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З кого світ не гідний.
В Євангелії від Луки 18:1-8 написано:

1 І Він розповів їм і притчу про те, що треба молитися завжди, і не занепадати 
духом,
2 говорячи: У місті якомусь суддя був один, що Бога не боявся, і людей не 
соромився.
3 У тому ж місті вдова перебувала, що до нього ходила й казала: Оборони мене від 
мого супротивника!
4 Але він довгий час не хотів. А згодом сказав сам до себе: Хоч і Бога я не боюся, і 
людей не соромлюся,
5 але через те, що вдовиця оця докучає мені, то візьму в оборону її, щоб вона без 
кінця не ходила, і не докучала мені.
6 І промовив Господь: Чи чуєте, що говорить суддя цей неправедний?
7 А чи ж Бог в оборону не візьме обраних Своїх, що голосять до Нього день і ніч, хоч
і бариться Він щодо них?
8 Кажу вам, що Він їм незабаром подасть оборону! Та Син Людський, як прийде, чи 
Він на землі знайде віру?. 

У світі є багато людей, які стверджують, що мають віру і вірять в Бога для того, чого вони 
не бачили. Проте, коли Бог діє в їхньому поколінні, більшість людей не хочуть або не 
можуть прийняти те, що Він робить як від Бога. Люди можуть дивитися в минуле, на 
пророків Старого Завіту, , як такі, як Енох, і вірять, що Єнох «ходив з Богом, а його не 
було, і Бог узяв його».

Про Ноя, вони можуть сказати, що він (вірою) повірив Богу в те, чого ніколи раніше на 
землі не було. Але своєю вірою він засудив увесь світ. Вони можуть повірити в історію 
Авраама та його невпинних пошуків міста. Якщо для їхніх сердець це прийде як 
одкровення, вони можуть вірити, що Сара в старості отримала силу зачати насіння. Вони в 
захваті від великої історії віри про Ісаака, як Бог пообіцяв Ісаака Аврааму та Саррі в їх 
старості і як вони не вважали мертвості лона Сари або вік тіла Авраама.

Вони сильно відчувають безмежність Божого прохання принести хлопчика в жертву який 
мав виконати пророцтво про те, що Авраам буде «батьком багатьох народів». Коли Бог 
промовив і сказав: «Принеси його в жертву», нам говорить Павло в Посланні до Євреїв що 
Авраам вірив, що Бог воскресне хлопчика з мертвих. Люди підбадьорюють таку віру з боку
людини, яка сама себе покликала «Авраам, батько багатьох народів», за двадцять п'ять 
років до того, як його син народився.

Як люди озираються назад і захоплюються вірою Авраама. Вони також захоплюються 
Ісааком за його послух Божому слову та його смирення. Вони захоплюються Ісааком 
благословенням Якова щодо речей, які мали статися коли ізраїльтяни були в рабстві в 



Єгипті. Перед смертю Ісаака він сказав Якову, що благословить їх так, щоб Бог зберіг їх у 
їхній обіцяній землі. Яків, помираючи, згадав обітницю свого батька й діда й 
поблагословив синів Йосипа за те, що ще мало статися для синів Ізраїля. Джозеф, у свою 
чергу, коли він помирав, говорив про повернення ізраїльтян на землю Ізраїлю, коли 
здавалося, що це неможливо. Християни, які знають свою Біблію, з захопленням 
озираються на те, що Бог зробив через цих біблійних персонажів. Але, звичайно, все це 
було в минулому, а не в сьогоденні.

Тоді ми маємо Мойсея, народженого з віри, яка могла знехтувати царською заповіддю, 
який відмовився називатися сином дочки фараона і продовжував звільняти людей. 
Обіцянка була виконана вірою, і люди сьогодні захоплюються людьми минулих днів за те, 
що вони займали неортодоксальні позиції. Але як бути з обіцянкою Бога на «власний 
день?»

Люди приймають яскраву історію про Ісуса Навина, коли він вів дітей Ізраїлю навколо стін 
Єрихону. Шість днів вони ходили навколо міста раз на день, і стіни стояли. На сьомий день
вони, покоряючись своєму полководцю, обійшли сім разів, і стіни зруйнувалися. Можливо, 
деякі люди ставили під сумнів цей метод атаки в ті дні, але ми можемо озирнутися назад і 
сказати: «Благословенний Бог віри, той, хто робив щось незвичайне, речі, які ніколи 
раніше не робилися».

У нашій уяві ми можемо піти в якесь місто з Ісусом Навином і його людьми як шпигунами і 
зустріти грішну жінку Раав, яка, через свою віру в Бога (хоча вона не дуже розуміла), 
прийняла шпигунів і була врятована разом зі своїм домом. Яка чудова річ, ми думаємо, 
сьогодні.

У Біблії також немає дефіциту оповідань щодо руху Бога серед Його народу. Павло сказав, 
що свідків занадто багато, щоб їх згадувати: Гедеон, Самсон, Давид і Самуїл, щоб назвати 
лише деякі, і всі пророки, які писали в Старому Завіті. Деякі підкорені королівства. Багато 
вчинили праведність, отримали обіцянки, деякі заткнули пащу лева. Троє єврейських дітей
погасили насильство вогню. Їм вдалося уникнути леза меча. Своєю слабкістю інші були 
зроблені сильними. Вони зміцніли в боротьбі, і один чоловік став і піднятою рукою 
повернув ціле військо в бік. Жінки отримали їхні мертві повертаються до життя повз діями 
і життям пророків Божих Старого Завіту.

Були й інші, які, щоб отримати краще воскресіння, не погодилися на визволення. Інші 
пройшли через жорстокі випробування знущань і бичів. Вони потерпіли від кайданів і 
ув'язнення. Їх закидали камінням, навіть розпиляли на частини. Звільнившись від 
людських уз, вони блукали, знедолені, в овечих і козячих шкурах, вони страждали і 
мучилися. Вони жили і в пустелях, і в горах, у лігвах і печерах. Апостол Павло говорить 
нам у Євреям 11, що світ не був гідний їх, бо через усе вони волали до людей і проти зла 
ідолопоклонства, жадібності та хтивості.

Моя мета - виявити правду про те, що Бог зробив у цьому поколінні. Івана 20:31 говорить 
про його день, «Це ж написано, (за апостоли, які були очевидцями в дні Ісуса), щоб ви 
ввірували, що Ісус є Христос, Божий Син, і щоб, віруючи, життя мали в Ім'я Його!»

Тепер люди не зможуть дізнатися правду, за винятком того, що це буде звернено до їхньої
уваги. Тому є деякі істини, поховані в Святому Письмі що я мушу звернути увагу тих, хто, 
можливо, ніколи не помітить їхнього значення. Для цього я мушу знову повернутися до 



теми Івана Хрестителя, бо це критична точка. Люди ПРОПУСТИЛИ Іоанна, першого 
Предтечі, тому що він прийшов у відповідь на певні Писання, і вони пропустять ДРУГОГО 
Предтечі з тієї ж причини.

Обіцянки як ПЕРШОГО пришестя Христа, так і Його дивовижного ДРУГОГО пришестя 
обидва передрічені в Малахії. Потім читаємо останні два вірші Старого Завіту, Малахія 4:5-
6,

5 Ось Я пошлю вам пророка Іллю, перше ніж день Господній настане, великий й 
страшний!
6 І приверне він серце батьків до синів, і серце синівське до їхніх батьків, щоб Я не 
прийшов, і не вразив цей Край прокляттям! 

Ілля, великий пророк, через якого вдова якось повернула сина до життя, йому обіцяють 
повернутися «перед великим і жахливим днем Господнім». Для мене є дві речі, які це 
Писання говорить про час, коли приходить Ілля: ПЕРШИЙ, це буде «перед великим і 
страшним днем Господнім». ПО-ДРУГЕ, його послання «зверне серця батьків до дітей і 
серця дітей до батьків».

Залишаючи на мить ці обітниці Малахії, давайте розглянемо пророцтво про Івана 
Хрестителя. Євангеліє від Луки 1:15-17 розповідає про батька Івана, який отримав 
обіцянку від Бога, що в його дружини Єлизавети народиться син:

Це написано...
15 Бо він буде великий у Господа, ні вина, ні п'янкого напою не питиме, і 
наповниться Духом Святим ще з утроби своєї матері.
16 І багато синів із Ізраїля він наверне до їхнього Господа Бога.
17 І він сам перед Ним буде йти в духу й силі Іллі, щоб серця батьків привернути до 
дітей, і неслухняних до мудрости праведних, щоб готових людей спорядити для 
Господа.

Тепер ніде в цій обіцянці Джоновому батькові чи знайду я що Іван мав «звернути серця 
дітей до батьків». Природно, у мене виникає питання про те, чи виконав Іоанн Хреститель 
ВСЕ пророцтво Малахії в Малахії 4:5,6. Також, коли я читаю Матвія 17:11, я виявляю, що 
Сам Ісус залишає запитання про те, чи виконав Іван цю частину пророцтва пророка 
Малахії. Зверніть увагу на Матвія 17:10-11,

10 І запитали Його учні, говорячи: Що це книжники кажуть, ніби треба Іллі перш 
прийти?
11 А Він відповів і сказав: Ілля, правда, прийде, і все приготує.

Петро оголошує в Дії 3:20-21, що цей час відновлення всього буде в часі повернення 
Господа:

Це написано...

20 щоб часи відпочинку прийшли від обличчя Господнього, і щоб послав 
заповідженого вам Ісуса Христа,



21 що Його небо мусить прийняти аж до часу відновлення всього, про що провіщав 
Бог від віку устами всіх святих пророків Своїх!

Тепер, щоб підвести підсумки та закріпити цю тему, Малахія 4 говорить, що Бог пошле 
Іллю до настання «великого і страшного» дня Господа. Якщо Іоанн Хреститель прийшов у 
дусі Іллі (як свідчить Писання, що він прийшов), тоді ми повинні подивитись і побачити, чи
зробив Іван діла «того Іллі», який мав прийти згідно з пророцтвом Малахії. Спочатку я 
задаю питання: чи був великий і страшний день Господній, коли прийшов Іван 
Хреститель? Відповідь така, що не було. Чи Іван відновив усе? Згідно з Дії 3:21, ми б 
сказали, що він цього не зробив. Тож чи можливо, що ще прийде пророк у дусі Іллі, який 
має відновити все якраз перед приходом «великого і страшного» дня Господнього?

Тоді ось ключ. Ми повинні шукати пророка з духом Іллі, щоб прийти до приходу Господа. 
Свідоцтва з Біблії вказують на те, що це правда. У цей момент дехто може почати 
визнавати цей факт, але вони запитають, як їм розпізнати такого пророка. Дозвольте мені 
поставити щире запитання: як ви думаєте, яке виправдання має мати пророк? КОГО ви 
повинні були б виправдати його? Ви б повірили, що він пророк, якби папа сказав, що він 
був? Що якби Світова Рада Церков проголосила його пророком Божим? Ви б повірили, 
якби я сказав, що він пророк? Ваше відчуття, дане Богом, підказує вам, що жодне з них не 
буде належним виправданням. Є лише один спосіб, яким Бог коли-небудь щось 
підтвердив, і я поясню це зараз.

Біблія є Словом Божим. Сама Біблія проголошує себе Словом Божим. Це 
самовиправдоване. Об’явлення 22:18-19 показує, наскільки рішуче Біблія проголошує, що 
це Слово Боже.

Це написано...

18 Свідкую я кожному, хто чує слова пророцтва цієї книги: Коли хто до цього 
додасть що, то накладе на нього Бог кари, що написані в книзі оцій.
19 А коли хто що відійме від слів книги пророцтва цього, то відійме Бог частку його 
від дерева життя, і від міста святого, що написане в книзі оцій.

Отже, якщо ви не вірите тому, що написано в Біблії, кожне її слово, не додаючи до, не 
віднявши від нього, тоді твоє ім'я не може залишитися записаним у Книзі Життя.

Біблія досить впевнена в собі, я б сказав, тією мовою, якою вона вживає у 2 Тимофію 3:16,

16 Усе Писання Богом надхнене, і корисне до навчання, до докору, до направи, до 
виховання в праведності,
17 щоб Божа людина була досконала, до всякого доброго діла готова.

Біблія не дає вам жодного дозволу витягти одну її частину; Ви повинні в це все вірити. 2 
Петра 1:20-21 читає:

20 бо ви знаєте перше про те, що жодне пророцтво в Писанні від власного 
вияснення не залежить.
21 Бо пророцтва ніколи не було з волі людської, а звіщали його святі Божі мужі, 
проваджені Духом Святим.



Таким чином, немає жодного іншого доказу того, що Біблія є Словом Божим, крім Біблії, 
яка говорить, що це так.

Тепер, чи знайде віру Син Людський, коли повернеться на Землю? Чи можете ви повірити 
в те, що це Слово Боже? Тільки якщо у вас є віра, яка сама по собі є даром Божим. Ви 
можете погодитися з підтвердженням Слова Словом, але ви відчуваєте, що з пророком 
ситуація інша. У такому разі звернемося до Мойсея. У книзі Вихід 3:13-14, ми бачимо, хто 
оголосив Мойсея пророком, коли він спустився до Ізраїлевих синів:

13 І сказав Мойсей до Бога: Ото я прийду до Ізраїлевих синів та й скажу їм: Бог 
ваших батьків послав мене до вас, то вони запитають мене: Яке Ім'я Його? Що я 
скажу їм?
14 І сказав Бог Мойсеєві: Я Той, що є. І сказав: Отак скажеш Ізраїлевим синам: 
Сущий послав мене до вас.

Хто обстоювати Мойсея? Чи мали вони голосування і згодні, що він пророк? Чи встав 
фараон і заявив що він був пророк, посланий від Бога? Ні, Мойсей був виправданий на те, 
що сказав йому Бог, і це було все, що Мойсей мав продовжувати. Але пам'ятайте, діти 
Ізраїлю були обіцяні рятівника. Так це було, що після того, як Мойсей вивів їх з Єгипту, і 
через Червоне море, попросив Бога нагодувати їх перепелами та манною, отримав Десять 
заповідей чудесним чином вирізані в камені, і давав їм раз і знову, Слово Господне, було 
ще багато хто не вірив йому бути Божою людиною. Як може бути така річ? Просто тому, 
що вони хотіли, щоб хтось обстоювати його. Вони питали, як вони повинні були знати що 
Слово Боже прийшло до Мойсея. Там повинно бути ніяких сумнівів після того, як всі вони 
бачили, але все ж вони зробили сумнів. Вони вірили в Бога і Його дотримання Його слова, 
але вони не могли повірити, що Мойсей був пророком Бога перед обличчям переважних 
доказів що він був посланий Богом до них. Вони були просто сліпими.

Пам'ятайте, ВООЗ обстоювати Іоанна Хрестителя? Давайте повністю знову пройти через 
це так що не буде ніяких сумнівів.

Коли люди пішли розпитувати Івана, «хто він», як сказано в Івана 1:19, вони були обізнані
про пророцтво Малахії 4:5-6a. Вони також знали, без сумніву, слова, яке було до батька 
Іоанна ще до того, як Іван народився, як він буде йти вперед в «дусі Іллі» і зверне серця 
«батьків до синів». Тепер може бути тільки дві причини за негативну відповідь Івана на 
запитання людей щодо того, чи був він Іллі. Вони просили його якби він був Іллі з іншого 
вірша Святого Письма ніж належати до нього, або він не знав цього слова. Але я можу 
довести, що Іван знав Слово, тому що, коли вони пішли далі, щоб запитати його, «Ви що 
пророк?» Іван знав, що вони посилаються на пророка обіцяний Мойсеєм у Второзаконні 
18. Його заперечення тоді  був в тому, що пророк що Мойсей сказав, що він подібний до 
себе.  Нарешті Іван розмістив себе в Івана 1:22-23,

Це написано...

22 Сказали ж йому: Хто ж ти такий? щоб дати відповідь тим, хто послав нас. Що ти 
кажеш про себе самого?
23 Відказав: Я голос того, хто кличе: В пустині рівняйте дорогу Господню, як Ісая 
пророк заповів.



Іван знав, що Слово досить добре знати, що Ісая сказав в Ісаї 40:3, що хтось прийде. 
«Голос кличе: На пустині вготуйте дорогу Господню, в степу вирівняйте битий шлях Богу 
нашому!» Він також знав, що Малахія 3:1 сказав: «Приготуйте шлях переді Мною» як 
сказав також пророк Ісая. Проте, Іван заперечував, існуючий Ілля. Він знав, що він 
повинен був перетворити серця «батьків до синів», тому що його батько, Захарія, отримав 
це пророцтво. Іван також знав, що він був у дусі Іллі, так що це можливо, що вони 
просили його, чи був він Ілія з Малахії 4 який повинен був повернути серце «синівське до 
їхніх батьків» перед "великий й страшний» днем Господа? Природно, він відповів їм що він 
не «той Ілля». Але, хто виправдав Джон? Люди були дуже зацікавлені в тому, хто він був, 
але хто це встав і сказав їм? Він сам сказав їм, хто він був, як записано в Івана 1:23,

Давайте прочитаємо ще раз...

23 Відказав: Я голос того, хто кличе: В пустині рівняйте дорогу Господню, як Ісая 
пророк заповів.

Хто обстоювати Христа? Лука 9:18-20 стану...

18 І сталось, як насамоті Він молився, з Ним учні були. І спитав Він їх, кажучи: За 
кого Мене люди вважають?
19 Вони ж відповіли та сказали: За Івана Христителя, а ті за Іллю, а інші, що 
воскрес один із давніх пророків.
20 А Він запитав їх: А ви за кого Мене маєте? Петро ж відповів та сказав: За Христа 
Божого!

В іншому рахунку, Ісус відповів:

17 ...Блаженний ти, Симоне, сину Йонин, бо не тіло і кров тобі оце виявили, але Мій 
Небесний Отець.
18 І кажу Я тобі, що ти скеля, і на скелі [від  одкровення] оцій побудую Я Церкву 
Свою, і сили адові не переможуть її.  (Матвія 16:17)

Це дає нам перший ключ до виправдання пророка. Воно приходить через одкровення. І 
він приходить до того пророку виправдовуючи себе. Слово Боже виправдає себе як Слово 
Боже. Мойсей оголосив себе пророком Бога. Іван Хреститель сказав, що він той про кого 
говорив Ісая, i Ісус навчав Своїх учнів, що Він Христос.

Матвія 26:62-65 записує погану спробу невіруючого священика відкрити істину Ісуса 
Христа:

62 Тоді первосвященик устав і до Нього сказав: Ти нічого не відповідаєш на те, що 
свідчать супроти Тебе?
63 Ісус же мовчав. І первосвященик сказав Йому: Заприсягаю Тебе Живим Богом, 
щоб нам Ти сказав, чи Христос Ти, Син Божий?
64 Промовляє до нього Ісус: Ти сказав... А навіть повім вам: відтепер ви побачите 
Людського Сина, що сидітиме праворуч сили Божої, і на хмарах небесних 
приходитиме!
65 Тоді первосвященик роздер одежу свою та й сказав: Він богозневажив! Нащо нам
іще свідки потрібні? Ось ви чули тепер Його богозневагу!



Невіруючі, особливо уповноважені, хотіли знати, але не могли повірити в Істину бо не 
було віри чи одкровення в їхніх серцях. Марка 14:60-62 також записує інцидент:

60 Тоді встав насередині первосвященик, та й Ісуса спитав і сказав: Ти нічого не 
відповідаєш, що свідчать вони проти Тебе?
61 Він же мовчав, і нічого не відповідав. Первосвященик ізнову спитав Його, до 
Нього говорячи: Чи Христос Ти, Син Благословенного?
62 А Ісус відказав: Я! І побачите ви Сина Людського, що сидітиме по правиці сили 
Божої, і на хмарах небесних приходитиме!

Ісус неодноразово проголошував їм публічно, як і в Івана 10:30: «Я і мій Батько - одне» 
Коли Ісус виправдав Себе, сказавши, хто Він такий, вони взялися за каміння, щоб побити 
Його. АЛЕ коли Ісус вперше почав відкривати Себе, щоб спробувати змусити людей 
повірити, ким Він є, ми знаходимо, що Він посилав їх НЕ на те, що Він сказав, а на те, що 
Він зробив, як у Івана 2:23,

23 А як в Єрусалимі Він був у свято Пасхи, то багато-хто ввірували в Його Ймення, 
побачивши чуда Його, що чинив.

Коли Іван Хреститель послав гінців запитати, хто Він такий, Ісус відповів, як записано в 
Матвія 11:5,

5 Сліпі прозрівають, і криві ходять, стають чистими прокажені, і чують глухі, і 
померлі встають, а вбогим звіщається Добра Новина...

Ісус послав гінців назад, щоб розповісти Івану, що вони бачили це, це означає, що Іван 
знав, що вчинки, які Він зробив, говорять про Нього.

Це написано в Івана 8:24...

24 Тому Я сказав вам, що помрете в своїх гріхах. Бо коли не ввіруєте, що то Я, то 
помрете в своїх гріхах.

Але в Івана 10:36-38 Ісус говорить це...

36 то Тому, що Отець освятив і послав Його в світ, закидаєте ви: Зневажаєш Ти 
Бога, через те, що сказав Я: Я Син Божий?
37 Коли Я не чиню діл Свого Отця, то не вірте Мені.
38 А коли Я чиню, то хоч ви Мені віри й не ймете, повірте ділам, щоб пізнали й 
повірили ви, що Отець у Мені, а Я ув Отці!

Ісус сказав їм що якщо ти не можеш повірити в те, що я тобі кажу, то повірте, що ви 
бачите, що я роблю. Тепер немає іншого посвідчення пророка Божого: ПЕРШИЙ, він скаже
вам, хто він. ДРУГО, він буде робити справи, які він відправляється робити. Це як ви 
можете сказати пророкові, посланому від Бога.

Тепер, якщо буде пророк до приходу «великого і жахливого» дня Господа, один у дусі Іллі,
є певні твори, які від нього очікуватимуть. Його твори будуть виконані як одна в дусі Іллі. 
Він буде «приверне... серце синівське до їхніх батьків.» Він виконає Матвія 17:11 де Ісус 



говорить, що він «все приготує.». У деяких перекладах цей уривок читає «Він повинен 
виправити ці речі які пішли в помилку».

Розділ 10 цієї книги більш детально охоплює віки Церкви від часів Павла до сьогодення; 
однак, Книга Об'явлення говорить про цей останній вік, Лаодикійська Вік, що у нього є 
месенджер хто скаже їм, що вони «нужденний, і мізерний, і вбогий, і сліпий, і голий!», і не 
знають про це. У Об'явленні 10:7 йдеться про цей посланник як сьомий ангел і говорить, 
що, «...коли він засурмить, довершиться Божа таємниця, як Він благовістив був Своїм 
рабам пророкам.»

Таким чином, існує певна робота що пророк Малахія 4 це зробити. Він не буде 
виправданий церковної деномінацією. Він не буде узгоджений з через більшість людей, 
але він буде знати, хто він. Будуть ті, хто побачить його і не пізнає його, але будуть і такі, 
що мають той самий дух, як ті, хто прийняв Ісуса Його ділами, говорячи в Івана 7:31, 
«...Коли прийде Христос, чи ж Він чуда чинитиме більші, як чинить Оцей?»

Але коли цей пророк з Малахії 4 приходить з духом Іллі відновити всі речі і закінчити 
Тайну Божу, світ не буде його гідним, більше, ніж вони були гідними давніх пророків. 
Більшість людей будуть мати тенденцію щоб мати так багато релігії і стверджувати так 
багато прав, що вони будуть сліпі до відвідування.

Ця людина прийде, робить тільки хороше. Він прийде виконання Писання, приносячи 
послання Обраним, Нареченій Христовій, але він буде ненавидимо релігійними лідерами. 
Вони проявлять той самий дух як ті, хто стояв біля підніжжя хреста і сказав: «Він інших 
спасав, а Самого Себе не може спасти!...» Кожен хід, який робить цей пророк буде 
служити людству, але його піддадуть критиці, неправильно зрозуміли та відхилили через 
вчення, яке він приносить. Висвячений пророк з утроби, як і всі пророки, його прихід буде 
провістити друге пришестя Господа Ісуса Христа - і він прийде в дусі Іллі.
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