очевидні в житті нового християнина відразу, але, як він перебуває у Христі
і здає своє життя Богу над кожним аспектом свого життя, ці духовні ознаки
розвиваються і проявляються в усіх сферах його життя, 2 Петра 1: 4-10, Римлян
14:17, Ефесян 4:17-32, 1 Коринтян 6:9-11, Об'явявлення 21:7,8, Об'явлення
22:14,15.
"Бо ви, браття, на волю покликані, але щоб ваша воля не стала приводом
догоджати тілу, а любов'ю служити один одному! Бо ввесь Закон в однім
слові міститься: Люби свого ближнього, як самого себе! Коли ж ви
гризете та їсте один одного, то глядіть, щоб не знищили ви один одного!
І кажу: ходіть за духом, і не вчините пожадливости тіла, бо тіло бажає
противного духові, а дух противного тілу, і супротивні вони один одному,
щоб ви чинили не те, чого хочете. Коли ж дух вас провадить, то ви не під
Законом. Учинки тіла явні, то є: перелюб, нечистість, розпуста,
ідолослуження, чари, ворожнечі, сварка, заздрість, гнів, суперечки,
незгоди, єресі, завидки, п'янство, гулянки й подібне до цього. Я про це
попереджую вас, як і попереджав був, що хто чинить таке, не вспадкують
вони Царства Божого! А плід духа: любов, радість, мир, довготерпіння,
добрість, милосердя, віра, лагідність, здержливість: Закону нема на таких!
А ті, що Христові Ісусові, розп'яли вони тіло з пожадливостями та з
похотями. Коли духом живемо, то й духом ходімо! Не будьмо чванливі,
не дражнімо один одного, не завидуймо один одному!" Галатів 5:13-26
У християнському житті є два великих підводних каменів, з одного боку це
пастка легалізму, а з другого боку є пастка розбещеності. Тільки ходячи в
Божому Дусі, ми можемо уникнути попадання в одну або другу пастку. Слід
чітко розуміти, що сатана є реальною живою істотою, і він не хоче, щоб ми
росли в любові і свободі Господа. Господь більший, ніж він є, і Ісус дав нам
владу над ним, і він нічого більше не нашкодить, якщо ми перебуваємо у
Христі і ходимо в Дусі.
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Павло у своєму посланні до галатів попереджає християн остерігатися правових
загороджень іудаїзму. Він дає зрозуміти, що закон, в тому числі десять
заповідей, більше не застосовні до християн, як весь закон в законі Любові.
"Христос для волі нас визволив. Тож стійте в ній та не піддавайтеся знову
в ярмо рабства! Ось я, Павло, кажу вам, що коли ви обрізуєтесь, то нема
вам тоді жадної користи від Христа. І свідкую я знову всякому чоловікові,
який обрізується, що повинен він виконати ввесь Закон. Ви, що Законом
виправдуєтесь, полишилися без Христа, відпали від благодаті! Бо ми в
дусі з віри чекаємо надії праведности. Бо сили не має в Христі Ісусі ані
обрізання, ані необрізання, але віра, що чинна любов'ю." Галатів 5:1-6
Брат Павло робить це надзвичайно ясним, що в Христі ви більше не в Старому
Завіті і його Закони, включаючи Десять Заповідей. Якщо ви відповідні до
закону і десятьох заповідей, то і Христос не прибуде вам нічого, і ви повинні
отримати обрізання, якщо ви чоловік, і триматись всього закону, який міститься
в п'яти книгах Мойсея. Але у Христі ми вже не під закони Мойсея і Десяти
Заповідей, а скоріше ми за законом Любові. Якщо ми дійсно відповідні до
закону Любові, то не будемо робити такі речі, які забороняє Десять
Заповідей закону, а саме: крадіжки, вбивства... Швидше за все, ми будемо
прагнути, щоб допомогти тим, хто потребує комфорту, тим, хто страждає і
радітимемо благам інших.
"Бо ввесь Закон в однім слові міститься: Люби свого ближнього, як
самого себе!" Галатів 5:14
"Коли ж дух вас провадить, то ви не під Законом." Галатів 5:18
"Він же промовив йому: Люби Господа Бога свого всім серцем своїм, і
всією душею своєю, і всією своєю думкою. Це найбільша й найперша
заповідь. А друга однакова з нею: Люби свого ближнього, як самого себе.
На двох оцих заповідях увесь Закон і Пророки стоять." Матвія 22:37-40
Христос звільнив нас, щоб жити новим життям в Ньому і в Його Царстві, тому
ми більше не зобов'язані дотримуватися суботні дні, обрізувати чоловіків, чи
дотримуватися суворої дієти, Римлян 14:3-10, Колосян 2:16-23. Наша свобода в
Христі, однак, ми не повинні використовувати це як привід віддаватися
неправомірній волі тіла й потрапляти в іншу пастку розбещеності. Петро в
своєму другому листі рішуче застерігає християн про цю небезпеку і остерігає
про фальшивих пророків і лжевчителів, які вчать і потурають незаконній
сексуальній поведінці, як мастурбація, розпуста, перелюб і гомосексуалізм.
"А між людом були й неправдиві пророки, як і будуть між вас учителі
неправдиві, що впровадять згубні єресі, відречуться від Владики, що
викупив їх, і стягнуть на себе самі скору погибіль. І багато-хто підуть
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за пожадливістю їхньою, а через них дорога правдива зневажиться...
їхні очі наповнені перелюбом та гріхом безупинним; вони зваблюють
душі незміцнені; вони, діти прокляття, мають серце, привчене до
зажерливости." 2 Петра 2:1,2,14
"Бо, висловлюючи марне базікання, вони зваблюють пожадливістю
тіла й розпустою тих, хто ледве втік від тих, хто живе в розпусті. Вони
волю обіцюють їм, самі бувши рабами тління. Бо хто ким переможений,
той тому й раб. Бо коли хто втече від нечистости світу через пізнання
Господа й Спасителя Ісуса Христа, а потому знов заплутуються ними
та перемагаються, то останнє буває для них гірше першого."
2 Петра 2:18-20, Дивіться також до Римлянам 1:18-32, Ефесян 4:17-32.
Бог покликав нас жити життям любові, чистоти і святості в Святому Дусі.
Важливо відзначити, що ви не можете жити християнським життям, крім або
без Христа, Івана15:1-12. Це тільки постійно бути наповнені Святим Духом (в
молитві, богослужінні, хвали, читаючи Слово Боже, і ходити на зібрання до
церкви щоб мати спілкування з Богом і другими християнами і ділитися з тими
хто слухає слово Боже), що ми можемо жити таким життям, яке потішає Бога.
"І кажу: ходіть за духом, і не вчините пожадливости тіла…" Галатів 5:16
"Тому то, браття, ми не боржники тіла, щоб жити за тілом; бо коли
живете за тілом, то маєте вмерти, а коли духом умертвляєте тілесні
вчинки, то будете жити. Бо всі, хто водиться Духом Божим, вони
сини Божі…" Римлян 8:12-14
"Тож благаю вас, браття, через Боже милосердя, повіддавайте ваші тіла
на жертву живу, святу, приємну Богові, як розумну службу вашу, і не
стосуйтесь до віку цього, але перемініться відновою вашого розуму,
щоб пізнати вам, що то є воля Божа, добро, приємність та досконалість."
Римлян 12:1,2
Давайте, тоді, бути виконавцями слова Божого, а не тільки слухачами, бо
Господь зробив такий шлях для нас щоб подолати все що є в світі, будь-яку
спокусу, всякий гріх, всяку недугу, кожного демона і навіть самого сатану. Так,
у всіх цих речах ми більш ніж завойовники через Ісуса, Який любить нас. Ми
можемо зробити все через Христа, який дає нам силу. Давайте, отже, поставити
на себе всю зброю Божу і сміливо йти вперед, здобувати всі благословення і
обіцянки Божі і виконувати волю Божу, бо якщо Христос є для нас, ніхто не
може встояти проти нас.
Дивіться також до Римлян 8:31-39
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ЯКИМ ШЛЯХОМ ВИ ПІДЕТЕ?

БОЖА ДОРОГА БЛАЖЕННА
Єр 17:7,8

ДОРОГА ЛЮДИНИ ПРОКЛЯТА
Єр 17:5,6

Дерево Життя

Дерево пізнання добра і зла

Шлях Бога, Буття 5:1-32,
Довге життя і багато дітей
здоров'я, щастя, дружби
з Творцем Всесвіту.
Спасіння, коли Бог знищує
злочинців, Буття 6:17,18.

Віра в людину, Пр 14:12.
Шлях людини, Буття 4:16-24.
Цивілізація і страждання і
відокремленості від Бога,
вбивства, безперервне зло, війни,
Буття 4:23, Буття 6:5,11
Бог руйнує їх і їхній чин, Буття 6:12,13.

ПІСЛЯ ПОТОПУ

ПІСЛЯ ПОТОПУ

Лінія Сима насолоджується
благословення Бога:
довгих років життя і багато дітей,
незважаючи на Боже прокляття,
Буття 6:3, Буття. 11:10-26

Людина знову йде проти Бога
і Його заповіді щоб наповнювати землю
і поклонятися Йому, Буття 9:1,7.
Замість цього вони вирішили
залишатися разом, побудувати місто,
і зробити собі ім'я, Буття 11:4.
Отже, Бог їх розсіяв.

Бог говорить Авраамові покинути
свою родину та йти в Ханаан і
Авраам кориться, Буття 12:1-5.
Бог сказав Авраамові що Він збільшить
його насіння і Авраам повірив Йому і
було йомму зараховано бути праведним,
Буття 15:1-6. Як Авраам, ми також
повинні дотримуватися Бога і жити
по вірі, 1 Сам 15:22,23, Ав 2:4, Євр 10:38.

Але не задовго вони повернулися
покладатися на себе і знову почали з
будівництвом цивілізації і нищення
землі і Бог буде мусів знищити їх
знову, як він зробив в днів Ноя,
Дан 2:31-45, Мт 24:37-39.
Бог попередить їх, але вони не будуть
каятися, Об 4:6-13, Об 9:20,21. Так що
Бог знищить їх, Об 11:18. І ми
приймемо владу над землею,
Дан 2:44, Дан 7:27, Об 19:11-21,
Об 20:1-6

Якщо ми віримо в Бога і ходимо з
Ним як зробив Енох, Буття 5:24, ми
уникнемо Велику Скорботу яка
незадовго прийде, Об 12, і ми
залишимося, побачити повернення
Ісуса, 1 Сол 4:16,17, Об 22:14
Прийди, Господи Ісусе!

Фіґура 1-1 ©
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БОЖА ВОЛЯ
Божа воля в тому, що ми повинні перебувати у Христі, Івана 15:4-9, бути
наповнені Святим Духом, Ефесян 5:18, і додержуватися Його заповідей,
Івана15:10-12, слухатись Йому, Івана 21:22, проповідувати Євангеліє і
розповідати іншим що Він зробив для нас, Матвія 28:19,20, і Слідувати Його
Духа як Його сини, Римляни 8:14. Якщо ми робимо ці речі основою нашого
життя, наші життя будуть збудовані на певному фундаменті, і ми будемо
вести плідні християнські життя. Нижче наведені деякі Біблійні вірші, які
мають справу з Божою волею. Шукайте їх і вивчайте їх.
Івана 6:27-29 (працюйте не на поживу що гине)
1 Солунян 5:12-22 (радійте, моліться, складайте подяку)
Филип'ян 2:14,15; 4:4 (робіть все без нарікань і міркування; завжди радійте)
2 Петра 1:4-8 (підвищення моральної переваги, віру, знання, благочестя,
християнську любов)
1 Солунян 4:3, Юди 1:7, Дії 15:28,29, Об'явлення 2:14, Римляни 1:26-32, I
Коринтян 6:9 (бережіться від блуду і перелюбства)
Галатів 6:2 (несіть тягар один одного)
1 Петра 3:8-12; 4:8; 5:5-9, 1Тимофія 1:5 (будьте гармонійними, братськими,
добродійними, скромними, благословіть і не ображайте; мета ж нашого
навчання є любов від чистого серця і доброї совісті та нелицемірної віри.)
Матвій 10:37-39, Івана 15:12 (любити Ісуса найбільше за все і слідувати Його,
любити пристрасно, бути скромними, любити один одного)
Матвій 9:37,38 (моліться, щоб Господь післав робітників на жнива Свої)
Матвій 7:21, Якова 1:22 (тільки ті, котрі виконують Божу волю увійдуть в Його
Царство; Будьте ж виконавцями слова, а не тільки слухачами)
Матвій 19:16-21, Луки 14:33 (продати все своє майно і слідувати за Ісусом щоб
бути Його учнем; потрібно відмовитися від всього свого маєтку, щоб бути
учнем)
Матвія 9:9, Луки 5:10,11 (слідувати за Ісусом)
Ефесян 5:1-18 (ходити в любові, як діти світла, які прагнуть робити те що добре
в очах Господніх, радіти і дякувати Богу)
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Матвій 10:7,8,16 Марка:15,16 (проповідувати Євангеліє, зцілювати хворих,
виганяти бісів, воскрешати мертвих)
1 Петра 3:15 (нехай Ісус буде Господь у вашому серці і завжди будьте готові
захищати свою віру з лагідністю і благоговінням)
Римлян 12:1,2 (віддати себе як святу живу жертву до Бога)
Колосян 3:17, 1 коринтян 10:31-33 (робити все на славу Божу, не давати
скривду)
Знаючи і жити в волі Божу в щоденному житті означає, що ми повинні зачинати
кожен день з першого пробудження, розмовляти з Господом і не дозволяти
нашому розуму зачати думати про що-небудь грішне або погане, що не
прийнятне Богу, 2 Коринтян 10:5. Після пробудження ми повинні молитися і
просити Господа допомоги, триматися в контакті з ним цілий день, і також
допомогти нам в нашому щоденному житті, будь то ми йдемо на роботу, в
школу або залишаємося вдома і доглядаємо за дітьми. Господь хоче, щоб ми
зробили все, щоб Його славити, бо Він є Бог і Господь всіх.
"Тож, коли ви їсте, чи коли ви п'єте, або коли інше що робите, усе на
Божу славу робіть!" 1 Коринтян 10:31
Настільки ж важливо пам'ятати, що незалежно від того над чим ми працюємо у
цьому житті, будь то законодавство, медицина, інженерна робота, урядова
праця, підприємство або проста робота, ці робочі місця є лише тимчасові. І
якщо Господь бе хотів щоб ми покинули нашу роботу, щоб робити щось
спеціяльне для Него, ми повинні бути так само готові залишити нашу роботу як
лікар або інженер, як залишити роботу земельного копальника або колектора
сміття. Зрештою, якщо Він захоче, Він може подзвонити нам додому, до
неба, в будь-який час!
Коли ми знаходимося на роботі чи в школі наш обов'язок є бути настільки ж
чутливими до Господа, як ми у себе вдома або в "церкві". Це зовсім не означає,
що ми повинні ходити навколо і цікавого думати що є "воля Божа"? Ми знаємо
що є "воля Божа". Людина повинна вірити всьому, що сказав Ісус, щоб любити
один одного, щоб свідчити іншим і т.д. Ісус сказав, що ми не повинні ходити
довкола і турбуватися про завтрашній день. Бувше спасені до праведного життя
ми знаходимося в волі Божій і повинні просто жити по вірі і робити ті добрі
діла що Господь очікує від нас і бути чутливими до Господа і готовими
виконати якусь конкретну задачу яку Бог може мати для нас. Послух ліпший
від жертви. Це дійсно чудово коли ми слухняні водійству Господа і Він готує
нас до якоїсь проблеми, і коли проблема з'явиться ми вже готові до неї бо Бог
вже попередив нас і ми вже можемо вирішити її. Або коли Господь вселив нам
вивчати деякі шкільні уроки, які ми пізніше знаходимо акцентовані на іспиті, і
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ми вже готові до них. Не менш важливо, що ми повинні зробити тверду
позицію для Господа на роботі або в школі і завжди маємо бути готові
поділитися своїми знаннями про Господа зі своїми колегами або
однокурсниками.
Це так само важливо для тих з нас, хто покликаний до "повного робочого дня
християнської роботи" бути провідним і чутливими до Господа, так і для тих,
хто працює в світі. Кожен християнин, який покликаний зі світу до учнівства,
Луки 14:33, повиннен витрачати багато годин в день в молитві і поклонінню
Богу, бути наповненим Духом і мати віру та силу, щоб зробити роботу Божу.
Віра приходить від того, наскільки близькі наші стосунки є з Богом, що коли ви
чуєте або бачите слово Боже ви вірите в це, тому що ви знаєте Бога, і ви знаєте,
що Його слово істинне, тому що Бог не бреше. Алілуя! Для того, щоб бути
наповненим Божим Духом і Силою необхідно проводити час з Богом, а не 5 або
10 хвилин тут або там, але години кожен день.
Я вважаю, що настав час для Церкви, щоб почати матеріальну підтримку
молодих християн, які хочуть провести час з Богом і слідувати за Ісусом 100%.
Тільки тоді Церква зможе потрясти світ і світ буде готовий прийняти до відома,
як ніколи раніше і тоді можна буде робити роботу, яку робив Ісус, і навіть
більшу роботу і більші чуда, як він сам обіцяв. Його Царство прийшло, давайте
натискати на нього, щоб Його воля могла бути зроблена на Землі, так як і на
небі. Луки 12:32, Матвія 6:33.
СВІДЧИТИ
Перед від'їздом, Ісус дав Своїм учням Велике Доручення, щоб йти по всьому
світі і проповідувати Євангеліє всьому створінню, Марка 16:15-18. Дуже
просто, Євангеліє є вилика добра новина, що Ісус Христос, Син Божий і Його
Месія, прийшов на Землю, щоб примирити людину з Богом, відкриваючи
Царство Боже і дозволяючи людині знову мати спілкування зі своїм Творцем.
Ісус хоче, щоб ми, котрі отримали Його Життя, Любов і Силу, пішли і
розповіли іншим про Нього, і те, що Він може зробити для них. Ісус очікує від
нас слідувати за Ним, куди б Він нас не вів, і ми завжди маємо бути готові
поділитися нашим життям у Христі з іншими. Деякі вказівки пам'ятати коли
свідчити або маєте дискусії є:
1. ВИХОДИТИ НА СВІДЧЕННЯ - Коли ви виходити для конкретної мети
свідчити про Ісуса, виходьти 2 або 3 разом. Завжди будьти чутливими до того,
хто повинен говорити, і нехай другі молятся тихенько всередині себе. Якщо ви
віддаєте перевагу вашому братови говорити тоді буде меньша ймовірність
конфлікту.
2. ВВЕДЕННЯ ДО РОЗМОВИ - Якщо ви не знаєте людину, дайте йому або їй,
короткий трактат чи статтю для читання, (наприклад дивіться на Додаток 2 для
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прикладу типового кишкового тракту). У той час коли вони читають моліться в
собі Господу, щоб Бог відкрив їм очі і вуха Його слову і щоб ви могли бути в
змозі відповісти на їхні запитання. Коли вони закінчують читання попросіть їм
розповісти, і дізнайтеся їхню думку про статтю і про Ісуса.
3. ОСОБИСТЕ СВІДЧЕННЯ - Скажіть людині, кому ви свідчите, про ваш
власний досвід з Господом. Згадайте речі, такі, як отримане зцілення вами або
вашими друзями, надприродну допомогу яку Господь дав вам, Божу любов яку
ви пізнали і маєте досвід у вашому житті, або бачили в житті ваших друзів.
4. ГОВОРІТЬ ЗГІДНО З СВЯТИМ ПИСЬМОМ - Спробуйте якомога більше,
щоб зосередитися на Ісусі і що Він сказав. Якщо інша людина намагається
спрямувати розмову в політику або інші релігії вислухайти його, а потім
спробуйте відповісти йому і переведіть розмову назад до Ісуса, після того як він
сказав своє слово. Не треба цитувати Біблію дослівно, але говоріть за Писанням
і будьте готові ділитися віршами з Біблії, яка дозволяє людині зрозуміти Слово
для себе. Більшість людей мають неправильне уявлення про те, що таке
християнство. Більшість людей не знають, що "говорить" Біблія. Більшість
людей хочуть знати правду. Більшість людей хочуть бути вільними. У нас все
це, так що давайте вийдемо і будемо ділитися тим.
5. НЕ БІЙТИСЯ - СКАЗАТИ - Я НЕ ЗНАЮ - Пам'ятайте, Християнство не в
тому шо ми маємо відповіді на всі питання, але в тому шо ми знаємо Ісуса.
6. ЗБЕРЕГТИ ВУХА ВІДКРИТИМИ до Господа - Завжди бути відкритими до
Господа. Він знає, що в кожного індивідуальні потреби і коли ми відкриті до
Нього, Він дасть нам відповіді, які потрібні кожній людині.
7. НЕ ПРИМУШУВАТИ ДО ІСУСА - Ми не можемо спасти нікого, тільки
Ісус може! Ми не можемо розкрити Ісуса кому-небудь, тільки Бог може
зробити це. Ми були покликані проповідувати, зцілювати хворих, воскрешати
мертвих, якщо хтось не хоче почути, то ми повинні йти до тих, хто хоче. Не
витрачайте свій час на людей, які просто хочуть сперечатися.
8.
БУДЬТЕ
ЧЕСНІ,
БУДЬТЕ
САМІ
СОБОЮ,
ЛЮБЛЯЧИМИ,
РОЗУМІЮЧИМИ. БУДЬТЕ ВДЯГНУТІ У ВАШІЙ ДУХОВНІЙ БРОНІ І
НАПОВНЕНІ СВЯТИМ ДУХОМ. Пам'ятайте, що у нас нема ніякої особистої
справедливості, ми стоїмо в Праведності Ісуса Христа. Ми не проповідуємо
себе, які добрі ми або які погані вони, ми не проповідуємо нашу деномінацію,
ми проповідуємо Ісуса Христа, який зійшов на цю землю, щоб врятувати і дати
життя вічне всім, хто покається і приходить до Нього.
9. ЛЮБОВ НІКОЛИ НЕ ЗАЗНАЄ НЕВДАЧІ - Поділіться любов'ю у Христі зі
всіма, не просячи нічого натомість. Не вимикайте любов, тому що хтось не хоче
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молитися або більше чути. Наступний християнин, який зустріне цю людину
прийде і може жати ту любов і слово, яке ти посіяв в серці цієї людини.
10. НЕ БІЙТИСЯ ЗАПРОСИТИ ДО МОЛИТВИ - Якщо у вас є розмова з
кимось, хто був сприйнятливий не бійтеся запитати його (або її), як би він
хотів молитися, щоб прийняти Ісуса в своє життя. Якщо він все робить для
того, щоб отримати Ісуса, обов'язково витратити деякий час, і поділитися
Біблійним писанням про спасіння з ним, так, щоб він був впевнений у своєму
серці, що він є дійсно спасенний і знаходиться в руках Христа. Якщо можливо,
то спостерігайте за новим Християнином, щоб переконатися, що він
зближається з віруючим товариством або з церквою і продовжує зростати у
Христі. Це дуже важливо!
ХРИСТИЯНСЬКЕ СІМЕЙНЕ ЖИТТЯ
Християнське сімейне життя дуже просте, коли християни піддаються жити
відповідно до принципів, викладених в працях апостолів в "Новому Завіті".
Сімейне життя тоді сповнене любові, радості і миру і трохи неба на землі.
Чоловік повинен ставити Бога понад усе і слідувати, служити й бути слухняним
Йому. Він повинен любити і плекати свою дружину і дітей, годувати їх не
тілько фізично, але також і духовно. Дружина повинна любити Бога і
підкорятися своєму чоловікові і слухати його в Господі. Якщо вона і її чоловік
не згідні на що завгодно, і вона дійсно правильна, вона повинна підкорятися
своєму чоловікові і молитися за нього, щоб Бог міг відкрити йому очі і вуха,
щоб він міг чути і знати куди Господь провадить. Діти повинні слухати і
шанувати своїх батьків у всьому і навчитися знати і любити Господа. Біблія
дуже виразно в цьому, і каже:
"Дружини, коріться своїм чоловікам, як Господеві, бо чоловік голова
дружини, як і Христос Голова Церкви, Сам Спаситель тіла! І як
кориться Церква Христові, так і дружини своїм чоловікам у всьому.
Чоловіки, любіть своїх дружин, як і Христос полюбив Церкву, і віддав
за неї Себе, щоб її освятити, очистивши водяним купелем у слові, щоб
поставити її Собі славною Церквою, що не має плями чи вади, чи
чогось такого, але щоб була свята й непорочна! Чоловіки повинні
любити дружин своїх так, як власні тіла, бо хто любить дружину свою,
той любить самого себе. Бо ніколи ніхто не зненавидів власного тіла,
а годує та гріє його, як і Христос Церкву, бо ми члени Тіла Його від
тіла Його й від костей Його! Покине тому чоловік батька й матір,
і пристане до дружини своєї, і будуть обоє вони одним тілом. Ця
таємниця велика, а я говорю про Христа та про Церкву! Отже, нехай
кожен зокрема із вас любить так свою дружину, як самого себе, а
дружина нехай боїться свого чоловіка! Діти, слухайтеся своїх батьків
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у Господі, бо це справедливе! Шануй свого батька та матір це перша
заповідь з обітницею, щоб добре велося тобі, і щоб ти був на землі
довголітній! А батьки, не дратуйте дітей своїх, а виховуйте їх в
напоминанні й остереженні Божому!" Ефесян 5:22-6:4. Також читайте
1 Петра 3:1-9.
Бог визначив сімейне життя бути дуже простим, і коли двоє людей
вирішують, що вони хочуть поставити своє подружнє життя на Слові
Божому і довіряти Йому, щоб Він благословив їх життя разом, Він це
зробить. Це не означає, що не буде ніяких ударів в дорогах. Але коли ви будете
молитися один за одного і поставите Бога на першому місці у всьому і не
будете здаватися, Він буде провадите вас через важкі часи життя, і дасть вам
троха Небесного життя на Землі.
ХРИСТИЯНСЬКА СЕКСУАЛЬНА МОРАЛЬ
Сьогодні часто можна почути про "нову мораль", ту, де розбещеність і
сексуальні збочення приймаються і навіть поширюють, якщо не піднімають в
суспільстві. Тим не менше, нема нічого нового про такого роду "моралі",
насправді, це зовсім не мораль, а стара соціальна аморальність яка знову
піднімає свою потворну голову і прагне знищити наших дітей, сім'ї та
суспільство. Близько 4000 років тому, суспільство, яке, коли воно стало
процвітаючим, дало себе до аморальності і збочення, було засуджене Богом і
знищено і що ця подія мала бути прикладом Божого суду валовій аморальності,
2 Петра 2:6. (Читайте також Буття 18:20-19:25). Сьогодні ми бачимо, що ті, хто
не хоче послухатися Бога пожинає нещастя, зараження, серйозних і
смертельних захворювань, таких, як світ ще не бачив, на жаль, наше
суспільство, замість того, щоб застерігати людей і навернути їх до Бога й
коритися Його законам, говорять людям "практикувати безпечний секс", щоб
не страждати від тимчасових наслідків своїх дій коли вони порушують закони
Божі.
"Ось оце була провина твоєї сестри Содоми: пиха, ситість їжі та
преспокійний спокій були в неї та в її дочок, а руки вбогого та бідного
вона не зміцняла. І запишались вони, і робили гидоти перед Моїм
обличчям. І Я їх відкинув, як побачив оце." Єзекіїль 16:49,50.
"Як Содом і Гоморра та міста коло них, що таким самим способом
чинили перелюб та ходили за іншим тілом, понесли кару вічного
огню, і поставлені в приклад…" Юда 1:7
Бог створив людину, щоб ходити в святості і спілкуванні з Ним, але людина
часто вибирає йти своїм власним шляхом і робити свою справу окремо від Бога,
прагнучи задовольнити себе і бажання своєї плоті, а не прагнути знати і
догодити Богові. Бог попередив Людину, що якщо вона ходить по плоті вона
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помре, але якщо вона ходить по духу, то вона буде мати життя, мир і життя
вічне, Римлянам 8:12-14.
Саме Бог створив нас а не диявол. Саме Бог створив нас зі здатністю відчувати і
насолоджуватися задоволенням, тільки ми не повинні прагнути випробувати
задоволення окремо від праведності і моральності, встановленого Богом. Бог
зробив все добре, і вони залишаються добрими, якщо ми не зловживаємо ними.
Якщо ми ходимо в Дусі ми не будемо піддаватися до незаконних похотей плоті
або життя неправди. Щоб зробити це абсолютно ясно, що він мав на увазі
неправедного життя, Бог пояснив це дуже просто в Його Слові.
"Отже, говорю я це й свідкую в Господі, щоб ви більш не поводилися, як
поводяться погани в марноті свого розуму, вони запаморочені розумом,
відчужені від життя Божого за неуцтво, що в них, за стверділість їхніх
сердець, вони отупіли й віддалися розпусті, щоб чинити всяку нечисть із
зажерливістю." Ефесян 4:17-19
"А розпуста та нечисть усяка й зажерливість нехай навіть не згадуються
поміж вами, як личить святим, і гидота, і марнословство або жарти,
що непристойні вам, але краще дякування. Знайте бо це, що жаден
розпусник, чи нечистий, або зажерливий, що він ідолянин, не має спадку
в Христовому й Божому Царстві!" Ефесян 5:3-5
"Хіба ви не знаєте, що неправедні не вспадкують Божого Царства?
Не обманюйте себе: ні розпусники, ні ідоляни, ні перелюбники, ні
блудодійники, ні мужоложники, ні злодії, ні користолюбці, ні п'яниці,
ні злоріки, ні хижаки Царства Божого не вспадкують вони!"
1 Коринтян 6:9,10
"А лякливим, і невірним, і мерзким, і душогубам, і розпусникам, і
чарівникам, і ідолянам, і всім неправдомовцям, їхня частина в озері,
що горить огнем та сіркою, а це друга смерть!" Об'явлення 21:8
Бог створив людську сексуальність з метою чоловіка і жінки, щоб зібратися
разом і стати одним тілом.
"І перетворив Господь Бог те ребро, що взяв із Адама, на жінку, і привів
її до Адама. І промовив Адам: Оце тепер вона кість від костей моїх, і тіло
від тіла мого. Вона чоловіковою буде зватися, бо взята вона з чоловіка.
Покине тому чоловік свого батька та матір свою, та й пристане до жінки
своєї, і стануть вони одним тілом." Буття 2:22-24
Саме це зближення чоловіка і жінки у фізичному союзі, який становить шлюб.
"І вийшов Ісак на прогулянку в поле, як вечір наставав. І він звів свої
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очі, і побачив, ось верблюди йдуть. І Ревека звела свої очі, та й Ісака
побачила, і злізла з верблюда. І сказала вона до раба: Хто отой чоловік,
що полем іде нам назустріч? А раб відповів: То мій пан. І вона покривало
взяла, та й накрилась. І раб розповів Ісакові про всі речі, які він учинив.
І впровадив її Ісак до намету Сарри, матері своєї. І взяв він Ревеку, і за
жінку йому вона стала, і він її покохав. І Ісак був утішений по смерті
матері своєї." Буття 24:63-67
Після того, як чоловік і жінка з'єднуються разом в шлюбі, вони повинні
залишатися вірними один одному все своє земне життя. Ісус не прощає
розлучення крім за винятком перелюбу, (прочитайте 1 Коринтян 7:10-17 про
християни, які перебувають в шлюбі з невіруючими).
"А Я вам кажу: Хто дружину відпустить свою не з причини перелюбу,
і одружиться з іншою, той чинить перелюб. І хто одружиться з
розведеною, той чинить перелюб." Матвія 19:9
Всупереч уявленням деяких християн, розмноження не є єдиною функцією
людської сексуальності. Слово Боже робить це абсолютно очевидно.
1 Коринтянам 7:1-5, Буття 2:22-24.
"Нехай віддає чоловік своїй дружині потрібну любов, так же само й
чоловікові дружина. Дружина не володіє над тілом своїм, але чоловік; так
же само й чоловік не володіє над тілом своїм, але дружина. Не вхиляйтесь
одне від одного, хібащо дочасно за згодою, щоб бути в пості та молитві,
та й сходьтеся знову докупи, щоб вас сатана не спокушував вашим
нестриманням." 1 Коринтян 7:3-5
Бог хоче, щоб його люди були щасливі у виконані подружнього життя, але
сексуальність крім шлюбу явно засуджується.
"Нехай буде в усіх чесний шлюб та ложе непорочне, а блудників та
перелюбів судитиме Бог." Євреїв 13:4
У дні стародавнього Ізраїлю, коли чоловік взяв дружину, їх медовий місяць не
тривав тільки одну або два тижні, він тривав цілий рік. І за цей час чоловік не
повинен був працювати або отримати покликання у військо, це тому, щоб
провести час зі своєю новою дружиною, щоб дізнатися її і зробити щасливою.
"Коли хто недавно одружився, не піде він до війська, і ніяка справа
не покладеться на нього, вільний він буде один рік для свого дому,
і порадує свою жінку, що взяв." Повторення Закону 24:5
Бог хоче, щоб ми мали щасливу, здорову і добре налагоджене подружнє життя;
якщо ми дотримуємося Його заповідей ці цілі будуть реалізовані.
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РОЗДІЛ 2
БОЖА ЗБРОЯ
"Господнє Ім'я сильна башта: до неї втече справедливий і буде
безпечний." Приповісті 18:10
В ім'я Ісуса ми маємо повну владу і захист від сатани і всього його панування.
Ісус дав нам цю владу і силу, і в Ньому ми абсолютно безпечні від всякого зла.
"Ось Я владу вам дав наступати на змій та скорпіонів, і на всю силу
ворожу, і ніщо вам не зашкодить. Та не тіштеся тим, що вам коряться
духи, але тіштесь, що ваші ймення записані в небі!" Луки 10:19,20
"А тих, хто ввірує, супроводити будуть ознаки такі: у Ім'я Моє демонів
будуть вигонити, говоритимуть мовами новими, братимуть змій; а
коли смертодійне що вип'ють, не буде їм шкодити; кластимуть руки
на хворих, і добре їм буде!" Марка 16:17,18
"Бо не дав нам Бог духа страху, але сили, і любови, і здорового
розуму." 2 Тимофію 1:7
Як ми ростемо в Господі і Господь починає використовувати нас, щоб
проповідувати Євангеліє (розповідати іншим про Ісуса, що Він дійсно живий,
воскрес з мертвих і повертається щоб правити світом), закрити роти
противникам, (дати відповіді для тих, хто насправді не зацікавлені в Господа,
але просто хочуть щоб покласти християн вниз), зцілювати фізично і психічно
хворих і в будування тіла Христового, важливо щоб бути сильним в Господі і
мати на собі всю зброю Божу.
"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. Отже,
стійте, підперезавши стегна свої правдою, і зодягнувшись у броню
праведности, і взувши ноги в готовість Євангелії миру. А найбільш
над усе візьміть щита віри, яким зможете погасити всі огненні стріли
лукавого. Візьміть і шолома спасіння, і меча духовного, який є Слово
Боже. Усякою молитвою й благанням кожного часу моліться духом,
а для того пильнуйте з повною витривалістю та молитвою за всіх
святих…" Ефесян 6:10-18
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Фіґура 2-1 показує вояка з дня Павла з його зброєю і кожна частина маркована.
З кожної відповідної частини обладунків є список Біблійних текстів, що
відносяться до цієї частини. Тепер ми розглянимо кожну частину зброї коротко,
щоб ви могли зрозуміти, як воно використовується.
1. ПРАВДА - Ісус сказав, що Він Сам є правда. У всьому світі, люди зазвичай
не люблять абсолютів, але істина є абсолютною. Світ любить моральну
відносність, і вони думають, що все є відносне. Іншими словами, якщо їх
совість може раціоналізувати свою поведінку, то це їм нормально, але Писання
каже, що є шлях, який здається людині правильним, але шлях його веде до
катастрофи і смерті. Бог є істина і Він хоче, щоб ми ходили в істині у всьому.
Все, що він говорить у своєму слові вірно. Так, що як ми ростемо в Ньому ми
починаємо бачити що все що Він говорить нам є насправді фактом, і ми
можемо розраховувати на це 100%. Ми повинні бути обережні, однак вміти
відрізнити поетичне від описового. Ми, християни, фізично не вівці, як Ісус
називає нас поетично в розділі Євангелія від Івана 10. Адже ми насправді діти
Божі, брати і сестри Ісуса. Тим не менше, так само як вівці належать до пастуха
і слідують за ним, ми належимо до Ісуса, і як вівці, ми повинні слідувати за
Ним і бути слухняними до Його слова.
Ісус сказав, що якщо ми перебуваємо в Ньому і в Його Слові ми будемо знати
істину, а істина зробить нас вільними, Івана 8:31,32.
Як ми ростемо в Господі так ми вчимося правильно розділяти слово істини.
Сатана брехун і батько брехнів; але правда і слово Боже захищає нас від сатани
і його напади. Сатана може і часто буде використовувати навіть власні слова
Божі, щоб напасти на нас так само, як він напав на Ісуса, таким чином, ми
повинні бути готові, щоб протистояти його напади зі Словом Божим так само,
як це робив Ісус.
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Фіґура 2-1 ©
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ПРАВДА

ПРАВЕДНІСТЬ

ЄВАНГЕЛІЯ СПОКОЮ

ВІРА

Івана 14:6

1Коринтян 1:30

Марка 16:15-20

Івана 5:4,5

Івана 16:13

Римляни 5:17-19

Лука 10:1-12

Римляни 4:19-21

Івана 17:17

Римляни 4:19-22

2 Тимофія 1:7-10

Римляни 8:37-39

2 Петра 1:16-21

1 Івана 1:7-9

Приповісті 11:30

Приповісті 3:5

1 Івана 2:22

Римляни 4:2-5

2 Коринтян 10:3-5

1 Івана 5:11-15

1 Івана 4:1-6

Псалми 119:11

Колосян 4:5,6

Якова 1:5-8

1 Івана 5:7

Псалми 24:3-5

1 Петра 3:15

Матвія 28:18

2 Івана 1:1-4

Римляни 12:1,2

Лука 21:13-15

Матвія 9:27-30

2 Тимофія 2:15

Івана 14:7-12

Римляни 1:16,17

Филип 4:13
2 Коринтян 2:14
Євриї 11:1-40

СПАСІННЯ

СЛОВО БОЖЕ

МОЛИТВА ДУХОМ

Івана 3:16

Євриї 4:12, 13

Псалми 100

Ефесян 2:8,9

Лука 10:19-20

1 Солунян 5:16-18

Колосян 1:13,14

Матвія 24:35

Лука 6:12

Дії 4:12

2 Коринтян 10:3-5

Филип 4:4-8

2 Тимофія 2:11-13

Матвія 4:4

Юди 1:20

Галатів 3:24-26

Псалми 119

Дії 6:14

Римляни 10:13

1 Петра 1:23-25

1 Коринтян 14:4

Івана 10:27,28

Колосян 3:16

1 Коринтян 14:14,15

1 Івана 5:11,12,13

Об'явлення 19:15

Римляни 8:26,27

Івана 3:36

Івана 18:6

Римляни 8:6-15

Євриї 8:6-13

Івана 17:17

Колосян 4:2

Римляни 8:38,39

Лука 21:13-15

Ефесян 6:18

2 Петра 3:3-9

Матвія 18:19,20

Івана 15:3,7
Івана 6:63
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Якщо сатана або якийсь помилковий учитель, наприклад, би сказав нам, що ми
насправді не спасені, а потім починав цитувати один або два віршів з Біблії,
щоб підтримати його твердження, (2 Петра 3:14-18), то відразу потрібно
процитувати пару віршів з Біблії які доказують що ми насправді є вже спасені
через нашу віру: 1. Ми вже не наші власні, але належимо до Ісуса, 1 Коринтян
3:23. 2. Ми були доставлені (врятовані) від домену сатани і були передані в
царство Сина Божого, Ісуса Христа. Сатана більше не має ніякого місця або
права панувати над нами, Колосян 1:13. 3. Ми вже діти Божі і очікуємо
повернення Ісуса, так що ми теж отримаємо прославлене тіло, як Сам Ісус має, і
наше спасіння буде завершено. Ми врятовані вірою, нашою віру в Бога шо ту
роботу яку Бог почав в нашому житті (даючи нам Його Святу Духовну
обіцянку, що ми будемо трансформовані бути як Ісус) буде завершено, коли
Ісус повернеться, 1 Івана 3:1,2, Колосян 3:4, Євреїв 2:19. Апостол Петро каже,
що ми вже відкуплені (врятовані, спасені) кров'ю Ісуса Христа, 1 Петра 1:18,19.
Більше того, ми вже вмерли з Христом, і наше життя поховане з Христом у
Бозі, Колосян 3:3, так що наше спасіння більше не знаходиться в наших
власних руках, воно знаходиться в Господа, і ніхто не може забрати його від
нас або від Него! Івана 10:27-29.
Ми, які тепер живемо і бережемо наше життя у Христі, знаємо, що, коли Ісус
повернеться,то ми вступимо з Ним у повітря в новому прославленому тілі, таке
як і Його. Повіривши простоті Слова Божого ми захищені від закручування
істини, за допомогою якого сатана і його учні намагаються обдурити нас. Це
приклад того, як сатана може використовувати брехню для атакування нашого
спасіння, але, будучи оперезаними істиною Слова Божого і маючи на голові
шолом спасіння, який є знанням нашого спасіння за словом Божим, ми
захистили наше спасіння. Потім, використовуючи наш щит віри в Бога і в Його
слово, і меч духу, який є Слово Боже, ми відштовхуємо ударі противника і
обеззброюємо його.
2. ПРАВЕДНІСТЬ - Це дуже важливо, щоб християни не йшли на спробу
створити свою власну праведність, бо так само як спасіння, праведність є дар
від Бога. Ми покликані ходити в Дусі. Якщо ми намагаємося встановити або
покладатися на праведність без тої праведності, що ми маємо в Христі, це буде
як забруднений одяг в Божих очах. Так само, як ми не можемо досягти спасіння
нашими особистими спробами, ми також не можемо самі досягти праведності
перед Богом.
"Вони бо, не розуміючи праведности Божої, і силкуючись поставити
власну праведність, не покорились праведності Божій. Бо кінець
Закону Христос на праведність кожному, хто вірує." Римлян 10:3,4
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Якщо ми ходимо в світлі, так само як Ісус є в світлі, ми маємо спілкування з
Ним, і Його кров безперервно очищує нас від всякого гріха, і ми ходимо в
істинній святості, 1 Івана 1:7. Ісус не тільки наш Спаситель, Він також наша
праведність, тому що ми не маємо жодного з нашого власного. Це,
покладаючись на Його праведність, що ми захищені, 1 Коринтян 1:30. Ми
отримуємо праведність Божу, так само як ми отримуємо спасіння Боже,
віруючи що те що Бог сказав, це дійсно правда.
"і не мав сумніву в обітницю Божу через недовірство, але зміцнився
в вірі, і віддав славу Богові, і був зовсім певний, що Він має силу й
виконати те, що обіцяв. Тому й залічено це йому в праведність. Та не
написано за нього одного, що залічено йому, а за нас, залічиться й нам,
що віруємо в Того, Хто воскресив із мертвих Ісуса, Господа нашого…"
Римлян 4:20-24
3. ПІДГОТОВКА ЄВАНГЕЛІЇ МИРУ - Бог хоче щоб ми завжди були готові
поділитися своїми знаннями про Ісуса з іншими. Бог любить всіх, і Він хоче,
щоб усі люди спаслися. Він дав нам привілей ділитися добрими новинами про
Ісуса з іншими, що через єдиного Спасителя Ісуса людина може мати спасіння і
мир з Богом, Дії 4:10-12. Бог не хоче, щоб хто загинув, але щоб усі прийшли до
рятівного пізнання Ісуса Христа, 2 Петра 3:9. Часто задають питання: "Ну, а як
люди в Китаю або Африці, які ніколи не чули про Ісуса?" Біблія ясно вчить,
що Бог буде судити тих людей, у відповідності зі своєю совістю, і духовне
світло, яке вони отримали.
"Бо коли погани, що не мають Закону, з природи чинять законне, вони,
не мавши Закону, самі собі Закон, що виявляють діло Закону, написане
в серцях своїх, як свідчить їм сумління та їхні думки, що то осуджують,
то виправдують одна одну, дня, коли Бог, згідно з моїм благовістям,
буде судити таємні речі людей через Ісуса Христа." Римлян 2:14-16
Але хоча вони можуть бути збережені на Страшному суді, вони не будуть
частиною першого воскресіння і не будуть правити з Христом під час Його
тисячолітнього царювання на землі, Об'явлення 20:4-6, 11-15. Ісус не тільки дав
нам велике доручення йти і проповідувати Євангеліє, Він також наказав нам
молитися, щоб Бог поставив навіть інших йти і проповідувати, бо ще просто так
багато належить зробити, і не вистачає робочих, щоб зробили це.
"А як бачив людей, змилосерджувався Він над ними, бо були вони
змучені та розпорошені, як ті вівці, що не мають пастуха. Тоді Він казав
Своїм учням: Жниво справді велике, та робітників мало; тож благайте
Господаря жнива, щоб на жниво Своє Він робітників вислав."
Матвія 9:36-38
"А Ісус підійшов і промовив до них та й сказав: Дана Мені всяка влада
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на небі й на землі. Тож ідіть, і навчіть всі народи, христячи їх в Ім'я Отця,
і Сина, і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все те, що Я вам заповів.
І ото, Я перебуватиму з вами повсякденно аж до кінця віку! Амінь."
Матвія 28:18-20
"Будьте ж виконавцями слова, а не слухачами самими, що себе самих
обманюють." Якова 1:22
4. ВІРА - Віра, дуже просто, значить вірити це що Бог сказав на Його слово.
Однак, перш ніж ви можете вірити Богу, ви мусити знати, що Він сказав, а саме
тому ви повинні читати і вивчати Боже Слово. Біблія має багато Божих
благословень, обіцянок і положень, і Бог хоче щоб ми вірили Йому і Його
Слова, бо в Ньому немає брехні. Ми ростемо в вірі, коли ми краще пізнаємо
Господа, і Його Слово, і вчимося довіряти Йому у всіх обставинах. Бог же той
самий вчера, нині і на віки віків, Він не змінюється. Вірте Йому! Малахії 3:6,
Євреїв 13:8.
"Просіть і буде вам дано, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам; бо
кожен, хто просить одержує, хто шукає знаходить, а хто стукає відчинять
йому. Чи ж то серед вас є людина, що подасть своєму синові каменя, коли
хліба проситиме він? Або коли риби проситиме, то подасть йому гадину?
Тож як ви, бувши злі, потрапите добрі дари своїм дітям давати, скільки ж
більше Отець ваш Небесний подасть добра тим, хто проситиме в Нього!"
Матвія 7:7-11
"і не мав сумніву в обітницю Божу через недовірство, але зміцнився
в вірі, і віддав славу Богові, і був зовсім певний, що Він має силу й
виконати те, що обіцяв." Римлян 4:20,21
"Поправді, поправді кажу вам: Хто вірує в Мене, той учинить діла, які
чиню Я, і ще більші від них він учинить, бо Я йду до Отця. І коли що
просити ви будете в Імення Моє, те вчиню, щоб у Сині прославивсь
Отець. Коли будете в Мене просити чого в Моє Ймення, то вчиню.
Якщо Ви Мене любите, Мої заповіді зберігайте!" Івана 14:12-15
"Скільки бо Божих обітниць, то в Ньому Так, і в Ньому Амінь, Богові
на славу через нас." 2 Коринтян 1:20
5.СПАСІННЯ - Бог пiслав Ісуса, Свого Однородженого Сина, як Спасителя
нашої землі, щоб примирити грішне людство, що відпало від Бога, назад до
Себе. Ісус взяв на Себе форму людини і беріг наше покарання за гріх, яке є
смерть. Він був непорочним і безгрішним, але він взяв на себе наше покарання
за нас, щоб ми могли примиритися з Богом, 1 Петра 1:18,19; 3:18.
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"А тепер у Христі Ісусі ви, що колись далекі були, стали близькі
Христовою кров'ю. Він бо наш мир, що вчинив із двох одне й зруйнував
серединну перегороду, ворожнечу, Своїм тілом, Він Своєю наукою
знищив Закона заповідей, щоб з обох збудувати Собою одного нового
чоловіка, мир чинивши, і хрестом примирити із Богом обох в однім тілі,
ворожнечу на ньому забивши. І, прийшовши, Він благовістив мир вам,
далеким, і мир близьким, бо обоє Ним маємо приступ у Дусі однім до
Отця. Отже, ви вже не чужі й не приходьки, а співгорожани святим,
і домашні для Бога…" Ефесян 2:13-19
Спасіння означає, що ми врятовані від наших гріхів, і наслідків цих гріхів, яке є
відсутність від Бога на віки. Ми більше не знаходимося під вироком смерті,
тому що Ісус помер на нашому місці. Ісус є Божий дар благодаті для людства.
Це не є робота людини, це робота Божа, тому що Він любить нас. Це не те, що
ми заслуговуємо або може коли-небудь заробимо. Ми ніколи не зможемо стати
достатньо добрими щоб заслужити небеса або спасіння. Це неможливо
врятувати себе. Бог зробив Ісуса нашою мудрістю, праведністю, Освятителем і
Спасителем. Він зробив все це для нас. Спасіння є даром від Бога без
прикріплених шнурів.
"Бо спасені ви благодаттю через віру, а це не від вас, то дар Божий, не
від діл, щоб ніхто не хвалився." Ефесян 2:8,9
У той момент коли ми просимо Ісуса увійти в наші серця, ми стаємо новим
творінням в Бога, Божі діти, екклесія (εκκλησία), ті котрі були викликані, від
світу, 2 Коринтян 5:17-19, 1 Івана 3: 1,2, 1 Петра 1:18-23; 2: 9,10. Ми були
запечатані з духом обіцянки, Ефесян 1: 13,14, що коли Ісус повернеться, ми
отримаємо нові духовні тіла, такі як Сам Ісус має, 1 Івана 3:1,2, 1 Коринтян 15:
50-58. Але навіть зараз, поки ми чекаємо швидкого повернення Ісуса, ми вже не
під владою сатани, але громадяни в Царстві Божому, Колосян 1:9-14, Ефесян
2:19. І Ісус дав нам владу над сатаною і його пануванням, він підкоряється нам
а не ми йому, Лука10:19,20 і наші імена вже написані в небі, Алілуя! Озброєні
цим знанням про спасіння ми є забезпечені. Бог це дав нам в якості подарунка і
можемо сміливо йти вперед, щоб виконувати волю Божу, і сатана не може
позбавити нас нашого спасіння, тому що воно поховане з Христом у Бозі,
Колосян 3:3.
6. СЛОВО БОЖЕ "Бо Боже Слово живе та діяльне, гостріше від усякого меча обосічного,
проходить воно аж до поділу душі й духа, суглобів та мозків, і спосібне
судити думки та наміри серця." Євреїв 4:12
"Бо ходячи в тілі, не за тілом воюємо ми, зброя бо нашого воювання не
тілесна, але міцна Богом на зруйнування твердинь, ми руйнуємо задуми,
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і всяке винесення, що підіймається проти пізнання Бога, і полонимо
всяке знання на послух Христові…" 2 Коринтян 10:3-5
Слово Боже є нашим духовним мечем. З його допомогою ми робимо справу
Божу, зцілюючи хворих, проповідуючи духовно голодним, 2 Коринтян 3:6,
розповідаючи іншим про Ісуса, і спростовуючи диявола та його учнів. Написані
слова Божі, які ми знаходимо в Біблії стають живим словом, Господь
"пожвавлює" написане слово нам Своїм Святим Духом, або коли Господь дає
нам Своє слово (ми сприймаємо це інтуїтивно як тільки що прийшло до нас),
яке нам може знадобитися в тій чи іншій ситуації, Лука 21:13-15, Лука 12:
11,12. Вкрай важливо, щоб читати, вчитися і запам'ятовувати Слово Боже, щоб
ми могли бути в змозі відповісти кожній людині відповідно за його потребою і
спростовувати Диявола, коли він приходить до нас зі своєю брехнею і
спокусою, Лука 4:1-13, Колосян 4:5,6; 3:16, 2 Тимофію 2:15,16, 23-26, 2
Тимофію 3:16,17.
7. МОЛИТВА І ПРОХАННЯ "А Ісус, як побачив, що натовп збігається, то нечистому духові заказав,
і сказав йому: Душе німий і глухий, тобі Я наказую: вийди з нього, і
більше у нього не входь! І, закричавши та міцно затрясши, той вийшов.
І він став, немов мертвий, аж багато-хто стали казати, що помер він…
А Ісус узяв за руку його та й підвів його, і той устав. Коли ж Він до дому
прийшов, то учні питали Його самотою: Чому ми не могли його вигнати?
А Він їм сказав: Цей рід не виходить інакше, як тільки від молитви та
посту." Марка 9:25-29
"Через це говорю вам: Усе, чого ви в молитві попросите, вірте, що
одержите, і сповниться вам. І коли стоїте на молитві, то прощайте,
як маєте що проти кого, щоб і Отець ваш Небесний пробачив вам
прогріхи ваші." Марка 11:24,25
"Отже, признавайтесь один перед одним у своїх прогріхах, і моліться
один за одного, щоб вам уздоровитись. Бо дуже могутня ревна молитва
праведного!" Якова 5:16
Молитва була повністю розглянута в розділі 1 і тема повинна бути переглянута
в цей час. Тому що наша війна є духовною, нам потрібно отримувати духовну
силу, надприроду мудрість, і надприродне знання відразу від Бога, коли ми
знаходимося на духовному полі битви. Наше сполучення з Богом є молиться в
Дусі і на мовах. Тому що ми не можемо бачити в духовному світі, якщо Бог не
відкриває нам очі, ми повинні дозволити Святому Духу спрямовувати нас в
молитві духовною мовою. Духовна мова є найбільш ефективною бо вона не
дозволяє нашому розуму заважати в тому, що Святий Дух спонукає нас
говорити. Перед тим, коли ми виходимо в духовне поле бою, будь то в "церкві",
49

в школі або просто свідком на вулицях, необхідно бути наповнені Святим
Духом і силою, провівши кілька годин (або навіть днів в пості і молитві) з
Господом, готуючи наш шлях заздалегідь духовно, так щоб ми могли вийти в
силі Господа. При переході в поле, то краще за все, щоб вийти протягом двох
або більше, щоб в той час коли один є свідком або в розмові другий може
молитися. І пам'ятайте, завжди будьте відкритим для отримання слово від
Господа, так щоб ви могли мати справу в руці, з вашою ситуацією, згідно з
досконалою волею Божою, бо Він знає краще, Лука 12:11,12.

РОЗДІЛ 3
ІСУС У СТАРОЗАВІТНОМУ ПИСАННІ
На відміну від будь-якого іншого персонажа в історії, пришестя Ісуса було
передвіщено так, як нікого іншого. Математики застосовували метод теорії
ймовірності та статистику, щоб визначити шанси на вгадування пришестя
Христа, яке було передбачено в Святому Писанні і прийшли до висновку, що
це було б абсолютно неможливо зробити. Тільки Бог прямим одкровенням міг
передбачити час приходу свого Сина. Одна з чудових і неймовірних речей є те,
що Бог не тільки передбачив перше пришестя Ісуса, але і його друге
повернення. Як добре, що ми в цьому віці можемо бути сильними у вірі,
знаючи, що БОГ оголосив друге пришестя ІСУСА. Покладаємося на віру, бо це
справдиться так, як БОГ передбачив перше пришестя ІСУСА.
Як сказав Петро в своєму другому листі:
"І ми маємо слово пророче певніше. І ви добре робите, що на нього
вважаєте, як на світильника, що світить у темному місці, аж поки
зачне розвиднятися, і світова зірниця засяє у ваших серцях, бо ви
знаєте перше про те, що жодне пророцтво в Писанні від власного
вияснення не залежить. Бо пророцтва ніколи не було з волі людської,
а звіщали його святі Божі мужі, проваджені Духом Святим."
2 Петра 1:19-21, 2 Петра 3:1-9
У цьому розділі ми розглянемо деякі із найбільш важливих писань, що
стосуються Христового першого і другого пришестя. Для більш ретельного
вивчення першого пришестя Ісуса є цілий ряд добрих книг, які охоплюють цю
тему досить ретельно і їх дослідження рекомендовано для тих, хто готовий
потрапити в "м'ясо" Божого слова. Чотири, які особливо добрі:
"Christ in all the Scriptures", А. М. Годжкін
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"Evidence that Demands a Verdict", Джош Макдауелл
"Science Speaks", Пітер В. Стонер
"Daniel's Prophecy of the 70 Weeks", Алва Дж. Макклейн
Пришестя Ісуса не є туманною мовою, яка може бути виконана практично в
будь-який час надзвичайно доброю людиною. Навпаки, писання досить точне і
визначене не тільки по відношенню до дій і вчинків Ісуса, але розкриває період
часу в який Він мав народитися. Обмеження в Писанні підкреслюється тим
фактом, що жиди читаючи і вивчаючи Писання, не можуть бачити та зрозуміти,
що Ісус є обіцяний Месія. Чому?, тому що їхні духовні очі осліпли від Бога бо
вони не прийняли Ісуса як свого Месію, як нація, коли Він перший раз прийшов
на Землю. Проте, ми, котрі є християни, не повині зневажати жидів через їх
сліпоту, а швидше, ми повинні любити їх заради Христа і молитися, щоб Бог
зглянувся над ними, бо свого часу він це зробить, і не буде тоді два стада
народу Божого: християни і жиди, але лише одне стадо, народ Божий. Римлян,
розділ 10 і 11, 2 Коринтян 3:12-16, Івана 10:14-16.
Пришестя Ісуса було передбачене багатьма пророками, які жили в різних
часах, і кожен розповідав щось більше про Ісуса ніж було сказано раніше. Вони
не намагалися передбачити майбутнє, як сьогоднішні синоптики, які часом
влучно, а часом неправильно здогадуються, а вони шукали Бога, і Він
розкривав їм хід майбутніх подій.
Перед тим, як потрапити в писання, що стосуються Ісуса, важливо підкреслити,
що спасіння не залежить від того, як багато ви знаєте про Ісуса, але в тім шо ви
знаєте Його особисто. В церквах було багато суперечок в минулі століття і які
тривають до цих пір щодо: біблійного знання і спасіння; біблійного знання і
хрещення; і т.д.. Важливо підкреслити що любити Ісуса і приймаючи
жертву Ісуса за своє особисте спасіння, що становить спасіння, а не, знате
всі глибокі таємниці Бога. (Сатана, ймовірно, знає про Бога більше, ніж будьхто з нас, дивіться: Йов 1:6,7, Лука 4:5-8, Езекіїль 28:12-19) Ось чому Ісус
сказав що ви повинні стати, як маленька дитина, щоб увійти в Його Царство, це
так просто. Ви не втратите своє спасіння тільки тому, що не розумієте всі
таємниці Божі, бо це цілком можливо; або що ви щось не правельно розумієте
у відношені хрещення чи якоїсь іншої доктрини. Справжній християнин не
втрачає своє спасіння тільки тому що він може щось вірити що не обов'язково є
зовсім правильне; але в будь-якому випадку, шукайте Бога і Його Царство і Він
обіцяв, що Його Святий Дух призведе нас до Його істини, Филип'ян 3:15-16,
Івана 16,13, Ефесян 1:16-23.
Три з найпотужніших частинах Писання про Ісуса в Старому Завіті є Даниїл 9:
24-27, Ісая розділ 53, і Даниїл розділ 7. Перший встановлює час, коли Ісус
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прийде в перший раз і помре, друга - мету Його пришестя, а третя, історичну
послідовність, коли Ісус встановить царство Боже на Землі.
У дев'ятому розділі книги Даниїла, Данило описує, як в той час, коли він
молився, ангел Гавриїл з'явився йому в образі людини і показав бачення, що
стосується встановлення вічної праведності на Землі, (коли Ісус встановить
фізично Боже Царство на Землі). Він показав Даниїлу сімдесят тижнів або
"shabuas" (що означає сім і розуміється в івриті сім днів або сім років, за
винятком випадків. Коли це означає сім днів він проводить відмінність між
двома, посилаючись на сім днів, як "сім днів". Але коли це означає сім років він
просто говорить: "shabuas", так що в цьому вірші це означає сім років, тому що
слово "днів" є опущене, або 483 років іврит, тобто 7 X 69 = 483 років).
Початок виконання 70 тижнів пророцтва, вірш 25, почався коли Неємія
переконав короля Персії Артаксеркса видати указ про відновлення Єрусалима в
рік 445 році н.е. Це історично сформований факт що Артаксеркс зійшов на
перський престіл в 465 році до нашої ери. У 2-му розділі Неємія ми читаємо, що
Неємія отримав дозвіл від Артаксеркса в місяць нісан на 20-й рік царювання
піти і відновити Єрусалим (Коли число місяця не вказано, вважається першим
місяця).
Вірш 25 прямо говорить, що з моменту указу Артаксеркса до приходу Месії
буде 69 shabuas. Для тих, хто міг розрізнити ознаки часів це було дуже ясно
коли Месія євреїв повинен прибути. І Він прибув так як Данило пророкував в
32 р н.е., 69 раз 7 років пізніше до дня. (див стор. 25 книги Дж. Макклейн в
"Daniel's Prophecy of the 70 Weeks" для розрахунку дат). При розробці
математики ми не повинні забувати враховувати високосні роки і не забвауте
підрахувати єврейський рік, як 360 днів.
У 26-му вірші ми бачимо, що після приходу Месії, Він буде убитий а народ
князя, який прийде, зруйнує Єрусалим. Це сталося в 70 р н.е., коли Тит з
римською армією прийшов і зруйнував Єрусалим. У 27-му вірші князь людей,
які зруйнували Єрусалим (римляни) укладе заповіт або угоду, яке буде
відбуватися в останньому shabua, семи років, і буде покладено край правлінню
людини на Землі і принесе царювання Царства Божого на Землі Христом,
Даниїл 2:44, Даниниїл 7:13,14. В середині останньому семирічному тижню
князь цього пророцтва припинить жертву та жертву хлібну, і буде встановлена
"гидота спустошення" в храмі до кінця семирічного періоду, коли князь буде
вбитий самим Ісусом, Об'явлення 19:11-21.
Ми бачимо тут між 69-го і 70-го тижня пророцтво дуже схоже до пророцтва
Ісуса про "кінець часу" в Євангелії від Луки 21:24, де Ісус говорить про,
руйнування Єрусалима і дисперсії жидів, і верховенство Єрусалиму народами.
Перше відбулося в 70 р н.е., а друге відбулося 2,000 років пізніше, в наші дні,
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коли в 1967 році жиди звільнили і окупували весь Єрусалим, в перший раз за
2000 років. У 1980 році жиди формально і офіційно зробили місто Єрусалим
своєю столицею. Далі ми побачимо відновлення єврейського храму і
встановлення завіту, що покаже початок останнього тижня. Все це може
статися дуже швидко, саме зараз, ось чому багато християн вважають, що Ісус
незадовго повернеться! Mатвія 24:32-34.
Ісая розділ 53дає нам, можливо, найкраще зображення Ісуса в Старому Завіті і
Його місію під час свого першого пришестя. Зовнішній вигляд Ісуса був
звичайним і Він не привертав особливої уваги. Ісус сильно постраждав і був
відкинутий Своїми друзями, народом, і світом. Проте, Він взяв і поніс наші
немочі і прикрощі, наші гріхи і беззаконня, а в 12-му вірші Його упокорюванню
відведена сильна частина. Цілком очевидно, що тут Месія повинен померти за
гріхи свого народу, і тому, що Ісус був примирений аж до смерті Бог
воскресить його з мертвих і поставить Його між великими. Слава Богу, Він
воскресив Ісуса з мертвих, і Ісус скоро повертається зайняти своє законне місце
на Землі як Цар царів і Господь пануючих.
Третє велике пророцтво Старого Завіту про Ісуса, Даниїла розділ 7, має справу
з періодом часу, коли Ісус отримає від Бога владу над Землею, Даниїл 7:13,14.
Бог показав Навуходоносорові, шо був цар вавилонський, цю послідовність
історичних подій, що передують встановленню Царства Божого на Землі, і це
записується у 2-му розділі Даниїла. Для Даниїла на більш пізньому етапі Бог
дав більш докладне уявлення про майбутнє і це записано в розділі 8 і 11.
Кожний наступний розділ дає детальнійшу інформацію щодо самого кінця часу
правління людини на Землі. Розділ 8 говорить нам, що саме відноситься до часу
кінця (вірш 17). Розділ 11 розповідає виразно про антихриста, голова
останнього світового уряду, починаючи з вірша 21 до кінця розділу. Сам Ісус
підтвердив той факт, коли він пророкував про "кінець часу" в Луки 21 і Матвія
24 і те, що створення "Гидоти Спустошення" на святому місці, MT 24:15, як
було сказано через пророка Даниїла, Даниїл 11:31, означатиме початок
великого утиску, або "велику скорботу", Матвія 24:21, безпосередньо перед
Його поверненням на Землю. Ісус підтвердив справжність книги Даниїла і
Ангел Господній сказав в вірші Даниїл 12: 9,10 що це було написано святим
котрі будуть жити в епоху кінця. Тепер настав час щоб ми шукали Господа, і
прислухались до всього що Він буде говорити, тому що час знаходиться під
рукою.
Даниїл розділ 7 дає нам послідовність земних царств розпаралелювання, що Бог
показав Навуходоносору в книзі Даниїла розділі 2. Перший звір представляє
Вавилон, другий Мідо-Персія, третій Греція, а четверта тварина Римська
імперія. На відміну від попередніх світових імперій, інша імперія не слідувала
Римську імперію. Римська імперія розділилася на Східну і Західну Римські
Імперії. Їх влада скоротилися і їх цивілізація була поглинена варварами і
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корінними народами, які перебували під владою римлян. У 2-му розділі
Даниїла, це було представлено у сні Навуходоносора у вигляді ніг статуї, одна
частина з якої було залізо що представляє стару Римську імперію, а друга
частинна ніг з глини, яка представляє собою нову суміш. Десять пальців
показані як 10 крон в Даниїлі 7-му розділі, які представляють 10 царів 10 країн,
які об'єднуються відродити Римську імперію. Ці 10 країни будуть підкорятися
маленькому рогові, або антихристом, і він буде переслідувати християн
протягом 3-1/2 років, до того, як Ісус повернеться щоб встановити Боже
панування на Землі.
Всі інші пророцтва в Біблії ґрунтуються на цих трьох основних пророцтвах про
Ісуса, які точно описують Його першу місію, коли він прийшов у перший раз і
коли Він прийде вдруге, щоб виконати Свою остаточну місію, приймаючи своє
законне місце на Землі як Цар царів і Господь пануючих.
Деякі пророцтва Старого Завіту, що Ісус сповнив, перераховані нижче зі
своїми виповненнями в Новому Завіті.
НАРОДЖЕННИЙ ДІВОЮ
Ісая 7:14

Матвія 1:18,24,25

СИН БОЖИЙ
Псалом 2:7

Матвія 3:16,17

СИН ДАВИДА
Єремія 23:5,6

Матвія 1:1

НАРОДЖЕННЯ В ВИФЛЕЄМІ
Михей 5:2

Матвія 2:1

ПРОРОК
Второзаконня 18:18

Матвія 21:11

ПЕРЕДУВАЛИ ПОСЛАНЦЕМ
Ісая 40:3

Матвія 3:3

ЗЦІЛЯВ ХВОРИХ
Ісая 32:1-5

Матвія 9:35

НАВЧАВ ПРИТЧАМИ
Псалом 78:1,2

Матвія 13:34

В'ЇЖДЖАВ ДО ЄРУСАЛИМУ НА ОСЛІ
Захарія 9:9
Матвія 21:1-11
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ОЦІНЮВАННЯ В 30 СРІБНЯКІВ
Захарія 11:13
Матвія 26:14,15
ПОКАРАННЯ І ПОБИТТЯ
Ісая 53:5

Матвія 27:26

ВИСМІЮВАННЯ, РОЗПЯТТЯ, ГРАЛИ ЗА ЙОГО ОДЯГ
Псалом 22:1-18
Матвія 27:27-44
ПОНІС НАШІ ГРІХИ І ПОМЕР ЗА НАС
Ісая 53:5,6,12
Матвія 26:27,28
І В КІНЦІ, ЙОГО ВОСКРЕСІННЯ І ОБІЦЯНКА ПОВЕРНУТИСЬ
ВОСКРЕС З МЕРТВИХ І ПОВЕРНЕТЬСЯ З СИЛОЮ
Псалом 16:10
Матвія 28:1-7
Ісая 53:12
Івана 20:19-31
Псалом 2:7-9
Дії 1:1-4
Псалом 110
Об'явлення 19:11-20:6
Захарія 14:1-9
Ісая11:1-9
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РОЗДІЛ 4
ПОРІВНЕННЯ РЕЛІГІЙ
Християнство часто порівнюють з іншими релігіями і прирівняють до них через
схожість етики, як "Золоте правило" і "Возлюби ближнього, як самого себе",
будучи заручені ними в тій чи іншій формі. Проте, більш ніж поверхневий
погляд на вчення інших релігій показує, що логічно і філософічно вони різні і в
деяких випадках діаметрально протилежні вченню християнства.
У цьому розділі ми візьмемо деякі з релігій світу і подивимося, як вони
співвідносяться і розрізняються з християнством.
ІУДАїЗМ
Іудаїзм, єдина релігія, яка в своєму істинному значенні, була встановлена
Богом. Іудаїзм, по своїй сутності, відповідає жити відповідно до Законів Божих
які були послані пророку Мойсею на горі Синай ангелами для Божого народу.
Закон був даний для того, щоб сини Ізраїлеві жили відповідно до Божої
праведності, щоб вони могли отримати благословення Божі до пришестя Месії,
який мав примирити людину з Богом і дати вічне життя та Святого Духа всім
хто прийме Його. Це Ісус Христос зробив. Коли ви приймете Христа як свого
спасителя то ви відкупитися від закону і зможете ходити в Святому Дусі як
сини Божі.
"Як настало ж виповнення часу, Бог послав Свого Сина, що родився від
жони, та став під Законом, щоб викупити підзаконних, щоб усиновлення
ми прийняли. Галатів 4:4,5
"Коли ж дух вас провадить, то ви не під Законом." Галатів 5:18
"Життя ж вічне це те, щоб пізнали Тебе, єдиного Бога правдивого,
та Ісуса Христа, що послав Ти Його." Івана 17:3
Закони Божі містяться в перших п'яти книгах Біблії, відомих як "П'ятикнижжя",
"Тора" або "Книги Мойсея". Крім "Тори", більшість жидів також приймають
інші книги, а особливо в тій частині Біблії відомій як "Старий Завіт", в якості
Священного Писання. У них також є інші релігійні писання, такі як "Талмуд" і
"Апокриф". Оскільки жиди відкинули Ісуса як свого Царя і Месію, Бог засліпив
їх духовно, як націю, до істини Євангелії, поки Ісус не повернеться із владою,
щоб правити світом, 2 Коринтян 3:12-15, Захарія 12:1-10. Проте, Бог хоче щоб
ми любили жидів, і продовжували свідчити їм, тому що по окремо багато з
них можуть бути спасені. (Читайти Римлян, розділ 9,10 і 11)
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ІСЛАМ
Іслам або мусульманство було засноване Магометом близько 610 р н.е..
Магомет народився в Мецці в нинішній Саудівській Аравії, близько року 570.
Магомет стверджує, що отримав Боже одкровення від ангела Гавриїла, яке
пізніше було записано в ісламській книзі, відомої як "Коран". Коран
складається з 114 традиційних розділів, в яких представлені ісламські вчення,
включаючи їх точки зору іудаїзму, християнства та язичництва. Мусульмани
вірять що іудеї, так і християни відійшли від правдивої віри Авраама і що
Магомет був покликаний повернути її. Але як дивно хоч Коран висловлює віру
в одкровення пророкам і Ісусу, воно все ж таки заперечує, що вони говорили і
вчили.
Деякі уривки з Корану:
1. "Месія, син Марії, був не більшим ніж апостол: інші апостоли померли
перед ним". (З розділа "Стіл")
2. "Вони кажуть: 'Прийміть єврейську або християнську віру і Ви будете
правильно орієнтуватися.' Скажіть: 'Ні в якому разі! Ми віримо в вірі
Авраама, він хто був чесним. Він не був ідолопоклонник. Скажіть: 'Ми
віримо в Бога і те що відкривається нам, ми віримо в те що було відкрито
Авраамові, Ізмаїлу, Якові, і племенам; для Мойсея й Ісуса і іншим
пророкам. Ми не робимо різниці між ними, і ми здалися себе Богу.'" (З
розділа "Корова")
"Коран" тут заявляє що потрібно вірити в те, що було відкрито для Ісуса і
Божих пророків, але воно явно заперечує вчення Ісуса і те що було послано
пророкам і апостолам які відрізняють Ісуса Христа від всіх інших пророків і
правдивих Божих слугів. Читайте: Повторення 18:18, Ісая 53, Псалом110, 1
Івана 4:14, Апостоли 4:12, 1 Івана 5:11,12.
Ісус, крім того, сказав: "Я дорога, і правда, і життя. До Отця не приходить
ніхто, якщо не через Мене." Івана 14:6. Ісус ясно проголосив себе більшем, ніж
простем пророком, учителем або апостолом.
"Коран" говорить наступне про Ісуса:
3. "Ми дали Писання Мойсею і після нього ми послали іншого апостоли.
Для Ісуса, сина Марії, ми дали реальні ознаки і підкріпили його Духом
Святим. Чи будете ви тоді зневажати кожен апостол повідомлення якого
не задовольняє вашим фантазіям, зміна деяких з самозванства і вбиваючи
інших?" (З розділа "Корова")
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Тут у нас є прекрасний вірш в "Корані", який ми можемо використовувати, щоб
наставляти мусульман читати Євангеліє і пророків для себе з перших рук, щоб
з'ясувати, що вони сказали, і вчили.
4. "Не дай Бог, щоб Він Сам народив сина!" (З розділа "Маріа")
Цей вірш суперечить Святому Письму і в самому серці вчення Ісуса, бо Ісус
сказав що Він був Син Божий. Старий Завіт також проголошує, що Бог буде
мати Сина:
"Я ж помазав Свого Царя на Сіон, святу гору Свою. Я хочу звістити
постанову: Промовив до Мене Господь: Ти Мій Син, Я сьогодні Тебе
породив. Жадай Ти від Мене, і дам Я народи Тобі, як спадщину Твою,
володіння ж Твоє аж по кінці землі!" Псалми 2:6-8
Незважаючи на те, що мусульмани кажуть, що вони вірять в Бога Авраама, і
увірували, що Ісус був апостолом, пророком і Месією Бога вони заперечують,
що Ісус є єдиний Єдинородний Син Божий і Спаситель світу, але Ісус сказав:
"Так бо Бог полюбив світ, що дав Сина Свого Однородженого, щоб
кожен, хто вірує в Нього, не згинув, але мав життя вічне. Бо Бог не
послав Свого Сина на світ, щоб Він світ засудив, але щоб через Нього
світ спасся. Хто вірує в Нього, не буде засуджений; хто ж не вірує, той
вже засуджений, що не повірив в Ім'я Однородженого Сина Божого."
Івана 3:16-18 (дивіться також 1 Івана 2:22,23, 4:15, 5:5-13,19,20)
Якщо мусульмани вважають що Ісус був пророком, личить їм вивчати слова
Ісуса і вірити, отримувати й бути Йому слухняними.
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Індуїзм
Індуїзм є релігійна система, яка складається з трьох основних філософських
переконань: 1. Політеїзм: віра в більш ніж одного Бога. 2. Пантеїзм:
переконання, що Бог є все, як у всесвіті так і в усьому. 3. Реінкарнація:
переконання, що після смерті живої істоти його душа входить в інше життя, що
народжується, щоб поправитися на кращого і щоб старатися досягнути
найвищого рівня і досконалості, після чого душа зливається з універсальною
душею, або Богом.
Було б надто багато, щоб навіть спробувати виділити деякі з численних
доктрин і вірувань знайдених в індуїзмі. Деякі з "священних" книг індуїзму є
"Веди", "Упанішади" і "Баґавад-Ґіта". Крім того, що індуїзм є релігійна система,
індуїзм також сильно прив'язана до соціальної системи в Індії, де воно в
основному встановлене і вважається. Соціальна система ділиться на ряд каст з
недоторканими і бідними селянами на дні та з політичними правителями і
брахманами у верхній частині. Нижчі касти, як правило, політеїстичні і
поклоняються безліч богів, духів, демонів, ідолів, тварин і просто про все під
сонцем. В той час вищий клас брахманів, як правило, є більш філософським і
пантеїстичним і всі мають віру в реінкарнацію. На протязі всієї Біблії Бог
застерігає від поклоніння чого небудь крім Нього самого, Псалом 115, Псалом
100, Псалом 97:7-9, Римляни 1:18-23, Вихід 23:24,25. Через пророків, Бог
відкрив людству, що вони створені для поклоніння і спілкування тільки з їх
Творцем, як Бог, а не з чим небудь іншим. Більш того, Бог відкрив Себе, що Він
є особистим, реальним і живим духом, який відділений від Свого творіння.
Бог хоче щоб багатобожники зупинили поклоніння ідолам, зміям, коровам і
т.д., і щоб вони і пантеїсти увійшли в контакт з Ним, особисто, як з живим
Творцем всього. Ісая 44:9-20, Ісая 44:24,25, Ісая 45:18-24.
"Зверніться до Мене й спасетесь, всі кінці землі, бо Я Бог, і нема
більше іншого Бога!" Ісая 45:22
Реінкарнація
Обидва: індуїсти і буддисти вірять в реінкарнацію, яка є помилковим
переконанням, що коли людина або тварина помирає, ця душа переселяється і
входить в інше тіло яке народжується. Якщо людина прожила добре життя, він
входить в тіло дитини з вищої касти. Якби він жив поганим життям, він входить
в нижчу касту або навіть в тварину в залежності від вчинків в своєму житті.
Цей процес часто називають "розробка свої карми". Деякі сучасні люди
вважають, що "наука" доказує реінкарнацію, бо є люди, які можуть згадати всі
види деталей життя, які відбулися в деяких померлих людей, але були невідомі
при житті людини. "Наука", таким чином, приходить до висновку, що ці люди
жили раніше. Біблія, однак, має інше пояснення. Однією з основних частин
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служіння зцілення Ісуса, вигнання демонів з людей. Ці демони, або безтілесні
злі духи, які так чи інакше увійшли в тіло свого господаря людини є здатні
заподіяти багато бід, таких як завдавати епілептичні припадки, страхів і хвороб,
серед іншого вони можуть дати надприродні сили, такі як надання
передбачення майбутнього або надприродні здібності. Часто ці духи говорять
через людей, так як вони говорили до Ісуса, коли Він ходив на Землі, тому що
вони знали, хто Він був.
"І зараз у їхній синагозі знайшовся один чоловік, що мав духа нечистого,
і він закричав, і сказав: Що Тобі до нас, Ісусе Назарянине? Ти прийшов
погубити нас. Я знаю Тебе, хто Ти, Божий Святий. Ісус же йому заказав:
Замовчи, і вийди з нього! І затряс дух нечистий того, і, скрикнувши
голосом гучним, вийшов із нього. І жахнулися всі, аж питали вони один
одного, кажучи: Що це таке? Нова наука із потугою! Навіть духам
нечистим наказує Він, і вони Його слухають." Марка 1:23-27
Іноді більше ніж один демон може увійти в людину і звести її з розуму і
опанувати розум і тіло людини, прочитати Марка 5:1-16. Цей тип вселення
демонів називається шизофренія або психоз як термін сьогоднішніх лікарів. Ці
демони, після того, як вони залишають людину, або коли людина помирає або
коли вони викидаються в ім'я Ісуса, можуть передати новій людині в якій вони
влізуть, із знаннями, які вони отримали в тілі попередньої людини де жили. На
відміну від демонів, які можуть повторно увійти в інше тіло, Біблія дає ясно
зрозуміти, що кожна людина може жити і померти тільки один раз, а потім буде
судитися перед Богом в воскресінню.
"І як людям призначено вмерти один раз, потім же суд…" Євреїв 9:27
Петро також говорить про людей, які були судимі Богом в дні Ноя і померли
під час потопу. Вони не були перевтіленими, але були спрямовані на місце
померлих, де багато років пізніше Ісус пішов проповідувати їм Євангеліє,
1 Петра 3:18-20; 4:3-7.
Ісус також показав Івану в Об'явленні, що всі будуть відроджені з мертвих, в
самому кінці часу після тисячу-ліття Христового панування на землі, щоб
постати перед Богом в суді і визнати що Ісус Христос є Господь, і це вкючає в
собі буддистів, індуїстів, жидів, атеїстів і т.д..
"Тому й Бог повищив Його, та дав Йому Ім'я, що вище над кожне ім'я,
щоб перед Ісусовим Ім'ям вклонялося кожне коліно небесних, і земних,
і підземних, і щоб кожен язик визнавав: Ісус Христос то Господь, на
славу Бога Отця!" Филип'ян 2:9-11
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"Поправді, поправді кажу вам: Хто слухає слова Мого, і вірує в Того, Хто
послав Мене, життя вічне той має, і на суд не приходить, але перейшов
він від смерти в життя. Поправді, поправді кажу вам: Наступає година,
і тепер уже є, коли голос Божого Сина почують померлі, а ті, що почують,
оживуть. Бо як має Отець життя Сам у Собі, так і Синові дав життя мати
в Самому Собі. І Він дав Йому силу чинити і суд, бо Він Людський Син.
Не дивуйтесь цьому, бо надходить година, коли всі, хто в гробах, Його
голос почують, і повиходять ті, що чинили добро, на воскресення життя,
а котрі зло чинили, на воскресення Суду." Івана 5:24-29
"І я бачив престола великого білого, і Того, Хто на ньому сидів, що від
лиця Його втекла земля й небо, і місця для них не знайшлося. І бачив
я мертвих малих і великих, що стояли перед Богом. І розгорнулися
книги, і розгорнулась інша книга, то книга життя. І суджено мертвих, як
написано в книгах, за вчинками їхніми. І дало море мертвих, що в ньому,
і смерть і ад дали мертвих, що в них, і суджено їх згідно з їхніми
вчинками." Об'явлення 20:11-13
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БУДДИЗМ
Буддизм був заснований близько 600 році н.е. індійським князем по імені
Сіддгарта Ґаутама, який залишив все своє багатство і положення, щоб шукати
просвітлення, сенс життя і страждань. Він ніколи не стверджував що він був
посланий Богом бути Спасителем людства. Він лише стверджував, що він був
вчителем, як той хто став просвітленним, або Будда, що означає
"просвітленний" на санскриті, стародавню мовою Індії. Він нібито отримав
просвітлення, сидячи під деревом один день і почав вчити; а саме, щоб
отримати просвітлення, людині потрібно заборонити всі бажання, які є
причиною всіх страждань. Він також вірив в реінкарнацію і вчив, що шляхом
досягнення просвітління можна уникнути це "коло перероджень" одним
великим стрибком. На жаль, Будда ніколи не досяг просвітлення, тому що
причина всіх страждань в тому, що людина впала духовно і потрапила під
владу сатани, Буття: 3, 1 Івана 5:19.
Слово Боже вчить нас, що людина була створена для втілення, на відміну від
індуїстів та буддистів, які прагнуть звільнитися від цього "тіла стражданнь".
Ми, у Христі, маємо обіцянки Божі і сподіваємося що наші тіла перетворяться в
славні духовні тіла, такі самі як Сам Ісус має, коли Він повернеться. 1 Коринтян
15:35-54, 2 Коринтян 5:1-5, Об'явлення 20:4-6, Римлян 8:14-23.
"Але дехто скаже: Як мертві воскреснуть? І в якім тілі прийдуть?
Нерозумний, що ти сієш, те не оживе, як не вмре. І коли сієш, то сієш
не тіло майбутнє, але голе зерно, яке трапиться, пшениці або чого іншого,
і Бог йому тіло дає, як захоче, і кожному зерняті тіло його. Не кожне тіло
однакове тіло, але ж інше в людей, та інше тіло в скотини, та інше тіло в
пташок, та інше у риб. Є небесні тіла й тіла земні, але ж інша слава
небесним, а інша земним. Інша слава для сонця, та інша слава для місяця,
та інша слава для зір, бо зоря від зорі відрізняється славою! Так само й
воскресення мертвих: сіється в тління, в нетління встає, сіється в неславу,
у славі встає, сіється в немочі, у силі встає, сіється тіло звичайне, встає
тіло духовне. Є тіло звичайне, є й тіло духовне. Так і написано: Перша
людина Адам став душею живою, а останній Адам то дух оживляючий.
Та не перше духовне, але звичайне, а потім духовне. Перша людина з
землі, земна, друга Людина із неба Господь. Який земний, такі й земні,
і Який небесний, такі й небесні. І, як носили ми образ земного, так і образ
небесного будемо носити. І це скажу, браття, що тіло й кров посісти
Божого Царства не можуть, ані тління нетління не посяде. Ось кажу я
вам таємницю: не всі ми заснемо, та всі перемінимось, раптом, як оком
змигнути, при останній сурмі: бо засурмить вона і мертві воскреснуть,
а ми перемінимось!... Мусить бо тлінне оце зодягнутись в нетління,
а смертне оце зодягтися в безсмертя. А коли оце тлінне в нетління
зодягнеться, і оце смертне в безсмертя зодягнеться, тоді збудеться слово
написане: Поглинута смерть перемогою!" 1 Коринтян 15:35-54
62

Ні, Будда не був просвітленним, хоча він і реалізував багато духовних істин.
Він був таки обманутий сатаною у віру в реінкарнацію, вважаючи що
причиною страждань було прагнення за задоволенням, і віру що можна знайти
спасіння людини окремо від Христа. Слово Боже говорить про Ісуса:
"І нема ні в кім іншім спасіння. Бо під небом нема іншого Ймення,
даного людям, що ним би спастися ми мали." Дії 4:12
"А це свідчення, що Бог життя вічне нам дав, а життя це у Сині Його.
Хто має Сина, той має життя; хто не має Сина Божого, той не має життя."
1 Івана 5:11,12
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АТЕїЗМ
Атеїзм в основному є невіра в, або заперечення, існування Бога. Всупереч думці
багатьох сучасних атеїстів, атеїзм не є новою філософією, як Давид так ясно
ідентифікує їх у псалмах майже три тисячі років тому.
"Безумний говорить у серці своїм: Нема Бога! Зіпсулись вони,
і обридливий чинять учинок, нема доброчинця!... Господь дивиться
з неба на людських синів, щоб побачити, чи є там розумний, що Бога
шукає. Усе повідступало, разом стали бридкими вони, нема
доброчинця, нема ні одного!..." Псалом 14:1-3
Для того, щоб спробувати пояснити їх існування, атеїсти розробили різні теорії
і най більш поширене з них є "теорія еволюції". В ній йде опис того, що Всесвіт
створив людину в процесі проб і помилок або випадково. Тим не менше, атеїсти
не можуть пояснити той факт, що атоми, молекули і все у Всесвіті слідують
дуже точними законами, які регулюють їх поведінку. Все це не є випадкове.
Виникає тоді питання, звідки ці закони прийшли? Закони мають на увазі дуже
високий інтелект в собі. Найбільші люди в історії людства були такими, які
написали закони. Однак закони, які керують Всесвітом набагато складніші, ніж
ті, що розробили люди. Крім того, вони приймають найбільші людські уми,
щоб визначити закони, які керують Всесвітом, і все ж таки досі не все було
розкрите людиною. Так що, якщо воно вимгає великі людські уми, щоб
зрозуміти закони Всесвіту і найбільшим, щоб визначити, за якими законами
Всесвіт діє, то, наскільки більший розум повинен бути, той що встановив їх в
першу чергу. Це очевидний факт, що існує інтелект у Всесвіті, саме існування
людини є доказом того, і дійсно є "супер інтелект" позаду спостережуваного
порядку у Всесвіті, але атеїст просто не хоче визнати того логічного висновку.
Він вважає за краще повірити, що електромагнітна енергія створила його і не
думати далі. Атеїст також не може пояснити той факт, що особистість існує у
Всесвіті. Всесвіт не є безособовий, тому що ми, які є частиною всесвіту є
особисті з почуттями і емоціями, і ми є проявом особистості і нe за межами
Всесвіту. Якщо Всесвіт створив нас, котрі маємо особистість, тоді Всесвіт
обов'язково мусить мати особистість в собі. В іншому випадку воно би не могло
створити щось таке що є особистим, але все ж таки воно це зробило. І коли
атеїст дивиться на Всесвіт, вогняне сонце, пустельний Місяць, планети то все
здається таким холодним, безособовим і неживим. Чи Всесвіт грає трюками з
атеїстами?
Атеїсти також не можуть пояснити той факт, що Всесвіт перебуває в
свідомості. Всесвіт не мертвий, він живий і усвідомлюючий. Скрізь є рух.
Насправді ніде нічого не стоїть на місці. І, тим не менше, все це здається таким
мертвим, коли один йде до зірок або до Сонця чи Місяця або планет, де немає
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ніякого життя, в несвідомому стані, а ось тут є людина свідома сама собі, чи є
щось більше? Але ці холодні мертві камені дійсно створили свідомість людини
говорить атеїст. Десь в цих каміннях, в цих атомах, в цій електромагнітній
енергії є щось, настільки велике, що воно створило людину, закони природи,
Всесвіт і атеїстичну свідомість, або так воно собі думає. Атеїсти дійсно
спіймані в інтелектуальній пастці, якщо вони вірять в еволюцію і стверджують,
що людина прогресує, розвивається і досягає все більш високі стани свідомості
і розумового й психічного розвитку, в кінцевому підсумку набирають
надприродні сили, як телепатію і психо-кінетику або силою розуму над
матерією, то екстраполяцією людина стає або перетворюється в божка. Потім,
приймаючи його на один крок далі, вважаючи себе як істоту найвищої
свідомості, з силами розуму над матерією, людина проголошує себе Богом.
Але, тим не менше, факт залишається фактом, що за визначенням, Бог є
Творець, але коли людина не створила себе, тоді за відсутності Бога Творця
щось неживе, безглузде, безпритомність, бездушний Всесвіт, що створило
людину, і тому є бог. Якщо людина підносить себе як бог, то що жалюгідний
бог він є, поодинці, втрачається в просторі, не знаючи, де він знаходиться,
звідки він прийшов або куди він йде, залежить від маленької зірки, одну з
мільярдів, для самого його існування, який жалюгідний бог він є. З іншого
боку, якщо під час відсутності живого Бога-Творця Всесвіт створив людину, чи
тоді людині поклонятися сонцю і місяцю, вогню в космосі і великому каміню,
що обертається навколо Землі, як Бог наш, або чи ми будемо кланятися і
цілувати землю, бруду, як нашу мати або Бога? І що ж це за Бог, сонце, яке в
один прекрасний день зазнає невдачу, коли воно вибухне як "супер нова зірка"
або просто буде вмирати, коли зірці закінчиться паливо, і ми отримаємо від
сонця спалювання або заморожування живими?
Сучасна атеїстична людина дійсно знаходить себе в жалюгідній дилемі, слабке,
самітне створіння, маленьким богом в холодному безособовому Всесвіті, яка
створила її тільки щоб знову знищити її; незрозумілі парадокси з усіх боків, без
будь-якої надії, могила і знищення свої раси перед собою, по-справжньому
трагічна безнадійна істота. Читайте Ісая 45:5-25.
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РИМО-КАТОЛИЦТВО
Римо-католицтво є християнське віросповідання, колись широко відоме як
католицизм, яке розвивалося в середньовіччя. Єпископи міста Риму почали
узурпувати духовну владу над єпископами інших міст на підставі
сфабрикованих церковних законів нібито були написані папами протягом
перших трьох століть, і неправильним застосуванням від Матвія 16:18, який
говорить: "і кажу Я тобі: ти Петро, (Петрос грецькою мовою), і на скалі (Петра
в перекладі з грецького) оцій Я побудую церкву мою". Позначивши Петра в
якості головного апостола, (якщо це те, як ми повинні розуміти Матвія 16:18)
Ісус був ні в якій мірі засновником "папства", Римським або іншим чином.
Навпаки, коли Петро і Ісус йшли на прохід після воскресіння і Петро запитав
Ісуса, що апостол Іван збирався робити? Ісус рішуче заперечив Петрові і сказав
йому, що не було жодної справи Петра що буде робити Іван, або будь-який
інший апостол. Петро має слідувати за Ісусом а що Іван буде робити це є справа
між Іваном і Ісусом поодинці.
"Обернувся Петро, та й ось бачить, що за ним слідкома йде той учень,
якого любив Ісус, який на вечері до лоня Йому був схилився й спитав:
Хто, Господи, видасть Тебе? Петро, як побачив того, говорить Ісусові:
Господи, цей же що? Промовляє до нього Ісус: Якщо Я схотів, щоб
він позостався, аж поки прийду, що до того тобі? Ти йди за Мною!"
Івана 21:20-22
Через багато років Павло також зробив сильного догану Петрові, тому що той
був в омані щодо Євангеліє. Якщо перший і найбільший "Папа", відповідно до
католицизму, був в омані що до доктрини, як це те, що сьогодні він став
непогрішним? Ясно, що вони є помилковими.
"Коли ж Кифа прийшов був до Антіохії, то відкрито я виступив
супроти нього, заслуговував бо він на осуд." Галатів 2:11
Прочитайте всю частину Галатів 2, щоб зрозуміти серйозність помилки Петра.
Протягом багатьох століть, християнство, поглинаючи світське вчення і
навчання почало повільно відступати від вчення Ісуса і апостолів. Коли
єпископ Риму остаточно порвав з основами православних єпископів в 1054 році
з питання про папське панування, церква Риму почала падати в все більші
зростаючі помилки, поки ми маємо те, що відомо сьогодні, як Римокатолицизм. Порівняння деяких основних помилок католицизму і вчення Ісуса і
апостолів перераховані нижче.
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РИМО-КАТОЛИЦЬКЕ ВЧЕННЯ

БІБЛІЙНЕ ВЧЕННЯ

1. Верховенство єпископа Риму і
його непогрішності в церковній
доктрині, розглянутої вище.

1. Ісус є голова Церкви, і Він керує
Своєю Церквою Святим Духом,
який вчить нас всьому. Ми повинні
слідувати, що Ісус був на чолі з Його
Духом. Івана 21:20-22, Івана16:1215, Римлян 8:14-16,
Псалом 23, Марка 16:14-20.
Бог говорить своїм дітям через Його
Слово, Своїм Святим Духом і через
християн, які мають дар пророцтва.
Івана 14:12-21, Івана 16:12-14 Луки
21:14-16, 1Коринтян 14:1-3.

2. Встановлення священства окремо
від іншої частини церкви.

2. Бог закликав усіх християн до
священства. Ми, християни є Святе
Царство священиків, 1 Петра 2:9,10.
У колишні часи стародавнього
Ізраїлю тільки первосвященик міг
увійти в Святу Святих з кров'ю
жертви і тільки один раз в рік в День
Спокути, але через Ісуса Христа ми
можемо, як священики Бога,
вступати в реальне духовне святе
місце кров'ю Ісуса, в присутності
Бога, Євреї 10:19-25, Ефесян 2:18.

3. Заборона священикам
одружуватися.

3. Святий Дух оголосив, що в
останні дні деякі відступлять від
віри і забороняють шлюб, 1 Тим 4:
1-3.

4. Папа, а це значить Тато, дав собі
титул "Святіший Отець"
і католицьких священиків звання
"Отець" в прямому протиріччі з
вченням Ісуса.

4. Ісус сказав, "І не називайте нікого
отцем на землі, бо один вам Отець,
що на небі." Матвій 23:9
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5. Римо-католицька церква в
минулому
заперечувала
своїм
прихильникам причащатися хлібом і
вином залишивши собі хліб і вино
тільки для священиків. На щастя,
тепер це змінилося.

5. "І сказав їм Ісус: Поправді,
поправді кажу вам: Якщо ви
споживати не будете тіла Сина
Людського й пити не будете крови
Його, то в собі ви не будете мати
життя. Хто тіло Моє споживає та
кров Мою п'є, той має вічне життя, і
того воскрешу Я останнього дня. Бо
тіло Моє то правдиво пожива, Моя ж
кров то правдиво пиття. Хто тіло
Моє споживає та кров Мою п'є, той в
Мені перебуває, а Я в ньому." Івана
6:53-56
Перед тим, як Ісус віддав Себе на
розп'яття, а саме під час пасхальної
вечері, Він пояснив, яким чином ми
повинні бути причасниками Його
плоті і крові. "Як вони ж споживали,
Ісус узяв хліб, і поблагословив,
поламав, і давав Своїм учням, і
сказав: Прийміть, споживайте, це
тіло Моє. А взявши чашу, і подяку
вчинивши, Він подав їм і сказав:
Пийте з неї всі, бо це кров Моя
Нового Заповіту, що за багатьох
проливається на відпущення гріхів!".
Матвій 26:26-28
Важливо відзначити, що Біблія
вчить, що життя в крові, Буття 9:4, і
католицька
церква
позбавляла
"мирянам" Христового життя.
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6. Римо-католицька церква заснувала
багато "обовязкових святих днів",
щоб вимагати від своїх членів,
прийти до служби Божої, тим самим
позбавляючи їм свободу у Христі.

6. У Новому Завіті, християни не
зобов'язані тримати нових місяців,
Суботи, і святі дні, Римлян 14:4-6,
Галати 4:9-11.
"Тож, хай ніхто вас не судить за їжу,
чи за питво, чи за чергове свято, чи
за новомісяччя, чи за суботи, бо це
тінь майбутнього, а тіло Христове.
Нехай вас не зводить ніхто удаваною
покорою та службою Анголам,
вдаючися до того, чого не бачив,
нерозважно надимаючись своїм
тілесним розумом, а не тримачись
Голови, від Якої все тіло, суглобами
й зв'язями з'єднане й зміцнене, росте
зростом Божим." Колосян 2:16-19
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Є ще багато вчення в католицизмі , які суперечать вченню Ісуса і апостолів, тим
не менш, ми, християни, не повинні засуджувати католиків, але ставитися до
них як до християнських братів, які повинні бути відновлені справжнім
вченням Ісуса як знаходиться в Біблії. Слід пам'ятати, що так само важливо, як
правильна доктрина може бути, спасіння не залежить від здорової науки в
поодинці, але знаючи, любити і слухатися Ісуса. Тому давайте заохочувати
католиків читати Біблію, щоб вони могли дізнатися правди, і щоб істина
зробила їх вільними від навчань, які суперечать того, чого Ісус навчав.
"Браття, як людина й упаде в який прогріх, то ви, духовні, виправляйте
такого духом лагідности, сам себе доглядаючи, щоб не спокусився й ти!"
Галатів 6:1
"Бо коли ти устами своїми визнаватимеш Ісуса за Господа, і будеш
вірувати в своїм серці, що Бог воскресив Його з мертвих, то спасешся,
бо серцем віруємо для праведности, а устами ісповідуємо для спасіння.
Каже бо Писання: Кожен, хто вірує в Нього, не буде засоромлений."
Римлян 10: 9-11.
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СЕКТИ "ХРИСТИЯНСЬКІ"
На жаль, є багато релігійних сект в світі сьогодні, що перекрутили істину
Євангелії і створили релігійні організації, які твердять, що вони є християнські
організації, а деякі навіть стверджують, що вони єдина справжня церква. Деякі
з цих помилкових і непокірних церков або сект:
1. Церква мормонів
2. Свідки Єгови
3. Християнська наука
4. Сьомий день Адвентизм
5. Унітарії
Є цілий ряд християнських книг, присвячених культам і сектам, деякі з яких
перераховані в бібліографії наприкінці цієї книги.
Всі культи і секти мають деякі суттєві помилки, деякі з них є:
1. Додаткове джерело релігійних навчань, які вважаються мати ті ж
повноваження, як Біблія.
2. Відмова від влади і застосування Божого слова для нинішних християн.
Помилкові постулати: Ісус не оздоровлює хворих в нинішних днях,
духовні дари не такі на сьогоднішній день, Бог перестав говорити до
свого народу після смерті апостолів і т.д., 2 Тимофію 3:5.
3. Заява, бути єдиною справжньою церквою з поняттям, що тільки ті, хто
в культі спасені або будуть спасені.
На відміну від християн, які проповідують Ісуса Христа, культи проповідують
себе з обов'язковим приєднанням до них, а не вступати в особисті відносини з
Богом і Ісусом, що є істинний сенс Нового Завіту. Вони проповідують хибне
уявлення про те, що справжня церква є їх група, культ, або організація, а не
істина, що церква складається з тих людей, які народилися від Бога, відмитих
від своїх гріхів в крові Ісуса Христа і наповнені Святим Духом. (Один
приєднується до істинної церкви, прийнявши Христа у своє життя а не
шляхом приєднання до групи, найменування або культу.) Істинна церква це
сімя Божа. Після того, як ви народилися нанову в Нього, це не важне з якою
частиною сім'ї ви товаришуєте, коли це хоче Бог Отець.
4. Відмова у спасіння душі, або взагалі, заперечуючи, що спасіння
є дар від Бога, який людина отримує по милості і благості Бога.
"Бо спасені ви благодаттю через віру, а це не від вас, то дар Божий,
не від діл, щоб ніхто не хвалився." Ефесян 2:8,9
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Християнські добрі діла є результатом нашої любови і вдячності Богу за Його
милість і благодать, а не зарплата за наше спасіння, 1Коринтян 3:1-15.
5. Деякі заперечують силу і достатність крові Ісуса Христа.
6. Деякі заперечують божественність Ісуса Христа.
7. Вимога, щоб повернутися до легалізму на основі
Старого Завіту і десять Заповідей.
8. Заперечення, що Ісус є єдиний Спаситель людства,
як Ісус вчив у Святому Письмі:
"Промовляє до нього Ісус: Я дорога, і правда, і життя.
До Отця не приходить ніхто, якщо не через Мене." Івана 14:6
"Так бо Бог полюбив світ, що дав Сина Свого Однородженого, щоб
кожен, хто вірує в Нього, не згинув, але мав життя вічне. Бо Бог не
послав Свого Сина на світ, щоб Він світ засудив, але щоб через
Нього світ спасся." Івана 3:16,17
"І нема ні в кім іншім спасіння. Бо під небом нема іншого
Ймення, даного людям, що ним би спастися ми мали." Дії 4:12
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ЗАВЕРШЕННЯ
Християнство, як вже було сказано раніше, це не релігія, це спосіб життя. Це не
людські зусилля, щоб старатися досягти Бога чи спасіння, але Божий шлях
примирити людину до Себе, щоб людина могла в черговий раз прийти до
спілкування з Богом, для якої він був створений.
"Один бо є Бог, і один Посередник між Богом та людьми, людина
Христос Ісус…" 1 Тимофію 2:5
"І нема ні в кім іншім спасіння. Бо під небом нема іншого Ймення,
даного людям, що ним би спастися ми мали." Дії 4:12
"Промовляє до нього Ісус: Я дорога, і правда, і життя. До Отця не
приходить ніхто, якщо не через Мене." Івана 14:6
Відмінною рисою християнського життя є любов, яку християни мають один до
одного, і мир, який не може бути знайдений в світі. Прочитайте 1 Коринтян
розділ 13 і 1 Івана розділ 2,3 і 4. Ісус сказав:
"Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив,
так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої,
як будете мати любов між собою." Івана 13:34,35
"Зоставляю вам мир, мир Свій вам даю! Я даю вам не так, як дає світ.
Серце ваше нехай не тривожиться, ані не лякається!" Івана 14:27
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РОЗДІЛ 5
БІБЛІЙНЕ ПРОРОЦТВО І ЧАС КІНЦЯ ТІЄЇ ЕПОХИ
"При Часу Кінця, група чоловіків піднесуться, які звернуть
увагу на пророцтва, і будуть наполягати на їх буквальне
тлумачення, серед великого шуму і опозиції".
Пан Ісаак Ньютон
Ми взялись обговорювати в розділі 3, як пророки Божі передбачали пришестя
Ісуса. Але часто не береться до уваги той факт, що найбільша частина
біблійних пророцтв має справу не з першим пришестям Ісуса, але з другим. В
Його перше пришестя Він прийшов як жертовний Агнець Божий, що взяв на
Себе гріхи світу, але в Його друге пришестя Він прийде як Цар царів і Господь
пануючих, щоб виконати Божий гнів, встановити вічну правду, і правити
землею для Бога як пророкував пророк Данило.
"Сімдесят років-тижнів призначено для твого народу та для міста
твоєї святині, аж поки переступ буде докінчений, і міра гріха буде
повна, аж поки вина буде спокутувана, і вічна правда приведена,
аж поки будуть потверджені видіння й пророк, і щоб помазати
Святеє Святих." Даниїл 9:24
Після падіння людини все творіння стогне і страждає в його поневоленні
корупції і чекає свого славного звільнення під час другого пришестя Христа,
коли мечі будуть розбиті на орала, і лев, і віл будуть лежати разом, Римляни
8:18-23, Ісая 11:1-9. Але перш, поки ті славні дні дійдуть, церква пройде через
великі переслідування, щоб очистити її і щоб вона могла бути представлена
Христу незаплямована, як наречена, без плями і пороку.
Ісус попередив нас, що в останні дні закінчення цієї епохи, "Час Кінця", ми
будемо вводитися в часи глибокої духовної темряви, коли сатана буде
проявляти велику силу і обман на Землі і буде обманювати весь світ, тому, що
світ не кається. Ось чому Бог дав нам так багато інформації про ті останні дні,
щоб ми не були обмануті разом з світом.
"І ми маємо слово пророче певніше. І ви добре робите, що на нього
вважаєте, як на світильника, що світить у темному місці, аж поки зачне
розвиднятися, і світова зірниця засяє у ваших серцях, бо ви знаєте перше
про те, що жодне пророцтво в Писанні від власного вияснення не
залежить. Бо пророцтва ніколи не було з волі людської, а звіщали його
святі Божі мужі, проваджені Духом Святим." 2 Петра 1:19-21
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"А 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.
Тож не будемо спати, як інші, а пильнуймо та будьмо тверезі!"
1 Солунян 5:4-6
Ісус сказав, що ми будемо знати, що ми знаходимося в момент кінця, коли ми
починаємо бачити що пророцтва Біблії виконуються, Лука 21:28-32. Сьогодні,
як ніколи раніше, ми можемо бачити як Біблійне пророцтво виповнюється на
наших очах, і книги Біблії більше не запечатані. Ангел Господній сказав до
Данила, щоб запечатати свою книгу до кінця часу, коли буде значне збільшення
знання і подорожей на землі 12:4. Сьогодні немає ніяких сумнівів що ми
живемо в епоху науки і великого подорожування по світі, крім того, книга
Данила вже не є таємницею для тих, хто наповнений Святим Духом, і просить
Господа навчити його Боже Слово.
В Євангелії від Луки розділ 21 Ісус говорить про знищення Єрусалиму і каже,
що погани, або не євреї, топтатимуть Єрусалим поки кінець "часу поган" буде
завершено. У 70 році нашої ери римський Генерал Тит зруйнував Єрусалим і
через кілька років всі жиди були видалені з Ізраїлю і розсіяні по всій Римській
імперії. У наші дні, в 1967 році, ми бачили як жиди знов окупували Єрусалим
вперше за 2000 років, виконуючи пророцтво Ісуса про руйнування Єрусалима і
повернення жидів до Єрусалиму.
"Горе ж вагітним та тим, хто годує грудьми, у ті дні, бо буде велика
нужда на землі та гнів над цим людом! І поляжуть під гострим мечем,
і заберуть до неволі поміж усі народи, і погани топтатимуть Єрусалим,
аж поки не скінчиться час тих поган..." Луки 21:23-24
У наступних віршах 25 і 26, Ісус далі говорить:
"І будуть ознаки на сонці, і місяці, і зорях, 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, бо сили небесні порушаться."
І потім у вірші 27 Ісус каже:
"І побачать тоді Сина Людського, що йтиме на хмарах із силою й
великою славою!".
Отже, ми бачимо, що якщо у нас було б тільки Євангеліє від Луки, то ми б
чекали побачити ознаки в небі і на морі, перед повернення Ісуса. Проте, в
Матвія розділі 24 і Марка розділі 13 ми отримуємо трохи більше інформації про
те, що відбудется між сьогодні і коли знаки на небі і морів зявляться. В
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Євангелії від Матвія в розділі 24 Ісус говорить про період часу, який Він
називає "початок терпінь породільних" Матвія 24:8, якраз перед "часу кінця",
вірші 3-14. Час воєн, голоду, фальшивих пророків, землетрусів і т.д.. Саме те,
що ми маємо сьогодні: війни в Південно-Східній Азії, Африці, Іраку,
Афганістані, Південній Америці, і також нині навіть на Україні, і т.д.. І ми
бачемо голодоморів в Індії та Африці з дефіцитом в інших місцях. Ми чуємо
про землетрусів у Вірменії, Італії, Китаю та Японії котрі вбивають тисячі
людей, а також в Північній та Південній Америці. І ми чуємо про вулкани, які
вибухають у Сполучених Штатах, Ісландії, на Філіппінах і в інших місцях.
Здається, що ми дуже виразно на початку "терпінь породільних". Зверніть увагу
на те, що Ісус сказав, що ми були б в курсі всіх цих речей, і ніколи до появи
сучасних засобів зв'язку було те, що це нині можливо. Підсумовуючи ці родові
муки Ісус говорить:
"І проповідана буде ця Євангелія Царства по цілому світові, на свідоцтво
народам усім. І тоді прийде кінець!" Матвія 24:14
Ісус говорить нам які знаки будуть нам показувати що вже прийшов кінець і що
ми повинні відразу робити в наступних віршах:
"Тож, коли ви побачите ту Гидоту Спустошення, що про неї звіщав був
пророк Даниїл, на місці святому, хто читає, нехай розуміє, тоді ті, хто в
Юдеї, нехай в гори втікають. Хто на покрівлі, нехай той не сходить узяти
речі з дому свого. І хто на полі, хай назад не вертається взяти одежу свою.
Горе ж вагітним і тим, хто годує грудьми, за днів тих! Моліться ж, щоб
ваша втеча не сталась зимою, ані в суботу." Матвія 24:15-20
Це вже другий раз тепер, коли Ісус промовляє до учнів, щоб вийти з Єрусалима
і Іудеї. Перший раз це було, коли Єрусалим був оточений військами, описаних в
Євангелії від Луки, розділ 21, тому що це означало що Єрусалим буде
зруйнуванний, це саме що сталося в 70 році нашої ери. Наступного разу це
станеться коли Гидота Спустошення буде стояти на Святому Місці в Храмі.
Тепер що це таке, Гидота Спустошення? Ісус каже нам, щоб подивитися в книзі
Даниїла та зрозуміти, що це означає. Ми знаходимо Гидоту Спустошення в
Даниїла 11:31:
"І повстануть його війська та й зневажать святиню, твердиню, і спинять
сталу жертву, і поставлять гидоту спустошення."
Людина яка тут згадується, є відома по-різному, як король Півночі у Даниїла
11:40, Звір, Об'явлення 13:2, людина беззаконня, син погибелі, 2 Солунян 2:3,
Малий ріг, Даниїл 7:8; 8:9, Антихрист, 1 Івана 4:3. У Даниїла 11:31 ми бачимо,
що становлення Гидоти Спустошення супроводжується осквернення святині
фортеці і припинення щоденної пожертви в Храмі в Єрусалимі. Так як Ісус
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говорить тут про подію, яка відбувається безпосередньо перед Його
поверненням, само собою зрозуміло, що Храм повинен спочатку бути
відбудований до того часу коли щоденні жертви можуть знову починатися, а
потім будуть зупиненні і альтер буде осквернений гидотою, імовірно якимись
ідолом що спаплюжує Храм. Цей король потім продовжує переслідувати
віруючих, возвеличиться проти Бога, підкорить майже все в полі зору, а потім
приходить до свого кінця. У той час Божий народ буде врятований і мертві у
Христі воскреснуть, Даниїл 11:31-12:3.
Це точно така ж послідовність подій, які ми знаходимо в Євангелії від Матвія,
розділ 24 і Марка розділ 13. Установка Гидоти Спустошення зазначає час
кінця і початок "Великого Переслідування", Матвія 24:21. Багато християн
плутають цей період часу, тому що деякі Біблії перевели грецьке слово
"θλίψης" або "тліпсіс", як скорбота в цьому вірші. В англійський Біблії
Короля Джеймса, наприклад, іноді "θλίψης", перекладається як скорбота або
страждання, а іноді як переслідування. Це викликає плутанину, оскільки багато
людей прирівнюють страждання з "Гнівом Божим". Оскільки християни не
проходитимуть через "Гнів Божий", тому багато вважають, що вони не будуть
проходити через Велике Переслідування. Тим не менше, якщо слово
правильніше перекладається, як переслідування, яке є визначенням більш
високого пріоритету, то плутанина буде розвіяна, Бо Велике Переслідування,
про яке говорить Ісус виходить не від Бога а від Антихриста і його сил. Тоді
коли Антихрист з'явиться, багато хто з християнів не будуть готові, оскільки
вони були переконані в тому, що вони будуть "Піднесені", або "Зібрані" в
першому воскресінню, перед з'явлення Антихриста.
Християни повинні прислухатися до слів апостола Павла про повернення
Христа в 2 Солунян, розділ 2, а не слухати те, що деякі проповідники вчать
навпаки.
Під час цього "Великого Переслідування" або скорботи, сатана буде проявляти
велику силу через неправдиві христи і фальшиві пророки, переслідувати
Церкву, і обдурювати весь світ. Відразу після переслідування, Матвія 24:29,
будуть ознаки на небі і на морі, так само як вірш в Луки 21:25,26. А потім так
само, як в Луки 21:27 і Марка 13:26 Ісус повертається з силою і славою
великою, Матвія 24:30. І тільки тоді Він пішле своїх ангелів зі звуком
великої сурми, щоб зібрати разом вибраних для "Піднесення". Матвія
24:31, Марка 13:27
Як було сказано вище, брат Павло попереджав нас в своєму другому листі до
Солунян, що ми не повинні дозволити жодній людині зводити нас будь-якими
засобами, що Ісус вже прийшов або може прийти завтра; тому що, перед тим
поки Ісус може повернутися мусить бути моральне відпадання і людина гріха
або беззаконня, син погибелі або Антихрист, мусить з'явитися на світовій арені,
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2 Солунян 2:1-3. Потім він описує антихриста майже тими ж словами, як
Данило, Даниїла 11:36-39, в 2 Солунян 2:4,9, . У 2 Солунян 2:7 Павло говорить
нам що Бог стримує появу антихриста з Його Духом, поки не настав час для
нього, щоб з'явитися. Бог контролює і Він є Господь. (Деякі люди вважають, що
Церква робить стримування, однак, Церква ніколи не згадується як він, або
воно, коли персоніфікована. Церква, чи народ Божий, зазвичай з'являється як
вона, як і в 12-му розділі Об'явленню).
"Благаємо ж, браття, ми вас, щодо приходу Господа нашого Ісуса Христа
й нашого згромадження до Нього, щоб ви не хвилювалися зараз умом та
не жахались ані через духа, ані через слово, ані через листа, що він ніби
від нас, ніби вже настав день Господній. Хай ніхто жадним способом
вас не зведе! Бо той день не настане, аж перше прийде відступлення,
і виявиться беззаконник, призначений на погибіль, що противиться та
несеться над усе, зване Богом чи святощами, так що в Божому храмі він
сяде, як Бог, і за Бога себе видаватиме. Чи ви не пам'ятаєте, як, ще в вас
живши, я це вам говорив був? І тепер ви знаєте, що саме не допускає
з'явитись йому своєчасно. Бо вже діється таємниця беззаконня; тільки
той, хто тримає тепер, буде тримати, аж поки не буде усунений він із
середини. І тоді то з'явиться той беззаконник, що його Господь Ісус заб'є
Духом уст Своїх і знищить з'явленням приходу Свого. Його прихід за
чином сатани буде з усякою силою й знаками та з неправдивими чудами,
і з усякою обманою неправди між тими, хто гине, бо любови правди вони
не прийняли, щоб їм спастися. І за це Бог пошле їм дію обмани, щоб у
неправду повірили, щоб стали засуджені всі, хто не вірив у правду, але
полюбив неправду. А ми завжди повинні дякувати Богові за вас, люблені
Господом браття, що Бог вибрав вас спочатку на спасіння освяченням
Духа та вірою в правду, до чого покликав Він вас через нашу Євангелію,
щоб отримати славу Господа нашого Ісуса Христа. Отже, браття, стійте
й тримайтеся передань, яких ви навчились чи то словом, чи нашим
посланням. Сам же Господь наш Ісус Христос і Бог Отець наш, що нас
полюбив і дав у благодаті вічну потіху та добру надію, нехай ваші серця
Він потішить, і нехай Він зміцнить вас у всякому доброму ділі та в слові!"
2 Солунян 2
Святе місце і жертви, що євреї повинні були виконувати відповідно до законів
Мойсея, може бути виконано тільки в одному місці на землі, Єрусалимі, на
тому самому місці, де Соломон побудував храм Господній поруч, де "Купол
Скелі" мечеть стоїть сьогодні. Якщо ми дійсно живемо в останні дні, як вказує
Писання, то дуже скоро ця подія відбудеться, яка дозволить євреям відбудувати
свій храм. Недавні археологічні дослідження вказують на те, що храм може
бути відбудований на встановленому місці поруч мечеть, не впливаючи на
"Купол Скелі". Засоби масової інформації також повідомили недавно, що за
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останні роки єврейська релігійна громада готується до реконструкції нового
храму шляхом навчання семінаристів для виконання ритуалів Храму і також
виробляють священицькі облачення і інструменти, необхідні для виконання
різних Храмових церемоній. Відбудова Храму дозволить євреям відновити свої
релігійні жертви, і разом з тим, останній тиждень пророцтва Данила "70 тижнів
пророцтво" може бути завершено, як і було передбачено Данилом багато років
тому:
"І Він зміцнить заповіта для багатьох за один тиждень, а за півтижня
припинить жертву та жертву хлібну. І на святиню прийде гидота
спустошення, поки знищення й рішучий суд кари не виллється на
спустошителя." Даниїл 9:27
Отже, ми бачимо, що на минулому тижні сім років, перш ніж Ісус повертається,
щоб принести у вічній праведності, починається тоді, коли один тут згадується
як "він" або антихриста, робить якогось завіту або угоду. В середині тижня або
три і половину років після того, як він зробить цю угоду, він зупинить жертви
і його сили поставлят "Гидоту спустошення" в Божий Храм, Даниїл 11:31. Коли
це станеться, це означатиме початок великого переслідування або
скорботи, Матвія 24:21. Сатана дасть свою владу антихристу, який встановить
світовий уряд з десятьма країнами.
"Він так сказав: Четвертий звір четверте царство буде на землі, яке
буде різнитися від усіх царств, і пожере всю землю, і вимолотить її
та розторощить її. А десять рогів визначають, що з того царства встане
десять царів, а по них встане інший, що буде різнитися від попередніх,
і скине трьох царів. І він буде говорити слова проти Всевишнього,
і пригнобить святих Всевишнього, і буде думати позмінювати свята
та права, і вони віддані будуть у його руку аж до одного часу, і часів
і половини часу. Та засяде суд, і скинуть його панування, щоб його
знищити та вигубити аж до кінця. А царство, і панування, і велич царств
під усім небом буде дане народові святих Всевишнього. Його царство
буде царство вічне, а всі панування Йому будуть служити й будуть
слухняні." Даниїл 7:23-27
Звір четвертий на загальну думку більшості вчених була Римська імперія, і з неї
вийде десять царів, які передадуть силу до маленького рога або антихриста,
який, маючи владу сатани, буде хвалити себе проти Бога і будуть переслідувати
тих християн, які не готові бігти в гори або пустелю, де Бог буде мати місце
приготоване для них.
"А одна з її голів була ніби забита на смерть, але рана смертельна
її вздоровилась. І вся земля дивувалась, слідкуючи за звіриною! І
вклонилися змієві, що дав владу звірині. І вклонились звірині, говорячи:
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Хто до звірини подібний, і хто воювати з нею може? І їй дано уста, що
говорили зухвале та богозневажне. І їй дано владу діяти сорок два місяці.
І відкрила вона свої уста на зневагу проти Бога, щоб богозневажати Ім'я
Його й оселю Його, та тих, хто на небі живе. І їй дано провадити війну
зо святими, та їх перемогти. І їй дана влада над кожним племенем,
і народом, і язиком, і людом." Об'явлення 13:3-7
"А десять тих рогів, що бачив ти їх, то десять царів, що ще не прийняли
царства, але приймуть владу царську із звіриною на одну годину. Вони
мають одну думку, а силу та владу свою віддадуть звірині. Вони
воюватимуть проти Агнця та Агнець переможе їх, бо Він Господь над
панами та Цар над царями. А ті, хто з Ним, покликані, і вибрані, і вірні."
Об'явлення 17:12-14
"А жінка втекла на пустиню, де вона мала місце, від Бога для неї
вготоване, щоб там годували її тисячу двісті шістдесят день."
Об'явлення 12:6
"А коли змій побачив, що додолу він скинений, то став переслідувати
жінку, що вродила хлоп'я. І жінці дані були дві крилі великого орла, щоб
від змія летіла в пустиню до місця свого, де будуть її годувати час, і часи,
і півчасу. І пустив змій за жінкою з уст своїх воду, як річку, щоб річка
схопила її. Та жінці земля помогла, і розкрила земля свої уста, та й випила
річку, яку змій був пустив із своїх уст… І змій розлютувався на жінку, і
пішов воювати з останком насіння її, що вони бережуть Божі заповіді та
мають свідоцтво Ісусове." Об'явлення 12:13-17
Зверніть увагу на те, що в книзі Даниїла, розділ 7, маленький ріг веде війну
проти святих на один час, і часів і половину часу, поки Бог дає Царство
святих до Ісуса, вірш 13,14. У Даниїлі, розділ 8, король у вірші 23-26 робить ту
ж саму річ і бореться з князем князів, вірш 25, так точно як то що відбувається в
Об'явлення 17:12-14. Важливо відзначити, що в пророцтвах Даниїла в розділах
2,7,8,9 і 11 все вони вказують до самого кінця часу, коли Царство Боже буде
встановлено на землі, Даниїл 2:44, Даниїл 7:13,14, Даниїл 8:17,19,25,26, Даниїл
9:24, Даниїл 11:45-12: 3. І Сам Ісус підтвердив це в Матвія 24:15. У всіх цих
випадках ми бачимо, що антихристу дозволено вести війну зі святими і
перемогти їх на визнаний час, часи і половину часу, або половину кінцевого
тижня на сім років, або 1,260 днів або 42 місяців. Всі ці назначені часи
однакові і засновані на 360 днів в році. Ми ясно бачимо в Об'явлені 12, що 1260
днів є одна і та сама ж кількість часу, як час, часи і пів часу, у віршах 6 і 14.
У цей період, який Ісус назвав утиск великий або скорботами, в залежності від
перекладу, (який починається в середині останніх семи років, до вічного
правління Бога праведності починається, коли Гидота Спустошення
встановлюється в святому місці) частина церкви буде бігти в місце пустелі, де
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Бог буде готувати місце для Свого народу, Ісая розділ 35, Об'явлення, розділ 12,
а решта будуть переслідуватися силами антихриста. Більшість християн,
ймовірно, доведеться скласти своє життя за Ісуса, бо в той час антихрист
консолідує свою владу над світом і його економічну систему і змусить всіх
мати відбиток на їх руці або на лобі, щоб купити або продати що-небудь. Крім
того, він змусить всіх славити і поклонятися до його образу, а коли хтось
відмовиться то він буде вбитій.
"І зводить вона мешканців землі через ознаки, що їх дано їй чинити перед
звіриною, намовляючи мешканців землі зробити образа звірини, що має
рану від меча, та живе. І дано їй вкласти духа образові звірини, щоб
заговорив образ звірини, і зробити, щоб усі, хто не поклониться образові
звірини, побиті були. І зробить вона, щоб усім малим і великим, багатим і
вбогим, вільним і рабам було дано знамено на їхню правицю або на їхні
чола, щоб ніхто не міг ані купити, ані продати, якщо він не має знамена
ймення звірини, або числа ймення його… Тут мудрість! Хто має розум,
нехай порахує число звірини, бо воно число людське. А число її шістсот
шістдесят шість." Об'явлення 13:14-18
Але тільки перш ніж це трапиться, Бог буде попереджати світ, і особливо
християн, щоб протистояти звіру і його знаку, тому що той, хто приймає
знамено звірини увійде в озеро вогнянне і сірчане, пекло, на віки.
"І побачив я іншого Ангола, що летів серед неба, і мав благовістити
вічну Євангелію мешканцям землі, і кожному людові, і племені, і язику,
і народові. І він говорив гучним голосом: Побійтеся Бога та славу
віддайте Йому, бо настала година суду Його, і вклоніться Тому, Хто
створив небо, і землю, і море, і водні джерела! А інший, другий Ангол
летів слідом і казав: Упав, упав Вавилон, город великий, бо лютим вином
розпусти своєї він напоїв усі народи! А інший, третій Ангол летів услід
за ним, гучним голосом кажучи: Коли хто вклоняється звірині та образу
її, і приймає знамено на чолі своїм чи на руці своїй, то той питиме з вина
Божого гніву, вина незмішаного в чаші гніву Його, і буде мучений в огні
й сірці перед Анголами святими та перед Агнцем. А дим їхніх мук
підійматиметься вічні віки. І не мають спокою день і ніч усі ті, хто
вклоняється звірині та образу її, і приймає знамено ймення його. Тут
терпеливість святих, що додержують заповіді Божі та Ісусову віру!"
Об'явлення 14:6-12
Всі ці речі мають відбутися перш, ніж Ісус прийде щоб зібрати нас до себе,
або "захопити" нас, як кажуть деякі християни, тому що мертві у Христі
піднімуться перші на повернення Ісуса, а потім ми, які все ще живі в той
час, будемо миттєво трансформуватися на подобу Ісуса, і будемо прийняті
до Нього щоб бути з Ним на віки. Святе Письмо вчить нас:
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"Ось кажу я вам таємницю: не всі ми заснемо, та всі перемінимось,
раптом, як оком змигнути, при останній сурмі: бо засурмить вона і
мертві воскреснуть, а ми перемінимось!... Мусить бо тлінне оце
зодягнутись в нетління, а смертне оце зодягтися в безсмертя. А коли
оце тлінне в нетління зодягнеться, і оце смертне в безсмертя зодягнеться,
тоді збудеться слово написане: Поглинута смерть перемогою!
1 Коринтян 15:51-54
Бо це ми вам кажемо словом Господнім, що ми, хто живе, хто полишений
до приходу Господнього, ми не попередимо покійних. 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 Солунян 4:15-17
І серед померлих в Христі, ті що будуть попереду тих котрі до того часу
будуть ще живі на землі, будуть ті котрі віддали своє життя за Ісуса, бо
вони відмовилися від знака звіра-антихриста, і були вбиті ним або його
силами.
"І бачив я престоли та тих, хто сидів на них, і суд їм був даний, і душі
стятих за свідчення про Ісуса й за Слово Боже, які не вклонились
звірині, ані образові її, і не прийняли знамена на чола свої та на
руку свою. І вони ожили, і царювали з Христом тисячу років. А
інші померлі не ожили, аж поки не скінчиться тисяча років.

Це перше воскресіння.
Блаженний і святий, хто має частку в першому воскресінні! Над ними
друга смерть не матиме влади, але вони будуть священиками Бога й
Христа, і царюватимуть з Ним тисячу років." Об'явлення 20:4-6
Тому давайте натискати в Царство Боже і приступати до Господа як
найближче, щоб ми могли бути гідними, щоб уникнути всіх тих речей, які
незадовго сповняться.
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ДАНИЇЛ РОЗДІЛ 2
У другому розділі пророка Даниїла, Бог дав відомість Навуходоносору, цареві
вавилонському, наступності світових царств, які закінчуються в створенні
Царства Його Сина Ісуса Христа на Землі. Це царство принесе до кінця
безбожне правління нашої планети. Це буде уряд Бога, де Ісус буде сидіти на
престолі, пануючи в Єрусалимі. Це буде вічне царство, яке буде відзначатися
любов'ю, миром, благополуччям і в пізнанні Бога, Ісая 11:1-9, Захарія 14:1-9.
Зараз ми візьмемо з гори сон, який Бог дав царю Навуходоносору про те, щоб
показати йому, яка буде послідовність царств на Землі, перед тим коли Бог
встановить Його вічне Царство, яким буде правити Його Син, Ісус, як було
передбачено в псалмі 2 і Ісая 11. Пророк Даниїл записав сон Навуходоносора і
його інтерпретацію в книзі Даниїла, 2-му розділі, наступним чином:
"28. Але є на небесах Бог, що відкриває таємниці, і Він завідомив царя
Навуходоносора про те, що буде в кінці днів. Твій сон та видіння твоєї голови
на ложі твоїм оце вони:
29. Тобі царю, приходили на ложе твоє думки твої про те, що буде потім, а Той,
Хто відкриває таємницю, показав тобі те, що буде.
30. А мені ця таємниця відкрита не через мудрість, що була б у мені більша від
мудрости всіх живих, а тільки на те, щоб об'явити цареві розв'язку, і ти пізнаєш
думки свого серця.
31. Ти, царю, бачив, аж ось один великий бовван, бовван цей величезний, а
блиск його дуже сильний; він стояв перед тобою, а вигляд його був страшний.
32. Цей бовван такий: голова його з чистого золота, груди його та рамена його
зо срібла, нутро його та стегно його з міді,
33. голінки його з заліза, ноги його частинно з заліза, а частинно з глини.
34. Ти бачив, аж ось одірвався камінь сам, не через руки, і вдарив боввана по
ногах його, що з заліза та з глини, і розторощив їх.
35. Того часу розторощилося, як одне, залізо, глина, мідь, срібло та золото, і
вони стали, немов та полова з току жнив, а вітер їх розвіяв, і не знайшлося по
них жодного сліду; а камінь, що вдарив того боввана, став великою горою, і
наповнив усю землю.
36. Оце той сон, а його розв'язку зараз скажемо перед царем.
37. Ти, царю, цар над царями, якому Небесний Бог дав царство, владу й міць та
славу.
38. І скрізь, де мешкають людські сини, польова звірина та птаство небесне, Він
дав їх у твою руку, та вчинив тебе пануючим над усіма ними. Ти голова, що з
золота.
39. А по тобі постане інше царство, нижче від тебе, і царство третє, інше, що з
міді, яке буде панувати над усією землею.
40. А царство четверте буде сильне, як залізо, бо залізо товче й розбиває все,
так і воно стовче й розіб'є, як залізо, що все розбиває.
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41. А що ти бачив ноги та пальці частинно з ганчарської глини, частинно з
заліза, то це буде поділене царство, і в ньому буде трохи залізної міці, бо ти
бачив залізо, змішане з глейкою глиною.
42. А пальці ніг частинно з заліза, а частинно з глини, то й частина царства буде
сильна, а частина буде ламлива.
43. А що бачив ти залізо, змішане з глейкою глиною, то вони змішані будуть
людським насінням, а не будуть прилягати одне до одного, як залізо не
змішується з глиною.
44. 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.
45. 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!" Даниїл 2:28-45
Те, що робить пророків і апостолів Бога унікальним у всьому світі є їх здатність
передбачити зі 100% точністю події, що надходять в майбутньому. Ця
здатність, як Данило і пророки самі зізналися, не є щось що вони самі мають
від себе, але дається їм від Бога для служіння людині, церкви, і на славу Богові.
Даниїл 2:30, Іван 16:13, 2 Петра 1:19-21.
Фіґура 5-1 нижче показує зображення статуї, що Навуходоносор бачив в своїм
сні з різними частинами ідентифіковані зі своїми поясненнями.
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СОН НАВУХОДОНОСОРА - Даниїл Розділ 2
СОН

ПОЯСНЕННЯ

В 32 - Голова золота

В 38 - Вавилон 606 - 539 до н.е.

В 32 - Грудн & Руки
зі Срібла

В 39 - Мідо-Персія 539 - 333 до н.е.
Кир бере Вавилон в 539 до н.е.
В 39 - Греція 333 - 31 до н.е.
Олександр переміг Дарія
В битві при Иссе 333 до н.е.

В 32 - Живіт & Стегна
з латуні

.
В 33 – Ноги з Заліза

В 40 - Рим 146 до н.е. - 1453 н.е
Кінець Західної Римської 476 н.е.
і початок Темних Століття
1453 Падіння Константинополя турками

В 33 - Стопа, частина
Залізо і частина
Глина
В 41 -44 - Поділ Римської імперії
в слабких і сильних країн
В 34 - Камінь вражає ноги в Десять Пальців,
Остання Всесвітня Імперія, в Армаґеддоні
Матвія 21:44, 1 Коринтян 10:4, Об'явлення 16:14-16

В 42 - Остання Всесвітня Імперія
складається з 10 провідних країн
В 43 - Імперія конфедератів,
об'єднанна антихристом
Об'явлення 13:2-7, Данила 7:24,25
Об'явлення 17:12-14

В 35 - Камінь руйнує статую і стає
великою горою яка заповнює всю Землю
Михайла 4:1-3,11-13, Авакум 2:14

В 45 - Бог встановлює Своє Царство на
Землі в дні останньої світової імперії.
Даниїла 7:13,14, 24-27, Ісая 11:1-9

В 45 - Сон від Бога і відкриває майбутнє.

Фіґура 5-1 ©
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Нижче цікаво відзначити щодо цього зображення, Бог показав царю
Навуходоносору:
Примітка 1 - Зображення у вигляді людини, який представляє королівства
людини; його цивілізації, культури, науки, і релігії. Всі будуть знищені і
розсіяні по вітрі.
Примітка 2 - Різні матеріали являють собою метал віку.
Примітка 3 - Понад 2500 років тому Бог передбачив послідовність світових
імперій. Вавилон, Персія, Греція та Рим і їх розпади, вже пройшли. Там
залишається тільки питання про створення ще одної світової імперії, яка
триватиме лише дуже короткий час, а потім Царство Боже буде засноване
Ісусом.
Незважаючи на те, що так багато людей вважають що історія повторюється,
фактом є що історія прогресує до часу коли Бог встановить Своє Царство
правди на Землі, в Його призначений час.
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ДАНИЇЛ РОЗДІЛИ 7, 8 & 11
У наступних розділах ДаниЇла, більше інформації є докладно викладено щодо
спадкоємності світових царств. У 7-му розділі, Вавилон, Персія та Греція,
описуються як лев, ведмідь, леопард і Рим як страшний звір з головою з якої
ростуть десять рогів і ще один маленький ріг, вірш 8, в Фіґурі 5-2 нижче. Цей
маленький ріг також відомий як Антихрист, він буде вести війну зі святими і
переможе їх, вірш 25, протягом три і половину років, після чого панування
землі буде дано Ісусу і святим Всевишнього, вірш 13,14 і 27. Як і в книзі
Даниїла розділі 2, Данило перши розповідає про бачення яке він мав, і тоді
тлумачення, яке було йому дано.

Фіґура 5-2 ©

87

У Даниїла розділі 8, Бог дав Данилові більше інформації про майбутніх
світових імперій, Персії та Греції, показуючи Данилу, що Греція переможе
Персію, але що найперший цар падатиме, і царство буде розділено; це саме те
що сталося. Дивіться на Фіґуру 5-3 нижче.

Фіґура 5-3 © Звірі в Данила Розділі 8
Коли Олександр Македонський помер, після завоювання більшої частини
відомого тоді світу, грецька імперія була розділена на чотири основних царств.
Імперія була розділена між його генералами, Македонія і Греція пішли до
Антипатрома, Єгипет пішов до Птолемея, Сирія пішла до Антігону, а Вавилон
пішов до Селевка який також взяв для себе Сирію після того як Антигон помер,
а Фракія і Мала Азія вирушили до Лисимахи.
З одних цих царств вийде Антихрист, вірші 23 і 24, який буде боротися проти
Владики над владиками, Ісуса, вірш 25, в самому кінцю "часу кінця", вірш 26.
Даниїл розділ 11 дає послідовність царів, починаючи з Даріом Мідянином у
вірші 1, і закінчуючи з докладним описом Антихриста, вірш 21-45. Ми знаємо,
що ці вірші описують Антихриста, бо Ісус сказав в Матвія 24:15-21, що вірш 31
в Даниїла 11 відноситься до "часу кінця" та початок Переслідування. Далі
Данило описує в вірші 36 і 37 про Антихриста і його власного прославлення і у
вірші 45, його руйнування. Потім в Даниїла 12:1-4, Данило дописує про перше
воскресіння, воскресіння праведних:
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"І повстане того часу Михаїл, великий той князь, що стоїть при синах
твого народу, і буде час утиску, якого не було від існування люду аж до
цього часу. І того часу буде врятований із народу твого кожен, хто буде
знайдений записаним у книзі. І багато-хто з тих, що сплять у земному
поросі, збудяться, одні на вічне життя, а одні на наруги, на вічну гидоту.
А розумні будуть сяяти, як світила небозводу, а ті, хто привів багатьох до
праведности, немов зорі, навіки віків. А ти, Даниїле, заховай ці слова, і
запечатай цю книгу аж до часу кінця. Багато-хто дослідять її, і так
розмножиться знання!" Даниїла 12:1-4
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ВІРШІ ВИВЧИТИ НА ПАМ'ЯТЬ
Крім читання, вивчення і роздуми про Слово Боже, також дуже важливо, щоб
вивчити напам'ять Слово Боже. Нижче наведені деякі ключові вірші з Біблії.
(переклад Українська Біблія Public Domain), яка знаходиться на мережі:
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Genesis+1&version=UKR). Вони є
добрем початком в отриманні слова Божого в вашому серці. Читайти Псалом
119:11,16, Колосян 3:16.
СПАСІННЯ
ІВАНА 3:16,17
"Так бо Бог полюбив світ, що дав Сина Свого Однородженого,
щоб кожен, хто вірує в Нього, не згинув, але мав життя вічне. Бо Бог
не послав Свого Сина на світ, щоб Він світ засудив, але щоб через
Нього світ спасся."
ОБ'ЯВЕННЯ 3:20
"Ось Я стою під дверима та стукаю: коли хто почує Мій голос і двері
відчинить, Я до нього ввійду, і буду вечеряти з ним, а він зо Мною."
1 ІВАНА 5:11,12
"А це свідчення, що Бог життя вічне нам дав, а життя це у Сині Його.
Хто має Сина, той має життя; хто не має Сина Божого, той не має життя."
КОЛОСЯН 1:13
"що визволив нас із влади темряви й переставив нас до Царства Свого
улюбленого Сина,"
ЕФЕСЯН 2:8,9
"Бо спасені ви благодаттю через віру, а це не від вас, то дар Божий,
не від діл, щоб ніхто не хвалився."
ІВАНА 17: 3
"Життя ж вічне це те, щоб пізнали Тебе, єдиного Бога правдивого, та
Ісуса Христа, що послав Ти Його."
РИМЛЯНИ 10:9,10
"Бо коли ти устами своїми визнаватимеш Ісуса за Господа, і будеш
вірувати в своїм серці, що Бог воскресив Його з мертвих, то спасешся,
бо серцем віруємо для праведности, а устами ісповідуємо для спасіння."
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АВТОРИТЕТНІСТЬ І ВЛАДА
ЛУКА 10:19,20
"Ось Я владу вам дав наступати на змій та скорпіонів, і на всю силу
ворожу, і ніщо вам не зашкодить. Та не тіштеся тим, що вам коряться
духи, але тіштесь, що ваші ймення записані в небі!"
МАРКА 16:15-18
"І казав Він до них: Ідіть по цілому світові, та всьому створінню
Євангелію проповідуйте! Хто увірує й охриститься, буде спасений, а хто
не ввірує засуджений буде. А тих, хто ввірує, супроводити будуть ознаки
такі: у Ім'я Моє демонів будуть вигонити, говоритимуть мовами новими,
братимуть змій; а коли смертодійне що вип'ють, не буде їм шкодити;
кластимуть руки на хворих, і добре їм буде!"
2 ТИМОФІЯ 1:7
"Бо не дав нам Бог духа страху, але сили, і любови, і здорового розуму.
РИМЛЯНИ 8:37
"Але в цьому всьому ми перемагаємо Тим, Хто нас полюбив."
1 ІВАНА 4: 4
"Ви від Бога, дітки, і ви перемогли їх, більший бо Той, Хто в вас, аніж
той, хто в світі."
ЗДОРОВ'Я І ПОДАННЯ
ВИХІД 15:26
" І сказав Він: Коли дійсно будеш ти слухати голосу Господа, Бога
твого, і будеш робити слушне в очах Його, і будеш слухатися заповідей
Його, і будеш виконувати всі постанови Його, то всю хворобу, що Я
поклав був на Єгипет, не покладу на тебе, бо Я Господь, Лікар твій!"
МАТВІЯ 6:26
"Погляньте на птахів небесних, що не сіють, не жнуть, не збирають
у клуні, та проте ваш Небесний Отець їх годує. Чи ж ви не багато
вартніші за них?"
МАТВІЯ 6:33
"Шукайте ж найперш Царства Божого й правди Його, а все це вам
додасться.
ПСАЛМИ 37:4
"Утішайся Господа, і Він дасть тобі бажання серця твого ".
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ПСАЛМИ 34:4
"Шукав я був Господа, і Він озвався до мене, і від усіх небезпек
мене визволив."
ІСУС ЄДИНИЙ ШЛЯХ
ІВАНА 14:6
"Промовляє до нього Ісус: Я дорога, і правда, і життя. До Отця не
приходить ніхто, якщо не через Мене."
1 ТИМОФІЯ 2:5
"Один бо є Бог, і один Посередник між Богом та людьми, людина
Христос Ісус,"
ФИЛИП'ЯН 2:9-11
"Тому й Бог повищив Його, та дав Йому Ім'я, що вище над кожне
ім'я, щоб перед Ісусовим Ім'ям вклонялося кожне коліно небесних,
і земних, і підземних, і щоб кожен язик визнавав: Ісус Христос то
Господь, на славу Бога Отця!"
СВЯТИЙ ДУХ
ДІЇ 2:38,39
"А Петро до них каже: Покайтеся, і нехай же охриститься кожен із
вас у Ім'я Ісуса Христа на відпущення ваших гріхів, і дара Духа Святого
ви приймете! Бо для вас ця обітниця, і для ваших дітей, і для всіх, що
далеко знаходяться, кого б тільки покликав Господь, Бог наш."
ІВАНА 16:13
"А коли прийде Він, Той Дух правди, Він вас попровадить до цілої
правди, бо не буде казати Сам від Себе, а що тільки почує, казатиме,
і що має настати, звістить вам."
1 ІВАНА 4:2,3
"Духа Божого цим пізнавайте: кожен дух, який визнає, що Ісус Христос
прийшов був у тілі, той від Бога. А кожен дух, який не визнає Ісуса, той
не від Бога, але він антихристів, про якого ви чули, що йде, а тепер уже
він у світі."
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БОГ ОТЕЦЬ
ІВАНА 4:24
"Бог є Дух, і ті, що Йому вклоняються, повинні в дусі та в правді
вклонятись."
2 КОРИНТЯН 3:17
"Господь же то Дух, а де Дух Господній, там воля."
1 ІВАНА 4:8
"Хто не любить, той Бога не пізнав, бо Бог є любов!"
ВАШЕ ЖИТТЯ
ФИЛИП'ЯН 2:14,15
"Робіть усе без нарікання та сумніву, щоб були ви бездоганні та щирі,
невинні діти Божі серед лукавого та розпусного роду, що в ньому ви
сяєте, як світла в світі,"
ІВАНА15:16
"Не ви Мене вибрали, але Я вибрав вас, і вас настановив, щоб ішли
ви й приносили плід, і щоб плід ваш зостався, щоб дав вам Отець,
чого тільки попросите в Імення Моє."
ПРИПОВІСТІ 11:30
"Плід праведного дерево життя, і мудрий життя набуває."
МАТВІЯ 6:19-21
"Не складайте скарбів собі на землі, де нищить їх міль та іржа, і де
злодії підкопуються й викрадають. Складайте ж собі скарби на небі,
де ні міль, ні іржа їх не нищить, і де злодії до них не підкопуються
та не крадуть. Бо де скарб твій, там буде й серце твоє!"
ІВАНА 10:27,28
"Мого голосу слухають вівці Мої, і знаю Я їх, і за Мною слідком вони
йдуть. І Я життя вічне даю їм, і вони не загинуть повік, і ніхто їх не
вихопить із Моєї руки."
ІВАНА 6:63
"То дух, що оживлює, тіло ж не помагає нічого. Слова, що їх Я
говорив вам, то дух і життя."
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РИМЛЯНИ 8:14
"Бо всі, хто водиться Духом Божим, вони сини Божі."
1 ІВАНА 1:7
"Коли ж ходимо в світлі, як Сам Він у світлі, то маємо спільність один
із одним, і кров Ісуса Христа, Його Сина, очищує нас від усякого гріха."
1 ІВАНА 4:18
"Страху немає в любові, але досконала любов проганяє страх геть, бо
страх має муку. Хто ж боїться, той не досконалий в любові."
1 ІВАНА 3:16
"Ми з того пізнали любов, що душу Свою Він поклав був за нас. І ми
мусимо класти душі за братів!"
1 ІВАНА 4:21
"І ми оцю заповідь маємо від Нього, щоб, хто любить Бога, той і брата
свого любив!"
ІВАНА 21:22
"Промовляє до нього Ісус: Якщо Я схотів, щоб він позостався, аж поки
прийду, що до того тобі? Ти йди за Мною!"
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БОГ ІСНУЄ
Бог існує і він хоче щоб ми отримали і пізнали Його життя і любов. Він дійсно
хоче щоб ми знали Його і мали спілкування з Ним. Бог говорить у Своєму
Слові, в Біблії: "Життя ж вічне це те, щоб пізнали Тебе, єдиного Бога
правдивого, та Ісуса Христа, що послав Ти Його." Євангеліє від Івана 17: 3,
(Ефесян 3:19)
Причина чому ви не знаєте Бога, бо ви не досконалі, так само, як ніхто з нас не
є. "Бо то тільки переступи ваші відділювали вас від вашого Бога, і ваші провини
ховали обличчя Його від вас, щоб Він не почув," Ісая 59: 2. Тому що ми всі
згрішили, Бог говорить, що ми всі повинні померти, адже ми дійсно вже мертві
духовно, бо ми відокремлені від життя Божого. (Римлян 6:23 і Іван 5:11- 12).
Але Бог любить нас так сильно, що Він післав Свого Єдиного Сина на світ, щоб
померти за нас, на нашому місці, так щоб ми більше не повинні бути
відокремлені від Нього, Іван 3:16. "А Бог доводить Свою любов до нас тим, що
Христос умер за нас, коли ми були ще грішниками." Римлянам 5:8. "і що Він
був похований, і що третього дня Він воскрес за Писанням,", I Коринтян 15:4.
Бог хоче, щоб ви прийняли Ісуса в своє серце і стали Його дитиною.
"А всім, що Його прийняли, їм владу дало дітьми Божими стати, тим, що вірять
у Ймення Його," Іван 1:12. Ісус стоїть біля дверей вашого серця і Він хоче
увійти у ваше життя і дати вам Своє вічне життя і любов. Він каже: "Ось Я
стою під дверима та стукаю: коли хто почує Мій голос і двері відчинить, Я до
нього ввійду, і буду вечеряти з ним, а він зо Мною." Об'явлення 3:20.
Ви можете отримати Ісуса Христа в своє життя зараз, молячись просту
молитву, як ось цю:
Ісуси, я вірю, що Ти Син Божий, і що ти помер за мої гріхи. Прости мені за всі
мої гріхи і провини. Увійди в моє серце і дай мені твою любов і життя вічне.
Дякую Ісуси!
Після того, як ви прийняли Ісуса в своє життя потрібно почати:
1. Говорити з Богом кожен день. (Молитися)
2. Читате Біблію. (Почати з Новим Завітом)
3. Увійти у віруючу Церкву або групу де вивчають Біблію.
4. Говорити з іншими про Ісуса і що Він зробив для вас.

97

НАРИС ЧАСУ КІНЦЯ
Зараз ми живемо в останні дні цієї епохи, Псалми 102:16,17, Лука 21:24 Матвія
24:14. Дві основні події, які відбудуться надалі, є:
1. Відбудованя Храму в Єрусалимі.
2. Створення останньої світової імперії на чолі з 10 країн, які були частиною
стародавньої Римської імперії.
Панування людини на Землі протягом останніх семи років буде починатися з
завітом або договором, який провідник останньої світової імперії робитиме з
"багатьма", Даниїл 9:27. Цей провідник відомий як Звір, Об'явлення 13:2, малий
ріг Даниїл 7:8, Людина Беззаконня, 2 Солунян 2:3, Антихрист 1 Івана 2:18.
Цей світовий провідник буде мати повну владу тільки для 3 і половину років,
протягом яких він буде переслідувати християн, оголосити себе більшим за
Бога, піднімати себе над Богом і підкорити світові уряди під його владою,
Даниїл 7:25, 8:24, Об'явлення 13:5-8, 17:12,13, 2 Солунян 2:4.
Його сила не є його власною, але виходить від сатани, Даниїл 8:24, Об'явлення
12:9, 13:2, 2 Солунян 2:9.
Після того, коли храм буде відбудований в Єрусалимі, і ізраїльтяни знову
відновлять жертвопринесення тварин, храм буде використовуватися тільки для
1040 днів, а потім жертви будуть зупинені, в середині останніх семи років.
(останнього тижня Данила, Даниїл 9:27) Загальний час жертвування і
осквернення Храму становить 2300 днів, Даниїл 8:13,14 (Єврейський рік
становить 360 днів).
Останні 3 і половину років починається з розміщення Гидота Спустошення в
Храмі і припинення жертвопринесення тварин антихристом, Даниїл 8:11, 9:27,
11:31.
Ісус назвав ці останні 3-1/2 років час Великої Скорботи (біди, переслідування),
Матвія 24:21. Він сказав, що це починається з розміщенням Гидоти
Спустошення в Святому Місці, про яке Данило говорив, Матвія 24:15, Даниїла
11:31. Три ангели попередять весь світ про майбутні події і закличуть людей
поклонятися Богу та протистояти Антихристу, Об,явлення14:6-13. Отак цей
період характеризується:
1. Скорбота - Матвія 24:16-22, Об'явлення розділ 8 і 9.
2. Обман - Матвія 24:24, Марка 13:22,23, 2 Солунян 2:9-12, Об'явлення 13:1317.

98

3. Переслідування - Даниїл 7:21,25, 11:31-33, 12:7, Об'явлення 12:17, 13:5-7,
20:4,5.
Протягом цього часу буде застерігання двома пророками в Єрусалимі,
Об'явлення 11:3-13.
Відразу після Великої Скорботи, сили небесні захитаються, та будуть ознаки на
сонці, і місяці і зірках, Матвія 24:29, Марка 13:24,25, Луки 21:25,26.
І тоді Ісус повернеться на хмарах з силою й славою, Mатвія 24:30, Mарка 13:26,
Луки 21:27.
Тоді таємниця Бога закінчиться, Об'явлення 10:7, і сьома або остання сурма
засурмить і ангели Господні зберуть Його вибраних, "Вознесіння".
Мертві у Христі будуть взяті першми "Воскресіння", 1 Солунян 4:16, Даниїла
12:2, в тому числі всіх тих, хто помер в Господі, бо вони відмовилися прийняти
знамено звірини, Об'явлення 14:9-13, 20:4,5. І тоді ми, котрі ще живі, котрі
пережили Велику Скорботу, будемо трансформовані в одну мить,
"Піднесення", щоб бути схожими на Ісуса, і мати разом зустріч з Господом у
повітрі, 1 Коринтян 15:52-54, 1 Солунян 4:17, 1 Івана 3:2, Об'явлення 11:15.
Тоді ми будемо стояти перед Ісусом, щоб отримати свою нагороду за нашу
роботу, Об'явлення 11:18, 19:6-9, 1 Коринтян 3:13-15.
І Бог тоді буде виливати Свій гнів по землі, і на тих, хто ненавидить Його.
Об'явлення 11:18, 14:9-11, 14:19, 16:1-11, Йоїл 3:13, Софонія 1:2-18.
Але вони будуть чинити опір Йому і готуватися до боротьби проти Ісуса в битві
при Армаґеддоні, Об'явлення 16:12-21, Об'явлення 17:12-14, Йоїл 3:9-16.
Тоді ми повернемося на Землю з Ісусом, щоб знищити Антихриста і його армію
в Армаґеддоні, Об'явлення 19:11-21, Йоїл 2:1-11, Захарія розділ 14, Даниїл 2:34,
Софонія 1:14-18.
Після бою ми переберим Землю і будемо керувати нею з Ісусом на тисячу
років, "Тисячоліття", Даниїл 2:35, 2:44, 7:13,14, 7:25-27, Об'явлення 2:26-28,
20:6.
Під час нашого правління з Христом на Землі, сатана і його злі ангели і демони
будуть пов'язані, і земля буде наповнена миром, праведністю і знанням Слави
Божої. Об'явлення 20:1-3, Авакум 2:14, Ісая 11:1-9.
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ОСТАННІЙ ТИЖДЕНЬ ДАНИЛОГО ПРОРОЦТВА ПРО
"70 ТИЖНІВ"
про 70 тижнів (тижнів років) до початоку вічної праведності на Землі

Перше Воскресіння
Нагороди та Гнів
Сьома Труба

Останній тиждень, або 7 років, до того часу
коли правда вічна починається на землі
Даниїл 9:27

Об'явлення 11:15-19
Об'явлення 20:1-6
1 коринтян 15:51-54
75 днів: Шлюб Агнця &
Гнів Божий виливається?
Об'явлення 15 & 16

42 місяців, 3-1/2 років
1290 днів, Даниїл 12:11
1260 днів
1335 днів, Даниїл 12:12

середина

тижня
Велике Переслідування
Матвія 24:21

Час Щоденого
Жертвопринесення

Велике Переслідування і
спустошення починається з
поставленням Гидоти
Спустошення в Святині і
зупинкою Щоденого
Жертвопринесення в
середині тижня.

Час Жертовності і Правопорушення
2300 днів, Даниїл 8:13,14
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Тисячолітнього
Правління Христа
на землі
Ісая 11:6-9
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