
Святкуйте серед 

всіх народів 2000 років 

воскресіння Ісуса Христа...



Уявіть... 

Уявіть... 

Уявіть...  

Уявіть...   

Уявіть...   

Можете це уявити ? 
 

найбільше святкування за всю історію: 2000 років з воскресіння 
Христа! 

всесвітнє Тіло віруючих зібране по всіх регіонах Землі! 

Церкву, що виявляє світові відчутну любов і щиру єдність! 

світанок Неділі воскресіння у 2033, коли світло народжує новий день! 

Олівер Флорі
засновник  Jesus Celebration 2033 



Jesus Celebration 2033

Що ? 
“Jesus Celebration 2033” – це бачення святкувати 2000 років з моменту коли Ісус 
повстав з мертвих.

Хто ? 
Усі хто вірує у воскресіння Ісуса. Люди з кожного племені, мови, народності. 

Де ? 
Повсюди. Серед усіх народів, у кожному місті, стадіонах, парках, церквах, 
домівках, майданах… 

Коли ? 
Основний момент відбуватиметься в ранок Пасхи 2033 року, уздовж різних 
часових поясів. Це буде 17-те квітня 2033 року. Численні зібрання можуть 
проводитись до і після цієї визначної дати. 

Як ? 
Малі та великі зібрання усіх хто належить до християнства, збираючи разом 
людей з кожної етнічної групи і з кожного покоління. Співпраця між церквами, 
об’єднаними однією ціллю. Це може робитись на місцевому, регіональному, 
національному і міжнародному рівні. 

Чому ? 
Це найбільша нагода сповістити про Ісуса. Це наш радісний привілей – принести 
Йому цей дар; Тіло віруючих – Церква, об’єднана у Дусі, поклоняється і величає 
Його, у відповідь на Його безцінну жертву. Це також відгук на найбільшу заповідь: 
Люби Господа Бога свого всім серцем своїм, і всією душею своєю, і всією силою 
своєю, і всім своїм розумом, і свого ближнього, як самого себе. (Луки 10:27) 



Запитання-Відповіді 

Що таке “Jesus Celebration 2033” ? 

 “Jesus Celebration 2033“ (“JC2033”) – це всесвітнє святкування 2000 років з дня 
Ісусового воскресіння, на світанку Пасхального ранку 2033, серед усіх народів і 
національностей. 

Наше бачення полягає в тому щоб кожен народ, плем’я, етнічна група, кожен, 
на своїй мові, почув Добру Новину про Ісусове воскресіння. Щоб ніхто не був 
полишений. Що вирізняє 2033 рік з поміж інших святкувань Пасхи? - Cаме 
проголошення Доброї Новини, переповнення радістю серед віруючих, які 
діляться своєю вірою з сусідами, колегами, друзями, близькими та навіть з 
незнайомцями. Наголосом є сфокусоване назовні сповіщення про безмежне 
багатство, яке ми маємо у пізнанні Ісуса. 

Чому 2033 ? 

Історичне значення життя Ісуса і той факт, що Він воскрес з мертвих, далеко 
переважає тлумачення щодо вимірювання часу. 

Дослідники Біблії та історики розходяться у цьому питанні. Неможливо знати із 
100% впевненістю, що воскресіння Ісуса відбулося саме у 33 році. Заради єдності 
та дотримання традицій, ми вирішили погодитись на символічній даті 2033 року. 

Просто ще одна християнська акція ? 

Святкування двох тисячоліть на Пасху 2033 року є кульмінаційним для багатьох 
речей. Це неможна розглядати як просту акцію чи проект, після якого всі 
впаковують речі, їдуть додому і чекають ще 1000 років, щоб усе знов повторити. 
Ні, все що має відбуватися до, під час і після є взаємопов’язаним з самою датою 
17-го квітня 2033 року. 

А що коли це стане святкуванням упродовж всього періоду? Молитовні рухи, 
євангелізації, навчання Слова, об’єднання церковних рухів, служіння милосердя, 
допомога спільнотам різного роду – це все як вияв Божої любові! 

Бажання нашого серця, щоб усі ці події розвивалися у партнерстві з церквами, і 
існуючими рухами.



Ми святкуємо Пасху щорічно, то що ж такого особливого у “JC2033” ? 

2000 років! Оце так річниця ! 

Коли християни з кожного куточку Землі, збираються для святкування, вони 
несуть потужне послання: Ісус живий! 

Ті хто був перемінений силою Його воскресіння, є свідченням Божої неосяжної 
любові. Це святкування відображає єдність і любов, яку мають віруючі, воно 
також дає можливість сповістити це у всіх кінцях світу. 

Чи ви натякаєте, що Ісус повернеться у 2033 році ? 

Бог є суверенним і Він один знає час Свого повернення. І тому ніяким чином ми 
не пов’язуємо цей ювілей з Його приходом. Він повернеться, коли Небесний 
Отець вирішить, а нам не дано це знати (Марк 13:32) 

Про єдність якого роду ви говорите ? 

Запрошуємо усіх хто бажає. Ми хочемо щоб святкування було радісним, де 
всі християни, всі ті, хто шукає Бога, почувалися зручно, щоб поклонятися і 
святкувати разом. Ми прагнемо сприяти духовній єдності, а не теологічній. Ми 
віримо у єдність серед різноманіття. 

“Молодь для Христа” посвячена піднімати нове покоління послідовників Христа, які 
слідуватимуть за ним усе життя, і Святкування 2033 дає нам надзвичайну нагоду 

підтвердити цей вічний поклик.’’ 
• Геордон Рендл

Міжнародний президент “Молодь для Христа”, Канада



Christus is opgestaan ! Hij is waarlijk ogestaan !

Ісус Христос 
воістину воскрес! 



Ісус Христос 
воістину воскрес! 



Молитва 
 “Jesus Celebration 2033” має бути 
встановлене і вкорінене у молитві. Ми 
прагнемо об’єднуватись з всесвітніми 
молитовними рухами, особливо з 
тими, які нещодавно знов відкрили для 
себе цілодобову молитву. В молитві, 
ми знаходимо натхнення, відкриття, 
і відновлення сили для того, щоб 
продовжувати вести бачення вперед. 

Любов 
Наша любов до Бога повинна виявлятися 
через нашу взаємодію з іншими. “Jesus Cele-
bration 2033” має супроводжуватись хвилями 
щедрості, соціальними та гуманітарними 
проектами, і проявами співчуття у кожному 
місці де святкується воскресіння. Ми прагнемо 
мобілізувати християн, щоб ділитися Божою 
любов’ю відчутними способами, особливо 
серед засмучених і пригнічених у суспільстві. 

Відкрийте ДНК “Jesus Celebration 2033” 
Після багатьох років консультування з керівниками церков і місіонерських 
організацій зі всіх континентів, ми встановили 5 основних стовпів, які визначають 
ДНК “Jesus Celebration 2033”. Ці елементи є вкрай простими, легкими для 
запам’ятовування та інтегрування у всіх культурах. 

1 Сол. 5:17 

Матвія 10:42 



Єдність 
Кінцевою ціллю є не єдність, як сама по собі, 
але послання, яке передається світові через 
єдність. Беззаперечний доказ того, що наша віра 
є справжньою – стає очевидним через нашу 
єдність. І все ж таки мета не полягає в об’єднанні 
усіх церков вченням певного роду або підтримкою 
якоїсь організації понад іншу. Ми прагнемо бути 
багатокультурними, багатонаціональними, багато-
деномінаційними і мати представників з різних 
поколінь.  

Святкування 
Притаманне усім культурам і унікальне для 
людини поняття святкування, завжди було у 
серці юдеохристиянського релігійного досвіду. 
Так само і Святкування Ісуса має відображати 
радість, урочистість, молодість, артистичність і 
творчість. Щирий вияв краси правди, природно 
приваблюватиме світ до цього всесвітнього 
вираження радості і вдячності. 

Свідкування 
У Біблії, воскресіння мало надзвичайний вплив 
на його очевидців, настільки сильно, що вони 
стали першими місіонерами. 2000 років потому 
це знов матиме великий вплив. В той час, як люди 
бачитимуть силу воскресіння в нас, це святкування 
Пасхи стане унікальною історичною можливістю для 
тих, хто не знає Божої любові.

Івана 17:21 

Псалом 67:33 

Авакума 2:14 

“Я хочу бути частиною цього бачення!’’
• Лорен Каннінгем 

засновник Молодь з Місією США



Що кажуть інші ?  

“Я вірю, що в історії Всесвіту не було більшої події, окрім самого створення Всесвіту, 
яка могла б прирівнятися до воскресіння Ісуса Христа. Для мене це просто дивовижно 
і захопливо, що Господь дав це бачення святкування 2000-ої річниці воскресіння Ісуса. 
Хай Господь торкається віруючих у Його Церкві у всьому світі підготуватись до цього 
визначного святкування.’’
• Майкл Кессіді, міжнародний промовець, автор, засновник, Південна Африка

“Я вірю, що “Jesus Celebration 2033” стане найбільшою можливістю представити Ісуса 
цьому світові у цьому поколінні. Воскресіння Ісуса це найвеличніша подія за всю історію, 
яка дарує безпрецедентну надію у майбутньому.’’
• Пол Ешелман віце-президент “Campus for Christ’’, США

‘‘Нехай Бог продовжує потужним чином підтверджувати це велике бачення і 
стверджувати вашу мудрість, у той час коли ви поширюєте це серед Христового Тіла.’’
• Джон Ґласс генеральний керівник Церкви ELIM, Англія

‘‘Нехай Святий Дух, який підняв Ісуса з мертвих, дихає на Своє Тіло, щоб сповна 
скористатися цією історичною можливістю, щоб возвеличити Його серед народів землі.’’
• Рік Райдінгс засновник Succat Hallel  - цілодобові поклоніння і молитва у Єрусалимі, Ізраїль

‘‘Я вірю, що “Jesus Celebration 2030” - призначене і почате Богом. Я стовідсотково 
підтримую це бачення і закликаю Христове Тіло зі всіх народів об’єднатись разом у 
святкуванні найвеличнішої події у всій історії - воскресінні нашого Господа Ісуса Христа.’’
• Бенні Прасад здійснив світовий рекорд: перший музикант, який відвідав 245 народів 
проповідуючи Євангеліє, Індія

‘‘Нехай кожні двері відкриються перед вами, у той час, коли ви служите цій 
широкомасштабній історичній події. Нехай хвала і поклоніння здіймається по всій землі.’’ 
• Джон Доусон почесний президент, глобальний головуючий, Молодь з Місією – Міжнародна, 
США

‘‘Апостол Павло, говорить: “коли ж бо Христос не воскрес, то проповідь наша даремна, 
даремна також віра ваша!” (1 Коринтянам 15:14), тому уся сутність нашої віри 
наповнена Ісусовим Воскресінням, і ця повнота стає навіть більш рясною, коли воно буде 
відзначатися всесвітнім Тілом Христовим під час “Jesus Celebration 2030”, серед учнів зі всіх 
народів і конфесій. Бажаю вам багато благословінь у цій історичній події!’’
• Карлос Е. Хем колишній адміністратор євангелізації у Світовій Раді Церков, Куба

‘Величезний потенціал, такої ініціативи як “Jesus Celebration 2033”, полягає у 
вкоріненні християнського свідкування про воскресіння Ісуса Христа. Свідчення 
християн які об’єдналися в Ім’я Ісуса, святкування любові Бога Отця до людства 
і життєдайної сили Святого Духа має вирішальне значення для проголошення 
Євангелії. Якщо піднятий хрест Христа є тим що об’єднує нас, то воскресіння є 
тим що посилає нас свідчити, об’єднаними у Воскреслому і зміцненими любов’ю 
Святого Духа. ‘‘
• Тереса Россі Сентро Про Юніоне, Рим, Італія



Як я можу взяти участь ? 

Через молитву: 

Ми віримо, що з молитвою ми можемо переміщати гори. Саме через молитву ми 
з’єднуємось з Божим Духом і можемо отримати підтвердження, що через Нього 
все є можливим. Ми вітаємо і визнаємо важливість молитовного покриття, яке 
простягається над рухом “JC2033”. Дякуємо вам за те що молитесь разом з нами, 
щоб це нове бачення піднімалось, виявляючи Божу любов і Його трансформуючу 
силу воскресіння. 

Через поширення: 

У даний момент “JC2033” все ще досить “тихе”, щоб бути загально відомим. За 
наявності засобів доступних у соціальних мережах (Facebook, Twitter, YouTube, ... і 
т.п.), і з прикладами проектів, які стали всесвітньовідомими, найбільше про що ми 
турбуємось - це правильний час, Божий час. 

Через пожертвування: 

Оскільки “JC2033” являється неприбутковим служінням з працівниками-
добровольцями, ваші фінансові пожертвування є вкрай важливими для того, щоб 
допомогти баченню рухатися вперед. Якщо ви бажаєте зробити внесок у розвиток 
цього проекту, чи забезпечити фінансовою підтримкою активного співробітника, 
будь ласка, скористайтесь наступними банківськими реквізитами: 

Банківський рахунок:  14-719937-0
IBAN :    CH12 09000000 1471 9937 0
BIC :    POFICHBEXXX
PAYPAL:    paypal.me/JCFriends
Призначення:                      JCFriends, 1180 Rolle

Контакт

Ставши членом, ви будете регулярно інформовані про 
розвиток проекту, а також ви будете отримувати 
інформацію про молитовні потреби та місцеві 
події. зв’яжіться з нами: info@jc2033.world

JCFriends Association
Ch. du Croset 13
CH-1180 Rolle, Suisse

www.JC2033.world



www.JC2033.world
info@JC2033.world


