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Передмова
З гарячою молитвою i великим задоволенням пропонуємо
українському читачевi третє, виправлене, видання всесвiтньо
вiдомої християнської письменницi Еллен Уайт.
Небагато книг видається такими великими тиражами i перекладено на стiльки мов, як ця невеличка книга — «Дорога до
Христа». Дослiдники запевнюють, що за перекладом, виданням i поширення ця вона займає перше мiсце пiсля суперкниги
— Бiблiї. Така популярнiсть пояснюється тим, що кожен щирий
читач зi сторiнок цiєї книги чує звернення Iсуса до своєї душi.
Мiльйони людей на всiх континентах близько познайомилися з
Богом i Його Сином саме через цю працю.
Автор книги «Дорога до Христа» — Е. Уайт (1827—1915
pp.), вiдома у релiгiйному свiтi як письменниця i проповiдниця.
Вона народилась i виросла в пiвнiчно-схiднiй частинi СШA, в
штатi Мейн. З 1885 по 1887 р. вона жила i працювала в деяких
державах Захiдної Європи, де часто виступала з промовами на
релiгiйно-моральну тематику перед великою кiлькiстю слухачiв, а також провела сiм рокiв в Австралiї та Новiй Зеландiї. Е.
[4] Уайт написала багато великих i малих книг релiгiйного змiсту,
а також з питань освiти, здоров’я, родинного життя i практичного християнства. Деякi з цих книг вже перекладаються на
українську мову i невздовзi вони будуть запропонованi українському читачевi. Однак, «Дорога до Христа» — найпопулярнiша
серед усiх.
Уже сама назва цiєї книги свiдчить про її змiст i призначення. На її сторiнках просто i чiтко показано кроки, якi ведуть
в дiм Небесного Отця. Вона вiдкриває читачевi у всiй приваблюючiй красi Iсуса, Котрий єдиний може задовольнити всi
потреби страждаючої у пошуках щастя душi. Вона направляє
на вiрний шлях тих, якi сумнiваються i вагаються. Вона веде
кожного, хто шукає правду, шляхом християнського життя до
повноти благословень. В доступнiй формi в нiй розкривається
iv
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секрет перемоги над грiхом через спасаючу благодать i силу
великого Друга грiшникiв.
В наш час невпевненостi, тривог i розчарувань ми уподiбнюємося до стародавнього патрiарха Якова, який був пригнiчений жахом, бо грiх розлучив його з Богом. Увi снi вiн
побачив сходи, якi сягали неба. Таким чином йому був вiдкритий зв’язок мiж небом i землею. Вiн почув слова пiдбадьорення
i надiї вiд Того, Хто стояв на вершинi цих сходiв.
Ми щиро бажаємо, щоб це чудове видiння повторилось
у життi кожного, хто читатиме чудову книгу — «Шлях до
Христа».
[5]
Видавцi

Роздiл 1. Любов Божа до людей
Як природа, так i Божественне Вiдкриття свiдчать про любов Божу. Наш Небесний Отець є Джерелом життя, мудростi та
радостi. Подивiться на прекраснi, дивовижнi витвори природи.
Як досконало вони пристосованi не тiльки для потреб i щастя
людини, а й усiх живих iстот! Сонячне промiння i дощ, якi
звеселяють та оживляють землю, гори, моря i рiвнини — все
запевняє нас у любовi Творця. Один Бог задовольняє насущнi
потреби Свого творiння. Чудово висловив цю думку псалмист:
«Очi всiх уповають на Тебе, i Ти їм поживу даєш своєчасно. Ти
руку Свою вiдкриваєш, — i все, що живе, Ти зичливо годуєш»!
(Псал. 145:15—16).
Бог створив людину святою i щасливою, а прекрасна Земля,
яка щойно вийшла з рук Творця, не мала анi слiду тлiння, анi
натяку на прокляття. Однак порушення Закону Божого — Закону любовi — принесло у свiт горе i смерть. Та любов Божа
вiдкривається навiть у стражданнях, спричинених грiхом. Написано, що Бог прокляв Землю через людину (Бут.3:17). Терня
та будяки, — труднощi та випробування, котрi перетворюють
життя людини на тяжку працю i повсякденнi турботи, — були
[6] призначенi для її блага як частина виховного процесу в Божому
Планi спасiння людини вiд загибелi та виродження, заподiяних
грiхом. Хоча цей свiт i впав у грiх, у ньому панують не лише
горе та страждання. У тiй же природi ми знаходимо вiстку
надiї та втiхи. I будяк цвiте, а на колючих стеблах розквiтають
троянди.
«Бог є любов!» — написано на кожнiй бруньцi, що розпускається, на кожнiй билинцi, котра вибивається iз землi. Чудовi
птахи, якi зустрiчають день радiсним спiвом, барвистi i досконалi у своїй красi квiти, що наповнюють повiтря солодким
ароматом, велетенськi лiсовi дерева, зодягненi в розкiшнi зеленi шати, — все свiдчить про нiжну, батькiвську турботу Бога i
Його бажання зробити щасливими Своїх дiтей.
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Слово Боже також вiдкриває нам Його характер. Бог Сам
свiдчить про Свою безмежну любов i милiсть. У вiдповiдь на
молитву Мойсея: «Покажи менi славу Свою», Господь сказав:
«Я переведу все добро Своє перед тобою» (Вих.33:18—19). У
цьому полягає Його слава. Господь пройшов перед Мойсеєм
i проголосив: «Господь, Господь — Бог милосердний, i милостивий, довготерпеливий i многомилостивий та правдивий,
що дотримує милiсть до тисяч, прощає провини. . . переступ i
грiх. . . » (Вих.34:6—7). Вiн «довготерпеливий i многомилостивий», тому що «любить милосердя» (Йона 4:2; Мiхей 7:18).
Бог привертає нашi серця до Себе незлiченними проявами
любовi на небi i на землi. Вiн намагається вiдкритися нам у
явищах природи, а також через найтiснiшi i найнiжнiшi стосунки, якi можуть об’єднувати людей на землi. Однак i це не
дає повного уявлення про Його любов. Незважаючи на всi цi
докази, «ворог усякої правди» настiльки заслiпив розум людей,
що вони почали дивитися на Бога зi страхом, вважаючи, нiбито
Вiн є суворим i невблаганним Сатана переконав людей утому,
що головна властивiсть Бога — суворе правосуддя, а Сам Вiн
— жорстокий Суддя, немилосердний i вимогливий. Диявол подає Творця таким чином, нiби Вiн спостерiгає прискiпливим
оком за недолiками i помилками людей, аби потiм покарати [7]
їх. Саме для того, щоб розвiяти це хибне уявлення i вiдкрити
свiтовi безмежну любов Божу, Iсус прийшов на Землю i жив
серед людей.
Син Божий прийшов з небес, аби показати нам Отця. «Бога
нiхто нiколи не бачив; лише Єдинородний Син, що в лонi Отця,
Вiн явив нам Його» (Йоан 1:18).
«Отця не знає нiхто, тiльки Син, i той, кому Син хоче
вiдкрити» (Матв. 11:27). Коли один з учнiв Iсуса звернувся
до Нього з проханням: «Господи! Покажи нам Отця», — Iсус
вiдповiв: «Скiльки часу Я з вами i ти не знаєш Мене, Филипе?
Хто бачив Мене, бачив i Отця. Як же ти кажеш: покажи нам
Отця?» (Йоан 14:8—9).
Про Свою земну мiсiю Iсус сказав: «Господь помазав Мене благовiстити вбогим, зцiляти розбитих серцем, проповiдувати полоненим визволення i слiпим прозрiння, вiдпустити
пригноблених на волю» (Лука 4:18). У цьому полягала Його

8

Дорога до Христа

дiяльнiсть. Вiн ходив на землi, щоб творити добро i зцiляти
всiх, пригноблених сатаною. Були такi селища, де в жодному
будинку не чути вже було зiтхань, стогону хворих, тому що
Вiн, проходячи через них, зцiлив усiх немiчних. Дiла Iсуса
були доказом Його Божественного помазання. Любов, милосердя i спiвчуття виявлялись у кожному вчинку Його життя;
Його серце переповнювало глибокий жаль до синiв людських.
Вiн прийняв людську природу, щоб допомогти людям у всiх
їхнiх потребах. Нужденнi та простi люди не боялися приходити
до Нього. Малi дiти горнулися до Iсуса. Вони охоче сидiли
на колiнах у Вчителя, вдивляючись у Його думливi очi, що
випромiнювали любов.
Iсус нiколи не вагався сказати правду, однак висловлював її
завжди з любов’ю. У спiлкуваннi з людьми Вiн був надзвичайно тактовним, уважним i люб’язним. Вiн нiколи не був грубим,
без потреби не докоряв, не завдавав зайвого болю чутливим
душам. Спаситель не засуджував людськi слабостi. Вiн говорив правду, але завжди з любов’ю. Iсус викривав лицемiрство,
[8] невiр’я i беззаконня, та слова гiркого докору промовляв тремтячим вiд слiз голосом. Вiн плакав над Єрусалимом — мiстом,
яке так любив i яке вiдмовилося прийняти Його — Дорогу,
Правду i Життя. Мешканцi Єрусалиму знехтували Його, свого
Спасителя, але Вiн ставився до них з нiжнiстю та спiвчуттям.
Життя Iсуса було життям самовiдречення i пiклування про iнших. У Його очах кожна душа була надзвичайно дорогоцiнною.
Сповнений Божественної гiдностi та величi, Вiн з великою
нiжнiстю схилявся над кожною людиною — членом Божої сiм’ї.
У кожнiй людинi Вiн бачив грiшника, ради спасiння якого Вiн
прийшов. Вiн вбачав Свою мiсiю у спасiннi кожної гинучої
душi.
Таким є характер Христа, що вiдкрився у Його земному
життi. Це — характер Бога. Адже потоки Божого спiвчуття,
котре виявилось у життi Христа, линуть до синiв людських iз
Батькiвського серця! Iсус, нiжний i спiвчутливий Спаситель,
був Богом, Який «з’явився в тiлi» (1Тим.3:16).
Саме для того, щоб викупити нас, жив, страждав i помер
Iсус. Вiн став «Людиною скорбот», щоб ми могли стати учасниками вiчної радостi. Бог дозволив, щоб Його Улюблений
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Син, сповнений благодатi та правди, залишив оселi невимовної
слави i прийшов у свiт, заражений i знiвечений грiхом, затьмарений тiнню смертi та прокляття. Вiн дозволив Йому залишити
лоно Отчої любовi i поклонiння ангелiв, щоб зазнати зневаги,
приниження, ненавистi i. . . смертi. «Кара за весь свiт упала на
Нього, i ми Його ранами вздоровленi» (Iсая 53:5).
Подивiться на страждання Iсуса в пустелi, у Гефсиманiї, на
хрестi! Непорочний Син Божий узяв на Себе тягар грiхiв. Вiн
— єдиний з Богом — вiдчув у Своїй душi весь жах викликаного
грiхом роздiлення мiж Богом i людиною. Ось чому з Його
уст зiрвався болiсний крик: «Боже Мiй! Боже Мiй! Навiщо Ти
Мене залишив?» (Матв.27:46). Саме тягар грiха, усвiдомлення
його жахливої сутi i того, що вiн роздiляє людину з Богом,
— ось що скрушило серце Сина Божого.
Однак ця велика жертва була принесена не для того, щоб
пробудити в серцi Отця любов до людей, викликати в Нього [9]
бажання спасти їх. Нi, нi! «Бо так Бог полюбив свiт, що вiддав
Сина Свого Єдинородного. . . » (Йоан 3:16). Бог Отець любить
нас не тому, що була принесена велика Жертва примирення;
Вiн принiс цю велику Жертву через те, що любить нас. Христос
став Посередником, через якого Вiн мiг вилити Свою безмежну
любов на грiшний свiт. Бог у Христi примирив iз Собою свiт
(2Кор.5:19). Бог страждав разом зi Своїм Сином. Муки Гефсиманiї, смерть на Голгофi — ось та цiна, яку безмежна любов
заплатила за наше вiдкуплення.
Iсус сказав: «Тому любить Мене Отець, що Я вiддаю життя
Своє, щоб знову прийняти його» (Йоан 19:17). Це означає: Мiй
Отець настiльки вас любить, що Його любов до вас стала мiцнiшою вiд того, що Я вiддав Своє життя за ваше вiдкуплення.
Вiддаючи Своє життя, беручи на Себе вашi борги та переступи,
Я — ваш Заступник — стаю ще дорожчим для Мого Отця, бо
завдяки Моїй Жертвi Бог може бути справедливим i водночас
виправдати всiх, хто вiрить в Iсуса.
Нiхто iнший, крiм Сина Божого, не мiг здiйснити нашого
вiдкуплення, бо тiльки Той, Хто перебував у лонi Отця, мiг
вiдкрити Його людям. Лише Той, Хто знав висоту i глибину
Божої любовi, мiг показати її свiтовi. I нiшо iнше, крiм безцiнної жертви Христа, що була принесена Ним за грiшника, не
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могло повнiше виявити любов Небесного Отця до гинучого
людства.
«Бо так полюбив Бог свiт, що вiддав Сина Свого Єдинородного. . . » Бог вiддав Сина не тiльки для того, щоб Вiн жив
серед людей, взяв на Себе їхнi грiхи i помер як жертва за них.
Бог вiддав Його грiшному людству. Христос повинен був жити
їхнiми турботами i потребами. Вiн, Котрий був Одне з Богом,
поєднав Себе iз синами людськими нерозривними зв’язками.
Iсус «не соромився називати їх братами» (Євр.2:11). Христос
— наша Жертва, Заступник i Старший Брат — знаходиться перед престолом Отця у людськiй подобi, навiки з’єднавшись з
вiдкупленим людством. Вiн — Син Людський. I все це для того,
[10] щоб пiдняти людину з прiрви виродження i грiха, аби вона
могла вiдображати Божу любов i насолоджуватися святiстю.
Цiна нашого вiдкуплення — незмiрно велика Жертва Небесного Отця, Який вiддав Свого Сина на смерть заради людей,
— покликана показати нам, якого високого становища ми можемо досягнути завдяки Христовi. Натхнений апостол Йоан,
збагнувши висоту, глибину, ширину любовi Отця до гинучого
людства, сповнився подивом та благоговiнням i, не знайшовши
слiв, щоб висловити велич i нiжнiсть цiєї любовi, звернувся до
свiту з таким закликом: «Дивiться, яку любов дав нам Отець,
щоб нам називатись i бути дiтьми Божими!» (1Йоан 3:1). Як
високо оцiнена людина! Згрiшивши, людськi сини стали невiльниками сатани. Через вiру в примиряючу жертву Христа
сини Адама можуть знову стати синами Божими. Прийнявши
людську природу, Христос звеличив людство. Тепер грiшнi
люди через зв’язок iз Христом справдi можуть вiдповiдати
iменi «сини Божi». Така любов не має собi рiвної. Дiти Небесного Царя — яка дорогоцiнна обiтниця! Незрiвнянна любов
Божа до свiту, що не прийняв Його! Чи ж це не тема для серйозних роздумiв? Ця думка полонить душу i пiдкоряє розум
волi Божiй. Чим глибше ми вивчаємо Божественний характер у
свiтлi хреста, тим краще розумiємо, як милiсть, любов i прощення поєднуються зi справедливiстю та правосуддям; тим
виразнiшими стають незлiченнi свiдоцтва Божої любовi i Його
нiжного спiвчуття, що є бiльшим, нiж жалiсть матерi до своєї
[11] неслухняної, примхливої дитини.

Роздiл 2. Грiшник потребує Спасителя
При створеннi людина була надiлена благородними прагненнями та врiвноваженим розумом. Вона була досконалою
iстотою i жила у згодi з Богом. Думки її були чистими, а намiри — святими. Але непослух спотворив прагнення людини, i
самолюбство витiснило любов iз людського серця. Внаслiдок
грiхопадiння людина настiльки ослабла, що їй було не пiд силу
самостiйно чинити опiр силам зла. Вона стала в’язнем сатани
i залишилась би ним назавжди, якби не втрутився Бог. Намiр
спокусника полягав у тому, щоб зруйнувати План, який Бог
мав при створеннi людини, а також спустошити свiт i наповнити його горем. Бiльше того: диявол замислив звинуватити в
усьому цьому злi Бога, Котрий створив людину.
Коли людина була ще безгрiшною, вона з радiстю спiлкувалася з Тим, «у Кому схованi всi скарби премудростi i пiзнання»
(Колос.2:3). Але пiсля грiхопадiння людина вже не знаходила радостi у святому життi, намагалася сховатися вiд Бога.
У такому станi i сьогоднi перебувають люди, серця яких не
зазнали вiдродження та оновлення. Таке серце не живе у згодi
з Господом i не знаходить радостi у спiльностi з Ним. Грi- [12]
шник не був би щасливим у присутностi Бога; вiн уникав би
спiлкування зi святими iстотами. Якби навiть вiн опинився у
Царствi Небесному, то це не принесло б йому радостi. Дух
безкорисливої любовi, що панує там, де кожне серце вiдповiдає
на безмежну любов Творця, не знайшов би вiдгуку в його душi.
Думки, смаки, побудження грiшника були б незрозумiлими i
чужими для безгрiшних небожителiв. Вiн внiс би дисонанс
у мелодiї Небес. Небо перетворилось би для нього на мiсце
мук. Йому б хотiлося лише одного: сховатися вiд Того, Хто є
Свiтлом i найбiльшою Радiстю небожителiв. Але не свавiльне
рiшення Бога закриває грiшникам дорогу до Неба; вони самi
закривають її для себе власною непридатнiстю для небесного
оточення. Слава Божа була б для них «вогнем пожираючим».
11
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Вони б волiли загинути, аби тiльки сховатися вiд обличчя Того,
Хто помер заради їхнього викуплення.
Ми не можемо власними силами вирватися з безоднi грiха,
до якої потрапили. Помисли нашого серця злi, i ми не можемо
змiнити їх. «Хто народжується чистим вiд нечистого? Нi один»
(Йов 14:4). «Тому що помисли плотськi — ворожнеча проти
Бога, бо Законовi Божому не пiдкоряються, та й не можуть»
(Римл.8:7). Культура, освiта, виховання волi, людськi зусилля
мають певний сенс, однак у даному випадку вони безсилi. З
їхньою допомогою можна досягти бездоганної зовнiшньої поведiнки, але вони не спроможнi змiнити серце або очистити
джерело життя; щоб грiшник мiг стати святим, необхiдна внутрiшня сила, нове життя, отримане згори. Ця сила — Христос.
Лише Його благодать спроможна оживити змертвiлу душу i
привернути її до Бога, до святостi.
Спаситель сказав: «Якщо хто не народиться згори», тобто, якщо людина не отримає нового серця i побуджень, котрi
ведуть до нового життя, вона «не може побачити Царства Божого» (Йоан 3:3). Вчення про те, що необхiдно лише розвивати
[13] добрi начала, закладенi в людинi вiд природи, є фатальною
помилкою. «А людина тiлесна не сприйме того, що вiд Духа
Божого, бо вона вважає це безумством; i не зможе зрозумiти,
тому що про це треба судити духовно» (1Кор.2:14). «Не дивуйся з того, що Я сказав тобi: потрiбно вам народитись згори»
(Йоан 3:7). Про Христа написано: «I життя було в Ньому, а
життя було свiтлом людям» (Йоан 1:4). «Бо нема iншого iменi
пiд небом, даного людям, котрим могли б ми спастись» (Дiї
4:12).
Недостатньо вiдчути любов i ласку Божу, Його батькiвську
нiжнiсть i доброту; недостатньо визнати мудрiсть i справедливiсть Божого Закону, що грунтується на вiчному принципi
любовi. Все це знав апостол Павло, коли пiдкреслював: «Погоджуюсь iз Законом, що вiн добрий. . . » «Закон святий i Заповiдь свята, i праведна, i добра». Але при цьому вiн з гiркотою
i вiдчаєм додавав: «А я тiлесний, проданий грiховi» (Римл.
7:16,12,14). Павло прагнув чистоти i праведностi, якої не мiг
осягнути власними силами, i тому iз жалем вигукнув: «О, нещасна я людина! Хто визволить мене вiд цього тiла смертi?»
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(Римл. 7:24). Такий зойк виривався iз переобтяжених сердець
у всiх краях i протягом усiх вiкiв. А вiдповiдь лише одна: «Ось
Агнець Божий, Котрий бере на Себе грiх свiту» (Йоан 1:29).
За допомогою численних та рiзноманiтних iлюстрацiй Дух
Божий висвiтлює цю iстину i робить її зрозумiлою людям,
якi прагнуть звiльнитися вiд тягаря вини. Коли Якiв згрiшив,
обманувши Iсава, i втiк iз батькiвського дому, усвiдомлення
своєї провини дуже гнiтило його, самотнього i бездомного, вiдiрваного вiд усього, що було йому дорогим. Якова найбiльше
пригнiчувала думка про те, що грiх розлучив його з Богом, i
вiн залишений Небом. Засмучений Якiв лiг вiдпочити просто
неба. Навколо були лише безлюднi узгiр’я i небо, всiяне яскравими зорями. I бачить вiн увi снi дивне свiтло та невиразнi
обриси сходинок, що здiймались вiд землi, на якiй вiн лежав, i
досягали, як йому здавалося, самих ворiт Неба. Ангели Божi
рухались по них вверх i вниз, а вiд тiєї слави, що сяяла згори, [14]
почувся Божественний голос, що звiщав слова розради та надiї. Так Якову вiдкрився Той, Хто мiг задовольнити потреби
його спраглої душi, — Спаситель. З радiстю та вдячнiстю Якiв
побачив вiдкритий шлях, за допомогою якого вiн, грiшник, мiг
вiдновити втрачене спiлкування з Богом. Таємничi сходинки з
того сну є символом Iсуса — єдиного Посередника мiж Богом i
людиною.
На цей самий символ посилається Христос у розмовi з Нафанаїлом. Вiн сказав: «Ви побачите небо вiдкрите та ангелiв
Божих, що до Сина Людського пiдiймаються та спускаються»
(Йоан 1:51). Через вiдступництво людина вiддалилася вiд Бога; зв’язок землi з небом увiрвався. Прiрва, що утворилася,
позбавила можливостi спiлкування. Але через Христа земля
знову з’єдналася з Небом. Своїми заслугами Христос проклав
мiст через безодню грiха, i тепер ангели можуть спiлкуватися
з людьми i служити їм. Христос з’єднує грiшника, слабкого i
безпорадного, з Джерелом безмежної сили.
Усi прагнення людини до прогресу, всi її зусилля звеличити
людство даремнi, якщо вона нехтує єдиним Джерелом надiї та
допомоги грiшному людському родовi. «Кожний дар добрий i
кожний дар досконалий походять вiд Бога» (Якова 1:17). Без
Нього неможливо досягнути найвищої досконалостi характеру.
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Христос є єдиною Дорогою до Бога. «Я є дорога, i правда,
i життя; нiхто не приходить до Отця, як тiльки через Мене»
(Йоан 14:6).
Серце Бога прив’язане до Своїх земних дiтей любов’ю,
що сильнiша за смерть. Вiддавши Свого Сина, Вiн в одному
цьому дарунку вiддав нам усе Небо. Життя, смерть i посередництво Спасителя, служiння ангелiв, благання Святого Духа,
турбота Отця, Який стоїть над усiма i дiє через всiх, постiйна
зацiкавленiсть небожителiв — все це задля спасiння людини.
Будемо ж частiше думати про гiдну подиву Жертву, принесену за нас! Спробуймо оцiнити працю i зусилля, якi докладає
[15] Небо, щоб привести до покаяння загублених i повернути їх до
Батькiвського дому. У дiю приведенi найпотужнiшi засоби i
спонукання. Найбiльшi нагороди за праведнi вчинки, радощi
Неба, присутнiсть ангелiв, спiлкування з люблячим Богом i
Його Сином, вдосконалення та розвиток усiх наших здiбностей
протягом вiчностi, — хiба це не стимули та заохочення, що
спонукують нас всiм серцем i з любов’ю служити Творцевi i
Спасителю? А з другого боку — вирок Божого суду над грiхом,
вiдплата, котрої не уникнути, моральний занепад i остаточне
знищення, — про все це йдеться у Словi Божому, щоб застерегти нас вiд служiння сатанi.
Невже ми не зможемо оцiнити милiсть Божу? Що ще Вiн
мiг би для нас зробити? Налагодьмо правильнi стосунки з
Богом, Котрий полюбив нас такою дивовижною любов’ю! Скористаймося запропонованими нам засобами, щоб стати подiбними до Нього i повернутися до спiлкування зi святими
[16] ангелами, до гармонiї та близьких стосункiв з Отцем та Сином.

Роздiл 3. Покаяння
Яким чином людина може бути виправдана перед Богом?
Як грiшнику стати праведником? До гармонiї з Богом, з Його
святiстю ми маємо змогу прийти лише через Христа; але як
прийти до Христа? Багатьох цiкавить саме це питання; воно
непокоїло людей i в день П’ятидесятницi, коли, усвiдомивши
свiй грiх, вони запитували: «Що нам робити?» (Дiї 2:37). Першим словом у вiдповiдi апостола Петра було: «Покайтесь!»
(Дiї 2:38). А згодом вiн додав: «Отож, покайтесь i навернiться,
щоб стертi були грiхи вашi» (Дiї 3:19).
Покаяння означає, що людина жалкує про вчинений грiх i
вiдвертається вiд нього. Ми не можемо вiдмовитися вiд грiха,
якщо не усвiдомимо його згубностi; доки наше серце не вiдвернеться вiд нього, в нашому життi не вiдбудеться справжньої
перемiни.
Чимало людей не розумiють сутi покаяння. Вони жалкують
про вчинений грiх i навiть досягають зовнiшнiх змiн у поведiнцi, побоюючись, що за свої недобрi вчинки колись доведеться
страждати. Але це не те покаяння, про яке йдеться у Бiблiї. Вони оплакують не стiльки грiх, скiльки його небажанi наслiдки. [17]
Таким був смуток Iсава, коли вiн зрозумiв, що назавжди втратив право першородства. Валаам, злякавшись ангела, котрий
став iз мечем на його шляху, зiзнався у своїй винi, щоб зберегти життя. Однак вiн не зазнав справжнього каяття, не вiдчув
огиди до грiха, не змiнив своїх намiрiв. Юда Iскарiот, зрадивши
свого Господа, вигукнув: «Згрiшив я, зрадивши кров невинну»
(Матв.27:4). Страшне вiдчуття приреченостi i страх перед судом змусили його зробити це визнання. Юду лякали наслiдки
його вчинку, але у глибинi душi вiн не вiдчував нестримного
жалю через те, що зрадив безвинного Сина Божого, «вiдрiкся
святого Iзраїлевого». Єгипетський фараон, зносячи суди Божi,
визнавав свої грiхи, щоб уникнути подальших страждань, але
як тiльки кари припинялись, вiн знову поводив себе зухвало
15

16

Дорога до Христа

перед Богом. Усi цi люди жалкували про наслiдки грiха, а не
про сам грiх.
Коли ж серце пiдкоряється впливу Божого Духа, то совiсть
грiшника пробуджується i вiн починає розумiти глибину та
святiсть Божого Закону, що лежить в основi Божественного
правлiння на небi i на землi. Свiтло, яке «просвiщає кожного,
хто приходить у свiт» (Йоан 1:9), освiтлює потаємнi куточки
душi i виявляє приховане в темрявi. Грiшник починає розумом
i серцем розумiти свою вину. Вiн вiдчуває святiсть Єгови, i
страх наповнює його серце при думцi, що вiн повинен стати
зi своєю провиною i пороками перед Тим, Кому вiдомi всi
таємницi душi. Вiн бачить любов Бога, красу святостi, радiсть
чистого серця; вiн прагне очиститися, щоб повернути втрачене
спiлкування з Небом.
Молитва Давида пiсля його падiння свiдчить про те, що
вiн справдi жалкував про вчинений грiх. Його покаяння було
глибоким i щирим. Вiн не намагався виправдати свiй грiх i
молився не з тим, щоб уникнути кари, котра йому загрожувала.
Давид розумiв потворнiсть злочину i нечистоту власної душi,
грiх став ненависним для нього. Вiн молився не тiльки про
прощення, а й про очищення серця. Давид прагнув радостi
[18] святого життя, повернення до гармонiї i спiлкування з Богом.
Прислухайтеся до його серця: «Блажен, кому проститься беззаконня i чий грiх покритий! Щаслива людина, якiй Господь
не поставить у вину грiха її, i в кого на душi нема лукавства!»
(Псал.32:1—2). «Помилуй мене, Боже, великою милiстю Твоєю,
по великому милосердю Твому прости переступи мої! Обмий
мене зовсiм вiд несправедливостi моєї i очисти мене вiд грiха мого. Бо свої беззаконня я знаю, а мiй грiх завжди передi
мною. . . Очисти мене вiд грiха iссопом — i буду чистий; обмий
мене — i буду бiлiший вiд снiгу. . . Сотвори менi, Боже, чисте
серце i вiднови в моєму нутрi духа тривалого. Не вiдкинь мене,
Боже, вiд лиця Твого i Духа Твого Святого не бери вiд мене. . .
Верни менi радiсть спасiння Твого i злагiдним духом пiдтримай мене. Визволь мене вiд переступу кровного, Боже, Боже
Спасiння мого, i язик мiй радiсно величатиме справедливiсть
Твою» (Псал.51:1—3,7,10—11,14).
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Такого покаяння неможливо досягнути власними зусиллями; його можна отримати тiльки у Христа, Який вознiсся на
небеса, а людей надiлив Своїми дарами.
Саме в цьому питаннi багато людей допускаються помилки
i тому не можуть отримати тiєї допомоги, яку Христос хоче їм
надати. Вони вважають, що не можуть прийти до Христа, якщо
спочатку не покаються, i це покаяння готує грунт для прощення
їхнiх грiхiв. Але чи варто грiшниковi чекати покаяння, щоб
прийти до Iсуса? Чи повинно покаяння перетворюватись у
перешкоду мiж грiшником i Спасителем?
Бiблiя не вчить, що грiшник повинен покаятись перш, нiж
зможе прийняти запрошення Христа: «Прийдiть до Мене всi
знеможенi та обтяженi, i Я заспокою вас» (Матв. 11:28). Адже
до справжнього покаяння приводить та сила, котра виходить
вiд Христа. Апостол Петро пояснив це iзраїльтянам такими
словами: «Бог Своєю правицею вознiс Ного як Начальника
i Спасителя, щоб дати покаяння Iзраїлевi i прощення грiхiв»
(Дiї 5:31). Ми так само не можемо покаятися без Духа Христо- [19]
вого, Який пробуджує нашу совiсть, як не можемо отримати
прощення без Христа.
Христос є Джерелом кожного доброго прагнення. Лише Вiн
викликає у серцi огиду до грiха. Будь-яке прагнення до правди
та чистоти, так само як i усвiдомлення власної грiховностi,
свiдчить про те, що Його Дух впливає на нашi серця.
Iсус сказав: «I коли Я буду пiднесений вiд землi, приверну
всiх до Себе» (Йоан 12:32). Христос повинен бути вiдкритий
грiшниковi як Спаситель, Котрий помер за грiхи свiту. Коли ми
бачимо Агнця Божого на Голгофському хрестi, тодi починаємо
розумiти таємницю вiдкуплення, i доброта Божа веде нас до
покаяння. Своєю смертю заради спасiння грiшникiв Христос
явив незбагненну любов. Коли грiшник вiдчуває цю любов,
вона пом’ягшує його серце, опановує розумом i веде душу до
покаяння. Щоправда, людям деколи стає соромно за своє грiховне життя i вони залишають деякi поганi звички ще до того,
як починають розумiти, що Христос привертає їх до Себе. Але
будь-яка спроба виправитись, щире бажання поводитись краще
є не що iнше, як вияв сили Христової, якою Вiн притягає їх до
Себе. Божий вплив, котрого вони ще не усвiдомлюють, дiє на
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душу таким чином, що совiсть прокидається i в життi вiдбуваються зовнiшнi змiни. Христос привертає увагу грiшникiв
до Свого хреста, щоб вони могли бачити Того, Хто був розп’ятий за їхнi грiхи. Тодi їм вiдкривається Його заповiдь, стає
очевидною зiпсованiсть власного життя: вони бачать, яке глибоке корiння пустив у їхньому серцi грiх. Зрештою, приходить
деяке розумiння праведностi Христа, i вони вигукують: «Що
ж таке грiх, що потребує такої великої жертви за викуплення
тих, хто опинився у його полонi? Скiльки любовi, страждання,
приниження потрiбно було, аби ми не загинули i мали життя
вiчне?»
Грiшник може чинити опiр цiй любовi, незбагненнiй силi,
котра привертає його до Христа, але якщо вiн не буде опиратись, то Iсус неодмiнно притягне його до Себе. Пiзнання Плану
[20] спасiння приведе його до пiднiжжя хреста, вiн розкається у
своїх грiхах, що завдали стiльки страждань улюбленому Синовi
Божому.
Та сама божественна мудрiсть, яка дiє у природi, впливає i
на серця людей, викликаючи в них невимовну жадобу того, чим
вони ще не володiють. Нiщо в цьому свiтi не може вгамувати
їхнього прагнення. Дух Божий закликає їх шукати те єдине, що
може дати мир, спокiй i святу радiсть, — благодать Христову.
Через видимий i невидимий вплив наш Спаситель постiйно
намагається вiдвернути людей вiд грiховних насолод, котрi не
можуть наситити душу, i привернути їхню увагу до незлiченних
переваг, якi вони можуть знайти в Ньому. До всiх тих, хто
даремно намагається напитись iз розбитих водоймищ свiту
цього, звернена Божа вiстка: «Хто спраглий, хай прийде, i хто
хоче, нехай бере воду життя даром» (Вiдкр.22:17).
Якщо ви всiм серцем прагнете чогось кращого, чого не
може дати вам цей свiт, визнайте це прагнення за голос Божий, що звертається до вас. Просiть Його дати вам покаяння,
вiдкрити Христа у Його безмежнiй любовi, досконалостi й
чистотi. Принципи Закону Божого — любов до Бога та людини
— знайшли втiлення у життi Спасителя. Безкорислива любов
i милосердя — ось чим було сповнене Його життя. Коли ми
вдивляємося у Нього, коли свiтло, що виходить вiд нашого Спа-
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сителя, освiтлює нас, тiльки тодi бачимо грiховнiсть власних
сердець.
Можливо, ми, подiбно до Никодима, тiшимося тим, що
нiбито живемо праведно, не робимо аморальних вчинкiв i вважаємо, що нам не потрiбно каятися перед Богом як запеклому
грiшниковi. Але коли в наших душах засяє свiтло, що виходить
вiд Христа, тодi ми пiзнаємо, наскiльки ми нечистi, i зрозумiємо корисливiсть власних намiрiв, ворожнечу проти Бога, якою
позначенi всi нашi життєвi вчинки. Тодi ми починаємо усвiдомлювати, що наша праведнiсть є насправдi заплямованим одягом
i тiльки кров Христа може очистити нас вiд бруду грiха й оновити серце за Його подобою. Достатньо лише одному променю [21]
слави Божої, одному проблиску чистоти Христа проникнути в
душу, аби зробити кожну пляму в характерi до болю помiтною,
викрити потворнiсть i пороки людського характеру. Стають
очевидними неосвяченiсть бажань, зрадливiсть серця, нечистота уст. Грiшник бачить, що його недобрi вчинки зневажали
Закон Божий; його серце стискається вiд болю, вiдчуваючи
на собi вплив всепроникаючого Святого Духа. Дивлячись на
чистий, святий характер Христа, вiн вiдчуває огиду до самого
себе.
Коли пророк Даниїл побачив славу, котра оточувала небесного вiсника, посланого до нього, його приголомшило почуття
власної безпорадностi та недосконалостi. Змальовуючи почуття, якi виникли в нього пiд час цiєї чудової сцени, вiн сказав:
«. . . I не зосталося в менi сили, а краса обличчя мого змiнилась,
i я не задержав у собi сили» (Дан. 10:8). Душа, зазнаючи такого
впливу, зненавидить самолюбство та егоїзм, прийнявши вiрою
праведнiсть Христа; буде прагнути до такої чистоти серця, яка
вiдповiдала б вимогам Закону Божого i характеру Христа. Апостол Павло писав: «Щодо праведностi, яка вiд Закону, — тобто,
якщо говорити про вчинки, зовнiшнi дiї, — то я безвинний»
(Фил.3.6). Але коли вiн почав розумiти духовну суть Закону, то
побачив себе грiшником. За буквою Закону, якщо застосувати
її до зовнiшньої поведiнки, як це зазвичай роблять люди, вiн
утримувався вiд грiха; але коли вiн спрямував свiй погляд у
глибину святих настанов Закону i побачив себе таким, яким
його бачив Бог, вiн у смиреннi схилився перед Господом i ви-
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знав власну вину. Апостол сказав: «А я колись жив без Закону,
але коли прийшла заповiдь, то грiх ожив, а я вмер» (Римл.7:9).
Коли вiн збагнув духовну природу Закону, грiх постав перед
ним у всiй своїй огидностi, а вiд його самовпевненостi не
залишилося й слiду.
Бог не до всiх грiхiв ставиться однаково: в Його очах, так
само як i в розумiннi людей, iснує бiльша i менша провина.
Але яким би дрiб’язковим не здавався той чи iнший вчинок
[22] людини в очах Божих, жоден грiх не буває малим. Людська
оцiнка є недосконалою та упередженою; Бог же судить про
все так, як воно є насправдi. Пияка зневажають, йому говорять, що його грiх закриє йому дорогу до Неба, в той час,
як гордiсть, самолюбство i жадiбнiсть часто залишаються без
осуду. . . А саме цi грiхи особливо образливi для Бога, оскiльки
вони є прямою протилежнiстю добрим якостям Його характеру,
жертвеннiй любовi i сутi всiх взаємовiдносин у безгрiшному
Всесвiтi. Людина, яка тяжко згрiшила, може вiдчувати сором,
усвiдомлювати власну нiкчемнiсть i потребу в благодатi Христовiй, але гордiсть не вiдчуває жодних потреб i тому закриває
дверi серця для Христа i Його безмежних благословень.
Бiдний митар молився: «Боже, будь милостивий до мене,
грiшного» (Лука 18:13), i вважав себе надзвичайно великим
грiшником; так само оцiнювали його й iншi люди. Але вiн розумiв своє становище. Iз тягарем вини та сорому вiн прийшов
до Бога, прохаючи в Нього милостi. Серце митаря вiдкрилося
для благодатної дiї Духа Божого, Який мiг звiльнити його вiд
влади грiха. Хвалькувата, сповнена власної праведностi, молитва фарисея свiдчила про те, що його серце зачинене для
впливу Святого Духа. Вiн був далекий вiд Бога i тому не усвiдомлював власної нечистоти, котра не мала нiчого спiльного
з Божественною святiстю. Не розумiючи своєї потреби, вiн
нiчого й не отримав.
Якщо ви усвiдомили власну грiховнiсть, то не чекайте, поки
станете кращими. Чимало людей вважають себе недостойними,
щоб прийти до Христа! Чи сподiваєтеся ви стати кращими
завдяки власним зусиллям? «Чи мурин вiдмiнить коли шкiру
свою, а пантера — плями свої? Так i ви не можете чинити
добре, навченi чинити лихе» (Єрем. 13:23). Допомогти вам
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може тiльки Бог. Не слiд чекати, коли з’являться переконливi
докази, кращi можливостi або святiшi нахили. Самi ми нiчого
не вдiємо. До Христа ми повиннi прийти такими, якими є.
Але нехай нiхто не обманюється думкою, що Бог через
Свою велику любов та милiсть спасе навiть тих, котрi вiдкидають Його благодать. Надзвичайна мерзеннiсть грiха може [23]
бути зрозумiлою тiльки в свiтлi Голгофського хреста. Якщо
хтось запевняє, нiбито Бог занадто милосердний, аби вiдкинути грiшника, нехай подивиться на Голгофу. Христос узяв на
Себе вину грiшних людей i постраждав за них саме тому, що
для спасiння людства не було iншого шляху i без цiєї Жертви
людство не могло б звiльнитися вiд згубної сили грiха, вiдновити спiлкування зi святими iстотами та знову повернутися до
духовного життя. Любов, страждання i смерть Сина Божого
свiдчать про потворнiсть грiха i про те, що, тiльки пiдкоривши
себе Христовi, ми можемо позбутися влади грiха i мати надiю
на життя, сповнене високих iдеалiв.
Iнодi люди, виправдовуючи своє небажання розкаятися,
порiвнюючи себе з тими, хто називає себе християнами, кажуть: «Я не гiрший за них. У них не бiльше самовiдреченостi,
стриманостi та розсудливостi, анiж у мене. Вони полюбляють
задоволення i так само догоджають собi, як i я». Такi люди
використовують недолiки iнших, щоб виправдати нехтування
власними обов’язками. Але грiхи та недолiки iнших не можуть бути виправданням для нас, бо Господь не ставить нам
у приклад недосконалiсть iнших людей. Святий i безгрiшний
Син Божий — Взiрець для нас; i тi, хто нарiкає на поведiнку
християн, повиннi були самi показати кращий i благороднiший
приклад своїм життям. Якщо вони так добре розумiють, яким
повинен бути справжнiй християнин, чи не стає їхнiй грiх
вiд цього ще бiльшим? Вони знають, як потрiбно правильно
поводитися, але вiдмовляються це робити.
Гаяння часу небезпечно! Не вiдкладайте визнання своїх
грiхiв та пошук чистоти серця через зв’язок з Iсусом. Саме в
цьому тисячi людей роблять помилку, котра призводить їх до
вiчної загибелi. Немає потреби говорити проте, що людське
життя є коротким i непевним, але саме в цьому приховується
страшна небезпека, яку ми недооцiнюємо. Вона полягає у неба-
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жаннi людей негайно покоритися благаючому заклику Святою
[24] Духа залишити грiховне життя. Отож, яким би малим не здавався грiх, той, хто потурає йому, може загинути навiки. Те,
чого ми не перемогли, переможе нас i призведе до загибелi.
Адам i Єва переконували себе, що така дрiбниця — скуштувати заборонений плiд — аж нiяк не може мати тих жахливих
наслiдкiв, про якi попереджував Бог. Але ця незначна провина
стала порушенням незмiнного i святого Божого Закону. Вона
роз’єднала людину з Богом i вiдкрила шляхи до смертi та невимовного страждання, що заполонили свiт. Споконвiку вiд
землi пiдноситься плач i ридання, все Боже творiння стогне i
страждає вiд наслiдкiв непослуху людини. Навiть Небо вiдчуло
на собi руйнiвний вплив повстання проти Бога. Голгофський
хрест стоїть як пам’ятник виняткової Жертви, необхiдної для
вiдкуплення порушникiв Божого Закону. Не будемо вважати
грiх дрiбницею!
Кожне порушення Закону Божого, зневажливе ставлення
або вiдкинення благодатi Христа обертаються проти самої людини, роблячи її серце жорстоким, ослаблюючи волю, притупляючи розум. Вона стає не тiльки менш схильною до послуху,
а й менш здатною пiдкорятись нiжним благанням Святого Духа
Божого.
Багато людей заспокоюють свою стурбовану совiсть думкою про те, що можуть звернути зi шляху зла, коли тiльки
захочуть цього. їм здається, нiбито вони можуть нехтувати
милостивими Божими закликами i водночас залишатися чутливими до них; що навiть дiючи всупереч Духовi благодатi,
навiть ставши на бiк сатани, зможуть у найскрутнiшу хвилину
змiнити своє життя. Але це не так легко зробити. Досвiд i звичаї минулого грiховного життя настiльки змiнюють характер
людини, що потiм лише в небагатьох може виникнути бажання
стати подiбними до Христа.
Навiть одна негативна риса характеру, одне грiховне бажання, котре людина постiйно плекає у серцi, врештi-решт, зведе
нанiвець силу Євангелiя. Кожне потурання грiху вiддаляє душу
вiд Бога. Людина вперто виявляє невiр’я i холодну байдужiсть
[25] до Божої правди, а потiм лише пожинає те, що посiяла. У
всiй Бiблiї немає серйознiшого застереження вiл легковажного

Покаяння

23

ставлення до зла, нiж у словах мудрого Соломона: грiшник «у
путах грiха свого сидить» (Прип.5:22).
Христос готовий звiльнити нас вiд грiха, але не примушує
до цього волю людини. Якщо, заплутавшись у грiхах, ми повнiстю схилилися на бiк зла i не бажаємо звiльнитись та прийняти
Божу благодать, то що ж Вiн може зробити? Ми губимо себе
самi, якщо вперто вiдкидаємо Його любов. «Ось тепер час
благодатний, ось тепер спасiння» (2Кор.6:2). «Нинi, як почуєте
голос Його, не будьте жорстокими» (Євр. 3:7—8).
«Чоловiк дивиться на лице, а Господь дивиться на серце»
(1Сам. 16:7) — на людське серце з усiма суперечливими почуттями радостi та смутку, таке непостiйне й норовливе, в
якому так багато нечистоти i неправди. . . Бог знає, що керує
людським серцем, його намiрами i цiлями. Iдiть до Нього, якою
б заплямованою не була ваша душа. Подiбно до псалмиста,
вiдкрийте її потаємнi куточки перед Його всепроникливим
зором, щиро благаючи: «Випробуй, Боже, мене, — i пiзнай серце моє, дослiди мене, — i пiзнай мої задуми, i подивись, чи
не йду я дорогою злою, i на вiчну дорогу мене попровадь»
(Псал.139:23—24).
Багато людей визнають лише «релiгiю розуму», приймаючи
вигляд благочестя, в той час як їхнє серце залишається неочищеним. Нехай вашою молитвою буде: «Серце чисте сотвори
менi, Боже, i вiднови в менi духа правого» (Псал.51:10). Будьте
чеснi самi з собою! Будьте такими ж серйозними та невiдступними, як i в тому випадку, коли б вам загрожувала смертельна
небезпека. Це питання розв’язується помiж Богом i вашою
душею, причому розв’язується для вiчностi. Сама лише марна
надiя, за котру ви намагалися триматись, може виявитися для
вас згубною.
Вивчайте Слово Боже з молитвою. Це Слово вiдкриває
вам у Законi Божому i в життi Iсуса Христа великi принципи
святостi, без яких «нiхто не побачить Господа» (Євр. 12:14).
Воно переконує нас у грiховностi i ясно показує шлях спасiння. [26]
Прислухайтеся до нього як до голосу Божого, що промовляє
до вашої душi.
Зрозумiвши потворнiсть грiха i справжнiй свiй стан, не
впадайте у вiдчай, бо саме грiшникiв прийшов спасти Хри-
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стос. Нам не потрiбно примиряти Бога iз собою, адже — о,
незбагненна любов! — «Бог у Xpucmi примирив iз Собою свiт»
(2Кор.5:19). Нiжною любов’ю Бог привертає до Себе серця
Своїх заблудних дiтей. Нiхто iз земних батькiв не буває таким терплячим до недолiкiв i помилок своїх дiтей, як Бог до
тих, кого Вiн прагне спасти. Нiхто не може нiжнiше умовляти
грiшника, нiж Вiн. Жодна людина не здатна на це. Усi Його
обiтницi, всi застереження є виразом безмежної Божої любовi.
Коли до вас наближається сатана i переконує, що ви великий грiшник, погляньте на свого Вiдкупителя й звернiть увагу
на Його заслуги. Тiльки свiтло, одержане вiд Нього, може допомогти вам. Визнайте ваш грiх, але скажiть дияволу: «Христос
Iсус прийшов у свiт спасти грiшникiв» (1Тим. 1:15) i що Його
незрiвнянною любов’ю ви можете спастись.
Якось Iсус розповiв Симону про двох боржникiв. Один з
них був винен своєму пановi невелику суму, а другий — значну,
але пан простив їм обом. Христос запитав Симона, котрий з
боржникiв бiльше любитиме свого пана. Симон вiдповiв: «Той,
котрому бiльше прощено» (Лука 7:43). Ми були великими
грiшниками, але Христос помер, щоб ми могли бути прощенi.
Його Жертва є цiлком достатньою, щоб Вiн мiг благати Отця
про наше спасiння. Тi, котрим Вiн бiльше простив, бiльше
Його й любитимуть. Ближче, нiж iншi, вони стоятимуть бiля
Його престолу i славитимуть Його за безмежну любов i велику
жертву. Ми найкраще зрозумiємо мерзеннiсть грiха тiльки тодi,
коли у всiй повнотi усвiдомимо Божу любов. Коли ми бачимо,
якою великою є Божа милiсть до нас, коли починаємо дещо
розумiти про велику жертву Христа, принесену за нас, наше
[27] серце сповнюється вдячнiстю та ширим каяттям.

Роздiл 4. Визнання грiхiв
«Хто приховує грiхи свої, той успiху не має, а хто визнав
їх i залишає, той буде помилуваний» (Прип. 28:13).
Милiсть Божа! За яких простих, справедливих i розумних
умов вона може бути отримана! Господь не вимагає, щоб ми
виснажували себе для того, аби отримати прощення грiхiв.
Немає потреби здiйснювати довгi та виснажливi паломництва в
далекi країни, мучити своє тiло, аби заслужити милiсть Всевишнього i спокутувати грiхи, бо хто визнає i залишає свої грiхи,
той буде помилуваний.
Апостол сказав: «Признавайтесь один одному в провинах i
молiться один за одного, щоб вам зцiлитися» (Якiв 5:16).
Зiзнавайтесь у своїх грiхах перед Богом, оскiльки лише Вiн
може їх простити, а в своїх провинах — один перед одним.
Якщо ви образили свого друга чи ближнього, то повиннi визнати перед ним власну провину, а його обов’язок — охоче
простити вам. Потiм просiть прощення у Бога, тому що ображений вами брат є дитиною Божою; завдаючи йому болю, ви
робите грiх проти його Творця i Вiдкупителя. Розкажiть про [28]
свою провину єдиному правдивому Посереднику — нашому великому Первосвященику, «випробуваному в усьому, подiбно до
нас, окрiм грiха, Який спiвчуває слабостям нашим» (Євр.4:15).
Вiн може очистити вас вiд будь-якої плями грiха.
Люди, якi не упокорили себе перед Богом i не визнали
власних провин, не виконали головної умови, за якої Бог може
їх прийняти. Якщо ви не пережили такого покаяння, про яке
потiм не доводиться жалкувати, якщо ви у справжнiй покорi
душi, зi скрушеним серцем не визнали власних грiхiв i не
зненавидiли своїх переступiв, то ви ще по-справжньому не
шукали прощення грiхiв. Не зробивши цього, ви не можете
знайти мир у Господевi.
Нашi грiхи залишаються непрощеними лише з однiєї причини: ми не бажаємо упокорити своє серце i виконати умови,
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викладенi у Словi Божому. Щодо цього нам данi чiткi й конкретнi настанови. Визнання грiхiв — прилюдно чи на самотi з
Богом — повинно бути ширим. Примушення тут недопустиме,
так само як i легковажне, необдумане зiзнання у своїй провинi.
Не можна наполягати на сповiдi, якщо людина не усвiдомила
огидностi грiха. Тiльки те визнання грiхiв, яке виходить з глибини серця, може бути прийняте милосердним i спiвчутливим
Богом. Псалмист сказав: «Господь близько до тих, в кого серце
скрушене, i впокорених духом спасає» (Псал.34:18).
Правдиве визнання свого грiха завжди конкретне та визначене. Однi грiхи можуть бути вiдкритi тiльки перед Богом, iншi
повиннi бути визнанi перед людьми, котрi через них постраждали. Грiхи, вчиненi прилюдно, повиннi визнаватися таким
самим чином. Справжнє визнання грiха має бути конкретним
по сутi; ви повиннi визнати кожний грiх, вчинений вами.
За часiв Самуїла iзраїльський народ вiдiйшов вiд Бога.
Євреям довелося страждати вiд наслiдкiв своїх грiхiв; вони
[29] втратили вiру в Бога i розумiння того, що Його премудрiсть та
сила керують ними. Вони втратили вiру в Його здатнiсть захистити Свою справу. Євреї вiдвернулися вiд Володаря Всесвiту
i забажали такого ж державного устрою, як у сусiднiх народiв.
Щоб вiднайти мир, вони ясно i чiтко визнали свою провину:
«Понад усi нашi грiхи додали ми ще й оце зло, що жадали для
себе царя» (1 Сам. 12:19). Отже, вони повиннi були визнати
саме той грiх, до розумiння якого дiйшли, вiдчуваючи докори
сумлiння. Невдячнiсть пригнiчувала їхнi душi та роздiляла з
Богом.
Бог не прийме визнання грiхiв без щирого покаяння i виправлення. У життi повиннi вiдбутися радикальнi зрушення:
все, що ображає Бога, слiд усунути. Таким є наслiдок щирого
покаяння у грiху. Нам ясно сказано, що ми повиннi зробити
зi свого боку: «Умийтесь, очистьте себе! Вiдкиньте зло ваших
вчинкiв з-перед очей Моїх, перестаньте чинити лихе. Навчiться
чинити добро, правосуддя жадайте, захищайте пригнобленого, дайте суд сиротi, за вдову заступайтесь» (Iсая 1:16—17).
«Якщо заставу поверне несправедливий, грабунок вiдшкодує,
ходитиме уставами життя, щоб не чинити кривди, то конче
буде вiн жити, не помре!» (Єзек.33:15). Апостол Павло так
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писав про плоди справжнього покаяння: «Саме це, що ви засмутились ради Бога, глядiть, яку щирiсть це викликало у вас,
якi перепрошування, яке обурення на винуватого, який страх,
яке бажання, яку ревнiсть, яке покарання, готовнiсть вiддати
кожному належне! В усьому ви показали себе чистими в цiй
справi» (2Кор.7:11).
Коли грiх послаблює моральну чутливiсть, грiшник не помiчає недолiкiв у своєму характерi i не розумiє потворностi
власних учинкiв. Якщо вiн не пiдкориться дiї Святого Духа,
Який переконує Його у грiху, то не усвiдомить до кiнця свого
становища. Тодi визнання грiхiв не буде щирим i серйозним.
Визнаючи провину, вiн кожного разу шукатиме виправдання,
посилаючись на те, що якби не обставини, вiн не зробив би
вчинку, за який йому докоряють. Коли Адам i Єва скуштували [30]
заборонений плiд, їх охопило почуття сорому й страху. Спочатку вони думали тiльки про те, як виправдати свiй грiх, щоб
уникнути жахливого смертного вироку. Господь запитав їх про
вчинений грiх, i Адам вiдповiв Йому, складаючи вину частково
на Бога, частково на свою подругу: «Жiнка, котру Ти дав менi,
вона дала менi вiд плоду i я їв». Жiнка звинуватила змiя: «Змiй
спокусив мене, i я з’їла» (Бут.3:12—13).
Навiщо Ти створив змiя? Навiщо Ти дозволив йому ввiйти
до Едему? Саме це Єва мала на увазi, коли виправдовувала свiй
грiх, покладаючи таким чином на Бога вiдповiдальнiсть за його
скоєння. Дух самовиправдання вперше виник у батька всякої
неправди i досi виявляє себе в усiх синах та дочках Адама.
Подiбне визнання не походить вiд Святого Духа i не може бути
прийняте Богом. Людина, яка дiйсно кається, приймає на себе
вiдповiдальнiсть за вчинений грiх, визнаючи власну провину
без лукавства.
Подiбно до нещасного митаря, котрий не смiв навiть пiдвести очей до неба, вiн благатиме: «Боже, будь милостивий
до мене, грiшного!» Той, хто визнає свої провини, буде виправданий, бо Iсус Своєю кров’ю заступається за кожну душу,
яка кається. У Словi Божому наведенi приклади справжнього
упокорення i покаяння. Бiблiя розповiдає про людей, якi визнавали свiй грiх i не шукали вибачення чи виправдання його.
Апостол Павло не приховував свого грiха. Вiн виставляє його
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у найнепривабливiшому свiтлi, не роблячи спроби зменшити
провину: «Багато святих замкнув у в’язницi, одержавши владу
вiд первосвященикiв; i коли їх убивали, я подавав на те голос.
I по всiх синагогах я багаторазово мучив їх, i примушував
хулити Iсуса; i в безмiрнiй лютостi я переслiдував їх по чужих
мiстах» (Дiї 26:10—11). Вiн, не вагаючись, проголошує: «Христос Iсус прийшов у свiт спасти грiшникiв, з яких я перший»
(1Тим.1:15).
Смиренне i скрушене серце, сповнене щирого покаяння,
зможе повною мiрою зрозумiти любов Божу i Жертву, прине[31] сену на Голгофi. Як син признається у своїх поганих вчинках
перед люблячим батьком, так i грiшник, який щиро кається,
визнає грiхи перед Богом. «Коли ми свої грiхи визнаємо, — запевняє Бiблiя, — то Вiн вiрний та праведний, щоб грiхи нам
[32] простити та очистити нас вiд неправди всiлякої» (1Йоан 1:9).

Роздiл 5. Посвячення
Бог обiцяє: «I будете шукати Мене i знайдете, коли шукатимете Мене всiм серцем своїм» (Єрем.29:13).
Серце повинно повнiстю покоритися Боговi, щоб вiдбулася
перемiна, внаслiдок якої в нас мiг би бути вiдновлений образ
Божий. Через свою грiховну природу ми стали вiдчуженими
вiд Бога.
Святий Дух так описує наш стан: «Мертвi через вашi провини й грiхи», «. . . хвора ваша вся голова i все серце боляще. . .
Вiд пiдошви ноги й аж до голови нема цiлого мiсця на ньому».
Сатана мiцно тримає нас у путах, вiн уловив нас для того,
щоб ми чинили його волю (Ефес.2:1; Iсая 1:5—6; 2Тим.2:26).
Бог бажає зцiлити i звiльнити нас. Але оскiльки для цього
необхiдне докорiнне перетворення i вiдновлення всiєї нашої
природи, ми повиннi повнiстю покоритися Боговi.
Боротьба iз власним «я» є найбiльшою битвою у свiтi.
Зректися себе, повнiстю пiдкоритися волi Божiй можна лише
цiною великої боротьби. Для людини, яка повнiстю не вiддала
себе Боговi, нове життя у святостi неможливе. Правлiння Боже [33]
не засноване на слiпiй чи бездумнiй покорi, як намагається
запевнити сатана. Бог звертається до нашого розуму та совiстi.
Вiн запрошує людей: «Прийдiть i розсудимо» (Iсая 1:18). Це
заклик Творця, але Вiн не силує людську волю i приймає тiльки
добровiльне, розумне поклонiння. Вимушена покора зробила б
неможливим всебiчний розумовий i духовний розвиток людини, перетворила б її у робота. Це не узгоджується з намiром
Творця. Вiн бажає, щоб людина — вiнець творiння — досягла
найвищої досконалостi. Господь вiдкриває нам такi висоти благословення, якi ми можемо осягнути через Його благодать. Вiн
закликає нас довiритися Йому, щоб Вiн мiг здiйснити в нас
Свiй задум. Але вибiр за нами: чи бажаємо ми звiльнитися вiд
пут грiха, щоб стати дiйсно вiльними дiтьми Божими?
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Вiддаючи себе Боговi, ми неодмiнно повиннi вiдмовитися
вiд усього, що могло б роздiлити нас iз Ним. Ось чому Спаситель говорить: «Кожен з вас, хто не зречеться всього, що має,
не може бути учнем Моїм» (Лука 14:33).
Ми повиннi позбутися всього, що вiдвертає наше серце вiд
Бога. Багатство є iдолом багатьох людей. Любов до грошей,
бажання розбагатiти — це той золотий ланцюг, котрий зв’язує
їх iз сатаною. Iншi понад усе шукають свiтської слави i почестей. Життя без турбот та обов’язкiв є iдолом багатьох людей.
Але цi рабськi пута повиннi бути розiрванi. Ми не можемо
наполовину належати Господевi, а наполовину — свiтовi. Якщо
ми не належимо повнiстю Боговi, то ми не Його дiти.
Деякi люди стверджують, нiбито вони служать Боговi, проте покладаються на власнi сили, коли йдеться про виконання
Його Закону, формування праведного характеру та спасiння.
Їхнi серця не зворушенi глибоким почуттям Христової любовi. Вони намагаються виконувати свої християнськi обов’язки
як вимоги Божi, сподiваючись таким чином заслужити вiчне
життя. Така вiра нiчого не варта. Коли Христос живе в серцi,
[34] людська душа настiльки наповнюється Його любов’ю i радiстю
спiлкування з Ним, що вже бiльше не може бути без Нього.
Коли ми розмiрковуємо про Христа, то забуваємо про своє «я».
Любов до Нього стає рушiйною силою усiх наших вчинкiв.
Тi, що перебувають пiд впливом любовi Божої, котра привертає їх до себе, не думають, як їм задовольнити вимоги Божi
цiною найменших жертв. Вони прагнуть жити в повнiй згодi
з волею свого Вiдкупителя, готовi з радiстю залишити все i
повнiстю посвятити себе досягненню обраної мети. Визнавати
Христа, не маючи глибокої любовi до Нього, — це пустi слова,
звичайний формалiзм i тяжке ярмо.
Чи не здається вам, що вiддати Христовi все — занадто
велика жертва? Тодi запитайте себе: «Що вiддав Христос за мене?» Син Божий вiддав усе: Своє життя i любов. Вiн прийняв
страждання ради нашого викуплення. Як же можемо ми, люди,
недостойнi такої любовi, зачинити перед Ним свої серця? Щомитi ми користуємося благословеннями Його милостi i саме
тому не можемо повнiстю усвiдомити, з якої безоднi грiха i
нещастя Вiн пiдняв нас. Як можемо ми дивитися на Того, Кого
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розп’яли нашi грiхи, i далi зневажати Його любов та жертву?
Зрозумiвши всю глибину приниження, якого зазнав Господь
Слави, чи можемо ми нарiкати на те, що наша дорога до життя
пролягає через боротьбу i самозречення?
У багатьох гордих серцях виникає питання: «Навiщо каятися та принижуватися? Невже без цього я не можу бути
впевненим, що Бог мене приймає?» Подивiться на Христа: Вiн
був безгрiшний. Бiльше того, Вiн був Царем Небесним, але
заради викуплення людського роду став Жертвою за грiх: «був
зачислений до злочинцiв, коли Вiн узяв на Себе грiхи багатьох
i за грiшникiв заступався!» (Iсая 53:12).
Вiд чого ми вiдмовляємося, коли вiддаємо Христовi все?
Вiд споганеного грiхом серця, щоб Христос очистив його Своєю кров’ю i спас нас Своєю незрiвнянною любов’ю. Проте
деякi люди думають, що вiдмовитись вiд усього надто важко.
Якi ж ганебнi такi думки та слова! Бог не вимагає, щоб ми [35]
вiдмовилися вiд того, що приносить нам користь. У всiх дiях
Вiн дбає лише про щастя Своїх дiтей. Якби тi, котрi ще не
прийняли Христа, зрозумiли, що Вiн прагне дати їм набагато
бiльше того, чого вони самi шукають для себе. Людина кривдить власну душу i завдає собi величезної шкоди, коли думає
i дiє усупереч волi Божiй. Неможливо бути по-справжньому
щасливим, йдучи шляхом, забороненим Богом. Адже тiльки
Вiн знає, що є найкращим для нас, i робить усе задля нашого
добра. Шлях грiха є шляхом нещастя й загибелi.
Буде помилкою думати, нiбито Бог задоволений, коли Його
дiти страждають. Небеса зацiкавленi в щастi людини. Наш Небесний Отець не позбавляє радостi Своїх дiтей. Вiн закликає
нас вiдмовитися вiд того, що викличе страждання та розчарування, зачинить перед нами дверi до щастя й вiчного життя.
Спаситель свiту приймає людей такими, якими вони є: з усiма
їхнiми вадами, немочами та недосконалостями. Вiн не тiльки
очищає їх вiд грiхiв Своєю кров’ю i дає спасiння, а й задовольняє сердечнi бажання тих, якi погоджуються взяти Його
ярмо i понести Його тягар. Вiн хоче дати мир i спокiй усiм,
хто приходить до Нього за хлiбом життя. Iсус закликає до виконання лише тих обов’язкiв, що приведуть нас на вершину
блаженства. Цього стану нiколи не зазнає той, хто опирається
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волi Божiй. Перебуваючи в нас, Христос — наша надiя слави
— є справжньою радiстю в душi.
Багато людей запитують: «Як я повинен вiддати себе Боговi?» Ви бажаєте це зробити, але не маєте в собi моральної
сили, перебуваєте в полонi сумнiвiв i грiховних звичок. Вашi
обiцянки та рiшення — нiби замки, побудованi з пiску. Ви не
можете керувати своїми думками, прагненнями i почуттями.
Спогади про невиконанi обiцянки та забутi зобов’язання пiдривають у вас довiр’я до власної щиростi i наводять на думку про
те, що Бог не може вас прийняти. Але не впадайте у вiдчай!
Потрiбно зрозумiти, що таке справжня сила волi. Це — керуюча
[36] сила в життi людини, сила здiйснювати вибiр. Усе залежить
вiд правильного спрямування волi. Бог надiлив людину правом
вибору, i вона повинна ним скористатись. Ви не можете власними силами змiнити своє серце чи примусити його любити
Бога, але можете прийняти рiшення служити Йому. Ви можете
пiдкорити Боговi свою волю, i тодi Вiн здiйснюватиме у вас
«i хотiння, i дiю за доброю волею Своєю». Тодi ви повнiстю
перебуватимете пiд керiвництвом Духа Христа; ви полюбите
Його, i всi вашi думки будуть у гармонiї з Ним.
Але прагнення до святостi можуть залишитися тiльки добрим намiром i не принести жодної користi. Чимало людей
загинуть, хоча мали надiю i бажання стати справжнiми християнами. Однак свою волю вони не пiдкорили Боговi i сьогоднi
не зробили цей вибiр — бути християнами.
Ваше життя може повнiстю змiнитися, якщо ви скеруєте
власну волю у правильному напрямку. Вiддаючи її Христовi,
ви з’єднаєтеся з Силою, яка вища вiд сили будь-якого уряду i
влади. З Небес ви приймете Силу, яка зробить вас непохитними.
Таким чином, постiйно пiдкоряючись Боговi, ви зможете жити
[37] новим життям — життям вiри.

Роздiл 6. Вiра i прийняття
Коли Дух Святий пробуджує совiсть, ви починаєте бачити
згубнiсть грiха, його руйнiвну силу та наслiдки. Збагнувши,
скiльки горя приносить грiх, ви дивитесь на нього з огидою,
усвiдомлюючи, що вiн розлучив вас з Богом i ви стали невiльником зла. Чим бiльше ви боретеся з ним, тим яснiше
бачите власну безпораднiсть, внутрiшню зiпсованiсть i нечистоту; розумiєте, що у вашому серцi мiцно вкоренилися грiх i
самолюбство. Ви прагнете прощення, чистоти, свободи. . . Як
же прийти до згоди з Богом i стати подiбним до Нього?
Внутрiшнiй мир — ось що вам потрiбно: прощення вiд Бога
i любов у серцi. Нi грошi, нi iнтелект, нi будь-якi людськi знання не принесуть вам миру. Досягти його власними зусиллями
— безнадiйна справа. Але Бог дає вам його даром — «без срiбла
i без плати» (Iсая 55:1). Вiн належить вам, потрiбно тiльки
простягнути руку i взяти його. Господь говорить: «Коли будуть
грiхи вашi, як кармазин, стануть бiлi, мов снiг; якщо будуть
червонi, немов багряниця, то стануть, мов вовна, вони» (Iсая
1:18). «I дам вам нове серце i новий дух вложу в нутро ваше»
(Єзек. 36:26). Ви визнали свої грiхи i в глибинi серця вiдмови- [38]
лись вiд них, вирiшивши вiддати своє життя Боговi. Тепер iдiть
до Нього з проханням змити всi вашi переступи i дати вам нове
серце. Вiрте, що Бог це зробить, адже Вiн обiцяв. Перебуваючи
на землi, Iсус бажав донести цей урок до свiдомостi людей: ми
повиннi вiрити, що одержуємо дар, який Бог обiцяв нам, i цей
дар вже належить нам. Iсус зцiляв людей вiд хвороб, коли вони
вiрили в Його силу.
Спаситель допомагав їм видимим чином, щоб вони повiрили в те, що Вiн може робити i невидиме — прощати грiхи.
Iсус ясно сказав про це, зцiляючи розбиту паралiчем людину:
«Але щоб ви знали, що Син Людський має владу на землi
прощати грiхи». Тодi каже Вiн розслабленому: «Встань, вiзьми
ношi твої та й iди додому» (Матв.9:6). Євангелiст Йоан, роз33
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повiдаючи про чудеса Христа, пiдтверджує цю думку: «Це ж
написано, щоб ви увiрували, що Iсус є Христос, Син Божий, i
щоб, вiруючи, мали життя в iм’я Його» (Йоан 20:31).
З простих бiблiйних розповiдей про зцiлення хворих ми
можемо навчитись, як потрiбно вiрити в Нього, щоб отримати
прощення грiхiв. Згадаємо iсторiю зцiлення розслабленого у
Вiфездi. Бiдний страждалець був зовсiм безпорадний: вiн не
ходив тридцять вiсiм рокiв. Однак Iсус звелiв йому: «Встань,
вiзьми постiль твою i ходи!» (Йоан 5:8). Хворий мiг би вiдповiсти: «Господи, якщо Ти зцiлиш мене, я виконаю Твiй наказ».
Але нi! Вiн повiрив словам Христа, повiрив, що вiн вже зцiлений, i вiдразу зробив зусилля, аби встати; розслаблений хотiв
ходити — i пiшов. Вiн дiяв згiдно зi словом Христа, — i Бог дав
йому силу. Хворий видужав.
Грiхи призвели вас до подiбного становища. Ви не можете
спокутувати свої минулi грiхи, змiнити власне серце i стати
святими. Але Бог обiцяє все це зробити для вас через Христа.
Вiрте в те, що Вiн обiцяв. Визнайте грiхи i вiддайте себе Боговi.
Приймiть рiшення служити Йому. Як тiльки ви зробите це, Бог
[39] виконає Своє слово. Якщо ви вiрите в те, що обiцяв Бог: що
ви прошенi та очищенi, Вiн дасть вам по вiрi вашiй. Ви будете
зцiленi так само, як розслаблений, котрому Христос дав силу
ходити в ту мить, коли хворий повiрив у зцiлення. Все можливо
тому, хто вiрить.
Не чекайте, поки вiдчуєте, що ви видужали, але скажiть:
«Я вiрю в це не тому, що почуваю себе здоровим, а тому, що
Бог обiцяв».
Iсус говорить: «Все, чого ви будете просити в молитвi,
— вiрте, що одержите, i буде вам» (Марк. 11:24). Виконання
цiєї обiцянки залежить вiд однiєї умови: ми повиннi просити
по волi Божiй. Але ж воля Божа якраз i полягає у тому, щоб
очистити нас вiд грiхiв, зробити нас Божими дiтьми i дати силу
жити в святостi. Тому ми можемо просити цих благословень
з вiрою, що отримаємо їх, i дякувати Боговi за те, що ми вже
одержали їх. Яка це перевага — приходити до Iсуса, очищатися
вiд грiха i стояти перед Законом Божим без сорому i докорiв
сумлiння! «Тож нема тепер нiякого осудження тим, котрi в
Христi Iсусi живуть не за плоттю, а за духом» (Римл. 8:1).
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Тому ми вже не свої, а купленi дорогою цiною. «Не тлiнним
срiблом або золотом викупленi ви вiд суєтного життя вашого. . .
але дорогоцiнною кров’ю Христа, як непорочного й чистого
Агнця» (1 Петр. 1:18—19). Отже, вам потрiбно тiльки повiрити
Боговi. Тодi ви почнете нове життя пiд благодатним впливом
Святого Духа. Ви тепер — член Його сiм’ї, i Вiн любить вас
так, як Свого Сина. Тепер, коли ви вiддали себе Iсусовi, не
повертайтеся назад i не вiддаляйтеся вiд Нього, а щодня говорiть: «Я належу Христовi, я вiддав себе Йому». Просiть, щоб
Вiн дав вам Духа Святого i пiдтримував Своєю благодаттю.
I як ви, вiддавшись Боговi i довiрившись Йому, стали Його
дитиною, так i живiть у Ньому! Апостол Павло радить: «Тому
як ви прийняли Христа Iсуса Господа, так в Ньому i ходiть!»
(Колос. 2:6).
Декому здається, що перш нiж розраховувати на Божi благословення, необхiдно пройти певнi випробування i пе реконати [40]
Господа у своєму виправленнi. Але ви вже зараз можете просити Божих благословень. Нам потрiбна Його благодать i Дух
Христа, Котрий пiдкрiпляє нас, iнакше ми не зможемо чинити опiр злу. Iсус бажає, щоб ми прийшли до Нього такими,
якими є: безпорадними, з усiма своїми грiхами та недолiками.
Ми можемо прийти до Нього зi своїми провинами та хибами.
Ми можемо прийти до Нього зi своїми немочами, пороками,
безглуздою поведiнкою i впасти до Його нiг у покаяннi. По
великiй милостi Своїй Бог вiзьме нас в обiйми Своєї любовi,
перев’яже нашi рани i очистить вiд усякої скверни.
Саме тут багато людей зазнають поразки: вони не вiрять, що
Iсус проїдає їх особисто. Вони не вiрять Боговi на слово. Проте
всi, хто виконує поставленi Богом умови, мають перевагу на
власному досвiдi зазнати прощення, яке дає їм Бог. Вiн прощає
їм усi грiхи. Женiть геть думку про те, що Божi обiтницi не
для вас. Вони стосуються кожного грiшника, який кається.
Христос посилає ангелiв, i вони несуть Його благодать та силу
кожнiй вiруючiй душi. Якою б грiшною не була людина, вона
може знайти силу, чистоту та праведнiсть в Iсусi, Котрий помер
за всiх грiшникiв. Вiн готовий з кожного зняти заплямовану,
опоганену грiхом одежу та зодягнути в бiлий одяг праведностi.
Христос пропонує грiшниковi життя замiсть смертi.
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Бог не ставиться до нас так, як ми, смертнi люди, ставимося одне до одного. Господь сповнений милосердя, любовi
та нiжного спiвчуття. «Хай покине безбожний дорогу свою, а
крутiй — свої задуми i хай до Бога звернеться, — i Вiн його
помилує, бо Бог пробачає багато» (Iсая 55:7). «Провини твої
постирав Я, як хмару, i, немов мряку, — грiхи твої» (Iсая 44:22).
«Бо не жадаю Я смертi помираючого, — говорить Господь
Бог, але покайтеся та й живiть» (Єзек. 18:32). Сатана завжди
намагається приховати вiд нас благословеннi Божi запевнення.
[41] Вiн хоче позбавити людину будь-якого проблиску надiї, кожного променя свiтла. Але ми не повиннi цього йому дозволити.
Не слухайте спокусника, а скажiть йому: «Iсус помер, щоб я
мiг жити! Вiн любить мене i не хоче, щоб я загинув. У мене є
милосердний Небесний Отець; i хоч я зловживав Його любов’ю
й нехтував Його благословеннями, котрi Вiн давав менi, встану,
пiду до Отця i скажу Йому: „Отче! Згрiшив я проти Неба i
проти Тебе. Негiдний я вже зватися сином Твоїм; прийми ж
мене як одного з Твоїх наймитiв“». У цiй притчi йдеться про
те, як Отець приймає кожного блудного сина. «I коли вiн був
ще далеко, побачив його батько i переповнився жалем: i побiг, i
кинувся на шию йому, i почав цiлувати його» (Лука 15:18—20).
Але навiть ця притча, якою б нiжною та зворушливою вона
не була, не може повнiстю вiдобразити безмежного спiвчуття
Отця Небесного. Господь говорить через Свого пророка: «Любов’ю вiчною полюбив Я тебе, тому виявляю тобi милiсть»
(Єрем.31.3). В той час, коли грiшник знаходиться ще далеко вiд
батькiвського дому, в чужiй країнi, де марнує власний маєток,
серце Отця тужить за ним. I кожне бажання повернутися до
Бога, котре виникає у серцi грiшника, є нiчим iншим, як вiдповiддю на нiжний голос Святого Духа, Який кличе i навертає
грiшника до люблячого Небесного Отця.
Тож чи можна ще сумнiватися, маючи такi запевнення у
Святому Письмi? Хiба можна повiрити, що Господь суворо
проганяє вiд Себе бiдолашного грiшника, який бажає повернутися до Нього, залишити свої грiхи i, каючись, припасти до
Його нiг?
Геть подiбнi думки! Нiшо не може завдати бiльшої шкоди
вашiй душi, нiж подiбне уявлення про Небесного Отця. Бог
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ненавидить грiх, але любить грiшника. В особi Христа Вiн
вiддав людям Себе Самого, щоб кожен, хто бажає, мiг осягнути
спасiння i мати вiчне блаженство у Царствi слави. Чи можна
сказати переконливiше i зворушливiше, нiж сказав Вiн через
пророка Iсаю про Свою любов до нас? Ось Його слова: «Чи [42]
ж жiнка забуде своє немовля, щоб не пожалiти їй сина утроби
своєї? Та коли б вона забувала, то Я не забуду тебе» (Iсая
49:15).
Пiднесiться духом усi, хто має сумнiв i страх! Адже Iсус
живе, щоб боронити нас! Дякуйте Боговi за Його дар Улюбленого Сина — i молiться, аби смерть Його Сина не була
даремною для вас. Сьогоднi Дух Святий запрошує кожного:
«Прийдiть до Iсуса!» Вiддавши Йому своє серце, ви можете
розраховувати на щедрi благословення.
Читаючи запевнення Божi, пам’ятайте, що вони є виявом
Його невимовної любовi та милосердя. Безмежно любляче серце переповнене нiжним спiвчуттям до грiшника. «Маємо в
Ньому вiдкуплення Кров’ю Його, прощення провин» (Ефес.
1:7). Вiрте: Бог допомагає вам! Вiн бажає вiдновити в людинi
Свiй моральний образ. Коли ви наблизитеся до Нього, каючись i визнаючи грiхи, Вiн наблизиться до вас з милосердям i
[43]
прощенням.

Роздiл 7. Чи належимо ми Христовi?
«Тому-то, хто в Христi, той нове творiння; старе минуло, а
нове настало» (2Кор.5:17).
Iнколи людина не може назвати точного часу i мiсця свого
навернення до Христа або згадати всi подiї, з цим пов’язанi.
Але це не означає що вона залишається не наверненою. Христос сказав Никодимовi: «Вiтер вiє, де хоче, ти чуєш голос
його, але не знаєш, звiдки вiн приходить i куди вiдходить. Так
з кожним народженим вiд Духа» (Йоан 3:8). Вплив Святого
Духа на людське серце можна порiвняти з подихом вiтру. Ми
не бачимо вiтру, але ясно вiдчуваємо його присутнiсть. Вiдроджуюча сила, котрої не може бачити людське око, дає початок
новому життю. Вона творить нову людину за подобою Божою.
Дух Святий дiє тихо, непомiтно, однак плоди Його роботи
очевиднi. Якщо серце людини вiдновлене Божим духом, то її
життя свiдчитиме про це.
Ми самi не можемо нiчого зробити, щоб змiнити себе або
прийти в гармонiю з Богом, та ми i не повиннi покладатися на
себе або свої добрi дiла. Але, коли благодать Божа перебуває в
[44] нас, це не залишиться непомiтним. У характерi, звичках, намiрах вiдбудеться змiна. Буде помiтним вражаючий контраст мiж
минулим i новим життям. Характер людини вiдкривається не
у випадкових добрих чи злих вчинках, а в щоденних, звичних
словах i дiях.
Однак поведiнка людини може бути зовнiшньо бездоганною
i водночас не мати нiчого спiльного з вiдновлюючою силою
Христа. Прагнення впливати на оточуючих людей i користуватися пошаною часом змушує нас жити порядно. Почуття
власної гiдностi допомагає стримуватися вiд недобрих вчинкiв.
Навiть егоїст здатний на шляхетнi вчинки. Як же тодi визначити, на чиїй ми сторонi? Хто панує у нашому серцi та думках?
Хто спрямовує нашi прагнення? Про кого ми любимо говорити?
Кому належать нашi палкi почуття i найкращi сили? Якщо ми
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належимо Христовi, то найбiльшою насолодою для нас будуть
думки про Нього. Ми вiддаємо Йому себе i все, чим володiємо.
Ми прагнемо вiдтворювати Його образ, сповнюватися Його
Духом, чинити Його волю i догоджати Йому в усьому.
Кожен, хто став новим створiнням у Христi Iсусi, принесе в
своєму життi плоди Духа: «Любов, радiсть, мир, довготерпiння,
добрiсть, милосердя, вiру, стриманiсть, лагiднiсть» (Гал.5:22—
23). Такi люди не будуть бiльше поступатися колишнiй хтивостi, але вiрою у Сина Божого йтимуть Його слiдами, вiдтворюючи Божий характер i очищаючи себе, щоб бути чистими,
як Вiн. їм буде подобатися те, що колись вони ненавидiли, а
те, що колись любили, — зненавидять. Гордi та самовпевненi стануть лагiдними i покiрними; метушливi та зарозумiлi
— серйозними i скромними. П’яницi стануть тверезими, розпуснi — цнотливими. Свiтськi звичаї та смаки будуть залишенi.
Християнин шукатиме не «зовнiшньої прикраси», його буде
приваблювати «потаємна людина серця в нетлiннiй красi лагiдного i спокiйного духа, що дорогоцiнне перед Богом» (1
Петр.3:3—4).
Покаяння не можна вважати щирим, якщо воно не викликатиме змiн у життi. Коли ж грiшник повернув узяте в заставу, [45]
вiддав украдене, визнав грiхи, почав любити Бога i ближнiх,
то вiн може бути впевнений утому, що перейшов зi смертi в
життя.
Коли ми — блуднi та грiшнi дiти — приходимо до Христа i
отримуємо Його всепрощаючу благодать, нашi серця сповнюються Його любов’ю. Жоден тягар тодi не буде для нас важким,
бо ярмо, котре покладає Христос на нас, легке. Обов’язки
перетворюються у радiсть, а жертовне служiння — в насолоду.
Шлях, ранiше оповитий темрявою, освiтиться промiнням
Сонця Праведностi.
Краса характеру Христа виявлятиметься у Його послiдовниках. Христос з радiстю виконував Божу волю. Любов до
Бога, палке бажання прославити Його були рушiйною силою
життя Спасителя. Любов надавала всiм Його вчинкам особливої краси та благородства. Любов походить вiд Бога. Вона не
може народитися в неосвяченому серцi. Любов живе лише там,
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де панує Iсус: «Ми любимо Його, бо Вiн перше нас полюбив»
(1Йоан 4:19).
У серцi, вiдродженому Божою благодаттю, любов є рушiйною силою усiх вчинкiв. Вона змiнює характер, полонить
думки, пiдкоряє пристрастi, вгамовує ворожнечу i облагороджує почуття. Така любов, виплекана в серцi, робить життя
щасливим, благочинно впливає на оточуючих людей.
Iснують двi небезпеки, яких повиннi стерегтися дiти Божi, а
особливо тi, котрi недавно навчилися покладатися на Його благодать. Насамперед, як уже зазначалось, не слiд розраховувати,
що власними вчинками можна досягти гармонiї з Богом. Хто
думає стати святим, дотримуючись Закону власними силами,
береться за неможливе. Все, що людина робить без Христа,
заплямоване самолюбством та грiхом. Лише благодать Христа,
котру ми отримуємо через вiру, може зробити нас святими.
Протилежна, але теж небезпечна помилка полягає у тому,
що вiра в Христа звiльняє людей вiд виконання вимог Божого
[46] закону i що, оскiльки ми стаємо причетнi до благодатi Христової лише через вiру, нашi дiла не мають нiякого вiдношення до
нашого викуплення.
Однак звернiть увагу на те, що послух — це не тiльки формальне виконання вимог, а й служiння з любовi. Закон Божий
є виявом Його природи. Вiн є втiленням великого принципу
любовi, тому лежить в основi Божественного правлiння на небi
i на землi. Якщо серце оновлене на зразок Божого, якщо в
нашiй душi перебуває божественна любов, то чи не будемо
ми виконувати Його Закон? Коли любов опановує серцем, коли оновлена людина стає дедалi бiльш подiбнiшою до свого
Творця, тодi здiйснюється обiтниця Нового Заповiту: «Укладу
Закони Мої в серця їхнi i в їхнiх думках напишу їх» (Євр.
10:16). А якщо Закон записаний у серцi, то хiба вiн не вплине
на наше життя? Послух, тобто служiння i вiрнiсть, основанi
на любовi, є вiрною ознакою того, що ми належимо Христовi.
Святе Письмо свiдчить: «Бо то любов до Бога, коли ми виконуємо Його Заповiдi» (1Йоан 5:3). «Хто говорить: „Я пiзнав
Його“, але Заповiдей Його не виконує, той неправдомовець i
нема в ньому правди» (1Йоан 2:4). Вiра не звiльняє людину вiд
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послуху. Навпаки, вiра i тiльки вiра робить нас причетними до
благодатi Христової, яка дає силу для послуху.
Ми не заслуговуємо спасiння своїм послухом. Бог дає спасiння даром, i воно приймається вiрою. Проте послух — це
плiд вiри. «I ви знаєте, що Вiн з’явився, щоб грiхи нашi взяти,
а грiха в Нiм нема. Кожен, хто в Нiм пробуває, не грiшить;
усякий, хто грiшить, не бачив Його i не пiзнав Його» (1Йоан
3:5—6). Це є справжнiм випробуванням вiри. Якщо ми перебуваємо у Христi, якщо любов Божа живе в нас, тодi нашi
почуття, думки, намiри та вчинки будуть узгодженi з волею
Бога, висловленою у Заповiдях Його святого Закону. «Дiточки!
Нехай нiхто вас не зводить! Хто чинить правду, той праведний,
як праведний Вiн» (1Йоан 3:7). Мiрилом праведностi є святий
Божий Закон, що складається iз Десяти Заповiдей, проголошених на Синаї. Так звана вiра в Христа, яка нiбито звiльняє [47]
людину вiл необхiдностi послуху Боговi, є не вiрою, а самовпевненiстю. «Благодаттю ви спасенi через вiру» (Ефес.2:8).
Але «вiра без дiл мертва» (Якiв 2:17). Iсус сказав про Себе
ще до того, як прийшов на землю: «Я бажаю виконати волю
Твою, Боже Мiй, i Закон Твiй у Мене в серцi» (Псал.40:8). А
незадовго до Свого вознесiння на небо, Вiн знову проголосив:
«Я зберiг Заповiдi Свого Отця i перебуваю в любовi Його»
(Йоан.15:10). У Святому Письмi сказано: «А що ми пiзнали
Його, пiзнаємо це з того, коли Заповiдi Його додержуємо. . .
Хто каже, що в Нiм пробуває, той повинен поводитися так,
як поводився Вiн» (1Йоан 2:3,6). «Тому що й Христос постраждав, залишивши нам приклад, щоб ми йшли Його слiдами»
(1Петр.2:21). Вiчне життя дароване нинi за такої самої умови,
як i тодi, коли нашi прабатьки згрiшили у раю, а саме: повне
пiдкорення Божому Закону, досконала праведнiсть. Якби вiчне
життя було дароване на якiйсь iншiй умовi, то щастя всього
Всесвiту було б пiд загрозою; тодi вiчно б залишалися вiдчиненими дверi для грiха, а разом з ним — для горя i страждань. До
грiхопадiння Адам мiг через послух Божому Закону формувати
праведний характер. Але вiн не пiшов цим шляхом, тому через
його грiх ми успадкували грiховну природу i не можемо самi
стати праведними. Оскiльки ми грiшнi i далекi вiд святостi, ми
не можемо досконало виконувати святий Закон. Ми не маємо
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власної праведностi, котра могла б задовольнити вимоги Божого Закону. Але Христос вiдкрив нам дорогу до спасiння. Вiн
жив на землi серед таких самих спокус i випробувань, з якими
зустрiчаємося ми, однак Його життя залишилось безгрiшним.
Вiн помер за нас i сьогоднi бажає звiльнити нас вiд грiхiв i дати
Свою праведнiсть. Якщо ви вiддаєте себе Христовi, приймаєте
Його як свого Спасителя, тодi, незважаючи на всi вашi грiхи,
через Його заслуги ви будете зарахованi праведними. Характер
Христа заступає ваш характер. Бог приймає вас такими, нiби
[48] ви нiколи не грiшили.
Бiльше того, Христос змiнює серце. Вiн поселяється у серцi,
оскiльки ви прийняли Його. Вам необхiдно через вiру пiдтримувати цей зв’язок iз Христом i постiйно пiдпорядковувати
Йому свою волю. Доки ви перебуватимете в такому станi, Вiн
буде викликати в вас «I хотiння, i чин за доброю волею Своєю».
Тому ви зможете сказати: «. . . А що живу в тiлi тепер, — живу
вiрою в Божого Сина, Котрий мене полюбив i видав за мене
Самого Себе!» (Гал.2:20). Iсус сказав Своїм учням: «. . . Бо не
ви промовлятимете, але Дух Отця в вас промовлятиме» (Матв.
10:20). I тодi разом з Христом, Який дiятиме в вас, ви будете здатнi виявляти той самий дух i чинити тi ж добрi дiла
праведностi та послуху.
Ми не маємо в собi нiчого, чим могли б похвалитись. Немає
жодної пiдстави для самозвеличення. Єдиною нашою надiєю є
зарахована нам праведнiсть Христа — результат дiї Його Духа
в нас i через нас.
Говорячи про вiру, треба пам’ятати: приймати незаперечнi
факти — ще не значить виявляти справжню вiру. Iснування
всемогутнього Бога, правдивiсть Його Слова — це факти, якi не
може заперечити навiть сатана з усiм своїм воїнством. Бiблiя
говорить: «. . . i бiси вiрують, аж тремтять» (Якова 2:19). Але
не такої вiри очiкує вiд нас Бог. Справжня вiра передбачає не
тiльки визнання Слова Божого, а й пiдкорення Йому власної
волi, повну вiддачу свого серця, зосередження на Ньому всiх
почуттiв. Така вiра виявляється у дiлах любовi й очищає душу.
Вона оновлює людину за подобою Божою. До цього людина не
пiдкорялась та й не могла пiдкорятись Закону Божому; тепер
вона знаходить утiху в святих Заповiдях i разом з псалмистом
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вигукує: «Як я люблю Закон Твiй! Роздумую про нього цiлий
день» (Псал. 119:97). Тепер праведнi вимоги Закону втiлюються
в нас, «котрi в Христi Iсусi живуть не за тiлом, а за духом»
(Римл.8:1).
Є люди, якi вiдчули всепрощаючу любов Христа й усiм
серцем бажають бути дiтьми Божими. Однак вони бачать свою
недосконалiсть, вади i через це схильнi сумнiватись у тому, чи [49]
їхнi серця оновленi Святим Духом. Таким я хочу сказати: «Не
впадайте у вiдчай!» Нам ще не раз доведеться схилятися до
нiг Христа, оплакуючи власнi недолiки та помилки, але ми не
повиннi занепадати духом. Навiть якщо ворог перемагає, ми не
покинутi, не вiдкинутi Богом. Христос знаходиться по правицi
Божiй, Вiн заступається за нас! Так писав Його улюблений
учень Йоан: «Це пишу вам, щоб ви не грiшили. А коли хто i
згрiшить, то ми маємо Заступника перед Отцем, Iсуса Христа,
Праведника» (1Йоан 2:1). Не забувайте слiв Христа: «Сам
Отець вас любить» (Йоан 16:27). Вiн хоче вiдновити в вас Свiй
образ, бачити в вас вiдображення Своєї чистоти i святостi. I
якщо ви тiльки пiдкоритесь Йому, то той, Хто почав у вас добре
дiло, буде здiйснювати його до приходу Iсуса Христа. Ревно
молiться та змiцнюйтесь у вiрi! Зневiрившись у власних силах,
покладайте надiю на силу нашого Вiдкупителя i прославляйте
Його — Цiлителя людських душ.
Чим ближче ви до Iсуса, тим бiльше недолiкiв помiчатимете
у власному характерi, адже ваш духовний зiр загострюється.
Порiвняно з Його досконалiстю вашi хиби стають помiтнiшими. Це є доказом того, що пiдступи сатани втратили силу,
натомiсть животворний вплив Божого Духа пробуджує вас. Людина, яка не усвiдомлює власної грiховностi, не може мати в
серцi глибокої любовi до Iсуса. Душа, що зазнала цiлковитої
змiни внаслiдок благодатi Христа, буде захоплюватися Його
Божественним характером. Але якщо ми не бачимо власного духовного калiцтва, то це є безпомилковим доказом того,
що ми ще не обiзнанi з красою та досконалiстю Христового
характеру.
Чим менше ми схильнi звеличувати себе, тим вище оцiнимо
невимовну чистоту i привабливiсть Спасителя. Усвiдомлення
нашої грiховностi спонукує нас прийти до Того, Хто завжди
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може простити. Коли душа усвiдомлює свою безпораднiсть,
шукає Христа, Вiн вiдкривається їй у Своїй всемогутностi.
Чим сильнiше ми вiдчуваємо потребу в Ньому i Словi Божому,
тим величнiшим буде наше уявлення про Його характер i тим
[50] повнiше ми будемо вiдображатимемо Його образ.

Роздiл 8. Зростання у Христi
Змiна серця, завдяки якiй ми стаємо дiтьми Божими,
називається у Бiблiї народженням згори. Його можна порiвняти з проростанням доброго зерна, посiяного сiячем. Подiбним чином люди, котрi щойно навернулися до Христа, повиннi, як «новонародженi немовлята», зростати в «мiру повного
зросту в Христi Iсусi» (1Петр.2:2; Ефес. 4:13). Немов добре насiння, посiяне на полi, вони повиннi рости i приносити плоди.
Пророк Iсая говорить, що «будуть звати їх дубами праведностi, саджанцями Господнiми, щоб прославився Господь» (Iсая
61:3). Цi приклади, запозиченi зi свiту природи, дають змогу
краще зрозумiти таємницi духовного життя.
Людської мудростi та знань недостатньо, щоб дати життя навiть найменшiй iстотi. Рослини i тварини iснують лише
тому, що Бог надiлив їх життям. Так само й духовне життя
зароджується у серцi людини тiльки вiд Бога. Якщо людина «не народиться згори» (Йоан 3:3), то вона не зможе стати
спiльником того життя, яке прийшов дати нам Христос.
Те ж саме можна сказати i про рiст. Лише завдяки Боговi
розпускається брунька, а квiтка перетворюється в плiд. Тiль- [51]
ки Його силою розвивається насiння: спочатку «зелень, потiм
колос, а тодi повне збiжжя в колосi» (Марк 4:28). Пророк
Осiя сказав, що Iзраїль «розквiтне, як лiлея. . . забагатiють
хлiбом, зацвiтуть, наче лоза виноградна» (Осiя 14:6,8). Iсус
просить нас: «Подивiться на лiлеї, як вони ростуть» (Лука
12:27). Рослини i квiти ростуть не самi по собi, не завдяки
власним зусиллям, а тому що отримують вiд Бога все необхiдне
для життя. Дитина не може своєю силою чи прагненням додати
собi зросту. Так само й ви турботами чи власними силами не
можете забезпечити собi духовного зростання. Рослини i дiти
ростуть тому, що отримують з навколишнього середовища все
необхiдне для життя — повiтря, сонячне свiтло й поживу. Чим
цi дари природи є для тварин i рослин, тим Христос є для тих,
45
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хто покладається на Нього. Вiн для них — «вiчне свiтло» (Iсая
60:19), «сонце та щит» (Псал.84:12); «Вiн буде Iзраїлевi, як
роса. . . » (Осiя 14:6). «Вiн спаде, як дощ на скошену луку, як
краплi, що зволожують землю» (Псал. 72:6). Христос — жива
вода, «хлiб Божий, що зiйшов з неба i дає життя свiтовi» (Йоан
6:33).
Бог послав людям незрiвнянний дар — Свого Сина — i цим
оточив увесь свiт атмосферою благодатi — такою ж реальною,
як атмосфера, що захищає нашу земну кулю. Всi, хто перебуває
в цiй життєдайнiй атмосферi, будуть жити i зростати до повної
мiри зросту в Христi Iсусi.
Як квiтка тягнеться до сонця, щоб пiд його яскравим промiнням набути досконалостi форми та краси, так i ми повиннi
прагнути до Сонця Праведностi, щоб у сяйвi небесного свiтла
наш характер ставав все бiльше подiбним до характеру Христа.
Той самий урок є i в словах Iсуса: «Перебувайте в Менi, а
Я в вас! Як гiлка не може приносити плоду сама вiд себе, коли
не буде на лозi, так i ви, коли не будете в Менi. Без Мене не
можете робити нiчого» (Йоан 15:4—5). Як гiлка, вiдрубана вiд
[52] материнської лози, не може рости i плодоносити, так i ви не
зможете жити святим життям, якщо не перебуватимете в Христi. Без Нього ви не маєте життя; ви не маєте сили протистояти
спокусi, не можете зростати в благодатi та святостi. Перебуваючи в Ньому, ви будете жити повнокровним життям. Отримуючи
вiд Нього життєву силу, ви нiколи не зiв’янете i не будете безплiдними. Ви будете подiбними до дерева, посадженого бiля
потокiв вод.
Чимало людей вважає, що вони самостiйно повиннi виконати якусь частину цiєї справи. Вони вiрять, що Христос
простив їхнi грiхи, i тепер намагаються власними зусиллями
жити праведно. Але їхнi зусилля даремнi. Iсус говорить: «Без
Мене не можете робити нiчого». Зростання у благодатi, радiсть
i кориснiсть нашого життя повнiстю залежать вiд єдностi з
Христом. Перебуваючи в Ньому i спiлкуючись з Ним щоденно
i щогодини, ми зростатимемо в благодатi. Вiн не лише Засновник, а й Завершитель нашої вiри. Христос — Перший i
Останнiй, Вiн — у всьому. Iсус повинен бути з нами не тiльки
на початку чи в кiнцi нашого життєвого шляху, а й на кожному
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кроцi. Давид сказав: «Уявляю я Господа перед собою постiйно,
бо Вiн по правицi моїй — не захитаюсь» (Псал.16:8).
Можливо, у вас виникає питання: «Як я повинен перебувати в Христi?» Вiдповiдь: так само, як i на початку, коли ви
прийняли Його. «Отож, як ви прийняли Господа Iсуса Христа,
так i ходiть в Ньому» (Колос.2:6). «Праведний вiрою житиме»
(Євр. 10:38). Ви вiддали себе Боговi, щоб повнiстю належати Йому, аби служити i бути слухняними Йому; ви прийняли
Христа як свого Спасителя. Ви не могли самi заплатити за
власнi грiхи чи змiнити своє серце, але, вiддавшись Боговi,
повiрили, що Вiн все це здiйснив для вас заради Христа. Вiрою
ви стали власнiстю Христа i вiрою повиннi зростати в Ньому
— вiддаючи i приймаючи. Ви повиннi вiддати все: своє серце,
волю, служiння, вiддати Йому самого себе, щоб виконувати всi
Його велiння. I ви так само повиннi прийняти все: повноту благословення в особi Христа, щоб Вiн жив у вашому серцi, був [53]
вашою мiццю, праведнiстю i щоб одержати силу для послуху.
Кожного ранку посвячуйте своє життя Боговi. Нехай це
буде найпершою вашою справою. Молiться так: «Вiзьми мене,
Господи! Я повнiстю належу Тобi. Я складаю всi свої плани
бiля Твоїх нiг. Використай мене сьогоднi у Твоєму служiннi.
Будь зi мною, щоб усi справи я звершував разом з Тобою». Це
необхiдно робити щодня. Отже, щоденно вранцi посвячуйте
себе Боговi. Вручайте Йому всi свої плани, будьте готовi виконати їх або вiдмовитися вiд них, керуючись Його Провидiнням.
Таким чином ви щоденно вiддаватимете своє життя в руки
Божi, i воно ставатиме дедалi подiбнiшим до життя Христа.
Життя у Христi — це життя спокою. У християнина може
не бути пiднесених почуттiв, але вiн завжди матиме внутрiшню
впевненiсть i мир. Ви покладаєтесь не на себе, а на Христа.
Ваша немiчнiсть з’єднується з Його силою, ваше незнання — з
Його мудрiстю, ваше безсилля — з Його всемогутнiстю. Тому
ви не повиннi дивитися на себе; не дозволяйте думкам зосереджуватися на собi — дивiться на Христа. Розмiрковуйте про
Його любов, красу i досконалiсть божественного характеру.
Христос у Своєму самозреченнi, Христос у Своєму приниженнi, Христос у Своїй чистотi та святостi, Христос у Своїй
незрiвняннiй любовi — ось теми, над якими слiд замислюва-
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тись. Люблячи Христа, наслiдуючи Його приклад i повнiстю
покладаючись на Нього, ви зможете стати подiбними до Нього.
Iсус говорить: «Перебувайте в Менi» (Йоан 15:4). У цих
словах висловлена iдея спокою, постiйностi та впевненостi.
Далi Вiн знову запрошує: «Прийдiть до Мене. . . i Я заспокою
вас» (Матв. 11:28—29). Псалмист висловлює цю саму думку:
«Спокiйним будь у Господi, надiйся на Нього» (Псал.З7;7).
А пророк Iсая запевняє: «В тихостi i надiї вся ваша потуга»
(Iсая 30:15). Цей спокiй не можна знайти в бездiяльностi, бо
[54] в запрошеннi Спасителя обiцянка дати спокiй поєднується iз
закликом до працi: «Вiзьмiть ярмо Моє на себе. . . i знайдете
спокiй» (Матв. 11:29). Християнин, який повнiстю покладається на Христа, виявлятиме найбiльшу ревнiсть i завзятiсть
на Божiй нивi. Коли людина зосереджує свої думки на собi,
вона вiдвертається вiд Христа — Джерела життя й сили. Ось
чому сатана постiйно намагається вiдвернути увагу людей вiд
Спасителя, щоб таким чином перешкодити їх спiлкуванню та
єдностi з Христом. На втiхи цього свiту, життєвi турботи, труднощi та печалi, провини iнших людей, на власнi помилки i
недосконалостi — на що-небудь iз цього або навiть на все це
сатана намагатиметься скерувати вашi думки. Не пiддавайтесь
на його хитрощi. Думки багатьох щирих i сумлiнних людей,
якi бажають жити для Бога, вiн дуже часто зосереджує на їхнiх
власних помилках i безсиллi. Роздiляючи їх таким чином з
Христом, вiн сподiвається здобути перемогу. Не слiд зосереджуватися на собi, перебуваючи в тривозi та сумнiвах щодо
нашого спасiння. Все це вiддаляє людину вiд Джерела її сили.
Довiрте своє життя Боговi i покладайтеся на Нього. Говорiть
i думайте про Iсуса. Ваше «я» повинно розчинитися в Ньому.
Вiдкиньте всi сумнiви та страх. Скажiть разом з апостолом
Павлом: «I вже не я живу, але живе в менi Христос. А що
нинi живу в тiлi, то живу вiрою в Сина Божого, Котрий мене
полюбив i видав Себе за мене» (Гал.2:20). Спочиньте у Христi.
Вiн здатний зберегти те, що ви Йому довiрили. Коли ви знаходитесь у Його руках, то все подолаєте силою Того, Котрий вас
полюбив.
Прийнявши людську природу, Христос зв’язав Себе з людством узами любовi, яких не зможе розiрвати жодна сила, хiба
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що людина по своїй волi розлучиться з Ним сама. Сатана рiзноманiтними спокусами буде зваблювати вас розiрвати цей
зв’язок, прийняти рiшення залишити Христа. Ось саме тут
потрiбно пильнувати, молитись i докладати всiх зусиль, щоб
жоднi спокуси не примусили нас обрати собi iншого господаря.
Адже за нами завжди залишається право вибору. Зосередьмо ж
свiй погляд на Христi, i Вiн збереже нас. Доки ми з Iсусом, ми [55]
перебуватимемо у безпецi. Нiхто не зможе вирвати нас з Його
рук. Постiйно споглядаючи на Христа, ми «переображуємося в
Його ж образ вiд слави в славу, згiдно з дiянням Господнього
Духа» (2Кор.З:18).
Саме так першi учнi стали схожими на нашого дорогого
Спасителя. Почувши Його слова, вони вiдчули свою потребу в Ньому. Вони шукали Його, знайшли i пiшли слiдом за
Ним. Учнi перебували з Ним скрiзь: вдома, за столом, на лонi
природи. Вони навчались у Нього щодня, приймаючи з Його
уст уроки святої правди; дивились на Нього, як слуги на пана,
щоб зрозумiти, як потрiбно дiяти. Учнi Христа в усьому були
подiбнi до нас (див. Якова 5:17). Вони повиннi були так само,
як i ми, боротися з грiхом, так само потребували благодатi,
щоб жити святим життям.
Навiть улюблений учень Iсуса, Йоан, котрий найбiльше був
подiбний до Спасителя, не мав вiл природи такого привабливого характеру. Спочатку вiн був не тiльки самовпевненим i
честолюбним, а й нестриманим та злопам’ятним. Та пiзнавши краще божественний характер Христа, вiн побачив власнi
недолiки, i це упокорило його. Сила й терпiння, могутнiсть i
нiжнiсть, велич i лагiднiсть, якi вiн бачив у щоденному життi
Сина Божого, викликали в його душi захоплення та любов. З
кожним днем серце Йоана бiльше тягнулося до Христа, поки
любов до Вчителя не витiснила з його душi любов до себе. Пiд
впливом перетворюючої сили Христа зникли честолюбство
та нестриманiсть. Вiдроджуюча сила Святого Духа оновила
серце Йоана. Сила Христової любовi здiйснила змiну в його
характерi. Це є переконливим доказом єдностi з Iсусом. Якщо
в серцi людини живе Христос, то вона повнiстю змiнюється,
Його любов пом’якшує серце, упокорює душу i спрямовує
думки та бажання до Бога.
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Пiсля того, як Христос вознiсся на небо, Його послiдовники
продовжували вiдчувати Його присутнiсть. Це була особиста
присутнiсть, що наповнювала душу свiтлом i любов’ю. Iсус
[56] — Спаситель, Який ходив, говорив i молився з ними, пiдбадьорював i потiшав їх, був узятий на небо, в той час коли
Його уста проголошували вiстку миру. Його вже оточила хмара
ангелiв, а до учнiв все ще линули Його слова: «Ось Я з вами
по всi днi до кiнця свiту» (Матв.28:20). Вiн вознiсся на небо
в людськiй подобi. Тому учнi знали, що там, перед престолом
Божим, перебуває їхнiй Друг i Спаситель, любов Якого незмiнна i Який надалi залишається з багатостраждальним людством.
Христос представив Боговi заслуги Своєї дорогоцiнної кровi
— Свої пробитi руки i ноги як доказ тiєї великої цiни, заплаченої за викуплених. Учнi знали, що Вiн вознiсся на небо, щоб
там приготувати їм мiсце, i що Вiн прийде знову i вiзьме їх до
Себе.
Зiбравшись разом пiсля вознесiння Христа, учнi горiли
бажанням звернутися до Отця Небесного зi своїми молитвами в
iм’я Iсуса. Урочисто, з благоговiнням вони схилились у молитвi,
повторюючи дане їм запевнення: «Чого тiльки попросите в
Отця в iм’я Моє, — Вiн дасть вам. Донинi ви нiчого не просили
в iм’я Моє. Просiть — i отримаєте, щоб радiсть ваша була
повна» (Йоан 16:23—24). Простягаючи руки вiри щораз вище,
вони все з бiльшим переконанням говорили: «Христос помер i
воскрес; Вiн по правицi Бога i заступається за нас» (Римл.8:34).
Удень П’ятидесятницi до них зiйшов Утiшитель, про Якого
Христос сказав: «Вiн. . . буде у вас» (Йоан 14:17). При цьому
Вiн зауважив: «Краще для вас, щоб Я пiшов, бо якщо Я не
пiду, Утiшитель не прийде до вас, а якщо пiду, то пошлю Його
до вас» (Йоан 16:7). Вiд того часу Христос через Святого Духа
завжди мав перебувати в серцях Своїх дiтей. Тепер ця єднiсть
iз Ним була тiснiшою, нiж тодi, коли Вiн був з ними особисто.
Вiд них виходило свiтло, сила та любов Христа, Який жив у
їхнiх серцях, i люди «дивувались i пiзнавали їх, що вони були
з Iсусом» (Дiян.4:13).
Сьогоднi Христос бажає бути для Своїх дiтей Тим, Ким
Вiн був для перших учнiв. Коли Христос останнiй раз молився
[57] у тiсному колi Своїх учнiв, Вiн просив: «Не тiльки за них Я
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благаю, а й за тих, що ради їхнього слова увiрують в Мене»
(Йоан 17:20).
Iсус молився за нас, благаючи Бога, щоб ми були єдинi з
Ним, як Вiн єдиний зi Своїм Отцем. Яка це чудова єднiсть!
Спаситель сказав про Себе: «Син нiчого не може чинити Сам
вiд Себе!» (Йоан 5:19). «Отець, що пробуває в Менi, Вiн чинить
тi дiла» (Йоан 14:10). Тому, якщо Христос живе в наших серцях,
Вiн «викликає в нас i хотiння, i дiяння за доброю волею Своєю»
(Филп.2:13). Тож будемо працювати так, як працював Вiн,
виявляючи такий самий дух. Люблячи Його та перебуваючи
в Ньому, ми будемо в усьому ставати подiбними до «Того,
[58]
Котрий є Голова, Христос» (Ефес.4:15).

Роздiл 9. Наше життя i вчинки
Бог є Джерелом життя, свiтла й радостi для Всесвiту. Його
благословення виливаються на все творiння, немов сонячне
промiння та потоки життєдайної води. I якщо Бог живе в серцях
людей, вони теж будуть випромiнювати любов i благословення.
Наш Спаситель знаходив радiсть у тому, щоб пiднiмати грiшникiв i спасати їх. Задля цього Вiн не дорожив Своїм життям,
витерпiв хрест, незважаючи на ганьбу. Ангели теж постiйно
трудяться для щастя iнших. У цьому вони знаходять радiсть.
Робота безгрiшних ангелiв полягає в тому, щоб допомагати
нещасним, якi у всiх вiдношеннях — як за характером, так i за
станом — нижчi за них. А для гордого серця таке служiння здається принизливим. Дух безкорисливої любовi Христа панує
на небi й становить саму суть небесного блаженства. Це той
дух, який матимуть послiдовники Христа, i це та робота, яку
вони виконуватимуть.
Коли любов Христа наповнює серце, то вона, подiбно до
чарiвних пахощiв, не може залишатися прихованою. Її святий вплив вiдчуватимуть усi, хто буде з нами спiлкуватися.
Дух Христа, що перебуває у серцi, немов джерело в пусте[59] лi, освiжає кожного i викликає бажання у гинучого людства
прийти й пити цю воду життя. Любов до Iсуса виявляється у
бажаннi працювати так, як працював Вiн для благословення та
духовного пiднесення людства. Ця любов навчить нас любити,
бути лагiдними та спiвчутливими до всього творiння, про яке
пiклується Небесний Отець.
Життя Спасителя на землi не було легким життям, присвяченим Самому Собi. Вiн невтомно, наполегливо, iз запалом працював для спасiння грiшних людей. Вiд Вiфлiємських ясел i до
Голгофи Христос iшов дорогою самозречення, не ухиляючись
вiд труднощiв, виснажливих мандрiвок, стомлюючих турбот i
працi. Вiн говорив: «Син Людський не для того прийшов, щоб
Йому служили, але щоб послужити i вiддати душу Свою для
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викуплення багатьох» (Матв.20:28). Це було головною метою
Його життя. Усе iнше було для Нього другорядним i сприяло
основному служiнню. Виконання волi Божої та завершення
Його справи було для Нього хлiбом i водою. У невтомнiй працi
Вiн забував про Себе та Свої iнтереси.
Так само всi, причетнi до благодатi Христової, будуть готовi
на будь-яку жертву, щоб люди, за яких помер Iсус, також могли
прийняти цей небесний дар. Вони будуть робити все можливе,
аби свiт став кращим. Такий дух є доказом справжнього навернення. Як тiльки людина приходить до Христа, в її серцi
вiдразу з’являється бажання розповiсти всiм, якого дорогого
Друга вона знайшла в Iсусi: iстина, яка спасає та освячує, не
повинна залишатися прихованою в серцi. Якщо ми зодягнулись у праведнiсть Христа i сповненi радiстю вiд присутностi
Його Духа, то ми не зможемо мовчати. Якщо ми переконались,
який добрий Господь, то в нас буде, що сказати iншим. Ми
приведемо до Нього iнших людей, як це зробив Филип, коли
знайшов Спасителя. Ми будемо намагатися показати людям
привабливiсть Христа i невидимi реальностi прийдешнього
свiту. У нас виникне палке бажання йти тим шляхом, яким
ходив Iсус, i вказати оточуючим нас людям на Агнця Божого,
«Котрий бере на Себе грiх свiту» (Йоан 1:29). Наше прагнення [60]
нести щастя iншим людям принесе благословення i нам. Саме
це Бог мав на метi, коли дав нам змогу брати участь у Планi
спасiння. Вiн дав людям перевагу стати учасниками Його божественної природи, щоб вони могли поширювати благословення
на iнших. Це є найбiльша честь i найбiльша радiсть, якими Бог
мiг надiлити людей. Тi, хто таким чином стають учасниками
служiння любовi, будуть найближче до свого Творця.
Бог мiг би доручити нам проголошення Євангелiя i справу
служiння небесним ангелам. Вiн мiг би застосувати й iншi
засоби для здiйснення Свого намiру. Однак у Своїй безмежнiй
любовi Вiн обрав нас Своїми помiчниками. Ми можемо спiвпрацювати з Христом та ангелами, роздiляти їхнi благословення, радiсть, духовне пiднесення, якi є наслiдком самовiдданого
служiння.
Ми починаємо бiльше любити Христа, коли подiляємо Його страждання. Кожен самовiдданий вчинок на благо iнших
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робить нас милосерднiшими i тiснiше з’єднує з Вiдкупителем свiту, Який, «бувши багатий, збiднiв заради нас, щоб ми
збагатились Його убозтвом» (2Кор.8:9). Життя лише тодi буде
благословенням для нас, коли ми робитимемо справу, заради
якої створенi.
Коли ви вiзьметеся за роботу, яку Христос доручив своїм
учням — приводити людей до Нього, ви зрозумiєте власну потребу у бiльш глибокому досвiдi та кращому розумiннi Божих
принципiв. Тодi ви будете прагнути i жадати праведностi. Ви
будете звертатися за допомогою до Бога, i ваша вiра мiцнiтиме,
а душа буде напоєна з колодязя спасiння. Випробування та переживання, з якими ви зустрiнетесь у життi, викличуть потребу
глибше дослiджувати Бiблiю та молитися. Ви будете зростати
в благодатi та пiзнаннi Христа, набудете багатого духовного
досвiду.
Дух безкорисливого служiння iншим надає характеру людини твердостi, постiйностi, наповнює його Христовою любов’ю,
[61] приносить спокiй i щастя. Прагнення облагороджуються, лiнощам та егоїзмовi не залишиться мiсця в серцi. Тi, хто подiбним
чином виявлятимуть християнськi чесноти, зростуть i змiцнiють для Божої справи. Вони матимуть ясне духовне бачення,
непохитну вiру, котра постiйно зростатиме, i все бiльшу силу в
молитвi. Дух Божий впливає на їхнi серця, i Його божественний
дотик викликає в душi святу спiвзвучнiсть. Усi, хто присвячує
себе самовiдданiй працi на благо iнших, найнадiйнiшим чином
звершують справу власного спасiння.
Ми зростаємо в благодатi лише тодi, коли безкорисливо
виконуємо ту роботу, яку Христос доручив нам; коли робимо
все вiд нас залежне, щоб допомагати i нести благословення
людям, котрi потребують нашої допомоги. Сила прибуває в
процесi роботи; дiяльнiсть є першою умовою життя. Хто думає
пiдтримувати християнське життя, лише пасивно приймаючи
благословення, якi посилає благодать Божа, не роблячи нiчого
для Христа, подiбний до людини, котра бажає тiльки їсти, а не
працювати. У духовному життi так само, як у фiзичному свiтi,
бездiяльнiсть завжди призводить до виродження й занепаду.
Людина, яка не хоче користуватися своїми руками й ногами,
швидко втратить усяку здатнiсть працювати ними. Так i хри-
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стиянин, котрий не використовує даних Богом сил, не тiльки
перестає зростати в Iсусi Христi, а й втратить i ту силу, яку
мав.
Церква Христа є призначеним Богом знаряддям для спасiння людей. Вона повинна звiщати Євангелiє усьому свiтовi.
Цей обов’язок покладається на всiх християн. Кожен повинен
в мiру своїх сил i здiбностей виконувати доручення Спасителя.
Явлена нам любов Христа робить нас боржниками всiх тих,
хто ще Його не знає. Бог дав нам Своє свiтло не для того, щоб
тiльки ми самi користувалися ним, але щоб подiлилися ним з
iншими.
Якби послiдовники Христа ясно усвiдомлювали свої обов’язки, то в язичницьких країнах, де тепер є, можливо, лише
один вiсник Євангелiя, були б тисячi. А хто не мiг би осо- [62]
бисто брати участi у цiй справi, пiдтримував би його своїми
матерiальними засобами, спiвчуттям i молитвами. Тодi i в християнських країнах бiльше було б ревної працi для спасiння
душ.
Наш обов’язок — працювати для Христа у своїй сiм’ї або
серед оточуючих нас людей, i немає потреби їхати в далекi країни, залишаючи родинне гнiздо. Ми можемо це робити в колi
власної сiм’ї, в церквi, серед тих, з ким щоденно спiлкуємося i
зустрiчаємося у дiлових справах.
Спаситель провiв бiльшу частину Свого земного життя, терпеливо працюючи в теслярськiй майстернi у Назаретi. Небеснi
ангели супроводжували Володаря життя, коли Вiн спiлкувався
iз землеробами i трудiвниками, якi навiть не здогадувались,
що Вiн — Син Божий. Вiн сумлiнно виконував Свiй обов’язок i тодi, коли займався Своїм непоказним ремеслом, i коли
зцiляв хворих або ходив по бурхливих хвилях Галiлейського
моря. Так i ми можемо жити й працювати з Iсусом, виконуючи
найскромнiшi обов’язки i посiдаючи найнижче становище.
Апостол Павло пише: «Кожен iз вас, у якiм станi покликаний, хай у тiм перед Богом лишається» (1Кор. 7:24). Дiлова
людина може вести свої справи таким чином, що своєю чеснiстю прославить Бога. Вiра справжнього послiдовника Христа
виявиться у всiх його вчинках, вiдкриваючи людям дух Христа.
У працелюбному i вiрному трудiвниковi може вiдбитися образ
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Того, Хто сумлiнно трудився, виконуючи найпростiшу роботу,
коли жив серед Галiлейських гiр. Кожен, хто називає себе християнином, повинен працювати так, щоб iншi, побачивши його
добрi дiла, могли прославити свого Творця i Вiдкупителя.
Деякi люди вiдмовляються служити Христовi своїми природними здiбностями через те, що iншi володiють бiльшими
талантами i перевагами для цiєї справи. Поширена також думка, що Боговi служити можуть лише тi, якi мають особливi
[63] дари. Люди навiть думають, що Бог надiлив вiдповiдними талантами лише привiлейований клас людей на противагу тим,
якi не мають покликання до цiєї працi i не повиннi сподiватися
на винагороду за неї. Але в притчi про таланти нiчого подiбного не сказано. Господар, покликавши своїх слуг, кожному
доручив особливу справу.
Ми можемо з любов’ю виконувати навiть найскромнiшi
життєвi обов’язки, «як Господевi» (Колос.3:23). Якщо любов
Божа живе в серцi, вона неодмiнно виявиться й у життi. Ми
будемо поширювати навколо себе пахощi Христа i справляти
на iнших облагороджуючий та благословенний вплив.
Не чекайте особливих нагод чи надзвичайних здiбностей,
щоб почати працювати для Господа. Не турбуйтесь про те, що
буде думати про вас свiт. Якщо ваше щоденне життя свiдчить
про чистоту й щирiсть вашої вiри i люди переконуються в тому,
що ви бажаєте допомогти їм, вашi зусилля не будуть даремними. Навiть найскромнiшi та найбiднiшi учнi Iсуса можуть стати
благословенням для iнших. Вони можуть навiть не усвiдомлювати, що роблять якесь особливе добро, але їх мимовiльний
благотворний вплив викликатиме потоки благословень, котрi
будуть дедалi поглиблюватися й поширюватися, в той час як
самi вони можуть i не знати про наслiдки цього впливу аж
до дня остаточної винагороди. їм i на думку не спадає, що
вони роблять щось надзвичайно важливе. Таким людям немає
потреби турбуватися про успiх. їм треба спокiйно йти вперед,
вiрно виконуючи справу, доручену Богом. Тодi їхнє життя не
буде даремним. Вони будуть щораз бiльше уподiбнюватись
Христовi. Спiвпрацюючи з Богом у цьому життi, вони стають
здатними до пiднесеної працi i свiтлої радостi майбутнього
[64] життя.

Роздiл 10. Пiзнання Бога
Рiзноманiтнi шляхи, якими Бог намагається вiдкрити Себе
людям i привести їх до тiсного спiлкування з Ним. Природа
безперервно промовляє до наших почуттiв. Людина iз щирим
серцем буде вражена любов’ю та славою Божою, якi вiдкриваються в дiлах Його рук. Уважно прислухаючись, можна почути
i зрозумiти, що Бог промовляє до неї через явища природи. Зеленi ниви, розлогi дерева, бруньки та квiти; мандруючi хмари,
падаючий дощ, дзюркотливi струмки, велич i слава небес — усе
промовляє до наших сердець, закликаючи нас познайомитися з
Тим, Хто все це створив.
Наш Спаситель пов’язував Свої дорогоцiннi повчання з
явищами природи. Дерева, птахи, польовi квiти, гори, озера та
красиве небо, а також подiї повсякденного життя поєднувалися
зi словами правди, щоб люди могли потiм пригадувати Його
уроки серед метушнi та клопотiв щоденного життя.
Бог бажає, щоб Його дiти вмiли цiнувати Його дiла i могли
насолоджуватися простою нiжною красою, якою Вiн оздобив
наш земний дiм. Бог любить усе прекрасне, але краса характеру важливiша для Нього, нiж зовнiшня привабливiсть. Вiн [65]
хоче, щоб ми дбали про власну чистоту та простоту, якi так
приваблюють нас у квiтах.
Коли б ми тiльки захотiли уважно прислухатися до творiння Божого, що оточує нас, то засвоїли б дорогоцiннi уроки
послуху та довiр’я. Починаючи вiд зiр, якi вiд вiку до вiку
рухаються у Всесвiтi невидимим, призначеним для них курсом, i до найменшого атома — все в природi пiдкоряється волi
Творця. Бог турбується й утримує все, що створив. Той, Хто
керує незлiченними свiтами безмежного Всесвiту, водночас
дбає i про маленького сiрого горобчика, який безжурно спiває
свою простеньку пiсеньку. Небесний Отець нiжно пiклується
про всiх нас: Вiн бачить, коли ми йдемо на роботу, чує, коли
ми молимося. Його око пильнує нас, коли ми увечерi лягаємо
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спати i коли встаємо вранцi. Йому вiдомо, коли багач бенкетує
у своєму палацi i коли бiдняк збирає дiтей довкола убогого
столу. Бог знає про кожну пролиту сльозу, i жодна посмiшка не
залишається непомiченою Ним.
Коли б ми усе це глибоко збагнули, то звiльнилися б вiд
зайвих i безпiдставних турбот. Наше життя не було б настiльки
переповнене розчаруваннями, як сьогоднi, бо всi справи —
великi чи малi — ми передали б у руки Бога, Якого не можна
збентежити нi безлiччю наших турбот, анi їх тягарем. Тодi
наша душа насолоджувалася б спокоєм, якого багато людей ще
не зазнали.
Насолоджуючись привабливою красою землi, подумайте
про прийдешнiй свiт, в якому не буде й слiду грiха та смертi,
де природа не носитиме на собi й тiнi прокляття. Уявiть собi
оселю спасенних i пам’ятайте, що вона буде прекраснiшою,
нiж це може намалювати найсмiливiша уява. У рiзноманiтних
Божих дарах в природi ми бачимо лише найслабшi вiдблиски
Його слави. Написано: «Не бачило того око, не чуло вухо i не
приходило на серце людинi те, що Бог приготував тим, котрi
люблять Його» (1Кор.2:9).
Поети та дослiдники можуть багато розповiсти про природу,
[66] але тiльки християнин по-справжньому насолоджується красою
земнi, бо усвiдомлює, що це творiння Небесного Отця. Вiн
помiчає Його любов i в квiтцi, i в билинцi, i в деревцi. Нiхто
не зможе до кiнця оцiнити значення гiр та долин, рiчок i морiв,
якщо не бачить у цьому втiлення любовi Бога до людей.
Бог говорить до нас через Своє Провидiння i шляхом впливу
Святого Духа на людське серце. В усьому, з чим ми зустрiчаємося у нашому повсякденному життi, щоденних змiнах,
якi вiдбуваються навколо нас, ми можемо знайти цiннi уроки,
якщо тiльки нашi серця вiдкритi для їх сприймання. Простежуючи дiю Божого Провидiння, псалмист говорить: «Господньої
милостi повна земля!» (Псал.33:5). «Хто мудрий, той все це
завважить, — i познають вони милосердя Господнє» (Псал.
107:43).
Бог звертається до нас через Своє Слово. Бiблiя ще яснiше
вiдкриває Його характер. Його взаємовiдносини з людьми та
великий План спасiння. У нiй викладена iсторiя патрiархiв,
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пророкiв та iнших святих мужiв давнини. Вони були «подiбнi до нас пристрастями» (Якова 5:17), боролися з такими ж
розчаруваннями, як i ми, впадали в спокуси, але знаходили в
собi мужнiсть i за допомогою благодатi Божої ставали переможцями. Читаючи про це, ми змiцнюємося духом у прагненнi
до праведностi. Коли ми дiзнаємося про дивнi досвiди, через
якi вони пройшли, коли бачимо, яким свiтлом, любов’ю та
благословеннями вони користувались. якi дiла чинили за допомогою Божої благодатi, — тодi той самий Дух, Який надихав
їх, запалить i в наших серцях вогонь святої ревностi i бажання
бути подiбними характером до них i ходити з Богом так, як
вони.
Iсус сказав про старозавiтнi Писання — i тим бiльше це стосується Нового Завiту: «. . . Вони свiдкують про Мене» (Йоан
5:39), тобто про Вiдкупителя, в Якому зосередженi всi людськi
надiї на вiчне життя. Так, уся Бiблiя свiдчить про Христа. Починаючи з першої розповiдi про створення свiту — «без Нього не
повстало нiчого, що повстало», — до Його останньої обiтницi:
«Ось прийду скоро» (Йоан. 1:3; Вiдкр.22:12), ми читаємо про [67]
Його дiла i чуємо Його голос. Якщо ви бажаєте познайомитися
зi Спасителем, дослiджуйте Святе Письмо.
Нехай Божi Слова наповнять ваше серце. Це — жива вода,
котра вгамовує спрагу. Це — живий хлiб з Небес. Iсус проголошує: «Якщо не будете їсти тiла Сина Людського i пити кров
Його, то не будете мати життя в собi» (Йоан 6:53); i далi Вiн
пояснює: «Слова, котрi Я говорив вам, є дух i життя» (Йоан
6:63). Наше тiло складається з того, що ми їмо та п’ємо. У
духовному життi дiє той же принцип, що й у фiзичному. Те, над
чим ми розмiрковуємо, дає моральну пiдпору нашiй духовнiй
природi.
План спасiння — це таємниця, яку бажають осягнути ангели. Її будуть вивчати й оспiвувати викупленi протягом вiчностi.
Невже ж ця тема не заслуговує пильного i ретельного дослiдження вже зараз? Безмежна милiсть i любов Iсуса, Його жертва
ради нас заслуговують серйозного та благоговiйного роздумування. Ми повиннi зосередити свою увагу на характерi нашого
дорогого Вiдкупителя та Заступника, глибше замислитися й
усвiдомити цiль мiсiї Того, Хто прийшов, щоб спасти Своїх
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дiтей вiд грiхiв їхнiх. Якщо ми будемо присвячувати час для
роздумiв про небеснi iстини, наша вiра i любов мiцнiтимуть,
молитви будуть приємнi Боговi, бо в них буде дедалi бiльше
вiри та любовi. Це будуть свiдомi й палкi молитви. Ми покладатимемо всi надiї на Iсуса, маючи щоденний i живий досвiд у
тому, що Його сила спасає всiх, хто приходить через Нього до
Бога.
Розмiрковуючи про досконалiсть Спасителя, ми переймаємося бажанням повнiстю змiнитися й вiдновитися, стати подiбними до Його непорочного образу. Душа прагне схожостi з
Тим, Ким ми захоплюємося. Чим бiльше ми будемо роздумувати про Христа, тим бiльше розповiдатимемо про Нього iншим
людям, свiдкуючи про Нього всьому свiтовi.
Бiблiя написана не лише для вчених, навпаки, вона призна[68] чена для простих людей. Великi iстини, необхiднi для спасiння,
яснi як день. I нiхто не припуститься помилок i не заблукає,
якщо тiльки не буде ставити свою власну думку вище за ясно
вiдкриту Божу волю.
Щоб знати, чого навчає Святе Письмо, ми повиннi самi
дослiджувати Слово Боже, а не покладатися на свiдоцтва iнших. Якщо ми дозволимо iншим людям думати за нас, то нашi
духовнi сили ослабнуть, а здiбностi притупляться. Ми втратимо здатнiсть сприймати всю глибину iстин Слова Божого. I
навпаки, наш розум змiцниться, нам вiдкриється дивовижна
краса i цiннiсть Бiблiї, якщо ми будемо серйозно дослiджувати взаємозв’язок бiблiйних тем, порiвнюючи один текст з
iншим, зiставляючи духовне з духовним. Нiшо так не змiцнює
розум, як вивчення Святого Письма. Жодна iнша книга не здатна настiльки пiдносити думки, оживляти розум, як Бiблiя з
її глибокими, облагороджуючими iстинами. Якби Слово Боже
дослiджувалось так, як слiд, люди володiли б широчiнню розуму, благородством характеру i непохитнiстю намiрiв, що в
нашi днi зустрiчається рiдко.
Дуже мало користi приносить швидке читання Святого Письма. Можна прочитати Бiблiю вiд початку до кiнця, але так i
не збагнути всiєї її краси, не помiтити глибокого, прихованого
змiсту. Краще вивчати якийсь текст Святого Письма, доки його
змiст i значення не стануть ясними, а Божий План спасiння
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— зрозумiлим, нiж поверхово прочитати багато роздiлiв без
певної мети i без засвоєння конкретних настанов. Нехай ваша Бiблiя завжди буде з вами! Читайте її при кожнiй нагодi,
намагайтеся запам’ятати прочитане. Навiть iдучи вулицею, ви
можете прочитати з неї декiлька рядкiв, щоб роздумувати над
змiстом цього уривку i таким чином закрiпити текст в пам’ятi.
Без серйозного дослiдження Бiблiї, без вивчення її з молитвою ми не зможемо набути мудростi. Деякi частини Святого
Письма настiльки яснi, що їх неможливо неправильно зрозумiти. Але є й такi, змiст котрих не вiдразу зрозумiлий i не
сприймається пiсля першого прочитання. Тому необхiдно по- [69]
рiвнювати один вiрш Святого Письма з iншим. Дослiджувати
всi слова треба старанно, з молитвою та роздумами. Таке вивчення буде щедро винагороджене. Подiбно до рудокопа, який
знаходить «жилу» дорогоцiнного металу, схованого в глибинних пластах Землi, наполегливий дослiдник Слова Божого у
пошуках прихованих скарбiв знайде iстини надзвичайної цiнностi, недоступнi для неуважного шукача. Натхненнi слова,
сприйнятi серцем, будуть подiбнi до струмкiв, що течуть вiд
Джерела життя.
Ми не повиннi читати й дослiджувати Бiблiю без молитви.
Перед тим, як вiдкрити її святi сторiнки, благайте, щоб Святий
Дух просвiтив вас — i Вiн це зробить. Коли Нафанаїл прийшов
до Iсуса, Спаситель сказав: «Ось справдi iзраїльтянин, у якому
нема лукавства». Нафанаїл запитав: «Звiдки знаєш мене?» Iсус
вiдповiв: «Перше, нiж Филип покликав тебе, як ти був пiд
смоковницею, Я бачив тебе» (Йоан 1:47—48). Iсус i сьогоднi
бачить нас, коли ми на самотi молимося Йому, благаючи про
свiтло, аби пiзнати, що є iстина. Ангели iз царства Свiтла
перебуватимуть з тими, котрi зi смиренними серцями шукають
Божого керiвництва.
Святий Дух звеличує i прославляє Спасителя. Його служiння полягає у тому, щоб вiдкривати Христа, чистоту Його
праведностi, велич спасiння, яке ми знаходимо в Ньому. Iсус
каже: «Вiзьме з Мого та й вам сповiстить» (Йоан 16:14). Тiльки Дух може навчити Божественної правди. Як же високо Бог
цiнує людство, якщо Вiн ради нас вiддав Свого Єдинородного
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Сина на смерть i послав Свого Святого Духа, щоб Вiн навчав i
[70] постiйно провадив нас!

Роздiл 11. Велика перевага молитви
Бог звертається до нас через природу i вiдкриття, через дiю
Божого Провидiння та вплив Святого Духа. Але цього недостатньо: ми також повиннi розкривати перед ним Свої серця. Для
того, щоб мати духовне життя i силу, ми повиннi перебувати
в живому спiлкуваннi з нашим Небесним Отцем. Ми можемо
розмiрковувати про Бога та про Його дiла, милосердя та благословення, але це ще не є в повному розумiннi спiлкування з
Ним. Справжнє спiлкування з Богом можливе лише тодi, коли
в нас є що сказати Йому про наше особисте життя.
У молитвi ми вiдкриваємо серця Боговi як Другу. Це потрiбно не тому, що Бог не знає, хто ми такi, але щоб допомогти
нам прийняти Його. Молитва наближує не Бога до нас, а нас
до Бога.
Коли Iсус був на землi, Вiн навчив Своїх учнiв, як потрiбно молитися. Вiн говорив їм про необхiднiсть ввiряти Боговi
щоденнi потреби i покладати на Нього всi свої турботи. Спаситель запевнив: їхнi молитви будуть почутi. Це запевнення
стосується i нас. Сам Iсус, живучи серед людей, часто молив- [71]
ся. Наш Спаситель подiляв нашi потреби та немочi, i, щоб
постiйно мати певний запас сили для служiння та подолання
труднощiв, звертався за допомогою до Свого Небесного Отця.
Христос — наш приклад в усьому. Вiн став нам Братом у наших
немочах, «подiбно до нас, був випробуваний у всьому», але
залишився безгрiшним — Його природа цуралася зла. У свiтi
грiха Спаситель зазнав душевних мук i боротьби. Iсус прийняв
людську природу, тому молитва для Нього була необхiднiстю i
перевагою. У спiлкуваннi зi Своїм Отцем Вiн знаходив радiсть
i потiху. Якщо наш Спаситель — Син Божий — вiдчував потребу
молитися, то наскiльки бiльше немiчнi, грiшнi, смертнi люди
повиннi мати потребу в щирiй i постiйнiй молитвi.
Наш Небесний Отець готовий вилити на нас повноту Своїх
благословень. Ми маємо перевагу досхочу пити з Джерела
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Його безмежної любовi. А тому, чи не дивно, що ми так мало
молимося! Бог охоче вислуховує щирi молитви Своїх дiтей, а
ми так часто виявляємо небажання розповiсти Йому про свої
потреби. . . Що можуть думати ангели небеснi, дивлячись на
бiдних, безпорадних, спокушуваних людей, якщо серце Боже
в безмежнiй любовi готове дати їм бiльше, нiж вони можуть
просити або думати, а вони моляться так рiдко i мають так мало
вiри? Ангели з любов’ю служать Боговi; їм приємно перебувати
в Його присутностi. Для них спiлкування з Богом — найбiльша
радiсть. А в той час дiти землi, котрим так необхiдна допомога,
яку може дати лише Бог, здається, цiлком задоволенi з того, що
живуть без свiтла Його Духа, без спiльностi з Ним, без Його
присутностi.
Людей, якi нехтують молитвою, огортає темрява диявола.
Нашiптуючи спокуси, сатана доводить їх до грiха лише через
те, що вони нехтують перевагою молитви, яку дав їм Бог.
Чому ж сини та дочки Божi так неохоче моляться, тодi як
молитва є ключем у руках вiри, який вiдмикає небесну скарбницю, де зберiгаються безмежнi багатства Всемогутнього?
[72] Якщо не молитися постiйно й не пильнувати, нам загрожує
небезпека стати байдужими, ухилитись вiд правдивої дороги.
Сатана намагається постiйно чинити нам перешкоди на шляху
до престолу милостi, щоб, знехтувавши молитвою та вiрою,
ми не отримали благодатi й сили для подолання спокуси.
Ми можемо твердо вiрити, що за певних умов Бог вислуховує нашi молитви i вiдповiдає на них. Насамперед треба
вiдчути потребу в Його допомозi. Вiн обiцяв: «Бо виллю Я воду на спрагнене, а текучi потоки — на суходiл» (Iсая 44:3). Хто
голодний i спраглий, хто всiм серцем лине до Бога, може бути
впевнений, що Бог задовольнить його прагнення. Але Боже
благословення буде отримане лише тодi, коли серце вiдкрите
для впливу Святого Духа.
Гостра потреба, яку ми маємо, є найпереконливiшим i найкрасномовнiшим доказом на нашу користь. Але ми повиннi
самi звертатися до Господа, щоб Вiн задовольнив нашi потреби: «Просiть i отримаєте» (Матв. 7:7). «Той, Хто Сина Свого
не пожалiв, але видав Його за нас всiх, як же з Ним i не дарує
нам всього?» (Римл.8:32).
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Однак, якщо ми миримося з беззаконням у власному серцi, якщо прив’язанi до якогось грiха, Господь не почує нас.
Але молитва щирої душi, котра кається, завжди буде почута
i прийнята. Якщо ви визнаєте всi свої грiхи i залишите їх,
то можете вiрити: Бог вiдповiсть на вашi прохання. Власною
доброчиннiстю вам нiколи не здобути ласки Божої, бо лише
завдяки заслугам Iсуса Христа ви зможете спастися; тiльки Його кров може вас очистити. Проте ми повиннi дотримуватися
певних умов, за яких можемо бути прийнятими.
Другою умовою дiєвостi молитви є вiра. «Той, хто до Бога
приходить, мусить вiрувати, що Вiн є, а тим, хто шукає Його,
Вiн дає нагороду» (Сер. 11:6). Iсус сказав Своїм учням: «. . . I
все, що будете просити в молитвi, вiрте, що отримаєте — i буде
вам» (Марк. 11:24). Чи довiряємо ми Його слову? Цьому запев- [73]
ненню немає меж, i вiрний Той, Хто обiцяв. Навiть тодi, коли
ми вiдразу не отримуємо того, чого просимо, ми неодмiнно
повиннi вiрити, що Господь нас чує i дасть вiдповiдь на щиру
молитву. Люди настiльки схильнi помилятись i бувають такими
короткозорими, що деколи просять того, що не може принести
їм благословення. Тому люблячий Небесний Отець у вiдповiдь
на молитви дає лише те, що принесе найбiльшу користь, що
ми самi вибрали б для себе, якби в промiннi божественного
свiтла могли бачити все так, як бачить Вiн. Навiть тодi, коли
нам здається, що на нашi молитви немає вiдповiдi, ми повиннi
покладатись на Його обiцянку. Вiдповiдь обов’язково надiйде свого часу, i ми отримаємо благословення, в якому маємо
найбiльшу потребу. Проте вважати, що ми завжди отримаємо
вiдповiдь саме тодi i саме таким чином, як ми цього бажаємо,
є самовпевненiстю. Бог надто мудрий, щоб помилятись, i надто добрий, щоб позбавити благословення тих, хто тримається
правди. Тому не бiйтесь довiряти Йому, навiть якщо не отримали негайної вiдповiдi на вашi молитви. Покладайтесь на Його
тверду обiтницю: «Просiть i буде вам дано» (Матв. 7:7).
Якщо ми перебуваємо в полонi сумнiвiв i побоювань або
намагаємось осягнути те, чого не можемо пояснити i що сприймається вiрою, то нашi труднощi примножаться i збiльшаться.
Але якщо ми прийдемо до Бога, усвiдомлюючи власну безпораднiсть i залежнiсть вiд Нього (а воно так i є насправдi), i в
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смиреннi та з непохитною вiрою розповiмо про свої потреби
Тому, Хто має безмежний розум. Хто бачить все у Своєму
творiннi i керує Всесвiтом згiдно зi Своєю волею та Словом,
— то Вiн почує нашi благання i проллє свiтло в нашi серця.
Щира молитва об’єднує вiруючих з безмежним Богом. У той
час не може бути видимих доказiв того, що Спаситель звертає
Своє лице до нас iз любов’ю та милосердям, але насправдi це
так. Його рука простерта над нами з любов’ю та сердечною
нiжнiстю, хоча ми можемо й не вiдчувати Його видимого доти[74] ку. Якщо людина просить у Бога милостi та благословення, то
її серце теж повинно сповнитися духом любовi та прощення.
Як можна молитись: «I прости нам борги нашi, як i ми прощаємо боржникам нашим» (Матв.6:12) i водночас плекати духа
непрощення? Якщо ми вiримо, що Бог чує нашi молитви, то
повиннi прощати ближнiм так i настiльки, наскiльки ми самi
сподiваємось бути прощеними.
Наполегливiсть у молитвi є умовою для отримання вiдповiдi. Постiйно молiться, щоб зростати у вiрi та християнському досвiдi. Перебуваючи «в молитвi постiйно», потрiбно
«бути тривалими i пильнувати з подякою в нiй» (Римл. 12:12;
Колос.4:2). Апостол Петро просить вiруючих: «Отже: будьте
мудрi i пильнуйте в молитвах» (1Петр.4:7). Апостол Павло
радить: «В усьому нехай виявляються Боговi вашi бажання
молитвою й проханням з подякою» (Фил.4:6). «А ви, улюбленi,
— писав апостол Юда, — будуйте себе найсвятiшою вiрою вашою, молiться Духом Святим i бережiть себе у Божiй любовi»
(Юда 20—21). Постiйна молитва — це непорушний союз душi з
Богом, завдяки якому життя вiд Бога вливається у наше життя,
наповнюючи його чистотою та святiстю.
Ретельнiсть у молитвi конче необхiдна. Нiщо не повинно бути перешкодою у молитвi. Докладiть усiх зусиль, щоб
пiдтримувати тiсний зв’язок з Iсусом. Не пропускайте жодної
нагоди бути там, де пiдносяться щирi молитви. Тi, хто справдi
шукають спiлкування з Богом, будуть вiдвiдувати молитовнi
зiбрання i старанно виконувати свої обов’язки. Вони прагнутимуть отримати новi благословення, котрi можуть дати такi
зiбрання, i використовуватимуть кожну можливiсть бути там,
де вiдчують на собi променi небесного свiтла.
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Необхiдно молитись у родинному колi, але не забувати про
молитву на самотi, бо це життя душi. Неможливо зростати й
укрiплятись у благодатi, нехтуючи молитвою. Не досить молитися тiльки в сiм’ї або пiд час молитовних зiбрань. Наодинцi
з Богом вiдкривайте своє серце перед Його всевидячим оком. [75]
Тiльки Вiн повинен чути вашу потаємну молитву. Нiяке цiкаве
вухо не повинно чути ваших прохань. Перебуваючи на самотi
з Богом, душа звiльняється вiд стороннього впливу i звертається до Бога. Цiлющим i благословенним буде вплив Того,
Хто бачить таємне i завжди чує сердечнi молитви; з простодушним довiр’ям така людина спiлкується з Богом i вбирає в
себе промiння божественного свiтла, щоб укрiпитись i здобути
пiдтримку в боротьбi iз сатаною. Отож, наша сила — у Боговi.
Виконуючи свої щоденнi обов’язки, молiться на самотi,
якомога частiше вiдкривайте своє серце перед Богом! Саме так
Єнох «ходив з Богом». Цi непомiтнi молитви, немов дорогоцiнний фiмiам, пiдносяться до престолу благодатi. Сатана не
може перемогти людину, серце якої перебуває з Богом.
Нiколи i нi за яких обставин молитва до Бога не буває
недоречною. Нiхто не може перешкодити нам вiдкрити свої
серця у щирiй молитвi. Наприклад, серед вуличного натовпу,
пiд час напруженої роботи звертайтеся до Бога, прохаючи
в Нього допомоги та керiвництва, як це робив Неємiя, коли
викладав свою справу перед царем Артаксерксом. Завжди i
всюди молiться. Нехай дверi вашого серця будуть постiйно
вiдчиненi; запрошуйте Iсуса увiйти i перебувати в нас бажаним
небесним Гостем.
Хоча вас може оточувати розбещене та нечисте середовище,
немає потреби дихати його отруйними випарами; адже ви
маєте змогу жити в чистiй атмосферi Небес. Вiдкриваючи
свої серця перед Богом у щирiй молитвi, ми можемо зберегти
себе вiд нечистих, хтивих думок. Люди, серця яких вiдкритi,
щоб сприймати допомогу та Божi благословення, не будуть
перебувати в атмосферi, яка огорнула сучасний свiт; вони — в
постiйному єднаннi з небесами.
Необхiдно глибше пiзнати Iсуса i повнiше усвiдомити значення вiчних цiнностей. Вiдблиск небесної святостi повинен
прикрашати характери Божих дiтей, а щоб це здiйснилось, по-
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[76] трiбно шукати божественного вiдкриття небесних iстин. Нехай
же душа сягає небесних висот, щоб ми вiдчули подих чистої
небесної атмосфери. Ми можемо постiйно знаходитись так
близько до Бога, що пiд час кожного несподiваного випробування нашi думки звертатимуться до Нього так же природно, як
квiтка повертається до сонця.
Розповiдайте Боговi про свої потреби, радощi, печалi, турботи i побоювання. Це не обтяжить Його. Той, Хто перелiчив
волосся на вашiй головi, не залишиться байдужим до потреб
Своїх дiтей. «Господь вельми милосердний та спiвчутливий»
(Якiв 5:11). Людськi печалi зворушують Його любляче серце.
Вiн переживає разом з нами, коли ми розповiдаємо Йому про
свої жалi. Розкажiть Йому про все, що тривожить вас. Жодний
тягар не буде для Нього занадто тяжким, бо Вiн утримує свiти
i керує Всесвiтом; Вiн не може бути байдужим до всього, що
стосується вашого внутрiшнього свiту. Немає жодного роздiлу в книзi життя, який був би настiльки незрозумiлим, щоб
Господь не мiг його прочитати; жодне становище, в якому б
ви опинилися, не може бути таким важким, щоб Вiн не мiг
вам допомогти. Жодне нещастя, котре спiткало найменшу Його
дитину, жодне переживання, що непокоїть душу, жодна радiсть,
жодна щира молитва — нiшо не проходить повз увагу небесного Отця, усе знаходить живий вiдгук у Нього. «Розбитих
серцем Вiн лiкує i їхнi болючi рани перев’язує» (Псал. 146:3).
Вiдносини мiж Богом i кожною людською душею є настiльки повними i визначеними, нiби ця людина є єдиною душею
на землi, що потребує Його опiки, за котру Вiн вiддав Свого
улюбленого Сина.
Iсус сказав: «Проситимете ви в Моє iм’я — i Я не кажу,
що вблагаю Отця за вас, бо Отець Сам любить вас» (Йоан
16:26—27). «Я вас вибрав, щоб, чого не попросите Отця в
iм’я Моє, Вiн дав вам» (Йоан 15:16). Але молитися в iм’я
Iсуса — означає дещо бiльше, нiж тiльки згадувати Його iм’я
на початку та в кiнцi молитви. Це означає молитися згiдно з
волею та духом Iсуса, вiрити у все, що Вiн обiцяв, покладатись
[77] на Його благодать i чинити Його волю. Бог не бажає, щоб ми
стали монахами або вiдлюдниками i сторонилися свiту, аби
присвятити себе лише на служiння Йому. Наше життя повинно
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бути подiбним до життя Христа, Який, здiйснюючи служiння
для людей, знаходив час, щоб перебувати i наодинцi з Богом.
Однак, хто нiчого не робить, а лише молиться, скоро перестане
молитися або ж його молитва перетвориться на формальнiсть.
Коли люди ухиляються вiд громадського життя, вiдмовляються
виконувати свої християнськi обов’язки i нести свiй хрест;
коли вони перестають старанно працювати для Господа, Який
невтомно трудився для них, — то вони вже не матимуть про
що молитись; у них пропаде всяке бажання до святого життя.
Молитви таких людей зосереджуються виключно на власних
iнтересах. Вони не можуть молитися про потреби людства, про
встановлення Христового Царства, просячи в Нього сили для
виконання цiєї роботи.
Ми дуже багато втрачаємо, коли нехтуємо перевагою спiлкуватися мiж собою, щоб пiдтримувати i пiдбадьорювати одне
одного в служiннi Боговi. Iстини Його Слова втрачають для
нас свою силу i значення. Вони бiльше не освячують i не оживляють наших сердець, i ми духовно вмираємо. Спiлкування
без спiвчуття одне до одного не можна назвати християнським
спiлкуванням. Хто замикається сам в собi, той не виконує справи, яку доручив йому Бог. Належне виховання нашої суспiльної
природи робить нас уважними i спiвчутливими до iнших i є
надiйним засобом, котрий змiцнює нас у служiннi Боговi.
Коли б християни бiльше спiлкувалися i говорили помiж
собою про Божу любов i дорогоцiннi iстини спасiння, то вони
б укрiплялися духовно i могли б справляти благотворний вплив
на iнших. Щодня ми можемо все глибше пiзнавати нашого
Небесного Отця, здобуваючи новi досвiди у Його благодатi; це
викличе в нас бажання розповiдати iншим про Його любов. I
коли ми це робитимемо, нашi серця будуть зiгрiтi та пiдбадьоренi. Якби ми бiльше думали i говорили про Iсуса, а менше [78]
— про себе, тодi б краще вiдчували Його присутнiсть.
Якби ми згадували про Бога кожного разу, коли бачимо
докази Його турботи про нас, то Вiн був би завжди в наших
думках i ми знаходили б радiсть, розповiдаючи про Нього та
прославляючи Його. Ми говоримо про тимчасовi земнi справи,
бо вони нас цiкавлять. Ми говоримо про наших друзiв, тому
що любимо їх; з ними пов’язанi нашi радощi та печалi. Однак
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ми маємо пiдстави любити Бога палкiше, нiж своїх земних
друзiв. Думати про Нього, розповiдати про Його доброту i силу
— ось що повинно бути в нас на першому мiсцi. Бог надiлив нас
щедрими благами не для того, щоб вони поглинали нашi думки
i почуття настiльки, що в нас вже нiчого не залишиться для
Бога. Навпаки, вони повиннi постiйно нагадувати про Нього,
єднаючи нас в любовi та вдячностi з небесним Благодiйником.
Ми занадто багато думаємо про земне життя. Звернiмо ж свiй
погляд на вiдчиненi дверi небесного храму, де свiтло слави
Божої сяє вiд обличчя Христа, «Який може завжди спасати тих,
котрi приходять через Нього до Бога» (Євр.7:25).
Частiше прославляйте Бога за «милiсть та чуднi дiла Його
для синiв людських» (Псал. 106:8). Нашi духовнi досвiди не
повиннi обмежуватися самими проханнями та очiкуванням
вiдповiдi. Будемо пам’ятати не тiльки про свої потреби, а й
про тi блага, котрi ми отримуємо вiд Нього. Ми молимося так
рiдко i є занадто скупими у словах, коли йдеться про подяку. . .
Ми постiйно користуємося Божою милiстю, але як мало ми
дякуємо Йому за це i як рiдко прославляємо Його за все, що
Вiн зробив для нас. . .
У давнину Господь заповiдав iзраїльтянам, коли вони збиралися для служiння Йому: «I будете їсти там перед лицем
Господа, Бога вашого, i будете тiшитися всiм, до чого доторкнеться ваша рука, ви та вашi доми, якими благословив тебе
Господь Бог твiй» (Втор. 12:7). Все, що ви робите для Божої
слави, робiть з радiстю, з пiснями хвали та подякою, а не зi
[79] смутком чи незадоволенням. Наш Бог — нiжний i милосердний
Небесний Отець. Служiння Йому не повинно бути для нас безрадiсним, обтяжливим. Участь у Божому дiлi та служiннi Йому
мусить приносити нам найбiльше задоволення. Бог не хотiв
би, щоб Його дiти, заради яких був здiйснений великий подвиг
спасiння, поводилися так, неначе Вiн жорстокий i вимогливий
Володар. Бог — наш найкращий Друг; i коли ми збираємося
на богослужiння, Вiн хоче перебувати з нами, благословляти
та втiшати нас, сповнюючи нашi серця радiстю i любов’ю.
Господь бажає, щоб Його дiти знаходили втiху в служiннi Йому, отримуючи вiд цього задоволення. Бог хоче, щоб тi, котрi
приходять на богослужiння, могли пiти додому з вдячними
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думками про Божу опiку та любов, аби вони знаходили силу
для виконання своїх щоденних обов’язкiв, збагатившись Його
благодаттю; поводилися б в усьому чесно i вiрно.
Нам необхiдно згуртуватися навколо хреста. Христос, i
притому розп’ятий, повинен бути темою наших роздумiв та
розмов, джерелом найбiльшої радостi. Пам’ятайте про всi благословення, отриманi вiд Бога. Усвiдомивши Його безмежну
любов, ми охоче вiддамо усе в тi руки, котрi були прибитi за
нас до хреста. . .
На крилах хвали душа лине до Небес. Там, в небесних
оселях, Бога славлять спiвом i музикою. I коли ми висловлюємо
Йому подяку, то приєднуємося до служiння небесних воїнств.
«. . . Хто жертву подяки приносить, той шанує Мене» (Псал.
50:23).
Прийдемо ж з благоговiнням i радiстю перед лице нашого
[80]
Творця «з хвалою i пiсноспiвами» (Iсая 51:3).

Роздiл 12. Що робити iз сумнiвами
Багато людей, особливо тi, якi недавно почали християнське
життя, iнодi потрапляють у полон сумнiвiв. У Бiблiї чимало
питань, яких вони не можуть зрозумiти i пояснити, а сатана,
користуючись цим, намагається пiдiрвати їхню вiру в те, що
Святе Письмо є Словом Божим. Постає питання: як знайти
правильну дорогу? Якщо Бiблiя — справдi Слово Боже, то як
звiльнитися вiд сумнiвiв i гнiтючих думок?
Бог нiколи не вимагає вiд нас вiри, якщо для цього немає
достатньої пiдстави. Його iснування, Його характер, а також
правдивiсть Божого Слова грунтуються на доказах, котрi промовляють до людського розуму; i таких доказiв багато. Однак
Бог не виключив можливiсть сумнiвiв. Адже вiра повинна грунтуватися на доказах, а не на якихось надприродних проявах.
Хто хоче сумнiватись, завжди знайде причину для цього; так
само, як тi, хто всiм серцем шукають правду, знайдуть докази,
на яких можуть побудувати свою вiру.
Людина не може збагнути Вiчного i Безмежного. Навiть для
найбiльш проникливої та освiченої людини Ця Свята Iстота
[81] завжди залишиться незбагненною Таємницею. «Чи ти Божу
глибiнь дослiдиш, чи знаєш аж до кiнця Всемогутнього? Вона
вища вiд неба — що зможеш зробити? I глибша вона за шеол
— як пiзнаєш її?» (Йов 11:7—8).
Апостол Павло вигукує: «О, безодня багатства i премудростi i знання Божого! Якi незбагненнi присуди Його i недослiдженi дороги Його!» (Римл. 11:33). Хоча й сказано, що «хмари
i темрява оточують Його», але «справедливiсть i правосуддя
— основа трону Його» (Псал.97:2). Роздумуючи над Божою турботою про нас i мотивами, якими Вiн керується, ми зможемо
вiдчути невимовну любов i благодать, поєднанi з безмежною
силою Господа. Людина може зрозумiти Його намiри лише
настiльки, наскiльки це розумiння служить її благу. Все iнше
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вiддайте в руки всемогутнього Бога, серце Якого сповнене
любовi до нас.
Слово Боже, як i характер Творця, мiстить таємницi, котрих
нiколи повнiстю не збагнути. Поява грiха у свiтi, втiлення
Христа, вiдродження, воскресiння та багато iнших фактiв, про
якi нам сповiщає Бiблiя — це надто глибокi таємницi, щоб
людський розум мiг повнiстю зрозумiти їх. Але ми не маємо
причин сумнiватись у Словi Божому тiльки тому, що не можемо
збагнути таємниць Його Провидiння. У природi ми постiйно
зустрiчаємось з таємницями, якi до кiнця не можемо збагнути.
Навiть незначнi подiї життя часом є для нас такими загадками,
що наймудрiший фiлософ не може їх пояснити. Всюди ми
бачимо чудеса, вищi вiд нашого розумiння. Тому, чи повиннi
ми дивуватися з того, що й у духовному свiтi теж є таємницi,
значення яких приховане вiд нас? Складнiсть полягає лише в
обмеженостi людського розуму. Бог дав нам у Своєму Словi
достатньо доказiв божественностi Свого характеру. Тому не
слiд сумнiватись у Його Словi лише тому, що ми не розумiємо
всiх таємниць Божої мудростi. Апостол Петро говорить, що
Святе Письмо мiстить у собi «дещо тяжко зрозумiле, що неуки
та незмiцненi перекручують, як i iншi Писання, на власну
загибель свою» (2Петр.3:16). Складнi для розумiння тексти [82]
Святого Письма трактуються скептиками як доказ проти Бiблiї,
але саме вони — вагомий доказ її божественного натхнення.
Якби Бiблiя повiдомляла про Бога лише те, що ми можемо
зрозумiти, якби ми могли збагнути Його велич, то вона б не
мала на собi печатки божественного авторства. Саме таємницi,
схованi у нiй, та велич цiєї Книги повиннi утвердити в нас вiру
в те, що Бiблiя справдi є Словом Божим.
Бiблiя викладає Божу правду просто i вiдповiдно до потреб
та прагнень людського серця. Тому-то навiть вченi дивуються i
захоплюються її силою, але разом з тим простi та неосвiченi
люди можуть зрозумiти дорогу спасiння. I все-таки цi простi
iстини такi величнi i такою мiрою перевищують рiвень людських понять, що ми не можемо не визнати їх богонатхненними.
Божий План викуплення i спасiння настiльки ясно викладений,
що покаяння перед Богом i вiра в Христа є єдиним шляхом,
вказаним Богом; на ньому ми й повиннi шукати спасiння. I
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хоча цi iстини доступнi для розумiння, за ними приховуються
таємницi, якi закривають вiд нас Божу славу; вони не пiддаються дослiдженню людським розумом i водночас сповнюють
невтомного шукача благоговiнням i вiрою. Чим глибше людина
дослiджує Бiблiю, тим бiльше вона переконується в тому, що це
є справжнє Боже Слово; тодi людський розум змушений низько схилитись перед божественним вiдкриттям. Усвiдомлюючи
власну неспроможнiсть, смертний розум людини, обмежений i
недосконалий, не може зрозумiти нi вiчних iстин, анi намiрiв
Предвiчного.
Скептики та невiруючi тому й заперечують Слово Боже, що
не здатнi збагнути його. Однак у таку саму небезпеку можуть
потрапити й тi, хто стверджує, що вiрить у авторитет Святого Письма. Апостол попереджує: «Стережiться, брати, щоб у
когось iз вас не було серця лукавого i невiрного, щоб вам не
[83] вiдступити вiд Бога Живого» (Євр.З:12). Слiд ретельно вивчати настанови Святого Письма i дослiджувати «глибини Божi»
настiльки, наскiльки вони вiдкритi в Бiблiї. «Закрите належить
Господу Богу нашому, а вiдкрите — нам та синам нашим довiку» (Втор. 29:29). Сатана намагається послабити здатнiсть
людського розуму до дослiдження. Нерiдко дослiдникiв бiблiйних iстин супроводжує гордiсть. Таких людей дратує те, що
вони не можуть для особистого задоволення пояснити кожен
текст Святого Письма. Вони вiдчувають себе переможеними.
Визнати власну неспроможнiсть розумiння богонатхненних
слiв — занадто принизливо для них. Вони не бажають терпеливо чекати, поки Бог знайде за потрiбне вiдкрити їм цi
iстини. Такi люди думають, що їхньої мудростi достатньо, аби
збагнути Святе Письмо, а коли бачать власну безпораднiсть,
то заперечують його богонатхненнiсть i авторитет.
Щоправда, деякi теорiї та доктрини, яким приписували
бiблiйне походження, не тiльки не грунтувалися на Святому
Письмi, а й повнiстю йому суперечили. Це у багатьох вiруючих
викликало сумнiви i призводило їх до заблудження. Однак ми
не можемо звинувачувати Боже Слово у виникненнi хибних
вчень — у цьому виннi перекручення людей.
Якби створенi Богом iстоти могли повнiстю зрозумiти Бога
i Його дiла, то не могло б бути й мови про подальший пошук
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правди, зростання у пiзнаннi, розвиток нашого розуму та серця.
Бог не був би Вищою Iстотою, а людина, досягнувши вершини
знань, перестала б розвиватись. Будемо ж вдячнi Боговi за те,
що це не так. Бог безмежний, вiчний. «В Ньому всi скарби
премудростi i пiзнання захованi» (Колос.2:3). Протягом цiлої
вiчностi люди дослiджуватимуть, однак нiколи не збагнуть до
кiнця скарбiв Божої мудростi, благостi та сили.
Але Господь бажає, щоб iстини Його Слова вiдкривались
Його народовi вже тепер, у земному життi. Iснує лише одна
дорога до цього пiзнання: через освячення Святим Духом,
про що сказано: «А Бог вiдкрив це нам Духом Своїм, бо Дух
дослiджує все, навiть Божi глибини» (1 Кор.2:10). Спаситель [84]
обiцяв Своїм учням i послiдовникам: «Коли ж прийде Вiн, Дух
iстини, то наставить вас на всяку iстину. . . бо вiзьме з Мого i
звiстить вам» (Йоан 16:13—14).
Бог бажає, щоб людина розвивала свої розумовi здiбностi. Вивчення Святого Письма так змiцнить i звеличить вас,
як жодна iнша наука. Однак не покладайтеся на власний розум, оскiльки вiн слабкий i недосконалий. Для правильного
розумiння навiть найпростiших iстин Божого Слова необхiдна
простодушна, щира вiра, готовнiсть вчитися i пiдтримка Святого Духа. Усвiдомлення Божої сили та премудростi, а також
свого безсилля збагнути Божу велич повинно сповнити вас
смиренням. Вiдкривайте Його Слово зi святим благоговiнням
так, нiби ви безпосередньо знаходитеся в Його присутностi.
При дослiдженнi Бiблiї ви повиннi визнати, що над вами є
виший Авторитет; ваша душа i розум повиннi схилитися перед
великим «Я є».
У Бiблiї, як уже зазначалось, є багато текстiв, якi видаються
складними для розумiння i якi може вiдкрити лише Бог — тим
людям, котрi хочуть їх зрозумiти. Але без керiвництва Святого
Духа ми завжди будемо схильнi перекручувати i неправильно
пояснювати Святе Письмо. Багато людей читають Бiблiю без
користi, а часом навiть собi на шкоду. Коли ми читаємо Слово
Боже без благоговiння та молитви, а нашi серця не спрямованi до Бога, то нами опановують сумнiви. У такому випадку
навiть читання Бiблiї посилює скептицизм. Думки людини потрапляють у полон злого духа, який нашiптує читачевi хибне
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розумiння Святого Письма. Доки люди не прагнутимуть до
єдностi з Богом у словах та дiях, доти iснуватиме небезпека
(навiть для найбiльш освiчених) помилятись у розумiннi Писання; тому ми не повиннi слiпо довiряти людським словам.
Якщо ми шукатимемо в Бiблiї тiльки суперечностi, то нiколи
не матимемо духовного бачення. Керуючись власними спотвореними й обмеженими поглядами, ми знайдемо чимало причин
[85] для сумнiвiв i невiр’я в тому, що насправдi є простим та ясним.
Часом люди намагаються приховати справжнi причини своїх
сумнiвiв, а в бiльшостi випадкiв це потяг i схильнiсть до грiха. Настанови й обмеження Божого Слова не сприймаються
гордим серцем, яке полюбляє грiх; а тi, котрi вiдмовляються
пiдкоритися вимогам Святого Письма, готовi сумнiватись у
Божому авторитетi. Щоб знайти правду, треба щиро прагнути
збагнути її, а серця повиннi пiдкоритися Божому Слову. Всi,
хто вивчатиме Бiблiю з таким духом, знайдуть достатньо доказiв, що вона дiйсно є Словом Божим. Вони зможуть зрозумiти
її iстини, якi «умудрять їх до спасiння». Христос сказав: «Хто
хоче чинити волю Його, той довiдається про це вчення, чи
воно вiд Бога» (Йоан 7:17). Замiсть того, щоб сумнiватись у
Бiблiї, прискiпуватись до всього, що вам незрозумiле, звернiть
увагу на свiтло, яке вже вас освiтлює, i ви отримаєте ще бiльше
свiтло. Силою благодатi Божої виконуйте тi обов’язки, якi вже
усвiдомили, i тодi зможете розумiти та виконувати те, в чому
поки що сумнiваєтесь.
Є доказ, доступний для всiх, — як освiчених, так i неос- вiчених людей, — це свiдоцтво особистого досвiду. Бог запрошує
вас переконатися у правдивостi Його Слова i обiтниць: «Скуштуйте i побачите, який добрий Господь» (Псал.34:8). Замiсть
того, щоб покладатися на чужi слова, переконайтеся самi. Господь сказав: «Просiть i одержите» (Йоан 16:24). Його обiтницi
виконаються, бо вони завжди збуваються. Коли ми прийдемо
до Христа i будемо насолоджуватися повнотою Його любовi,
тодi нашi сумнiви i духовна темрява зникнуть у свiтлi Божої
присутностi. Апостол Павло писав про Бога, «Який визволив
нас вiд влади темряви i перевiв у царство улюбленого Свого
Сина» (Колос. 1:13). I кожен, хто перейшов вiд смертi в життя, «цим ствердив, що Бог є iстинний» (Йоан 3:33), i може
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засвiдчити: я потребував допомоги i знайшов її в Iсусi. Бог задовольнив усi мої потреби i вгамував спрагу душi. Тепер Бiблiя
для мене — вiдкриття Iсуса Христа. Ви запитуєте мене, чому
я вiрю в Iсуса? Тому що Вiн — мiй Божественний Спаситель. [86]
Якщо запитаєте мене, чому я вiрю в Слово Боже, вiдповiм:
«Я зрозумiв, що Бiблiя — це голос Бога, Який промовляє до
моєї душi». У собi знаходьте пiдтвердження того свiдоцтва,
що Бiблiя — правдива, а Христос — Син Божий. Ми твердо
переконанi, що вiримо не в хитровидуману байку.
Апостол Петро закликав своїх братiв «зростати в благодатi та пiзнаннi Господа нашого i Спасителя Iсуса Христа»
(2Петр.З:18). Зростаючи в благодатi, дiти Божi дедалi бiльше
розумiтимуть Слово Правди; вони побачать нове свiтло i красу
в Його святих iстинах. Про це свiдчить iсторiя Церкви всiх
столiть i буде свiдчити до кiнця. . . «Стежка праведного, як
ясне свiтло, яке все бiльше i бiльше яснiє, аж до повного дня»
(Прип.4:18). Вiрою ми можемо побачити майбутню перспективу. Згiдно з Божою обiтницею нашi розумовi можливостi
постiйно зростатимуть; Його божественнi властивостi з’єднаються з людськими, а всi спонукання душi будуть знаходитися
пiд безпосереднiм впливом Джерела свiтла. I тодi ми зможемо
радiти з того, що Бог пояснив нам усе, що нас бентежило; тодi
стане зрозумiлим усе, що ми не розумiли. I там, де обмежений людський розум бачив непорозумiння та плутанину, ми
побачимо найдосконалiшу, прекрасну гармонiю. «Тепер ми бачимо наче через затемнене скло, тодi ж лицем до лиця; тепер я
розумiю частково, а тодi пiзнаю, як i я пiзнаний» (1Кор.13:12). [87]

Роздiл 13. Радiсть у Господi
Дiти Божi покликанi бути представниками Христа, щоб
сповiщати людям доброту та милiсть Бога. Як Христос вiдкрив
нам справжнiй характер Бога, так i ми повиннi показати Христа
свiтовi, який так мало знає про Його щиру, милосердну любов.
«Як Ти послав Мене в свiт, — сказав Iсус, — так i Я послав їх.
Я в них i Ти в Менi. . . щоб пiзнав свiт, що Ти послав Мене»
(Йоан 17:18,23). Апостол Павло сказав учням Iсуса: «Ви є лист
Христiв. . . якого пiзнають i читають усi люди» (2Kop.3:3,2). В
особi кожного зi Своїх дiтей Iсус посилає «лист» свiтовi. Якщо
ви — послiдовники Христа, то Вiн посилає через вас «лист» у
мiсто, сiм’ю, на вулицю, де ви живете. Поселившись у наших
серцях, Iсус палко бажає вiдкритись через нас тим, котрi ще
не знають Його, не читали Його Слова, не чули Його голосу,
яким Вiн звертається до них з кожної сторiнки Бiблiї; котрi ще
не пiзнали Його любовi, яка виявляється у Його дiях. Якщо ви
— справжнi учнi Iсуса, то, можливо, тi, котрi ще не розумiють
Слова Божого, прийдуть через вас до пiзнання Його доброти та
[88] любовi i присвятять себе на служiння Йому. Призначення християн — бути носiями свiтла на шляху до Небес. Вони повиннi
освiтлювати землю тим свiтлом, яке отримали вiд Христа. Їхнє
життя та характер повиннi давати людям правильне уявлення
про Христа i Його служiння. Якщо ми є Його послiдовниками,
то повиннi своїм життям свiдчити, наскiльки це служiння нам
приємне. Християни, котрi виношують у своєму серцi смуток
i гiркоту, нарiкають та скаржаться, дають iншим неправильне
уявлення про Бога i християнське життя. Вони справляють таке
враження, нiбито Бог не хоче зробити Своїх дiтей щасливими i
таким чином свiдчать проти Небесного Отця.
Сатана торжествує, коли Йому вдається схилити Божих
дiтей до невiр’я та сумнiву. Вiн радiє, коли ми не довiряємо
Боговi або сумнiваємось у Його бажаннi й силi спасти нас.
Вiн тiшиться, коли ми думаємо, що Бог хоче заподiяти нам
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шкоду. Сатана робить все, аби представити Бога немилосердним i безжалiсним: правду обертає в обман i сповнює серця
спотвореними поняттями про Бога. А ми, замiсть того щоб
роздумувати над божественною правдою про Небесного Отця,
надто часто подумки зупиняємося на нашiптуваннях сатани
i безчестимо Бога тим, що недовiряємо Йому, нарiкаємо на
Нього. Сатана намагається затьмарити релiгiйне життя людей.
Вiн хоче, щоб воно видавалося виснажливим i тяжким.
I якщо християнин своїм життям пiдтверджує таке уявлення
про релiгiю, то своїм невiр’ям вiн пiдтверджує обман сатани.
Багато людей занепокоєнi своїми помилками, нестатками,
вадами, розчаруваннями; їхнi серця сповнюються смутком i
зневiрою. Коли я була у Європi, одна сестра, якiй докучали
вiдчай i сумнiв, попросила написати їй кiлька слiв пiдбадьорення. Наступної ночi, пiсля отримання її листа, я побачила
сон: нiбито я була в саду, а чоловiк, який, здавалось менi, був
його господарем, супроводжував мене по саду. Я зривала квiти
i насолоджувалась їхнiми пахощами. Але раптом сестра, яка
написала той лист i йшла тепер поруч зi мною, звернула мою
увагу на колючки, що росли на її дорозi. Сестра зупинилася, [89]
засмучена, i почала нарiкати: «Шкода, що цей прекрасний сад
такий спотворений тернинням». . . Вона не йшла стежкою саду за провiдником, а блукала мiж тернами й колючками. Тодi
провiдник сказав їй: «Не турбуйся про терня, воно може лише
поранити тебе. Збирай троянди, лiлеї та гвоздики».
Хiба у вашому життi не було свiтлих i радiсних хвилин,
коли ваше серце схвильовано билося пiд впливом Божого Духа?
Оглядаючись назад i згадуючи пережите, хiба ви не знаходите
чогось приємного? Хiба обiтницi Божi, подiбнi до духмяних
квiтiв, не ростуть уздовж вашої дороги? Невже ви не хочете,
щоб їхня краса та пахощi сповнили ваше серце радiстю?
Терня й колючки завдаватимуть вам болю. I якщо ви зриваєте їх i пропонуєте iншим, то не тiльки самi нехтуєте милiстю
Божою, а й заважаєте iншим йти стежкою життя.
Нерозумно зберiгати в пам’ятi тяжкi спогади минулого,
грiхи, розчарування; постiйно говорити про них, оплакувати їх,
поки зневiра повнiстю вас не здолає. Зневiрена людина оповита
темрявою; вона перешкоджає Божому свiтлу проникати в її
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душу i кидає тiнь на життєву дорогу iнших людей. Нехай буде
хвала, честь i подяка Господевi за те, що Вiн подарував нам
свiтлi образи. Будемо ж у своїй пам’ятi пов’язувати воєдино
всi докази Його любовi, щоб завжди мати їх перед очима. Син
Божий, Який залишив трон Свого Отця i прийняв людську
подобу, щоб визволити нас з-пiд влади сатани; Його перемога,
отримана для нас, вiдкрила нам Небо i дала змогу побачити
Царство Божої слави; грiшний людський рiд, спасенний вiд
загибелi, до якої призвiв грiх, i знову вiдновлений у спiлкуваннi
з Богом; всi тi, котрi витримали Боже випробування через вiру
в Христа, зодягаються у Його праведнiсть i пiдiймаються до
Його престолу — ось тi iстини, над якими Бог запрошує нас
розмiрковувати.
Сумнiваючись у любовi Бога i недовiряючи Його обiтницям,
[90] ми безчестимо Його i зневажаємо Духа Святого. Як почувала
б себе мати, якби її дiти постiйно скаржились на те, що вона
не бажає їм добра, тодi як вона всiма силами пiклується про їх
iнтереси i живе задля їхнього щастя? Якби вони засумнiвались
у її любовi, це поранило б її серце. Що вiдчував би батько,
коли б до нього так поставилися дiти? Що може думати про
нас Небесний Отець, якщо ми не довiряємо Його любовi, яка
спонукала Його вiддати на смерть заради нас Свого Єдинородного Сина, аби ми могли осягнути спасiння. Апостол Павло
писав: «Той, Хто Сина Свого не пожалiв, а видав Його за всiх
нас, — як же не дав би iз Ним нам i всього?» (Римл.8:32). I всетаки дуже багато людей якщо не словами, то вчинками своїми
говорять: «Господь усе це призначив не для мене. Можливо,
Вiн любить iнших, але не мене».
Подiбнi думки шкодять нашiй душi, тому що кожне слово
сумнiву накликає на нас спокуси сатани i утверджує в нас
схильнiсть до маловiрства, засмучує ангелiв, i вони змушенi
вiдiйти вiд нас. Коли сатана вас спокушує, то не говорiть слова
сумнiву чи невiрства. Якщо ви звертатимете увагу на його
нашiптування, то у ваше серце проникнуть недовiр’я i бунтiвнi
настрої. Розповiдаючи про це iншим, ви не тiльки шкодите
собi, а й сiєте у свiдомостi iнших людей насiння, яке зiйде i
принесе гiркий плiд в їхньому життi. Вплив ваших слiв може
виявитись непоправимим i згубним. Ви, можливо, переживете
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спокусу i виплутаєтесь iз тенет сатани, але тi, котрi пiдпали
пiд ваш поганий вплив, можливо, i не зможуть позбавитися
невiр’я, посiяного вашим сумнiвом. Тому так важливо говорити
лише про те, що дає духовну силу нашому життю.
Ангели уважно прислуховуються до того свiдоцтва про
Небесного Вчителя, яке ви несете свiтовi. Будемо ж бiльше
говорити про Того, Хто завжди живий, щоб заступатися за нас
перед Отцем! Коли ви вiтаєте одне одного, нехай вашi серця
i вуста сповняться подякою Боговi. Тодi думки вашi будуть
спрямованi до Христа. Усi люди зазнають випробовувань, скор- [91]
бот, якi важко пережити, спокус, яким нелегко чинити опiр. Не
скаржтесь людям на свої труднощi, а вiдкривайте їх у молитвах
Боговi. Вiзьмiть собi за правило нiколи не висловлювати жодної думки сумнiву чи розчарування. Ви можете сприяти тому,
щоб зробити життя iнших радiснiшим, змiцнюючи їх словами
надiї та святого пiдбадьорення.
Багато смiливих душ часто бувають пригнiченi спокусами, i,
здається, ось-ось сила зла їх переможе. Нiколи не позбавляйте
таких людей впевненостi пiд час їхньої боротьби! Пiдбадьорюйте їх словами надiї та утiхи, щоб вони не ухилились вiд
правдивої дороги. Коли ви так будете поводитись, то вiд вас
виходитиме свiтло Христа, бо нiхто з нас не живе для себе
(Римл. 14:7). Вплив, про який ми навiть не пiдозрюємо, може або пiдбадьорити i змiцнити людей, або завдати глибокого
болю i вiддалити вiд Христа та Його правди.
Багато людей мають хибне уявлення про характер i життя
Христа. Вони уявляють Його позбавленим сердечного тепла та
радостi, суворим i похмурим. У таких же похмурих тонах вони
малюють собi релiгiйне життя християн.
Часто згадують про те, що Iсус плакав, але невiдомо, чи
Вiн коли-небудь посмiхався. Спаситель справдi був «Страдник,
знайомий з хворобами». Його серце було вiдкрите для страждання i горя кожної людини. Але хоча Його життя було сповнене
самозречення, страждання i скорботи, Його дух нiколи не був
пригнiчений. На обличчi Iсуса не було вiдбитку незадоволення
чи прикростi, навпаки, воно завжди випромiнювало мир i спокiй. Серце Христа — джерело життя; i куди б Вiн не приходив,
завжди приносив iз Собою радiсть i мир, спокiй та щастя.
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Спаситель завжди був серйозним i цiлеспрямованим, але
нiколи не похмурим. Життя тих, котрi хочуть бути подiбними
до Нього, теж повинно стати серйозним та цiлеспрямованим,
— i тодi вони усвiдомлюватимуть глибоке значення особистої
[92] вiдповiдальностi. Легковажнiсть зникне, не буде галасливих
веселощiв i грубих жартiв. Релiгiя Iсуса Христа приносить
мир, подiбний до повноводної рiки. Вона не зменшує в нас
свiтла радостi, не пригнiчує веселого настрою i не затьмарює
сонячної посмiшки на обличчi. Христос прийшов у свiт не для
того, щоб Йому послужили, а щоб Самому служити. I якщо в
нашому серцi живе справжня любов, то ми будемо йти Його
слiдами.
Якщо ми думатимемо про поганi чи несправедливi вчинки
iнших людей, то не зможемо їх любити так, як Христос полюбив нас. Але коли нашi думки зосереджуватимуться на чудовiй
любовi та милосердi Христа, тодi ми зможемо виявляти такi
самi почуття до iнших. Ми повиннi любити та поважати iнших
незалежно вiд помилок, котрi ми не можемо не помiчати. Необхiдно виховувати в собi смиреннiсть i скромнiсть, терпеливе
i поблажливе ставлення до помилок ближнiх. Це знищить в
нас егоїзм i зробить нас великодушними. Псалмист сказав:
«Надiйся на Господа й добре чини, землю замешкуй та правди
дотримуй» (Псал.37:3). Надiйся на Господа! Кожен день несе
свої труднощi й турботи. Коли ми зустрiчаємося з ближнiми,
то як часто нарiкаємо на життя! Скiльки непотрiбних тривог
носимо в серцi, скiльки страху та занепокоєння вривається в
наше життя! Як часто тягар турбот настiльки пригнiчує нас, шо
ми зовсiм втрачаємо з поля зору милосердного та люблячого
Спасителя, Який завжди готовий виконати нашi прохання i
допомогти в будь-якiй бiдi. . .
Деякi люди живуть у постiйному страху i метушнi. Хоча
вони щодня оточенi очевидними доказами Божої любовi, користуються щедрими дарами Його батькiвської опiки, однак не
помiчають Його благословень. їхнi думки постiйно зосередженi
на рiзних неприємностях, котрi, на їхню думку, загрожують
їм у майбутньому. А якщо справдi виникають труднощi, то,
якими б незначними вони не були, так заслiплюють їх, що
люди перестають бачити численнi дари, за якi повиннi були б
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дякувати Боговi. Життєвi труднощi не наближують їх до Бога [93]
— єдиного Джерела допомоги, — а навпаки, вiддаляють вiд
Нього, викликаючи занепокоєння i нарiкання.
Чи можемо ми жити в такому невiр’ї? Чому ми такi невдячнi, такi недовiрливi? Адже Iсус — наш найкращий Друг, i
Небеса зацiкавленi в нашому добробутi. Не дозволяймо метушнi та тривогам повсякденного життя бентежити розум i
хвилювати серце! У протилежному випадку ми завжди будемо
знаходити причину для роздратування i збентеження. Не шукайте самотностi, вона ще бiльше залякує, тривожить i зовсiм
не допомагає долати перешкоди.
Можливо, ви зазнали невдачi у життєвих справах; вам загрожують збитки, а майбутнє здається похмурим i безперспективним? Не впадайте у вiдчай! Покладiть всi свої турботи
на Бога, будьте спокiйнi та бадьорi. Просiть у Бога мудростi,
щоб керувати своїми справами розумно, уникаючи втрат. Робiть усе залежне вiд вас, щоб досягти позитивних результатiв.
Iсус обiцяв нам Свою допомогу, але тiльки тодi, коли ми виконуватимемо свої обов’язки. Якщо ви повнiстю довiрились
вашому Всесильному Помiчниковi i зробили все, що могли,
— то можете смiливо i спокiйно дивитись у майбутнє.
Божа воля полягає не в тому, щоб Його дiти жили пiд тягарем турбот. Господь не обманює вас. Вiн не говорить вам: «Не
бiйся. На твоїй дорозi немає жодної небезпеки», бо Вiн знає,
що є i небезпеки, i випробування. Вiн вiдкрито говорить нам
про них. Бог не забирає Свiй народ зi свiту грiха та зла, але
вказує на безпечне сховище. Iсус молився за Своїх учнiв: «Не
молю, щоб Ти взяв їх зi свiту, але щоб зберiг їх вiд зла» (Йоан
17:15). Вiн сказав їм: «Страждання зазнаєте в свiтi, але будьте
вiдважнi: Я перемiг свiт» (Йоан 16:33). У Нагiрнiй проповiдi
Христос дав Своїм учням настанови про необхiднiсть повної
довiри Боговi. Вони були призначенi для того, щоб пiдбадьорювати Божих дiтей у всi часи. I для нас сьогоднi цi настанови
мiстять повчання й потiху. Спаситель звертав увагу Своїх послiдовникiв на птахiв, якi безжурно спiвають пiснi. I хоча вони
«не сiють i не жнуть», однак Отець Небесний пiклується про [94]
них. Далi Спаситель запитує: «Чи ж ви не багато вартнiшi за
них?» (Матв.6:26). Великий Бог пiклується про людей i тварин,
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простягаючи Свою руку i задовольняючи потреби Своїх створiнь. Вiн не залишає птахiв без уваги. I хоча не кладе їм їжу
в дзьоб, але передбачив все необхiдне для їхнього iснування:
птахи збирають зерна, якi Вiн розсипав для них, заготовляють
«будiвельний матерiал» для своїх гнiзд, годують пташенят. З
веселим спiвом вони звершують свою працю, тому що Отець
Небесний турбується про них. А чи ви не кращi за них? Ви здатнi мислити i свiдомо поклонятися Боговi, отже, чи не цiннiшi
вiд птахiв? Невже Творець i Охоронець нашого життя, Котрий
створив нас за Своєю подобою, не перейматиметься нашими
потребами, якщо ми покладемося на Нього?
Христос звернув увагу учнiв на рiзноманiтнiсть i велич
польових квiтiв з їх очевидною красою, якою небесний Отець
обдарував їх на знак Своєї любовi до людини. Вiн сказав:
«Подивiться на польовi лiлеї, як вони ростуть». Краса та простота цих квiтiв перевищує величнiстю розкiшнi царськi шати
Соломона. Найпрекраснiший одяг, створений людською майстернiстю, не може зрiвнятися з природною красою квiтiв,
створених Богом. Iсус запитує: «Коли ж траву польову, яка
сьогоднi є, а завтра кидають її в пiч, Бог так одягає, то чи ж
не краще одягне Вiн вас, маловiри?» (Матв.6:30). Якщо Бог
— Небесний Митець — обдарував простi квiти, що за один
день в’януть, такими нiжними i рiзноманiтними барвами, то чи
не бiльшою турботою огорне Вiн тих, кого створив за Своєю
подобою? Цi слова Христа засуджують замiшання, метушню i
сумнiв маловiрного серця. Господь бажає бачити Своїх синiв
i дочок щасливими, спокiйними i слухняними. Iсус говорить:
«Мир залишаю вам; Мiй мир даю вам: не так, як свiт дає, Я
даю вам. Серце ваше нехай не тривожиться i нехай не лякає[95] ться» (Йоан 14:27). I далi: «Це сказав Я вам, щоб радiсть Моя
перебувала у вас, i щоб радiсть ваша була повна» (Йоан 15:11).
Щастя, до якого ми прагнемо з корисливих мiркувань, вiдмовляючись вiд виконання власних обов’язкiв, не може бути
стiйким та тривалим; воно швидко минає i наповняє душу
почуттям самотностi та гiркоти. Лише служiння Боговi приносить радiсть та задоволення. Християнин не блукає сумнiвними
стежками, вiн не пiдвладний смутковi та розчаруванню. Навiть
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якщо ми не насолоджуємось утiхами в цьому життi, можемо з
радiстю надiятись на майбутнє вiчне життя.
Вже тут, на землi, християнин може зазнати радостi спiлкування з Христом, насолоджуватися свiтлом Його любовi, постiйно втiшатися Його присутнiстю. З кожним днем ми можемо
наближатися до Iсуса, набувати глибшого досвiду в пiзнаннi
Його любовi, подумки осягати славну небесну Вiтчизну. Тому
не втрачаймо надiї, i, як нiколи ранiше, сповняймося твердої рiшучостi та впевненостi. «До цього мiсця допомiг нам Господь»
(1Сам. 7:12) i допомагатиме до кiнця.
Пам’ятаймо незаперечнi докази того, що Господь зробив
для нас, аби вирвати iз руки ворога; пам’ятаймо всi благословення, якими Вiн нас обдарував; сльози, якi Вiн витер; труднощi,
якi Вiн усунув; болi, якi Вiн полегшив; страх, який Вiн прогнав; потреби, якi Вiн задовольнив; щедроти, якi Вiн послав
— i таким чином змiцнимося силою, щоб пройти решту нашої
земної подорожi.
Ми не можемо не думати про труднощi, котрi чекають
на нас у майбутнiй боротьбi. Але, оглядаючись у минуле i
дивлячись у майбутнє, скажемо: «До цього мiсця допомiг
нам Господь». «Як днi твої, примножуватиметься сила твоя»
(Втор.33:25). Господь не пошле нам випробування понад нашi сили. Тому працюватимемо там, куди Господь нас пошле,
i непохитно вiритимемо, що яким би не було випробування,
Господь дасть силу його витримати.
Прийде час, коли вiдчиняться небеснi брами для Божих
дiтей i з вуст Царя прекрасною музикою слави полинуть слова благословення: «Прийдiть, благословеннi Отця Небесного, [96]
вспадкуйте царство, уготоване вам вiд створення свiту» (Матв.
25:34).
Тодi вiдкупленi будуть ласкаво прийнятi в Небеснiй Вiтчизнi, яку приготував їм Iсус. їхнi новi спiвгромадяни вiдрiзнятимуться вiд тих, котрi оточували їх на грiшнiй землi. Там не
буде нечестивих i невiрних. Спасеннi спiлкуватимуться з тими,
хто перемiг сатану i силою Божої благодатi досягнув досконалостi характеру. Кожний грiховний нахил, недосконалiсть,
якi докучали їм на землi, будуть усуненi кров’ю Христа. Вони
будуть освiтленi Його славним сяйвом, що перевершує блиск
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сонця. В них засяє моральна краса та досконалiсть Христового
характеру. Як безгрiшнi iстоти, вони стоятимуть перед великим
бiлим престолом, роздiляючи велич i переваги ангелiв.
Дивлячись на славну спадщину, яка попереду, «який викуп
дасть людина за душу свою?» (Матв. 16:26). Вона може бути
бiдною, однак мати таке внутрiшнє багатство i гiднiсть, якими
свiт нiколи не мiг би її надiлити. Душа, спасенна й очищена
вiд грiха, повнiстю посвячена на служiння Боговi, є безцiнною
в очах Неба. У присутностi Бога та святих ангелiв Небеса
радiють кожнiй викупленiй душi, i лунає святий трiумфальний
гiмн перемоги.

