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Передмова

Тільки деякі книги видаються в такій кількості й стіль-
кома мовами і так сприяють духовному пробудженню та 
підйому людства, як книга “Дорога до Христа”. Це випро-
бувало на собі багато щирих душ у багатьох країнах аж до 
самих закутків земної кулі.

Автор цієї книги, Еллен Ґ. Уайт (1827-1915), свого 
часу була знаною в релігійних колах як письменниця і 
проповідниця на трьох континентах. Вона народилася й 
провела молодість у північно-східній частині США, у штаті 
Мен, та пізніше багато подорожувала по інших штатах. З 
1885 по 1887р. вона працювала в деяких інших країнах 
західної Європи, де часто виступала із промовою перед 
великими групами слухачів, а також продовжувала свою 
письменницьку діяльність. Пізніше вона прожила сім років 
у Австралії та Новій Зеландії. Вона написала багато книг, 
великих і малих, торкаючись в них питань теології, вихо-
вання, сімейного життя та практичного християнства. Деякі 
з її книг перекладені українською мовою. Із них “Дорога до 
Христа” – найпопулярніша та найпоширеніша.

Назва цієї книги вже говорить про її зміст та значення. 
Багато людей чують запрошення Спасителя: “Прийдіть до 
Мене”. Багато людей в думках повторюють питання апос-
тола Хоми: “Як же можемо знати дорогу?” На сторінках 
цієї книги просто й зрозуміло вказана дорога, що веде в 
дім Небесного Отця. Вона вказує читачу на Ісуса Христа, 
Котрий Один тільки може задовільнити всі потреби душі, 
яка шукає. Вона спрямовує тих, хто сумнівається та хто 
невпевнений, на дорогу миру. Вона веде кожного, хто шу-
кає правди й досконалості характеру, крок за кроком, по 
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дорозі християнського життя до тієї повноти благословінь, 
котра є результатом цілковитого підкорення свого гордого 
“я” Спасителю Христу. Вона простими словами відкриває 
секрет перемоги над гріхом через благодать, що спасає, та 
силу великого Друга грішників.

У стародавності патріарх Яків був пригнічений страхом, 
що його гріх назавжди розділив його з Богом. Уночі “сни-
лось йому, – ось сходи стоять на землі, а верх їх сягає неба”. 
Таким чином, йому був показаний зв’язок між землею та 
небом, і він почув слова підбадьорення й надії з уст Того, 
Хто стояв на вершині ціх сходів.

Щире бажаня видавців, щоб це небесне видіння повто-
рилося у житті багатьох, хто читає про це переживання в 
книзі “Дорога до Христа”.
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ЛЮБОВ БОГА ДО ЛЮДИНИ

Природа й відкриття однаково свідкують про Божу 
любов. Наш Небесний Отець є джерелом життя, мудрості та 
радості. Погляньте на чудову й прекрасну природу. Замис-
літься, як чудово все передбачено для користі й щастя не 
лише людини, але й живих істот. Сонячне світло та дощ, які 
радують та освіжають землю, гори, моря та рівнини – усе 
говорить нам про любов Творця. Адже це Він задовільняє 
щоденні потреби усього свого творива. Чудово це висловив 
псалмоспівець: “Очі всіх уповають на Тебе, і Ти їм поживу 
даєш своєчасно, Ти руку Свою відкриваєш, – і все, що живе 
Ти зичливо годуєш!” (Псалом 145:15, 16).

Бог створив людину досконалою, святою та щасливою; і 
чудова земля, що створена рукою Творця, не носила на собі 
ні слідів тління, ані тіні прокляття. Порушення Божого за-
кону – закону любові – ось, що принесло у світ страждання 
та смерть. Але і в стражданнях, які народжені гріхом, від-
кривається Божа любов. Написано, що Бог прокляв землю 
через чоловіка (Буття 3:17). Тернина і осот – труднощі 
та випробування, прирікаючі людину на життя, сповне-
не праці та клопоту, – були призначені для її ж добра як 
частина виховного процесу, який передбачений у Божому 
плані спасіння людства від наслідків гріха, від вироджен-
ня й загибелі. У світі, хоча й грішному, панують не тільки 
скорботи й страждання. У самій природі закладена вістка 
надії й потіхи. На тернині ростуть квіти, а на стеблах, що 
покриті шипами, розквітають троянди.

Розділ 1
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На кожній бруньці, що розпукується, на кожній тра-
винці, котра проростає із землі, написано:“Бог є любов”. 
Чудові пташки, що наповняють повітря радісним співом, 
вишукані за кольором та досконалі своєю красою квіти, 
які поширюють аромат, величні дерева в лісі з розкішним 
зеленим листям – все свідкує про ніжну отцівську турботу 
нашого Бога та про Його бажання дати щастя Своїм дітям.

У Божому Слові відкривається Його характер. Він осо-
бисто проголосив про Свою любов та співчуття. У відповідь 
на молитву Мойсея: “Покажи мені славу Свою!” Він від-
казав: “Я переведу все добро Своє перед тобою…” (Вихід 
33:18, 19 [ввесь Мій характер] – переклад з англійської). 
Це й є Його слава. Господь пройшов перед Мойсеєм, та й 
викликнув: “Господь, Господь, – Бог милосердивий, і ми-
лостивий, довготерпеливий, і многомилостивий та правди-
вий, що дотримує милість для тисяч, що вибачає провину 
й переступ та гріх” (Вихід 34:6, 7). Він “довготерпеливий 
та многомилостивий”, “бо кохається в милості” (Йони 4:2; 
Михея 7:18).

Бог навернув нас до Себе безліччю ознак на небесах й 
на землі. Він намагається відкритися нам у світі природи, 
а також через найтісніші та найніжніші земні узи, котрі 
доступні серцю людини. Але й це не дає повного уявлення 
про любов до нас. Не дивлячись на всі ці свідчення, “ворог 
всякої правди” засліпив розуми настільки, що вони почали 
дивитися на Бога зі страхом, уявляючи Його суворим та 
невблаганним. Сатана прищепив людям думку, що головна 
риса характеру Бога – суворе правосуддя, Котрий для них 
є грізним суддею та вибагливим займодавцем. Він пред-
ставив справу так, ніби Творець тільки тим і займається, 
що слідкує за людьми та помічає всі їхні прогріхи, помилки, 
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аби потім покарати. Для того, щоб розвіяти цю похмуру 
тінь і відкрити світові безмежну любов Бога, Ісус прийшов 
у цей світ і жив серед людей.

Божий Син прийшов з небес, щоб відкрити нам Отця. 
“Ніхто Бога ніколи не бачив, – Однороджений Син, що в 
лоні Отця, Той Сам виявив був” (Від Івана 1:18). “І Отця не 
знає ніхто, окрім Сина, та кому Син захоче відкрити” (Від 
Матвія 11:27). Коли один з учнів попросив у Нього: “По-
кажи нам Отця”, Ісус відповів: “Стільки часу Я з вами, ти ж 
не знаєш Пилипе, Мене? Хто бачив Мене, той бачив Отця, 
то як же ти кажеш: “Покажи нам Отця” (Від Івана 14:8, 9).

Про Свою місію на землі Ісус сказав: “На Мені Дух 
Господній, бо Мене Він помазав, щоб Добру Новину зві-
щати вбогим. Поклав він Мене проповідувати полоненим 
визволення, а незрячим прозріння, відпустити на волю 
помучених” (Від Луки 4:18). Це було Його справою. Він 
ходив усюди, творячи добро й зціляючи всіх одержимих 
сатаною. Були села, де в жодному будинку більш не 
чувся стогін хворих, тому що Він, проходячи повз них, 
зцілив усіх стражденних. Його діла були доказом Його 
Божественного помазання. Усі справи Його життя ви-
різнялися любов’ю, милосердям і жалем; тому що всім 
Своїм серцем Він співчував людським синам. Він прийняв 
людську природу, щоб ввійти в людські потреби. Найбід-
ніші й найпростіші люди не боялися підходити до Нього. 
Маленькі діти горнулися до Нього. Вони любили сидіти в 
Нього на колінах і вдивлятися в Його замислене обличчя, 
яке сяяло любов’ю.

Ісус ніколи не приховував ні єдиного слова істини, але 
висловлював її завжди з любов’ю. У спілкуванні з людьми 
Ісус виявляв найбільшу тактовність і уважність. Він ніколи 
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не був грубим, суворим без необхідності, ніколи не запо-
діював непотрібного болю легковразливій душі та не до-
рікав людській слабкості. Він говорив істину, але говорив 
її завжди з любов’ю. Він осуджував лицемірство, невір’я 
й беззаконня, але в голосі Його були відчутні сльози, коли 
Він вимовляв гіркі слова осуду. Він оплакував улюблене 
місто Єрусалим, котре відмовилося прийняти Його – 
“дорогу, і правду, і життя”. Вони відкинули Його, свого 
Спасителя, але Він ставився до них з ніжністю і жалем. 
Життя Його було подвигом самозречення й турботи про 
інших. Дорогоцінною в Його очах була кожна душа. Він 
завжди тримався з божественною гідністю, але в той же 
час з найбільшою ніжністю схилявся над кожним членом 
Божої сім’ї. У кожній людині Він бачив грішну душу, заради 
спасіння якої Він прийшов.

Такий характер Христа, що відкрився в Його земному 
житті. Це характер Бога. Адже потоки Божественного 
жалю, який проявився в житті Христа, течуть із Отцівсько-
го серця до людських синів! Ісус, ніжний, милосердний 
Спаситель, був Богом, Що “з’явився в тілі” (1 до Тимофія 
3:16 – переклад з англійської).

Ісус жив, страждав і вмер заради того, щоб врятувати 
нас. Він став “страдником, знайомим з хворобами”, щоб 
залучити нас до вічної радості. Бог допустив, щоб Його 
улюблений Син, повний благодаті та правди, залишив 
оселі невимовної слави й зійшов у світ, зіпсутий і отрує-
ний гріхом, затьмарений тінню смерті та прокляттям. Він 
дозволив Йому залишити лоно Отцівської любові й по-
клоніння Ангелів і перетерпіти сором, наругу приниження, 
ненависть і смерть. “Кара на Ньому була за наш мир, Його 
ж ранами нас уздоровлено” (Ісаї 53:5). Погляньте на Його 
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страждання в пустелі, у Гефсиманії, на хресті! Непорочний 
Божий Син узяв на Себе тягар гріха. Він, в усьому єдиний 
з Богом, відчув у душі Своїй весь жах поділу між Богом і 
людиною, вчинений гріхом. От чому з Його вуст зірвався 
болісний лемент: “Боже Мій, Боже Мій, чому Ти Мене по-
кинув”? (Від Матвія 27:46). Тягар гріха, свідомість його 
жахливої ваги і поділ душі з Богом, – от, що розтрощило 
серце Божого Сина.

Але ця велика жертва була принесена не для того, щоб 
викликати в серці Отця любов до людини, чи розбудити в 
Ньому бажання спасати. Ні, ні! “Так бо Бог полюбив світ, 
що дав Сина Свого Однородженого, щоб кожен, хто ві-
рує в Нього не згинув, а мав життя вічне” (Від Івана 3:16). 
Отець любить нас не тому, що була принесена велика 
відкупительна Жертва. Саме навпаки: Він передбачив від-
купительну Жертву тому, що Він любить нас. Христос був 
Посередником, через Якого Він зміг вилити Свою безмежну 
любов на грішний світ. “Бог у Христі примирив світ із Со-
бою Самим” (2 до Коринтян 5:19). Бог страждав зі Своїм 
Сином. Душевна боротьба в Гефсиманськім саду, смерть 
на Голгофському хресті – ось плата, принесена безмежною 
любов’ю за наше відкуплення.

Ісус сказав: “Через те Отець любить Мене, що Я влас-
не життя віддаю. щоб знову прийняти його” (Від Івана 
10:17). Іншими словами: “Мій Отець так полюбив вас, що 
ще більше любить Мене за те, що Я віддаю Своє життя 
заради вашого відкуплення. Ставши вашим Заступником 
і Запорукою, віддаючи Своє життя, беручи на Себе ваші 
борги, ваші злочини, Я став ще дорожчим Моєму Отцю; 
тому що завдяки Моїй жертві Бог може бути праведним і 
виправдовуючим віруючого в Ісуса”.
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Ніхто, крім Божого Сина, не міг відкупити нас; тому що 
тільки Той, Хто був у лоні Отця, міг виявити Бога. Тільки Він, 
Котрий знав висоту й глибину Божої любові, міг відкрити 
її світу. Тільки безкінечно велика жертва Христа заради 
грішника – і ніщо інше – могла виразити любов Отця до 
заблудлих людей.

“Так бо Бог полюбив світ, що дав Сина Свого Одно-
родженого” (Від Івана 3:16). Він віддав Його не тільки для 
того, щоб Він жив серед людей, поніс їхні гріхи і вмер як 
жертва за них. Він віддав Його грішному людському роду. 
Христос повинен був жити їх турботами й потребами. Він, 
Котрий був одне з Богом, зв’язав Себе із синами людськи-
ми нерозривними узами. Ісус “не соромиться Він звати 
братами їх” (До Євреїв 2:11); Він – наша Жертва, наша 
Скеля, наш Брат, Котрий стоїть перед престолом Отця у 
вигляді людини й на віки вічні поєднавшись з викупленим 
Ним людством. Він – Син Людський. І все це для того, щоб 
підняти людину зі згубної прірви гріха, щоб він міг відо-
бражати Божу любов і розділяти радість святості.

Ціна нашого відкуплення – безмірно велика жертва 
нашого Небесного Отця, Котрий віддав Свого Сина на 
смерть заради нас, – повинна викликати в нас підне-
сене уявлення про те, якими можемо стати ми завдяки 
Христові. Натхненний апостол Іван, дивлячись на висоту, 
глибину, ширину Отчої любові до гинучого людства, спо-
внився захвату і благоговіння і, не знаходячи потрібних 
слів, аби виразити велич і ніжність цієї любові, закликає 
світ: “Подивіться, яку любов дав нам Отець, щоб ми були 
дітьми Божими” (1 Івана 3:1). Як високо оцінена людина! 
Згрішивши, людські сини стали підданими сатани. Через 
віру у відкупительну жертву Христа сини Адама можуть 
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знову стати Божими синами. Прийнявши людську природу, 
Христос підняв людство. Тепер грішні люди через зв’язок 
із Христом можуть справді стати гідними високого ймення 
“Божі сини”.

Ні з чим не зрівнянна така любов! Діти Небесного Царя! 
Яка дорогоцінна обітниця! Яка тема для найглибших розду-
мів! Яка неперевершена любов Бога до світу, який не любив 
Його! Ця думка здатна скорити душу і “полонити розум на 
послух” Богу. Чим більше ми вивчаємо божественний ха-
рактер у світлі хреста, тим краще ми розуміємо, як милість, 
любов і прощення з’єднуються зі справедливістю і право-
суддям, тим зрозумілішими стають незліченні свідчення 
безмежної любові Бога та Його ніжного жалю, котрий 
перевершує жалість матері до своєї дитини, яка заблукала.
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ГРIШНИК МАЄ ПОТРЕБУ В СПАСИТЕЛІ

При створенні людина була наділена шляхетними 
властивостями й урівноваженим розумом. Вона була до-
сконалою істотою і жила у згоді з Богом. Її думки були чис-
тими, наміри – святими. Однак, через непослух властивості 
душі стали порочними, і себелюбність витиснула із серця 
любов. Гріх настільки послабив людину, що їй стало не під 
силу самостійно протистояти злу. Вона зробилася бранцем 
сатани і залишилася б ним назавжди, якби Бог не втрутився 
особливим чином. Метою спокусника було зруйнувати той 
план, який Бог мав при створенні людини, і наповнити світ 
спустошенням та горем. Це відкрило б для нього можли-
вість указувати на все це зло й звинувачувати в ньому Бога, 
Котрий створив людину.

У своєму безгрішному стані людина радісно спілку-
валася з Творцем, “в Якому всі скарби премудрості й піз-
нання заховані” (До Колосян 2:3). Але після гріхопадіння 
вона уже не знаходила для себе радості у святому житті й 
прагнула сховатися від Бога. У такому стані й понині зна-
ходяться люди, які не пережили відновлення. У них немає 
згоди з Богом, і вони не знаходять радості в спілкуванні з 
Ним. Грішник не міг би бути щасливий у присутності Бога; 
він уникав би спілкування зі святими істотами. Якби він 
був допущений на небо, це не принесло б йому радості. 
Дух безкорисливої любові, що панує там, де кожне серце 
відгукується на безмежну любов Творця, не викликав би 
відповідного почуття в його душі. Інтереси, спонукання і 

Розділ 2
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думки безгрішних небожителів були б зовсім далекі йому. 
Він вніс би дисонанс у небесну мелодію. Життя на небі 
було б для нього болісним; йому б хотілося тільки одного: 
сховатися від Того, Хто є світло й зосередженням радості 
небожителів. Зовсім не за самовільним рішенням Бог не 
допускає грішників на Небо, а тому, що вони просто не 
змогли б там жити в силу своєї зіпсутості. Божа слава була 
б для них “огнем пожираючим”. Вони воліли б загинути, аби 
сховатися від Імені Того, Хто вмер заради їхнього спасіння.

Ми не можемо самостійно вибратися з прірви гріха, у 
якій ми опинилися. Зло живе в нас, і ми не в силах змінити 
себе. “Хто чистого вивести може з нечистого? Ані один!” 
“…Думка бо тілесна – ворожнеча на Бога, бо не кориться 
Законові Божому, та й не може” (Йова 14:4; До Римлян 
8:7). Культура, освіта, сила волі, людські зусилля ефективні 
у своїй сфері впливу, але тут вони непридатні. З їхньою 
допомогою можна домогтися зовні правильної поведінки, 
але не можливо змінити серце чи очистити джерела життя. 
Щоб грішна людина стала святою, необхідна сила, котра 
діє зсередини, нове життя згори. Ця сила – Христос. Тільки 
Його благодать може розбудити до життя змертвілі зді-
бності душі й залучити її до Бога та до святості.

Спаситель сказав: “Коли хто не народиться згори”, 
тобто, якщо людина не одержить нове серце, нові бажан-
ня, нові цілі та спонукання, що ведуть її до нового життя, 
“то не може побачити Божого царства” (Від Івана 3:3). 
Глибоко помиляються ті, котрі думають, начебто в людині 
необхідно лише розвивати те добре, що закладене в ній 
від природи. “А людина тілесна не сприймає речей, що від 
Божого Духа, бо їй це глупота, і вона їх зрозуміти не може, 
бо вони розуміються тільки духовно”; “не дивуйся тому, 
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що сказав Я тобі: Вам необхідно родитися згори” (1 до 
Коринтян 2:14; Від Івана 3:7). Про Христа написано: “І 
життя було в Нім, а життя було Світлом людей”; “під небом 
нема іншого Ймення, даного людям, що ним би спастися 
ми мали” (Від Івана 1:4; Дії 4:12). 

Добре, коли людина усвідомлює Боже милосердя, Його 
доброту й отцівську ніжність, коли вона бачить мудрість і 
справедливість Його закону й розуміє, що він заснований на 
вічному принципі любові, та тільки цього недостатньо. Усе 
це знав апостол Павло, коли проголошував: “Згоджуюсь із 
Законом, що він добрий”. “Тому то закон святий, і запо-
відь свята, і праведна, і добра”. Але при цьому з гіркотою, 
душевним болем і розпачем він додає: “…Я тілесний, про-
даний під гріх” (До Римлян 7:16, 12, 14). Він жадав чистоти, 
праведності, яких сам не в змозі був 
досягти, і з жалем вигукнув: “Не-
щасна я людина! Хто мене ви-
зволить від тіла цієї смерті?” 
(До Римлян 7:24). Цей крик 
розпачу виривався з обтяже-
них гріхом сердець усюди і 
за всіх часів. Усім їм дана 
лише одна відповідь: 
“Оце Агнець Божий, що 
на Себе гріх світу бере!” 
(Від Івана 1:29).

Божий Дух використовує численні образи та ілюстрації, 
щоб зрозуміло подати цю істину людям, котрі жадають 
звільнитися від тягара провини. Коли Яків, обдуривши 
Ісава, згрішив і втік з рідної домівки, він був пригнічений 
свідомістю своєї провини. Його, самотнього й бездомного, 
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відірваного від усього, що йому було дороге, найбільше 
мучила думка про те, що гріх, скоєний ним, розлучив його 
з Богом, що він залишений Небом. Пригнічений, сумний 
він ліг відпочити на голу землю. Довкола нього були тільки 
безлюдні пагорби, а над ним – зоряне небо. І ось уві сні він 
бачить дивне світло і примарні обриси широких сходів, 
що піднімаються, як йому здавалося, від землі, на якій він 
лежав, і ведучи нагору до самих воріт Неба. По цих сходах 
піднімалися й спускалися Божі Ангели, а із сяйва на самому 
верху доносився Божий голос, що говорить слова розради 
й надії. Так Якову було дано пізнати Того, Хто міг заповнити 
його потреби й наситити його спрагнену душу, – Спаси-
теля. З радістю і вдячністю Яків побачив дорогу, на якій 
він, грішник, міг відновити спілкування з Богом. Таємничі 
сходи, що він бачив уві сні, символізували Ісуса Христа – 
єдиного Посередника між Богом і людиною.

Про цей самий символ сказав Христос у розмові з На-
фанаїлом. Він сказав: “Відтепер ви побачите небо відкрите 
та Анголів Божих, що на Людського Сина підіймаються та 
спускаються” (Від Івана 1:51). Згрішивши, людина стала 
цуратися Бога; зв’язок між Небом і землею був перерваний. 
Прірва, що утворилася, виключила можливість спілкуван-
ня. Але завдяки Христу земля знову воз’єднана з Небом. 
Своїми заслугами Христос проклав міст через прірву гріха, 
і тепер Ангели можуть спілкуватися з людьми й служити їм. 
Христос з’єднує грішну людину в її слабості і безпорадності 
з Джерелом безмежної сили.

Усі мрії про прогрес, усі спроби духовно підняти люд-
ство даремні, якщо люди зневажають єдиним Джерелом 
надії і допомоги грішному людському роду. “Усяке добре 
давання та дар досконалий походить згори від Отця…” 
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(Якова 1:17). Без Нього неможлива справжня досконалість 
характеру. До Бога ж можна прийти тільки через Христа. 
Він говорить: “Я – дорога, і правда, і життя. До Отця не 
приходить ніхто, якщо не через Мене” (Від Івана 14:6).

Серце Боже переповнене любов’ю до Його дітей на 
землі, яка сильніше смерті. Віддавши Свого Сина, Він від-
дав нам усі скарби Неба в одному дарі. Життя, смерть і 
заступництво Спасителя, служіння Ангелів, заклики Духа, 
турбота Отця, Котрий діє над усіма і через усіх, повсякчас-
ний інтерес небожителів – усе це заради спасіння людства.

Будемо ж частіше думати про дивну Жертву, що була 
принесена заради нас, і спробуємо оцінити беззупинні 
зусилля, котрих Небо додає для спасіння заблудлих і по-
вернення їх у Отцівський дім. У дію приведені всі найсиль-
ніші спонукання і засоби. Найбільші нагороди за праведні 
діла, радості на Небі, спілкування з Ангелами, з люблячим 
Отцем і Його Сином, піднесення і розвиток усіх наших 
здібностей протягом нескінченної вічності – хіба все це 
не спонукує нас усім серцем і з любов’ю служити нашому 
Творцю і Спасителю?

З іншого боку, Божий суд над гріхом, неминуча відплата, 
деградація нашого характеру й остаточна загибель – усе це 
описано в Божому Слові, щоб застерегти нас від служіння 
сатані.

Невже ми залишимося глухими до милостивого за-
клику Бога? Що ще Він міг зробити для нас? Увійдемо ж 
у правильні стосунки з Тим, Хто полюбив нас настільки 
дивною любов’ю! Скористаємося запропонованими нам 
засобами, щоб уподібнитися Йому, повернутися до згоди 
й спілкування з Отцем, Сином і святими Ангелами, котрі 
посилаються на служіння людям.
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ПОКАЯННЯ

Як людина може ввійти у правильні стосунки з Бо-
гом? Як грішник може стати праведником? Тільки через 
Христа ми можемо бути приведені до згоди з Богом, Його 
святістю, але як нам прийти до Христа? Багато хто задають 
те ж питання, яке турбувало людей у день П’ятдесятниці, 
коли, усвідомивши свій гріх, вони запитували: “Що ж ми 
маємо робити?” Першим словом у відповіді Петра було: 
“Покайтеся” (Дії 2:37, 38). Трохи з годом, після цього, він 
сказав: “Покайтеся ж та наверніться, щоб Він змилувався 
над вашими гріхами” (Дії 3:19).

Покаяння містить жаль за скоєний гріх та відвернення 
від нього. Ми не відмовимося від гріха, якщо не усвідомемо 
його згубності; доти, поки наше серце не відвернеться від 
нього, у нашому житті не відбудеться справжньої зміни.

Більшість не розуміє справжньої природи покаяння. Люди 
жалкують про вчинений гріх і навіть зовні змінюють свою 
поведінку, оскільки бояться, що за їхні неправильні вчинки їм 
доведеться страждати. Але це не є покаянням в біблійному 
розумінні. Вони оплакують наслідки гріха, а не сам гріх. Таким 
був сум Ісава, коли він зрозумів, що назавжди втратив право 
первородства. Валаам, злякавшись Ангела, котрий стояв 
на його шляху з витягненим мечем, визнав свою провину, 
щоб не позбавитися життя: але він не відчував справжнього 
покаяння в гріху, відрази до зла. Він не змінив своїх намірів. 
Юда Іскаріот, зрадивши свого Господа, вигукнув: “Я згрішив, 
невинну кров видавши” (Від Матвія 27:4).

Розділ 3
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Жахливе відчуття приреченості й страх перед судом, 
що насувається, змусили його визнати це. Його лякали 
наслідки його вчинку, але в глибині душі він не журився 
і не шкодував про те, що зрадив непорочного Божого 
Сина і “зрікся Святого Ізраїлевого”. Єгипетський фара-
он, страждаючи від Божих покарань, визнавав свій гріх, 
щоб уникнути подальших страждань, але, як тільки кари 
припинялися, продовжував поводитися зухвало щодо 
Бога. Усі ці люди жалкували про наслідки гріха, але не 
про самий гріх.

Коли ж серце підкорюється впливу Божого Духа, то 
совість грішника пробуджується і він починає розуміти 
глибину і святість Божого закону, який є основою Божого 
правління на Небі й на землі. Світло, Котре “просвічує кож-
ну людину, що приходить на світ” (Від Івана 1:9), просвічує 
схованки душі й виявляє приховане в темряві. Грішник по-
чинає розумом і серцем розуміти свою провину. Він визнає 
праведність Господа та відчуває страх від того, що зі своїми 
пороками та нечистотою знаходиться в присутності Того, 
Кому відомі всі таємниці людської душі. Він бачить любов 
Бога, красу святості, радість чистоти. Він жадає очищения 
і зміни, щоб ввійти в спілкування з Небом.

Молитва Давида після його падіння виявляє собою 
приклад справжнього жалю про гріх. Його покаяння було 
щирим і глибоким. Він не намагався пом’якшити свою про-
вину й молився не заради того, щоб уникнути покарання, 
яке над ним нависло. Давид розумів жахливість свого 
злочину і порочність своєї душі, він відчував відразу до 
свого гріха. Він молився не тільки про прощення, але й про 
очищення серця. Він жадав випробувати радість святого 
життя, відновити згоду та спілкування з Богом. Погляньте, 
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якими словами, що йдуть із глибини серця, виражає він 
пережите ним: “Блаженний, кому подарований злочин, 
кому гріх закрито, блаженна людина, що Господь їй гріха 
не залічить, що нема в її дусі лукавства!” (Псалом 32:1, 2).

“Помилуй мене Боже, з великої милості Твоєї, і з велико-
го милосердя Свого загладь беззаконня мої! Обмий мене 
зовсім з мого беззаконня, й очисти мене від гріха мого, бо 
свої беззаконня я знаю, а мій гріх передо мною постійно… 
Очисти ісопом мене – і буду я чистий, обмий Ти мене – і 
я стану біліший від снігу… Серце чисте створи мені, Боже, 
і тривалого дух в моєму нутрі віднови. Не відкинь мене 
від Свого лиця, й не бери Свого Духа Святого від мене… 
Визволь мене від переступу кровного. Боже, Боже спа-
сіння мого, мій язик нехай славить Твою справедливість!” 
(Псалом 51:3-16).

Вчинити таке покаяння самотужки неможливо; його 
можна одержати тільки в Христа, Котрий “піднявся був 
на висоту… і дав дари людям” (Псалом 68:19 – переклад 
з англійської).

Саме в цьому питанні багато хто помиляється і тому не 
одержують тієї допомоги, котру Христос бажає їм надати. 
Їм здається, що вони не можуть прийти до Христа, якщо 
колись не покаються, і що покаяння готує дорогу до про-
щення їхніх гріхів. Дійсно, покаяння насправді, передує 
прощенню гріхів, тому що тільки зламане і розкаюване 
серце відчуває потребу в Спасителі. Але чи повинен гріш-
ник чекати, поки він покається, щоб потім йти до Ісуса? 
Чи має покаяння перетворюватися в бар’єр, що розділяє 
грішника зі Спасителем.

Біблія не вчить, що грішник повинен покаятися перш, 
ніж він зможе прийняти запрошення Христа: “Прийдіть до 
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Мене, усі струджені та обтяжені, – і Я вас заспокою!” (Від 
Матвія 11:28). Адже до справжнього покаяння веде сила, 
що виходить від Христа. Петро пояснив це у своєму звер-
танні до ізраїльтян, сказавши: “Його Бог підвищив Своєю 
правицею на – Начальника й Спаса, щоб дати Ізраїлеві 
покаяння і прощення гріхів” (Дії 5:31). Ми не можемо по-
каятися без Христового Духа, що пробуджує совість, так 
само як не можемо одержати прощення без Христа.

Христос – Джерело всякого доброго спонукання. Тіль-
ки Він може вкласти нам у серце відразу до гріха. Усяке 
прагнення до істини й чистоти так само, як і усвідомлення 
своєї гріховності, свідчить про те, що Його Дух впливає на 
наші серця.

Ісус сказав: “І, як буду піднесений з землі, то до Себе 
Я всіх притягну” (Від Івана 12:32). Христос повинен бути 
відкритий грішнику як Спаситель, Котрий вмер за гріхи 
світу; дивлячись на Божого Агнця, розп’ятого на Голгоф-
ському хресті, ми починаємо краще розуміти таємницю 
викуплення, і Божа доброта веде нас до покаяння. Своєю 
смертю заради спасіння грішників Христос виявив незбаг-
ненну любов. Ця любов, зрозуміла грішником, пом’якшує 
його серце, полонить розум і пробуджує у душі покаяння.

Справді, іноді людям стає соромно за гріховне життя, і 
вони залишають деякі зі своїх поганих звичок ще до навер-
нення до Христа. Але будь-яка їхня спроба стати кращим, 
їхнє щире бажання чинити правильно є ніщо інше, як про-
яв Христової сили, яка їх притягує. Не усвідомлений ними 
вплив діє на душу так, що совість пробуджується й у житті 
відбувається помітне виправлення. Христос спонукує їх 
дивитися на Свій хрест, щоб бачити Того, Хто був розп’ятий 
за їхні гріхи. Тоді їм відкривається Його заповідь, очевидною 
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стає порочність їхнього колишнього життя; вони бачать, які 
глибокі корені пустив у їхньому серці гріх. Вони починають 
частково розуміти праведність Христа і вигукують: “Що ж 
таке гріх, якщо потрібна була настільки велика ціна за ви-
куплення всіх, хто опинився в його полоні? Скільки ж треба 
було любові, страждання і приниження, аби ми не загинули, 
але мали вічне життя! Невже Бог так любить нас?”

Грішник може чинити опір цій любові, цій силі, що 
притягує його до Христа; однак, якщо він не стане проти-
витись, то неодмінно буде притягнутий до Ісуса; пізнаючи 
план спасіння, він прийде до підніжжя хреста з покаянням 
у своїх гріхах, які заподіяли стільки страждань улюбленому 
Божому Синові.

Той же Божественний Розум, Що так мудро усе вла-
штував у світі природи, звертається до людей і викликає 
в їхніх серцях невимовну спрагу чогось того, що вони не 
мають. І ніщо в цьому світі не може угамувати її. Дух Божий 
закликає їх шукати джерело миру та спокою – Христову 
благодать. Через видимий і невидимий вплив наш Спаси-
тель постійно намагається відвернути людей від гріховних 
насолод, які не можуть наситити душу, і привернути їхню 
увагу до незлічимих переваг, які вони можуть знайти в Ньо-
му. До всіх цих душ, котрі даремно намагаються напитися 
з розбитих водоймищ світу цього, звернена Божа вістка: 
“І хто прагне, хай прийде, і хто хоче, хай воду життя бере 
дармо!” (Об’явлення 22:17).

Якщо ви всім серцем прагнете до чогось кращого, до 
того, чого цей світ дати не може, визнайте це прагнення 
за голос Божий, звернений до вас. Просіть Його дати вам 
покаяння, відкрити вам Христа в Його безмежній любові, у 
Його досконалій чистоті. Любов до Бога й людини – прин-
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ципи Божого закону – знайшли досконале відображення 
в житті Спасителя. Безкорислива любов і добрі діла – ось, 
чим було сповнене Його життя. Коли ми дивимося на 
Нього, коли світло, що виходить від нашого Спасителя, 
опромінює нас, тільки тоді ми бачимо власну гріховність 
і зіпсутість.

Можливо, ми, подібно до Никодима, зваблюємо себе 
думкою, що живемо правильно, не робимо аморальних 
вчинків і нам, як всім іншим грішникам, не потрібно упо-
корювати серце перед Богом. Тільки у світлі, що виходить 
від Христа, ми зможемо побачити всю порочність наших 
сердець і зрозуміти, що кожен наш вчинок опоганений 
корисливими спонуканнями, ворожим ставленням до 
Бога. Ми починаємо усвідомлювати, що наша праведність 
насправді подібна до забрудненого одягу і що тільки кров 
Христа може очистити нас від скверни гріха й обновити 
наші серця за Його подобою.

І виявляється достатнім усього лише одного променя 
Божої слави, одного проблиску Христової чистоти, що про-
никла в душу, аби зробити кожну пляму в характері болісно 
помітною, і відкрити недоліки й пороки. Грішнику відкрива-
ється порочність його бажань, невірність серця, нечистота 
вуст. Він бачить, що його невірні дії кидали виклик закону 
Бога; серце його стискується від болю, відчуваючи на собі 
вплив Божого Духа. Дивлячись на чистий, непорочний 
характер Христа, він почуває огиду до самого себе.

Коли пророк Даниїл побачив славу, що оточує не-
бесного вісника, посланого до нього, він був пригнічений 
свідомістю власної слабкості та недосконалості. Описуючи 
почуття, випробувані ним під час чудесного видовища, він 
говорить: “А я зостався сам, і бачив це велике видіння, – і 
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не зосталося в мені сили, а краса обличчя мого змінилася 
й знищилася, і я не задержав, в собі сили” (Даниїла 10:8). 
Людина, що випробувала на собі такий вплив, ненавидітиме 
свою себелюбність, свій егоїзм і прагнутиме, приймаючи 
вірою Христову праведність, досягти внутрішньої чистоти, 
яка б відповідала Божому закону і характеру Христа.

Апостол Павло пише, що “щодо праведності в законі” – 
поки питання стосувалося зовнішніх справ – він був “не-
винний” (До Филип’ян 3:6); але коли йому стала зрозуміла 
духовна сторона закону, він побачив свою гріховність. За 
буквою закону, якщо віднести її до зовнішніх учинків, як 
це звичайно робиться, він стримувався від гріха; але коли 
він проникнув у глибину святих заповідей і побачив себе 
таким, яким його бачив Бог, йому довелося упокоритися і 
визнати свою провину. Апостол говорить: “А я жив колись 
без Закону, але, коли прийшла заповідь, то гріх ожив, а я 
вмер” (До Римлян 7:9, 10). Коли він зрозумів духовну при-
роду Божого закону, гріх став перед ним у всій справжній 
огидності, і його висока думка про себе зникла.

Бог не вважає всі гріхи однаково тяжкими; Він, як і 
люди, по-різному оцінює ступінь вини, але ніякий гріх не 
є малим в Божих очах. Думка людини пристрастна і недо-
сконала, а Бог судить про все так, яким воно є насправді. 
Пияком нехтують; йому говорять, що його гріх закриє йому 
доступ до раю. У той же самий час, гордість, себелюбність 
і жадібність дуже часто залишаються без засудження, але 
саме ці гріхи найбільш образливі для Бога, тому що вони 
являють собою пряму протилежність Його доброті та 
людинолюбству, і тієї безкорисливої любові, яка панує в 
атмосфері безгрішного Всесвіту. Людина, що скоїла тяжкий 
гріх, може відчувати сором, усвідомлювати свою ганьбу і 
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потребу у благодаті Христа; але гордий ні в чому не має 
потреби, тому його серце закрите для Христа і Його не-
злічимих благословень.

Бідолаха митар, що молився: “Боже, будь милостивий до 
мене грішного!” (Від Луки 18:13), вважав себе вкрай нечес-
тивою людиною. Так само ставилися до нього і оточуючі. Але 
він усвідомлював свою потребу. Обтяжений тягарем провини 
і сорому, він став перед Богом, просячи Його про милість. 
Його серце було відкрите для благодатної дії Божого Духа, 
звільняючого від влади гріха. Хвалькувата ж, сповнена власної 
праведності молитва фарисея свідчила про те, що його серце 
закрите для впливу Святого Духа. Він був далекий від Бога і 
тому не усвідомлював, що у своїй порочності не мав нічого 
загального з Божественною святістю. Він не відчував ніякої 
потреби й тому нічого не одержав.

Якщо ви усвідомлюєте свою гріховність, не чекайте, 
поки самі виправитеся. Дуже багато хто вважають себе 
недостатньо гарними, щоб прийти до Христа. Невже ви 
сподіваєтеся стати кращими своїми власними зусиллями? 
Але “Чи мурин відмінить коли свою шкіру, а пантера – ті 
плями свої? Тоді зможете й ви чинити добре, навчені чини-
ти лихе!” (Єремії 13:23). Допомога для нас – тільки в Бозі. 
Ми не повинні чекати, поки в нас з’являться більш пере-
конливі докази, більш свята вдача, поки нам представиться 
більш сприятлива можливість. Самі ми нічого не зможемо 
зробити. Ми повинні прийти до Христа такими, якими ми є.

Але ніхто хай не зваблює себе думкою, що Бог, по Своїй 
великій любові та милості, врятує навіть тих, хто відкидає 
Його благодать. Крайню огидність гріха можна зрозуміти 
тільки у світлі Голгофського хреста. Якщо хтось стверджує, 
що Бог занадто добрий, щоб відкинути грішника, нехай він 
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подивиться на Голгофу. Христос узяв на Себе провину гріш-
них людей і постраждав за них саме тому, що для спасіння 
людини не було іншого шляху, і без цієї жертви людство не 
могло б позбутися від опоганюючої сили гріха, і відновити 
спілкування зі святими істотами. Аби люди змогли знову 
почати жити духовним життям, Христос узяв на Себе про-
вину за їхню неслухняність, постраждав за їхні гріхи. Любов, 
страждання і смерть Божого Сина свідчать про жахливість 
гріха й про те, що позбутися від влади гріха та жити більш 
піднесеним життям можна тільки підкорившись Христу.

Іноді люди, які не бажають покаятися, вказують на 
тих, котрі називають себе християнами. Вони говорять: 
“Я не гірший, ніж вони. У них не більше самовідданос-
ті, розважливості й шляхетності, ніж у мене. Вони так 
само, як і я, віддаються задоволенням і самодогоді”. 
Таким чином, вони використовують недоліки людей 
для виправдання своєї власної безтурботності. Але гріх 
і недоліки інших не можуть бути вибаченням для нас, 
тому що Господь дав нам за зразок для наслідування не 
смертну людину, яка помиляється, а незаплямованого 
Божого Сина. Ті, котрі скаржаться на негідну поведінку 
християн, повинні б самі показати своїм життям кращий 
приклад. Якщо вони так добре розуміють, яким повинен 
бути християнин, чи не збільшує це їхню власну прови-
ну? Вони знають, як варто правильно чинити, і все-таки 
відмовляються робити так.

Зволікання небезпечне. Не відкладайте визнання своїх 
гріхів! Тисячі й тисячі людей роблять цю помилку на свою 
вічну загибіль. Шукайте чистоти серця через зв’язок із 
Христом! Немає потреби говорити тут про короткочаст-
ність і невизначеність життя. Однак не можна мовчати 
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про небезпеку – небезпеку, котра недостатньо зрозуміла 
багатьом. Вона полягає в небажанні людей невідкладно 
уступити заклику Божого Духа назавжди залишити гріх. 
Яким би малим не здавався гріх, усякий, що потурає йому, 
ризикує загинути навіки. Не переможене нами, у кінцевому 
результаті, перемагає і губить нас.

Адам і Єва запевняли самих себе, що з’їсти заборонений 
плід – це занадто незначна провина і вона не зможе спричи-
нити за собою тих жахливих наслідків, про які попереджав 
їх Бог. Однак ця мала провина була порушенням незмінного 
святого Божого закону. Вона розлучила людину з Богом і 
відкрила шлюзи смерті і невимовного горя, що заполонило 
наш світ. Зі століття в століття з землі постійно лунають 
крики страждальців. Усе створіння зітхає, несучи на собі 
наслідки людського непослуху. І в самім небі залишаються 
сліди людського протистояння Богу. Голгофський хрест 
стоїть як пам’ятник дивовижної жертви, що була необхідна 
для викуплення порушників Божого закону. Не будемо ж 
легковажно відноситися до гріха!

Кожне порушення Божого Закону, зневага благодаттю 
Христа позначається на нас самих, озлобляючи серце, по-
слабляючи волю, притупляючи сприйняття. Ми стаємо не 
тільки менш схильними до покірності, але й менш здатними 
слухати ніжний заклик Божого Святого Духа.

Багато хто заспокоюють свою стривожену совість дум-
кою, що вони зможуть залишити дорогу зла, коли тільки 
цього захочуть. Їм здається, що вони можуть зневажати 
милостивими закликами Бога і все-таки чути їх знову й 
знову. Вони думають, що, засмучуючи Духа благодаті у 
своєму житті й стаючи на сторону сатани, вони в момент 
найбільшої небезпеки зможуть змінити свої дороги. Але 
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це не так легко зробити. Життя в гріху так відбивається 
на характері, що лише в декого згодом може з’явитися 
бажання стати подібними до Христа.

Навіть одна недобра риса характеру, одне гріховне 
бажання, постійно виношуване в серці, зрештою, зводить 
нанівець силу Євангелії. Усяка догода гріхові веде душу від 
Бога. Людина, що виявляє завзяте невір’я і холодну байдуж-
ність до божественної істини, у кінцевому результаті, сама 
пожне те, що посіяла. В усій Біблії немає більш серйозного 
застереження від легковажного відношення до зла, ніж 
слова мудрого Соломона про те, що грішник “повороззям 
свого гріха буде зв’язаний” (Приповісті 5:22).

Христос готовий звільнити нас від гріха, але Він не 
примушує нас до цьому насильно. Якщо, утверджуючись 
в гріху, ми цілком схилилися на сторону зла й не бажаємо 
звільнитися і прийняти Божу благодать, що спасає, що тоді 
Він ще може зробити для нас? Ми самі губимо себе завзя-
тим відкиданням Його любові. “Ось тепер час приємний, 
ось тепер день спасіння!” (2 до Коринтян 6:2). “Сьогодні, 
як голос Його ви почуєте, не робіть затверділими ваших, 
сердець” (До Євреїв 3:7, 8).

“…Чоловік бо дивиться на лице, а Господь дивиться на 
серце” (1 Самуїла 16:7) – мінливе, норовливе людське 
серце з усіма суперечливими почуттями радості та суму, 
серце, у якому так багато нечистоти й обману! Богу відкриті 
наші спонукання, наміри й цілі. Йдіть же до Нього, якою б не 
була порочною ваша душа! Подібно Псалмисту, відкриємо 
її таємні куточки перед Всевидющим поглядом, просячи: 
“Випробуй, Боже, мене, – і пізнай моє серце, досліди Ти 
мене, і пізнай мої задуми і побач, чи не йду я дорогою злою, 
і на вічну дорогу мене попровадь” (Псалом 139:23, 24).
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Багато людей задовольняються тільки релігією розуму 
та “виглядом благочестя” у той час, як їхнє серце залиша-
ється неочищеним. Моліться: “Серце чисте створи мені. 
Боже, і тривалого духа в моєму нутрі віднови!” (Псалом 
51:12). Будьте ж чесні із самими собою! Будьте ревними та 
наполегливими, при цьому чиніть так, як ви чинили б при 
небезпеці, котра загрожувала б вашому життю! Це питання 
має бути вирішене між Богом і вашою власною душею – 
вирішене для вічності. Марна надія, за яку ви намагалися 
триматися, може виявитися для вас фатальною.

Вивчайте Боже Слово з молитвою! Це Слово відкри-
ває вам у Божому законі та в житті Ісуса Христа великі 
принципи святості, “без якої ніхто не побачить Господа” 
(До Євреїв 12:14). Воно переконує нас у гріховності й ясно 
вказує дорогу спасіння. Його необхідно слухати як голосу 
Бога, який звернений до вашої душі.

Побачивши жахливість гріха й справжній стан свого 
серця, не будемо віддаватися розпачу. Адже Христос 
прийшов спасти грішників. Нам зовсім не потрібно схи-
ляти Бога до себе, тому що – о дивовижна любове! – “Бог 
у Христі примирив світ із Собою Самим” (2 до Коринтян 
5:19). Своєю ніжною любов’ю Він притягує до Себе серця 
Своїх заблудлих дітей. Жоден із земних батьків не може 
так терпляче ставитися до своїх дітей, котрі помиляються, 
як Бог ставиться до дітей Землі. Ніхто не може з більшим 
співчуттям і більшою любов’ю кликати заблудлого, ніж 
Він. Усі Його обіцянки й застереження є ні що інше, як ви-
раження Його невимовної любові.

Коли сатана говорить вам, що ви – великий грішник, 
тоді подивіться на Свого Відкупителя і говоріть про Його 
заслуги. Що дійсно може допомогти вам, так це споглядан-
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ня світла, яке сяє від Нього. Визнайте ваш гріх, але скажіть 
дияволу, що “Ісус Христос прийшов у світ спасти грішних” 
(1 до Тимофія 1:15) і що ви можете бути спасенними Його 
неперевершеною любов’ю. Якось Ісус розповів Симонові 
про двох боржників. Один з них був винен своєму пану 
невелику суму грошей, інший – дуже багато. Пан простив 
їм обом. Христос запитав Симона: “котрий із них більше 
полюбить його?”, Симон відповів: “Той, кому більше про-
стив” (Від Луки 7:43). Ми були великими грішниками, але 
Христос умер, щоб дарувати нам прощення. Його жертва 
достатньо велика, щоб просити Отця про наше спасіння. 
Ті, кому Він більше простив, полюблять Його більше. 
Ближче, ніж інші, вони стоятимуть біля Його престолу та 
прославлятимуть Його за велику любов і безмежну жертву. 
Чим повніше ми розуміємо любов Бога, тим краще усві-
домлюємо згубність гріха. Коли ми бачимо, яка велика 
Божа милість до нас, коли ми починаємо розуміти велич 
безмежної жертви, принесеної Христом заради нас, тоді 
серце зворушується в любові та покаянні.
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ВИЗНАННЯ ПРОВИНИ

“Хто ховає провини свої, тому не ведеться, а хто при-
знається та кидає їх, той буде помилуваний” (Приповісті 
28:13).

Божа милість! На яких простих, розумних і справедли-
вих умовах вона може бути отримана! Господь не вимагає, 
щоб ми зморювали себе для того, щоб одержати прощення 
гріхів. Нам не потрібно робити далекі та стомлюючі па-
ломництва чи карати своє тіло, щоб заслужити схвалення 
Всевишнього й відкупити свої беззаконня. Хто зізнається 
у своїх гріхах і кидає їх, той буде помилуваний.

Апостол говорить: “Отже, признайтесь один перед 
одним у своїх прогріхах і моліться один за одного, щоб 
вам уздоровитись” (Якова 5:16). Зізнайтесь у своїх гріхах 
перед Богом, тому що тільки Він може простити їх, а у 
своїх прогріхах – один перед одним. Якщо ви скривдили 
свого друга чи сусіда, ви повинні визнати, що помилися, а 
його обов’язок – охоче простити вас. Потім вам потрібно 
просити прощення в Бога, тому що скривджений вами 
брат – Божа власність і, завдавши йому болю, ви згріши-
ли проти його Творця і Відкупителя. Розповісти про все 
єдиному справжньому Посереднику, нашому великому 
Первосвященику, “випробуваного в усьому, подібно до нас, 
окрім гріха”, Котрий “співчуває слабостям нашим” і очищає 
нас від усякої плями й пороку (До Євреїв 4:15).

Люди, які не упокорили себе перед Богом і не визнали 
себе винними, не виконали головної умови, з-за якої Бог 

Розділ 4
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може прийняти їх. Якщо ми не пережили такого покаян-
ня, про яке згодом не приходиться шкодувати, якщо ми в 
справжній смиренності серця й у зламанні духу не визнали 
своїх гріхів й не зненавиділи свої беззаконня, ми ще по-
справжньому не прагнули одержати прощення гріхів. Не 
зробивши цього, ми не могли знайти Божого миру. Наші 
минулі гріхи залишаються не прощеними тільки за однією 
причиною: ми не бажаємо упокорити своє серце і виконати 
умови, викладені в Божому Слові. У цьому відношенні нам 
дані зрозумілі та визначені настанови. Визнання гріхів – у 
товаристві чи наодинці – повинно бути виражене щиро та 
добровільно; грішника не можна примушувати до цього. 
Воно не повинно відбуватися легковажно й недбало, не 
можна примушувати того, хто ще не усвідомив огидного 
характеру гріха. Тільки сповідання, котре є злитям таємних 
почуттів душі, знаходить дорогу до безмежно милосердного 
Бога. Псалмист говорить: “Господь зламаносердим близь-
кий, і впокорених духом спасає” (Псалом 34:19).

Справжнє визнання свого гріха завжди відрізняється 
конкретністю та визначеністю. Одні гріхи можуть бути від-
криті тільки перед Богом; інші повинні бути визнані перед 
людьми, які через них постраждали; треті можуть бути 
спрямовані проти суспільства і тому повинні бути визнані 
перед усіма. Але усяке визнання має бути конкретним, по 
суті. Ви повинні зізнатися саме в тих гріхах, у яких винні.

У дні Самуїла ізраїльтяни відступили від Бога. Вони 
страждали від наслідків свого гріха, тому що зневірилися 
у Бозі, втратили здатність розпізнавати, що Його могут-
ність і мудрість керують народом, зневірилися в Його 
здатності захищати й виправдовувати Свою справу. Вони 
відвернулися від великого Правителя Всесвіту і побажали 
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мати такий же державний устрій, як і в сусідніх народів. 
Перш, ніж вони знайшли мир, вони зрозуміло та виразно 
визнали свою провину: “Понад усі наші гріхи додали ми ще 
й оце зло, що зажадали для себе царя” (1 Самуїла 12:19). 
Їм потрібно було зізнатися саме в тому гріху, у якому їм 
докоряла совість. Їхня невдячність гнітила їхні душі й роз-
діляла їх з Богом.

Визнання свого гріха без справжнього покаяння і ви-
правлення не може бути прийняте Богом. У житті пови-
нні відбутися рішучі зміни; все образливе для Бога має 
бути вилучено. Такий плід справжнього покаяння в гріху. 
Нам зрозуміло сказано, що від нас очікується: “Умийтесь, 
очистіть себе! Відкиньте зло ваших учинків із-перед очей 
Моїх, перестаньте чинити лихе! Навчіться чинити добро, 
правосуддя жадайте, карайте грабіжника, дайте суд сироті, 
за вдову заступайтесь!” (Ісаї 1:16, 17). “Заставу поверне 
несправедливий, грабунок відшкодує, ходитиме уставами 
життя, щоб не чинити кривди, то конче буде він жити, не 
помре!” (Єзекіїля 33:15). Апостол Павло так пише про 
плоди справжнього покаяння: “Бо ось саме це, що ви засму-
тились для Бога, яку пильність велику воно вам зробило, 
яку оборону, яке обурення, який страх, яке бажання, яку 
горливість, яку помсту! Ви в усім показали, що чисті ви в 
справі” (2 до Коринтян 7:11).

Гріх убиває моральне сприйняття, тому грішник не зау-
важує недоліків у своєму характері й не розуміє жахливості 
заподіяного ним зла. Якщо він не покориться переконуючій 
силі Святого Духа, то не усвідомить до кінця свого гріха. 
Його визнання не будуть щирими та серйозними. Визнаючи 
свою провину під тиском викриття, він усякий раз буде 
намагатися виправдати себе, посилаючись на обставини.
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Адамові та Єві було страшно та соромно, коли вони з’їли 
заборонений плід. Спочатку вони думали лише про те, як 
виправдати свій гріх і уникнути смерті. Коли Господь за-
питав про скоєний ними гріх, Адам відповів так, що частина 
провини за скоєне покладалася на Бога та Єву: “Жінка, що 
дав Ти, щоб зо мною була, вона подала мені з того дерева, – 
і я їв”. Дружина, у свою чергу, звинуватила змія, сказавши: 
“Змій спокусив мене, і я їла” (Буття 3:12, 13). Навіщо Ти 
створив змія? Навіщо Ти пустив його до Еденського саду? 
Ці запитання нібито малися на увазі в її відповіді й робили 
Бога відповідальним за їхнє падіння. Дух самовиправдання 
був породжений батьком неправди і виявляє себе у всіх 
синах і дочках Адама. Подібні визнання не надихаються 
Божественним Духом і не можуть бути прийняті Богом. 
Людина, яка пережила справжнє покаяння, візьме на себе 
всю повноту відповідальності за свій гріх і визнає свою 
провину без усякого лукавства та лицемірства. Подібно 
бідоласі-митарю, що не смів очей звести до неба, вона буде 
молитися: “Боже, будь милостивий до мене, грішного!”. 
Ті, хто визнають свої провини будуть виправдані, тому 
що кров Ісуса і Його заступництво зроблять це можливим.

У Божому Слові приведені приклади справжнього пока-
яння і смирення. Біблія говорить про людей, що визнававали 
свій гріх, не намагаючись вибачити чи виправдати його. 
Апостол Павло не приховував свого гріха. Він виставляє його 
в найнепривабливішому світлі, не намагаючись зменшити 
своєї провини. Він говорить: “… Багато кого зо святих до 
в’язниць я замкнув, як отримав був владу від первосвя-
щеників; а як їх убивали, я голос давав проти них. І часто 
по всіх синагогах караючи їх, до богозневаги примушував 
я, а лютуючи вельми на них переслідував їх навіть по за-
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кордонних містах” (Дії 26:10, 11). Апостол, не вагаючись, 
заявляє: “Христос Ісус прийшов у світ спасти грішних, із яких 
перший – то я” (1 до Тимофія 1:15).

Смиренне й зламане серце, скорене справжнім покаян-
ням, зможе хоча б частково осягнути Божу любов і жертву, 
принесену на Голгофі. Як син визнає свої провини перед 
люблячим батьком, так грішник, котрий по-справжньому 
кається, відкриє Богові усі свої беззаконня. “Коли ми свої 
гріхи визнаємо, – говорить Біблія, – то Він, вірний та 
праведний, щоб гріхи нам простити, та очистити нас від 
неправди всілякої” (1 Івана 1:9).
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ПОСВЯЧЕННЯ

Божа обіцянка говорить: “I будете шукати Мене, i зна-
йдете, коли шукатимете всім своїм серцем” (Єремії 29:13). 

Від нас очікується повна віддача Богу, щоб відбулася 
така зміна, при якій в нас могла б бути відновлена поді-
бність до Нього. За своєю природою ми відчужені від Бога. 
Святий Дух так описує наш стан: “мертві були через ваші 
провини й гріхи”, “хвора ваша вся голова”, “все серце бо-
ляще”, “нема цілого місця на ньому”. Сатана міцно тримає 
нас у своїх тенетах, “він уловив …для роблення волі своєї” 
(До Ефесян 2:1; Ісаї 1:5, 6; 2 до Тимофія 2:26). Бог бажає 
зцілити й звільнити нас. Але оскільки для цього потрібно 
корінне перетворення і відновлення всього нашого єства, 
ми повинні цілком підкоритися Йому.

Боротьба зі своїм “я” – це найбільша битва, яку коли-
небудь, приходилося вести людям. Щоб упокорити своє 
“я”, повністю підкоритися Божій волі, потрібно докладати 
зусиль. Без самовіддачі Богу для людини неможливе нове 
життя у святості.

Правління Бога не засноване на сліпій покорі, на бо-
жевільному підпорядкуванні, як це хотів би представити 
сатана. Бог закликає до розуму й совісті Своїх створінь. 
Він пропонує людям: “Прийдіть i будемо правуватися” 
(Ісаї 1:18). Він не примушує нашу волю і приймає лише 
добровільне розумне поклоніння. Слухняність з примусу 
виключила б можливість всебічного розумового і мораль-
ного розвитку. Воно перетворило б людину на робота. Це 

Розділ 5
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суперечить волі Творця. Він бажає, щоб людина – вінець 
Його творіння – досягла найвищого розвитку. Бог пропонує 
нам вище блаженство й бажає ввести нас до нього силою 
Своєї благодаті. Він закликає нас віддатися Йому, аби Він 
міг здійснити в нас Свій задум. За нами вибір: чи бажаємо 
ми звільнитися від рабства гріха, щоб приєднатися до 
свободи Божих дітей?

Віддаючи себе Богу, ми повинні неодмінно відмовитися 
від усього, що розділяє нас з Ним. Ось чому Спаситель 
говорить: “Так ото і кожен із вас, який не зречеться усього, 
що має, не може бути учнем Моїм” (Від Луки 14:33). Ми по-
винні відмовитися від усього, що відволікає серце від Бога. 
Ідолом багатьох людей є мамона. Багатство приваблює 
багатьох людей. Любов до грошей, жага збагачення – це 
золотий ланцюг, яким вони прикуті до сатани. Інші най-
більше прагнуть до слави й почестей. Життя без турбот і 
відповідальності є ідолом інших. Але ці рабські окови по-
винні бути розбиті. Ми не можемо наполовину належати 
Господу, а наполовину – світу. Ми не є дітьми Божими, 
якщо не належимо Йому повністю.

Деякі стверджують, що служать Богу, хоча покладають-
ся на власні зусилля в тім, що стосується виконання Його 
закону, формування праведного характеру та спасіння. Ці 
люди не відчули ще всім серцем любов Христа. Вони праг-
нуть неухильно виконувати свої християнські обов’язки як 
вимоги Бога, щоб у такий спосіб здобути собі вічне життя. 
Така релігія нічого не дає. Коли Христос живе в серці, наша 
душа настільки наповнюється Його любов’ю і радістю 
спілкування з Ним, що вже більше не може обходитися 
без Нього. Роздумуючи про Нього, ми забуваємо про своє 
“я”, усі наші вчинки спонукувані любов’ю до Христа. Усі, 



39

хто почувають силу притяжіння Божої любові, не думають 
про те, як задовольнити вимоги Бога ціною найменших 
жертв зі свого боку. Вони прагнуть жити в повній згоді з 
волею свого Відкупителя, готові з радістю залишити все 
й повністю присвятити себе досягненню обраної мети. 
Якщо в серці християнина немає цієї глибокої любові, його 
релігія – лише слова, обман і важкий тягар.

Можливо, ви вважаєте, що, віддаючи Христу все, ви 
йдете на занадто велику жертву? Тоді запитайте себе: “Що 
віддав Христос заради мене?”. Заради нашого спасіння 
Божий Син віддав усе – життя, любов, страждання. Він 
віддав нам усе Своє серце, усю Свою любов. Невже ж ми, 
люди, котрі неварті такої любові, закриємо для Нього наші 
серця? Кожної миті ми користуємося Його благословення-
ми й саме з цієї причини не можемо повністю усвідомити, 
з якої безодні неуцтва й страждань витягнуті. Чи можемо 
ми дивитися на Того, Кого прокололи наші гріхи, зали-
шаючись байдужими до Його любові та жертви? Бачачи, 
як упокорив Себе Господь, чи можемо нарікати на те, що 
наша дорога до життя проходить повз важку боротьбу і 
самоприниження?!

Багато гордіїв запитують: “Навіщо потрібно каятися 
й упокорюватися? Невже я без цього не можу бути упев-
неним, що Бог приймає мене?” Подивіться на Христа. Він 
був безгрішним; більш того, Він був Небесним Царем, але 
заради викуплення людського роду став Жертвою за гріх. 
Він “із злочинцями був порахований, хоч гріх багатьох Сам 
носив і заступавсь за злочинців” (Ісаї 53:12).

Від чого ми відмовляємося, коли віддаємо Христу все? 
Від скверн гріха, щоб Ісус очистив нас Своєю кров’ю і спас 
Своєю незрівнянною любов’ю. Однак іншим людям зда-
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ється, що все залишити надто важко. Такі думки й слова 
повинні були б викликати в нас почуття сорому.

Бог не вимагає, щоб ми відмовилися від того, що слу-
жить для нашого добра. Він завжди діє в інтересах Своїх 
дітей. І тим, хто ще не обрав Христа, важливо зрозуміти, 
що Бог пропонує їм щось незрівнянно краще, аніж те світ-
ське, що вони самі для себе шукають. Людина заподіює 
собі найбільшої шкоди, коли думає і діє усупереч Божій 
волі. Не можна бути по-справжньому щасливим, йдучи 
забороненою Богом дорогою. Адже тільки Він знає, що 
саме для нас краще, і усе робить для нашого добра. Дорога 
гріха – це дорога страждання й загибелі.

Помиляються ті, хто думає, що Богу приємно дивитися 
на страждання Своїх дітей. Усе Небо зацікавлене в щасті 
людини. Наш Небесний Отець не позбавляє радості Своїх 
дітей. Бог закликає нас відмовитися лише від того, що веде 
до страждання й розчарування, закриє для нас дорогу до 
щастя та вічного життя. Спаситель світу приймає людей 
такими, які вони є: із усіма їх недоліками, слабкостями та 
недосконалостями. Він не тільки очищає їх від гріхів і дарує 
викуплення Своєю кров’ю, але й задовольняє заповітні ба-
жання усіх, хто згодний нести Його “тягар”. Він хоче дати 
мир і спокій усім, хто приходить до Нього за хлібом життя. 
Ісус закликає нас до виконання лише тих обов’язків, котрі 
поведуть нас до вершини блаженства. Цього стану ніколи 
не зможуть відчути ті, хто противиться Його волі. Людина, 
у серці якої живе Христос, за словами апостола, – “надія 
слави”, має повноту радості в житті.

Багато хто запитують: “Як мені дати Богу керування 
моїм життям?”. Ви бажаєте це зробити, але не маєте в собі 
моральної сили, поневолені сумнівами й перебуваєте під 
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владою гріховних звичок. Ваші обіцянки та рішення валять-
ся, як картковий будиночок. Ви не можете керувати своїми 
думками, спонуканнями, захопленнями. Нездійсненні обі-
цянки й зобов’язання змушують Вас засумніватися у влас-
ній щирості. Вам здається, що Бог не може Вас прийняти. 
Але не варто падати у відчай. Потрібно зрозуміти, що таке 
справжня сила волі. У природі людини – це керуюча сила, 
яка виявляє себе при прийнятті рішень. Усе залежить від 
правильної дії волі. Бог дав людині здатність робити ви-
бір. І цією здатністю треба користуватися. Ви не зможете 
змінити своє серце, ви не зможете самі представити Богу 
свою любов, але ви зможете обрати, щоб служити Йому. 
Ви в силах віддати Йому свою волю. Тоді Він буде робити 
у вас “і бажання, і дію по своєму благоволінню”. Тоді ви 
будете цілком знаходитися під керівництвом Христового 
Духа, ваші почуття будуть зосереджені на Ньому, ваші 
думки прийдуть у згоду з Ним.

Похвально прагнути до святості й добра. Але якщо об-
межитися одними бажаннями, ніякої користі це не принесе. 
Багато хто будуть загублені, незважаючи на те, що вони 
сподівалися і бажали бути християнами. Свою волю вони 
не підкорили Богу й не обрали бути сьогодні християнами.

Ваше життя може цілковито змінитися, якщо ви скеру-
єте свою волю в правильне русло. Віддаючи її Христу, ви 
залучитеся підтримкою і допомогою наймогутнішої Істоти 
у Всесвіті. Ви знайдете силу згори, яка допоможе вам бути 
непохитними в цьому світі, і, таким чином, завдяки постійній 
покорі Богу ви зможете жити новим життям, життям віри.
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ВІРА І ПРИЙНЯТТЯ

Коли Святий Дух пробудужує совість, ви починаєте 
бачити згубність гріха та його руйнівну силу, відчуваєте 
комплекс провини. Бачачи, яке горе приносить гріх, ви 
дивитеся на нього з огидою, усвідомлюєте, що він розлучив 
вас з Богом і поневолив. Чим більше ви боретеся з ним, 
тим зрозуміліше бачите свою безпорадність, внутрішню 
зіпсованість і нечистоту. Розумієте, що у вашому серці 
міцно укоренилися гріх і себелюбність. Жадаєте прощен-
ня, чистоти, свободи. Як же вам прийти до згоди з Богом, 
уподібнитися Йому?

Внутрішній мир – от, що вам потрібно: прощення від 
Бога й любов у серці. Ні гроші, ні інтелект, ніякі людські 
знання не зроблять Вас власником цього миру. Безглуздо 
намагатися придбати його своїми зусиллями. Бог пропо-
нує його вам безкоштовно, “без срібла… і без платні” (Ісаї 
55:1). Він уже дарований вам. Потрібно тільки простягнути 
руку та взяти його. Господь говорить: “Коли ваші гріхи 
будуть, як кармазин, – стануть білі, мов сніг; якщо будуть 
червоні, – немов багряниця, – то стануть мов вовна вони” 
(Ісаї 1:18), “І дам вам нове серце й нового духа дам у ваше 
нутро” (Єзекіїля 36:26).

Ви визнали свої гріхи і залишили їх. Зважилися віддати 
себе Богу. Тепер йдіть до Нього і просіть Його очистити 
вас від гріхів, дати вам нове серце. І вірте, що станеться 
це, тому що Він обіцяв. Цьому учив Христос, живучи на 
землі, – ми повинні вірити в отримання обіцяного Божого 

Розділ 6
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дару й він буде належати нам. Ісус зціляв від хвороб, коли 
люди глибоко вірили в Його силу. Спаситель допомагав їм 
видимим чином, щоб усі повірили в те, що Він може роби-
ти щось невидиме – прощати гріхи. Він зрозуміло сказав 
про це при зціленні розслабленого: “Але щоб ви знали, що 
прощати гріхи на землі має владу Син Людський,.. уставай, 
візьми ложе своє, та й іди у свій дім!” (Від Матвія 9:6). 
Євангеліст Іван, говорячи про чудеса Христа, підтверджує 
цю думку: “Це ж написано, щоб ви ввірували, що Ісус є 
Христос, Божий Син, і щоб, віруючи, життя мали в ім’я 
Його!” (Від Івана 20:31).

З простого біблійного оповідання про те, як Ісус зціляв 
хворих, ми довідаємося, що, віруючи в Нього, і ми можемо 
одержати прощення гріхів. Повернемося до розповіді про 
зцілення розслабленого у Вітесді. Нещасний страдник був 
зовсім безпомічним, він не міг ходити тридцять вісім років. 
Однак Ісус звелів йому: “Уставай, візьми ложе своє – та 
й ходи!”. Хвора людина могла б сказати: “Господи, якщо 
Ти зцілиш мене, я виконаю Твоє веління”. Але він повірив 
словам Христа, повірив тому, що зцілений, і відразу спро-
бував устати; виявив готовність піти – і пішов. Він вчинив 
за словом Христа, і Бог дав йому силу. Хворий видужав.

Ваші гріхи привели Вас до такого ж становища. Ви не 
можете відкупити свої минулі гріхи, змінити своє серце й 
стати святим. Але Бог обіцяє зробити все це для вас через 
Христа. Вірте Його обіцянці. Визнайте свої гріхи і віддайте 
себе Богу. Прийміть рішення служити Йому. Як тільки ви 
зробите це, Бог обов’язково виконає Своє слово. Ви бу-
дете зцілені так само, як розслаблений, котрому Христос 
дав здатність ходити в той момент, коли хворий повірив, 
що зцілений. Усе можливо віруючому.
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Не чекайте, поки відчуєте, що видужали, але скажіть: “Я 
вірю цьому не тому, що відчуваю себе здоровим, а тому, 
що Бог обіцяв”.

Ісус говорить: “Усе, чого ви в молитві попросите, вірте, 
що одержите, і сповниться вам” (Від Матвія 11:24). Ця 
обіцянка дана за однієї умови: ми повинні просити те, 
що схвалює Бог. Але це й є воля Божа – очистити нас від 
гріха, зробити Своїми, дати нам силу жити святим життям. 
Тому ми можемо просити про ці благословення, вірити, що 
одержимо їх, і дякувати Богу за те, що вже одержали. Яка 
це перевага – приходити до Ісуса, очищатися від гріха й 
стояти перед Божим законом без сорому й докорів совісті! 
“Тож: немає тепер жодного осуду тим, хто ходить у Христі 
Ісусі не за тілом, а за духом” (До Римлян 8:1).

А тому ви належите не собі й відкуплені дорогою ціною. 
“І знайте, що не тлінним сріблом або золотом відкуплені 
ви були від марного вашого життя... але дорогоцінною 
кров’ю Христа, як непорочного й чистого Ягняти” (1 Петра 
1:18, 19). Вам потрібно просто повірити Богу, і Святий Дух 
вдихне у вас нове життя. Ви тепер – член Його родини. Він 
любить вас так само, як Свого Сина.

Тепер, коли ви віддали себе Ісусу, не відступайте назад, 
не віддаляйтеся від Нього, але щодня говоріть: “Я належу 
Христові, я віддав себе Йому”. Просіть, щоб Він дав вам 
Святого Духа й зберігав вас Своєю благодаттю. І як ви, 
віддалися Богу й довірилися Йому, стали Його дітьми, 
так і живіть в Ньому! Апостол Павло говорить: “Отже, як 
ви прийняли Христа Ісуса Господа, так і в Ньому ходіть” 
(До Колосян 2:6).

Деяким здається, що перш, ніж вони зможуть розра-
ховувати на Його благословення, потрібно пройти певні 
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випробування і переконати Господа у своєму виправленні. 
Але вони вже зараз мають право на Боже благословення. 
Якщо люди не будуть мати благодаті й Христового Духа, 
котрі їх зміцнювали б, вони не зможуть чинити опір злу. Ісус 
бажає, щоб ми прийшли до Нього такими, як є, – грішними 
та немічними. Він бажає, щоб ми покладалися на Нього. 
Ми можемо прийти до Нього зі своїми слабостями, по-
рочністю, безпорадністю і упасти до Його ніг у покаянні. 
По великій Своїй милості Він обійме нас Своєю любов’ю, 
перев’яже наші рани, очистить нас від усякої нечистоти.

Саме тут багато хто зазнають невдачі. Вони не вірять, 
що Ісус прощає особисто їх. Вони не вірять Божому сло-
ву. А шкода. Адже усі, хто виконують поставлені Богом 
умови, мають перевагу на особистому досвіді пізнати 
прощення, яке дарує їм Бог. Він прощає всі їхні гріхи! 
Женіть геть думку про те, що Божі обіцянки призначені 
не для вас. Вони дані кожному грішнику, котрий кається. 
Христос посилає Ангелів, щоб вони несли Його благодать 
і силу кожній віруючій душі. Якою б грішною людина 
не була, вона може знайти силу, чистоту та праведність 
в Ісусі, Котрий вмер за всіх грішників. Христос готовий 
зняти з будь-кого заплямований і опоганений гріхом одяг, 
і одягти в білий одяг праведності. Він пропонує грішнику 
життя замість смерті.

Бог не поводиться з нами так, як ми, смертні люди, по-
водимося один з одним. Він ставиться до нас милостиво, 
з любов’ю і ніжним співчуттям. Він говорить: “Хай без-
божний покине дорогу свою, а крутій – свої задуми, і хай 
до Господа звернеться, – і його Він помилує, і до нашого 
Бога, бо Він пробачає багато!” “Провини твої постирав Я, 
мов хмару, і немов мряку – гріхи твої” (Ісаї 55:7; 44:22).
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“Бо не жадаю Я смерті помираючого, говорить Господь 
Бог, але покайтеся та й живіть!” (Єзекіїля 18:32). Сатана 
постійно прагне сховати від нас благословенні запевнян-
ня Бога. Він хоче позбавити людину всякої іскорки надії, 
усякого променя світла. Але ми не повинні дозволити 
йому цього. Не слухайте спокусника, але говоріть: “Ісус 
умер, щоб дати мені життя. Він любить мене й не хоче 
моєї загибелі. У мене є милосердний Небесний Отець; і, 
хоча я зловживав Його любов’ю і розтратив благословен-
ня, котрі Він мені дав, устану, піду до мого Отця і скажу: 
“Прогрішився я, Отче, проти Неба та Супроти тебе… Не-
достойний я вже зватися сином Твоїм, прийми ж мене, як 
одного з твоїх наймитів”. У цій же притчі говориться про 
те, як Отець приймав блудного сина: “А коли він далеко 
ще був, його батько вгледів його, – і переповнився жалем, 
і побіг він, і кинувсь на шию йому, і зачав цілувати його!” 
(Від Луки 15:18-20).

Але навіть ця зворушлива притча не може повністю 
передати безмежне співчуття Небесного Отця до нас, 
грішних. Господь говорить через Свого пророка: “Я ві-
чною любов’ю тебе полюбив, тому благоволінням залучив 
тебе!” (Єремії 31:3 – переклад з англійської). У той час, 
як грішник знаходиться в чужій країні, вдалині від рідної 
домівки, марнуючи свій маєток, Отець тужить за ним. І 
кожне бажання повернутися до Бога, що виникає в серці 
грішника, є не що інше, як відгук на ніжний заклик Святого 
Духа, Котрий кличе і притягує заблудлого до люблячого 
Небесного Отця.

То чи можна сумніватися, маючи такі біблійні запев-
няння? Чи можна думати, що Господь суворо дивиться на 
бідного грішника, котрий жадає повернутися, залишити 
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свої гріхи й прийти до Його ніг у покаянні? Женіть геть такі 
думки! Ніщо так не шкодить душі, як подібні уявлення про 
нашого Небесного Отця. Він ненавидить гріх, але любить 
грішника. В особі Христа Він віддав людям Себе Самого, 
щоб усі бажаючі були спасенні й мали вічне блаженство в 
Царстві слави. Чи можна розповісти сильніше й зворушли-
віше про Свою любов до нас, ніж сказав Він через пророка 
Ісаю? Він проголошує: “Чи ж жінка забуде своє немовля, 
щоб не пожаліти їй сина утроби своєї? Та коли б вони по-
забували, то Я не забуду про тебе!” (Ісаї 49:15).

Погляньте вгору ті, хто сумнівається і боязкі серцем! 
Адже Ісус живий, щоб заступатися за нас. Дякуйте Богові за 
те, що Він дарував нам Свого улюбленого Сина, і моліться, 
щоб Його смерть не була для Вас даремною. Сьогодні Свя-
тий Дух запрошує кожного. Прийдіть до Ісуса! Зробивши 
це від усього серця, ви зможете розраховувати на Його 
благословення.

Читаючи Божі обітниці, пам’ятайте, що в них відобра-
жена Його невимовна любов і милість. Безмежно любляче 
серце сповнене ніжним співчуттям до грішника. “…Маємо в 
Ньому відкуплення кров’ю Його, прощення провин, через 
багатство благодаті Його” (До Ефесян 1:7). Ви тільки вірте, 
що Бог – Ваш Помічник. Він хоче відновити в людині Свій 
моральний образ. Коли ви зі сповіданням і покаянням 
наблизитеся до Нього, Він наблизиться до вас з милістю 
і прощенням.
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ОЗНАКИ УЧНІВСТВА

“Тому-то, коли хто в Христі, той створіння нове, – ста-
родавнє минуло, ото сталось нове!” (2 до Коринтян 5:17). 

Іноді людина не може назвати точний час і місце свого 
навернення до Христа чи згадати всі попередні цьому 
обставини, але це не доводить, що вона не навернена. 
Христос сказав Никодимові: “Вітер віє, де хоче, і голос 
його чуєш, але не знаєш, звідкіля приходить і куди іде: 
так буває з кожним, що народжений від Духа” (Від Івана 
3:8 – переклад з англійської). Вплив Божого Духа на люд-
ське серце схожий на віяння вітру. Ми не бачимо вітер, 
але відчуваємо його присутність. Відроджуюча сила, не 
видима людським оком, дає початок нового життя. Вона 
створює нову людину за Божим образом. Святий Дух діє 
тихо й непомітно, але плоди Його роботи очевидні. Якщо 
серце людини оновлене Божим Духом, це обов’язково ви-
явиться в житті. Ми нічого не можемо зробити самі, щоб 
змінити себе чи прийти до згоди з Богом; ми й не повинні 
покладатися на себе чи свої добрі діла, але якщо Божа 
благодать робить свою дію в нас, то це не залишиться при-
хованим. У нашому характері, у наших звичках і заняттях 
відбудуться помітні зміни. Люди будуть бачити разючий 
контраст між колишнім і новим життям. Характер людини 
відкривається не у випадкових добрих чи поганих вчинках, 
а в тому, що вона зазвичай говорить і робить, у загальній 
спрямованості її життя.

Розділ 7
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Поведінка людини може бути зовні благопристойною і 
без оновлюючої сили Христа. Це факт. Бажання впливати 
на оточуючих і користуватися загальною повагою може 
змусити нас поводитися порядно. Почуття власної гідності 
допомагає стримуватися від поганих вчинків. Егоїстична 
людина здатна робити шляхетні вчинки. Як же тоді визна-
чити, знаходимося ми на стороні добра чи зла?

Кому належить наше серце? Хто володіє нашими дум-
ками? Про кого ми любимо говорити? Кому присвячені 
найніжніші наші почуття, і найкращі наші сили? Якщо 
ми Христові, то нам приємніше за все думати про Нього. 
Ми віддаємо Йому самих себе й усе, що маємо. Ми повні 
бажання відображати Його образ, переповнюватися Його 
Духом, чинити Його волю і догоджати Йому в усьому.

Кожний, хто став новим творінням у Христі Ісусі, при-
несе у своєму житті плоди Духа: “Любов, радість, мир, 
довготерпіння, добрість, милосердя, віра, лагідність, 
здержливість” (До Галатів 5:22, 23). Такі люди більше не 
будуть потурати колишнім хтивостям, але вірою в Божого 
Сина йтимуть слідом за Ним, відображаючи Його характер 
і очищаючи себе, щоб бути чистим, як Він чистий. Їм тепер 
подобається, те, що вони раніше ненавиділи, а те, що колись 
любили, – вони ненавидять. Горді й самовпевнені стають 
лагідними й покірливими серцем, суєтні та гордовиті – 
серйозними і скромними. Пияки стають непитущими, роз-
пусні – цнотливими. Світські звичаї і смаки відкидаються. 
Християн буде цікавити не “зовнішня окраса”, але “захована 
людина серця в нетлінні лагідного й мовчазного духа, що 
дорогоцінне перед Богом” (1 Петра 3:3, 4).

Покаяння не можна вважати справжнім, якщо за ним 
не йде виправлення. Коли ж грішник повернув узяте в за-
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ставу, повернув украдене, визнав гріхи, почав любити Бога 
та ближніх, він може бути упевненим у тому, що перейшов 
від смерті в життя.

Коли ми приходимо до Христа, усвідомлюючи свої 
помилки і гріхи, і прилучаємося до Його прощаючої благо-
даті, наше серце наповняється любов’ю. Ніякий тягар не 
буде здаватися тяжким, тому що ярмо, яке накладається 
Христом, легке. Обов’язки стають радістю, а жертовне 
служіння – задоволенням. Дорога, яка раніше здавалася 
окутаною темрявою, освітлюється променями Сонця 
Праведності.

Краса Христового характеру буде помітною в Його 
послідовниках. Ісус з радістю виконував Божу волю: Він 
був спонукуваний любов’ю до Бога та палким бажанням 
прославити Його. Любов додавала всім Його вчинкам 
особливої шляхетності й привабливості. Любов сходить 
від Бога. Вона не може зародитися в непосвяченому серці. 
Вона живе тільки там, де панує Ісус. “Ми любимо Його, 
бо Він перше нас полюбив” (1 Івана 4:29). У серці, об-
новленому Божественною благодаттю, любов є діючим 
принципом. Вона змінює характер, керує спонуканнями, 
контролює пристрасті, утихомирює ворожнечу й облаго-
роджує почуття. Ця любов, що викохана в серці, робить 
людину щасливою і впливає на оточуючих.

Існують дві помилки, яких діти Божі, і особливо ті, котрі 
тільки почали довіряти Його благодаті, повинні остерігати-
ся. Насамперед, як уже було сказано вище, не слід думати, 
що можна дійти згоди з Богом за допомогою своїх власних 
діл. Ті, хто намагаються досягти святості через дотримання 
самотужки закону прирікають себе на невдачу. Усе, що 
людина робить без Христа, опоганене егоїзмом і гріхом. 
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Тільки благодать Христа, яка одержується через віру, може 
зробити нас святими.

Не менш серйозною є омана, начебто віра в Христа 
звільняє людину від необхідності дотримуватися Божого 
закону й що, оскільки ми стаємо учасниками Христової 
благодаті тільки по вірі, наші діла не мають ніякого від-
ношення до нашого викуплення.

Однак зверніть увагу на те, що слухняність – це не 
просте формальне виконання вимог, а служіння, діюче 
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любов’ю. Божий Закон є вираженням Його Божественної 
природи. Він є втіленням великого принципу любові, тому 
є основою Божественного правління на небі й на землі. 
Якщо в нас є Божа подоба, якщо в нашій душі перебуває 
Божественна любов, то хіба для нас не буде природним 
виконувати Божий закон? Коли любов володіє серцем 
людини, коли вона обновлена за образом Бога, Котрий 
створив її, над нею виконується обітниця Нового Заповіту: 
“Закони Свої Я дам в їхні серця, і в їхніх думках напишу їх” 
(До Євреїв 10:16). А якщо закон написаний у серці, то хіба 
це не вплине на життя? Послух (служіння і вірність, спри-
чинені любов’ю) є вірною ознакою учнівства. У Писанні 
сказано: “Бо то любов Божа, щоб ми додержували Його 
заповіді”… “Хто говорить: “Пізнав я Його”, але не додержує 
Його заповідів, той неправдомовець і немає в нім правди!” 
(1 Івана 5:3; 2:4). Замість того, щоб звільняти людину від 
послуху, віра, і тільки віра, залучає нас до Христової благо-
даті, яка дає нам силу для послуху.

Ми не заробляємо спасіння своїм послухом, тому що 
спасіння – щедрий Божий дар, отриманий вірою. Однак 
послух є плодом віри. “І ви знаєте, що Він був з’явився, 
щоб гріхи наші взяти, а гріха в Нім нема. Кожен, хто в 
Нім пробуває, не грішить; усякий, хто грішить, не бачив 
Його, і не пізнав Його” (1 Івана 3:5, 6). Таким чином ви-
пробовується наша віра. Якщо ми перебуваємо в Христі, 
якщо Божа любов живе в нас, наші почуття, думки, наміри 
та вчинки будуть у згоді з Божою волею, яка виражена в 
Його святому законі. “Діточки, – хай ніхто вас не зводить! 
Хто чинить правду, той праведний, як праведний Він!” 
(1 Івана 3:7). Мірилом праведності є святий закон Божий, 
що складається з десяти заповідей, даних на Сінаї.
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Так звана віра в Христа, що нібито звільняє людину 
від необхідності коритися Богу, не є вірою, але самовпев-
неністю. “Бо спасенні ви благодаттю через віру”. Проте 
“віра, коли дії немає, – мертва в собі!” (До Ефесян 2:8; 
Якова 2:17). Ісус сказав про Себе ще до того, як прийшов 
на землю: “Твою волю чинити, Мій Боже, я хочу, і Закон 
Твій – у мене в серці” (Псалом 40:9). А незадовго до Свого 
вознесіння на небо Він оголосив: “Я зберіг заповіді Свого 
Отця, і перебуваю в любові Його” (Від Івана 15:10). У Пи-
санні сказано: “А що ми пізнали Його, пізнаємо це з того, 
коли заповіді Його додержуємо. ...А хто каже, що в Нім 
пробуває, той повинен поводитися так, як поводиться Він” 
(1 Івана 2:3-6). “Бо й Христос постраждав за нас, і залишив 
нам приклада, щоб пішли ми слідами Його” (1 Петра 2:21).

Умова одержання вічного життя залишається такою 
ж, якою вона була завжди й якою вона була в Раю до 
гріхопадіння наших прабатьків, – це абсолютний послух 
Божому законові, досконала праведність. Якби вічне жит-
тя було запропоноване за якої-небудь меншої умови, це 
загрожувало б благополуччю усього Всесвіту. Виникла б 
імовірність увічнення гріха, що несе із собою нескінченні 
біди й страждання.

До гріхопадіння Адам міг через послух Божому закону 
досягати все більшої зрілості в праведності характеру, 
розвивати праведний характер. Але він не пішов цим 
шляхом. Через його гріх ми успадковуємо грішну природу 
і не можемо самі себе зробити праведними. Через свою 
гріховність й порочність ми не в змозі у досконалості ви-
конувати святий закон. У нас немає своєї праведності, яка 
могла б задовольнити вимоги Божого закону. Але Христос 
відкрив нам дорогу до спасіння. Він жив на землі серед 
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таких же випробувань і спокус, з якими зустрічаємося й 
ми, однак Його життя було безгрішним. Він умер за нас, 
і сьогодні Він бажає звільнити нас від гріхів і дати Свою 
праведність. Якщо ви віддаєте себе Йому і приймаєте 
Його як свого Спасителя, тоді, незважаючи на усі свої 
гріхи, вважаєтеся праведними завдяки Його заслугам і 
здобуваєте характер Христа. Бог приймає вас так, начебто 
ви ніколи не грішили.

І навіть більше. Христос змінює серце, Він оселяється у 
вашому серці, тому що Ви довірилися Йому. Вам необхідно 
через віру підтримувати цей зв’язок із Христом і постійно 
підкоряти йому свою волю. Якщо будете перебувати в 
цьому стані, Він зробить у вас “і хотіння, і чин за доброю 
волею Своєю”. Тому ви можете сказати: “І живу вже не я, 
а Христос проживає в мені. А що живу в тілі тепер, живу 
вірою в Божого Сина, що мене полюбив, і віддав за мене 
Самого Себе” (До Галатів 2:20). Ісус сказав Своїм по-
слідовникам: “…Бо не ви промовлятимете, але Дух Отця 
вашого в вас промовлятиме” (Від Матвія 10:20). І тоді 
з Христом, Котрий діє у вас, ви будете здатні виявляти 
той же самий дух і чинити добрі діла – діла праведності 
й послуху.

Отже, у нас самих немає нічого, чим можна було б 
хвалитися. Немає ні найменшої підстави для самозвеличу-
вання. Єдина підстава для нашої надії – це зарахована нам 
Христова праведність і та праведність, котра є результатом 
дії Його Духа в нас і через нас.

Розмірковуючи про віру, не слід випускати з уваги на-
ступний важливий момент: приймати незаперечні факти 
ще не значить виявляти справжню віру. Існування всемо-
гутнього Бога, істинність Його Слова – це факти, які не 
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може всерйоз заперечувати й відкидати навіть сатана і 
його воїнство. Біблія говорить: “Та й демони вірують, – і 
тремтять” (Якова 2:19). Але це не та віра, яку очікує від нас 
Бог. Справжня віра виявляє себе в ділах любові й очищає 
душу – це не тільки визнання Божого Слова, але й під-
порядкування Йому своєї волі й повна самовіддача того 
серця, що покорилось та прив’язалось до Нього. Така віра 
обновляє людину та приводить до відновлення в неї Бо-
жого образу. До цього людина не корилася, та й не могла 
коритися Божому закону. Тепер же її тішать святі заповіді, 
і вона вигукує разом із Псалмистом: “Як я кохаю закона 
Твого, цілий день він – розмова моя!” (Псалом 119:97). 
Тепер праведні вимоги закону виконуються в нас, живучих 
“не за тілом, а за духом” (До Римлян 8:1).

Є ті, котрі пізнали всепрощаючу любов Христа й всім 
серцем бажають бути сином чи дочкою Бога. Однак вони 
бачать свою недосконалість, свої недоліки й тому схильні 
засумніватися у тому, що їхні серця обновлені Святим 
Духом. Таким я хочу сказати: “Не вдавайтесь до відчаю”. 
Нам ще не раз прийдеться схилятися перед Христом й опла-
кувати свої промахи й помилки. Але ми не повинні падати 
духом. Навіть якщо ворог перемагає, ми не залишені та не 
відкинуті Богом. Ні, Христос знаходиться поправиці Бога, 
щоб заступатися за нас. Іван, улюблений учень, говорив: 
“Діточки мої, це пишу я для вас, щоб ви не грішили! А коли 
хто згрішить, то маємо Заступника перед Отцем, – Ісуса 
Христа праведного” (1 Івана 2:1). І не забувайте слів Христа: 
“Отець любить Сам вас” (Від Івана 16:27). Він палко бажає 
навернути вас до Себе, побачити, що Його власна чистота 
й святість відобразилась у вас. І якщо тільки ви скоритеся 
Йому, “Хто в вас розпочав добре діло, виконає його аж до 
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дня Христа Ісуса” (До Филип’ян 1:6). Моліться ще напо-
легливіше, вірте глибше! Розчарувавшись у своїх силах, 
довіримося силі нашого Відкупителя і будемо славити 
Його, Лікара наших душ.

Чим ближче ви до Христа, тим більше недоліків поба-
чите у своєму характері, тому що духовний зір загострю-
ється. У порівнянні з Його досконалістю ваші слабості 
видно більш чітко. Це говорить про те, що зваби сатани 
втратили над вами владу, що життєдайний вплив Божого 
Духа пробуджує вас.

У людині, котра не усвідомлює своєї гріховності, не 
може перебувати глибока любов до Христа. Серце, пере-
творене благодаттю Христа, завжди буде захоплюватися 
Його Божественним характером. Але якщо ми не бачимо 
власної моральної убогості, то це, без сумніву, свідчить про 
те, що ми ще не пізнали красу й досконалість Христового 
характеру.

Чим менше ми схильні пишатися й звеличувати себе, 
тим більше цінуємо невимовну чистоту й привабливість 
нашого Спасителя. Усвідомлення своєї гріховності спо-
нукує нас йти до Того, Хто завжди може пробачити. Коли 
душа, що відчуває свою безпорадність, шукає Христа, Він 
відкривається їй у Своїй могутності. Чим сильніше ми 
усвідомимо свою потребу у Ньому й у Божому Слові, тим 
піднесеніше уявлення ми будемо мати про Його характер, 
і тим повніше будемо відображати Його образ.
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ЗРОСТАННЯ В ХРИСТІ

Зміна серця, завдяки якій ми стаємо Божими дітьми, 
названа в Біблії народженням згори. Воно також порівню-
ється з проростанням доброго насіння, посіяного сіячем. 
Подібним же чином люди, що тільки-но навернулись до 
Христа, повинні, “немов новонароджені немовлята”, “в 
усьому зростати з Нього” (1 Петра 2:2; До Ефесян 4:13). 
Як добре насіння, посіяне на полі, вони повинні рости 
й приносити плід. Пророк Ісая говорить, що “будуть їх 
звати дубами праведності, саджанцями Господніми, щоб 
прославивсь Господь” (Ісаї 61:3). Ці приклади, взяті з при-
роди, допомагають нам краще зрозуміти таємничі істини 
духовного життя.

Людської мудрості й знань недостатньо, аби дати життя 
найкрихітнішій істоті. Рослини й тварини існують лише 
завдяки силі, яку вклав у них Бог. І духовне життя може 
зародитися в людях тільки від Бога. Якщо людина не “на-
родиться згори” (Від Івана 3:3), вона не зможе жити тим 
життям, що дав Христос, коли приходив на землю.

Те ж можна сказати й про ріст. Завдяки Божій силі 
рослини розцвітають і приносять плід. Бог дає насінню 
зробити “перше вруна, потім колос, а тоді повне збіжжя 
на колосі” (Від Марка 4:28). Пророк Осія говорить, що 
Ізраїль “розцвіте він неначе лілея”, там “збіжжя оживлять 
вони й зацвітуть, немов той виноград” (Осії 14:6-8). А Ісус 
пропонує нам: “Погляньте на ті он лілеї, як вони ростуть” 
(Від Луки 12:27). Рослини та квіти ростуть не власною си-

Розділ 8
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лою, не самі по собі, але тому, що одержують від Бога все 
необхідне для життя. Дитина, як би вона не намагалася, не 
може додати собі зросту. Так і ви не можете самотужки чи 
турботами домогтися духовного зросту. І рослини, і дитина 
ростуть завдяки тому, що одержують з навколишнього 
середовища все необхідне для життя – повітря, сонячне 
світло й харчування. Ці дари природи так само потрібні 
тваринам і рослинам, як і Христос потрібний тим, хто на 
Нього має надію. Він для них “вічне світло”, “сонце та щит” 
(Ісаї 60:19; Псалом 83:12). Він буде “Ізраїлеві, як роса” 
(Осії 14:6), “як дощ на покіс, немов краплі, що зрошують 
землю!” (Псалом 72:6). Він – жива вода, “хліб Божий”, “що 
сходить із неба й дає життя світові” (Від Івана 6:33).

У неперевершеному дарі Свого Сина, Бог оточив увесь 
світ атмосферою благодаті, такою ж реальною, як повітря, 
що циркулює навколо земної кулі. Усі ті, хто обрав дихати 
цією життєдайною атмосферою, будуть жити й зростати 
до повного віку в Христі Ісусі.

Як квітка тягнеться до сонця, під сяючими променями 
якого вона отримує досконалість форми й красу, так і ми 
повинні тягнутися до Сонця Праведності, щоб нас опро-
мінювало небесне світло та наш характер усе більше й 
більше уподібнювався до характеру Христа.

Той же самий урок міститься в словах Христа: “Пере-
бувайте в Мені, а Я в вас! Як та вітка не може вродити плоду 
сама з себе, коли не позостанеться на виноградині, так і ви, 
як в Мені перебувати не будете… Без Мене нічого чинити 
не можете ви” (Від Івана 15:4, 5). Як гілочка не може рости 
й плодоносити, якщо не буде з’єднана зі стовбуром, так і 
ви не зможете жити святим життям, якщо не будете пере-
бувати в Христі. Окремо від Нього ви не маєте життя. У вас 
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немає сили чинити опір спокусі чи зростати в благодаті та 
святості. Перебуваючи в Ньому, ви матимете повноцінне 
життя. Одержуючи від Нього життєві сили, не втратите 
свіжості й не залишитеся без плоду. Ви будете як дерево 
над водним потоком посаджене.

Багато хто вважають, що частину цієї справи потрібно 
зробити самостійно. Вони покладалися на Христа у тому, 
що відносилося до прощення гріхів, тепер же вони нама-
гаються самотужки вести правильне життя. Але подібні 
зусилля не увінчаються успіхом. Ісус говорить: “Без мене 
нічого чинити не можете ви”. Наше зростання в благодаті, 
наша радість і корисність усе залежить від нашого союзу 
із Христом. Тільки за допомогою щоденного, щогодинного 
спілкування з Ним, перебування в Ньому ми зможемо зрос-
тати в благодаті. Він не тільки початок, але й завершення 
нашої віри. Христос перший і останній, вічносущий. Він 
повинен бути з нами не тільки на початку і наприкінці нашої 
дороги, але й на кожнім кроці. Давид говорить: “Уявляю я 
Господа перед собою постійно, бо він по правиці моїй, – й 
я не буду захитаний” (Псалом 16:8).

Ви запитуєте: “Як мені перебувати в Христі?”. Так само, 
як і спочатку, коли прийняли Його. “Отже, як ви прийняли 
були Христа Ісуса Господа, так і в Ньому ходіть” (До Коло-
сян 2:6). “А праведний житиме вірою” (До Євреїв 10:38). 
Ви віддали себе Богу, щоб повністю належати, служити й 
коритися Йому. Ви прийняли Христа як особистого Спаси-
теля. Ви не могли відкупити свої гріхи власними заслугами 
чи змінити своє серце. Але, віддавши себе Богу, повірили 
в те, що заради Христа Він зробив усе це для вас. Вірою 
ви почали належати Христу й вірою повинні зростати в 
Ньому, віддаючи та одержуючи. Вам потрібно віддати 
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все: своє серце, свою волю, своє служіння; віддати Йому 
усього себе, щоб виконувати всі Його веління. І ви повинні 
прийняти все: Христа, як повноту благословеннь, щоб Він 
перебував у вас і був вашою силою, вашою праведністю і 
давав би вам силу для послуху Йому.

Присвячуйте себе Богу щоранку. Нехай це буде вашою 
першою справою. Моліться так: “Візьми мене Господи, я 
повністю Твій. Я кладу усі свої плани до Твоїх ніг. Викорис-
тай мене сьогодні у Твоєму служінні. Будь зі мною, щоб 
усі мої справи звершувалися в Тобі”. Це необхідно робити 
щодня. Щоранку присвячуйте себе Богові на ввесь день. 
Підкоряйте Йому всі свої плани. Будьте готові виконати їх 
чи відмовитися від них, виходячи з того, що Він у Своєму 
провидінні покаже вам. Таким чином, ви можете із дня на 
день віддавати своє життя Богу, і воно все більше й більше 
буде уподібнюватися до життя Христа.

Життя в Христі є життям спокою. Християнин може не 
відчувати піднесених почуттів, але він завжди буде мати 
внутрішню впевненість та спокій. Ви покладаєтеся не на 
себе, а на Христа. Ваша неміч з’єднується з Його силою, 
ваше незнання з Його премудрістю, ваше безсилля – з Його 
всемогутністю. Вам не слід дивитися на себе й загострю-
вати увагу на своїй особі. Дивіться на Христа! Роздумуйте 
про Його любов, про красу й досконалість Його характеру. 
Христос і Його самозречення, Христос і Його приниження, 
чистота та святість Христа, Його незрівнянна любов – ось 
теми, гідні роздумів. Ви зможете уподібнюватися Йому 
лише в тому разі, якщо будете любити Його, наслідувати 
Його та покладатися на Нього.

Ісус говорить: “Перебувайте в Мені”. У цих словах ви-
ражена ідея постійності, упевненості, спокою. Він запрошує 
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знову: “Прийдіть до Мене,.. і Я вас заспокою!” (Від Матвія 
11:28). Ту ж думку висловлює Псалмист: “Підкорися Господу 
й надійся на Нього” (Псалом 37:7 – переклад з англійської). 
А пророк Ісая запевняє: “…Сила вам буде в утишенні та в 
сподіванні” (Ісаї 30:15). Цей спокій не знаходиться у без-
діяльності, тому що в запрошенні Спасителя міститься не 
тільки обітниця, але й заклик до праці: “Візьміть на себе ярмо 
Моє... і знайдете спокій душам своїм” (Від Матвія 11:29). 
Той, хто повністю покладається на Христа буде найенергій-
нішим і ревним працівником на Його ниві.

Коли людина зосереджується на своєму “я”, вона від-
вертається від Христа, Джерела життя та сили. Ось чому 
сатана увесь час намагається відвернути увагу людей від 
Спасителя й тим самим перешкодити їхньому спілкуванню 
і єднанні з Христом. Задоволення світу, турботи, непорозу-
міння і сум життя, помилки інших чи ваші власні помилки 
та недосконалості – кожне з перерахованого, чи все разом 
узяте сатана використовує, щоб відвернути наш розум. Не 
дайте його хитрощам ввести себе в оману. Багатьох, дуже 
сумлінних людей, які бажають жити для Бога, він занадто 
часто змушує зупинятися на їхніх помилках і слабкостях. 
У такий спосіб відокремлюючи їх від Христа, він сподіва-
ється здобути перемогу. Не варто зосереджуватися на собі 
та віддаватися страху й тривожним думкам щодо нашого 
спасіння. Усе це веде нас від Джерела сили. Довірте своє 
життя Богу й надійтеся на Нього. Говоріть і думайте про 
Ісуса. Ваше “я” повинно розчинитися в Ньому. Відкиньте 
всі сумніви й страх. Скажіть разом з апостолом Павлом: “І 
живу вже не я, а Христос проживає в мені. А що живу в тілі 
тепер, живу вірою в Божого Сина, що мене полюбив, і від-
дав за мене Самого Себе” (До Галатів 2:20). Перебувайте в 
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Бозі. Він сильний зберегти те, що ви довірили Йому. Якщо 
ви знаходитеся в Його руках, то усіх переможете силою 
Того, Хто вас полюбив.

Прийнявши людську природу, Христос зв’язав Себе з 
людством міцними узами любові. Якщо людина сама не 
захоче, то ніяка сила не зможе розірвати їх. Сатана буде 
увесь час спокушувати нас розірвати ці узи, прийняти 
рішення жити без Христа. От чому потрібно пильнувати, 
молитися і докладати зусиль для того, щоб ніякі спокуси 
не змусили нас обрати іншого пана. Адже за нами завжди 
залишається право вибору. Зосередимо свій погляд на 
Христі, і Він збереже нас. Поки ми дивимося на Христа, 
ми знаходимося в безпеці. Ніхто не може вирвати нас з 
Його рук. Постійно споглядаючи Його, ми “змінюємося в 
той же образ від слави на славу, як від Духа Господнього” 
(2 до Коринтян 3:18).

Саме так перші учні здобували подібність з нашим до-
рогим Спасителем. Коли ці учні почули слова Ісуса, вони 
відразу ж відчули, що мали потребу саме в Ньому. Вони 
шукали Його, знайшли Його й пішли за Ним. Учні були 
поруч з Ним удома, за столом, на самоті, на природі. Вони 
були з Ним як учні з Учителем, щодня одержуючи з Його 
вуст уроки святої істини. Вони дивилися на Нього, як слуги 
на пана, щоб зрозуміти свої обов’язки. Ці учні у всьому 
були подібні до нас. (Якова 5:17). Вони вели ту ж боротьбу 
з гріхом, що й ми, також мали потребу в благодаті, щоб 
жити святим життям.

Навіть улюблений учень Іван, котрий найбільше був 
схожий на Спасителя, не володів таким гарним характе-
ром. Він був не тільки честолюбивим і самовпевненим, 
але й нестриманим, не терпів заперечень. Однак, коли 
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йому відкрився Божественний характер Христа, він по-
бачив свої недоліки, і це упокорило його. Сила й терпіння, 
могутність і ніжність, велич та лагідність, що він щоденно 
спостерігав у Божому Сині, наповняли його захватом і 
любов’ю. З кожним днем Івана усе більше притягувало до 
Христа, поки любов до Господа не витиснула з його серця 
любов до себе. Він дозволив Христу перетворити його 
вразливий, честолюбивий характер. Відроджуюча Сила 
Святого Духа обновила серце Івана. Під дією Христової 
любові в його характері відбулися значні зміни. Спільність 
з Ісусом обов’язково приведе до подібних результатів. 
Якщо Христос живе в серці, людина повністю змінюється. 
Дух Христа, Його любов пом’якшують і упокоряють серце, 
скеровують думки та бажання до Бога й небес.

Після того, як Христос вознісся на небо. Його по-
слідовники продовжували відчувати Його присутність. 
Він особисто був з ними, сповнений світла й любові. Ісус 
Спаситель, Котрий ходив, говорив, молився разом з ними, 
підбадьорював і потішав, був узятий на небо, коли на 
Його вустах ще лунала вістка миру. І коли Його оточила 
хмара Ангелів, звуки Його голосу донеслися до них: “І ото, 
Я перебуватиму з вами повсякденно аж до кінця віку!” 
(Від Матвія 28:20). Він вознісся на небо в людській подобі. 
Його учні знали, що Він знаходиться перед Божим пре-
столом, залишаючись їхнім Другом і Спасителем, що Його 
любов до них незмінна, що Він усе так само піклується про 
стражденне людство. Христос вказує Богу на Свої заслуги, 
на Свою дорогоцінну кров, на Свої проколені руки й ноги, 
нагадуючи про те, якою ціною вчинений викуп людей. Вони 
знали, що Він вознісся на небо, щоб приготувати їм там 
місце, і що Він прийде знову й візьме їх до себе.
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Зібравшись разом після вознесення Христа, учні палали 
бажанням піднести Небесному Отцю свої прохання в Ім’я 
Ісуса. Серйозно і з благоговінням вони схилили коліна 
для молитви, повторюючи дану їм обіцянку: “Чого тільки 
попросите ви від Отця в Моє Ймення, – Він дасть вам. Не 
просили ви досі нічого в Ім’я Моє. Просіть – і отримаєте, 
щоб повна була ваша радість” (Від Івана 16:23–24). Вони 
усе вище й вище піднімали руки віри, вимовляючи слова, 
у яких містився незаперечний доказ: “Христос Ісус є Той, 
що вмер, надто і воскрес, – Він праворуч Бога, і Він засту-
пається за нас” (До Римлян 8:34). І в день П’ятдесятниці 
до них зійшов Утішитель, про Якого Христос сказав: “І в 
вас буде Він”. І при цьому Він зауважив: “Краще для вас, 
щоб пішов Я, бо як Я не піду, Утішитель не прийде до вас. 
А коли Я піду, то пошлю вам Його” (Від Івана 14:17; 16:7). 
Відтепер Христос за допомогою Свого Духа повинен був 
постійно перебувати в серцях Своїх дітей. Тепер вони були 
ближче до Нього, ніж під час Його перебування на землі. 
Від них випромінювалося світло, любов і сила живучого в 
них Христа, так що люди, дивлячись на них, “дивувалися, 
і пізнали їх, що вони з Ісусом були” (Дії 4:13).

Сьогодні Христос бажає зробити для Своїх дітей усе, що 
Він зробив для перших учнів. Коли Ісус востаннє молився у 
вузькому колі Своїх учнів Він сказав: “Та не тільки за них Я 
благаю, а й за тих, що ради їхнього слова ввірують в Мене” 
(Від Івана 17:20).

Ісус молився про нас, щоб ми були одно з Ним, як Він 
одно з Отцем. Настільки це велика єдність! Спаситель ска-
зав про Себе: “Син нічого робити не може Сам від Себе” 
(Від Івана 5:19); “А Отець, що в Мені перебуває, Той чинить 
діла ті” (Від Івана 14:10). Отже, якщо Христос живе в на-
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шому серці, Він викликає в нас “і хотіння, і чин за доброю 
волею Своєю” (До Филип’ян 2:13). Ми будемо працювати, 
як Він працював. У нас виявиться той же дух. Перебуваючи 
в Його любові, ми будемо “в усьому зростати в Нього, а 
Він – Голова, Христос” (До Ефесян 4:15).
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НАШЕ ЖИТТЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ

Бог є джерелом життя, світла і радості для усього Всес-
віту. Немов сонячне світло і потоки підживлювальної води 
виливаються Його благословення на все Його твориво. І 
коли Бог живе в серцях людей, то й вони стають здатними 
з любов’ю чинити добро оточуючим.

Наш Спаситель знаходив радість у тому, щоб піднімати 
й спасати грішних людей. Заради цього Він не пошкодував 
віддати Своє життя, пішов на хрест, незважаючи на сором 
та ганьбу. Ангели також постійно працюють для щастя ін-
ших. У цьому вони знаходять задоволення. Себелюбні люди 
вважають принизливим для себе допомагати нещасним, 
страждаючим, грішним душам. Але саме це є справою 
святих Ангелів. Дух безкорисливої любові Христа наповняє 
собою все небо і складає саму суть небесного блаженства. 
Це той дух, яким будуть володіти послідовники Христа, і 
він неодмінно проявиться в їхньому служінні.

Якщо в нашому серці живе любов Христа, її приємні 
пахощі неможливо приховати від людей. Її святий вплив 
відчують усі, з ким ми будемо спілкуватися. Дух Христа, 
що перебуває в нас, буде подібний до підживлювального 
джерела в пустині, що освіжає й вгамовує спрагу стомле-
ного подорожанина.

Любов до Ісуса проявиться в бажанні працювати, як 
Він працював для благословення і духовного підйому люд-
ства; під її впливом ми станемо чуйнішими, добрішими та 
співчутливішими до всіх створінь нашого Небесного Отця.

Розділ 9
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Життя Спасителя на землі не було легким, присвяче-
ним Самому Собі. Він наполегливо, невтомно і зі святою 
ретельністю трудився для спасіння гинучих людей. Від 
народження до хресної смерті Він йшов дорогою само-
зречення, не ухиляючись від труднощів, виснажливих 
подорожей, стомлюючих турбот і праці. Ісус говорив про 
Себе: “Син Людський прийшов не на те, щоб служити 
Йому, а щоб послужити і душу Свою дати на викуп за 
багатьох!” (Від Матвія 20:28). У цьому була головна мета 
Його життя. Все інше було для Нього другорядним, спри-
яючим основному служінню. І їжею, і питвом Його було 
виконання Божої волі. У невтомній праці Ісус забував про 
Себе й Свої інтереси.

Так само всі, що прийняли благодать Христа, будуть 
готові піти на будь-яку жертву, щоб і інші люди, за яких 
Він умер, могли стати учасниками небесного дару. Своїм 
перебуванням у світі вони зроблять усе можливе для того, 
щоб зробити світ кращим. Цей дух є справжнім свідчен-
ням того, що навернення відбулося. Як тільки людина 
приходить до Христа, у її серці відразу ж з’являється ба-
жання усім розповісти, якого дорогоцінного Друга вона 
знайшла в Ісусі. Істина, що спасає й освячує не повинна 
залишитися прихованою в душі. Якщо ми вже одягнені 
в Христову праведність і сповнені радості Його духу, ко-
трий перебуває в нас, ми не зможемо мовчати. Якщо ми 
скуштували й побачили, який добрий Господь, то в нас 
буде, що сказати іншим. Подібно до Пилипа, який знайшов 
Спасителя, ми всіх будемо запрошувати до спілкування 
з Ним. Ми постараємося представити їм привабливість 
Христа й невидиму реальність прийдешнього світу. У нас 
з’явиться гаряче бажання йти дорогою, якою йшов Ісус. 



68

Ми відчуєм нездоланне, сильне бажання, щоб оточуючі 
побачили Божого Агнця, “що на Себе гріх світу бере” 
(Від Івана 1:29).

Наше прагнення приносити благословення іншим при-
несе благословення і нам самим. Ось чому Господь очікує 
нашої участі в справі спасіння. Він дав людям перевагу 
стати учасниками Божої істоти, щоб вони могли нести 
благословення ближнім. Це найвища честь, найбільша 
радість, яку Бог дарував людям. Усі, що беруть участь у 
цьому служінні любові, наближаються до свого Творця.

Господь міг би небесним Ангелам доручити нести лю-
дям Його Євангелію, Добру Новину любові й надії. Він міг 
би використовувати й інші засоби для здійснення Своєї 
мети. Однак у безмежній любові Він нас обрав Своїми по-
мічниками. Ми можемо працювати із Христом і Ангелами 
й розділяти їхнє благословення та радість, ми можемо 
духовно зростати в цьому самовідданому служінні.

Ми переймаємося співчуттям Христа, коли усвідомлює-
мо Його великі страждання заради нашого спасіння. Кожен 
самовідданий вчинок для блага інших зміцнює в серці дух 
доброчинності, усе тісніше з’єднуючи з Відкупителем світу, 
“Який, бувши багатий, збіднів ради вас, щоб ви збагатились 
Його убозтвом” (2 до Коринтян 8:9). Наше життя тільки 
тоді може бути справжнім благословенням для нас, коли 
ми робимо справу, заради якої були створені.

Лише тоді, коли ми будемо працювати так, як цього ба-
жає Христос, ми відчуєм необхідність у глибшому духовно-
му досвіді, глибшому розумінні Бога. Ми будемо прагнути 
й жадати праведності, шукати молитовного спілкування з 
Богом, яке зміцнить нашу віру, і душа прагнутиме до дже-
рела спасіння, щоб угамувати свою спрагу. Перешкоди й 
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випробування, які зустрінуться в житті, спонукають нас до 
постійного дослідження Біблії і безперестанній молитві. Ми 
будемо зростати в благодаті й пізнанні Христа і придбаємо 
багатий духовний досвід.

Дух безкорисливого служіння іншим додає характеру 
людини глибини, постійності й безмежної любові Христа, 
приносячи мир і щастя його власнику. Її прагнення стають 
піднесенішими, і немає місця для лінощів чи егоїзму. Люди, 
що скористаються християнськими дарами благодаті, ви-
ростуть духовно й стануть сильними в служінні Богу. Вони 
придбають ясне духовне бачення, непохитну, зростаючу 
віру й все більшу силу в молитві. Божий Дух, впливаючи 
на душі людей, викликає в них святі співзвуччя у відповідь 
на божественний дотик. Усі, хто подібним чином безко-
рисливо працюють для блага інших, сприяють і своєму 
власному спасінню.

Єдина дорога до зростання в благодаті – безкорисливо, 
самозабутньо робити головну справу, яку Христос поклав 
на нас, а саме: у міру наших можливостей брати участь у 
допомозі іншим і приносити благословення тим, хто має 
потребу у допомозі, яку ми можемо надати. Сили розвива-
ються при вправі, а діяльність – головна умова життя. Той, 
хто хоче зберегти своє духовне життя, пасивно приймаючи 
благословення засобів благодаті й нічого не роблячи для 
Христа, подібний до того, хто хоче їсти, не працюючи. І як 
у фізичному житті, так і в духовному, це завжди приведе до 
виродження і розкладання. Людина, котра не бажає рухати 
м’язами свого тіла, незабаром втратить усяку здатність 
користуватися ними. Так і християнин, що не використо-
вує дані йому Богом сили, не буде зростати в Христі, але 
втратить навіть ті сили, що мав.
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Церква Христа – це передбачене Богом знаряддя для 
спасіння людей. Її завдання – нести Євангелію по цілому 
світі. І цей обов’язок покладений на всіх християн. Кожний 
у міру своїх здібностей і можливостей повинен виконувати 
доручення Спасителя. Любов Христа, яка нам відкрилася, 
робить нас боржниками усіх, хто Його не знає. Бог дав нам 
світло не тільки для нас самих, але також і для поширення 
його на інших.

Якби послідовники Христа добре розуміли свої 
обов’язки, то тисячі проповідували б Євангелію язичникам 
там, де сьогодні цим займається лише один вісник. Усі, хто 
не може особисто брати участь у цій справі, будуть під-
тримувати його своїми коштами, співчуттям і молитвами. І 
тоді в християнських країнах праця по спасінню душ стала 
б результативнішою.

Якщо ми послідовно робимо справу Христа, то нам 
немає необхідності залишати вузьке коло своєї родини 
і їхати в язичницькі країни. Ми можемо це робити в до-
машнім колі, у громаді, серед тих, з ким ми спілкуємося 
чи працюємо.

Наш Спаситель провів велику частину Свого земно-
го життя в маленькій майстерні теслі в Назареті, де Він 
ретельно працював. Ангели-служителі супроводжували 
Начальника життя, коли Він спілкувався з хліборобами й 
трударями, невпізнаний і нешанований ними. Ісус був ві-
рним у виконанні Свого обов’язку, і коли займався Своїм 
скромним ремеслом, і коли зціляв хворих чи йшов по бурх-
ливих хвилях Галілейського моря. Так і ми можемо жити й 
працювати з Ісусом, виконуючи найскромніші обов’язки, 
займаючи найнижче місце.
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Апостол Павло писав: “Браття, кожен із вас, в якім 
стані покликаний був, хай у тім перед Богом лишається!” 
(1 до Коринтян 7:24). Ділова людина може прославити 
свого Господа, чесно виконуючи свої обов’язки на своєму 
робочому місці. Якщо вона – вірний послідовник Христа, 
її релігія проявиться у всіх її діях, відкриваючи людям дух 
Христа. Механік може стати старанним і вірним представ-
ником Того, Хто з найбільшим старанням виконував і най-
простішу роботу, коли жив серед пагорбів Галілеї. Кожен, 
хто називається християнином, повинен так працювати, 
щоб і інші, побачивши його добрі діла, могли прославити 
свого Творця і Відкупителя.

Деякі відмовляються служити Христу своїми при-
родними здібностями, посилаючись на те, что інші мають 
великі таланти, дари для цієї мети. На їхню думку, служити 
Богу повинні тільки особливо обдаровані люди. Багато хто 
навіть думають, що Бог наділив такими дарами певний, 
вибраний клас людей, а інші, нібито, не покликані брати 
участь у праці й одержувати нагороди за неї. Але в притчі 
про таланти так не сказано. Коли господар будинку закли-
кав своїх слуг, він вказав кожному на його справу.

Наші найскромніші й найнезначніші обов’язки ми мо-
жемо виконувати з любов’ю, “від душі, немов Господеві” 
(До Колосян 3:23). Якщо Божа любов живе в нашому серці, 
то вона проявиться й у повсякденному житті, і в повсяк-
денних справах. Ми будемо поширювати навколо себе 
Христову запашність і справляти на інших підіймаючий та 
благословляючий вплив.

Не потрібно чекати сприятливих обставин, можливос-
тей чи незвичайних обдарувань для того, щоб трудитися 
для Бога. Не турбуйтеся про те, що думатиме про вас цей 
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світ. Якщо ваше повсякденне життя свідчить на користь 
чистоти та щирості вашої віри й люди переконуються в 
тім, що ви бажаєте принести їм користь, ваші зусилля не 
будуть даремними.

Найскромніші та найбідніші послідовники Ісуса можуть 
бути благословенням для інших. Часто вони навіть не 
усвідомлюють, що роблять щось особливо добре, але їхній 
невимушений сприятливий вплив може викликати хвилі 
благословень, які будуть розходитися все далі й сильніше, 
хоча самі послідовники Ісуса можуть і не знати про плоди 
свого впливу до дня остаточної віддяки. Їм і невтямки, 
що вони роблять щось велике. Таким людям не потрібно 
турбуватися про успіх, а спокійно йти вперед, сумлінно 
роблячи справу, доручену Богом. Тоді їхнє життя не буде 
прожите даремно. Вони все більше уподібнюватимуться 
Христу. Вони – Божі співробітники в цьому житті й у такий 
спосіб готуються до більш піднесеної праці й світлої радості 
життя прийдешнього.
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ПІЗНАННЯ БОГА

Різноманітні шляхи, якими Бог прагне відкрити Себе 
нам і привести до спілкування із Собою. Природа без-
перестанку впливає на нашу свідомість і почуття. Любов і 
Божа слава, виявлені в ділах Його рук, глибоко вражають 
людину з відкритим серцем. Уважно прислуховуючись до 
таємничого життя природи, вона чує і розуміє, чому Бог 
бажає навчити її через Своє творіння. Зелені поля, величні 
дерева, бруньки й квітки, рухливі хмарки, життєдайний 
дощ, дзюркотливі струмки, осяйне небо – все це зворушує 
наші серця, закликаючи пізнати Того, Хто створив наш світ.

Наш Спаситель пояснив Свої дорогоцінні істини, ілю-
струючи їх явищами і картинами природи. Дерева, птахи, 
польові квіти, пагорби, озера, безкрає небо, а також, і 
повсякденні події життя переплітаються і знаходяться в 
тісному зв’язку зі словами істини й турботами трудового 
життя людини.

Бог бажає, щоб Його діти пам’ятали про Нього й насо-
лоджувалися мирною, тихою красою природи, якою Він 
прикрасив їх земну оселю. У цьому світі Бог любить усе 
прекрасне, але краса характеру для Нього вище зовнішньої 
привабливості. Він хоче, щоб ми удосконалювали в собі 
чистоту й простоту, які так ваблять нас у квітах.

Якщо ми будемо розглядати Боже творіння у Всесвіті, 
чуйно прислухаємося до усього, що нас оточує, то освоїмо 
уроки послуху й довіри. Від гігантських зірок, які безупинно 
рухаються по невидимому, визначеному для них шляху, до 

Розділ 10
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найменших атомів – усе в природі підкоряється волі Твор-
ця. Бог піклується про все і утримує все, що Він створив. 
Той, Хто керує незліченними світами безкрайого Всесвіту, 
у той же самий час переймається маленькою пташкою, що 
безтурботно співає свою невигадливу пісню. Наш Небесний 
Отець ніжно піклується про усіх нас: Він бачить, коли ми 
йдемо на роботу, чує, коли ми молимося. Його око над 
нами, коли ми лягаємо спати й коли пробуджуємося. Йому 
відомо, коли багатій бенкетує у своєму палаці, а бідар 
збирає своїх дітей навколо убогої трапези. Бог знає про 
всяку пролиту сльозу, і жодна усмішка не залишається не 
поміченою Ним.

Якби ми все це глибоко зрозуміли, у нас зникли б необ-
ґрунтовані занепокоєння і зайві тривоги. У своєму житті ми 
не мали б тих багатьох розчарувань, що сьогодні завдають 
нам так багато суму. Тому що буквально все – велике чи 
мале – ми віддавали б у руки Бога, Котрий не може бути 
ні збентеженим, ні обтяженим ніякою безліччю турбот. 
Тоді ми відчули б душевний спокій, про який багато хто 
навіть не знають.

Захоплюючись красою землі, подумайте про прийдеш-
ній світ, де не буде суму, гріха й смерті, де природа не буде 
носити на собі навіть тіні прокляття. Уявіть собі батьківщи-
ну спасенних і пам’ятайте, що вона буде прекраснішою, ніж 
може це собі уявити найсміливіша й жива уява. Різноманітні 
Божі дари в природі є лише найслабкішим відображенням 
Його слави. Написано: “Чого око не бачило й вухо не чуло, 
і що на серце людини не впало, те Бог був приготував тим, 
хто любить Його” (1 до Коринтян 2:9).

Поет і натураліст можуть багато чого сказати про при-
роду, але тільки християнин отримує задоволення від краси 
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землі в найвищому змісті, тому що він пізнає у всьому діла 
свого Отця і зауважує Його любов у квітах, у чагарниках і 
деревах. Людина не може цілком оцінити важливе значення 
гір і долин, рік і морів, якщо вона не дивиться на них як на 
вираження Божої любові до людини.

Бог звертається до нас за допомогою Свого втручання 
і через вплив Свого Духа на наше серце. З усього, з чим 
ми зустрічаємося в нашому повсякденному житті, зі змін, 
які щодня відбуваються навколо нас, можна витягти цінні 
уроки, якщо тільки ми відкриті для їхнього розуміння. 
Міркуючи про чудову Божу турботу, Псалмист говорить: 
“Господньої милості повна земля” (Псалом 33:5). “Хто му-
дрий, той все це завважить, – і пізнають вони милосердя 
Господнє!” (Псалом 107:43).

Бог також звертається до нас через Своє Слово. У 
Біблії зрозуміліше і повніше розкриваються властивості 
Його характеру, велика справа спасіння і взаємовідно-
шення з людьми. Вона розповідає нам про патріархів, 
пророків і інші особистості стародавності. Вони були 
людьми, подібними до нас (Якова 5:17). Подібно до 
нас, вони падали духом і боролися зі зневірою; як і ми, 
падали в спокусу й все-таки знову підбадьорювалися, і 
перемагали силою Божої благодаті. Читаючи про них, ми 
зміцнюємося духом у нашому прагненні до праведнос-
ті. Коли ми читаємо про чудові досвіди, через які вони 
пройшли, про світло, про любов, про благословення, які 
приносили їм радість, про справи, які вони робили через 
даровану їм благодать, – тоді Той же Дух, Котрий нади-
хав їх, запалить і в наших серцях іскру святої радості й 
бажання бути подібними до них за характером – подібно 
до них ходити з Богом.
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Ісус сказав про Старозаповітні Писання, і це тим більше 
вірно щодо Нового Заповіту: “Вони ж свідчать про Мене!” 
(Від Івана 5:39), тобто про Спасителя, у Якому зосереджені 
всі наші надії на вічне життя. Так, уся Біблія говорить про 
Христа. Починаючи з першого оповідання про створення 
світу – тому що “ніщо, що постало, не постало без Ньо-
го” – до останньої обіцянки “Ото незабаром приходжу”, 
ми читаємо про Його справи й чуємо Його голос (Від Івана 
1:3; Об’явлення 22:12). Якщо ми бажаємо краще довіда-
тися Спасителя, нам необхідно досліджувати Священне 
Писання.

Заповніть серце Божими словами. Вони – жива вода, 
втамують вашу жагучу спрагу. Вони – живий хліб, що 
зійшов з неба. Ісус проголошує: “Якщо ви споживати не 
будете тіла Сина Людського й пити не будете крові Його, 
то в собі ви не будете мати життя”. Потім Він пояснив 
сказане: “Слова, що їх Я говорив вам, то дух і життя” (Від 
Івана 6:53, 63). Наші тіла будуються з того, що ми їмо та 
п’ємо, і як у фізичному житті спостерігається так само й у 
духовному житті: те, над чим ми роздумуємо, дає моральну 
опору і силу нашій духовній природі.

Викуплення – це таємниця, в яку бажають проникнути 
Ангели. Її будуть вивчати й оспівувати викуплені всю не-
скінченну вічність. Хіба це не заслуговує найпильнішого 
і найретельнішого дослідження вже зараз? Безмежне 
милосердя і любов Ісуса, жертва, принесена заради нас, 
гідні найсерйозніших і побожніших роздумів. Ми пови-
нні зосередити свою увагу на характері нашого дорогого 
Відкупителя і Заступника, глибше задуматися й осягнути 
розумом мету Його місії – спасти “спасти людей Своїх від 
їхніх гріхів”. Якщо ми будемо присвячувати час роздумам 
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про небесні істини, то наша віра й любов зростуть; наші 
молитви будуть усе більш прийнятними для Бога, тому що 
вони усе більше і більше сповнятимуться віри й любові. 
Вони будуть розумними та щирими. Ми знайдемо велику 
впевненість в Ісусі, ми будемо щодня бачити Його силу, що 
спасає всіх, хто приходить через Нього до Отця.

Розмірковуючи над досконалістю Спасителя, ми за-
палюємся бажанням обновитися й уподібнитися до Його 
чистого образу. У душі з’являється нестримне бажання бути 
подібним до Того, Ким ми захоплюємося. Чим більше ми 
думаємо про Христа, тим більше ми будемо свідчити про 
Нього іншим людям і представляти Його характер цьому 
світові.

Біблія написана не тільки для вчених, навпаки, вона 
призначена для простих людей. Великі істини, необхідні 
для спасіння, зрозумілі, як день. І ніхто не помилиться і не 
зіб’ється з дороги, якщо тільки не буде ставити свою власну 
думку вище зрозуміло відкритої Божої волі.

Щоб знати про те, чому вчать Святі Писання, ми повинні 
самі досліджувати Божі слова замість того, щоб поклада-
тися на свідчення інших. Якщо ми дамо іншим думати за 
нас, наші духовні сили ослабнуть, притупляться. Піднесені 
сили розуму можуть настільки зменшитися через недолік 
вправ над темами, які заслуговують на роздуми, що втра-
тять свою здатність сприймати глибоке значення Божого 
Слова. І, навпаки, наш розум зміцниться, нам відкриється 
дивна краса і цінність Біблії, якщо ми будемо серйозно 
досліджувати взаємозв’язок біблійних тем, порівнюючи 
один текст з іншим, співставляючи духовне з духовним.

Ніщо так не зміцнює розум, як вивчення Святих Пи-
сань. Ніяка інша книга не має такої сили піднімати думки, 



78

оживляти розум, як Біблія з її облагароджуючими істинами. 
Якби Боже Слово досліджувалося належним чином, люди 
мали б широту розуму, шляхетність характеру й неухиль-
ність в цілях, тобто все те, чого так бракує в наш час.

Швидке читання Писань малокорисне. Можна прочитати 
Біблію від початку до кінця і все-таки не зрозуміти усієї її 
краси, не уловити глибини її таємничого змісту. Краще ви-
вчати одне місце Писання доти, поки його зміст, значення та 
божественний задум спасіння не стануть зрозумілими, аніж 
швидко читати багато розділів, не маючи певної мети й не 
витягаючи для себе життєво важливих уроків. Нехай завжди 
ваша Біблія буде з вами! При будь-якій нагоді читайте її і 
намагайтеся запам’ятовувати прочитане. Навіть йдучи вули-
цею, ви можете прочитати якийсь уривок, порозмірковувати 
над його змістом і в такий спосіб закріпити його в пам’яті.

Без серйозного дослідження Біблії, без вивчення її з мо-
литвою ми не можемо знайти справжньої мудрості. Деякі 
частини Святого Писання настільки зрозумілі, що їх не-
можливо не порозуміти. Але в інших місцях зміст не такий 
очевидний, і з першого прочитання не усе сприймається. 
Тому необхідно порівнювати один текст з іншим. Необхідне 
ретельне дослідження і молитовне розмір-ковування. Таке 
вивчення буде щедро нагороджене. Подібно до шахтаря, 
що знаходить жили дорогоцінного металу, схованого під 
поверхнею землі, невтомний дослідник Божого Слова буде 
знаходити істини найбільшої цінності, недоступні при по-
верхневому читанні Біблії. Натхненні слова, якщо тільки 
вони осмислені і зважені в серці, будуть подібні до потоків, 
що течуть із Джерела життя.

Ніколи не слід вивчати Біблію без молитви. Перш, ніж 
відкрити її сторінки, ми повинні просити про просвіту Свя-



79

тим Духом, і воно буде нам дане. Коли Нафанаїл прийшов 
до Ісуса, Спаситель сказав: “Ото справді ізраїльтянин, що 
немає в нім лукавства!”. Нафанаїл запитав: “Звідки знаєш 
мене?”. Ісус відповів: “Я бачив тебе ще давніш, ніж Пилип 
тебе кликав, як під фіговим деревом був ти” (Від Івана 
1:47, 48). Ісус і сьогодні бачить нас, коли ми на самоті 
молимося Йому, просимо собі прозріння, щоб зрозуміти, 
що є істина. Ангели зі світу Світла будуть послані до тих, 
хто в смиренні серця шукає Божественного керівництва.

Святий Дух звеличує і прославляє Спасителя. Його 
справа полягає в тім, щоб відкрити нам Христа, чистоту 
Його праведності, велич спасіння, що Він приніс людству. 
Ісус говорить: “Він візьме з Мого та й вам сповістить” 
(Від Івана 16:14). Тільки Дух Божий може навчити Боже-
ственної істини. Настільки ж має бути дорогим для Бога 
людський рід, якщо Він віддав Свого Однородженого Сина 
на смерть заради нас і послав Свого Святого Духа, щоб Він 
беззупинно вчив і вів нас!
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ПЕРЕВАГА МОЛИТВИ

Через природу й Відкриття, через Свою турботу про 
нас і за допомогою впливу Свого Духа Бог говорить до 
нас. Але на цьому наш зв’язок з Ним не повинен обмежу- 
ватися. Кожному з нас також необхідно відкривати Йому 
своє серце. Для того, щоб мати духовне життя та силу, ми 
повинні знаходитися в живому спілкуванні з нашим Не-
бесним Отцем. Наші думки можуть бути зверненими до 
Нього. Ми можемо роздумувати про Його справи, Його 
милосердя й благословення, але це ще не буде спілкування з 
Ним у повному розумінні цього слова. Щоб мати справжній 
зв’язок із Богом, ми повинні розповідати Йому про наше 
реальне життя.

У молитві ми відкриваємо своє серце Богу, як другу. 
Це необхідно не тому, що Богу невідомо, хто ми такі, але 
для того, щоб допомогти нам прийняти Його. Молитва не 
зводить Бога до нас, а підносить нас до Нього.

Знаходячись на землі, Ісус дав Своїм учням уроки мо-
литви. Він говорив їм про необхідність відкривати перед 
Богом свої повсякденні потреби і покладати на Нього усі 
свої турботи. Спаситель обіцяв, що їхні молитви будуть 
почуті. Ця обіцянка відноситься також і до нас.

Сам Ісус, живучи серед людей, часто молився. Він узяв 
на Себе наші нестатки і слабості й, щоб постійно мати 
новий запас сили для служіння і подолання випробувань, 
звертався по допомогу до Свого Небесного Отця. Ісус – наш 
Приклад в усьому. Він став нам Братом у наших немочах, 

Розділ 11
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Він був, “випробований у всьому, подібно до нас”, але за-
лишився безгрішним, відчуваючи огиду до зла. У світі гріха 
Спаситель пережив душевну муку та боротьбу. Молитва 
для Нього була необхідністю і перевагою. Він знаходив 
розраду й радість у спілкуванні зі Своїм Отцем. І якщо 
Спаситель людей, Син Божий, мав потребу в молитві, – на-
скільки ж більше ми, слабкі, грішні, смертні істоти, повинні 
відчувати потребу у ревній і постійній молитві!

Наш небесний Отець готовий вилити на нас повноту 
своїх благословень. Ми маємо привілей безперестанку 
пити з джерела безмежної любові. Чи не дивно, що ми 
так мало молимося! Бог охоче вислуховує щиру молитву 
найсмиреннішого зі Своїх дітей, але ми так часто гаємось 
відкрити Йому свої потреби. Що можуть думати небесні 
Ангели побачивши бідних, безпомічних людей, підданих 
спокусам, коли серце Боже в безмежній любові готове 
дати їм більше, ніж вони можуть просити й бажати, а 
вони моляться так рідко й мають так мало віри? Ангели 
з любов’ю служать Богу, їм радісно знаходитися в Його 
близькості. Для них спілкування з Богом – найбільша 
радість. А, тим часом, ми, діти землі, кому так потрібна 
допомога, яку може дати тільки Бог, здається, цілковито 
задовольняємося тим, що живемо поза спілкуванням з 
Ним, без світла Його Духа.

Диявол посилює пітьму над тими, хто зневажає мо-
литвою. Спокуси, що нашіптуються ворогом, тягнуть їх 
до гріха. І все це відбувається тому, що вони зневажають 
перевагою молитви, даною їм Богом. Чому ж сини та 
дочки Бога так неохоче моляться, якщо молитва – це 
ключ у руках віри, що відкриває небесну скарбницю, де 
зберігаються безмежні можливості Всемогутнього. Без 
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пильнування і безперестанної молитви нам загрожує не-
безпека стати безтурботними й ухилитися від істинної 
дороги. Ворог постійно перешкоджає нам на дорозі до 
престолу благодаті. Він робить усе зі своєї сторони, щоб 
ми зневажили молитвою і вірою і не одержали благодать 
і силу переборювати спокуси.

Ми можемо бути переконаними в тому, що, за певних 
умов, Бог чує наші молитви і відповідає на них. Одна з 
перших умов полягає у тому, щоб ми усвідомили свою 
потребу у Його допомозі. Він обіцяв: “Бо виллю Я воду на 
спрагнене, а текучі потоки на суходіл” (Ісаї 44:3). Хто прагне 
й жадає праведності, хто всім серцем прагне до Бога, той 
може бути упевненим, що насититься. Боже благословення 
буде отримане тільки в тому разі, коли серце відкрите для 
впливу Святого Духа.

Крайня потреба, у якій ми знаходимося, є найпере-
конливішим і найкрасномовнішим свідченням на нашу 
користь. Але ми повинні самі звертатися до Господа, щоб 
Він міг відповісти на наші потреби. Він говорить: “Просіть – 
і буде вам дано”. “Той же, Хто Сина Свого не пожалів, але 
видав Його за всіх нас, – як же не дав би Він нам із Ним і 
всього?” (Від Матвія 7:7; До Римлян 8:32).

Якщо ми виношуємо зло в нашому серці, якщо ми 
прив’язані до якого-небудь гріха, Господь не почує наші 
молитви. Але молитва розкаюваної, зламаної душі завжди 
буде почута й прийнята. Якщо виправлені усі відомі нам 
гріхи, Бог відповість на наші прохання. Однак нам ніколи не 
здобути Божого благовоління власними заслугами. Тільки 
заслуги Ісуса Христа можуть врятувати нас, тільки Його 
кров може очистити нас. Але все це не усуває тих умов, 
з-за яких ми можемо бути прийняті.
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Віра – ще одна з умов успішної молитви. “І той, хто до 
Бога приходить, мусить вірувати, що Він є, а тим, хто шукає 
Його, Він дає нагороду” (До Євреїв 11:6). Ісус сказав для 
Своїх послідовників: “Через це говорю вам: Усе, чого ви в 
молитві попросите, вірте, що одержите, і сповниться вам” 
(Від Марка 11:24). Чи довіряємо ми Його слову?

Цьому запевненню Христа немає меж. Він вірний Своїй 
обіцянці. Навіть якщо ми не одержимо того, що просимо 
відразу, усе-таки повинні вірити, що Господь чує нас і від-
повість на наші молитви. Ми настільки схильні помилятися 
у своїх бажаннях і буваємо такими недалекозорими, що 
іноді просимо про те, що не принесе нам щастя. Небесний 
Отець знає це і, відповідаючи на наші молитви, посилає 
нам саме те, що служить для нашого добра, те, чого ми 
самі побажали б від усього серця, якби, просвічені згори, 
могли зрозуміти справжнє значення усього, з чим зустрі-
чаємося на нашій дорозі. Навіть тоді, коли нам здається, 
що на наші молитви немає відповіді, ми все одно повинні 
покладатися на Божу благодать, – відповідь неодмінно 
буде дана свого часу, ми одержимо благословення, яко-
го найбільше потребуємо. Однак стверджувати, що ми 
одержимо відповідь саме в такий час і таким чином, як 
бажаємо, є самовпевненістю. Бог безкінечно мудрий, щоб 
помилятися, і безмежно добрий, щоб позбавити благосло-
вення тих, хто Його шукає. Тому не бійтеся довіряти Йому, 
навіть якщо не маєте негайної відповіді на ваші молитви. 
Покладайтеся на Його тверду обіцянку: “Просіть – і буде 
вам дано” (Від Матвія 7:7).

Якщо ми знаходимося під впливом своїх сумнівів і 
страхів чи намагаємося зрозуміти та пояснити усе, що 
наш обмежений розум вмістити не в змозі, наші труднощі 
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лише зростуть і поглибляться. Але якщо ми приходимо до 
Бога, усвідомлюючи, що ми безпомічні й залежні (якими 
є насправді), і зі смиренням і живою вірою відкриваємо 
наші потреби перед Тим, розум Якого безмежний, Котрий 
бачить усе в Своїм творінні й керує усім за Своєю волею 
і словом, – Він почує наше благання й осяє Своїм світлом 
наші серця. У щирій молитві ми стикаємося з розумом Без-
межного. У той час ми, можливо, не маємо прямих доказів, 
що наш Відкупитель з любов’ю і співчуттям схилився над 
нами, проте, це саме так. Його рука простягнена над нами 
в ніжній турботі, хоча ми можемо й не відчувати явного 
дотику.

Коли ми просимо в Бога милості й благословення, то 
самі повинні бути переповнені духом прощення і любові. 
Як можна молитися: “І прости нам довги наші, як і ми 
прощаємо винуватцям нашим” (Від Матвія 6:12) і не 
прощати нашим ближнім? Якщо ми очікуємо, що Бог 
почує наші молитви, то повинні прощати інших у такий 
же спосіб і тією ж мірою, у якій ми самі сподіваємося 
бути прощеними.

Наполегливість у молитві – важлива умова для одер-
жання того, що просимо. Ми повинні безперестанку мо-
литися для того, щоб зростати у вірі й духовному досвіді. 
Будьте “тривалими в молитві, і пильнуйти з подякою в ній” 
(До Колосян 4:2). Апостол Петро перестерігає віруючих: 
“Будьте мудрі й пильнуйте в молитвах” (1 Петра 4:7). 
Апостол Павло навчає: “… В усьому нехай виявляються 
Богові ваші бажання молитвою й проханням з подякою” 
(До Филип’ян 4:6). “А ви, улюблені, – говорить апостол 
Юда, – будуйте себе найсвятішою вашою вірою, моліть-
ся Духом Святим, бережіть себе самих в Божій любові” 
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(Юди 20, 21). Постійна молитва є непорушним союзом 
нашої душі з Богом, завдяки якому життя від Бога влива-
ється в наше життя, а від нас чистота та святість радісним 
потоком повертаються до Бога.

У молитві необхідна старанність, і нехай нічого не пе-
решкоджає вам. Докладайте всіх зусиль, аби спілкування 
з Ісусом було повним та радісним. Використовуйте всяку 
можливість бути там, де звичайно лунають молитви до 
Бога. Ті, хто дійсно шукає спілкування з Господом, будуть 
відвідувати молитовні зібраня і сумлінно виконувати свої 
обов’язки. Вони будуть повні бажання одержати всі обіцяні 
благословення і використовувати всяку можливість бути 
там, де промені небесного світла можуть осяяти їхні серця.

Ми повинні молитися в сімейному колі, але і не забувати 
про молитву на самоті: у ній прихована таємниця життя 
душі. Неможливо зростати і зміцнюватися в благодаті, 
зневажаючи особистою молитвою на самоті. Однієї лише 
сімейної чи громадської молитви недостатньо. Відкриємо 
ж своє серце перед всевидючим оком Бога. Молитва, що 
звершується на самоті, повинна бути почута тільки Ним. 
Ніяке зацікавлене вухо не повинно чути змісту таких моли-
тов. У таємній молитві душа вільна від оточуючого впливу 
й від хвилювання. Спокійно, але гаряче вона буде линути 
до Бога. Сприятливий вплив буде беззупинно виходити 
від Того, Хто бачить таємне і чує молитву, що підноситься 
від душі. У простодушній довірі така людина спілкується з 
Богом і вбирає в себе промені Божественного світла, щоб 
бути укріпленою і підтриманою в боротьбі із сатаною. 
Бог – наша сильна башта.

Моліться на самоті й під час повсякденних праць і тур-
бот, частіше відкривайте своє серце перед Богом! Саме 
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так Енох “ходив з Богом”. Ці таємні молитви, подібно до 
фіміаму, піднімаються до престолу благодаті. Сатана не в 
силах здолати людину, серце котрої затверджене в Бозі.

Звертатися в молитві до Бога доречно в будь-який час 
і на всякім місці. Ніщо не може перешкодити нам відкрити 
свої серця в щирій молитві. Навіть серед вуличного шуму, 
у юрбі чи займаючись своєю звичайною справою, ми 
можемо звертатися до Бога, просячи у Нього допомоги й 
керівництва, як це робив Неємія тоді, коли викладав своє 
прохання перед царем Артаксерксом. Підтримувати тісне 
спілкування з Богом можна скрізь. Двері нашого серця 
повинні бути постійно відчиненими з запрошенням для 
Христа, щоб Він міг ввійти й перебувати в нашій душі як 
бажаний небесний гість.

Хоча нас може оточувати порочне середовище, що 
розкладається, нам нема чого дихати його шкідливими 
випарами, адже ми маємо можливість жити в чистій ат-
мосфері неба. Підносячи наші серця в щирій молитві до 
Бога, ми можемо закрити усі входи для нечистих і поганих 
думок. Люди, серця яких відкриті для впливу і благосло-
вень Божих, будуть жити в більш святій атмосфері і мати 
постійне спілкування з небом.

Нам необхідно краще знати Ісуса і повніше уявляти 
собі цінність вічних реальностей. “Краса святості” повинна 
наповняти серця Божих дітей. Щоб досягти цього, ми по-
винні шукати Божественної просвіти щодо небесних істин.

Нехай лине серце наше вгору, до чистої небесної атмос-
фери, яку пропонує нам Бог! Ми можемо бути настільки 
близькими до Бога, що при всякому несподіваному випро-
буванню наші думки будуть тягнутися до Нього так само 
природно, як квітка тягнеться до сонця.
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Відкривайте перед Богом свої потреби, радості й 
сум, свої турботи та побоювання! Ви не стомите й не 
обтяжите Його цим. Він, Котрий порахував волосся на 
вашій голові, не може бути байдужим до потреб своїх 
дітей. “Вельми Господь милостивий та щедрий” (Якова 
5:11). Його любляче серце торкають наші скорботи. Він 
переживає разом з нами, коли ми розповідаємо Йому про 
них. Приходьте до Нього з усім, що бентежить і турбує вас. 
Ніяка ноша не буде для Нього занадто важкою: адже Він 
тримає світи й керує Всесвітом. Усе, що стосується нашого 
внутрішнього миру, не може бути незначним для Нього. 
Немає жодного розділу в історії нашого життя, що була б 
настільки заплутаною, щоб Він не міг її прочитати; ніяке 
наше непорозуміння не може бути настільки важким, щоб 
Він не міг допомогти. Ніяке нещастя, яке може спіткати 
найменшого з Його дітей, ніяка тривога, що турбує душу, 
будь-яка радість, кожна щира молитва – ніщо не пройде 
повз увагу нашого Небесного Отця, Котрий зі співчуттям 
відгукується на все. “Він зламаносердих лікує, і їхні рани 
болючі обв’язує” (Псалом 147:3). Стосунки між Богом і 
кожною людиною настільки означені й всеосяжні, начебто 
ця людина є єдиною душею на землі, про яку піклується 
Небесний Отець і за яку Він віддав Свого улюбленого 
Сина.

Ісус сказав: “Того дня ви проситимете в Моє Ймення, 
і Я вам не кажу, що вблагаю Отця Я за вас, – бо Отець 
любить сам Вас…”. “Я вибрав Вас... щоб дав вам Отець, 
чого тільки попросите в Імення Моє” (Від Івана 16:26, 27; 
15:16). Але молитися в Ім’я Ісуса значить щось більше, 
ніж просто згадувати це Ім’я на початку і наприкінці мо-
литви. Це значить молитися у згоді з волею і духом Ісуса, 
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вірячи Його обітницям, покладаючись на Його благодать 
і роблячи Його справи.

У Бога навіть і думки немає про те, щоб хто з нас став 
ченцем чи пустельником, щоб ми видалилися від світу з 
метою присвятити усього себе служінню Йому. Нам по-
трібно жити так, як жив Христос: серед гір і безлічі людей. 
Людина, яка нічого не робить, а тільки молиться, незабаром 
перестане й молитися, або ж її молитви стануть формаль-
ним ритуалом. Коли люди ухиляються від громадського 
життя, від своїх християнських обов’язків і від несення 
хреста, коли вони перестають старанно працювати для 
Господа, Котрий невпинно працював для них, їм немає 
про що більше молитися: у них зникає всяке прагнення до 
присвячення та благочестя. Їхні молитви зосереджуються 
на собі. Вони не в змозі молитися про потреби людства, 
про збудування Царства Христа, про дарування їм самим 
сили для служіння.

Ми багато чого позбавляємося, коли зневажаємо 
можливістю бути разом для того, щоб підкріплювати і 
підбадьорювати один одного в служінні Богу. Істини Його 
Слова втрачають свою яскравість і важливість у нашому 
розумі. Вони більше не осяюють і не освячують наші серця, 
і ми духовно вмираємо. У наших християнських взаєминах, 
ми занадто багато чого втрачаємо, якщо не виявляємо 
співчуття один до одного. Християнин, який замикається 
в самому собі, не виконує тієї справи, що Бог доручив 
йому. Правильне виховання в дусі християнської любові 
робить нас чуйними й уважними до інших, зміцнює нас у 
служінні Богу.

Якби християни, сходячись разом, говорили один з од-
ним про Божу любов і про дорогоцінні істини викуплення, 
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вони самі зміцнювалися б духовно і могли благотворно 
впливати на інших. Щодня ми можемо усе більше дізнава-
тися про Небесного Отця, набуваючи нового досвіду життя 
в Його благодаті, а це приведе до того, що в нас пробудить-
ся бажання говорити про Його любов. І коли ми будемо так 
чинити, наші серця будуть зігріті та підбадьорені. Якби ми 
думали й говорили більше про Ісуса, а менше про себе, то 
набагато повніше відчували б Його присутність.

Якби ми згадували про Бога щоразу, коли бачимо прояв 
Його турботи про нас, наші думки були б постійно зосе-
реджені на Ньому, ми знаходили би радість, розповідаючи 
про Нього й прославляючи Його. Ми говоримо про наші 
земні справи тому, що вони цікавлять нас. Ми говоримо 
про друзів тому, що любимо їх і розділяємо з ними наші 
радості й сум. Але ми маємо нескінченно більше причин 
любити Бога, понад наших земних друзів; для нас повинно 
б бути найбільш природним з усього у світі віддавати Йому 
перше місце в наших думках, говорити про Його милість і 
звіщати про Його силу. Бог наділив нас щедрими дарами не 
для того, щоб вони поглинали наші думки й опановували 
серцем настільки, щоб забувати про Того, Кому належить 
наше життя. Навпаки, усе, чим ми збагачені, повинно по-
стійно нагадувати нам про Нього і зв’язувати нас узами 
любові й подяки з Небесним Благодійником. Ми занадто 
багато думаємо про земне. Підведімо ж наш погляд до від-
чинених дверей небесної святині, де світло Божої слави сяє 
від Імені Христа. Він може “спасати тих, хто через Нього до 
Бога приходить” (До Євреїв 7:25).

Будемо ж більше славити Бога “за милість Його та за 
чуда Його синам людським” (Псалом 107:8). Наше релігій-
не життя не повинно обмежуватися одними проханнями й 



90

чеканням відповіді на них. Не будемо думати завжди тільки 
про свої потреби, – пам’ятаймо й про ті блага, які дарує 
нам Бог! Ми молимося так рідко, і такі скупі на подяку! 
Щоденно одержуючи милість від Бога, ми такі невдячні! 
Так мало славимо Його за все, що Він зробив для нас!

У стародавності Бог давав веління ізраїльтянам, коли 
вони збиралися разом для служіння Йому: “І будете їсти 
там перед лицем Господа, Бога вашого, і будете тішитися 
всім, до чого доторкнеться ваша рука, ви та доми ваші, 
якими поблагословив тебе Господь Бог твій” (Повторення 
Закону 12:7). Усе, що робиться на славу Божу, повинно 
робитися з радістю, гімнами хвали й подякою, а не сумом 
і зневірою.

Наш Бог – чуйний, милосердний Отець. Служіння Йому 
не повинно виглядати тяжкою, безрадісною справою. По-
клонятися Господу й брати участь у Його справі має при-
носити задоволення. Бог не хотів би, щоб Його діти, заради 
яких був звершений великий подвиг спасіння, ставилися б 
до Нього так, начебто Він караючий, вимогливий Володар. 
Бог – наш кращий Друг. Коли ми збираємося на богослу-
жіння, Він хоче бути з нами, благословляти й потішати нас, 
наповняти наші серця радістю і любов’ю. Господь бажає, 
щоб служіння Йому не було для Його дітей важким тяга-
рем, але щоб воно приносило їм більше задоволення, ніж 
труднощів. Він хоче, щоб прихожани на місце поклоніння 
Йому могли віднести дорогоцінні думки про Божу турботу 
й любов, щоб вони черпали в цьому спілкуванні бадьорість 
і силу для повсякденної праці і, одержавши Його благодать, 
могли б чинити чесно та вірно в усьому.

Ми повинні гуртуватися у підніжжя хреста. Христос, і до 
того ж розп’ятий, повинен стати темою наших роздумів і 
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розмов, джерелом найпотаємніших і найрадісніших почут-
тів. Нам варто пам’ятати кожне благословення, отримане 
від Бога. І коли ми усвідомлюємо Його безмежну любов, 
ми охоче віддаємо все в ті руки, що були прибиті до хреста 
заради нас.

Унаслідок такого спілкування з Господом душа підно-
ситься до неба на крилах хвали. У небесних оселях небо-
жителі поклоняються Богу зі співом і музикою, і, коли ми 
будемо підносити Йому подяку з глибини наших сердець, 
тоді наше богослужіння буде все більш уподібнюватися 
служінню небесних воїнств. “Хто жертву подяки приносить, 
той шанує Мене” (Псалом 50:23). Станемо ж перед облич-
чям Бога зі святою радістю. Поклонімося Йому з “хвалою 
й пісньоспівами” (Ісаї 51:3).
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ЯК БУТИ ІЗ СУМНІВАМИ?

Багато хто з тих, хто тільки став на дорогу християн-
ського життя, страждають від сумнівів. У Біблії є чимало 
такого, що вони не можуть зрозуміти й пояснити, а сатана, 
користуючись цим, намагається похитнути їхню віру у 
Святе Писання, як Відкритя від Бога. Така людина запитує: 
“Як мені знайти вірну дорогу? Якщо Біблія дійсно є Слово 
Боже, то як мені звільнитися від моїх сумнівів і думок, які 
бентежать мене?”

Бог ніколи не просив би нас вірити Йому, якби не дав до-
статньо вагомих доказів для утвердження нашої віри. Його 
існування, Його характер, істинність Його Слова засновані 
на свідченнях, що закликають до нашого розуму, і таких 
свідчень достатньо. Однак Бог не виключив і можливості 
сумніву. Наша віра повинна ґрунтуватися на доказах, а не на 
зовнішніх проявах. Шукачі сумнівів завжди можуть знайти 
для них привід, але ті, хто дійсно бажає знати істину, зна-
йдуть досить доказів, на яких можна заснувати свою віру.

Наш обмежений розум не в змозі повністю осягнути 
характер чи справи безмежного Бога. Навіть для найпро-
никливішого і найвисокорозвиненішого інтелекту ця Свята 
Істота завжди залишиться незбагненною таємницею. “Чи 
ти Божу глибінь дослідиш, чи знаєш ти аж до кінця Все-
могутнього? Вона вища від неба, – що зможеш зробити? 
І глибша вона за шеол, – як пізнаєш її?” (Йова 11:7, 8).

Апостол Павло вигукує: “О глибино багатства, і пре-
мудрості, і знання Божого! Які невідомі присуди Його, і не-

Розділ 12
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досліджені дороги Його!” (До Римлян 11:33). Хоча сказано, 
що “хмара та морок круг Нього”, проте “справедливість та 
право – підстава престолу Його” (Псалом 97:2), розмірко-
вуючи про Його турботу про нас і про спонукання, якими 
Він керується, ми зможемо побачити невиречену любов і 
благодать, з’єднані з Його безмежною силою. Ми можемо 
розуміти Його наміри лише тією мірою, якою це розуміння 
служить для нашого добра. Все інше ми повинні довірити 
в руки Всемогутнього Бога, серце Котрого переповнено 
любові до нас.

Слово Боже, так само як і характер його Божественного 
Автора, містить таємниці, які ніколи не можуть бути цілком 
збагнені смертними людьми. Поява гріха у світі, втілення 
Христа, воскресіння мертвих, відродження та багато чого 
іншого, описане в Біблії, є таємницею занадто глибокою, 
щоб людський розум міг її зрозуміти й пояснити. Але в нас 
немає причин сумніватися в Божому Слові лише тільки 
тому, що ми не можемо зрозуміти його до кінця. У природі 
ми постійно натрапляємо на таємниці, у які до кінця не 
можемо проникнути. Навіть у найпростіших формах життя 
ми натрапляємо на такі загадки, які не під силу нашому 
розумінню. Усюди ми бачимо чудеса, що вище нашого 
розуміння. Чи маємо ми тому дивуватися, що в духовному 
житті також є таємниці, які ми неспроможні пояснити? 
Уся складність полягає лише в слабкості й обмеженості 
людського розуму. Святі Писання містять у собі досить 
доказів свого Божественного походження. Ми не пови-
нні сумніватися в Його Слові тільки тому, що не можемо 
осягнути всі таємниці Його Провидіння.

Апостол Петро говорить, що в Писанні є “…дещо тяжко 
зрозуміле, що неуки та незміцненні перекручують, як і інші 
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Писання, на власну загибель свою” (2 Петра 3:16). Скеп-
тики, вказуючи на важкозрозумілі місця Святих Писань, 
використовують це як аргумент проти Біблії; але зовсім 
навпаки – такі місця містять сильне свідчення на користь 
Божественного натхнення цієї Книги. Якби Біблія повідо-
мляла про Бога лише те, що ми не можемо зрозуміти, 
якби обмежений смертний розум міг осягнути до кінця 
Його велич і могутність, тоді вона не носила б на собі пе-
чатки Божественного авторства. Сама велич і таємничість 
представлених у ній тем повинні б затвердити віру в неї як 
Слово Боже.

Біблія відкриває істину в простих словах, цілком від-
повідаючи потребам і сподіванням людського серця, що 
дивує і зачаровує найосвіченіші розуми. У цій Книзі зна-
ходять дорогу спасіння і найсмиренніші, і найнеосвіченіші. 
І все-таки ці прості слова Біблії говорять нам про такі 
піднесені, глибокі й неосяжні істини, які перевершують 
рівень людського розуміння, що ми можемо приймати їх 
тільки тому, що вони відкриті Самим Богом. Наприклад, 
Божий план спасіння показаний так зрозуміло, що кожна 
людина може бачити, які кроки вона повинна робити в 
покаянні перед Богом і у вірі Господу Ісусу Христу, щоб 
бути спасенною визначеною Богом дорогою. Але хоча 
ці істини доступні для розуміння, за ними приховуються 
таємниці Божественної слави – таємниці, котрі не під-
даються дослідженню людським розумом і, у той же час, 
наповняють невтомного шукача істини благоговінням і 
вірою. Чим більше він досліджує Писання, тим глибше 
стає його переконання в тім, що вони є словом живого 
Бога, і людський розум схиляється перед величчю Боже-
ственного Відкриття.
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Усвідомлюючи свою нездатність цілком зрозуміти 
великі біблійні істини, ми тим самим визнаємо, що наш 
смертний розум не в силах охопити вічне, що людина з 
його обмеженими знаннями не може зрозуміти намірів 
всевідаючого Бога.

Скептики й невіруючі заперечують Слово Боже на 
тій підставі, що не можуть осягнути всіх його таємниць. 
Однак і не всі, хто запевняє, що вірить у Біблію, вільні від 
цієї небезпеки. Апостол пише: “Стережіться, брати, щоб 
у комусь із вас не було злого серця невірства, що воно 
відступало б від Бога Живого!” (До Євреїв 3:12). Добре, 
коли людина досліджує ретельно вчення Біблії і вникає в 
“Божі глибини”, наскільки вони відкриті в Писанні. (1 до 
Коринтян 2:10). У той же час “закрите те, що є Господа, 
Бога нашого, а відкрите – наше та наших синів аж навіки” 
(Повторення Закону 29:29). Сатана прагне зіпсувати здат-
ність людського розуму до дослідження, і гордість нерідко 
виявляє себе при вивченні біблійних істин. Тому деякі люди 
дратуються і почувають себе ображеними, коли не можуть 
задовільно пояснити кожне місце в Писанні. Їм представ-
ляється занадто принизливим визнати свою нездатність 
розуміти богонатхненні слова. Вони не хочуть з терпінням 
очікувати того часу, коли Бог знайде за потрібне відкрити 
істину. Таким людям здається, що вони мають достатню 
мудрість для самостійного розуміння Святих Писань, але, 
не маючи в цьому успіху, вони починають спростовувати 
авторитет цієї Книги. Справді, багато теорій і релігійних 
вчень визнаються заснованими на Біблії, але вони дійсно 
суперечать загальному змісту богонадхненного Писання. 
У багатьох це викликає сумніви та подив. Однак у цьому 
винне не Слово Боже, а людські перекручування Його.
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Якби створені Богом істоти могли прийти до повного 
розуміння Бога і Його справ, то, один раз досягши цього, 
вони не мали би можливості для подальших поглиблень 
в істину, для розширення пізнання, для розвитку розуму 
й серця. Бог більш не був би вищою Істотою, а людина, 
прийшовши до межі знань і досягнень, перестала би роз-
виватися. Будемо ж вдячними Богу за те, що це не так. 
Він безмежно великий. У Ньому “всі скарби премудрості 
і пізнання заховані” (До Колосян 2:3), і усю вічність люди 
будуть пізнавати, вчитися і ніколи не вичерпають скарбів 
Його мудрості, доброти та сили.

Бог бажає, щоб істини Його Слова відкривалися Його 
народу вже тепер, у цьому житті. Таке пізнання можна 
придбати тільки одним шляхом: через просвічення Святим 
Духом, Яким це Слово було дане. “Не знає ніхто речей 
Божих, окрім Духа Божого”, “усе бо досліджує Дух, навіть 
Божі глибини” (1 до Коринтян 2:11, 10). Спаситель обіцяв 
Своїм послідовникам: “А коли прийде Він, Той Дух правди, 
Він вас попровадить до цілої правди …бо Він візьме з Мого 
та й вам сповістить” (Від Івана 16:13, 14).

Бог бажає, щоб людина розвивала свої розумові 
здібності. Вивчення Біблії, як ніяке інше заняття, може 
зміцнити й підняти наш розум. Але нам ніяк не можна обо-
жнювати розум, тому що він слабкий і недосконалий. Якщо 
ми не хочемо, щоб Святі Писання були покриті темрявою 
для нашого розуміння, включаючи навіть найпростіші іс-
тини, ми повинні мати простоту й віру маленької дитини, 
готовність учитися, просячи допомогу Святого Духа. Усві-
домлення сили та Божої мудрості, а також нашого безсилля 
осягнути Його велич, повинно наповнити нас смиренням. 
Нам варто відкривати Його Слово зі святим благоговінням, 
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так, ніби ми безпосередньо знаходилися в Його присутнос-
ті. Приступаючи до читання Біблії, ми повинні визнати, що 
над нами є Вищий Авторитет: наша душа та розум повинні 
схилитися перед великим “Я Є”.

Є багато запитань, які здаються важкими і незрозуміли-
ми, але, які Бог зробить зрозумілими й простими для тих, 
котрі шукають їх розуміння. Та без керівництва Святого 
Духа ми будемо завжди знаходитися в небезпеці спо-
творювати, тобто перекручено тлумачити Святі Писання. 
Інші люди читають Біблію собі не на користь, а в багатьох 
випадках – собі на шкоду, тому що приступають до цього 
без благословення і молитви. Якщо люди відкривають 
Слово Боже без поваги та молитви, якщо думки і почуття 
не спрямовані до Бога і не знаходяться в згоді з Його во-
лею, то розум затьмарений сумнівами і при читанні Біблії 
сумнів росте. Думки людини виявляються у владі злого 
духу, що вселяє тому, хто читає неправдиве тлумачення. 
Якщо люди не прагнуть цілковито бути в згоді з Богом, то, 
якими б освіченими вони не були, їм загрожує небезпека 
помилятися в розумінні Писань, і тому небезпечно довіряти 
їх поясненням. Людина, що шукає в Писаннях протиріччя, 
не має духовної проникливості. При своїх перекручених 
поглядах вона знайде багато причин для сумніву й невір’я 
в тому, що в дійсності просто і зрозуміло.

Як би це не приховувалося, але в більшості випадків 
справжня причина сумнівів і скептицизму – любов до 
гріха. Настанови й обмеження Божого Слова неприйнятні 
для гордого, люблячого гріх серця, і ті, хто не хочуть під-
коритися вимогам Писання, готові сумніватися в його авто-
ритеті. Щоб знайти істину, ми повинні мати щире бажання 
пізнати її і коритися їй. Усі, хто приступають з таким духом 



98

до вивчення Біблії, знайдуть безліч свідчень, що вона є Бо-
жим Словом. Вони зможуть зрозуміти її істини, що “може 
зробити… мудрим на спасіння ” (2 Тимофія 3:15).

Христос сказав: “Коли хоче хто волю чинити Його, той 
довідається про науку, чи від Бога вона” (Від Івана 7:17). 
Замість того, щоб ставити Біблію під сумнів і чіпатися до 
того, що вам незрозуміло, зверніть увагу на те світло, що 
вже освітлює вас, і ви отримаєте ще більше світло. Силою 
Христової благодаті ви виконаєте кожен обов’язок, уже 
відкритий вашому розумінню, і знайдете здатність розуміти 
й виконувати те, у чому ви поки сумніваєтеся.

Є один доказ, зрозумілий для всіх, як освічених, так і 
найпростіших людей, – це свідчення особистого досвіду. 
Бог пропонує нам самим перевірити справжність Його 
Слова і вірність Його обіцянок. Він закликає нас: “Ску-
штуйте й побачте, який добрий Господь” (Псалом 34:9). 
Не будемо покладатися на слова інших, нам слід самим 
скуштувати й переконатися. Він обіцяє: “Просіть – і отри-
маєте” (Від Івана 16:24). Його обіцянки будуть виконані. 
Вони ніколи не підводили; і не можуть підвести. Коли ми 
наближаємося до Ісуса й насолоджуємося повнотою Його 
любові, наші сумніви і духовна темрява зникають у світлі 
Його присутності.

Апостол Павло пише, що Бог “визволив нас із влади тем-
ряви й переставив нас до Царства Свого улюбленого Сина” 
(До Колосян 1:13). І кожен, хто перейшов від смерті до 
життя, може ствердити – “Бог правдивий” (Від Івана 3:33). 
Він може засвідчити: “Я потребував допомоги і знайшов 
її в Ісусі. Господь задовольнив всі мої потреби й угамував 
голод моєї душі. І тепер для мене Біблія – це Відкритя Іс-
уса Христа. Ви запитуєте, чому я вірю в Ісуса? – Тому що 
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Він – мій Божественний Спаситель. Чому я вірю Библії? Я 
зрозумів, що вона є голосом Божим, що звернений до моєї 
душі”. У самих собі ми можемо знайти підтвердження тому, 
що Біблія – істина, що Христос – Син Божий, що ми пішли 
не за хитромудро вигаданими байками.

Апостол Петро закликає своїх братів зростати “в благо-
даті й пізнанні Господа нашого й Спасителя Ісуса Христа” 
(2 Петра 3:18). Божий Народ, зростаючи в благодаті, зна-
ходить більш ясне розуміння Його Слова й вчиться бачити 
нове світло і нову красу у Його святих істинах. Так було 
в усі століття історії Церкви і так буде до кінця. “А путь 
праведних – ніби те світло ясне, що світить все більше та 
більш аж до повного дня!” (Приповісті 4:18).

Вірою ми можемо зазирнути в майбутнє й осягнути 
Божу обіцянку того, що здібності нашого розуму й сила 
душі, знаходячись у живому безпосередньому зв’язку з 
Джерелом світла, будуть здобувати все нову силу. Ми 
можемо радіти тому, що все хвилююче нас у Божому 
провидінні тоді стане зрозумілим, все важкозрозуміле 
тоді одержить своє пояснення. І там, де наш обмежений 
розум бачив тільки сум’яття і несправджені надії, ми по-
бачимо досконалу гармонію. “Отож, тепер бачимо ми 
ніби в дзеркалі, у загадці, але потім – обличчя в обличчя; 
тепер розумію частково, а потім пізнаю, як і пізнаний я” 
(1 до Коринтян 13:12).
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РАДІСТЬ У ГОСПОДІ 

Діти Божі покликані бути представниками Христа, 
виявляючи доброту і милосердя Господа. Як Ісус відкрив 
нам справжній характер Отця, так і ми повинні відкривати 
Христа світу, який не знає про Його ніжну співчутливу лю-
бов. “Як на світ Ти послав Мене”, – сказав Ісус, – “так і Я на 
світ послав їх”. “Я – у них, а Ти – в Мені, …щоб пізнав світ, 
що послав Мене Ти” (Від Івана 17:18, 23). І апостол Павло 
писав до учнів Ісуса: “Виявляєте ви, що ви лист Христів”, 
“якого всі люди знають і читають” (2 до Коринтян 3:3, 2). 
В особі кожного зі Своїх дітей Ісус надсилає листа цьому 
світові. Якщо ви – послідовник Христа, то у вашій особі 
Він надсилає листа вашій родині й усім вашим сусідам. 
Ісус, Котрий живе у вас, бажає досягти думок і почуттів 
кожного з тих, хто ще не знайомий з Ним. Вони, можливо, 
не читають Біблію чи не чують голосу, що звертається до 
них з її сторінок. Вони не бачать любові Божої, виявленої в 
ділах Його рук. Але якщо ви – вірний представник Христа, 
то, можливо, через вас вони будуть приведені до деякого 
розуміння Його милосердя і відчують спонукання любити 
Його і служити Йому.

Християни сподоблені бути носіями світла на дорозі 
до неба. Вони повинні освітлювати світ тим світлом, що 
одержують від Христа. Їхнє життя і характер повинні давати 
людям правильне уявлення про Христа і Його служіння.

Справжні послідовники Христа зроблять служіння 
Йому привабливим, яким воно і є насправді. Християни, 

Розділ 13
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що виношують у своїй душі зневіру й сум, що нарікають і 
скаржаться, несуть іншим неправильне уявлення про Бога 
і християнське життя. Вони справляють враження, начебто 
Богу не до вподоби, щоб Його діти були щасливими, і цим 
вони неправдиво свідчать про нашого Небесного Отця.

Диявол тріумфує, коли йому вдається вкинути дітей 
Божих у невір’я та розпач. Він зловтішається, коли бачить, 
що ми не довіряємо Богу й сумніваємося в Його готовності і 
силі спасти нас. Він бажає, щоб ми думали, що Боже Прови-
діння заподіє нам шкоду. Сатана робить усе, щоб предста-
вити Господа немилосердним і безжалісним. Він спотворює 
істину та навіює людям неправдиві поняття про Бога. А ми 
замість того, щоб розмірковувати над істинами щодо нашо-
го Небесного Отця, занадто часто думкою зупиняємося на 
неправильних уявленнях сатани і безчестимо Бога тим, що 
не довіряємо Йому і нарікаємо на Нього. Сатана постійно 
прагне чимось затьмарити релігійне життя. Він хоче, щоб 
воно здавалося виснажливим і важким. І якщо християнин 
своїм життям підтверджує таке уявлення про релігію, то 
він допомагає ворогу.

Багато людей занадто часто думають про свої помилки, 
недоліки, розчарування. Їхні серця наповнені сумом і зне-
вірою. Коли я була в Європі, одна сестра, що переймається 
розпачем, написала мені й просила потішити та підбадьо-
рити її. У ту ж ніч після отримання її листа мені приснилося, 
що я була в саду і людина, яка, здавалося мені, була його 
господарем, водила мене по його стежках. Я зривала квіти 
і насолоджувалася їх пахощами в той час, як ця сестра, що 
йшла поруч, звернула мою увагу на терня, яке заважало їй 
йти. Вона скаржилася і нарікала. Вона не йшла по садовій 
доріжці слідом за провідником, але ходила серед колючок 
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і тернини. “Як шкода, що цей чудовий сад спотворений 
терником”, – сумувала вона. Тоді провідник сказав їй: “За-
лишіть ці колючки, ви тільки подряпаєтесь ними. Збирайте 
троянди, лілії і гвоздики”.

Хіба у вашому житті не було світлої радісної пори, коли 
ваше серце захоплено билося під впливом Божого Духа? 
Озираючись назад і згадуючи пережите, невже ви не змо-
жете знайти щось приємне? Хіба Божі обітниці, подібно до 
запашних квітів, не ростуть уздовж вашої дороги? Чому ви 
не дозволяєте, щоб їхня краса й пахощі наповнили ваше 
серце радістю?

Терня й колючки будуть заподіювати вам лише рани та 
завдавати болю. І якщо ви збираєте тільки це і пропонуєте 
іншим, то ви не тільки самі зневажаєте Божою милістю, але 
заважаєте й іншим йти стежкою вічного життя.

Нерозумно накопичувати у своїй пам’яті неприємні 
спогади минулого, наші гріхи й розчарування, увесь час 
говорити про них, оплакувати їх, поки зневіра не здолає 
нас зовсім. Людина, що сумує, обійнята мороком, вона 
перешкоджає Божому світлу проникнути в її душу й кидає 
тінь на шлях інших.

Дякуйте Богові за яскраві моменти, які Він подарував 
нам. Будемо ж у своїй пам’яті зв’язувати воєдино всі докази 
Його любові, щоб постійно дивитися на них: ось Син Бо-
жий, Котрий залишив престол Свого Отця і приховав Свою 
Божественність у людському єстві, щоб спасти людину від 
сили сатани; ось Його перемога, що відкрила небеса, здо-
бута для нас, щоб люди мали можливість вірою побачити 
Царство Божої слави; ось грішне людство, спасенне з 
безодні загибелі, куди вкинув їх гріх, і знову приведене до 
згоди з Предвічним Богом, і про те, що всі, хто витримали 
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Божественне випробування через віру в Відкупителя, ви-
являються одягненими в праведність Христа і взятими до 
Його престолу – ось ті моменти, над якими Бог запрошує 
нас розмірковувати.

Сумніваючись у Божій любові і не довіряючи Його обі-
цянкам, ми безчестимо Його і засмучуємо Святого Духа. Як 
почувала б себе мати, якби її діти постійно скаржилися на 
те, що вона не бажає їм добра, тоді як вона всіма силами 
піклується про їхні інтереси й живе для їхнього щастя? Якби 
вони сумнівалися в її любові, це ранило б її серце. Як по-
чувала б себе будь-яка людина, якби її діти так ставилися 
до неї? Що може думати про нас наш Небесний Отець, 
коли ми не довіряємо Його любові – любові, що спонукала 
Його віддати на смерть свого Однородженого Сина, щоб ми 
могли одержати вічне життя. Апостол пише: “Той же, Хто 
Сина Свого не пожалів, але видав Його за всіх нас, – як же 
не дав би Він нам з Ним і всього?” (До Римлян 8:32). І все-
таки дуже багато хто, якщо не словом, то ділом говорять: 
“Господь не призначив це для мене. Можливо, Він любить 
інших, але не мене”.

Усе це тільки шкодить нашій душі, тому що кожне слово 
сумніву викликає на нас спокуси сатани і затверджує в нас 
схильність до маловір’я, засмучує Ангелів, і вони змушені 
віддалятися від нас. Коли сатана спокушає вас, не вимов-
ляйте ні слова чи сумніву зневіри. Якщо ж ви будете слухати 
його нашіптування, то ваш розум наповниться недовірою 
і буренням. Говорячи про це іншим, ви не тільки шкодите 
собі, але сієте у свідомості оточуючих вас людей насіння, 
що проросте і принесе гіркий плід у їхньому житті. Вплив 
ваших слів може виявитися непоправним і згубним для 
них. Ви, можливо, перенесете спокусу і виплутаєтеся з 
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тенет сатани, але інші, що захиталися під вашим впливом, 
можливо, не зможуть позбутися посіяного вами сумніву. 
Тому так важливо говорити лише те, що дає духовну силу 
та життя!

Ангели уважно вслуховуються в те свідчення про сво-
го небесного Пана, яке ви несете світу. Будемо ж більше 
говорити про Того, Хто “завжди живий, щоб за нас засту-
патись” перед Отцем. Коли ви вітаєте друга, нехай ваше 
серце й вуста будуть повні хвали Богу. Це преверне його 
думки до Ісуса.

Усі люди зустрічають випробування, сум, який важко 
перенести, спокуси, яким важко протистояти. Не несіть 
ваші скорботи смертним людям, але повідайте про них 
Богу в молитві. Візьміть за правило ніколи не висловлю-
вати ні єдиного слова чи сумніву зневіри. Ваші слова надії і 
схвалення можуть зробити багато чого, освітлюючи життя 
інших і підкріплюючи їхні сили.

Є багато сміливих душ, що під тиском спокус майже 
готові здатися в боротьбі зі своїм “я” і з силами зла. Не 
позбавляйте впевненості таких у їхній важкій боротьбі. 
Підтримайте їх підбадьорливими словами надії. І тоді 
світло Христа буде сяяти у вашому житті. “Бо ніхто з нас не 
живе сам для себе” (До Римлян 14:7). Наш вплив, про який 
ми навіть не підозрюємо, може підбадьорити й зміцнити 
інших чи, навпаки, привести їх до зневіри і віддалити від 
Христа та істини.

Багато людей мають неправильне уявлення про ха-
рактер і життя Христа. Вони думають, що Христос був 
позбавлений сердечної теплоти й життєрадісності, що Він 
був суворим, строгим і сумним. І тому часто християнське 
життя деяких буває пофарбоване похмурими тонами.
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Часто говорять, що Ісус плакав, і невідомо, чи посмі-
хався Він коли-небудь. Наш Спаситель, дійсно, був “мужем 
скорботи”. Він відкривав Своє серце для всіх людських 
прикростей. Але хоча Його життя і було повним самозре-
чення й обтяженої скорботами й турботами, Його дух не 
був подавленим. Його обличчя не виражало скорботи чи 
невдоволення, але завжди свідчило про внутрішній мир. 
Серце Ісуса було джерелом життя, і куди б Він не приходив, 
завжди приносив із Собою спокій і мир, радість і щастя.

Спаситель був завжди серйозним і цілеспрямованим, 
але ніколи не був похмурим і зануреним. Життя Його по-
слідовників буде відзначене цілеспрямованістю і наповнене 
глибокою свідомістю особистої відповідальності. Легко-
думство зникне, не буде буйних веселощів і грубих жартів. 
Релігія Ісуса Христа приносить мир, який подібний до тихої 
повноводної ріки. Вона не гасить світла радості, не придушує 
веселого настрою і не наводить тінь на щасливе, усміхнене 
обличчя. Христос прийшов не для того, щоб Йому служили, 
але щоб послужити іншим; і якщо справжня любов панує 
в нашому серці, то ми будемо чинити за Його прикладом.

Якщо ми будемо постійно думати про погані чи не-
справедливі вчинки інших, то не зможемо любити їх так, як 
Христос полюбив нас. Але, коли наші думки зосереджені на 
чудовій любові й милосерді Христа до нас, ми зможемо ви-
являти той же дух у своєму ставленні до інших. Ми повинні 
любити й поважати один одного незалежно від помилок і 
недоліків, яких ми не можемо не помітити. Необхідно роз-
вивати в собі смирення й скромність і виховувати в собі 
терпляче та поблажливе відношення до помилок інших. 
Це знищить у нас дріб’язкову себелюбність і зробить нас 
великодушними і доброзичливими.
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Псалмист пише: “Надійся на Господа й добре чини, 
землю замешкуй та правди дотримуй!” (Псалом 37:3). 
“Надійся на Господа…” Кожний новий день має свої не-
гаразди, турботи та труднощі. Зустрічаючись разом, ми 
більше всього говоримо один з одним про наші труднощі 
й випробування. Скільки зайвого клопоту нас мучить! Ми 
так часто живимо страх і виражаємо занепокоєння, що 
оточуючі нас люди, можуть подумати, що в нас немає 
співчутливого люблячого Спасителя, готового чути наші 
прохання і послати допомогу у важкий для нас час.

Деякі люди живуть у постійному страху й суєті. А тим 
часом, вони щодня оточені очевидними доказами Божої 
любові, користуються рясними дарами Його Провидіння, 
але не зауважують цих благословень сьогодення. Їхні дум-
ки постійно зосереджені на різних неприємностях, які, на 
їхню думку, загрожують їм у майбутньому, чи на якомусь 
справжньому, але, фактично, незначному ускладненню, 
яке настільки засліплює їх, що вони перестають бачити ту 
безліч, за що повинні були б дякувати Господу. Труднощі, 
з якими вони зіштовхуються, не наближають їх до Бога – 
єдиного Джерела допомоги – а, навпаки, віддаляють від 
Нього, викликаючи занепокоєння і нарікання.

Чи можемо ми виявляти таке невір’я? Чому ми такі 
невдячні й такі недовірливі? Адже Ісус – наш кращий 
Друг, і все Небо зацікавлене в нашому благополуччі! Не 
дамо ж суєті й тривогам повсякденного життя ятрити 
наш розум і хвилювати серце! В іншому випадку у нас 
завжди будуть причини для роздратування і сум’яття. Ми 
не повинні перебувати в такій заклопотаності, що тільки 
бентежить і обтяжує нас, і зовсім не допомагає переносити 
випробувань.
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Може бути, вас долають невдачі в життєвих справах 
і вам загрожують втрати, а майбутнє представляється 
похмурим і безперспективним? Не падайте у відчай! По-
кладіть свої турботи на Бога і залишайтеся спокійними й 
бадьорими! Просіть у Бога мудрості, щоб керувати своїми 
справами розсудливо й уникнути втрат і бід! Робіть усе, 
що від вас залежить, щоб досягти позитивних результатів. 
Ісус обіцяв Свою допомогу, але й ми, зі свого боку, повинні 
докладати зусиль. І якщо ви цілком довірилися вашому 
всесильному Помічнику і зробили усе, що могли, – при-
йміть спокійно результат!

Божа Воля не на те, щоб Його діти були обтяженими 
турботами. Однак наш Господь не обманює нас. Він не 
говорить нам: “Не бійся. На твоєму шляху небезпеки не-
має”. Тому що Він знає, що є і небезпеки, і випробування. 
Він прямо говорить нам про це. Бог не бере Свій народ зі 
світу гріха й зла, але вказує нам на безпечний притулок. 
Ісус молився за Своїх учнів: “Не благаю щоб Ти їх зо сві-
ту забрав, але щоб зберіг їх від злого” (Від Івана 17:15). 
“Страждання зазнаєте в світі, – сказав Він їм, – але будьте 
відважні: Я світ переміг!” (Від Івана 16:33).

У Нагірній проповіді Христос дав Своїм учням урок 
про необхідність довіри до Бога. Ці настанови були при-
значеними для того, щоб підбадьорювати Божих дітей всіх 
часів. Вони й сьогодні для нас багаті на повчання і розради. 
“Погляньте на птахів небесних, – пропонував Ісус Своїм 
послідовникам, – що не сіють і не жнуть, не збирають у 
клуні, та проте ваш Небесний Отець їх годує”. Далі Спа-
ситель запитує: “Чи ж ви не багато вартніші за них?” (Від 
Матвія 6:26). Великий Бог піклується про людей і тварин, 
протягує Свою руку і задовольняє потреби Своїх створінь. 
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Небесні птахи не залишені без Його уваги. Він не кладе їм 
поживу прямо в дзьоб, але передбачив усе необхідне для 
їхнього існування. Вони повинні збирати зерна, які Він 
розсипав для них. Вони повинні заготовляти будівельний 
матеріал для своїх маленьких гнізд і годувати своїх пташе-
нят. З веселим співом вони роблять свою працю, тому що 
“Небесний Отець їх годує”. А ви – “чи… не багато вартніші 
за них?” Ви, здатні мислити й свідомо поклонятися Богу, 
чи не набагато вартніші за птахів? Невже Наш Творець і 
Хоронитель, що створив нас за Своїм образом і подою, не 
пішле нам усе, у чому ми маємо потребу, якщо тільки ми 
покладаємося на Нього?

Христос звернув увагу Своїх учнів на польові квіти, що 
рясно росли всюди з їхньою неприхованою красою, якою 
Небесний Отець наділив їх у знак Своєї любові до людини. 
Він сказав: “Погляньте на польові лілеї, як зростають вони”. 
Проста краса живих квітів далеко перевершує пишноту, з 
якою вдягався Соломон. Найвишуканіше вбрання, створене 
людським мистецтвом, не може зрівнятися з природною 
сяючою красою створених Богом квітів. Ісус запитує: “І 
коли польову ту траву, що сьогодні ось є, а завтра до печі 
вкидається. Бог отак зодягає, – скільки краще одягне Він 
вас маловірних?!” (Від Матвія 6:28, 30). Які ніжні й розма-
їті барви, якими Бог, Небесний Художник, прикрашає квіти, 
які житимуть лиш день! Наскільки ж більше Він піклується 
про тих, хто створений за Його Власним образом? Ці сло-
ва Христа засуджують занепокоєння, метушню і сумніви 
маловірного серця.

Господь бажає бачити Своїх синів і дочок щасливими і 
слухняними. Ісус говорить: “Зоставляю вам мир, мир Свій 
вам даю! Я даю вам не так, як дає світ. Серце ваше нехай 
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не тривожиться, ані лякається!.. Це Я вам говорив, щоб 
радість Моя була в вас, і щоб повна була ваша радість!” 
(Від Івана 14:27; 15:11).

Щастя, до якого прагнуть з корисливих спонукань, від-
мовляючись від виконання обов’язку, не може бути дов-
говічним і міцним. Воно швидко проходить, а людина, що 
шукала його, залишається сумна й самотня. Служіння Богу 
приносить радість і задоволення. Християнин не живе в 
невизначеності. Він не піддається непотрібним прикростям 
і розчаруванням. Навіть якщо ми не насолоджуємося задо-
воленнями в цьому житті, ми можемо радіти в очікуванні 
життя прийдешнього.

Уже тут, на землі, християнин може відчути радість спіл-
кування з Христом, насолоджуватися світлом Його любові, 
постійно втішатися Його присутністю. З кожним кроком 
нашого життя ми можемо ставати ближче до Ісуса, зна-
ходити більш глибоке пізнання Його любові і наближатися 
до славної і мирної Батьківщини. Тому не будемо залиша-
ти сподівання нашого, але, як ніколи раніше, сповнимося 
твердої впевненості. “Аж доти допоміг нам Господь!” і буде 
допомагати до кінця (1 Самуїла 7:12). Погляньмо назад, у 
минуле, на ті пам’ятні віхи, коли ми ясно бачили Божу роз-
раду і врятування від руки супротивника. Будемо завжди 
пам’ятати про всі турботи і милості, виявлені до нас: про 
сльози, які Він витер, біль, який Він угамував, занепокоєння 
і тривоги, які Він розвіяв, потреби, які Він заповнив, благо-
словення, якими Він осипав нас. У такий спосіб ми зміцніємо 
силою, щоб пройти залишок дороги нашої мандрівки.

Ми не можемо не думати про труднощі, котрі очікують 
нас у прийдешній боротьбі. Але, озираючись у минуле 
і дивлячись у майбутнє, ми можемо сказати: “Аж доти 
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допоміг нам Господь!” “І буде тоді сила твоя – як усі дні 
твої” (Повторення Закону 33:25). Господь не дасть нам 
випробовуваня понад наших сил. Тому будемо працювати 
кожний на своєму місці, вірячи, що, яким би не було випро-
буваня, нам буде дана сила, достатня, щоб його перенести.

Незабаром відчиняться небесні брами для Божих ді-
тей, і з вуст Царя, як найпрекраснішу музику слави, вони 
почують слова благословення: “Прийдіть благословенні 
Мого Отця, посядьте Царство, уготоване вам від закладин 
світу” (Від Матвія 25:34).

Тоді спасенні будуть радо прийняті в оселі, які Ісус при-
готував для них. Там їхніми супутниками не будуть негідні 
люди світу цього: ошуканці, ідолопоклонники, нечисті та 
невіруючі. Вони будуть спілкуватися з тими, котрі пере-
могли сатану й Божою благодаттю досягли досконалості 
характеру. Кожний гріховний нахил, усяка недосконалість, 
що тепер заподіює їм страждання, будуть вилучені Кров’ю 
Христа. Вони одержать Його славне сяйво, яке перевершує 
яскравість сонця. У них засяє моральна краса й доскона-
лість характеру Христа, що затьмарюють зовнішню пишно-
ту. Як і безгрішні істоти, вони будуть стояти перед великим 
білим престолом, розділяючи велич і переваги Ангелів.

Дивлячись на славну спадщину, що може належати 
людині, – “що дасть людина в обмін за душу свою?” (Від 
Матвія 16:26). Вона може бути бідною, однак володіти 
таким внутрішнім багатством і достоїнством, якими світ 
ніколи не може її наділити. Душа, відкуплена й очищена 
від гріха, що присвятила усі свої благородні сили служінню 
Богу, безцінна в очах Неба. І Небеса в присутності Бога і 
святих Ангелів радіють про кожну відкуплену душу радіс-
тю, яка виражається у святих піснях найбільшого тріумфу.
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Якщо у Вас з’являться запитання під час читання цієї 
книги, або якщо у Вас виникне бажання досліджувати 
Біблію більш ретельно, напишіть нам на одну із вказаних 
адрес:

п/с 864 м. Чернівці 58018
п/с 114 м. Коломия, Івано-Франківська обл. 78208
п/с 19 м. Тячів, Закарпатська обл. 90500
п/с 573 м. Львів 79054
п/с 100 м. Білгород-Дністровський, Одеська обл. 67700
п/с 6531 м. Дніпропетровськ 49128
п/с 38 м. Біла Церква, Київська обл. 09106

або на електронну пошту:  sdarm_LO@ukrpost.net
    

Вам надсилатимуться заочні біблійні уроки. З їх до-
помогою Ви зможете досліджувати Святе Письмо по 
розроблених темах. Біблія перестане бути для Вас загад-
ковою й незрозумілою книгою. Після закінчення курсів Ви 
отримаєте свідоцтво й чудову книгу «Велика боротьба», 
яка допоможе Вам краще засвоїти пройдений матеріал.


