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Вiд видавцiв

З подякою Боговi пропонуємо українському читачевi перше
видання книги вiдомої богонатхненної християнської письмен-
ницi Еллен Уайт iз п’ятитомної серiї «Конфлiкт вiкiв».

Книга «Патрiархи i пророки» на основi Бiблiї вiдкриває
iсторiю походження планети Земля, людства i усього живого на
Землi, повiдомляє про трагедiю виникнення грiха i смертi, а та-
кож про наслiдки вiдступлення вiд Бога i Його благословенних
законiв.

Iсторична розповiдь закiнчується останнiми роками прав-
лiння iзраїльського царя Давида. Продовження цiєї унiкальної
iсторiї читач знайде у наступнiй книзi пiд назвою «Пророки i
царi».

У книзi використано чимало цитат iз Бiблiї. Оскiльки кни-
га видається в перiод, коли лише готується до друку нова
українська Бiблiя, перекладачi i лiтературнi редактори, став-
лячи за мету наблизити текст до сучасної української мови,
використовували усi iснуючi нинi переклади, а саме: Панте-
леймона Кулiша, Iвана Огiєнка, Iвана Хоменка (Святе Письмо)
та удосконалений у мовному планi переклад Нового Завiту,
здiйснений за iнiцiативою пастора Духонченка у Канадi в 1990
р. У книзi, значно меншим шрифтом, на полях вказанi сторiнки
англiйського оригiналу.

Книга «Патрiархи i пророки» видається в перiод станов-
лення української держави, удосконалення рiдної мови, коли
одночасно iснують по кiлька варiантiв правопису окремих слiв,
тому надiємось на порозумiння з боку найбiльш вимогливих
україномовних читачiв.

Молимося, щоб важлива iстина, викладена у цiй лiтера-
турнiй працi, стала рясним благословенням для усiх шукачiв
стежини, що провадить до втраченої небесної Батькiвщини. [6]
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Роздiл 1. Чому було допущено грiх?

«Бог є любов» (1Йоан 4:16). Любов — це Божа сутнiсть,
Його Закон. Так було завжди i так буде повiк. «...Всевишнiй,
Вiчноживий, Святий на iм’я, чиї шляхи вiчнi», Вiн не змiнює-
ться, бо в Ньому «нема перемiни чи тiнi перемiни» (Iсая 57:15;
Авак. 3:6; Якова 1:17).

Кожний прояв Його творчої сили є виявом безмежної лю-
бовi. Владарювання Боже мiстить у собi повноту благословень
для всiх створених iстот. Псалмист говорить: «Рамено Твоє
потужне, могутня, здiймається Твоя десниця. Справедливiсть
та право — основа Твого трону, ласка й вiрнiсть iдуть перед
Тобою. Блаженний народ, що вмiє веселитись; у свiтлi лиця
Твого, о Господи, вiн ходить. Iм’ям Твоїм радiють завжди, i
справедливiстю Твоєю iдуть вгору. Ти бо єси окраса їхньої
потуги, i Твоїм благоволiнням iде вгору рiг наш. Бо Господь
— щит наш, i Святий Iзраїля — Цар наш» (Псал. 89:14-19).

Iсторiя великої боротьби мiж добром i злом вiд того часу,
як вона вперше розпочалася, i до остаточного приборкання
повстання та цiлковитого викорiнення грiха, також є виявом
незмiнної Божої любовi.

Володар Всесвiту не був самотнiм у Своїх благодiяннях.
Вiн мав Спiльника, Котрий мiг належним чином оцiнити Його
намiри та подiлити з Ним радiсть, даючи щастя створеним
iстотам. «На початку було Слово, а Слово в Бога було, i Бог
було Слово. Воно в Бога було на початку» (Йоан 1:1) Христос, [8]
Слово, Єдинородний Божий, нероздiльний з Вiчним Отцем
— Єдиний за природою, характером i намiрами. Тiльки Вiн
Один мiг збагнути всi поради i задуми Божi. «I кликнуть iм’я
Йому: Дивний Порадник, Бог сильний, Отець вiчностi, Князь
миру» (Iсая 9:5).

Його походження «вiддавна... вiд днiв вiковiчних»
(Мих.5:1). Син Божий говорить про Себе як про мудрiсть:
«Господь мав Мене почином путi Своєї, перше з творiнь Його
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споконвiчних... вiд вiку, вiд початку, ранiше, нiж земля поста-
ла... Я була при Ньому, при роботi, Я була його втiхою щоденно,
усмiхалась перед Ним повсякчасно...» (Прип. 8:22-30).

Через Свого Сина Отець створив усiх небесних iстот. «...Бо
в Ньому все було створене, все... чи то престоли, чи то господ-
ства, чи властi, все було Ним i для Нього створене» (Колос.
1:16). Ангели — Божi службовi духи, в сяйвi свiтла, що вихо-
дить вiд присутностi Господа, на швидких крилах поспiшають
виконати Його волю. А владарює над ними Помазанець Божий,
Котрий є «сяйвом слави та образом iстоти Його» i «тримає усе
Словом сили Своєї» (Євр. 1:3). «Трон слави, високий вiд вiку»,
був мiсцем Його Святилища (Єрем. 17:12); «берло праведностi»
стало берлом Його царства (Євр. 1:8). «Перед лицем Його слава
та велич, сила й краса — у святинi Його» (Псал.96:6). «Милiсть
та правда — обличчя Твоє випереджують!» (Псал.89:15).

Правлiння Боже грунтується на Законi любовi, тому ща-
стя всiх розумних iстот залежить вiд повної згоди з великими
принципами справедливостi. Бог бажає, щоб усi створенi Ним
iстоти служили Йому з любовi, щоб це служiння було зумовле-
не розумiнням Його характеру. Вiн не знаходить задоволення у
вимушенiй покорi; Вiн дає кожному свободу волi, щоб люди
могли добровiльно служити Йому.

Доки усi створенi iстоти виявляли вiрнiсть закону любо-
вi, в усьому Божому Всесвiтi панувала досконала гармонiя.
Виконання волi Творця було радiстю для небесного воїнства.

Вiдображення Його слави та прославлення Його iменi при-
носило їм насолоду. А оскiльки Бога вони любили понад усе,
то й у ставленнi одне до одного виявляли довiр’я i безкорисли-
вiсть. Жодний фальшивий звук не порушував небесної гармонiї.
Але в цьому щасливому царствi вiдбулася перемiна. Знайшовся[9]
той, що порушив Закон свободи, дарований Богом усiм iсто-
там. Грiх зародився в тому, хто пiсля Христа був звеличений
Богом понад усiх, хто володiв найбiльшою могутнiстю i сла-
вою серед небожителiв. Люцифер — «син зiрницi», «святий i
непорочний» — був першим серед херувимiв-хоронителiв. Вiн
перебував у присутностi великого Творця, i промiння слави,
що оточувало вiчного Бога, осявало його. «Так говорить Го-
сподь Бог: Ти печать досконалостi, повен мудростi й корона
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краси. Ти перебував у Едемi, саду Божому : усякий дорогий
камiнь — на одежi твоїй... Ти помазаний херувим-хоронитель, i
Я поставив тебе на це; ти перебував на святiй горi Божiй, ти
ходив посеред огнистого камiння. Ти був бездоганний у своїх
дорогах вiд дня твого створення, аж поки не знайшлося в тобi
несправедливостi» (Єзек.28:12-15).

Поступово Люцифер викохав у собi прагнення до само-
звеличення. У Святому Письмi зазначається: «Високо неслось
твоє серце через красу твою; ти втратив свою мудрiсть через
свою красу» (Єзек.28:17). «Ти ж говорив у серцi своєму: „вище
зiр Божих поставлю престол свiй... уподiбнюсь Всевишньому»
(Iсая 14:13-14). Незважаючи на те, що вся слава Люцифера
походила вiд Бога, цей могутнiй ангел почав вважати її сво-
єю власною. Незадоволений своїм становищем, хоч вiн i був
вшанований бiльше за всiх небожителiв, Люцифер наважився
домагатися слави, що належала лише Творцевi. Замiсть того,
щоб спрямовувати увагу, любов i вiрнiсть усiх небожителiв до
Бога, вiн домагався, щоб вони вiддано служили йому, Люци-
феровi. Прагнучи слави, в яку безмежний Бог Отець зодягнув
Свого Сина, цей князь ангелiв домагався влади, що належала
Христу.

Таким чином була порушена досконала гармонiя небес.
Спроби Люцифера домогтися, щоб небожителi служили йому,
а не Творцевi, збентежили їх: вони вважали, що тiльки Бог
гiдний найвищої слави. На небеснiй нарадi ангели умовляли
Люцифера упокоритися. Син Божий показав йому велич, до-
броту i справедливiсть Творця, священну, незмiнну природу
Його Закону. Порядок на небесах встановив Сам Бог; порушив-
ши його, Люцифер зганьбив би свого Творця i прирiк себе на [10]
загибель. Однак це застереження, сповнене безмежної любовi
та спiвчуття, лише викликало в нього дух опору. Люцифер до-
зволив почуттю заздростi до Христа взяти гору, i вiн сповнився
ще бiльшої рiшучостi.

Заперечити верховну владу Божого Сина, щоб таким чином
пiддати сумнiву мудрiсть i любов Божу, стало метою князя
ангелiв. Для здiйснення плану необхiдно було мобiлiзувати всю
силу його надзвичайного розуму, який давав змогу Люциферовi
посiдати серед воїнства Божого перше мiсце пiсля Христа. Але
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Той, Хто дав свободу волi всiм створеним Ним iстотам, подбав i
про те, щоб нiхто не залишився беззахисним перед оманливою
вигадкою, за допомогою якої бунтiвник намагався виправдати
себе. Перш нiж розпочнеться велика боротьба, всi небожителi
мали отримати чiтке уявлення про волю Господа, Чия мудрiсть
i доброта були джерелом радостi.

Цар Всесвiту скликав усi небеснi воїнства, аби в їхнiй при-
сутностi показати справжнє становище, яке обiймав Його Син,
та Своє ставлення до всiх створених iстот. Престол Бога Отця
належав як Йому, так i Синовi Божому; слава Вiчного i Сущо-
го огортала Обох. Перед троном зiбралися незлiченнi сонми
святих ангелiв, «десятки тисяч раз по десять тисяч i тисячi
тисяч» (Вiдкр.5:11); ангели, якi посiдали найвище становище
як служителi та пiдданi, радiли у сяйвi свiтла, яке випромi-
нювала присутнiсть Божества. Цар Всесвiту проголосив перед
усiма зiбраними небожителями, що нiкому, окрiм Христа, Єди-
нородного Божого, не можуть вiдкритися Його намiри у всiй
повнотi i що Христовi належить виконати величнi задуми Його
волi. Син Божий виконав волю Отця при створеннi всiх не-
бесних воїнств, а тому Його, як i Бога, належить шанувати i
виявляти Йому вiрнiсть. Христос, як i ранiше, мав явити бо-
жественну силу при створеннi Землi та її мешканцiв. Проте в
усьому цьому Вiн шукав не влади для Себе або самозвеличення
всупереч Божому плану, а слави для Отця, прагнучи здiйснити
Його намiри, сповненi милосердя й любовi.

Ангели з радiстю визнали верховну владу Христа i впали
перед Ним на доказ своєї любовi й обожнювання. Люцифер
також схилився з ними, але в його серцi точилася незрозумiла[11]
йому самому запекла боротьба. Iстина, справедливiсть i вiр-
нiсть воювали зi заздрiстю i ревнощами. Здавалося, настрiй
святих ангелiв на деякий час передався i йому! У той час,
як мелодiйнi акорди похвального спiву, пiдхопленi тисячами
радiсних голосiв, линули у височiнь, вiн, здавалося, звiльнився
вiд духа зла; все його єство сповнилось невимовної любовi;
його душа, як i всiх безгрiшних небожителiв, линула в лю-
бовi до Отця i Сина. Але ось його серце знову сповнилося
гордощами вiд оточуючої його слави. Ним знову опанувало
бажання бути вищим за iнших, i заздрiсть до Христа спала-
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хнула з новою силою. Люцифер не оцiнив високих почестей;
яких удостоївся, — особливих дарiв Божих, i тому не вiдчував
вдячностi до свого Творця. Вiн тiшився власною красою i тим
високим становищем, яке обiймав; вiн прагнув стати рiвним
Боговi. Небесне воїнство любило й шанувало його; ангели iз
задоволенням виконували його накази; вiн був зодягнений у
мудрiсть i славу, що перевершувала їх власну. Та все ж Божий
Син стояв вище за нього, — як Той, Котрий був рiвний у силi
та владi Отцевi. Христос брав участь у нарадах Свого Отця, в
той час як Люциферовi не були вiдкритi Божi задуми. «Чому,
— запитував цей могутнiй ангел, — Христос володiє верховною
владою? Чому Його величають бiльше за Люцифера?»

Негайно залишивши мiсце присутностi Божої, Люцифер
вирiшив сiяти дух незадоволення серед ангелiв. Вiн дiяв iз
дивовижною обережнiстю i деякий час приховував свою справ-
жню мету, вдаючи, нiбито благоговiє перед Богом. Вiн почав
сiяти сумнiв щодо Законiв, якими керувалися небеснi iстоти,
мимохiдь зауважуючи, що Закони, можливо, й необхiднi для
мешканцiв свiтiв, але ангели, як висо- коорганiзованi iстоти,
не потребують таких обмежень, бо в усiх своїх дiях можуть
керуватися власною мудрiстю. Вiн запевняв ангелiв, що такi
iстоти, як вони, не можуть зганьбити Бога, бо всi їхнi думки
святi i згрiшити їм неможливо, як i Самому Боговi. Звеличення
Божого Сина нарiвнi з Отцем було представлене як неспра-
ведливiсть щодо Люцифера, котрий, за його словами, також
мав право на поклонiння i честь. Вiн дав їм зрозумiти: якщо
князевi ангелiв вдасться здобути належне йому високе станови- [12]
ще, то це буде великим благом для всього небесного воїнства,
бо його мета — свобода для всiх. Але тепер прийшов кiнець
навiть тiй свободi, якою вони користувалися ранiше, бо над
ними поставили необмеженого у владi Правителя, перед авто-
ритетом Котрого мав схилятися кожний. За допомогою таких
майстерно сплетених хитрощiв та обману Люцифер швидко
досягав успiху в небесних дворах.

Влада, що належала Христовi, та Його становище залиша-
лися незмiнними. I тiльки заздрiсть Люцифера, поширювана
ним неправда, його вимоги бути рiвним Христовi викликали
необхiднiсть показати всiм небожителям справжнє становище
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Божого Сина, яким воно було вiд початку. Проте багато хто з
ангелiв були заслiпленi пiдступнiстю Люцифера.

Скориставшись любов’ю i довiр’ям святих, пiдлеглих йому
iстот, Люцифер з такою майстернiстю вселив у їхнiй розум
сумнiв i незадоволення, що робота, яку вiн здiйснював, зали-
шалася якийсь час прихованою. Божi задуми Люцифер подавав
у фальшивому свiтлi, хибно витлумачуючи i перекручуючи їх,
аби викликати суперечностi та незадоволення. За допомогою
лукавства вiн довiдувався про настрiй та погляди тих, хто слу-
хав його, а потiм, коли це було йому вигiдно, перекручував
їхнi слова на доказ того, що й ангели нiбито не зовсiм згоднi
з правлiнням Бога. Пiдкреслюючи свою абсолютну вiрнiсть
Боговi, вiн наполягав на змiнi Законiв небес, що буцiмто не-
обхiдно для змiцнення божественного правлiння. Так, сiючи
серед пiдлеглих йому ангелiв ненависть до Божого Закону та
надiляючи їх почуттям незадоволення, яке було властиве йому
самому, Люцифер робив вигляд, що намагається усунути це
незадоволення i примирити обурених ангелiв зi статутом небес.
Таємно роздмухуючи бунтарський дух незгоди, вiн водночас з
неперевершеною майстернiстю переконував оточуючих, що йо-
го єдина мета полягає в тому, щоб зберегти вiрнiсть, гармонiю
i мир.

Породжений таким чином дух незадоволення здiйснював
свою згубну роботу. Хоч справа ще не дiйшла до вiдкритого
повстання, проте суперечностi помiж ангелами непо- мiтно[13]
зростали. Знайшлися й такi, котрi з прихильнiстю прислухали-
ся до звинувачень Люцифера на адресу Божого правлiння. Хоча
ранiше вони були абсолютно згоднi з порядком, встановленим
Богом, Зараз, однак, почували себе незадоволеними та неща-
сними вiд того, що не могли збагнути Його безмежних задумiв.
Їм не подобалося й те, що Бог так звеличив Христа. Тепер
вони були готовi пiдтримати i наступну вимогу Люцифера —
стати рiвним Божому Синовi. Проте ангели, котрi залишалися
вiрними i вiдданими, вiдстоювали мудрiсть i справедливiсть
божественного правлiння та намагалися примирити цю неза-
доволену iстоту з Божою волею. Христос — Син Божий! Вiн
був одне з Богом перше, нiж були створенi ангели, i завжди
перебував по правицi Отця. Його верховна влада, так багата на
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благословення для всiх, що перебувають пiд Його милостивим
покровительством, ранiше нiколи не викликала сумнiву. Досi
нiщо не порушувало гармонiю Небес. Чому ж тепер виникла
незгода? Ангели, якi зберiгали вiрнiсть, розумiли, що ця не-
згода може призвести лише до жахливих наслiдкiв, i зi щирим
благанням радили невдоволеним ангелам вiдмовитися вiд свого
намiру i залишатися вiрними Боговi та Його правлiнню.

З великим милосердям, притаманним божественному хара-
ктеру, Бог довго терпiв дiї Люцифера. Нiколи ранiше на небесах
не виявлявся дух незгоди i незадоволення. Це було щось нове
— дивне, незрозумiле, таємниче. Люцифер i сам спочатку не
розумiв справжньої природи своїх почуттiв; деякий час вiн не
наважувався висловлювати свої думки i намiри, проте й не до-
кладав зусиль, щоб вiдiгнати їх вiд себе. Вiн не усвiдомлював,
до чого це призведе. Було зроблене все, на що тiльки здатнi
безмежна любов i мудрiсть, аби переконати Люцифера в його
помилцi. Безпiдставнiсть його незадоволення, наслiдки його
заколоту — усе це було вiдкрите йому. Люцифер зрозумiв, що
вiн неправий. Вiн бачив, що «Господь справедливий на кожнiй
дорозi Своїй i святий у всiх Своїх учинках» (Псал.145:17), що
божественнi Закони справедливi i вiн мусить визнати це перед
усiм Небом. Якби Люцифер так i вчинив, вiн врятував би себе i
багатьох ангелiв. Тодi вiн ще не вiдвернувся повнiстю вiд Бога. [14]
Хоча й не був херувимом-хоронителем, проте був би понов-
лений у своїх колишнiх правах, якби виявив бажання прийти
до Бога, визнаючи мудрiсть Творця та задовольнившись тим
мiсцем, яке призначив йому Бог у Своєму великому Планi.
Надiйшов час для прийняття остаточного рiшення, i вiн мав
або повнiстю пiдкоритися божественнiй владi, або вiдверто
заявити про повстання. Вiн уже майже вирiшив повернутися
до свого Творця, одначе гордiсть не дозволила йому зробити
це. Визнати перед усiма власну провину, погодитися з тим,
що його домисли були далекими вiд правди, та цiлковито пiд-
коритися владi, несправедливiсть якої вiн намагався довести,
— вважалось надто великою жертвою для того, хто ранiше був
удостоєний такої великої честi.

З глибоким спiвчуттям милосердний Творець намагався
врятувати Люцифера та його прихильникiв iз безоднi погибелi,
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в яку вони вже готовi були поринути. Проте Його милiсть була
хибно витлумачена. Люцифер сприйняв Боже довготерпiння
як доказ власної переваги, як знак того, що прийде час, коли
Дар Всесвiту поступиться перед його вимогами. Якщо ангели
й далi будуть твердо пiдтримувати його, запевняв Люцифер, то
вони ще зможуть домогтися всього, чого бажають. Люцифер
вперто вiдстоював власнi позицiї, розпочавши, таким чином,
велику боротьбу зi своїм Творцем. Ось так Люцифер, «свi-
тлоносний», причетний до Божої слави, прислуговуючи й бiля
Його трону, через грiх став сатаною, противником Бога i святих
iстот та губителем тих, котрi за велiнням Небес залишилися пiд
його керiвництвом i опiкою. З презирством, вiдкинувши докази
та вмовляння вiрних ангелiв, вiн проголосив їх обманутими
рабами. Перевагу, що надавалася Христовi, вiн назвав виявом
несправедливостi як щодо себе, так i всiх мешканцiв небес, i
проголосив, що не збирається бiльше терпiти такого посягання
на свої та їхнi права. Вiн нiколи вже бiльше не визнає верхов-
ної влади Христа. Вiн твердо вирiшив домогтися слави, яка,
за його думкою, призначена для нього, та закликав усiх, хто
бажає стати його послiдовником, згуртуватися пiд його прово-
дом. Тим, хто приєднається до нього, вiн обiцяв нове i краще[15]
правлiння, коли кожний буде користуватися повною свободою.
Велика кiлькiсть ангелiв висловила бажання слiдувати за ним.
Задоволений прихильнiстю, з якою були сприйнятi його дiї, вiн
сподiвався привернути на свiй бiк усiх ангелiв i стати рiвним
Самому Боговi, щоб тримати в покорi усiх небожителiв.

Але й тодi вiрнi ангели переконували Люцифера та його
прибiчникiв пiдкоритися Боговi; вони говорили їм про резуль-
тати, якi неминуче чекали на них у тому випадку, якщо тi
вiдмовляться пiдкоритися, — Той, Хто сотворив їх, зруйнує
їхню владу та належним чином покарає за зухвалу бунтiв-
ливiсть. Жодний ангел не може безкарно опиратися Божому
Законовi, який є святим, як i Сам Бог. Вони застерiгали всiх не
слухатися оманливих слiв Люцифера та умовляли його негайно
з’явитися зi своїми прихильниками перед лице Боже, визнаючи
перед Ним власну помилку, котра спонукала їх пiддати сумнiву
Божу мудрiсть i владу.



Чому було допущено грiх? 15

Багато хто були схильнi прислухатися до цих порад, розкая-
тись у своїй невiрностi, щоб знову знайти ласку в Отця i Сина.
Але в Люцифера був напоготовi новий обман. Тепер вправний
заколотник проголосив, що ангели, котрi згуртувалися навколо
нього, зайшли в своїх дiях надто далеко, щоб можна було по-
вернутися назад; вiн запевняв їх у тому, що добре обiзнаний
з божественним Законом i добре знає: на пiдставi його вимог
Бог нiколи не зможе простити їх. Вiн проголосив, що всi, хто
забажає пiдкоритися авторитетовi Небес, будуть позбавленi
свого сану й почестей. Що ж до нього, то вiн бiльше нiколи
не визнає влади Христа. Єдине, що лишається йому та його
прихильникам, — говорив сатана, — це вiдстоювати власну
свободу та силою здобути права, яких їм не бажають надати.

Вiдносно сатани, то вiн справдi зайшов у своїх дiях надто
далеко, аби повернутися назад. Але цього не можна було ска-
зати про тих, котрi були заслiпленi його хитрощами. Для них
поради й умовляння вiрних ангелiв вiдчинили дверi надiї; якщо
б вони прислухалися до застережень, то могли б звiльнитися з
пастки сатани. Але вони дозволили гордощам, прихильностi
до свого вождя та бажанню необмеженої свободи настiльки за- [16]
полонити їх, що врештi-решт залишилися глухими до благань
божественної любовi та милостi.

Бог дозволив сатанi дiяти доти, доки дух невдоволення не
перетворився на вiдкритий бунт. Потрiбно було, щоб вiн пов-
нiстю виявив свої плани, аби кожний мiг побачити справжнiй
характер i прагнення Люцифера. Помазаний херувим обiймав
високе становище; його палко любили всi небожителi, вiн мав
великий вплив на них. Боже правлiння поширювалося не тiльки
на мешканцiв небес, а й на всi створенi Ним свiти; i Люци-
фер сподiвався, що, коли йому вдасться повести за собою у
повстаннi небесних ангелiв, вiн зможе зробити це й з усiма
свiтами. Вiн вмiло вiдстоював власну точку зору, вдаючись
до софiстики та обману задля досягнення мети. Його сила
зваблення була вельми великою.

Зодягнувшись в одяг неправди, вiн досягав успiху. Всi його
вчинки були настiльки оповитi таємницею, що ангелам бу-
ло важко виявити справжнiй характер його дiй. Доки його
плани не були розкритi, неможливо було побачити, яке зло
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вони собою являли; незадоволення сатани не сприймалося як
бунт. Навiть вiрнi ангели не могли цiлком розпiзнати характер
Люцифера та усвiдомити, до чого можуть призвести його дiї.
Спочатку Люцифер так провадив свою зваблюючу роботу, що
сам залишався поза пiдозрами. Ангелiв, яких йому не вдалося
повнiстю перетягнути на свiй бiк, вiн звинувачував у байду-
жостi до iнтересiв небожителiв. Вiн звинувачував їх саме в
тих дiях, якi чинив сам. Його полiтика полягала в тому, щоб
за допомогою хитрощiв та лукавства створити хибне уявлення
щодо намiрiв Божих. Те, що було простим i зрозумiлим, вiн
зодягав у покров таємничостi та, майстерно спотворюючи про-
стi вимоги Єгови, примушував ангелiв сумнiватися в них. А
високе становище, вiдведене йому в Божественному правлiннi,
надавало ще бiльшої ваги його заявам.

Бог мiг користуватися лише тими засобами, якi узгоджува-
лися з принципами iстини та праведностi. Сатана ж мiг засто-
совувати методи, неприйнятнi для Бога, — лестощi й обман. Вiн
прагнув спотворити Слово Боже та викликати хибне уявлення
про Його правлiння, заявляючи, що Бог чинить несправедли-[17]
вiсть, нав’язуючи Свої Закони ангелам i вимагаючи послуху
й покори вiд створених Ним iстот. Люцифер шукав тiльки
самозвеличення. З цiєї причини необхiдно було показати небо-
жителям i мешканцям усiх свiтiв, що Боже правлiння є справе-
дливим, а Його Закон — досконалим. Сатана ж викладав всю
справу так, нiби саме вiн прагнув добра для Всесвiту. Усiм
потрiбно було зрозумiти дiйсний характер узурпатора та йо-
го справжню мету. Необхiдний був якийсь час, аби лихi дiї
викрили Люцифера.

В суперечностях, до яких призвела на небесах поведiнка
сатани, вiн звинувачував Бога та принципи Його правлiння.

Вiн стверджував, що усе зло — це результат божественного
керiвництва. Оскiльки Люцифер проголосив, що його єдине ба-
жання — полiпшити Закони Єгови, Бог дозволив йому розкрити
справжню суть вимог, показавши, до чого можуть призвести
запропонованi ним змiни в божественному Законi. Сатану мали
засудити його власнi дiї. Вiд самого початку вiн запевняв у сво-
їй непричетностi до повстання. Всесвiт повинен був побачити,
як буде викрито ошуканця.
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Безмежна мудрiсть не знищила сатану навiть тодi, коли вiн
був скинутий з неба. Оскiльки Бог може прийняти тiльки слу-
жiння любовi, то вiрнiсть Його творiнь повинна грунтуватися
на переконаностi в Його справедливостi та доброзичливостi.
Мешканцi Небес та iнших свiтiв, котрi не були готовими зро-
зумiти природу грiха та його наслiдки, не могли б побачити
справедливостi Божої у знищеннi сатани. Якби вiн був знище-
ний одразу, дехто почав би служити Боговi не з почуття любовi,
а через страх. Такими методами неможливо було позбутися
впливу сатани i повнiстю звiльнитися вiд духу повстання. За-
для добра Всесвiту впродовж вiкiв йому була дана змога бiльш
повно виявити свої плани, аби все творiння могло побачити
у правдивому свiтлi, що являють собою звинувачення боже-
ственної форми правлiння, а справедливiсть i милiсть Божа
та непорушнiсть Його Закону бiльше нiколи не пiддавались
сумнiву.

Повстання сатани мало стати уроком для Всесвiту на усi
прийдешнi вiки — вiчним свiдченням згубностi природи грiха
та його жахливих наслiдкiв. Панування сатани, результати його [18]
впливу як на людей, так i на ангелiв, повиннi були показати,
до чого може призвести усунення божественної влади. Це ма-
ло також свiдчити про те, що своїм добробутом усi створенi
Богом iстоти завдячують божественному правлiнню. Таким
чином, iсторiя цього жахливого експерименту, що вилився у
повстання, має вiчно застерiгати святi iстоти, оберiгаючи їх вiд
неправильного уявлення щодо природи грiха, вiд скоєння грiха
та покарання за нього. Лише Той, Хто керує Всесвiтом, бачить
кiнець вiд початку; Вiн Той, перед Ким вiдкритi всi таємницi
як минулого, так i майбутнього; Вiн за всiм горем, темрявою
та руйнацiєю, спричиненими грiхом, бачить здiйснення Своїх
намiрiв любовi та благословення. Хоча «хмара та морок круг
Нього», але «справедливiсть та право — пiдстава престолу Йо-
го» (Псал.97:2). Прийде день, коли мешканцi Всесвiту — тi,
що зберегли вiрнiсть, а також невiрнi, зрозумiють це. «Дiло
Його досконале, всi бо дороги Його справедливi, — Бог вiр-
ний, i кривди немає в Ньому, справедливий i праведний Вiн»
(Втор.32:4). [19]



Роздiл 2. Творiння

За основу цього роздiлу взято книгу Буття 1-2

«Словом Господнiм учинене небо, а подихом уст Його все
його вiйсько... Бо сказав Вiн — i сталось, наказав — i з’явилось»
(Псал.33:6,9). «Землю Ти вгрунтував на основах її, щоб на вiчнi
вiки вона не захиталась» (Псал. 104:5).

Коли Земля вийшла з рук Творця, вона була напрочуд гар-
ною. Її поверхня не була одноманiтною; її вкривали гори, па-
горби та рiвнини, величнi рiки та чудовi озера; гори не були
неприступними й суворими на вигляд, з багатьма стрiмкими
пiдйомами та жахливими прiрвами, як за наших днiв; гостро-
верхi скелястi виступи спочивали пiд шаром родючого фунту,
вкритого розкiшною рослиннiстю. Не було анi огидних болiт,
анi безплiдних пустель. Всюди тiшили око грацiознi кущi та
нiжнi квiти. Вершини пагорбiв прикрашали дерева, набагато
величнiшi за тi, якi iснують сьогоднi. Повiтря, не заражене
шкiдливими випаровуваннями, було чисте й здорове. Поряд з
красою такого ландшафту тьмянiють сади найпишнiших пала-
цiв. Сонми ангелiв насолоджувались цiєю картиною, радiючи
прекрасному твориву Божому.

Пiсля того як була створена земля з її рiзноманiтним тва-
ринним i рослинним свiтом, людина, вiнець Божого творiння,
для якої й була приготовлена прекрасна Земля, вийшла на аре-
ну дiй. Людинi було дане владарювання над усiм, що бачило її
око; Бог сказав: «Створiмо людину за образом Нашим, за подо-
бою Нашою, i хай панують... над усiєю землею... I Бог на Свiй
образ людину створив... як чоловiка та жiнку створив їх». Тут
ясно говориться про походження людського роду; божественнi
слова настiльки зрозумiло викладенi, що виключають будь-яку
можливiсть неправильних висновкiв. Бог створив людину за
Своєю подобою. Тут немає нiяких таємниць. Немає жодної
пiдстави для припущення, нiбито людина виникла внаслiдок
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поступового розвитку нижчих форм тваринного або рослинно-
го свiту. Таке вчення зводить велику роботу Творця до рiвня
обмежених, людських уявлень. Люди настiльки сповненi рi-
шучостi позбавити Бога верховної влади над Всесвiтом, що
принизили людину, шляхом обману позбавивши її достоїнства,
пов’язаного з її походженням. Той, Хто створив зорянi свiти
вгорi та мистецьки забарвив польовi квiти, Хто сповнив небо й
землю чудесними ознаками Своєї сили, пiдiйшовши до завер-
шення Своєї славної справи i вирiшивши поставити володаря
над прекрасною Землею, подбав про те, щоб створена Ним
iстота була гiдною руки, котра дала їй життя. Родовiд людства,
яким його подає Богом натхнене Слово, пов’язує походження
людського роду не з мiкроорганiзмами на певнiй стадiї роз-
витку, молюсками та членистоногими, а з великим Творцем.
Адам — син Божий, незважаючи на те, що був створений з
пороху земного. [20]

Адам, як представник Бога, був поставлений над нижчими
iстотами. Вони не могли зрозумiти й визнати верховну владу
Бога, проте були надiленi здатнiстю любити людину i служити
їй. Псалмист говорить: «Учинив Ти його володарем творива рук
Своїх, все пiд ноги йому вмiстив: ...польову звiрину, птаство
небесне... i все, що морськими дорогами ходить» (Псал.8:7-9).

У людинi втiлився образ Божий, вона уподiбнювалась до
Нього i зовнi, i за своїм характером. Один лише Христос є
«образом iстоти» Отця (Євр. 1:3), однак людина створена за
Божою подобою. Її природа перебувала в гармонiї з Божою
волею, розум був здатний збагнути божественнi iстини; почуття
були чистими, а пристрастi та бажання пiдкорялися розуму.
Людина була святою i щасливою, оскiльки мала Божу подобу i
жила в цiлковитому послусi Його волi. [21]

Створена руками Творця, людина була високою на зрiст iз
бездоганними пропорцiями. Її обличчя пашiло здоровим ру-
м’янцем, випромiнювало радiсть життя. Адам був набагато
вищим на зрiст вiд сучасних мешканцiв Землi. Єва — дещо
нижча вiд Адама, проте шляхетної постави i чудової вроди. Без-
грiшна пара не носила одягу; вони, як i ангели, були зодягненi
в сяйво свiтла i слави. I доки люди залишалися слухняними
Боговi, цi шати свiтла вкривали їх.
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Створивши Адама, Бог провiв перед ним усiх тварин, аби
кожнiй з них вiн дав iм’я. Адам бачив, що кожний мав пару,
але серед них «помочi не знайшлося, щоб подiбна до нього
була». Серед усiх створених Богом iстот на Землi не було нiко-
го, рiвного людинi. I Бог сказав: «Недобре, щоб бути чоловiку
самотнiм. Створю йому помiч, подiбну до нього». Людина не
створена для самотнього життя; вона не була позбавлена рис
товариськостi. Без дружнiх взаємин чарiвнi краєвиди Едему та
приємнi заняття в саду не приносили Адамовi повного щастя.
Навiть спiлкування з ангелами не могло задовольнити його по-
треби в спiвчуттi та дружбi. Серед iстот, що оточували Адама,
не було подiбної до нього, котра б кохала його i була коханою.
Сам Бог дав Адамовi супутницю. Вiн подбав про «помiч, по-
дiбну до нього», — помiчницю, гiдну його супутницю, котра
в любовi та взаєморозумiннi була б одне з ним. Єва створена
з ребра, узятого вiд Адама. Це означало, що вона не повинна
була анi керувати ним, як голова, анi бути кинутою пiд ноги i
зневаженою; вона мала стати поруч з ним, як рiвна йому, котру
вiн мав любити та захищати. Частка Адамова, кiстка вiд кiсток
i тiло вiд тiла його, — вона була другим «я». Це свiдчить проте,
наскiльки тiсним i нiжним мав бути зв’язок мiж ними. «Бо нi-
коли нiхто не зненавидiв власного тiла, а годує та грiє його...»
(Ефес.5:29). «Покине тому чоловiк свого батька та матiр свою,
та пристане до жiнки своєї, — i стануть вони одним тiлом»
(Бут.2:24).

Бог благословив перший шлюб. Отже, автором цього уста-
новлення є Творець Всесвiту. «Шлюб є почесний» (Євр. 13:4).[22]
Це один з перших дарiв, якi Бог дав людинi, i є однiєю з двох
постанов, якi пiсля грiхопадiння Адам винiс iз собою за ворота
раю. Коли в шлюбi керуються божественними принципами та
пiдкоряються їм, вiн буде благословенням та допоможе збе-
регти моральну чистоту i щастя людського роду. Такий шлюб
задовольняє соцiальнi запити i пiдносить людину у фiзичному,
iнтелектуальному та моральному вiдношеннях.

«I насадив Господь Бог рай в Едемi на сходi, i там оселив
людину, що створив». Усе, створене Богом, було вершиною
краси, i для щастя святої пари, здавалося, не бракувало нiчого.
Але Творець дав їм ще один доказ Своєї любовi, приготувавши
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сад, який мав стати їхньою домiвкою. У цьому саду росли
дерева усiх видiв, рясно вкритi запашними, приємними на смак
плодами. Там були чудовi, грацiознi на вигляд винограднi лози,
що спиналися догори; їхнi гiлки згиналися пiд тягарем спо-
кусливих плодiв, найрiзноманiтнiших i найбагатших вiдтiнкiв.
Адам i Єва доглядали за вiттям виноградної лози, надаючи їм
форми альтанки; ця споруда з живого вiття, вкритого листям
i плодами, служила для них оселею. Там також було багато
запашних барвистих квiтiв. Посеред саду стояло дерево жит-
тя, перевершуючи своєю славою усi iншi дерева. Його плоди
нагадували собою золотi та срiбнi яблука, якi мали силу про-
довжувати життя. Робота творiння була завершеною. «I були
скiнченi небо й земля, i все воїнство їхнє». «I побачив Бог усе,
що вчинив. I ото, — вельми добре воно!». На землi квiтнув
Едемський сад. Адам i Єва мали вiльний доступ до дерева
життя. Жодна пляма грiха або тiнь смертi не затьмарювали пре-
красне творiння. «Разом спiвали всi зорi пораннi та радiсний
оклик здiймали всi Божi сини» (Йов 38:7).

Великий Єгова заклав основи Землi, зодягнув увесь свiт у
красу i наповнив його всiм корисним для людини. Усi чудеса
землi й моря створенi Ним. Велика робота творiння була за-
кiнчена за шiсть днiв. I Бог «вiдпочив у днi сьомiм вiд усiєї
працi Своєї, яку був чинив. I поблагословив Бог день сьомий,
i його освятив, бо в нiм вiдпочив Вiн вiд усiєї працi Своєї,
яку, чинячи, Бог був створив». З великим задоволенням Бог
дивився на дiю Своїх рук. Усе було досконалим, гiдним боже- [23]
ственного Автора; i Вiн спочив не тому, що вiдчував утому,
а просто насолоджувався плодами Своєї мудростi, доброти i
вiдкриттям Своєї слави.

Пiсля того, як Бог задовольнився спокоєм сьомого дня,
Вiн освятив його, вiдокремив як день вiдпочинку для лю-

дини. Цього святого дня людина, наслiдуючи приклад Творця,
повинна спочивати, щоб, милуючись небесами i землею, розду-
мувати про великi дiла Бога-Творця; щоб її серце, зауважуючи
докази божественної мудростi та доброти, сповнювалося лю-
бовi й пошани до свого Творця.

Благословляючи сьомий день, Бог тим самим встановив у
Едемi пам’ятник Своїй творчiй працi. Субота була дана Адамо-
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вi — батьковi та представниковi усiєї людської родини. Дотри-
манням суботи всi тi, що житимуть на Землi, мали засвiдчувати
свою вдячнiсть та визнання того, що Бог є їхнiм Творцем i
законним Повелителем; що вони є дiлом рук Божих, пiдданими
Його царства.

Отже, ця постанова була дана усьому людству i мала слу-
жити постiйним нагадуванням. У нiй не мiстилося нiчого не-
розумного, i вона не призначалась лише для якогось певного
народу.

Бог бачив, що субота вельми важлива для людини навiть у
раю. Людина мала потребу, щоб в один iз семи днiв залишити
усi свої заняття й iнтереси та глибоко роздумувати над дiлами
Божими, прославляючи Його силу й доброту. Субота повинна
була нагадувати їй про Бога, викликаючи почуття вдячностi за
те, що все, чим вона насолоджувалася i чим володiла, вийшло
з добродiйної руки Творця.

Бог бажає, щоб у суботу людина спрямовувала свiй по-
гляд на Його дiла творiння. Природа звертається до свiдомостi
людей, свiдкуючи про живого Бога, Творця i Верховного Пра-
вителя. «Небо звiщає про Божу славу, а про чин Його рук
розказує небосхил. Оповiщує день дневi слово, а нiч ночi пока-
зує думку» (Псал. 19:1-2). Краса, в котру зодягнена Земля, є
знаком Божої любовi. Ми можемо бачити її у шпилястих горах,
величних деревах, у бруньках, що розкриваються, та нiжних
квiтах. Усе свiдчить нам про Бога. Субота вiчно нагадуватиме
нам про Творця, пропонуючи людям вiдкрити велику книгу[24]
природи та читати в нiй про мудрiсть, силу i любов Господа.

Нашi прабатьки були створенi невинними i святими, про-
те не були позбавленi можливостi згрiшити. Бог створив їх
вiльними у моральному вiдношеннi, здатними оцi- нити Його
мудрiсть i доброчиннiсть Божих вимог. Їй була надана повна
свобода виявляти послух або ж утримуватися вiд нього. Вони
могли радiти спiлкуванню з Богом i святими ангелами, але
перш нiж бути визнаними за надiйних, яким може належати
вiчнiсть, вони мали пройти випробування на вiрнiсть. Вже на
свiтанку свого iснування людина пройшла випробування, ме-
тою якого було визначити, чи має вона бажання потурати собi
— фатальну пристрасть, яка становила основу падiння сатани.
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Дерево пiзнання росло поруч з деревом життя посеред саду
i мало стати засобом випробування послуху, вiри та любовi
наших прабатькiв, їм дозволялося споживати плоди з кожного
iншого дерева, однак пiд страхом смертi заборонялося робити
це з плодами дерева пiзнання. На першу пару людей також че-
кали спокуси сатани, але якби вони витримали випробування,
то, врештi-решт, були б захищенi вiд його сили, користуючись
вiчною прихильнiстю Бога.

Бог пiдкорив людину владi Закону, виконання якого є необ-
хiдною умовою iснування. Людина — пiддана божественного
правлiння, а без Закону не може iснувати жодний керiвний
устрiй. Бог мiг би створити людину не здатною порушува-
ти Його Закон; Вiн мiг би втримати руку Адама, щоб той не
торкнувся забороненого плоду; але в такому разi людина не
була б вiльною в моральному вiдношеннi iстотою, а звичайним
автоматом. Без свободи вибору її послух не був би добровiль-
ним, а вимушеним. За таких умов не вiдбувається становлення
характеру.

Такий пiдхiд був несумiсний з Планом, який мав Бог щодо
мешканцiв iнших свiтiв. Це принизило б гiднiсть людини як
розумної iстоти та пiдтвердило б звинувачення у деспотизмi,
кинуте Боговi сатаною.

Бог створив людину праведною. Вiн надiлив її шляхетними
рисами характеру без будь-якої схильностi до зла, блискучими [25]
розумовими здiбностями i створив найсприятливiшi умови,
щоб людина могла залишатися вiрною. Повний i постiйний
послух був умовою вiчного щастя. За таких умов людина могла
мати доступ до дерева життя.

Оселя наших прабатькiв мала стати зразком для iнших,
коли їхнi дiти розселилися б по землi. Ця домiвка, прикраше-
на руками Самого Бога, не була пишним палацом. Людина в
своїй гордостi приходить у захват вiд прекрасних i розкiшних
споруд, хизуючись чином своїх рук; але Бог поселив Адама в
саду. Це була його оселя. Блакитне небо було її дахом; земля,
вкрита нiжними квiтами та зеленим килимом трави, служила
за пiдлогу, а рясно вкритi листям гiлки прекрасних дерев були
для неї покровом. Стiни оселi прикрашали величнi витвори
рук Всевишнього Митця. Оточення, в якому перебувала свята
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пара, залишається наукою на всi часи: справжнє щастя — не
потурати гордощам i розкошi, а спiлкуватися з Богом через Йо-
го творiння. Якби люди менше захоплювалися усiм штучним, а
прагнули б простоти, їхнє життя набагато бiльше вiдповiдало
б тому намiру, який був у Бога на метi при творiннi. Гордощi
та честолюбство ненаситнi, але воiстину мудрi знайдуть справ-
жнє, найвище задоволення в тих джерелах радостi, котрi Бог
пропонує всiм.

Мешканцям Едему був доручений сад, щоб «порали його
та його доглядали».

Їхнє заняття не було втомлюючим, а приємним i змiцнюю-
чим сили. Бог призначив працю як благословення для людини,
заповнюючи її думки, змiцнюючи тiло та розвиваючи здiбностi.
У розумовiй та фiзичнiй працi Адам знаходив одне з най-
вищих задоволень у своєму святому життi. I коли внаслiдок
непослуху його було вигнано з прекрасної домiвки i вiн був
змушений обробляти неподатливу землю, аби забезпечити себе
хлiбом щоденним, ця сама праця, хоча й дуже вiдмiнна вiд
його приємних занять в саду, стала для нього захистом вiд
спокус i джерелом щастя. Хоча праця iнодi приносить втому та
страждання, тi, хто розцiнюють її як прокляття, глибоко поми-
ляються. Багатiї часто з презирством ставляться до робiтникiв,
але таке ставлення повнiстю суперечить Божому задумовi при[26]
створеннi людини. Чого вартує багатство навiть найбiльш за-
можних людей порiвняно зi спадком, отриманим Адамом як
володарем Землi? I все ж Адам не повинен був проводити час
у неробствi. Наш Творець, Який знає, що потрiбно людинi
для щастя, призначив Адамовi працю. Лише той, хто працює,
знаходить справжню радiсть у життi. Ангели також старанно
працюють; вони є служителями Бога для людських синiв. У
Творця немає мiсця для лiнивих.

Доки Адам та його помiчниця зберiгали вiрнiсть Боговi, во-
ни були володарями Землi. Їм було дане необмежене правлiння
над усiм живим. Лев i ягнятко мирно гралися бiля них, при-
лаштовуючись коло їхнiх нiг. Щасливi пташки смiливо лiтали
довкола i славили радiсним спiвом свого Творця. Адам i Єва
приєднувалися до них, приносячи подяку Отцевi та Синовi.
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Хоча життя святої пари було життям дiтей, перебуваючих
пiд батькiвською опiкою Бога, проте вони були ще учнями,
що навчались у премудрого Творця. Їх вiдвiдували ангели. Їм
був дарований привiлей спiлкуватися зi своїм Творцем; вони
бачили Його лице. Споживаючи плоди з дерева життя, Адам i
Єва були сповненi енергiї i в розумовому розвитковi поступа-
лися ангелам лише незначною мiрою. Таємницi навколишнього
Всесвiту — «чудеснi дiла Того, Який має досконале знання»
(Йов 37:16) — були для них невичерпним джерелом пiзнання
та радостi. Закони i явища природи, котрi людина намагається
збагнути впродовж шести тисяч рокiв, були вiдкритi їхньому
розумiнню великим Будiвничим i Творцем усього. Вони вели
розмову з листочками, квiтами й деревами, дiзнаючись вiд них
про таємницi їхнього життя. Адамовi була добре вiдома кожна
жива iстота — вiд могутнього левiафана, що «грається у водах»,
до крихiтної комахи, полiт якої можна зауважити лише в про-
мiннi сонячного свiтла. Кожному з них вiн дав iм’я i був добре
обiзнаний з характером i звичками усiх iстот. Слава Божа в
небесах, незлiченнi свiти на своїх орбiтах, «рiвновага хмар»,
таємницi свiтла та звуку, дня i ночi — усе це пропонувалося
нашим прабатькам для дос- лiдження. На кожному листочку [27]
в лiсi або на гiрському каменi, на кожнiй сяючiй зiрочцi, — на
усьому, що наповнювало землю, повiтря й небеса, було написа-
не iм’я Боже. Порядок i гармонiя у Всесвiтi свiдчили про Його
безмежну мудрiсть i силу. Адам i Єва постiйно вiдкривали
для себе все нову красу, що наповнювала їхнi серця глибокою
любов’ю та спонукувала знову й знову висловлювати вдячнiсть
Творцевi.

Якби вони зберегли вiрнiсть божественному Законовi, їхня
здатнiсть пiзнавати, радiти й любити постiйно вдосконалювала-
ся б. Вони збагачувалися б новими скарбами знань, знаходили
б новi джерела радостi й отримували все бiльшi розумiння
незмiрної вiчної Божої любовi. [28]
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Втративши змогу пiдбурювати до заколоту на небесах, сата-
на у своїй ворожнечi проти Бога знайшов нову сферу дiяльностi
— замислив погубити людський рiд. Щасливе, сповнене миру
життя святої пари в Едемi нагадувало йому про блаженство,
втрачене ним навiки. Охоплений заздрiстю, вiн твердо вирiшив
спонукати Адама i Єву до непослуху, що мало призвести до
грiха й покарання за нього. Сатана домагатиметься того, щоб
їхня любов перетворилася на недовiр’я, а похвальнi пiснi — на
докори Творцевi. Таким чином вiн не тiльки призведе цих не-
винних iстот до того зубожiння, в якому перебував сам, а й
знеславить Бога i викличе на небесах глибокий смуток.

Нашi прабатьки були попередженi про небезпеку, що за-
грожувала їм. Небеснi вiсники розповiли їм iсторiю падiння
сатани та про його задуми знищити їх; у всiй повнотi вони
розкрили перед ними суть божественного правлiння, яке князь
зла намагався зруйнувати. Саме непослух справедливим Божим
вимогам призвiв сатану та його воїнство до падiння. Тому було
дуже важливо, щоб Адам i Єва шанували божественний Закон
— єдину запоруку порядку i справедливостi.

Закон Божий так само святий, як i Сам Бог. Вiн є вiдкриттям
Його волi, вiдображенням Його характеру, виявом божественної
любовi та мудростi. Гармонiя усього тво- рiння залежить вiд[29]
цiлковитого пiдкорення всього сущого — як живих iстот, так i
неживої природи — Законовi Творця. Бог запровадив закони,
якi керують Не тiльки живими iстотами, а й усiма процесами,
що вiдбуваються у природi.

Усе пiдпорядковане незмiнним законам, якими не можна
нехтувати. У той час, як усе суще на Землi пiдкоряється законам
природи, тiльки людина, єдина з-помiж усього, що населяє
землю, пiдлягає вiдповiдальностi перед моральним законом.

26
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Людину — вiнець творiння — Бог надiлив здатнiстю розумiти
як Його вимоги, так i священнi вимоги Його Закону, котрий
втiлює справедливiсть i милiсть; таким чином вiд людини Вiн
очiкував цiлковитого послуху.

Мешканцi Едему, як i ангели, були пiдданi випробуванню:
вони могли залишатися щасливими лише за тiєї умови, що
будуть вiрними Законовi Творця. Вони могли коритися i жити
або ж виявити непослух i загинути. Вiд Бога люди одержали
багатi благословення, але у разi знехтування Його волею Той,
Який не пощадив ангелiв, що згрiшили, не зможе пощадити й
їх. Порушення Закону позбавить їх Божих дарiв, принесе лихо
й загибель.

Ангели попереджали Адама i Єву про небезпеку, закликали
остерiгатися лихих задумiв сатани, котрий невтомно доклада-
тиме зусиль, щоб занапастити їх. Доки вони будуть слухнянi
Боговi, лукавий не зможе зашкодити їм, бо в разi потреби всi
небеснi ангели були б посланi їм на допомогу. Якщо б вони
дали рiшучу вiдсiч уже першим його спробам, то уникнули б
небезпеки, як i небеснi посланцi. Але достатньо буде лише раз
поступитися спокусi, як їхнє єство стане настiльки зiпсутим,
що вони втратять будь-яку силу й бажання чинити опiр сатанi.

Дерево пiзнання стало перевiркою їхнього послуху та лю-
бовi до Бога. Господь визнав за потрiбне ввести тiльки одну
заборону щодо користування всiм, що було в саду; але якщо
вони знехтують Його волею в цьому окремому випадку, то
стануть винними у грiху. Сатана не мав змоги скрiзь напосiда-
ти на них зi спокусами; доступ до мешканцiв Едему вiн мав
тiльки бiля забороненого дерева. Варто буде їм зробити спробу
дослiдити природу цього дерева, як вони стануть беззахис- [30]
ними перед хитрощами спокусника. Ангели просили їх ува-
жно прислухатися до Божого застереження та погодитися iз
вказiвкою, яку Бог вважав за доцiльне дати їм.

Аби зробити свою справу непомiтно, сатана в якостi посере-
дника використав змiя — личину, котра якнайкраще пiдходила
до здiйснення його мети: обману. Змiй був на той час одним
iз наймудрiших i найгарнiших створiнь на землi. У нього були
крила; коли вiн здiйснював полiт, вони слiпуче сяяли, виблиску-
ючи золотом. Умостившись серед гiлок забороненого дерева,
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рясно вкритих чудовими плодами, ошуканець ласував ними,
намагаючись привернути до себе увагу та викликати зацiкавле-
нiсть. Так, причаївшись у мирному саду, губитель чатував на
свою здобич.

Ангели застерiгали Єву не вiдлучатися вiд чоловiка пiд час
щоденних занять у саду: поруч з ним небезпека наразити себе
на спокусу була меншою, нiж тодi, коли жiнка лишалася на са-
мотi. Але одного разу, захопившись якоюсь приємною справою,
вона, сама не зауважуючи того, вiддалилася вiд нього. Зрозу-
мiвши, що залишилася одна, Єва вiдчула похмуре, загрозливе
передчуття небезпеки, але вiдiгнала вiд себе страх, вирiшивши,
що є достатньо мудрою та сильною, аби розпiзнати зло i про-
тистояти йому. Не звернувши уваги на застереження ангелiв,
Єва незабаром опинилася перед забороненим деревом, диви-
лась на нього зi змiшаним почуттям цiкавостi та захоплення.
Плоди його були чудовi, i Єва дивувалася, чому Бог приховав
цi плоди вiд них. Для спокусника надiйшла слушна хвилина.
Нiби читаючи її думки, вiн запитав: «Чи дiйсно Бог наказав:
не їжте з усякого дерева в раю?». Вражена й налякана, Єва,
здавалось, почула у словах змiя вiдлуння власних думок. Але
змiй мелодiйним голосом провадив далi свою мову, вправно
вихваляючи надзвичайну вроду жiнки. I не без задоволення
Єва почала прислухатися до цих слiв. Замiсть того, щоб тiкати
звiдти, вона зволiкала, зачудовано слухаючи мову змiя. Якби до
неї звернулася iстота, подiбна до ангелiв, це, можливо, злякало
б її, але їй i на думку не спадало, що таке чарiвне створiння
може бути посередником пiдступного ворога.[31]

На звабливi слова спокусника Єва вiдповiла: «З плодiв
дерева раю ми можемо їсти, але з плодiв дерева, що в серединi
раю», Бог сказав: «Не їжте iз нього, i не доторкайтесь до нього,
— щоб вам не померти». I сказав змiй до жiнки: «Умерти — не
вмрете! Бо вiдає Бог, що дня того, коли будете з нього ви їсти,
вашi очi розкриються, i станете ви, немов Боги, знаючи добро
й зло».

Скуштувавши вiд Цього дерева, запевняв змiй, Адам i Єва
зможуть проникнути у вищi сфери буття, осягнути ще бiльшi
знання. Адже й вiн скуштував заборонений плiд i завдяки цьо-
му отримав дар мови. Вкрадливо ошуканець натякав на те, що



Спокушення i падiння 29

Господь приховав цi плоди вiд них через ревнощi, щоб вони не
стали рiвними Йому. Саме завдяки дивним властивостям цих
плодiв надiляти мудрiстю та силою Бог заборонив не тiльки
куштувати їх, а навiть доторкатися до них. Нiби мимохiдь спо-
кусник зауважив, що божественне застереження дане тiльки на
словах; мета його лише налякати їх. Хiба могли вони померти?
Чи ж не споживали вони плодiв вiд дерева життя? Бог нама-
гався лише перешкодити їм досягти вищого рiвня розвитку й
стати щасливiшими.

Саме так дiє сатана вiд днiв Адама i до теперiшнього часу,
i його зусилля мають великий успiх. Вiн спокушує людей з
недовiр’ям ставитися до Божої любовi та пiддавати сумнiву
Його мудрiсть. Вiн постiйно намагається викликати в них грi-
ховну, нездорову цiкавiсть, невгамовне бажання проникнути в
таємницi божественної мудростi та сили. Для багатьох людей,
котрi докладають зусиль, аби дослiдити те, що Бог вважав за
потрiбне приховати, залишаються непомiченими вiдкритi Ним
iстини, суттєво важливi для спасiння. Сатана спокушує людей
до непослуху, примушуючи їх думати, що саме це вiдкриває їм
шлях до чудового свiту знань. Однак все це — омана. Окриленi
надiями на прогрес, люди, нехтуючи Божими вимогами, стають
на шлях, що призводить до виродження й смертi.

Сатана запевняв святе подружжя, що, порушуючи Божий
Закон, вони багато чого виграють для себе. А хiба ми не чуємо
подiбних мiркувань сьогоднi? Є багато таких, хто твер- дить [32]
про обмеженiсть людей, слухняних Божим Заповiдям, запевня-
ючи, що Його противники нiбито мають ширший свiтогляд i
користуються бiльшою свободою. Хiба ж це не вiдлуння голо-
су, що звучав у Едемi: «Дня того, коли будете з нього ви їсти
(тобто порушите божественну вимогу), станете, немов Боги»?
Сатана вихвалявся, нiби багато чого досягнув, скуштувавши
заборонених плодiв, проте замовчував той факт, що через пе-
реступ його було скинуто з небес. Хоч сатана i прийшов до
переконання, що грiх призводить до величезної втрати, однак
вiн приховав своє жалюгiдне становище, аби й iншi могли
зазнати того ж. Так i за наших днiв: порушник Закону намагає-
ться приховати свою справжню суть; вiн може претендувати
на святiсть, але такi високi претензiї роблять його ще бiльш
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небезпечним брехуном. Вiн стає прибiчником сатани, зневажа-
ючи Божий Закон; схиляючи й iнших чинити те саме, вiн веде
їх до вiчної загибелi.

Єва щиро повiрила словам сатани, але ця вiра не врятувала
жiнку вiд покарання за грiх. Вона засумнiвалась у словах Бо-
жих, i це призвело нещасну до падiння. На судi люди будуть
засудженi не за те, що свiдомо вiрили оманi, а за те, що не
повiрили Iстинi, знехтувавши можливiстю пiзнати її. Незва-
жаючи на суперечливi докази сатани, непослух Боговi завжди
призводить до фатальних наслiдкiв. Ми повиннi цiлим серцем
прагнути до пiзнання Iстини. Всi науки, якi Бог звелiв записати
в Його Словi, данi нам як застереження i настанови з метою
врятувати нас вiд омани. Нехтуючи ними, ми самi стягуємо
на себе загибель. Немає жодних сумнiвiв: усе, що суперечить
Божому Слову, походить вiд сатани.

Змiй зiрвав плiд iз забороненого дерева i поклав до рук Єви,
котра майже не опиралась. Потiм вiн нагадав її власнi слова
про те, що Бог заборонив їм доторкатися до плодiв дерева,
щоб не померти. Спожиття плоду, запевняв вiн, не завдасть
їй бiльшої шкоди, нiж дотик до нього. Побачивши, що з нею
нiчого лихого не трапилось, Єва стала смiливiшою. Коли ж
вона побачила, що «дерево було добре для поживи, принадне
для очей, i пожадане, щоб набути знання», то «взяла з його
плоду та й з їла». Плоди були приємними на смак; скуштувавши[33]
їх, вона нiби вiдчула дiю життєдайної сили i уявила собi, нiбито
пiдноситься до вищих сфер буття. Без страху Єва продовжувала
зривати плоди та їсти. Таким чином, згрiшивши, вона стала
знаряддям сатани, щоб погубити i свого чоловiка. Перебуваючи
в станi не знайомого їй досi неприродного збудження, Єва
взяла плодiв iз забороненого дерева i вирушила на пошуки
свого чоловiка. Вона розповiла йому про все, що трапилося.

Обличчя Адама стало сумним. Здавалося, вiн був вражений
i занепокоєний. На слова Єви чоловiк вiдповiв, що це, очевидно,
був ворог, вiд якого їх застерiгали, i що тепер, згiдно з Божим
вироком, вона повинна померти. У вiдповiдь Єва вмовляла
його з’їсти плоди, повторюючи слова змiя про те, що вони
не помруть. Вона була переконана, що вiн правий, оскiльки
не вiдчувала жодних проявiв Божого невдоволення, навпаки,
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перебувала в чудовому, пiднесеному настрої, що позначалось в
усьому єствi жiнки, наповненому новим життям; щось подiбне,
на думку Єви, повиннi були вiдчувати i небеснi вiсники.

Адам зрозумiв, що його подруга порушила Божий наказ,
знехтувала тiєю єдиною забороною, яка була випробуванням
їхньої вiрностi та любовi. В його душi точилася жахлива бо-
ротьба. Вiн жалкував, що дозволив Євi залишитися на самотi.
Але справа була зроблена, i тепер Адам мусить розлучитися з
тiєю, котра приносила йому стiльки радостi. Як же змиритися
з цим? Адам радiв спiлкуванню з Богом та святими ангела-
ми. Вiн бачив славу Творця, розумiв, яких висот досягло б
людство, якби залишилося вiрним Боговi. Однак через страх
втратити той єдиний дар, який у його очах перевершував усе,
Адам випустив з уваги всi iншi благословення. Кохання до Єви
виявилося сильнiшим за любов, вдячнiсть i вiрнiсть Творцевi.
Вона була часткою його самого, i навiть думка про розлуку
була нестерпною для нього. Вiн не усвiдомлював того, що
Безмежна Сила, Яка створила з пороху земного його самого,
— живу, прекрасну iстоту, — i з любовi до нього дала йому
супутницю життя, могла замiнити її iншою. Вiн прийняв рi-
шення роздiлити її долю: якщо вона повинна померти, — вони [34]
помруть разом. А можливо, мiркував Адам, мудрий змiй сказав
правду? Адже Єва стояла перед ним такою ж прекрасною i не-
винною, якою була ранiше, перш нiж засвiдчила свiй непослух.
Нинi вона, здавалось, виявляла до нього ще бiльшу любов. Вiн
не зауважив у нiй жодних ознак смертi, а тому вирiшив, що
зробить цей крок, незважаючи на наслiдки. Взявши плiд, Адам
швидко з’їв його.

Одразу пiсля цього чоловiковi здалося, що вiн також пiд-
носиться до вищої сфери буття, але незабаром думка про грiх
сповнила його жахом. Повiтря, досi лагiдне, завжди однакової
температури, здавалося тепер грiшному подружжю неприємно
холодним. Любов i мир, якi ранiше сповнювали їхнi серця, за-
лишили їх, а замiсть цього прийшли усвiдомлення грiха, страх
перед майбутнiм, нагота душi. Шати свiтла, в якi Адам i Єва
досi були зодягненi, зникли, i вони намагалися знайти для себе
якесь покриття. Не могло ж подружжя стати нагим перед очима
Бога i святих ангелiв!
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Тепер Адам i Єва почали усвiдомлювати справжню природу
грiха. Адам докоряв своїй подрузi за виявлену нею нерозважли-
вiсть через те, що залишила його i дозволила змiєвi ошукати
себе. Але вони тiшили себе думкою про те, що Той, Який
дав їм стiльки доказiв Своєї любовi, пробачить цей єдиний
переступ i вони не зазнають страшного покарання, якого так
жахалися.

Сатана торжествував. Вiн спокусив жiнку поставитися з
недовiр’ям до Божої любовi, засумнiватися в Його мудростi
та порушити Божий Закон, а через неї призвiв до падiння й
Адама.

Але Великий Законодавець вже був готовий повiдомити
Адамовi та Євi про наслiдки їхнього переступу. Божественна
присутнiсть виявила Себе в саду. Ранiше, за днiв своєї невинно-
стi та святостi, вони радiсно вiтали появу Творця; але тепер iз
жахом тiкали вiд Нього, намагаючись сховатися у найдальших
куточках саду. I закликав Господь Бог до Адама i до нього
сказав: «Де ти?» А той вiдповiв: «Почув я Твiй голос у раю — i
злякався, бо нагий я, — i сховався». I промовив Господь: «Хто
сказав тобi, що ти нагий? Чи не їв з того дерева, що Я звелiв
тобi, щоб ти з нього не їв?»[35]

Адам не мiг анi заперечити, анi виправдати свiй грiх, але
замiсть того, щоб покаятися, спробував перекласти вину на
дружину, а отже, на Самого Бога: «Жiнка, що дав Ти її, щоб
зi мною була, вона подала менi з того дерева, — i я їв». Адам,
котрий з любовi до Єви свiдомо вирiшив вчинити те, що викли-
кало незадоволення Боже, що позбавило його райської оселi та
вiчного, сповненого радостi життя, тепер, пiсля свого падiння,
намагався перекласти вiдповiдальнiсть за скоєний ним пере-
ступ на свою подругу i навiть на Самого Творця. Наскiльки ж
жахливою є сила грiха!

Коли Бог запитав у жiнки: «Що це ти наробила?», вона вiд-
повiла: «Змiй спокусив мене, — i я їла». «Для чого Ти створив
змiя? Чому Ти дозволив йому бути в Едемi?» — здавалось, саме
це мала на увазi Єва, намагаючись виправдати власний грiх.
Таким чином, Єва, як i Адам, вiдповiдальнiсть за грiхопадiння
поклала на Бога. Дух самовиправдання бере свiй початок вiд
батька неправди; вiн виявився у наших прабатьках, як тiльки
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вони поступилися сатанi, i продовжує виявляти себе в усiх си-
нах i дочках Адама. Замiсть того, щоб смиренно розкаятись у
скоєних грiхах, вони намагаються вигородити себе, переклада-
ючи вину на iнших, на обставини або й на Бога, перетворюючи
навiть Його благословення на привiд до нарiкань.

Тодi Господь виголосив вирок змiєвi: «За те, що зробив ти
оце, то ти проклятий над усю худобу, i над усю звiрину польо-
ву! На своїм черевi будеш ти плазувати, i порох ти їстимеш у
всi днi свого життя». Через те, що сатана використав змiя як
свого посередника, божественний вирок не проминув i його. З
найпрекраснiшої понад усю польову звiрину iстоти, яка викли-
кала загальне захоплення, вiн повинен був стати найогиднiшим
плазуном, котрий викликає страх i ненависть як людей, так i
звiрiв. Слова, сказанi змiєвi пiсля цього, стосувалися безпосере-
дньо сатани, вказуючи на його остаточну поразку i загибель: «I
Я покладу ворожнечу мiж тобою й мiж жiнкою, мiж насiнням
твоїм i насiнням її. Воно розчавить тобi голову, а ти будеш
жалити його в п’яту».

Євi було сказано, що вiднинi страждання i бiль стануть її
долею. Продовжуючи, Господь сказав: «До мужа твого пожа- [36]
дання твоє, — а вiн буде панувати над тобою». При творiннi
Бог зробив Єву рiвною Адамовi. Якщо б вони залишилися
слухняними Боговi, живучи в гармонiї з Його великим Законом
любовi, то завжди були б у згодi й одне з одним; але грiх
призвiв до суперечностей, i тепер їхнiй союз i гармонiя мiж
ними могли iснувати лише за умови, що одна зi сторiн повин-
на пiдкоритися iншiй. Єва згрiшила першою; вона пiддалася
спокусi, всупереч божественному повелiнню, вiддалитися вiд
свого чоловiка. Через її настирливе прохання згрiшив Адам, i
тепер вона повинна була пiдкорятися своєму чоловiковi. Якби
грiшне людство дотримувалося принципiв Божого Закону, то
навiть цей вирок, зумовлений наслiдками грiха, став би для
них благословенням. Однак чоловiки, зловживаючи даною їм
перевагою, надто часто роблять жiночу долю вкрай гiркою, так
що життя жiнки перетворюється на важкий тягар.

Єва була щасливою в усiх вiдношеннях поруч зi своїм
чоловiком в Едемськiй домiвцi; але подiбно до сучасних, нев-
гамовних «Єв», вона тiшила себе надiєю на те, що зможе
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прилучитися до сфери вищої, нiж та, яку призначив для неї
Бог. Намагаючись пiднестися вище, вона опинилася набагато
нижче. Щось подiбне чекає на тих, котрi не бажають охоче
виконувати свої життєвi обов’язки згiдно з Божим Планом.
Намагаючись посiсти становище, до якого Бог їх не готував,
чимало жiнок покидають ниву, на якiй могли б стати благо-
словенням для iнших, i ця нива залишається необробленою.
Прагнучи до вищої сфери у почуттях, багато жiнок жертву-
ють власною гiднiстю, благородством характеру та залишають
невиконаною роботу, призначену для них Небесами.

Господь сказав Адамовi: За те, що ти послухав голосу жiнки
своєї та їв з того дерева, що Я наказав був тобi, говорячи: «Вiд
нього не їж», — проклята через тебе земля! Ти в скорботi будеш
їсти вiд неї всi днi свойого життя. Тернину й осот вона буде
родити тобi, i ти будеш їсти траву польову. У потi свойого лиця
ти їстимеш хлiб, аж поки не вернешся в землю, бо з неї ти
взятий. Бо ти порох, — i до пороху вернешся.[37]

За волею Божою безгрiшна пара не повинна була пiзнати
зло. Бог щедро надiлив їх добром, приховавши вiд них зло.
Але, всупереч Його повелiнню, вони скуштували плодiв забо-
роненого дерева i вiдтепер Мусили i далi споживати з нього:
вони знатимуть, що таке зло, пiзнаючи його у всi днi свого
Життя. Вiд цього часу людський рiд страждатиме вiд спокус
сатани. Замiсть працi, яка досi приносила щастя, їхньою долею
стануть клопоти i тяжка праця. На них очiкують розчарування,
горе, бiль i, врештi-решт, смерть.

Уся природа, перебуваючи пiд прокляттям грiха, повинна
була свiдчити людинi про суть i наслiдки повстання проти Бога.
Створивши людину, Бог поставив її володарем над землею i
усiм живим. Доки Адам залишався вiрним принципам Небес,
вся природа пiдкорялася йому. Та коли вiн повстав проти боже-
ственного Закону, то й нижчi за становищем iстоти повстали
проти його правлiння. Так у Своєму великому милосердi Го-
сподь бажав показати людям святiсть Свого Закону i на основi
їхнього власного досвiду допомогти їм побачити, наскiльки
небезпечним є вiдкинення Закону, навiть найменшою мiрою.

З любовi до людини їй вiдтодi було призначене життя, спов-
нене тяжкої працi й турбот. Запровадження такої суворої школи
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було необхiдним через скоєний людиною грiх, аби навчити її
стримувати свiй апетит i пристрастi, сформувати самовладання.
Це було також частиною великого Божого Плану вiдродження
людини, що зазнала руйнiвної та деградуючої дiї грiха.

Застереження, дане нашим прабатькам: «В день, коли
з’їсиш вiд нього, ти напевно помреш» (Бут.2:17), не означало,
що вони мали померти того ж дня, коли скуштували забо-
ронений плiд. Але того ж дня буде винесено вирок, який не
пiдлягатиме змiнi. Безсмертя тепер обiцяне їм лише за умови
послуху; через свiй переступ вони втратили право на вiчне
життя. Того ж дня вони будуть приреченi на смерть.

Щоб вiчно жити, людина повинна була постiйно споживати
плоди з дерева життя. Позбавлена такої можливостi, вона по-
ступово втрачатиме життєву енергiю та силу, що врештi-решт [38]
призведе до смертi, Намiр сатани полягав у тому, щоб Адам i
Єва своїм непослухом викликали незадоволення Боже; сатана
сподiвався, що вони, навiть не отримавши прощення, будуть i
надалi споживати плоди вiд дерева життя, i таким чином стра-
ждання i грiх iснуватимуть вiчно. Однак вiдразу пiсля падiння
людини святим ангелам було доручено охороняти дерево жит-
тя. Цi ангели перебували в оточеннi сяючих променiв свiтла,
що нагадували своїм виглядом блискучий меч. Нiхто з родини
Адама не мiг пройти повз охорону, щоб спожити життєдайнi
плоди: через це нi один грiшник не є безсмертним.

Лавина горя, викликана грiхопадiнням наших прабатькiв,
на думку багатьох, є надто жахливим наслiдком такого «не-
значного» переступу, тому вони пiддають сумнiву мудрiсть i
справедливiсть Бога в Його ставленнi до людини. Однак якби
вони глибше замислилися над цим питанням, то зрозумiли
б власну помилку. Бог створив людину за Своєю подобою,
тобто безгрiшною. Землю мали заселити iстоти, якi стояли
тiльки трохи нижче за ангелiв, але їхню вiрнiсть необхiдно
було випробувати, оскiльки Бог не мiг дозволити, щоб свiт
був заселений тими, котрi нехтують Його Законом. I все ж у
Своїй великiй милостi Бог не призначив Адамовi надто суво-
рого випробування. Саме через те, що заборона була такою
легкою, зробило грiх надзвичайно великим. Якщо Адам не мiг
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витримати найменшого випробування, то, зрозумiло, вiн не
змiг би витримати й бiльш серйозного, вiдповiдального.

Якби Адамовi було призначене якесь велике випробування,
то люди, серця котрих схиляються до зла, виправдовували б
себе, кажучи: «Це — дрiбниця, Бог не зважає на такi незначнi
речi». Таким чином, люди постiйно чинили б грiх у тому,
що видається їм незначним, не стягаючи на себе людського
осуду. Але Господь ясно показав: грiх тiєю чи iншою мiрою є
однаково огидним для Нього.

Не послухатися Бога, скуштувавши плiд забороненого дере-
ва, та спокусити свого чоловiка i цим вчинити переступ — усе
це здавалося Євi дрiбницею. Однак їхнiй грiх вiдчинив дверi
перед лавиною горя, що затопила свiт. Хто у хвилину спокуси[39]
може передбачити жахливi наслiдки, до яких призводить один
неправильний крок?

Чимало з тих, котрi навчають, нiби Божий Закон є необо-
в’язковим для людини, твердять, що неможливо виконати усi
його вимоги. Але якби це було так, то чому ж Адам понiс
покарання за переступ? Через грiх наших прабатькiв свiт спов-
нився провиною та сумом, i якби не доброта й милiсть Божа,
людство й надалi перебувало б у небезпецi та вiдчаї. Нехай
нiхто не ошукує себе: «Плата за грiх — смерть» (Римл.6:23). I
тепер також не можна безкарно порушити Божий Закон, як i
тодi, коли був винесений вирок батьковi людського роду.

Пiсля грiхопадiння Адам i Єва не могли бiльше жити в Еде-
мi. Вони палко просили дозволити їм залишитися в домi своєї
невинностi й радостi, Вони визнавали те, що втратили будь-яке
право на цю щасливу оселю, але пообiцяли в майбутньому
виявляти повний послух Боговi. Однак їм було сказано, що
їхня природа стала зiпсутою внаслiдок грiха; їхня сила чинити
опiр злу зменшилась, а це дало змогу сатанi легше знаходити
до них доступ. Якщо, будучи невинними, вони поступилися
спокусi, то тепер, свiдомо переступивши Закон, матимуть ще
менше сили вберегтися вiд грiха.

Покiрно, з невимовним сумом, Адам i Єва попрощалися
зi своєю чудовою батькiвщиною, аби жити на землi, на якiй
тепер лежало прокляття грiха. Ранiше лагiдний, стiйкий клiмат
став тепер схильним до рiзких змiн, i милостивий Господь
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забезпечив їх одягом зi шкiри, аби захистити тiло вiд надмiрної
спеки й холоду.

Коли Адам i його дружина зауважили у зiв’ялiй квiтцi та
опалому листi першi ознаки смертi, вони сумували з цього при-
воду бiльше, нiж люди сьогоднi тужать за своїми померлими.
Смерть нiжних, тендiтних квiтiв i справдi викликала сум, але
коли прекраснi дерева почали скидати зi себе листя, це повною
мiрою вiдкрило їм сувору iстину про те, що смерть — це доля
кожної живої iстоти.

Едемський сад ще довго залишався на землi пiсля того,
як людина змушена була покинути його приємнi стежки. Грi-
шному людському родовi було дозволено здалеку споглядати [40]
домiвку своєї невинностi: вхiд до якої заступала ангельська
сторожа. Бiля райських ворiт, що охоронялися херувимами,
вiдкривалася Божа слава. Адам i його сини приходили туди на
поклонiння Боговi. Тут вони поновлювали свої обiтницi послу-
ху тому Законовi, порушення якого призвело до втрати Едему.
Коли потiк беззаконня заполонив свiт i нечестя людей стало
причиною знищення їх водами потопу, божественна рука, що
насадила Едем, забрала його з землi. Але при остаточному вiд-
новленнi, коли з’являться «нове небо i нова земля» (Вiдкр.21:1),
вiн буде повернений у ще бiльшiй красi, нiж на початку. Тодi
усi, хто дотримувався Заповiдей Божих, тiшитимуться силою
безсмертя бiля дерева життя; упродовж нескiнченних вiкiв ме-
шканцi безгрiшних свiтiв бачитимуть у цьому прекрасному
саду зразок iдеального Божого творiння, незайманого прокля-
ттям грiха, — зразок того, чим могла б стати вся Земля, якби
людина здiйснила славний План Творця. [41]



Роздiл 4. План викуплення

Грiхопадiння людини сповнило небеса смутком. Створений
Богом свiт опинився пiд прокляттям грiха, i населяли його
iстоти, приреченi на страждання i смерть. Здавалось, немає жо-
дного рятунку для порушникiв Закону. Ангели вже не спiвали
пiсень хвали. У небесних оселях панувала глибока скорбота з
приводу руйнацiї, до якої призвiв грiх.

Син Божий, прославлений Повелитель небес, з уболiванням
дивився на грiшне людство. Зойки загубленого свiту пiднiма-
лися до небес, наповнювали Його серце безмежним жалем.
Проте божественна Любов склала План викуплення людини.
Порушений Божий Закон вимагав смертi грiшника. У Всесвiтi
була лише Одна Особа, Яка задля людини могла задовольнити
вимоги Закону. Божественний Закон святий, як i Сам Бог, а
тому тiльки рiвний Боговi мiг здiйснити спокуту за його пору-
шення. Нiхто, крiм Христа, не мiг звiльнити грiшну людину
вiд прокляття Закону i знову привести її до згоди з Небесами.
Христос вирiшив взяти на Себе вину i ганьбу за грiх, настiльки
образливий для Святого Бога, що навiть роздiлив Отця i Його
Сина. Аби врятувати гинучий рiд, Христос мусив зазнати всiєї
глибини страждання й горя.

У той час, як Вiн молив Отця, заступаючись перед Ним за
грiшника, небеснi воїнства з величезною зацiкавленiстю, яку
важко передати словами, чекали на остаточне рiшення. Довго
тривала ця таємна нарада — «рада миру» (3ах.6:13), на якiй
вирiшувалася доля грiшних людських синiв. План спасiння був[42]
розроблений ще до створення Землi, бо Христос — «Агнець,
заколений вiд закладин свiту» (Вiдкр.13:8); однак навiть Царевi
Всесвiту коштувало великої боротьби, перш нiж Вiн мiг вiддати
Свого Сина на смерть задля грiшного людства. «Так бо Бог
полюбив свiт, що дав Сина Свого Єдинородного, щоб кожен,
хто вiрує в Нього, не загинув, але мав життя вiчне» (Йоан 3:16).
О, таємнице викуплення! Любов Божа до свiту, який не любить

38



План викуплення 39

Його! Хто може збагнути глибини любовi, що «перевершує
розумiння»? Протягом нескiнченних вiкiв у безсмертних iстот,
якi бажатимуть збагнути таємницю неосяжної любовi, вона
викликатиме подив i поклонiння.

Бог повинен був явити Себе у Христi i таким чином «при-
мирити свiт зi Собою» (2Кор.5:19). Людина так опоганилась
грiхом, що самiй їй було не пiд силу увiйти в гармонiйнi вiдно-
сини з Тим, природою Котрого є чистота i досконалiсть всiх
чеснот. Але Христос, викупивши людину з-пiд осудження За-
кону, об’єднав божественну силу з людською немiччю. Таким
чином, розкаяння перед Богом i вiра в Христа дають змогу
занепалим дiтям Адама знову стати «синами Божими» (1Йоан
3:2).

У Планi Спасiння з Його безмежною жертвою, котра єдина
могла забезпечити спасiння людинi, повинно було брати участь
усе небо. Коли Христос вiдкривав ангелам План викуплення,
вони не вiдчували радостi, бо розумiли, що спасiння людини
коштуватиме їхньому Повелителевi невимовних страждань. Зi
сумом i подивом вони слухали Христа, Котрий розповiдав їм
про те, що змушений буде залишити небеса, атмосферу чисто-
ти, миру, радостi, слави та безсмертя, i зiткнутися iз земними
пороками, зазнати скорбот, ганьби i смертi. Вiн стоятиме мiж
грiшником та покаранням за грiх, i лише небагато людей при-
ймуть Його як Божого Сина. Вiн залишить високе становище,
яке належить Йому, — Величi Небес, — прийде на землю i
упокорить Себе як людина, аби на власному досвiдi спiзнати
усi скорботи та спокуси, яких зазнають люди. Це все було
необхiдно для того, щоб Вiн змiг «допомогти спокушуваним»
(Євр.2:18). А коли Його мiсiя Вчителя закiнчиться, Вiн буде [43]
вiдданий до рук нечестивцiв i зазнає усякої ганьби i мук, на
якi тiльки сатана буде здатний пiдбурити їх.

Вiн змушений буде померти найжорстокiшою смертю, —
розп’ятим помiж небом i землею як злочинець. Йому доведе-
ться упродовж довгих годин терпiти такi жахливi страждання,
що ангели, не маючи сили дивитися на цю картину, закривати-
муть свої обличчя. Йому належить зазнати душевної муки, коли
Отець сховає вiд Нього Своє лице, тому що вина за переступ,
тягар грiхiв усього свiту, перебуватиме на Ньому.
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Ангели впали до нiг Свого Повелителя, пропонуючи вiд-
дати своє життя як жертву для спасiння людини. Однак життя
ангела не могло викупити людину: тiльки Той, Хто створив
людину, володiв силою спасти її. Проте ангели мали брати
участь у Планi викуплення. Христос повинен бути «ненадов-
го приниженим перед ангелами, i вкусити смерть» (Євр.2:9).
Прийнявши людську природу, вiн уже не володiтиме такою
силою, як вони, — тодi вони служитимуть Йому, пiдтримуючи
та потiшаючи у стражданнях. Ангели також дiятимуть як «слу-
жбовi духи, що посилаються на служiння тим, котрi стануть
спадкоємцями спасiння»

(Євр. 1:14). Вони охоронятимуть пiдданих Царства благо-
датi вiд злих ангелiв та вiд темряви, якою сатана постiйно
намагається їх оточити.

Ставши свiдками мук i приниження свого Господа, обуренi
та прикро враженi ангели зажадають звiльнити Його з рук
убивць, однак вони не повиннi втручатись, аби не перешкодити
подiям, свiдками яких стануть. Христовi належало пережити
глузування i наругу нечестивцiв; це входило в План викуплен-
ня, i Вiн погодився з цим, ставши Вiдкупителем людини.

Христос запевняв ангелiв, що Своєю смертю Вiн викупить
багатьох i знищить володаря держави смертi, знову поверне
людям Царство, втрачене ними через порушення Закону. Вику-
пленi стануть Його спiвспадкоємцями i вiчно перебуватимуть
з Ним. Грiх та грiшники будуть знищенi, щоб нiколи вже не
порушували спокою неба й землi. Христос закликав небесне
воїнство погодитися з Планом Отця i тiшитися тим, що Його[44]
смерть примирить з Богом людину, яка впала.

Пiсля цього невимовна радiсть сповнила небеса. Слава
i блаженство викупленого свiту перевершили навiть муки i
жертву Князя життя. У небесних дворах залунали першi акорди
пiснi, яка мала зазвучати над вiфлеємськими пагорбами, —
«Слава Богу на висотi, i на землi спокiй, у людях добра воля!»
(Лука 2:14). Ще з бiльшою радiстю i захопленням, нiж пiд час
творiння Землi, «разом спiвали всi зорi пораннi, та радiсний
окрик здiймали всi Божi сини» (Йов 38:7).

Вперше про План спасiння людину було повiдомлено сло-
вами вироку, проголошеного над сатаною в Едемському саду.



План викуплення 41

Господь сповiстив: «Я покладу ворожнечу мiж тобою й мiж
жiнкою, мiж насiнням твоїм i насiнням її. Воно розчавить тобi
голову, а ти будеш жалити його в п’яту» (Бут.3:15). Цей вирок,
проголошений у присутностi наших прабатькiв, став для них
обiтницею. Передрiкаючи боротьбу помiж людиною i сатаною,
вiн сповiщав i про те, що врештi-решт влада великого супро-
тивника буде знищена. Адам i Єва стояли перед праведним
Суддею як злочинцi, очiкуючи вироку за вчинений переступ,
але перш нiж почути про те, що на їхню долю випаде життя,
сповнене скорбот i працi, i що вони змушенi будуть поверну-
тися до земного пороху, прозвучали слова надiї. Хоча могутнiй
ворог i завдаватиме їм страждань, проте остаточна перемога
буде за ними.

Коли сатана почув, що мiж ним та жiнкою, мiж його та її
насiнням буде посiяна ворожнеча, вiн зрозумiв, що його дiї,
мета яких — остаточно зiпсувати природу людини, натраплять
на перешкоду: людина отримає силу чинити опiр його впливо-
вi. Однак, коли План спасiння був розгорнутий бiльш повно,
сатана тiшився зi своїми лихими ангелами з приводу того, що,
призвiвши людину до грiхопадiння, вiн позбавить Сина Божого
Його високого становища. Сатана оголосив, що досi його пла-
ни на Землi здiйснювалися з великим успiхом i коли Христос
прийме людську природу, Вiн також може бути переможений;
таким чином сатанi вдасться запобiгти викупленню людського
роду, який гине. [45]

Небеснi ангели в усiй повнотi розгорнули перед нашими
прабатьками План, накреслений для їхнього спасiння. Адама та
його помiчницю запевнили, що, незважаючи на їхнiй великий
грiх, вони не будуть залишенi на волю сатани. Син Божий
погодився за їхнiй переступ заплатити Своїм власним життям.
Їм буде призначено випробувальний перiод, i через покаяння
та вiру в Христа вони зможуть знову стати дiтьми Божими.

Жертва, якої вимагав їхнiй переступ, показала Адамовi та
Євi священний характер Божого Закону; вони, як нiколи ранiше,
усвiдомили злочиннiсть грiха i його жахливi наслiдки. Вiдчу-
ваючи докори сумлiння i душевнi страждання, нашi прабатьки
благали, аби покарання не впало на Того, Чия любов була для
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них джерелом усякої радостi; краще нехай його понесуть вони
та їхнє потомство.

Однак їм пояснили, що, оскiльки Закон Єгови є основою
Божого правлiння як на небесах, так i на землi, то навiть життя
ангела не може бути прийняте як жертва за його порушення.
Жодної з Божих Заповiдей не можна скасувати або змiнити,
пристосовуючи до грiховного стану людини; тiльки Син Божий,
Котрий створив людину, мiг викупити її. Як злочин Адама
принiс нещастя i смерть, так жертва Христа принесе життя i
безсмертя.

Через грiх не тiльки людина, а й земля опинилася пiд вла-
дою диявола; вона буде вiдродженою завдяки Плану викупле-
ння. Пiсля свого сотворення Адам став володарем Землi, але,
поступившись спокусi, опинився пiд владою сатани,«...бо хто
ким переможений, той тому й раб» (2Петр.2:19). Коли людина
стала в’язнем сатани, її володiння перейшло до того, хто її пе-
ремiг. Таким чином, сатана став «богом цього свiту» (2Кор.4:4).
Вiн незаконним шляхом захопив володiння Землею, яке на
початку було вiддане Адамовi. Але Христос заплатив Своєю
Жертвою покарання за грiх, аби не тiльки викупити людину,
а й повернути їй втрачене володiння. Усе, що було втрачене
першим Адамом, буде поновлено Другим. Пророк говорить: «А
ти, башто Черiдна, пiдгiрку Сiонської доньки, прийде до тебе i
дiйде старе панування» (Мих.4:8). Апостол Павло також гово-
рить про «завдаток нашого спадку» (Ефес. 1:14). Бог створив[46]
землю, щоб на нiй мешкали святi й щасливi iстоти. Господь
«землю вформував та її вчинив, i мiцно поставив її; не створив
її даремно, — на проживання на нiй Вiн її вформував» (Iсая
45:18). Цей задум здiйсниться, коли вiдновлена Божою силою
та звiльнена вiд грiха й смутку земля стане вiчною оселею для
викуплених. «Успадкують праведнi землю, i повiк житимуть
на нiй» (Псал.37:29). «I жодного прокляття бiльше не буде. I
буде в ньому престол Бога та Агнця, а раби Його служитимуть
Йому» (Вiдкр.22:3).

Адам у своїй невинностi насолоджувався безпосереднiм
спiлкуванням зi своїм Творцем, але грiх роздiлив Бога з люди-
ною, i тiльки викупна жертва Христа могла перекинути мiст
через прiрву, а людство стало спроможним отримати небесне
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благословення i спасiння. Люди вже не мали змоги спiлкува-
тися зi своїм Творцем, але Бог промовлятиме до них через
Христа й ангелiв.

Адамовi були вiдкритi важливi подiї в iсторiї людства — вiд
тiєї хвилини, коли в Едемi було проголошено божественний
вирок, до потопу i далi — аж до Першого приходу Сина Божого.
Йому було показано, що, хоча жертва Христа є достатньою для
викуплення усього свiту, багато хто обиратиме грiховне життя
замiсть покаяння i послуху. З поколiння в поколiння зростатиме
злочиннiсть, i прокляття грiха все бiльшим тягарем лягатиме
на людство, на тварин i землю. Через грiховний спосiб днi
життя людини на землi скоротяться. Вона буде вироджувати-
ся в тiлесному, розумовому i моральному вiдношеннях, доки
свiт не сповниться усяким лихом. Потурання апетитовi та при-
страстям зроблять людей нездатними розумiти великi iстини
Плану викуплення. Однак Христос, вiрний Своїй метi, задля
якої залишив небеса, не втратить Свого iнтересу до людини i
надалi закликатиме її сховати в Ньому свої слабкостi та недолi-
ки. Вiн задовольнить потреби усiх, котрi з вiрою прийдуть до
Нього. Завжди житиме невелика частка людей, якi зберiгати-
муть знання про Бога та залишатимуться непорочними серед
переважаючого в свiтi беззаконня.

Були встановленi Богом жертвоприношення для постiйного
нагадування людинi про потребу в сповiданнi влас- них грiхiв [47]
та визнаннi своєї вiри в обiтованого Вiдкупителя. Вони при-
значались для того, щоб закарбувати в свiдомостi людства, яке
згрiшило, важливу iстину про те, що саме грiх став причиною
смертi. Принесення першої жертви було для Адама надзвичай-
но болiсною церемонiєю. Вiн мусив власною рукою вiдiбрати
життя, яке мiг дати тiльки Бог. Так уперше вiн став свiдком
смертi i зрозумiв: якби залишився слухняним Боговi, то анi
людина, анi тварина не повиннi були б помирати. Вбиваючи
невинну жертву, Адам здригався вiд думки, що за його грiх
проллється кров непорочного Агнця Божого. Ця сцена дала
йому змогу глибше i повнiше усвiдомити всю глибину свого
переступу, котрий нiщо не могло спокутувати, крiм смертi улю-
бленого Божого Сина. Вiн дивувався Безмежнiй Любовi, котра
мала заплатити такий великий викуп за спасiння грiшника.
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Похмуре, страшне майбутнє освiтила зiрка надiї, проганяючи
горе i вiдчай.

План викуплення, однак, мав бiльш глибоке i серйозне
призначення, нiж тiльки спасiння людини. Христос прийшов на
Землю не тiльки заради цього; не лише для того, щоб мешканцi
маленької планети навчилися шанувати Божий Закон так, як вiн
цього заслуговує; План викуплення повинен був виправдати
перед Всесвiтом характер Бога. Такого результату Своєї великої
жертви — її значення для мешканцiв iнших свiтiв, а також
для людини — очiкував Спаситель, коли напередоднi Свого
розп’яття сказав: «Нинi суд цьому свiтовi; нинi князь свiту
цього буде вигнаний геть. I коли я буду пiднесений з землi, то
до Себе приверну всiх» (Йоан 12:31-32). Смерть Христа задля
спасiння людини не лише вiдкривала людям дорогу до Небес,
а й мала виправ- дати перед Всесвiтом дiї Бога та Його Сина у
вiдповiдь на повстання сатани. Вона повинна була довести, що
Божий Закон залишається незмiнним, а також показати суть i
наслiдки грiха.

Вiд самого початку велася велика боротьба навколо Закону
Божого. Сатана намагався довести, що Бог несправедливий, а
Його Закон недосконалий i що задля добра Всесвiту вiн має
бути змiнений. Нападаючи на Закон, са- тана мав намiр скасу-[48]
вати владу Законодавця. Ця боротьба повинна була показати:
чи справдi божественнi постанови недосконалi та пiдлягають
змiнi, чи вони бездоганнi та непорушнi.

Вигнаний з небес сатана сповнився рiшучостi зробити Зем-
лю своїм царством. Спокусивши та перемiгши Адама i Єву,
вiн гадав, що опанував свiтом, «бо вони», говорив вiн, «обрали
мене своїм володарем». Сатана запевняв, що грiшниковi немо-
жливо отримати прощення, а тому люди, якi впали в грiх, стали
його законними пiдданими, а свiт — його власнiстю. Та Бог
вiддав Свого Єдинородного, улюбленого Сина, рiвного Собi,
щоб Вiн зазнав покарання за переступ i таким чином вiдкрив
шлях, яким люди зможуть вiднайти Його ласку i повернутися
до своєї домiвки в Едемi. Христос узявся врятувати людину i
звiльнити свiт з-пiд влади сатани. Результат великої боротьби,
розпочатої на небесах, повинен був вирiшитися саме в нашому
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свiтi, саме на тих теренах, на якi сатана претендував як на
свою власнiсть.

Те, що Христос погодився упокорити Себе, рятуючи грi-
шника, викликало подив Всесвiту. Як мiг Той, Котрий управляв
всiма зiрками та свiтилами, Який у Своєму Провидiннi задо-
вольняв потреби кожної iстоти у безмежному Всесвiтi, вiдмо-
витися вiд належної Йому слави та прийняти людську подобу?!
Це стало таємницею, яку бажали збагнути безгрiшнi iстоти
iнших свiтiв. Коли Христос у людськiй подобi прийшов у цей
свiт, усi небожителi з величезною цiкавiстю спостерiгали за
кожним Його кроком по заплямованiй кров’ю дорозi — вiд ясел
до Голгофи. В очах Небес не залишились непомiченими завда-
нi Христовi зневага i глузування, до яких пiдбурював сатана.
Небеснi iстоти були свiдками успiху ворожих сил; сатана по-
стiйно згущав темряву, примножуючи горе i страждання людей,
в той час як Христос протидiяв йому. Вони стежили за битвою,
що точилася помiж свiтлом та темрявою i яка ставала дедалi
запеклiшою. I коли Христос у передсмертнiй агонiї на хрестi
проголосив: «Звершилося!» (Йоан 19:30), — вигуки торжества
наповнили усi свiти й Небеса. Результат великої боротьби, яка
так довго точилась у цьому свiтi, був вирiше- [49]

ний; Христос вийшов Переможцем. Своєю смертю Вiн вiд-
повiв на запитання: чи мають Отець i Син достатньо любовi
до людей, аби на дiлi виявити самозречення i дух жертовно-
стi? Сатана показав свою справжню сутнiсть неправдомовця i
вбивцi. Тепер стало ясно: якби йому було дозволено управляти
небесними iстотами, вiн робив би це, виявляючи той самий дух,
що й до людських синiв. Голоси усiх вiрних мешканцiв Всесвi-
ту злилися разом, вихваляючи справедливiсть божественного
управлiння.

Якби можна було змiнити Закон, тодi людина могла бути
спасенною i без жертви Христа; але той факт, що Христовi
необхiдно було вiддати Своє життя за грiшний людський рiд,
є найкращим доказом, що Божий Закон не звiльняє грiшника
вiд своїх вимог; очевидно також, що плата за грiх — смерть.
Зi смертю Христа поразка сатани стала безсумнiвною. Якби
Закон, як навчає дехто, був скасований на хрестi, тодi муки i
смерть дорогого Сина Божого послужили б тiльки на користь
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сатанi; князь темряви мiг би трiумфувати, бо пiдтвердилися б
його звинувачення проти Божественного правлiння. Той факт,
що Христос понiс на Собi покарання за грiх людини, став
для всiх створених Богом iстот наймогутнiшим аргументом
на користь того, що Закон — незмiнний, що Бог праведний,
милосердний i здатний на самозречення; що безмежна справе-
дливiсть i милiсть в Його правлiннi поєднуються.[50]



Роздiл 5. Випробування Каїна та Авеля

За основу цього роздiлу взято книгу Буття 4:1-15

Характери Каїна та Авеля, синiв Адама, були дуже рiзними.
Авелю був притаманний дух вiрностi Боговi; вiн зауважував
справедливе i милосердне ставлення Творця до грiшного роду
та iз вдячнiстю прийняв надiю на викуплення. Каїн же плекав
бунтiвнi почуття i нарiкав на Бога за прокляття, проголошене
над Землею i людством через грiх Адама. Вiн дозволяв своїм
думкам зосереджуватися на тому, що призвело сатану до падi-
ння, — пiдiгрiвав у собi бажання самозвеличення та ставив пiд
сумнiв божественну справедливiсть i авторитет.

Як колись був випробуваний Адам, так були випробуванi
обидва брати, їхнi вiра i послух Слову Божому. Їм були вiдомi
умови Плану спасiння людини; вони також розумiли систему
жертвоприношень, встановлену Богом. Каїн i Авель знали, що
принесенням жертв мала виявлятися їхня вiра в Спасителя,
прообразом Якого i були жертви; водночас вони визнавали
цим, що їхнє прощення повнiстю залежить вiд Нього. Бра-
ти також знали, що, пiдкоряючись належним чином вимогам
божественного Плану викуплення, вони доводили цим свiй
послух волi Божiй. Без пролиття кровi не могло бути вiдпуще-
ння грiхiв. Тому принесення в жертву перворiдних отари було
виявом їхньої вiри в кров Христа як обiтованого Спасителя. [51]
Вони також повиннi були приносити Господевi першi плоди
землi як жертву подяки.

Обидва брати спорудили однаковi жертовники, i кожний
принiс жертву. Авель, згiдно з Господнiм повелiнням, принiс
жертву з отари. «I зглянувся Господь на Авеля й на жертву
його». З неба зiйшов вогонь i поглинув жертву. Але Каїн,
нехтуючи цим прямим та ясним наказом Господа, принiс у
жертву лише плоди землi. Небо нiчим не засвiдчило того, що
жертва прийнята. Авель благав брата пiдкоритися Божiй вимозi,
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але його прохання викликали в Каїна ще бiльшу рiшучiсть
дiяти за власною волею. Як старший, вiн вважав принизливим
прийняти напучування брата, погордував його порадою.

Каїн прийшов перед Боже лице з нарiканням; в його серцi
не було вiри в обiтовану жертву та необхiднiсть її принесення.
Його дар не виявляв покаяння в грiхах. Як i чимало iз наших
сучасникiв, вiн вважав за вияв слабкостi точно дотримуватися
Плану, накресленого Богом, поклада- ючись у своєму спасiннi
лише на викупну жертву обiтованого Спасителя. Каїн вирiшив
покладатися на самого себе.

Вiн стане перед Богом iз власними заслугами. Вiн не при-
несе ягняти, змiшуючи його кров зi своїм даром, але подасть
свої плоди — результат власної працi. Вiн принiс свою жертву
так, нiби робив цим Боговi ласку, сподiваючись отримати бо-
жественне схвалення. Каїн виявив деякий послух, спорудивши
жертовник та принiсши на ньому жертву; але його послух не
був повним. Вiн знехтував найважливiшим — визнанням своєї
потреби у Вiдкупителя

Щодо їхнього народження та релiгiйного виховання, то
обидва брати були рiвними помiж собою. Обидва були грiшни-
ками та визнавали справедливiсть Божих вимог поклонятися
Творцевi та вiддавати Йому шану. На перший погляд могло
здаватися, що їхня релiгiя була однаковою, але насправдi мiж
ними iснувала велика рiзниця.

«Вiрою Авель принiс Боговi жертву кращу, як Каїн»
(Євр.11:4). Авель зрозумiв великi принципи викуплення.

Вiн усвiдомлював, що є грiшником, бачив, що помiж його
душею i спiлкуванням з Богом стояли на завадi грiх i смерть[52]
як покарання за нього. Вiдбираючи життя в жертовної тварини
та приносячи її в жертву, вiн таким чином визнавав вимоги
порушеного Закону. В пролиттi кровi Авель вбачав майбутню
жертву — помираючого на Голгофському хрестi Спасителя
— i, вiруючи в примирення, яке мало вiдбутися, отримував
пiдтвердження того, що вiн праведний i його жертва прийнята.

Каїн мав такi ж самi можливостi пiзнати святi iстини i
прийняти їх, як i Авель. Вiн не був жертвою свавiльного прису-
ду. Неправильно вважати, нiби одному з братiв було призначено



Випробування Каїна та Авеля 49

бути прийнятим Богом, а другому — вiдкинутим. Авель обрав
вiру i послух, Каїн — невiр’я i бунт. У цьому вся суть справи.

В особах Каїна й Авеля представленi двi групи людей, якi
iснуватимуть у свiтi аж до кiнця часу. Одна група пок- ладає-
ться на жертву за грiх; друга — на власнi заслуги; їхня жертва
позбавлена сили божественного заступництва, i тому людина не
може здобути прихильностi Бога. Нашi переступи можуть бути
прощенi тiльки через заслуги Iсуса. Хто не вiдчуває потреби в
кровi Христа, хто сподiвається не божественною благодаттю, а
власними дiлами заслужити схвалення Боже, — припускається
тiєї ж помилки, що й Каїн. Не приймаючи очищувальної кровi,
люди залишаються пiд осудженням. Бо немає iншого шляху,
яким можна було б звiльнитися з-пiд рабства грiха.

Вiруючi, якi наслiдують приклад Каїна, переважають за
своєю чисельнiстю, адже майже кожна фальшива релiгiя грун-
тується на тому ж принципi: людина може осягти спасiння
власними зусиллями. Декотрi твердять, що людство потребує
не викуплення, а розвитку, що воно саме може облагородити
себе, пiднести та вiдродити духовно. Так само, як Каїн сподi-
вався здобути божественну ласку через безкровну жертву, так
i цi люди сподiваються пiднести людство до божественного
рiвня без примирення i викуплення. Iсторiя Каїна показує, до
чого це призводить. Вона є пiдтвердженням того, чим може
стати людина без Христа. Людство неспроможне вiдродитися
духовно власними силами. Воно схильне шукати не горiшньо-
го, Божественного, а долiшньо го, сатанинського. Наша єдина [53]
надiя — Христос. «I нема нi в кому iншому спасiння. Бо пiд
небом немає iншого iменi, даного людям, яким належало б
спастися нам» (Дiї 4:12).

Правдива вiра, яка покладається лише на Христа, вияв-
ляється у послусi всiм Божим вимогам. Вiд днiв Адама i до
теперiшнього часу питання послуху Божому Законовi зали-
шається причиною великої боротьби. В усi часи були люди,
котрi, нехтуючи деякими Заповiдями Божими, в той же час
твердили, що мають право на Його прихильнiсть. Але Писа-
ння свiдчить про те, що «вiра сприяла дiлам його» i що вiра,
«коли дiл не має, — мертва сама по собi» (Якiв 2:22,17). Хто
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говорить, що пiзнав Бога, але «не виконує Його Заповiдей, той
неправдомовець, i немає в нiм правди!» (1Йоан 2:4).

Коли Каїн побачив, що його жертва вiдкинута, то розгнi-
вався на Господа i на Авеля; вiн був сердитий на Бога за те, що
Той не прийняв жертви, якою людина хотiла замiнити жертву,
встановлену Богом; на брата ж вiн був сердитий, оскiльки той
обрав послух Боговi i не пiдтримав його в повстаннi проти
Нього, Незважаючи на зневажливе ставлення Каїна до боже-
ственного повелiння, Бог не залишив його напризволяще, але
зволив вдатися до розмови, аби навести на розум людину, яка
виявилася такою нерозважливою. I сказав Господь Каїновi:
«Чого ти розгнiвався, i чого похмурнiло обличчя твоє?» Че-
рез ангела-посланця було передане божественне застереження:
«Коли ти добре робитимеш, то чи не будеш прийнятий? А коли
недобре; то в дверях грiх пiдстерiгає». Вибiр залишався за
Каїном. Якщо вiн довiриться заслугам обiтованого Спасителя i
пiдкориться Божим вимогам, то користуватиметься прихильнi-
стю. Але якщо опиратиметься у своєму невiр’ї та беззаконнi,
тодi не буде пiдстав нарiкати на те, що Господь вiдкине його.

Проте, замiсть того щоб визнати свiй грiх, Каїн продов-
жував скаржитися на Божу несправедливiсть i виношувати
в серцi ревнощi та ненависть до Авеля. Вiн сердито дорiкав
своєму братовi i намагався втягти його у суперечку щодо Бо-
жих дiй. Лагiдно, але твердо i безстрашно Авель вiдстоював
Божу справедливiсть i доброту. Вiн указував Каїновi нашого
помилки i намагався переконати, що неправда саме в ньому.[54]
Вiн нагадував про милосердя, виявлене до їхнiх батькiв Богом,
Котрий пощадив їхнє життя, хоча й мiг покарати негайним
знищенням. Авель переконував Каїна в Божiй любовi до них,
бо iнакше Бог не вiддав би Свого Сина, невинного та святого,
зазнати покарання, якого заслужили вони. Але все це лише
розпалювало гнiв Каїна. Розум i сумлiння пiдказували йому,
що Авель правий, але вiн лютував через те, що той, хто досi
прислухався до його порад, тепер наважився не погодитися з
ним i вiн залишиться у своєму незадоволеннi без пiдтримки. У
черговому припадку лютi Каїн убив свого брата.

Вiн зненавидiв i вбив брата не тому, що Авель вчинив щось
погане, але через те, що «лукавi були його вчинки, а брата його
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— праведнi» (1Йоан 3:12). Так само в усi часи беззаконники
ненавидiли тих, хто був кращим за них. Життя Авеля, сповнене
послуху i непохитної вiри, було для Каїна вiчним докором. «Бо
кожен, хто чинить зло, ненавидить свiтло i не йде до свiтла,
щоб не викрились вчинки його» (Йоан 3:20). Чим яскравiше
небесне свiтло, вiдображене у характерi вiрних слуг Божих,
тим помiтнiшими стають грiхи беззаконникiв i тим рiшучiше
вони намагатимуться знищити тих, хто порушує їхнiй спокiй.

Вбивство Авеля було першим виявом тiєї ворожнечi, про
яку Бог сказав, що вона iснуватиме мiж змiєм та насiнням
жiнки, — мiж сатаною та його пiдданими i Христом з Його
послiдовниками. Через грiх людини сатана здобув владу над
людським родом, але Христос допоможе людям скинути його
ярмо. Гнiв сатани запалюється щоразу, як тiльки душа через
вiру в Божого Агнця вiдмовляється служити грiховi. Святе жи-
ття Авеля заперечувало твердження сатани про те, що людинi
неможливо виконати Божий Закон. Коли Каїн, охоплений духом
диявола, побачив, що не може керувати Авелем, вiн настiльки
розлютився, що позбавив його життя. I де б не знаходилися тi,
що стоять на захистi справедливостi Закону Божого, проти них
повстає той самий дух. Це той дух, котрий протягом усiх сто-
лiть роздував вогнища, на яких спалювали учнiв Христа. Але
на жорстокостi, яких зазнає послiдовник Iсуса, людей пiдбу- [55]
рює сатана зi своїм воїнством, оскiльки не можуть примусити
його пiдкоритися своїй владi. Це лють переможеного ворога.
Кожний мученик задля Iсуса помер переможцем.

За словами пророка, «вони його перемогли (змiя стародав-
нього, що зветься диявол i сатана) кров’ю Агнця та словом
свiдчення свого, i не злюбили життя свого навiть до смертi»
(Вiдкр.12:9-11).

Незабаром Каїн-убивця був покликаний вiдповiсти за свiй
злочин. I сказав Господь Каїновi: «Де Авель, твiй брат?» А той
вiдказав: «Не знаю. Чи я сторож брата свого?» Каїн настiльки
поринув у грiх, що втратив вiдчуття постiйної Божої присутно-
стi, Його величi та всевiдання, тому й удався до неправди, аби
приховати власну провину.

I знову Господь звертається до Каїна; «Що ти зробив? Голос
кровi брата твого взиває до Мене з землi». Бог дав Каїновi
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змогу визнати свiй грiх. Вiн мав доволi часу для роздумiв.
Каїн усвiдомлював, наскiльки жахливим був його вчинок i
те, що вiн удався до обману, аби приховати його; але вiн не
позбувся бунтiвного духу, i Господь не забарився з винесенням
вироку. Божественний голос, Який ранiше прохав i застерiгав,
виголосив жахливi слова: «А тепер ти проклятий вiд землi, що
розкрила вуста свої, щоб прийняти кров твого брата з твоєї
руки. Коли оброблятимеш землю, вона бiльше не дасть тобi
сили своєї. Втiкачем i волоцюгою будеш на землi».

Незважаючи на те, що Каїн заслуговував на смертний ви-
рок за свої злочини, милостивий Творець не вiдiбрав у нього
життя, а дав змогу покаятися. Але Каїн ставав все запеклiшим,
пiдбурюючи iнших до повстання проти божественної влади;
вiн став родоначальником зухвалих, розпусних грiшникiв. Пiд
проводом сатани цей вiдступник спокушував також iнших.
Його приклад i вплив зробили свою деморалiзуючу роботу;
отож, земля зiпсувалася i такою великою мiрою сповнилася
насильством, що знищення її стало неминучим.

Зберiгши життя першого вбивцi, Бог дав Всесвiтовi урок на
тему великої боротьби. Чорна iсторiя Каїна та його нащадкiв
стала iлюстрацiєю того, якими були б наслiдки, якби грiшни-
ковi було дозволено жити вiчно, повстаючи проти Бога. Боже[56]
довготерпiння привело до того, що нечестивi стали ще нахабнi-
шими та зухвалiшими в своїх беззаконнях. Через п’ятнадцять
столiть пiсля проголошення вироку над Каїном Всесвiт побачив
наслiдки його впливу та прикладу в злочинностi та опоганеннi,
якi заполонили Землю. Тодi стало очевидним, що смертний
вирок, проголошений над грiшним людством за порушення
Божого Закону, був як справедливим, так i милостивим. Чим
довше люди жили в грiхах, тим розпуснiшими ставали. Боже-
ственний вирок, який мав стримати зростання неприборканого
беззаконня та звiльняв свiт вiд впливу запеклих заколотникiв,
був швидше благословенням, анiж прокляттям.

Сатана постiйно, з невичерпною енергiєю i пiд численними
приводами, працює над тим, щоб показати Бога та принципи
Його правлiння в неправильному свiтлi. Iз надзвичайною си-
лою, застосовуючи далекосяжнi, добре продуманi плани, вiн
працює над тим, щоб втримати мешканцiв свiту в полонi сво-
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го обману. Безмежний i Всевiдаючий Бог бачить кiнець вiд
початку; щодо грiха Його плани далекосяжнi й широкi. Вiн
мав намiр не тiльки покласти край повстанню, а й показати
Всесвiту його сутнiсть. Божий План розгортався, виявляючи
як Його справедливiсть, так i милiсть, пiдтверджуючи Божу
мудрiсть i праведнiсть у ставленнi до зла.

Святi мешканцi iнших свiтiв iз надзвичайною зацiкавленi-
стю спостерiгали за подiями на Землi. Стан, у якому перебував
свiт перед потопом, ясно свiдчив їм про наслiдки правлiння, яке
Люцифер мав намiр встановити на небесах, вiдкидаючи владу
Христа й усуваючи Божий Закон. У свавiльних грiшниках до-
потопного свiту ангели вбачали пiдданих сатани, оскiльки «всi
думки людських сердець були злом повсякденно» (Бут.6:5). Усi
почуття, спонукання й уява людини протидiяли божественним
принципам чистоти, миру й любовi. Це був приклад жахливої
зiпсутостi, до якої призвело прагнення сатани звiльнити Боже
твориво вiд вимог святого Закону.

За допомогою фактiв, виявлених у ходi великої боротьби,
Бог продемонструє принципи Свого правлiння, якi бу- ли хи- [57]
бно представленi сатаною й усiма, кого йому вдалося звести.
Врештi-решт Божа справедливiсть буде визнана всiм свiтом,
хоча це визнання стане надто запiзнiлим, аби врятувати за-
колотникiв. Спiвчуття та схвалення Всесвiту — на боцi Бога,
величний План Котрого, крок за кроком, просувається вперед
до свого повного завершення — остаточного викорiнення бун-
ту. Тодi виявиться, що всi, хто вiдмовився вiд божественних
постанов, приєднаються до сатани в боротьбi проти Христа.
Коли ж князь свiту цього буде засуджений i всi його прибiчни-
ки роздiлять його долю, тодi всi небожителi, свiдки вироку,
проголосять: «Справедливi й правдивi дороги Твої, о Царю
святих!» (Вiдкр.15:3). [58]



Роздiл 6. Сиф та Єнох

За основу цього роздiлу взято книгу Буття 4:25-6:2

Адамовi був даний ще один син, який мав стати спадкоєм-
цем божественної обiтницi й духовного перво- родства. Його
назвали Сифом, що значить «призначений», або «вiдшкодува-
ння», бо його мати говорила: «Бог дав менi iнше насiння за
Авеля, що забив його Каїн». Сиф був поставнiший на вигляд,
нiж Каїн чи Авель, i схожий на Адама бiльше за всiх його
синiв. Це був достойний муж, що йшов по стопах Авеля. Проте
добрих рис вiн успадкував не бiльше за Каїна. Щодо створення
Адама записано: «На подобу Божу Вiн створив його». Але пi-
сля грiхопадiння людина народжувала дiтей «за подобою своєю
та за образом своїм». Якщо Адам створений безгрiшним, на
подобу Божу, то Сиф, як i Каїн, успадкували грiшну природу
своїх батькiв. Вiн також довiдався про Вiдкупителя i був на-
вчений праведностi. Божественною благодаттю Сиф служив
Боговi й шанував Його; вiн працював, як це робив би Авель,
якби був живий, щоб навернути грiшникiв до їхнього Творця
та навчити їх поважати й слухатися Його.

«У Сифа теж народився був син, i вiн дав йому iм’я Єнох.
Тодi почали закликати iм’я Господнє». Вiрнi вiд самого поча-
тку поклонялися Боговi, однак зi зростанням населення Землi
рiзниця мiж двома групами людей ставала дедалi помiтнiшою.
Однi вiдкрито виявляли свою вiрнiсть Боговi, iншi — презир-
ство i непослух.[59]

До грiхопадiння нашi прабатьки дотримувалися суботи,
встановленої ще в Едемi, i продовжували це робити пiсля
вигнання з раю. Вони скуштували гiрких плодiв непослуху i
зрозумiли те, що рано чи пiзно зрозумiє кожний, хто зневажає
Божi Заповiдi: божественнi постанови священнi та незмiннi, а
за їх порушення буде покарання. Суботу ша- нували всi дiти
Адама, котрi залишалися вiрними Боговi.

54
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Але Каїн i його нащадки не дотримувались святостi дня, в
який Бог спочив. Вони встановлювали днi вiдпочинку i працi
на власний розсуд, незважаючи на повелiння Єгови.

Проклятий Богом Каїн залишив дiм свого батька. Ще ра-
нiше вiн обрав для себе заняття — землеробство; тепер же
заснував мiсто, назвавши його iм’ям свого старшого сина.

Вiн вiдiйшов вiд лиця Господнього, вiдкинув обiтницю про
вiдновлений Едем, поринувши в пошуки багатства й утiх на
землi, проклятiй за грiх, i таким чином очолив чималу групу
людей, якi поклоняються боговi цього свiту. Його нащадки
вiдзначились у всьому, що стосується досягнень матерiального
життя та земного прогресу. Проте вони не шанували Бога i во-
рогували з Його намiрами щодо людини. До злочину вбивства,
яке започаткував Каїн, Ламех, п’ятий iз його поколiння, додав
ще й багатожонство; з хвалькуватою зухвалiстю вiн визнавав
Бога лише тому, що в обiтницi про потомство Каїна вбачав
запоруку власної безпеки. Авель був пастухом; вiн жив у на-
метах, i нащадки Сифа наслiдували його приклад, вважаючи
себе «на землi чужинцями й приходьками, прагнучи до кращої,
тобто небесної, країни» (Євр. 11:13,16).

Деякий час обидвi групи людей жили вiдокремлено. На-
щадки Каїна, поширюючись вiд мiсця свого початкового по-
селення, розсiялися по рiвнинах i долинах, де мешкали дiти
Сифа. Останнi, бажаючи уникнути їхнього розтлiнного впливу,
пiшли в гори, де i оселилися. Доки iснувало таке вiдокремлен-
ня, їхнє поклонiння Боговi зберiгало свою чистоту. Але з часом
вони поступово почали змiшуватися з мешканцями долин. Таке
єднання призвело до найгiрших наслiдкiв. «I побачили Божi
сини людських дочок, що вродливi вони». Дiти Сифа, захо-
пленi вродою дочок з роду Каїна, одружувалися з ними, що [60]
було неприємно для Господа. Багато з тих, котрi поклонялися
Боговi, впали в грiх через принади, якi тепер постiйно були
перед їхнiми очима, через що втратили святiсть, якою до цього
вирiзнялися з-помiж iнших. З’єднавшись з нечестивими, вони
уподiбнилися до них духом i вчинками; вимоги сьомої Заповiдi
були зневаженi; вони «взяли собi жiнок iз усiх, яких вибра-
ли». Дiти Сифа пiшли «дорогою Каїновою» (Юда 11); вони
захопилися земним багатством i задоволеннями, знехтували
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Заповiдями Господнiми. Оскiльки «люди не вважали за потрi-
бне мати Бога в пiзнаннi, то вони знiкчемнiли своїми думками,
i запаморочилось нерозумне їхнє серце» (Римл. 1:21). Тому
«видав їх Бог на розум перевернений» (в.28). Грiх, подiбно до
смертельної прокази, поширювався по землi.

Майже тисячу рокiв Адам жив серед людей, залишаючись
свiдком наслiдкiв грiха. Вiн щиро намагався зупинити потiк
зла. Йому було дане повелiння навчати своє потомство дороги
Господньої; вiн зберiгав як скарб i передавав наступним поко-
лiнням усе, що Бог вiдкрив йому. Адам розповiдав своїм дiтям
i дiтям дiтей аж до дев’ятого поколiння про святе й щасливе
життя людини в раю. Вiн повторював iсторiю свого падiння,
розповiдаючи також про страждання, за допомогою яких Бог
навчав його необхiдностi повного дотримання Вiчного Закону;
вiн говорив про те, що Бог у Своїй милостi передбачив для
їхнього спасiння. Проте тiльки деякi прислухалися до його
слiв. Не раз Адамовi доводилося чути гiркi докори за грiх,
який принiс його нащадкам стiльки горя.

Життя Адама було сповнене скорботи, покiрливостi та роз-
каяння. Пiсля того, як вiн залишив Едем, думка про смерть
жахала його. Вперше вiн, як людина, вiдчув реальнiсть смер-
тi тодi, коли Каїн, його первiсток, став убивцею свого брата.
Гостро вiдчуваючи докори сумлiння за скоєний грiх, зазнавши
подвiйної втрати через смерть Авеля та вiдступлення Каїна,
Адам мучився пiд тягарем страждань. Вiн був свiдком того,
як свiт зазнає дедалi бiльшого морального занепаду, що мало
призвести до його знищення водами потопу; i хоча смертний
вирок, виголошений Творцем, спочатку видався Адамовi жа-
хливим, пiзнiше, дивлячись упродовж майже тисячi рокiв на[61]
наслiдки грiха, вiн зрозумiв, що це милiсть Божа — покласти
край життю, сповненому страждань i скорбот.

Незважаючи на беззаконня допотопного свiту, той вiк не
був, як дехто думає, ерою неосвяченостi та варварства. Люди
мали змогу досягти високого рiвня морального й розумового
розвитку. Вони володiли неабиякою фiзичною мiццю, силою
iнтелекту та перевагами для осягнення духовних i наукових
знань, якi не мали собi рiвних. Буде помилкою вважати, що
як довгожителi вони в розумовому планi досягали зрiлостi
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лише в пiзньому вiцi. Iнтелектуальнi здiбностi перших людей
розвивалися рано, а тi, що мали страх Божий i жили згiдно
з Його волею, постiйно зростали в пiзнаннi та мудростi про-
тягом усього життя. Якщо б можна було порiвняти сучасних
прославлених вчених з їхнiми однолiтками, котрi жили перед
потопом, то наскiльки б вони поступалися їм i в розумовому, i
в фiзичному розвитку! В мiру того, як життя людини ставало
коротшим, а її фiзичнi сили вичерпувалися, послаблювалися
також її розумовi здiбностi. Серед наших сучасникiв є мужi,
котрi вiддають науцi вiд двадцяти до п’ятдесяти рокiв свого
життя, i свiт у захватi вiд їхнiх досягнень. Однак якими обме-
женими залишаються їхнi знання порiвняно зi знаннями тих,
чиї розумовi та фiзичнi сили розвивалися протягом столiть!

Щоправда, нашi сучасники здобувають користь з досягнень
своїх попередникiв. Люди видатного розуму, котрi складали
плани, дослiджували й писали, залишали свої науковi працi
послiдовникам. Але навiть у цьому вiдношеннi, як i в усьому
тому, що стосується звичайних знань; можна лише уявляти,
наскiльки бiльшими були переваги людей стародавнього свi-
ту! Протягом столiть серед них жив той, хто був створений
за подобою Божою, про кого Сам Творець сказав: «вельми
добре», муж, якого Сам Бог навчив усiєї мудростi свiту. Вiд
Творця Адам дiзнався про те, як був створений свiт; вiн на
власнi очi бачив подiї, якi мали мiсце протягом дев’яти столiть,
i передав свої знання наступним поколiнням. Люди, якi жили
перед потопом, не мали писемностi, а отже, i книг, але завдяки
великiй фiзичнiй силi, iнтелекту, чудовiй пам’ятi вони засвою-
вали i запам’ятовували iнформацiю i, в свою чергу, передавали [62]
її з повною достовiрнiстю своїм нащадкам. Упродовж декiль-
кох столiть одночасно жили сiм поколiнь, котрi мали змогу
дiлитися одне з одним своїми знаннями i досвiдом.

Переваги, якими користувалися мужi того часу в придбаннi
пiзнання Бога через Його творiння, не мали i не мають собi
рiвних. Той час не був ерою релiгiйної темряви, а навпаки
— перiодом великого свiтла. Увесь свiт мав змогу навчатися вiд
Адама, а для тих, що боялися Господа, також були вчителями
Христос i ангели. Впродовж багатьох столiть серед них зали-
шався сад Божий — нiмий свiдок на користь iстини. Бiля ворiт



58 Патрiархи i пророки

раю, якi охороняв херувим, вiдкривалася слава Божа i сюди
приходили першi богопоклонники. Тут вони споруджували свої
жертовники, на яких приносилися жертви. Саме сюди Каїн i
Авель приходили зi своїми жертвами i Бог зволив спiлкуватися
з ними.

Доки можна було бачити Едем, вхiд до якого охоронявся
ангелами, доти скептики не могли заперечувати його iснуван-
ня. Послiдовнiсть творiння, сад, iсторiя двох дерев, так тiсно
пов’язана з долею людини, — усе це незаперечнi факти. Доки
жив Адам, мало хто насмiлювався заперечувати такi iстини, як
iснування Бога, Його верховну владу i вимоги Божого Закону.

Незважаючи на переважаюче беззаконня, зберiгався рiд свя-
тих мужiв; натхненнi та облагородженi спiлкуванням з Богом,
вони жили за небесними принципами. Це були мужi могу-
тнього iнтелекту, якi володiли надзвичайними знаннями. Перед
ними стояло велике та святе завдання — сформувати праведний
характер, викласти науку благочестя не тiльки своїм суча-
сникам, але й прийдешнiм поколiнням. На сторiнках Святого
Письма згадуються iмена лише декотрих найвидатнiших мужiв
iз них; однак протягом усiх вiкiв у Бога були вiрнi свiдки i
щирi послiдовники.

Про Єноха написано, що вiн жив шiстдесят п’ять рокiв i
народив сина. Пiсля цього вiн ходив з Богом триста рокiв. Вже
в раннiй перiод свого життя Єнох любив i боявся Бога, дотри-
мувався Його Заповiдей. Вiн належав до роду святих мужiв,
хоронителiв правдивої вiри прабатькiв обiтованого насiння.[63]
Вiд Адама Єнох довiдався про трагiчну iсторiю грiхопадiння,
а також почув радiсну — про благодать Божу в Його обiтни-
цi, i цiлковито довiрився Вiдкупителевi, Котрий мав прийти.
Але пiсля народження свого сина-первiстка Єнох зазнав бiльш
глибокого духовного досвiду; його вiдносини з Богом стали
ще тiснiшими. Вiдчуваючи себе сином Божим, вiн ще глибше
усвiдомив свої обов’язки i вiдповiдальнiсть. Спостерiгаючи за
любов’ю дитини до батька, за її простодушною вiрою в те, що
вiн здатний її захистити, i вiдчуваючи глибоку, самовiддану
нiжнiсть до свого сина- первiстка, вiн засвоїв дорогоцiнний
урок про чудову любов Бога до людей, явлену в дарi Його
Сина та довiр’ї, з яким Божi дiти можуть ставитися до свого
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Небесного Отця. Безмежна, незбагненна Божа любов, виявлена
у Христi, стала темою його роздумiв i вдень, i вночi; з усiєю
палкiстю своєї душi вiн прагнув вiдкрити цю любов людям,
серед яких жив.

Єнох ходив з Богом не в станi екстазу чи у видiннi, але в
усiх повсякденних обов’язках життя. Вiн не став пустельником,
що замикається вiд усього свiту, тому що мав виконати роботу
для Бога. У спiлкуваннi зi своєю сiм’єю та iншими людьми вiн,
— чоловiк, батько, друг i громадянин, — показав себе стiйким,
непохитним слугою Господа.

Серце Єноха перебувало у згодi з волею Божою, бо «чи
йдуть двоє разом, якщо не умовились?» (Амос 3:3). I ця свята
мандрiвка тривала триста рокiв. Мало знайдеться таких христи-
ян, котрi не стали б набагато серйознiшими i посвяченiшими,
якби довiдалися про те, що їм вже недовго жити або що прихiд
Христа вже близький. Але вiра Єноха з плином столiть ставала
дедалi мiцнiшою, а любов — палкiшою.

Єнох був мужем сильного, високо розвинутого iнтелекту та
всебiчних знань; вiн був удостоєний особливого вiдкриття вiд
Бога. Однак, незважаючи на те, що Єнох постiйно спiлкувався
з небесами, вiдчуваючи божественну велич i досконалiсть, вiн
був най покiрнiшою людиною.

Чим тiснiшим ставав його зв’язок з Богом, тим бiльше вiн
вiдчував власну недосконалiсть i слабкiсть.

Пригнiчений зростаючим беззаконням нечестивцiв та по-
боюючись, щоб їхнє невiр’я не послабило його благоговiння [64]
перед Богом, Єнох уникав спiлкування з ними i багато часу
проводив на самотi, вiддаючись роздумам i молитвi. Так вiн
пильнував перед Господом, прагнучи ясного пiзнання Його
волi, щоб виконувати її. Молитва для нього була диханням
душi; вiн жив в атмосферi Небес.

Через святих ангелiв Бог вiдкрив Єноховi Свiй намiр зни-
щити свiт потопом, а також повнiше розкрив перед ним План
викуплення. За допомогою Духа пророцтва Господь показав
йому усi поколiння, що житимуть пiсля потопу, i великi подiї,
пов’язанi з Другим пришестям Христа наприкiнцi свiту.

Єноха хвилювало питання про долю мертвих. Йому здава-
лось, що як праведнi, так i нечестивi перетворяться на земний
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порох i цим усе закiнчиться. Йому важко було зрозумiти, як
праведнi можуть воскреснути для вiчного життя. У пророчо-
му видiннi Єноху були показанi смерть Христа, Його славний
прихiд у славi, в супроводi святих ангелiв, щоб звiльнити Свiй
народ з могил. Вiн також бачив зiпсутiсть свiту перед Дру-
гим пришестям Христа, хвалькувате, самовпевнене, свавiльне
поколiння людей, якi вiдкинули єдиного Бога i Господа Iсуса
Христа, зневажаючи Його Закон та викупну Жертву. Вiн бачив
праведних, увiнчаних славою i честю, та нечестивцiв, вигнаних
вiд присутностi Господа i знищених вогнем.

Єнох став проповiдником праведностi, розповiдав людям
про те, що вiдкрив йому Бог. Люди, маючи страх Господнiй,
шукали спiлкування з цим святим мужем, щоб вислухати його
повчання i помолитися з ним. Вiн звершував також громадське
служiння, несучи Божу вiстку всiм тим, якi бажали прислуха-
тися до слiв застереження. Вiн трудився не тiльки для сифiтiв.
У землi, куди пiшов Каїн, щоб сховатися вiд божественної при-
сутностi, Божий пророк також розповiдав про чудовi подiї, якi
бачив у видiннях. «Ось, — говорив вiн, — iде Господь зi Своїми
тисячами святих, щоб суд учинити над усiма i викрити мiж
ними нечестивих в усiх дiлах, яке чинило їхнє безчестя» (Юда
14-15).

Вiн безстрашно викривав грiх. Проповiдуючи сучасникам
Божу любов, явлену в Христi, вiн благав їх залишити свої лихi
дороги, засуджував пануюче зло та застерiгав про те, що суди
Божi неминуче спiткають беззаконника.[65]

Уста
ми Єноха донинi промовляє Дух Христа. Цей Дух виявля-

ється не тiльки в словах любовi, спiвчуття, умовляння; святi
мужi покликанi говорити не лише приємнi речi. Бог вкладає в
уста i серця Своїх вiсникiв i такi iстини, якi за своєю гостротою
нагадують двосiчний меч.

Слухачi Єноха вiдчували силу Божу, що супроводжувала
його служiння. Декотрi прислухалися до застереження i за-
лишали свої грiхи, але бiльшiсть глузували з цiєї урочистої
та серйозної вiстки, ставали ще зухвалiшими на своїх лихих
дорогах.
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В останнi днi Божi слуги також проголошуватимуть свiтовi
подiбну вiстку, яка сприйматиметься з таким же невiр’ям i
глузуванням. Допотопний свiт вiдкинув слова застереження
того, котрий ходив iз Богом. Так само й останнє поколiння
легковажно поставиться до застережень Господнiх вiсникiв.

Невтомно проповiдуючи, Єнох анi на мить не втрачав зв’яз-
ку з Богом. Чим важчою i нагальнiшою була його праця, тим
щирiшими i наполегливiшими були його молитви. Вiн i на-
далi, час вiд часу, залишався на самотi, вiдокремившись од
людського товариства. Провiвши деякий час серед людей, для
добра котрих працював, навчаючи їх словом i прикладом, вiн
на певний час залишав їх, щоб побути на самотi, вiдчуваючи
голод i спрагу за божественним знанням, яке мiг дати тiльки
Сам Бог. Перебуваючи в постiйному спiлкуваннi з Богом, Єнох
усе бiльше й бiльше вiдображав божественний образ. Його
обличчя свiтилося святим свiтлом, яким сяє лице Iсуса. Пiсля
таких спiлкувань з Богом навiть невiруючi з благоговiнням
зауважували, що його обличчя позначене вiдбитком Небес.

Люди стали настiльки зiпсутими, що їх знищення було
неминучим. З плином рокiв потiк людських злочинiв ставав
дедалi глибшим, а хмари божественного суду — все темнiшими
та похмурiшими. Але Єнох, цей свiдок вiри, прямував обраним
шляхом незмiнно, застерiгаючи, благаючи, умовляючи, докла-
даючи зусиль до того, щоб зупинити потiк зла та стримати
стрiли помсти, хоч грiшники, полюбляючи задоволення, нехту-
вали його застереженнями; вiн мав свiдчення, що Бог схвалює
його працю, i сумлiнно боровся з пануючим злом, доки Бог [66]
не забрав його з цього грiшного свiту до небесних осель, де
радiсть i чистота.

Представники того поколiння висмiювали нерозважливiсть
Єноха, котрий не збирав для себе золота, срiбла та iнших
земних багатств. Його серце прагнуло вiчних скарбiв; Вiн
споглядав Небесне Мiсто. Вiн бачив Царя у Його славi серед
Сiону. Його думки, почуття, розмови були пройнятi небесною
атмосферою. Чим бiльшим ставало беззаконня, тим палкiше
вiн прагнув домiвки Божої. Хоча вiн продовжував жити на
землi, проте вiрою перебував у Царствi свiтла.
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«Блаженнi чистi серцем, бо вони Бога побачать» (Матв.5:8).
Протягом трьохсот рокiв Єнох прагнув душевної чистоти, аби
перебувати в гармонiї з Небесами. Протягом трьох столiть вiн
ходив з Богом. Щодня прагнув все тiснiшого зв’язку, дедалi
ближчим ставало спiлкування Єноха з Богом, доки Бог не
забрав його до Себе. Вiн стояв на порозi вiчного свiту; лише
один крок вiддiляв Єноха вiд блаженної країни, i ось ворота
вiдчинились, i той, хто так довго ходив з Богом на землi,
увiйшов ними до Святого Мiста як первiсток з людей.

Його вiдсутнiсть стала помiтною на землi. Вже не чути
було голосу, котрий щодня застерiгав i навчав. Як праведнi,
так i нечестивi зауважили, що Єноха немає; гадаючи, що вiн
перебуває у якомусь вiдлюдному мiсцi, тi, котрi любили його,
вдалися до наполегливих розшукiв, як пiзнiше сини пророкiв
розшукували Iллю, однак надаремно. Вони констатували, що
його немає, оскiльки Бог забрав його.

Згiдно з намiром Господнiм, перенесення Єноха до небе-
сних осель мало стати важливим уроком. Iснувала небезпека,
що люди, зауважуючи страшнi результати грiхопадiння Ада-
ма, впадуть у вiдчай. Чимало було готових вигукнути: «Яка
користь вiд того, що ми маємо страх Господнiй i виконуємо
Його постанови, адже людство гнiтить важкий тягар прокляття
i смерть є долею усiх!». Але вказiвки, якi Бог дав Адамовi,
якi повторював Сиф i втiлював у своє життя Єнох, проганяли
темряву i заблудження, давали людям надiю на те, що як через
Адама смерть увiйшла у свiт, так через обiтованого Вiдкупите-
ля прийдуть життя i безсмертя. Сатана намагався переконати
людей, що для праведних не буде на- городи, а для грiшникiв[67]
— покарання i що людям неможливо виконати божественнi по-
станови. Однак у випадку з Єнохом Бог проголосив, що «Вiн є,
а тим, хто шукає Його, дає нагороду» (Євр. 11:6). Бог показав,
що зробить для тих, хто виконує Його Заповiдi. Вiн навчав лю-
дей iстин про те, що люди взмозi дотримуватися Його Закону;
що, навiть живучи серед грiха i розпусти, благодаттю Божою
вони можуть протидiяти спокусам, ставати чистими й святими.
На прикладi Єноха вони бачили блаженство такого життя; його
перенесення було для них доказом правдивостi його пророцтва
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про майбутнє, яке обiцяло нагороду слухняним — радiсть, славу
i вiчне життя, а осудження, горе i смерть — грiшниковi.

«Вiрою Єнох перенесений був так, що не бачив смертi... Бо
ще до перенесення свого вiн отримав свiдчення, що догодив
Боговi» (Євр. 11:5). У свiтi, через свої беззаконня приреченому
на загибель, Єнох перебував у такому тiсному спiлкуваннi з
Богом, що йому не довелося стати пiдвладним смертi. Благоче-
стивий характер цього пророка уособлює святiсть, якої повиннi
досягти всi, хто буде «вiдкупленим вiд землi» (Вiдкр.14:3) пiд
час Другого приходу Христа. Як i перед потопом, у свiтi пану-
ватиме беззаконня. Потураючи нахилам своїх зiпсутих сердець
та вченням оманливої фiлософiї, люди повставатимуть проти
авторитету Небес. Але дiти Божi, такi як i Єнох, шукатимуть
чистоти серця i узгодження з Його волею, доки не стануть по-
дiбними до Христа. Як i Єнох, вони проповiдуватимуть свiтовi
про Другий прихiд Господа i про суди, що спiткають грiшникiв.
Своїм прикладом, святими розмовами вони засуджуватимуть
грiхи беззаконникiв. Як Єнох був перенесений на небеса перед
потопом, що знищив свiт, так i живi праведники будуть пiд-
хопленi вiд землi перед її знищенням вогнем. Апостол писав:
«...Не всi ми помремо, та всi перемiнимось, — раптом, в одну
мить, при останнiй сурмi: бо засурмить вона — i мертвi во-
скреснуть, а ми перемiнимось!..» «Сам-бо Господь iз наказом,
при голосi Архангела та з Божою сурмою зiйде з неба, i пер-
шими воскреснуть померлi в Христi; потiм ми, що лишилися
живими, будемо пiдхопленi разом iз ними на хмарах на зустрiч
Господевi на повiтрi, i так ми завжди будемо з Господом. Отож,
потiшайте один одного цими словами!» (1Кор. 15:51-52; 1Сол.
4:16-18) [68]



Роздiл 7. Потоп

За основу цього роздiлу взято книгу Буття, роздiли 6-7

Внаслiдок грiхопадiння Адама i вчиненого Каїном вбивства,
Земля за днiв Ноя перебувала пiд подвiйним прокляттям. Проте
це не дуже змiнило природу. Хоч занепад був уже помiтний,
але Земля була щедро обдарована Божим Провидiнням. На вер-
шинах пагорбiв росли величезнi дерева, оповитi виноградними
лозами з важкими гронами. Широкi долини, що своєю красою
нагадували сади, були вкритi густою зеленню й рiзнобарв’ям
духмяних квiтiв. Земля в необмеженiй кiлькостi родила рiзно-
манiтнi плоди. Дерева своєю величчю, красою та iдеальними
пропорцiями значно перевершували сучаснi. Їхня деревина бу-
ла мiцною i вiдзначалася високим гатунком; вона нагадувала
камiнь, за своєю витривалiстю мало чим вiдрiзняючись вiд
нього. Земля була багатою на золото, срiбло та дорогоцiнне
камiння.

Людський рiд також ще зберiгав свою початкову силу. Хоч
минуло вже декiлька поколiнь з того часу, вiдколи Адам мав
доступ до дерева, яке мало властивостi продовжувати життя,
однак вiк людини все ще вимiрювався столiттями. Якщо б тi
довгожителi з їхньою творчою уявою, рiдкiсними здiбностями
втiлювали в життя свої задуми, присвятили себе служiнню
Боговi, то вони прославили б iм’я Свого Творця по всiй землi i
вiдповiдали б тiй метi, задля якої Бог дав їм життя. Однак вони
не зробили цього.[69]

У той час жило чимало велетнiв, — мужiв великого зросту
та сили, котрi вирiзнялися своєю мудрiстю i майстернiстю у
виготовленнi найвитонченiших i найпрекраснiших речей. Але
вони поблажливо ставилися до беззаконня, їхня вина була
такою ж великою, як i майстернiсть та розумовi здiбностi.

Бог щедро надiлив мешканцiв допотопного свiту багатими
дарами, але вони використовували Його щедроти для само-
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прославлення, зробили їх прокляттям для себе через те, що
полюбили бiльше дари, анiж їхнього Подателя. Золото, срiбло,
дорогоцiнне камiння та добiрна деревина використовувалися
для спорудження осель; прикрашаючи оселi найвитонченiши-
ми витворами мистецтва, цi люди намагалися перевершити
один одного.

Вони жили лише задля задоволення бажань своїх пихатих
сердець, потопаючи в насолодах i грiхах. Не вважаючи за по-
трiбне пiзнавати Бога, цi iстоти незабаром почали заперечувати
Його iснування i стали поклонятися природi, а не Боговi, Який
створив її. Вони прославляли людську майстернiсть, поклоня-
лися творiнню власних рук i навчали своїх дiтей поклонятися
зображенням та iдолам.

Серед зелених ланiв у затiнку величних дерев вони спо-
руджували жертовники своїм iдолам. Розлогi, вiчнозеленi гаї
присвячувалися для поклонiння фальшивим богам. Цi гаї пере-
ходили в прекраснi сади, довгi, звивистi алеї яких були прикра-
шенi статуями; над ними згинали своє гiлля, вкрите плодами,
рiзноманiтнi дерева. Тут було все, чим тiльки мiг насолоджу-
ватися зiр, що могло збудити чуттєвi бажання людей i таким
чином спокусити їх до участi в поклонiннi iдолам.

Люди не бажали знати Бога, а поклонялися предметам, ство-
реним за їхньою власною уявою; через це вони ставали все
бiльш зiпсутими. Псалмист так описує вплив, який справляє
iдолопоклонство на його прихильникiв: «Тi, що виробляють їх,
подiбнi до них; рiвно ж i кожний, хто надiю на них покладає»
(Псал. 115:8). Споглядаючи, ми змiнюємося: в цьому полягає
закон людського розуму. Людина не може пiднестися вище
за своє розумiння правди, чистоти та святостi. Якщо розум [70]
нiколи не пiдноситься вище вiд рiвня людської природи, якщо
вiрою вiн не споглядає безмежної мудростi й любовi, то така
людина буде занепадати все бiльше й бiльше. Iдолопоклонники
надiляли своїх богiв людськими якостями i пристрастями, то-
му «характери» iдолiв зводили до рiвня грiховного людського
характеру. Через це вони розбестились. «Побачив Господь, що
велике розбещення людей на землi, i увесь нахил думок серця
їх — тiльки зло повсякденно... I зiпсулась земля перед Божим
лицем, i наповнилась земля насильством». Бог дав людям Свої



66 Патрiархи i пророки

Заповiдi як правило для життя, але вони порушили Його За-
кон, i наслiдком цього став усякий грiх. Нечестя людей було
вiдвертим i зухвалим, справедливiсть — потоптана, i зойки
пригноблених досягали Небес.

Усупереч божественному повелiнню, даному на початку,
було запроваджене багатожонство. Бог дав Адамовi одну дру-
жину i тим самим виявив Свою волю з цього питання. Але
пiсля грiхопадiння люди вирiшили чинити за власними грiхов-
ними бажаннями, результатом чого стало швидке зростання
рiвня злочинностi i нещастя. Люди не поважали анi шлюбних
вiдносин, анi права власностi. Якщо хтось забажав дружини
чи майна свого ближнього, вiн силою вiдбирав їх, i люди по-
чали хизуватися насильствами. Вони знаходили задоволення
в тому, щоб вiдбирати життя у тварин, вживаючи в їжу м’ясо.
Це робило їх дедалi жорстокiшими i кровожерливiшими; вони
ставилися до людського життя з гiдною подиву байдужiстю.

Свiт був ще молодим, як новонароджене немовля, однак
беззаконня настiльки закорiнилося й поширилося, що Бог не
мiг бiльше терпiти цього. Вiн сказав: «Знищу Я людину, яку
Я створив, з поверхнi землi...» Господь проголосив, що Його
Дух не буде постiйно змагатися з грiшним людством. Якщо
вони не припинять опоганювати своїми грiхами свiт та його
багатi скарби, то Вiн викреслить їх з- помiж Свого творiння i
знищить усе, чим Вiн з такою любов’ю благословляв їх; Вiн
вигубить польову звiрину, рослинний свiт, що давав поживу, i
перетворить прекрасну Землю на мiсце спустошення i руїн.[71]

Серед переважаючого беззаконня Метушалах, Ной та ба-
гато iнших людей все ж зберiгали пiзнання правдивого Бога,
намагаючись зупинити потiк аморальностi. За 120 рокiв до
потопу Господь через ангела об’явив Ноєвi про Свiй намiр та
звелiв йому будувати ковчег. Споруджуючи ковчег, Ной пови-
нен був проповiдувати про те, що Бог пошле води потопу на
землю для знищення нечестивих. Хто повiрить його вiстцi i
приготується до цiєї подiї, розкаявшись та здiйснивши рефор-
му в своєму життi, тi будуть прощенi i спасеннi. Єнох також
передав своїм нащадкам те, що Бог вiдкрив йому про потоп,
а Метушалах i його сини чули проповiдь Ноя, допомагаючи
йому в будiвництвi ковчега.
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Бог вказав Ноєвi точнi розмiри ковчега i дав яснi до деталей
вказiвки щодо його спорудження. Людськiй мудростi було не
пiд силу здiйснити проект споруди, яка вiдзначалася б такою
великою потужнiстю та витривалiстю. Її Творцем був Бог, а
Ной — великим будiвничим. Ковчег за своєю конструкцiєю
нагадував корпус корабля, який мiг би триматися на водi, але
в деяких вiдношеннях вiн був бiльше схожий на дiм. Ковчег
подiлявся на три яруси i мав лише однi дверi, розташованi
збоку. Усi вiддiлення ковчега були спланованi так, щоб їх могло
освiтлювати свiтло, що проникало через отвiр угорi. У будiвни-
цтвi ковчега використовувалося кипарисове дерево, або дерево
гофер, яке мало властивiсть не псуватися протягом декiлькох
столiть. Спорудження цiєї гiгантської будови потребувало часу
i великої працi. Заготiвля дощок з велетенських дерев, якi ма-
ли особливу якiсть деревини, вимагала значно бiльше зусиль,
нiж сьогоднi, навiть з врахуванням потужнiшої фiзичної сили
тодiшнiх людей. Усе, що тiльки могла зробити людина, було
зроблене, аби споруда була бездоганною, однак сам по собi
ковчег не змiг би витримати стихiї, що мала прийти на землю.
Тiльки Бог мiг зберегти Своїх слуг серед розбурханих вод.

«Вiрою Ной, будучи попередженим про те, чого ще не
бачив, зi страхом побудував ковчег для спасiння дому свого;
нею вiн осудив свiт, i став спадкоємцем праведностi по вiрi»
(Євр. 11:7). У той час, як Ной звертався до свiту з вiсткою [72]
перестороги, його власнi вчинки свiдчили про його щирiсть.
Саме так його вiра вдосконалювалась i ставала очевидною. Вiн
був для свiту прикладом вiри в Боже Слово, Усе, чим володiв,
Ной вклав у побудову ковчега. Як тiльки вiн почав будувати
цей величезний корабель на суходолi, з рiзних мiсць приходили
люди, аби подивитися на дивне видовище та послухати палкi,
переконливi слова незвичайного проповiдника. Кожний удар
молотка пiд час будiвництва ковчега також був свiдченням для
народу.

Спочатку, здавалось, чимало людей прийняли вiстку засте-
реження; проте вони не щиро розкаялися перед Богом. Люди не
бажали вiдмовитися вiд своїх грiхiв. Протягом усього часу, що
залишався до початку потопу, їхня вiра випробовувалася, однак
вони не витримали цього випробування. Переможенi пануючим
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невiрством, вони, врештi- решт, приєдналися до своїх коли-
шнiх однодумцiв, вiдкидаючи серйозне застереження. Декотрi
були твердо переконанi у словах проповiдника, прислухалися
до слiв перестороги, але навколо них було так багато глузiїв
та насмiшникiв, що й вони прониклися тим самим духом i
вiдкинули милостиве запрошення. Незабаром такi люди ста-
ли найзухвалiшими та найнепокiрнiшими безбожниками, бо
немає людини бiльш необачної, яка б так глибоко погрузла у
грiхах, як та, котра колись отримала свiтло, але вчинила опiр
докоряючому голосу Духа Божого.

Не всi представники того поколiння були iдолопоклонника-
ми в повному розумiннi цього слова. Чимало було таких, котрi
вважали себе вiруючим у Бога. Цi люди стверджували, що їхнi
iдоли — це лише символи божества, якi допомагають людям
мати яснiше уявлення про божественну Iстоту. Ця група людей
першою вiдкинула проповiдь Ноя. В той час, як вони намага-
лися представити Бога за допомогою матерiальних предметiв,
їхнiй заслiплений розум не побачив Його величi та сили; вони
втратили уявлення про святiсть Божого характеру та священну,
незмiнну природу Його вимог. У мiру того, як грiх ставав зви-
чайним явищем, вони все менше й менше усвiдомлювали його
грiховнiсть i врештi-решт проголосили, що божественний За-[73]
кон втратив свою силу, а покарання за грiх суперечить Божому
характеру. Вони також заперечували той факт, що Його суди
можуть вiдвiдати Землю. Якби люди, що жили в той час, були
слухнянi божественному Законовi, то вони впiзнали б голос
Творця, Котрий застерiгав їх через Свого слугу. Але, Вiдкинув-
ши свiтло, вони настiльки заслiпили свiй розум, що повiрили,
нiби вiстка Ноя є обманом.

На боцi iстини не виявилось великої або хоча б переважаю-
чої кiлькостi людей. Увесь свiт повстав проти Божої Справе-
дливостi та Його Законiв, а на Ноя дивилися як на фанатика.
Коли сатана спокутував Єву до непослуху Боговi, вiн сказав:
«Умерти — не вмрете» (Бут.3:4). Великi, шанованi свiтом мужi
та мудрецi повторювали те саме. «Божi погрози, — говорили
вони, — можуть лише налякати; вони нiколи не здiйсняться. Не-
має пiдстави для занепокоєння. Такої подiї, як знищення свiту
Богом, Котрий створив його, та покарання створених Ним iстот,
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не станеться нiколи. Будьте спокiйнi, не бiйтеся. Ной — усього
лиш безумний фанатик». I свiт веселився, висмiюючи «глупоту
старого обдуреного чоловiка». Замiсть того, щоб упокоритися
серцем перед Богом, вони продовжували опиратися в своєму
непослусi та нечестi так, нiби Бог i не звертався до них через
Свого слугу.

Але Ной стояв наче скеля серед бурi. Оточений загальною
зневагою i глузуваннями, вiн вирiзнявся святiстю, чистотою i
непохитною вiрнiстю. Його слова вiдзначалися силою, тому що
голос Божий промовляв до людей устами Його слуги. Зв’язок
iз Богом надавав йому великої сили, а тому впродовж 120 рокiв
вiн проповiдував серйозну та урочисту вiстку про прийдешнi
подiї, якi, з точки зору людської мудростi, нiколи не могли
вiдбутися.

Допотопний свiт у своїх мiркуваннях покладався на те,
що протягом столiть Закони природи залишалися незмiнними.
Пори року змiнювали одна одну за встановленим спочатку
порядком. До того часу ще не було дощу; земля зрошувалася
росою або легким туманом. Рiчки нiколи не виходили з берегiв
i вiльно котили свої води до моря, ПIД- владнi незмiнним
законам води не залишали своїх берегiв. [74]

Та люди, якi так мiркували, не зауважували в цьому руки То-
го, Який сказав: «Аж досi ти дiйдеш, але не далi» (Йов.38:11).

З плином часу, спостерiгаючи, що у природi не вiдбувається
помiтних змiн, люди, в серця котрих часом закрадався страх,
почали заспокоюватись. Вони мiркували так, як думає сьогоднi
багато людей: природа — вища вiд Бога, а її закони так мiцно
утвердженi, що й Сам Бог не спроможний змiнити їх. Якщо
навiть припустити, що Ной правий, то природа тодi змушена
буде змiнити свiй порядок. Виходячи з таких мiркувань, вони
представили вiстку Ноя перед свiтом як вигадку — найбiльший
обман. Своє презирство до Божого застереження вони виявляли
в тому, що продовжували влаштовувати свої свята та пишнi
бенкети; їли, пили, сiяли i будували, складали плани, якi у май-
бутньому повиннi були принести їм значнi переваги. Так люди
все глибше занурювались у беззаконня, зухвало зневажаючи
Божi вимоги i пiдкреслюючи вiдсутнiсть страху перед Вiчним.
Вони запевняли: якби у словах Ноя була хоч частка правди,
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то великi, вiдомi своєю мудрiстю, обачливi мужi повiрили б у
них.

Якби мешканцi допотопного свiту повiрили застереженню
i розкаялись у своїх лихих вчинках, то Господь вiдвернув би
Свiй гнiв, як пiзнiше Вiн зробив це з Нiневiєю. Однак, вперто
протидiючи голосу сумлiння та пересторогам Божого пророка,
те поколiння наповнило чашу свого беззаконня, i знищення
його стало неминучим.

Час випробування мав ось-ось завершитися. Ной вiрно
виконав усi вказiвки, отриманi вiд Бога. Будiвництво ковчега у
всiх деталях було закiнчене так, як звелiв Господь; для людей i
тварин була заготовлена їжа. Слуга Божий востаннє звернувся
до народу iз серйозним закликом. Iз палким почуттям, яке
неможливо описати словами, вiн благав їх вiдгукнутись на
спасiння, доки його ще можна було знайти. I на цей раз вони
не прислухалися до його слiв, але зняли крик, насмiхаючись
i збиткуючись над проповiдником. Раптом глумливий натовп
стих. Рiзноманiтнi звiрi, серед яких були як найлютiшi, так i
найспокiйнiшi, виходили з гiр та лiсiв i повiльною процесiєю
рухалися в напрямку до ковчега. Пiсля цього по-[75]

чувся нiби шум вiтру — це з усiх бокiв злiталися птахи. Їх
було так багато, що, здавалось, небо потемнiло: в бездоганному
порядку вони також наближалися до ковчега. Тварини вико-
нували Божий наказ, у той час як люди виявляли непослух.
Провадженi святими ангелами, вони увiйшли до Но- євого
ковчега «по двоє, самець i самиця», а чистi тварини — по сiм
пар. Люди з подивом, а деякi навiть зi страхом спостерiгали за
цими подiями. Даремно вчених людей просили дати пояснення
цьому рiдкiсному явищу. Це була таємниця, якої нiхто не змiг
збагнути. Але серця людей, котрi вiдкинули свiтло, настiльки
закам’янiли, що навiть ця надприродня сцена справила на них
враження лише на короткий час. Дивлячись на сонце, яке яскра-
во свiтило у своїй славi на землю, зодягнену майже в едемську
красу, приреченi люди намагалися вгамувати зростаючий не-
спокiй нестямними веселощами; своїми вчинками насильства
вони нiби навмисне накликали на себе злиття Божого гнiву,
який уже запалився.
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Бог звелiв Ноєвi: «Увiйди ти i вся твоя родина в ковчег, бо Я
побачив тебе одного праведним передi Мною в оцiм родi». Свiт
вiдкинув застереження Ноя, але його вплив i приклад стали
благословенням для сiм’ї. Нагородою за вiрнiсть i чистоту було
спасiння Богом усiх її членiв. Яка ж винагорода за батькiвську
вiрнiсть!

Милiсть вже не благала за грiшний людський рiд. Польовi
звiрi й небесне птаство увiйшли до сховища. Ной i усi його
домашнi також знаходились там, i «зачинив Господь за ни-
ми дверi ковчега». Спалах ослiплюючого свiтла осяяв небо, i
хмарина слави, набагато яскравiша за блискавку, спустилася
з неба i стала бiля входу до ковчега. Невидимi руки повiльно
зачинили масивнi дверi, зрушити якi було не пiд силу тим, хто
перебував усерединi. Ной знаходився у ковчезi, а тi, що знехту-
вали Божим милосердям, — поза ним. Дверi були запечатанi
печаткою Небес; сам Бог замкнув їх, i тiльки Вiн Один мiг
вiдчинити.

Так само зачиняться дверi благодатi, коли Христос закiн-
чить заступництво за грiшний рiд перед Своїм пришестям на
хмарах небесних. Тодi божественна благодать вже не стри-
муватиме нечестивих, i сатана повнiстю опанує тими, котрi [76]
вiдкинули Божу милiсть. Вони навiть захочуть знищити народ
Божий, але, як Ной був замкнений у ковчезi, так i праведнi
будуть захищенi божественною силою.

Протягом семи днiв пiсля того, як Ной з родиною увiй
шов до ковчега, не було жодної ознаки бурi, яка насувалася
б. За цей час випробовувалась їхня вiра. Це був час торже-
ства для навколишнього свiту. Боже зволiкання лише змiцнило
їхню впевненiсть у тому, що проповiдувана Ноєм вiстка була
обманом i потопу нiколи не буде. Незважаючи на серйознi та
урочистi подiї, свiдками яких вони були, коли тварини i птахи
увiйшли до ковчега, а ангел Божий зачинив дверi, — вони про-
довжували розважатися, бенкетувати i навiть глузувати з цих
очевидних виявiв Божої сили. Натовпи людей збиралися бiля
ковчегу, висмiюючи тих, що перебували в ньому, з нечуваною
досi зухвалiстю та люттю.

Але на восьмий день темнi хмари вкрили небо. Почувся
гуркiт грому, що супроводжувався спалахами блискавки. Не-
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забаром впали першi великi краплини дощу. Свiт нiколи не
бачив нiчого подiбного, i серця людей огорнув жах. Кожного
турбувало питання: «Невже Ной був правий, i свiт приречений
на загибель?!». Небо ставало дедалi похмурiшим, а дощ усе
бiльше посилювався. Почулося ревiння звiрiв, охоплених не-
самовитим жахом; здавалося, цими безладними зойками вони
оплакували як свою, так i долю людей. Тодi «вiдкрилися всi
джерела великої безоднi, i розчинилися небеснi отвори». Води
зливалися iз хмару виглядi могутнiх водоспадiв. Рiчки вийшли
з берегiв i затопили рiвнини. З неймовiрною силою iз надр
землi також виривалися могутнi струменi води, викидаючи
на сотнi футiв угору величезнi кам’янi брили, якi, падаючи,
утворювали глибокi воронки.

Уперше люди бачили, як руйнуються витвори їхнiх рук.
Розкiшнi палаци, чудовi сади i гаї, в яких стояли їхнi iдоли,
були знищенi блискавками з неба, i усюди лежали пороз- киду-
ванi уламки. Жертiвники, на яких приносилися людськi жертви,
були зруйнованi, а тi, котрi поклонялися бiля них, тремтiли вiд
жаху, споглядаючи на силу живого Бога i усвiдомлюючи, що
вони гинуть унаслiдок власної зiпсованостi та iдолопоклонства.[77]

Буря продовжувала шаленiти, розмiтаючи в рiзнi боки бу-
дiвлi, дерева, камiння та грунт, Неможливо описати жах, який
охопив людей i тварин. Ревiння розбурханої стихiї пересилюва-
ло голосiння людей, що знехтували авторитетом Божим. Навiть
сатана, змушений залишатися посеред розбурханої стихiї, побо-
ювався за своє iснування. Досi вiн насолоджувався владою над
могутнiм людським родом i бажав, щоб люди продовжували
жити, щоб чинити власнi гидоти та поставати проти небесного
Правителя. Тепер сатана проклинав Бога, звинувачуючи Його
в несправедливостi та жорстокостi. Чимало людей, як i сатана,
проклинали Бога i, якби змогли, скинули б Його з престолу
сили i слави. Iншi божеволiли вiд страху, простягали руки до
ковчега i благали впустити їх. Однак даремними були цi блага-
ння. їхнє сумлiння нарештi прокинулось i вони зрозумiли, що
є Бог, Котрий керує Всесвiтом. Вони палко кликали Його, але
надаремно; Вiн не чув їх, Тiєї жахливої години люди побачили,
що до загибелi їх призвело порушення Божого Закону. Однак
хоча й визнавали свiй грiх через страх перед покаранням, проте
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не вiдчували справжнього каяття та огиди до грiха. I якщо б
суд над ними було скасовано, вони продовжували б виявляти
свою повну зневагу до Неба.

Коли Божi суди прийдуть на землю перед тим, як свiт буде
знищений вогнем, нерозкаянi люди так само зрозумiють, у
чому полягає їхнiй грiх, а саме: в презирливому ставленнi до
Його святого Закону. Однак справжнього каяття в них буде не
бiльше, нiж у прадавнiх грiшникiв.

Декотрi у розпачi намагалися силою удертися до ковчега,
але через мiцнiсть споруди всi зусилля буди даремними.

Iншi просто хапалися за ковчег, доки не були змитi розбур-
ханою водою або не зазнали зiткнення з камiнними брилами
та плаваючими деревами. Коли шалений вiтер i хвилi кидали
ковчег з боку в бiк, здавалось, кожна дощина його здригалася.
Крики звiрiв, що перебували всерединi свiдчили про той страх
i бiль, яких вони зазнавали. Але ковчег у повнiй безпецi про-
довжував плисти серед розбурханої стихiї. Зберегти його було
доручено могутнiм ангелам. [78]

Звiрi, наляканi бурею, кидалися до людей, нiби сподiваю-
чись отримати вiд них допомогу. Декотрi люди прив’язували
себе i своїх дiтей до сильних тварин, покладаючись на їхню
витривалiсть; рятуючись вiд великої водиг вони пробували до-
лати найвищi вершини. Iншi прив’язували себе до стовбурiв
величезних дерев, що росли на вершинах пагорбiв та гiр, але,
вирванi з корiнням, дерева зникали у вируючiй водi разом з
людьми, прив’язаними до них. Мiсця, що обiцяли безпеку, зни-
кали у вирi одне за одним. Коли вода почала пiднiматися все
вище й вище, люди намагалися знайти притулок на найвищих
горах. Часто мiж людиною i твариною точилася боротьба за
мiзерний клаптик землi, доки обох не змивали потоки.

З найвищих гiрських вершин люди дивилися на безмежний
океан. Тепер серйознi застереження Божого слуги перестали
бути об’єктом презирства та насмiшок. Як же палко бажали цi
приреченi на загибель грiшники повернути втраченi можливо-
стi! Як вони благали, щоб їм була надана бодай одна година
випробування, хоча б мить благодатi, ще одне слово з уст Ноя!
Однак вони бiльше не могли чути лагiдного голосу милостi.
Любов — не менше, нiж справедливiсть, — вимагала, щоб Бо-
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жi суди поклали край грiху. Води помсти заливали останнi
острiвки спасiння, i люди, що зневажали Бога, гинули в темних
глибинах.

«Словом Божим... тодiшнiй свiт, водою потоплений, заги-
нув. А теперiшнi небо й земля захованi тим самим Словом,
i зберiгаються для вогню на день суду й загибелi безбожних
людей» (2Петр.З:5-7). Наближається ще одна буря. Земля знову
буде очищена спустошливим Божим гнiвом, а грiх та грiшники
загинуть.

Грiхи, якi вимагали покарання в допотопному свiтi, iснують
i в нашi днi. Страх Божий залишив серця людей, а до Його За-
кону вони ставляться з байдужiстю i зневагою. Своєю великою
любов’ю до всього свiтського сучасне поколiння уподiбнює-
ться допотопним людям. Христос сказав: «Бо як було за днiв
перед потопом: їли, пили, женилися й замiж виходили, аж до
того дня, коли Ной увiйшов у ковчег, i не знали, аж поки не
прийшов потоп та й знищив усiх, — так буде i в прихiд Сина[79]
Людського» (Матв.24:38-39). Бог засудив людей допотопного
свiту не за те, що вони їли й пили. Вiн Сам дав їм у великому
достатку плоди землi для задоволення фiзичних потреб. Їхнiй
грiх полягав у тому, що вони, вживаючи цi дари, не вiддава-
ли подяки своєму Подателю та опоганювали себе, потураючи
бажанню свого апетиту без усяких меж.

Саме по собi одруження не було порушенням Закону. Шлюб
є задумом Божим, однiєю з перших постанов, встановлених
Творцем. Вiн дав спецiальнi вказiвки щодо цього обряду, надi-
ливши його святiстю i красою. Однак Божi вказiвки були забутi,
справжнє призначення шлюбу спотворене; вiн став служити
вдоволенню пристрастей.

Подiбне становище зауважується i сьогоднi. Люди зловжи-
вають тим, що саме по собi є законним. Потурання апетитовi
не знає меж. Так званi послiдовники Христа їдять i п’ють з
п’яницями, в той час як їхнi iмена внесенi до церковних книг.
Нестриманiсть послаблює моральнi та духовнi сили, вiдкрива-
ючи шлях для потурання низьким пристрастям. Тисячi людей
не вiдчувають жодного морального обов’язку, щоб стримувати
свої чуттєвi бажання, i стають рабами хтивостi. Люди живуть
лише задля чуттєвих насолод, заради переваг цього свiту i
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скороминучого життя. Марнотратство притаманне усiм вер-
ствам суспiльства. По- ряднiсть приноситься в жертву задля
розкошi та хизування собою. Бажаючи швидко збагатитися,
люди нехтують справедливiстю, пригноблюють бiдних; «раби i
людськi душi» усе ще продаються i купуються. Обман, хабар-
ництво i злодiйство залишаються без осуду як серед вищих, так
i нижчих верств. Преса ряснiє повiдомленнями про вбивства;
злочини здiйснюються настiльки жорстоко та без пiдстав, що,
здається, зникло будь-яке почуття людяностi. Цi звiрства стали
таким звичним явищем, що залишаються майже непомiченими,
не викликають жодного подиву. Духом анархiї просякнутi цiлi
народи, а спалахи гнiву, якi час вiд часу викликають жах свiту,
свiдчать лише про прихований вулкан пристрастей i беззакон-
ня, який, вийшовши один раз з-пiд контролю, принесе Землi
спустошення. Картини з життя допотопного свiту, змальованi [80]
на сторiнках Богом натхненної Книги, правдиво повiдомляють
про той стан, до якого прямує сучасне суспiльство. Тепер, у
нашому столiттi, в країнах, що називають себе християнськи-
ми, щоденно здiйснюються не менш чорнi та жахливi злочини,
як i тi, за якi були знищенi прадавнi грiшники.

Перед потопом Бог послав Ноя попередити свiт, аби люди
розкаялись i таким чином уникнули загибелi, яка загрожувала.
В мiру наближення часу Другого пришестя Христа, Господь
також посилає Своїх слуг iз вiсткою застереження, щоб свiт
приготувався до величної подiї. Тисячi людей порушують Бо-
жий Закон, а Вiн у Своїй милостi закликає їх до слухняностi i
виконання Його святих повелiнь. Усi, хто розкається перед Бо-
гом i через вiру в Iсуса Христа залишить свої грiхи, отримають
прощення. Проте чимало людей вважають, що вiдмовитися
вiд грiха — надто велика жертва. Через те, що їхнє життя не
вiдповiдає високоморальним принципам Божого правлiння, во-
ни вiдкидають Його застереження й заперечують авторитет
незмiнного Закону.

З усiєї величезної кiлькостi мешканцiв допотопного свiту
лише вiсiм душ повiрили i послухалися Божих слiв, переданих
через Ноя. Протягом 120 рокiв проповiдник праведностi засте-
рiгав свiт про знищення, що наближається, але його словами
знехтували. Так буде i тепер. Перш нiж прийде Законодавець,
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щоб покарати непокiрних, грiшникiв буде попереджено, щоб
вони покаялися i зберiгали вiрнiсть Боговi, але для бiльшостi
цi застереження будуть даремними. Апостол Петро говорить:
... В останнi днi прийдуть зухвалi хулителi, якi чинитимуть за
своїми пожадливостями, i казатимуть: «Де обiтниця Його при-
ходу? Бо вiд того часу, як повмирали нашi батьки, вiд початку
творiння, усе залишається без змiн» (2Петр.3:3-4).

Хiба ми не чуємо сьогоднi повторення цих слiв не тiльки
вiдверто невiруючими людьми, а й багатьма тими, що пропо-
вiдують iз-за кафедр в нашiй країнi? «Немає жодних пiдстав
непокоїтись! — вигукують вони. — Перед приходом Христа
увесь свiт має навернутися i праведнiсть запа- нує на тися-[81]
чу рокiв. Мир, Мир! Усе залишається таким, яким було на
початку. Нехай нiкого не бентежить вiстка панiкерiв». Однак
таке вчення про тисячолiття суперечить вченню Христа i Його
апостолiв. Iсус поставив сповнене глибокого змiсту запитання:
«Та Син Людський, коли прийде, чи на землi знайде вiру?»
(Лука 18:8). Як бачимо, Вiн говорить, що стан свiту буде таким
самим, як i за днiв Ноя.

Апостол Павло застерiгає нас, що з наближенням часу кiн-
ця зростатиме беззаконня: «А Дух ясно говорить, що в останнi
часи декотрi вiдступлять вiд вiри, слухаючи духiв пiдступних i
наук демонських» (1Тим.4:1). Апостол говорить, що «в останнi
днi настануть важкi часи» (2Тим.З:1). Далi дає приголомшли-
вий перелiк грiхiв, притаманних людям, якi матимуть вигляд
благочестя.

Коли час випробування закiнчувався, мешканцi допотопно-
го свiту поринули у збуджуючi розваги i бенкети. Люди, що
володiли владою та мали вплив, спрямовували всi свої зусилля
на те, аби думки людей були зайнятi пошуками задоволень
i веселощiв, щоб остання серйозна вiстка застереження не
справила на них вiдповiдного враження.

А хiба не таку ж картину бачимо сьогоднi? В той час, як
Божi слуги проповiдують про скорий кiнець, свiт у пошуках
задоволень поринає у розваги. Безперервна круговерть збуджу-
ючих утiх робить людей байдужими до Бога; iстини, здатнi
врятувати їх вiд загибелi, що наближається, не справляють на
нещасних жодного враження.
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За днiв Ноя мудрецi запевняли, що неможливо знищити
свiт водою. Так i сьогоднi знаходяться вченi мужi, котрi нама-
гаються довести, що свiт не може бути знищений вогнем, бо
це нiяк не узгоджується iз законом природи. Але Бог природи,
Творець i Володар її законiв, може використати чин Своїх рук
для здiйснення власних намiрiв.

Коли великi i мудрi мужi переконали себе в тому, що свiт
не може бути зруйнований водою, i народ заспокоївся, звiль-
нившись вiд страху; коли пророчi слова Ноя вважали оманою,
а на нього самого дивилися як на фанатика, — саме тодi при-
йшла година Божа. «Вiдкрилися всi джерела великої безоднi,
розчинилися небеснi отвори», i глузiї загину- ли у водах пото- [82]
пу. З усiєю своєю хвалькуватою фiлософiєю люди надто пiзно
переконалися, що їхня мудрiсть — безумство, що Законодавець
— могутнiший вiд законiв природи, Всесильний не вiдчуває
браку у виборi засобiв для виконання Своїх планiв. «I як бу-
ло за днiв Ноя, так буде й за днiв Сина Людського» (Луки
17:26,30). «День же Господнiй прийде, як злодiй уночi; i тодi
небеса з великим шумом перейдуть, а стихiї, розпалившись,
зруйнуються, земля та дiла, що на нiй, згорять...» (2Петр.3:10).
Коли мiркування фiлософiв проженуть страх щодо судiв Божих,
коли релiгiйнi вчителi проповiдуватимуть про довгi вiки миру i
процвiтання, а свiт у круговертi справ i задоволень буде садити
й будувати, бенкетувати й веселитися, вiдкидаючи Божi засте-
реження та глузуючи з Його посланцiв, — «тодi несподiвано,
прийде на них загибель i вони не уникнуть її» (1Сол.5:3). [83]



Роздiл 8. Пiсля потопу

За основу цього роздiлу взято книгу Буття, роздiли 7:20-9:17

Вода пiднялася до рiвня бiля 8 метрiв над найвищими гора-
ми. Бували моменти, коли родинi, яка знаходилася всерединi
ковчега, здавалося, що вони загинуть, оскiльки п’ять довгих
мiсяцiв минуло з того часу, як ковчег, опинившись у полонi
вiтру та хвиль, здiйснював свою мандрiвку. Це було велике
випробування, але вiра Ноя не захиталася; вiн був упевнений:
усiм керує божественна рука.

Коли вода почала спадати, Господь направив ковчег до
мiсця, захищеного горами, якi збереглися завдяки Його ке-
рiвництву. Гори знаходилися на невеликiй вiдстанi одна вiд
одної i ковчег спокiйно погойдувався на хвилях у цiй тихiй
гаванi. Це принесло велике полегшення стомленим, змученим
розбурханою стихiєю мандрiвникам.

Ной та його домочадцi з нетерпiнням чекали тiєї митi, коли
зiйде вода i вони знову ступлять на землю. Коли через 40 днiв
нарештi з’явилися вершини гiр, вони випустили крука — птаха,
що має гострий зiр, — аби дiзнатися, чи висохла земля. Але
крук, не знаходячи сухого мiсця, прилiтав до ковчега i вiдлiтав.
Через сiм днiв було випущено голубку, але й та, не знайшовши
сухого мiсця, повернулася до ковчега. Ной почекав ще сiм днiв
i знову випустив голубку. Коли вона повернулася ввечерi з
оливковим листочком у дзьобi, це викликало велику радiсть.
Потiм «Ной зняв покрiвлю ковчега й побачив: аж ось висохла
поверхня землi». Та незважаючи на це, вiн продовжував тер-
пляче чекати, залишаючись у ковчезi. Оскiльки Ной увiйшов[84]
до нього за Божим повелiнням, то й тепер чекав указiвки, щоб
залишити його.

Нарештi з небес зiйшов ангел, вiдчинив масивнi дверi, зве-
лiвши патрiарховi i його родинi вийти й вивести тварин. У
своїй великiй радостi в день звiльнення Ной не забув про Бога,
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завдяки милостi та опiцi Якого вiн та його родина залишили-
ся живими. Вийшовши з ковчега, Ной перш за все спорудив
жертiвника i принiс жертви з кожної чистої тварини i птаха
на знак подяки Боговi за звiльнення i на доказ своєї вiри у
велику Жертву — Iсуса Христа. Це приношення було приємне
Господевi; воно принесло зi собою благословення не лише
патрiарховi та його родинi, а й усiм, хто житиме на землi. I
почув Господь пахощi любi, i в серцi Своєму промовив: «Я вже
бiльше не буду землi проклинати через людину...» Надалi по
всi днi землi, сiвба i жнива, холод i спека, лiто й зима, день i
нiч не припиняться!.

У цьому полягає урок для всiх прийдешнiх поколiнь. Ной
вийшов iз ковчега на цiлком спустошену землю, але перш
нiж будувати оселю для себе, спорудив жертiвник Боговi. Вiн
мав зовсiм небагато худоби, збереженої великою цiною, однак
з радiстю вiддав частину Господевi, визнаючи цим, що все
належить Йому. Так само i нашим першочерговим завданням
повинно бути принесення добровiльних пожертвувань Боговi.
Ми маємо iз вдячнiстю вiдгукуватися на кожний вияв Його
милостi й любовi до нас як своїм вiдданим служiнням, так i
дарами для пiдтримки Його справи.

Щоб хмари i дощ не викликали в людей постiйного страху
перед наступним потопом, Господь пiдбадьорив Ноя i його
родину обiтницею: «I Я укладу Свiй заповiт з вами... i бiльше
не буде потопу, щоб землю нищити... Я веселку Свою покла-
даю у хмарах, i стане вона ознакою Заповiту мiж Мною та
мiж землею. I буде, коли над землею наведу Я хмари, то з’яви-
ться веселка у хмарах ...i побачу її, щоб пам’ятати про вiчний
Заповiт мiж Богом i кожною живою душею».

Якими великими є ласка та спiвчуття Божi до Його заб-
лудлих дiтей, виявленi у прекраснiй веселцi, що з’являється на
хмарах як ознака Його Заповiту, укладеного з людиною! [85]
Господь проголосив, що, дивлячись на веселку, Вiн завжди
пам’ятатиме про Свiй Заповiт. Це зовсiм не означає, що Бог
здатний забути про нього; але Вiн говорить до нас нашою
мовою, щоб ми могли краще розумiти Його. Намiр Божий
полягав у тому, щоб дiти прийдешнiх поколiнь, запитуючи про
те, що означає прекрасна райдуга, яка iнодi обрамовує небеса,
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могли почути вiд батькiв розповiдь про потоп, а також проте, як
Всевишнiй помiстив веселку на хмарах — запевнення, що води
нiколи вже не зiллються на землю. Таким чином, з поколiння в
поколiння вона свiдчитиме про божественну любов до людини,
змiцнюючи її довiр’я до Бога.

Подiбна райдуга оточує на небi престол i сяє навколо голо-
ви Христа. Пророк говорить: «Немов веселка, що вид- нiється в
хмарi дощового дня, такий був вигляд сяйва навколо (престолу).
Так виглядала слава Господня». (Єзек. 1:28). Автор Вiдкриття
писав: «I ось престол стояв на небi, а на престолi Сидячий...
а веселка навколо престолу видом подiбна була до смарагду»
(Вiдкр.4:2-3). Коли людина через свої лихi вчинки накликає
на себе божественнi суди, тодi Спаситель, заступаючись за неї
перед Отцем, указує на веселку в хмарах, на райдугу навко-
ло престолу i над Його головою як ознаку Божої милостi до
грiшника, котрий кається.

З даним Ноєвi запевненням щодо потопу Бог пов’язав одну
з найцiннiших обiтниць Своєї благодатi: «Як Я поклявся, що
води вже не затоплять бiльше землi, так Я клянусь, що на тебе
не гнiватимусь й не сваритиму тебе! Бо зрушаться гори й горби
захитаються, та милiсть Моя не вiдiйде вiд тебе, i Заповiт Мого
миру не захитається, каже твiй милостивий до тебе Господь»
(Iсая 54:9-10).

Коли Ной дивився на сильних хижих звiрiв, котрi разом з
ним вийшли з ковчега, вiн побоювався, щоб його родина, яка
налiчувала Лише вiсiм осiб, не була знищена ними. Та Господь
послав ангела до Свого слуги з вiсткою, яка мала пiдбадьорити
його: «Страх i ляк перед вами буде на кожнiй земнiй тваринi i
на усьому птаству небесному, на всьому, що повзає по землi,
i на усiх морських рибах. У вашi руки вiдданi вони. Усе, що
рухається й живе, — буде вам на їжу: так, як дав вам усi зеленi[86]
рослини — Я вiддав вам усе». Досi Бог не дозволяв людям їсти
м’ясо; Вiн бажав, щоб вони харчувалися лише плодами землi.
Але тепер, коли вся рослиннiсть була знищена, Бог дозволив їм
їсти м’ясо чистих тварин, життя яких було збережене у ковчезi.

Зовнiшнiй вигляд Землi пiсля потопу зазнав змiн. Внаслiдок
грiха над нею тяжiло третє жахливе прокляття. В мiру того,
як спадала вода, з’являлися гори й пагорби, оточенi безкраїм
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морем з каламутною водою. Усюди лежали мертвi тiла людей i
тварин. Господь не мiг дозволити, щоб вони залишалися на по-
верхнi, розкладаючись та отруюючи повiтря, тому Вiн учинив
землю одним великим кладовищем. Шалений вiтер, посланий
для того, щоб висушити поверхню землi, з величезною силою
змiтав останки, зносячи в деяких мiсцях навiть вершини гiр та
нагромаджуючи дерева, камiння i брили землi над мертвими
тiлами. Таким же чином були схованi вiд людського ока золото,
срiбло, добiрне дерево i дорогоцiнне камiння, якi збагачували i
прикрашали свiт перед потопом i якi стали для його мешканцiв
кумирами. Пiд дiєю могутньої течiї води вони опинилися пiд
шарами землi та камiнням, а в деяких мiсцях над ними навiть
утворилися гори. Бог бачив: чим бiльше Вiн збагачував i по-
силав добробут грiшним людям, тим розбещенiшими ставали
вони на своїх шляхах. Скарби, за котрi люди повиннi були
прославляти щедрого Творця, стали об’єктом поклонiння, в
той час як Бог був зневажений та знехтуваний.

Важко навiть змалювати безладдя та спустошення на то-
дiшнiй землi. Гори, колись такi прекраснi своїми iдеальними
пропорцiями, перетворилися на уламки неправильної форми.
Тепер поверхню землi вкривали безладно розкидане камiння
та уламки скель. У багатьох мiсцях вiд пагорбiв i гiр не зали-
шилося й слiду, а на мiсцi колишнiх рiвнин з’явилися гiрськi
хребти. Проте не всюди вiдбулися такi кардинальнi змiни. Мi-
сця, в яких ранiше земля зберiгала найбагатшi скарби золота,
срiбла та дорогоцiнного камiння, були позначенi найважчими
слiдами прокляття. Територiй, що залишалися незайманими,
i тих, де злочин грiха виявив себе меншою мiрою, прокляття
торкнулося менше. [87]

Величезнi лiси також були похованi пiд землею. Вони пе-
ретворилися на багатi поклади вугiлля й нафти, якi iснують
й досi. Вугiлля i нафта часто запалюються i горять в надрах
землi. Через це розжарюються кам’янi породи, обпалюється
вапняк, плавиться залiзна руда. Внаслiдок взаємодiї води з ва-
пном виникає надзвичайно висока температура, що призводить
навiть до землетрусiв, появи вулканiв, газових видiлень. Вогонь
i вода в поєднаннi iз залiзною рудою та кам’яними породами
спричиняють сильнi пiдземнi вибухи, подiбнi до глухого гур-
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коту грому. Повiтря стає гарячим i задушливим. Вiдбувається
виверження вулканiв. Пiд дiєю розпечених елементiв, якi ча-
сто не знаходять для себе виходу, земля здригається, її кора
здиблюється i пiдiймається, як морськi хвилi. Утворюються
великi щiлини, якi поглинають часом мiста, села та гори. Цi
дивовижнi вияви ставатимуть усе частiшими та жахливiшими
перед Другим приходом Христа i кiнцем свiту; це ознака його
скорої загибелi.

Надра землi — Господнiй арсенал, з якого була запозичена
зброя для знищення стародавнього свiту. Джерела води, ви-
рвавшись з-пiд землi, злилися iз небесними потоками i зробили
свою спустошливу справу. Вiд часу потопу вогонь, як i вода,
став Божою зброєю для знищення вкрай нечестивих мiст. Божi
суди посилаються для того, щоб тi, якi легковажно ставляться
до Божого Закону i зневажають Його авторитет, з трепетом
визнали Божу силу та Його справедливу верховну владу. Коли
люди бачили палаючi гори, з яких виходили вогонь, полум’я та
потоки розплавленої лави, що висушувала рiчки, заливала бага-
толюднi мiста, несучи зi собою загибель i спустошення, — тодi
навiть найхоробрiшi серця сповнювалися жахом, а безбожники
та богохульники змушенi були визнати безмежну могутнiсть
Бога.

Ось що говорять стародавнi пророки про цi подiї: «О, коли
б небеса Ти роздер i зiйшов, — перед обличчям Твоїм розто-
пилися б гори; хворост горить вiд вогню, як кипить вода на
вогнi, щоб так iм’я Твоє стало вiдоме Твоїм ворогам, щоб перед
обличчям Твоїм затремтiли народи! Коли Ти чинив страшнi
речi, яких ми не сподiвались, — Ти зiйшов, i перед обличчям[88]
Твоїм розтопилися гори!» (Iсая 64:1-3). «Господь — у бурi та
у хуртовинi дорога Його, а хмара — вiд стiп Його курява. Як
загнiвається Вiн на море, то сушить його, i всi рiки висушує»
(Наум. 1:3-4).

Пiд час Другого приходу Христа матимуть мiсце подiї, жа-
хливiшi вiд тих, якi будь-коли бачив свiт. «Гори тремтять перед
Ним, а пiдгiрки топнiють, перед обличчям Його трясеться зем-
ля та вселенна, та всi її мешканцi. Хто встоїть перед гнiвом
Його, i хто стане у полум’ї лютi Його?..» (Наум. 1:5-6). «Го-
споди, нахили Своє небо, — й зiйди, доторкнися до гiр, — i
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вони почнуть димiти! Заблищи блискавицею, — й розпорош їх,
пошли Свої стрiли, i побентеж їх!» (Псал. 144:5-6).

«I покажу чудеса на небi вгорi, i знамення внизу на землi:
кров, i огонь, i курiння диму» (Дiї 2:19). «I зчинилися блискавки
й громи, i стався великий землетрус, якого не було, вiдколи
людина живе на землi. Такий землетрус! Такий великий!.. I
зник кожен острiв, i не стало гiр! I великий град, завбiльшки
як талант, падав iз неба на людей...» (Вiдкр. 16:18, 20-21).

Коли небеснi блискавки з’єднаються з вогнем, що у зем-
лi, тодi гори палатимуть, як печi, виливаючи страшнi потоки
лави, котрi затоплять сади й поля, села й мiста. Вiд розплавле-
них мас, якi потраплять у рiки, закипить вода; з невимовним
шаленством потоки розриватимуть масивнi скелi, розкидаючи
їхнi уламки по землi. Рiчки висохнуть. Земля буде здригатися,
всюди вiдбуватимуться жахливi землетруси i виверження.

Так Бог знищить нечестивих з лиця землi. Але праведнi
будуть збереженi серед цього хаосу, як був колись збережений
Ной. Їхнiм сховищем стане Бог, i пiд Його крилами вони будуть
убезпеченi. Псалмист говорить: «Бо Господа, охорону мою,
Всевишнього ти вибрав своїм притулком! Тебе зло не спiткає...»
(Псал.91:9-10). «Бо в час неспокою Вiн заховає мене в Своїй
скинiї, сховає мене потаємно в Своїй оселi» (Псал. 27:5).

Обiтниця Божа запевняє: «Тому що вiн любить Мене, Я
врятую його; зроблю його славним, — бо знає вiн iм’я Моє»
(Псал. 91:14). [89]



Роздiл 9. Буквальний тиждень

Тиждень, як i субота, бере свiй початок вiд створення свiту;
вiн був збережений вiд бiблiйних часiв. Сам Бог вiдмiряв пер-
ший тиждень, який мав стати зразком для наступних тижнiв
аж до кiнця часу. Як i всi iншi тижнi, вiн складався зi семи
буквальних днiв. Протягом шести днiв вiдбувалася робота тво-
рiння, а сьомого дня Бог спочив, тому Вiн поблагословив цей
день i вiдокремив його як день вiдпочинку для людини.

У Законi, даному на Синаї, Бог згадує про тиждень i прин-
ципи, що лежать в його основi. Пiсля того, як Вiн дав повелiн-
ня: «Пам’ятай день суботнiй, щоб святити його...», i визначив,
що можна робити протягом шести днiв i чого не слiд чинити
сьомого дня, Бог вказав на причину саме такого дотримання
тижня, посилаючись на власний приклад:

«Бо шiсть днiв творив Господь небо i землю, море та все, що
в них, а дня сьомого спочив, тому поблагословив Господь день
суботнiй i освятив його» (Вих.20:8-11). Ця причина буде для
нас приємною i переконливою, якщо приймаємо днi творiння
в буквальному значеннi. Першi шiсть днiв кожного тижня данi
людинi для працi, тому що Бог використав цей перiод часу в
першому тижнi саме для творчої працi. А сьомого дня людина
повинна стримуватися вiд працi в пам’ять про вiдпочинок
Творця.

Але припущення, що подiї першого тижня нiбито вiдбу-
валися впродовж багатьох тисячолiть, влучає в саму ос- нову[90]
четвертої Заповiдi. Таке припущення заставляє думати, що
Творець велить людям дотримуватись буквального тижня в
пам’ять про якiсь безмежнi, невизначенi перiоди часу. Це зов-
сiм протирiчить тим принципам, якi Бог застосовує до Свого
творiння, робить туманним i невизначеним те, що Вiн зробив
дуже простим. Це нiщо iнше, як невiр’я в най- пiдступнiшiй,
а отже, найнебезпечнiшiй формi; вона так вдало замаскова-

84



Буквальний тиждень 85

на, що багато людей, якi стверджують, що вiрять у Бiблiю,
дотримуються хибного припущення i навчають цього iнших.

«Словом Господнiм створено небеса, а подихом уст Його
все його вiйсько..., бо Вiн сказав — i сталося, наказав — i з’яви-
лось» (Псал.33:6,9). Бiблiя не визнає довгих столiть, протягом
яких iз хаосу шляхом еволюцiї виникла Земля. Про кожний
новий день творiння Святе Письмо говорить, що вiн, як i усi
наступнi, складався з вечора i ранку. Наприкiнцi кожного дня
пiдводиться пiдсумок працi Творця. I в кiнцi першого тижня
проголошено: «Ось походження неба й землi, коли вони ство-
ренi були» (Бут.2:4). Але це зовсiм не означає, що днi творiння
вiдрiзнялись вiд звичайних буквальних днiв. Кожний день вiд-
значався новим явищем, або витвором, оскiльки цього дня Бог
творив нову частку Своєї роботи.

Геологи твердять: в самiй землi можна знайти докази того,
що вона за вiком набагато старша, нiж про це повiдомляється в
книгах Мойсеевих. Були знайденi кiстки людей i тварин, зброя,
закам’янiлi дерева та iншi предмети, якi своїми розмiрами
перевершують сучаснi, а також тi, що iснували тисячi рокiв
тому. На пiдставi цього вченi доходять висновку, що Земля
була заселена ще задовго до того часу, до якого можна вiднести
запис про творiння, i що тi люди були велетнями порiвняно з
сучасними мешканцями Землi. Таке мiркування призвело до
того, що багато так званих вiруючих у Бiблiю зайняли позицiю,
за якою днi творiння — це довгi, невизначенi вiдрiзки часу.

Однак без бiблiйної iсторiї геологiя не в станi довести нi-
чого. Тi, котрi так впевнено покладаються на її вiдкриття, не
мають жодного уявлення про розмiри людей, тварин i дерев [91]
перед потопом та про величезнi змiни, якi мали мiсце пiсля
потопу. Викопнi рештки, знайденi в землi, свiдчать про те, що
тодiшнi умови життя багато в чому вiдрiзнялися вiд теперi-
шнiх, але перiод часу, протягом якого iснували такi умови,
може бути встановлений лише на пiдставi Богом натхненної
книги. Iсторiя потопу, висвiтлена богонатхненним пером, по-
яснює те, чого геологiя сама по собi нiколи не зможе зрозумiти.
За днiв Ноя люди, тварини i дерева, якi своїми розмiрами
набагато перевершували сучаснi, були похованi пiд землею i
збереженi майбутнiм поколiнням як доказ того, що стародавнiй



86 Патрiархи i пророки

свiт був знищений потопом. Намiр Бога полягав у тому, щоб
цi знахiдки змiцнили вiру людей у Богом натхненну iсторiю,
однак люди у своїх марнославних мiркуваннях припускаються
тiєї ж помилки, що й мешканцi допотопного свiту, а саме: хи-
бно використовуючи те, що Бог дав для їхньої користi, вони
перетворюють знання на прокляття.

Один iз пiдступних задумiв сатани полягає в тому, щоб
захопити народ байками невiр’я, щоб Закон Божий, простий
за суттю, зробити незрозумiлим i пiдбурити людей повстати
проти божественного правлiння. Зусилля сатани особливим
чином спрямованi проти четвертої Заповiдi, тому що вона
надзвичайно ясно вказує на iснування живого Бога, Творця
неба i землi.

З неослабною енергiєю люди намагаються пояснити творi-
ння як результат розвитку природних процесiв, i такi твердже-
ння, всупереч ясним доказам Писання, приймаються навiть так
званими християнами. Чимало таких християн перешкоджають
дослiдженню пророцтв, особливо книг Даниїла та Вiдкриття,
запевняючи: вони настiльки заплутанi, що їх неможливо зро-
зумiти; однак цi ж самi особи охоче приймають припущення
геологiв, якi суперечать книгам Мойсея. Але якщо те, що Бог
нам вiдкрив, так важко зрозумiти, то наскiльки ж нерозум-
но приймати звичайнi припущення щодо того, чого Вiн не
вiдкрив!

«Що закрите те належить Господевi, Боговi нашому; що ж
вiдкрите — це наше й наших дiтей навiки» (Втор.29:28).

Бог, дiйсно, не вiдкрив людям, яким саме чином була здiй-[92]
снена робота творiння. Людська наука не в станi проникну-
ти в таємницi Всевишнього. Його творча могутнiсть така ж
незбагненна, як i Його буття.

Бог послав потоки свiтла нашому свiтовi як у галузi науки,
так i мистецтва, але коли люди, що претендують на вченiсть,
пiдходять до таких важливих питань з чисто людської точки
зору, то їхнi висновки неминуче будуть хибними. Робити рi-
зного роду припущення щодо не вiдкритого нам у Божому
Словi може бути невинною справою, якщо тiльки нашi теорiї
не суперечать фактам Святого Письма. Але тi, що залишають
Боже Слово i намагаються пояснити Його дiла творiння за
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допомогою наукових припущень, блукають без карти i компаса
в невiдомому їм океанi. Найвидатнiшi уми, котрi у своїх дослi-
дженнях не керуються Божим Словом, розчаруються у своїх
спробах встановити зв’язок мiж наукою i Божим Вiдкриттям.
Оскiльки Творець та Його дiла є вищими вiд їхнього розумiння
i не можливо дати їм пояснення з допомогою законiв природи,
вони розцiнюють бiблiйну iсторiю як таку, що не заслуговує
на довiр’я взагалi. Хто сумнiвається у правдивостi Старого i
Нового Завiтiв, той зробить ще один крок i почне сумнiватися
в iснуваннi Бога; таким чином, утративши свiй якiр, подiбнi
люди будуть залишенi на поталу хвилям, доки не розiб’ються
об скелi невiр’я.

Такi люди обов’язково втратять простоту вiри. Дуже ва-
жливо твердо вiрити в божественний авторитет святого Слова
Божого. Бiблiя не може перевiрятися науковими уявленнями
людей. Людське знання — ненадiйний дороговказ. Скептики,
якi читають Бiблiю лише задля критики, можуть через недо-
статнє розумiння як науки, так i Слова Божого стверджувати,
нiбито вони виявили iснуючi помiж ними суперечностi; однак
при правильному пiдходi стає очевидним: мiж наукою i Словом
Божим iснує iдеальна гармонiя. Мойсей писав пiд керiвництвом
Духа Божого, i правдива теорiя геологiї нiколи не пiдтвердить
правдивостi вiдкриттiв, якi суперечать його описам. Будь-яка
iстина чи то в природi, чи у Словi Божому не суперечить сама
собi в усiх своїх проявленнях. [93]

У Словi Божому мiститься чимало питань, на якi нiколи
не зможуть вiдповiсти навiть найвидатнiшi вченi. Наша увага
привертається до них лише для того, щоб ми могли усвiдомити,
як багато iснує навiть у звичайному буденному життi такого,
чого обмежений людський розум, який вихваляється своєю
мудрiстю, не зможе нiколи повнiстю збагнути.

Однак мужi науки думають, що вони здатнi збагнути й му-
дрiсть Божу, — усе те, що Вiн створив або може створити. Iдея
про те, що Бог є обмежений Своїми власними законами, набула
широкої популярностi. Люди заперечують або iгнорують Його
iснування, думаючи, що можуть пояснити все, — навiть дiю Йо-
го Духа на людське серце; такi люди не мають анi благоговiння
перед Його Iм’ям, анi страху перед Його силою. Вони не вiрять
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у надприродне, не розумiють Божих Законiв та Його безмежної
сили, яка дiє в цих законах заради виконання Його волi. Пiд
поняттям «закони природи» Переважно розумiють тi з них, якi
люди були здатнi вiдкрити i якi керують фiзичним свiтом. Та
якi ж обмеженi людськi знання i яке неосяжне поле, де Творець
може дiяти за Своїми власними Законами, незбагненними для
обмеженого людського розуму!

Багато хто навчає, що матерiя володiє життєвою енергiєю,
має певнi властивостi, а тому може дiяти завдяки притаманнiй
їй енергiї; що явища природи перебувають у повнiй гармонiї
iз незмiнними законами, над якими не має влади навiть Сам
Бог. Це — фальшива наука, яка не має пiдтримки в Словi
Божому. Природа перебуває на службi у свого Творця. Бог,
дiйсно, не скасовує Своїх законiв i не дiє всупереч їм, але
завжди використовує їх як Своє знаряддя. Природа свiдчить
про наявнiсть розуму, активної енергiї, якi виявляються в її
законах i через них. У природi постiйно дiють Бог Отець i
Бог Син. Христос говорить: «Отець Мiй донинi творить, i Я
творю» (Йоан 5:17).

Ось про що спiвали левiти в гiмнi, записаному Неємi- єю:
«Ти, Господи, єдиний! Ти сотворив небо, небеса небес, i все
їхнє впорядження; землю й усе, що на нiй... i Ти живиш усе»
(Неєм.9:6). Щодо нашого свiту, то Божа робота творiння є за-
вершеною. Бо «дiла Його були завершенi вiд закладин свiту»[94]
(Євр.4:3). Але Божа енергiя все ще в дiї, щоб пiдтримувати
Своє творiння. Биттям своїх сердець i диханням усе живе завдя-
чує не якомусь механiзмовi, який одного разу був приведений
у дiю i продовжує функцiонувати внаслiдок притаманної йо-
му енергiї. Нi, кожний ковток повiтря, кожний удар серця є
доказом всеохоплюючої турботи Того, Котрим «ми живемо,
рухаємось, й iснуємо» (Дiї 17:28). Земля з року в рiк родить
щедрий урожай та здiйснює оберти навколо Сонця не тому, що
володiє якоюсь успадкованою енергiєю. Рука Божа спрямовує
планети i пiдтримує порядок i гармонiю їхнього руху на не-
бесах. Точним рухом планет у Всесвiтi керує Божа рука. «Хто
зорi виводить за їхнiм числом та кличе iм’ям їх усiх! I нiхто
не загубиться через всесильнiсть та всемогутнiсть Його» (Iсая
40:25). Це завдяки Його силi зеленiють рослини, з’являється
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листя, розквiтають квiти... «Вiн зрощує траву на горах» (Псал.
147:8), завдяки Йому долини стають родючими. «Вся звiрина
лiсова... чекає вiд Бога своєї поживи», i кожна жива iстота
— вiд найменшої комахи до людини — щоденно залежать вiд
Його Провидiння та турботи. Про це чудово сказав псалмист:
«Всi вони чекають Тебе. ... Даєш їм — вони збирають, руку
Свою розкриваєш — добром насичуються» (Псал.104:27-28).
Боже Слово має владу над стихiями: «Вiн укриває хмарами
небо i посилає на землю дощ... Дає снiг, немов вовну, розпо-
рошує паморозь, як порох» (Псал.147:8,16), «Коли голос Його
забринить, — у небесах шумлять води, i пiдiймає Вiн хмари iз
країв землi. Вiн з блискавками дощ проливає i вiтер виводить
iз сховищ Своїх...» (Єрем.10:13).

Бог основа всього. Кожна правдива наука спiвзвучна Його
творiнню; будь-яка iстинна освiта провадить до послуху Зако-
нам Його правлiння. Наука вiдкриває перед нами новi чудеса;
вона пiдiймається вгору i дослiджує новi глибини, однак не
знаходить нiчого, що суперечило б божественному вiдкриттю.
Лише неуцтво може посилатися на науковi докази, пiдтри-
муючи хибне уявлення про Бога, але книга природи i Слово
Боже пояснюють одне одного. Усе це навчає нас поклонятися
Творцевi, i наша вiра в Його Слово не буде слiпою. [95]

Жодний смертний розум не здатний збагнути буття, могу-
тностi, мудростi та чину рук Безмежного. Богонатхнен- ний
автор говорить: «Чи Божу iстоту ти можеш збагнути, чи знаєш
аж до кiнця Всемогутнього? Вона вища вiд неба, — що зможеш
вдiяти? Вона глибша вiд шеолу, — як пiзнаєш її? Її мiра — дов-
ша за землю, i ширша вiд моря!» (Йов 11:7-9). Найгенiальнiшi
земнi уми не можуть збагнути Бога. Люди можуть постiйно
дослiджувати, постiйно навчатися, i все ще залишатимуться
безмежнi простори для пiзнання.

Дiла творiння свiдчать про Божi могутнiсть i велич. «Небе-
са розповiдають про Божу славу, а про чин Його рук розказує
небозвiд» (Псал.19:2). Хто приймає Боже Слово за свого пора-
дника, для того наука стане допомiжним засобом до розумiння
Бога. «Бо невидиме Його, вiчна сила Його i Божество через
розглядання творiння видимi» (Римл.1:20). [96]



Роздiл 10. Вавилонська вежа

За основу цього роздiлу взято книгу Буття, роздiли 9:25-27;
11:1-9

Для того, щоб знову заселити безлюдну Землю, не щодавно
омиту водами потопу вiд моральної скверни, Бог зберiг єдину
сiм’ю — Ноя, котрому Вiн сказав: «Бо Я побачив тебе праве-
дним передi Мною у родi цiм» (Бут. 7:1). Проте мiж трьома
синами Ноя дуже швидко стала помiтною велика розбiжнiсть,
яка була властива ще допотопному свiтовi. Симовi, Хамовi
та Яфетовi, котрi мали стати засновниками людського роду,
були притаманнi риси характеру, якi пiзнiше виявилися у їхнiх
нащадках.

Ной пiд впливом божественного натхнення передрiк май-
бутнє трьох великих народiв, що походитимуть вiд цих ро-
доначальникiв людства. Вказуючи на нащадкiв Хама, Ной,
посилаючись на сина, а не на батька, проголосив: «Проклятий
нехай буде Ханаан, — вiн буде рабом рабiв у своїх братiв». Зу-
хвалий злочин Хама свiдчив про те, що в його душi вже давно
зникла синiвська пошана до батька; його поведiнка вiдкривала
зiпсутий нечестивий характер. Лихi риси назавжди збереглися
в Ханаана та його нащадках, котрi своїми постiйними грiхами
стягнули на себе Божi суди.

З iншого боку, пошана, виявлена Симом i Яфетом до батька,
а отже, до божественних постанов, обiцяла краще майбутнє
їхнiм нащадкам. Про цих синiв сказано: «Благословенний Го-
сподь, Бог Сима, — i нехай Ханаан буде йому рабом! Нехай Бог[97]
поширить Яфета, нехай вiн живе в наметах Сима, — i нехай
Ханаан буде йому рабом!» З роду Сима мав вийти вибраний
народ — народ Божого Заповiту та обiтований Вiдкупителя
Єгова вважався Богом Сима. Вiд нього походитимуть Авраам i
народ iзраїльський з якого мав також вийти Христос. «Блажен-
ний народ, що Господь — йому Бог!» (Псал. 144:15). I Яфет
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«пробуває в наметах Симо- вих». Нащадки Яфета мали стати
спiльниками особливих євангельських благословень.

Поколiння Ханаана опустилося до найнижчих форм по-
ганства. Хоча, за пророчим прокляттям, воно було приречене
на рабство, виконання вироку вiдкладалося протягом довгих
столiть. Бог терпiв нечестя та розбещенiсть хананiїв, доки вони
не переступили межi божественного терпiння. В результатi
втратили своє володiння i стали слугами нащадкiв Сима та
Яфета.

Пророцтво Ноя не було деспотичним виявом гнiву чи ласки.
Не воно визначало характер i долю його синiв, а лише показува-
ло, яким буде результат обраного ними життя та сформованого
характеру. Пророцтво свiдчило про Божий намiр щодо них та
їхнiх нащадкiв, зумовлений їхнiм власним характером i пове-
дiнкою. Як правило, дiти успадковують нахили i вдачу батькiв,
наслiдуючи їхнiй приклад: отже, грiхи батькiв вiд поколiн-
ня до поколiння повторюються в їхнiх дiтях. Так, нечестя i
нешанобливiсть Хама повторювалися в його нащадках, стяга-
ючи прокляття впродовж багатьох поколiнь. «Одна помилка
погубить багато добра» (Екл.9:18).

З iншого боку, як щедро була винагороджена повага Сима
до свого батька i яка видатна плеяда праведникiв належить до
цього роду! «Знає Господь днi невинних... i над по- томством
його благословення» (Псал.37:18,26). «Знай же, що Господь,
Бог твiй, — справедливий Бог; Бог вiрний, що дотримується
заповiта i милостi до тих, котрi люблять Його та дотримуються
Його Заповiдей на тисячу поколiнь» (Втор. 7:9).

Деякий час нащадки Ноя продовжували жити серед гiр,
де зупинився ковчег. Однак унаслiдок збiльшення їхньої чи- [98]
сельностi виникло вiдступництво, яке швидко призвело до
роздiлення. Тi, котрi вирiшили забути свого Творця та звiльни-
тися вiд вимог Його Закону, вiдчували постiйне роздратування
через повчання та приклад своїх богобоязливих сусiдiв; через
деякий час вони вирiшили вiдокремитись вiд тих, котрi покло-
нялися Боговi, тому й вирушили до Шине- арської рiвнини,
що розкинулася на берегах Євфрату. Їх приваблювали краса
цього мiсця i його родючий грунт; у цiй долинi вони вирiшили
оселитися. Тут вони задумали побудувати мiсто, а в ньому
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вежу — настiльки велику, щоб стала чудом свiту. Цим також
ставилося за мету перешкодити людям утворювати поселення
в рiзних мiсцях. Бог наказав розселитися по всiй землi, запов-
нити її та обробляти, а будiвничi Вавилонської вежi мали намiр
утримати весь народ в одному мiсцi та заснувати монархiю, яка
поступово заволодiла б усiєю землею. Таким чином, їхнє мiсто
стало б центром всесвiтньої iмперiї, а його слава викликала б
загальне захоплення i пошану свiту та принесла б визнання йо-
го засновникам. Велична вежа, яка сягала б небес, мала стати
пам’ятником могутностi та мудростi її будiвничих, увiчнюючи
їхню славу для всiх прийдешнiх поколiнь.

Мешканцi Шинеарської рiвнини недовiряли Божому Запо-
вiтовi, згiдно з яким Вiн уже нiколи не приведе на землю вод
потопу. Чимало з них взагалi заперечували iснування Бога,
пояснюючи трагедiю потопу дiєю природних сил. Iншi ж вi-
рили в надприродну Iстоту, Котра знищила допотопний свiт, i
їхнi серця, подiбно до Каїнового, повставали проти Неї. А ще
спорудження вежi мало на метi забезпечити собi порятунок на
випадок потопу. Зводячи будiвлю, висота якої перевищувала
б рiвень води пiд час потопу, люди сподiвалися захистити се-
бе вiд будь-якої небезпеки. Пiднявшись до хмар, вони також
хотiли збагнути причини потопу. Уся ця справа була розра-
хована на те, аби ще бiльше змiцнити гордiсть будiвничих,
вiдвернути думки майбутнiх поколiнь вiд Бога та ввести їх в
iдолопоклонство.

Хоча будiвництво вежi ще не було повнiстю завершене,
проте частину її вiдвели пiд житло для будiвельникiв. Iншi[99]

примiщення були пишно обставленi, прикрашенi i посвяче-
нi iдолам. Люди тiшилися своїми успiхами, виславляли срiбних
i золотих богiв, кидаючи виклик Правителю небес i землi. Ра-
птом робота, яка так успiшно просувалася, припинилася. З неба
були посланi ангели, щоб звести нанiвець намiри будiвничих.
Вежа досягла вже чималої висоти, i робiтники, якi перебували
вгорi, не могли безпосередньо спiлкуватися з тими, хто був
внизу; тому на рiзних рiвнях висоти ставились люди, котрi
отримували згори повiдомлення про потрiбнi матерiали або
якiсь вказiвки щодо роботи, i передавали цi вiдомостi тим, хто
стояв нижче. Одного разу, коли iнформацiя надходила саме
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таким чином, сталося змiшання мов; отож знизу робiтники
посилали матерiали, якi були не потрiбнi зверху, виконували
не тi розпорядження, якi були данi. Внаслiдок цього виникли
плутанина i тривога. Уся робота зупинилась. Про подальше вза-
єморозумiння чи спiвпрацю не могло бути й мови. Розгнiванi та
розчарованi будiвничi, не в змозi пояснити дивне непорозумiн-
ня, що виникло помiж ними, почали дорiкати одне одному. Їхня
спiвдружнiсть переросла у розбрат i кровопролиття. Блискав-
ки з неба, як знак Божого незадоволення, зруйнували верхню
частину вежi, скинувши її на землю... Люди змушенi були
визнати, що є Бог, Котрий панує на небесах.

Досi усi люди розмовляли однiєю мовою, а тепер кожний
приєднувався до тiєї групи, мову якої розумiв; таким чином,
однi пiшли в одному напрямку, iншi — у протилежному. «I
розпорошив їх звiдти Господь по поверхнi всiєї землi» — так
через роздiлення заселялась людьми земля; Господнiй намiр
виконався за допомогою саме тих засобiв, якими люди бажали
перешкодити йому.

Але скiльки це коштувало тим, хто повстав проти Бога!
За Його намiрами люди мали розiйтися по землi, засно-

вуючи нацiї (країни) в рiзних її куточках та несучи зi собою
пiзнання Божої волi, аби свiтло Правди яскраво сяяло насту-
пним поколiнням. Ной, вiрний проповiдник праведностi, жив
пiсля потопу 350 рокiв, Сим — 500; отож, їхнi нащадки мали
змогу ознайомитися з Божими вимогами, дiз- натися про те, [100]
як Бог повiвся з їхнiми батьками. Та вони не хотiли слухати цi
неприємнi для себе iстини, не мали жодного бажання зберегти
в душi пiзнання Бога; тому пiзнiше, через змiшання мов, вони
певною мiрою були позбавленi спiлкування з тими, котрi могли
дати їм свiтло.

Будiвничi Вавилонської вежi плекали в собi дух незадово-
лення, ображаючись на Бога. Замiсть того, щоб iз вдячнiстю
згадувати про Його милiсть до Адама та милостивий Заповiт
iз Ноєм, вони нарiкали на Його суворiсть, що виявилась у ви-
гнаннi першої пари з Едему та знищеннi свiту потопом. Однак,
нарiкаючи на Бога як на суворого деспота; вони пiдпорядко-
вували себе найжорстокiшому тирановi. Сатана всiма силами
намагався викликати в людей зневагу до жертвоприношень,
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якi були прообразом смертi Христа, а оскiльки їхнiй розум був
затьмарений iдолопоклонством, Божий противник навчив їх
фальшивої жертви — прино- сити на жертiвник їхнiм богам
власних дiтей. Люди вiдвернулися вiд Бога, а тому на змiну
божественним якостям — справедливостi, чистотi й любовi
— прийшли пригноблення, насильство, жорстокiсть i свавiлля.

Мешканцi Вавилону вирiшили встановити незалежне вiд
Бога правлiння. Хоча серед них були люди, якi мали страх
перед Господом, однак i вони були введенi в оману хитрощами
нечестивих, втягнутi в їхнi пiдступнi плани. Заради своїх вiр-
них дiтей Господь зволiкав зi Своїми судами, даючи людям час
виявити свiй справжнiй характер. I коли це трапилося, сини Бо-
жi намагалися переконати їх вiдмовитися вiд власного задуму,
але люди об’єдналися в своїх зухвалих дiях, спрямованих про-
ти Неба. Якщо б їм було дозволено дiяти без перешкод, вони
деморалiзували б свiт, котрий переживав ще своє дитинство.
Їхня спiвдружнiсть народилась у бунтi проти Бога, а царство
було встановлене з метою самозвеличення; Бог у ньому був
позбавлений i керiвництва, i честi. Якщо б цiй спiвдружностi
було дозволено iснувати, внаслiдок її могутнього впливу iз
землi остаточно зникла б праведнiсть, а разом з нею — мир,
щастя i безпека. Божественнi постанови — «святi i праведнi, i
добрi» (Римл. 7:12) — люди намагалися б пiдмiнити за- конами,[101]
якi задовольняли б вимоги їхнього егоїстичного та жорстокого
серця.

Люди, що мали страх перед Господом, благали Його втру-
титися. «I зiйшов Господь, щоб побачити мiсто та башту, що
людськi сини будували». Через милiсть до свiту Вiн зруйнував
задум будiвничих, пам’ятник їхньої зухвалостi.

З любовi до них Вiн змiшав їхню мову, не давши їм таким
чином змоги здiйснити свої бунтiвнi намiри. Бог довго терпить
грiховнiсть людей, даючи їм достатньо можливостей покаятись,
але Вiн помiчає усi їхнi лихi задуми, спрямованi на те, щоб
протидiяти авторитету Його справедливого i святого Закону.
Час вiд часу невидима рука, що тримає скiпетр правлiння, зму-
шена приборкувати нечестя. Це незаперечний доказ того, що
Творець Всесвiту, Який володiє безмежною мудрiстю, любов’ю
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та iстиною, є Верховним Правителем неба i землi; нiхто не
може безкарно зневажати Його владу.

Лихi задуми будiвничих Вавилонської вежi закiнчилися
ганьбою i поразкою. Пам’ятник їхньої гординi став пам’ятни-
ком безумству. Однак люди продовжують йти тим самим шля-
хом, — покладаючись на себе i вiдкидаючи Божий Закон. Цей
принцип намагався втiлити в життя сатана серед небожителiв;
ним керувався i Каїн, коли приносив свою жертву.

I в наш час люди продовжують зводити високi вежi. Без-
божники засновують свої теорiї на наукових припу- щеннях,
вiдкидаючи вiдкриття Слова Божого. Вони дозволяють собi
критикувати Боже правлiння, зневажають Його Закон i вихва-
ляються необмеженими можливостями людського розуму. А
через те, «що за вчинок лихий скоро не чиниться присуд, то
серце людських синiв повне бажання чинити зло» (Екл.8:11).

Чимало людей з так званого християнського свiту вiдвер-
таються вiд простих бiблiйних наук, будують своє вiровчення
на людських вигадках i приємних для слуху байках, вказуючи
на споруджену ними вежу як на засiб, за допомогою якого
можна досягти Небес. Люди iз захопленням прислухаються
до красномовних слiв, якi навчають, що грiшник не помре, [102]
а спасiння можна осягти i без послуху Божому Закону. Якби
так званi послiдовники Христа керувалися Божим мiрилом,
вони прийшли б до єдностi, але доки людська мудрiсть буде
пiдноситися над Його Святим Словом, доти iснуватимуть роз-
дiлення, суперечки та розбрат. Замiшання, що iснує i в наш
час помiж ворогуючими вiровченнями та сектами, отримало
влучну назву «Ва- вилон», яку бiблiйне пророцтво (Вiдкр.14:8;
18:2) застосовує до церков останнього часу, що полюбили свiт.

Чимало є й таких, котрi сподiваються влаштувати для се-
бе рай завдяки багатству та владi. Вони «смiються й злiсно
говорять про утиск, говорять бундючно» (Псал.73:8), топчуть
людськi права i зневажають божественний авторитет. Цi гордiї
можуть деякий час мати велику владу та успiх у всiх своїх
починаннях, але кiнець їхнiй буде жалюгiдним та гiрким.

Час Божих судiв надходить. Всевишнiй зiйде, аби подиви-
тися, що збудували людськi сини. Вiн виявить Свою верховну
владу; витвори людської гордостi будуть зруйнованi. «Господь
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споглядає з небес i бачить усiх синiв людських, приглядається
з мiсця оселi Своєї до всiх мешканцiв землi» (Псал 33:13-14).
«Господь обертає раду народiв у нiщо; Вiн нiвечить задуми
людськi. Задум Господнiй навiки стоятиме, думки Його серця
— на вiчнi вiки!» (Псал.33.10-11)[103]



Роздiл 11. Покликання Авраама

За основу цього роздiлу взято книгу Буття, роздiл 12

Пiсля вавилонського змiшання мов, коли народ роз- сiявся,
iдолопоклонство знову поширилося майже по всiй землi; Го-
сподь врештi-решт залишив запеклих беззаконникiв на їхнiх
грiховних шляхах. З роду Симового Вiн обрав Авраама, любив-
ши його хоронителем Свого Закону для прийдешнiх поколiнь.
Авраам вирiс в атмосферi марновiрства i язичництва. Навiть
дiм його батька, завдяки котрому збереглося правдиве знання
про Бога, поступився перед спокусливим впливом оточення,
i «служили вони не Єговi, а iншим богам». Але iстинна вiра
не повинна була згаснути. Бог завжди зберiгав залишок; який
продовжував служити Йому. Завдяки Адаму, Сифу, Єноху, Ме-
тушалаху, Ноєвi, Симу дорогоцiнне вiдкриття Його волi було
збережене в кожному поколiннi. Ця священна вiдповiдальнiсть
була покладена на сина Тераха. Спокуси iдолопоклонства ча-
тували на нього на кожному кроцi, але даремно. Вiрний серед
невiрних, незiпсутий загальним вiдступництвом, вiн залишався
шанувальником єдиного правдивого Бога: «Господь близький
до всiх, хто кличе до Нього, хто кличе до Нього в iстинi!»
(Псал. 145:18). Бог вiдкрив Авраамовi Свою волю i ознайомив
його з вимогами Вiчного Закону та з Планом спасiння, який
мав виконатися через Христа.

Авраамовї була дана обiтниця, особливо дорога для людей
того часу, — про численнiсть його нащадкiв та нацiо- нальну [104]
велич. «Народом великим тебе Я зроблю, поблагословлю Я
тебе, i звеличу iм’я твоє, — I будеш ти благословенним». До
цiєї додавалася ще одна обiтниця для спадкоємця вiри, дорожча
за всi iншi: з його родоводу мав вийти Вiд- купитель свiту:
«1 благословляться в тобi всi племена землi». Проте першою
умовою для виконання цiєї обiтницi мало стати випробування
вiри; вiд нього вимагалася жертва.

97
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I було Слово Боже до Авраама: «Вийди зi своєї землi, i
вiд родини своєї, i з дому батька свого до краю, який Я тобi
покажу». Щоб Бог мiг приготувати Авраама до його великої
мiсiї хоронителя священних iстин, вiн повинен був залишити
оточення, в якому зростав. Вплив родини i друзiв перешкодив
би вихованню, яке Господь мав намiр дати Своєму слузi. Тепер,
коли Авраам особливим чином був пов’язаний з Небом, вiн
повинен був жити серед чужих. Вiн мав бути особливим мужем,
характер якого вiдрiзнявся б вiд усього свiту. Авраам не мiг
дати пояснення своїм вчинкам, i навiть друзi не розумiли його.
Духовнi предмети потрiбно розумiти духовно, тому мотиви та
вчинки Авраама не сприймалися його родичами-язичниками.

«Вiрою Авраам скорився покликовi йти в країну, яку мав
потiм отримати в спадщину, пiшов, не знаючи, куди йде» (Євр.
11:8). Беззаперечний послух Авраама є одним iз най- разючi-
ших доказiв вiри в усiй Бiблiї. Вiра була для нього «пiдставою
сподiваного, впевненiстю у невидимому». Пок- ладаючись на
божественну обiтницю, не маючи жодної зовнiшньої ознаки
у тому, що вона виконається, вiн залишив свiй дiм, рiдних,
батькiвщину i пiшов, не знаючи, куди Бог поведе його. «Вiрою
вiн перебував в обiтованiй землi, як на чужiй, мешкаючи у на-
метах з Iсааком та Яко- вом, спiвспадкоємцями тiєї ж обiтницi»
(Євр. 11:9).

Випробування, якого зазнав Авраам, було не з легких; вiд
нього вимагалася чимала жертва. Його зв’язували тiснi узи з
батькiвщиною, родиною i домiвкою, проте вiн без вагань пiд-
корився поклику. Вiн не ставив питань про Обi- товану землю:
чи родючий там грунт, чи здоровий клiмат, чи добре там сере-
довище i чи володiє той край можливостями для намноження
багатства. Бог сказав — i Його слуга повинен послухатися;[105]
найщасливiшим мiсцем на землi було для нього те, яке йому
призначив Бог.

I в наш час чимало людей проходять через такi ж випро-
бування, що й Авраам. Голос Божий не промовляє до них
безпосередньо з небес, але Вiн закликає їх через вчення Сво-
го Слова та подiї, допущенi Провидiнням. Можливо, вiд них
вимагається залишити кар’єру, яка обiцяє багатство i славу,
товариство, друзiв, вигiднi зв’язки i навiть вiдмовитися вiд
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рiдних, щоб iти дорогою, яка є нiчим iншим, як шляхом само-
зречення, нестаткiв i жертовностi. Бог має для них роботу, а
спокiйне й легке життя, друзi та родичi стоятимуть на пере-
шкодi формування саме тих рис характеру, якi необхiднi для
виконання цiєї роботи... Бог вiдвертає їхню увагу вiд людського
авторитету, людської сили, аби вони вiдчували потребу в Його
допомозi та залежали повнiстю вiд Нього; щоб Вiн мiг вiдкри-
ти Себе їм. Хто готовий, вiдгукнувшись на заклик Провидiння,
залишити свої виплеканi мрiї та коло друзiв? Хто вiзьме на
себе новi обов’язки та вирушить у невiдомi мiсця, охоче й
наполегливо працюючи для Бога i розцiнюючи втрати як на-
дбання задля Христа? Той, хто чинить так, має вiру Авраама
i розцiпить з ним «у безмiрнiм багатствi славу вiчної ваги»,
порiвняно з якою «страждання теперiшнього часу нiчого не
вартi» (2Кор.4:17; Римл.8:18).

Уперше Авраам почув небесний поклик, коли проживав
в Урi Халдейському; пiдкоряючись покликовi, вiн рушив до
Харану. До цього мiсця його супроводжував батько з родиною,
котрi поєднували iдолослужiння з поклонiнням правдивому
Боговi. Тут Авраам залишався до смертi Тера- ха. Але боже-
ственний голос звелiв йому покинути мiсце поховання батька i
йти далi. Нахор, його брат, разом зi своїми домашнiми вирiшив
триматися свого дому та iдолiв.

Крiм Сарри, Авраамової дружини, тiльки Лот, син Гарана,
котрий давно помер, вирiшив роздiлити з патрiархом його ман-
дрiвне життя. Так чи iнакше, а з Месопотамiї вийшла чимала
група людей. Авраам на той час уже мав багато овець та iншої
худоби, що на Сходi вважалося основним багатством; вiн також
мав чимало слуг i помiчникiв. Вiн [106]
залишав землю своїх батькiв, щоб уже нiколи не повернутися
сюди, а тому взяв iз собою все, що мав: «I ввесь маєток, який
набули, i людей, що придбали у Харанi». Серед цих людей було
чимало таких, котрi керувалися вищими спонуканнями, анiж
чисто особистi iнтереси i робота. Пiд час перебування в Харанi
Авраам i Сарра навертали душi до поклонiння i служiння
правдивому Боговi. Цi люди приєдналися до родини патрiарха,
i супроводжували - його до Обiтованої землi. «Та й рушили
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в дорогу, щоб iти до краю Ханаанського. I вони прибули до
краю Ханаанського».

Першим мiсцем, в якому зупинилися, називалось Си- хем.
Пiд тiнню дубiв Море, в широкiй зеленiй долинi з оливковими
гаями й дзвiнкими джерелами, мiж горою Евал, з одного боку,
i Гарiзiм — з другого, Авраам розкинув свої намети. Патрi-
арх увiйшов у прекрасну землю — «до краю водних потокiв,
джерел та безодень, що виходять у долинi й на горi, до краю
пшеницi, й ячменю, i винограду, i фiги, i гранату, до краю олив-
кового дерева та меду» (П.Зак.8:7-8). Але для послiдовника
Єгови i пагорби, вкритi лiсами, i родюча долина, здавалося,
були оповитi похмурою тiнню, бо «хананеянин тодi проживав
у цiм краї». Авраам осягнув заповiтну мету своєї подорожi,
однак земля, в яку вiн прийшов, була заселена чужинцями та
охоплена iдолопоклонством. У гаях споруджувалися вiвтарi
фальшивим богам, а на сусiднiх пагорбах приносилися людськi
жертви. Хоч Авраам безмежно довiряв божественнiй обiтницi,
проте не без лихих передчуттiв розкинув свого намета. Тодi Го-
сподь явився Аврааму й сказав: «Я дам оцей край потом- ству
твоєму». Запевнення в божественнiй присутностi змiцнило вiру
Авраама в те, що вiн не залишений пiд владою нечестивих.
«I вiн збудував там жертiвника Господевi, що явився йому».
Авраам незабаром рушив далi i помандрував до Бет-Елу, де
знову збудував жертiвника i прикликав iм’я Господнє.

Авраам, «друг Божий», залишився для нас гiдним наслiду-
вання прикладом. Де б вiн не розкидав свого намета, поруч
споруджував жертiвника i прикликав iм’я Господнє. Його життя
було життям молитви. Спорудивши жер- тiвника, вiн закликав[107]
увесь табiр до ранiшнього та вечiрнього богослужiння. Коли ж
вирушали в дорогу, то залишали пiсля себе жертiвник. З часом
серед кочiвникiв Хана- ану знаходилися такi, котрi приймали
Авраамове повчання, i коли хтось iз них зустрiчав на своєму
шляху жертiвника, то знав, хто тут побував ранiше. Розки-
нувши свого намета, вiн вiдбудовував жертiвник i поклонявся
живому Боговi.

Авраам йшов далi на пiвдень, i знову його вiра зазнала
випробовування. Небо не посилало дощу; струмки в долинах
висохли, а траву випалило сонце. Для скотини та овець не було
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пасовищ, i голод загрожував усьому таборовi. Чи не засумнi-
вався тепер патрiарх у керiвництвi Провидiння? Чи не озирався
вiн з жалем на родючi халдейськi рiвнини? У скрутний час,
коли одне лихо приходило на змiну iншому, всi iз нетерпiнням
стежили за Авраамом, бажаючи знати, як вiн поведеться далi.
Спостерiгаючи його незмiнний спокiй i непохитну вiру, люди
вiдчували, що є надiя. Вони були переконану що Бог є його
Другом; Вiн i надалi провадитиме Авраама.

Авраам не мiг дати пояснення дiям Провидiння; його спо-
дiвання не здiйснилися, але вiн твердо вiрив обiтницi:

«Поблагословлю Я тебе, i звеличу iм’я твоє, — i будеш ти
благословенням». Палко молячись, вiн роздумував, як зберегти
життя своїх людей i отар худоби, проте не дозволяв обстави-
нам захитати його вiру в Божi слова. Аби уникнути голоду,
Авраам рушив до Єгипту. Вiн не вiдмовився вiд Ха- наану,
але опинившись у скрутному становищi, не повернувся до
Халдейської землi, з якої вийшов, де на той час не бракувало
хлiба; вiн шукав лише тимчасового пристановища, яке було б
якомога ближче до Обiтованої землi, сподiваючись незабаром
повернутися туди, куди його привiв Бог.

Господь у Своєму Провидiннi допустив Авраамовi таке ви-
пробування, щоб навчити його покiрностi, терпiнню та довiр’ю
— наукам, якi потрiбно було записати для добра усiх тих, хто
в майбутньому зазнаватиме труднощiв. Бог провадить Своїх
дiтей невiдомими для них дорогами, але Вiн не забуває i не
залишає тих, хто довiряється Йому. Господь дозволив, щоб
лихо спiткало Йова, але не залишив його. Вiн допустив, щоб [108]
улюблений Йоан перебував самотньо у засланнi на Патмосi,
але Божий Син вiдвiдав його i у видiннi показав картини без-
смертної слави. Бог допускає випробування для Свого народу,
аби через вiрнiсть i послух вiрнi могли духовно збагатитись i
щоб їхнiй приклад став джерелом натхнення для iнших. «Бо Я
свiдомий щодо задумiв, якi маю про вас, — говорить Господь,
— задумiв на щастя, а не на зло» (Єрем.29:11). Саме суворi
випробування нашої вiри, коли здається, що Бог забув про нас,
призначенi для того, щоб наблизити нас до Христа; аби усi
свої тягарi ми поклали бiля Його нiг i знайшли мир.
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Бог завжди випробовував Свiй народ у горнилi горя та стра-
ждань. Тiльки в розпеченiй печi чисте золото християнського
характеру звiльняється вiд усяких домiшок. Iсус спостерiгає за
цим процесом; Йому добре вiдомо, що потрiбно для того, аби
очистити дорогоцiнний метал, в якому вiдображалося б сяйво
Його любовi. У суворих, тяжких випробуваннях Бог виховує
Своїх слуг. Зауваживши в людинi здiбностi, якi можуть бути ви-
користанi для успiху Його справи, Вiн пiддає її випробуванню.
У Своєму Провидiннi Вiн ставить їх у таке становище, в якому
випробовується характер та виявляються вади i слабкостi, про
якi вона i не здогадувалася. Господь дає змогу виправити цi
вади i приготуватися до участi в Його служiннi. Вказуючи лю-
дям на їхнi слабкостi, Бог навчає їх покладатися на Нього, бо
Вiн — єдина допомога та захист. Так Вiн досягає Своєї мети.
Пройшовши таку школу виховання й дисциплiни, вони виявля-
ються готовими до звершення грандiозного задуму, задля якого
їм були данi цi здiбностi. Як тiльки Бог покличе їх до працi,
вони будуть готовi; небеснi ангели спiвпрацюватимуть з ними
у справi, яка має бути здiйснена на Землi.

В Єгиптi виявилось, що й Авраам не позбавлений людських
слабкостей i недолiкiв. Приховавши той факт, що Сарра є його
дружиною, вiн виявив своє недовiр’я божественному пiклу-
ванню, вiдсутнiсть тiєї високої вiри й мужностi, благородним
прикладом яких до цього часу служило його життя. Сарра була
гарна на вроду, i вiн не сумнiвався в тому, що єгиптяни дома-[109]
гатимуться гарної чужинки i в своїх спробах заволодiти нею,
не соромлячись, уб’ють її чоловiка. Вiн навiть вважав, що не
вдається до обману, видаючи Сарру за свою сестру, адже вона
насправдi була донькою його батька, але — не матерi. Однак
подiбне приховування справжнiх вiдносин помiж подружжям
було обманом. Бог не схвалює жодного вiдхилення вiд абсо-
лютної чесностi. Через невiр’я Авраама Сарра опинилась у
великiй небезпецi. Єгипетський цар, почувши про її вроду,
звелiв привести жiнку до палацу, маючи намiр взяти її собi
за дружину. Але Господь у Своїй великiй милостi захистив
Сарру, вдаривши царський дiм поразами. Таким чином монарх
довiдався правду; обурений тим, що став жертвою обману, вiн
докорив Авраамовi i повернув йому дружину, кажучи: «Що це
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ти менi вчинив?.. Для чого ти сказав: вона моя сестра? Я й
узяв її собi за жiнку. Ось тобi твоя жiнка, — вiзьми та й iди!»

Цар виявив велику ласку до Авраама; навiть пiсля непо-
розумiння фараон не дозволив, щоб Авраамовi та його людям
завдали якоїсь шкоди, але звелiв воїнам охороняти їх, доки
вони не залишать його володiнь. У той час дiяли закони, якi
забороняли єгиптянам спiлкування з чужоземними пастухами,
наприклад, не дозволялося їсти або пити з ними. Вiдпускаючи
Авраама, фараон повiвся з ним великодушно i ласкаво, але
звелiв йому вийти з Єгипту, бо не наважувався залишати гостя
в себе.

Не усвiдомлюючи цього, фараон мало не завдав Авраамовi
серйозної шкоди, але Бог втрутився i врятував царя вiд вели-
кого грiха. Фараон вбачав у цьому чужинцевi му- жа, котрий
користується шаною Небесного Бога; вiн побоявся залишити
в своєму царствi людину, до якої так очевидно була виявлена
божественна ласка. Якби Авраам залишився в Єгиптi, його
зростаюче багатство та слава викликали б заздрiсть та пожа-
дливiсть у єгиптян; вони могли б заподiяти йому зло, за що
довелося б поплатитися монарховi, й на царський дiм знову
впали б кари.

Застереження, дане фараоновi, послужило захистом для
Авраама в його подальших взаємовiдносинах iз язичника- ми: [110]
те, що сталось у Єгиптi, не залишилося таємницею. Всiм стало
очевидним: Той Бог, Котрому поклоняється Авраам, захистить
Свого слугу, а за будь-яку шкоду, заподiяну йому, доведеться
поплатитися. Дуже небезпечно скривдити когось iз дiтей Небе-
сного Царя. Говорячи про вибраний народ, за який Бог «царям
докоряв», кажучи: «Не доторкуйтеся до Моїх вибраних, i про-
рокам Моїм не робiть лихого» (Псал. 105:14-15), псалмист
посилався на досвiд, пережитий Авраамом.

Iснує цiкава подiбнiсть мiж досвiдом Авраама в Єгиптi й
тим, чого зазнали його нащадки через столiття. Як вiн, так i
вони прийшли в Єгипет через голод i деякий час перебували
там. Божественнi суди, виявленi для їхнього захисту, викликали
страх у єгиптян; збагаченi дарами язичникiв, вони залишили
країну з великим майном. [111]
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За основу цього роздiлу взято книгу Буття, роздiли 13-15;
17:1-6; 18

Авраам повернувся до Ханаану «вельми багатий на худобу,
на срiбло й на золото». Лот усе ще залишався з ним; вони
знову прийшли до Бет-Елу i розкинули свої намети бiля спо-
рудженого ними ранiше жертiвника. Незабаром голови родин
переконалися, що намноження багатства завдає чимало клопо-
тiв. Пiд час труднощiв i випробувань вони жили мiж собою в
повнiй згодi; тепер же, у днi добробуту, виникла небезпека роз-
брату. Для їхнiх отар бракувало пасовищ, i суперечки, якi часто
виникали мiж пастухами, поставили їхнiх господарiв перед
необхiднiстю розумно вирiшити цю справу. Стало очевидним,
що їм доведеться роздiлитися. Авраам був старшим вiд Лота
за вiком, посiдав вище становище як у родинному так i су-
спiльному життi, а також перевершував Лота багатством, однак
першим запропонував залагодити справу мирно. Хоча Сам Бог
вiддав Авраамовi всю землю, вiн великодушно вiдмовився вiд
цього права.

«Нехай сварки не буде мiж мною i мiж тобою,— сказав вiн,
помiж пастухами моїми i твоїми, бо близька ми рiдня.

Хiба не увесь край перед тобою? Вiддалися вiд мене! Як пi-
деш ти лiворуч, — то я пiду направо, а як ти звернеш праворуч,
— то я подамся лiворуч».[112]

У цих словах виявився шляхетний, безкорисливий дух Ав-
раама. Як багато людей за подiбних обставин будь-якою цiною
намагаються вiдстояти власнi права та переваги! Скiльки сi-
мей було зруйновано через це! У скiлькох церквах мало мiсце
роздiлення, через що свята iстина стає об’єктом презирства та
глузування з боку нечестивих! Щоб не було «сварки мiж мною
та мiж тобою», сказав Авраам, «бо ми рiдня»! Рiдня не тiльки
в буквальному розумiннi, а й як шанувальники iстинного Бога.

104
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Божi дiти в усьому свiтi становлять одну сiм’ю, i мiж ними
повинен панувати такий же дух любовi й миру.

«Любiть одне одного братньою любов’ю, випереджайте
одне одного пошаною» (Римл.12:10), — проголошує вчення
нашого Спасителя. Постiйна люб’язнiсть одне до одного, ба-
жання робити ближнiм те, чого нам би хотiлось отримати вiд
них, наполовину звiльнило б наше життя вiд зла. Дух само-
звеличення — це дух сатани, але серце, котре плекає в собi
любов Христа, керуватиметься любов’ю, яка не шукає сво-
го... Такi особистостi прислухаються до божественної поради:
«Нехай кожен дбає не тiльки про себе, але також про iнших»
(Филип.2,4).

Хоча Лот власним добробутом був зобов’язаний Авраамовi,
вiн все ж не виявив вдячностi до свого благодiйника. За за-
коном ввiчливостi Лот мав би надати Авраамовi можливiсть
зробити вибiр, однак вiн дiяв егоїстично, намагаючись ско-
ристатися усiма перевагами. «I звiв Лот свої очi, i побачив
усю околицю Йорданську, що наводнювалась аж до Цоару,
— ... неначе Господнiй сад, як єгипетський край». Найгарнiшим
мiсцем у всiй Палестинi була Йорданська долина i значною
мiрою нагадувала втрачений Рай; своєю красою i родючiстю
вона не поступалася рiвнинам на берегах Нiлу, нещодавно за-
лишеним ними. Там були багатi розкiшнi мiста, переповненi
ринки яких обiцяли вигiдну торгiвлю. Заслiплений картинами
земного багатства, Лот не думав про моральне й духовне зло,
з яким йому доведеться там зустрiтися. Мешканцi рiвнини
були «дуже грiшнi перед Господом», але вiн цього не знав, а
якщо й знав, то не надавав великого значення. «I вибрав собi
Лот всю околицю Йорданську,... розкладаючи намети аж до
Содому». Вiн i не здогадувався, якими будуть наслiдки цього
егоїстичного вибору! [113]

Розлучившись iз Лотом, Авраам знову отримав обiтницю
вiд Господа про володiння усiєю тiєю землею. Незабаром вiн
вирушив до Хеврону, отаборився в дiбровi Мамре, де спорудив
жертiвника Господевi. Залишивши Лотовi небезпечну розкiш
Содомської долини, Авраам, котрому було бiльш до вподоби
просте патрiархальне життя, оселився серед вiльних просторiв
нагiр’я з його оливковими гаями та виноградниками, хвилюю-
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чими ланами пшеницi та просторими пасовищами, оточеними
пагорбами.

Народи, по сусiдству з якими жив Авраам, шанували його
як могутнього князя, мудрого й талановитого вождя. Вплив
Авраама поширювався i на них. Його життя i характер, якi помi-
тно вiдрiзнялися вiд способу життя iдолопоклонникiв, свiдчили
на користь правдивої вiри. Його вiдда- нiсть Боговi була не-
похитною; люб’язнiсть i доброчиннiсть викликали довiр’я та
дружнi почуття, а його непiдробна велич — повагу й пошану.

Свою релiгiю Авраам не ховав ревниво як коштовний скарб,
який може належати лише власниковi. Для правдивої релiгiї
це недопустимо, оскiльки такий дух суперечить принципам
Євангелiя. Якщо Христос перебуває в серцi, неможливо прихо-
вати або затьмарити свiтло Його присутностi. Навпаки, воно
ставатиме з дня на день усе яскравiшим, у мiру того як ясне
промiння Сонця Праведностi розвiюватиме iмлу егоїзму та
грiха, що огортає душу.

Дiти Божi є представниками Бога на Землi, i Вiн бажає,
щоб вони були свiтильниками серед моральної темряви цього
свiту. Розсiянi по всiй землi, в мiстах i селах, вони є Божими
свiдками, каналами, через якi невiруючий свiт дiзнається про
Його волю i чудеса Божої благодатi. Його намiр полягає в тому,
щоб усi, причетнi до великого спасiння, стали Його мiсiоне-
рами. Благочестя християнина — мiрило, за допомогою якого
люди свiту оцiнюють Євангелiє. Випробування, перенесенi з
терпiнням, вдячнiсть за посланi благословення, лагiднiсть, до-
брота, милосердя i любов, котрi постiйно виявляються в життi,
є свiтлом християнина в цьому свiтi на вiдмiну вiд тiєї темряви,
що панує в егоїстичному, ненаверненому серцi.[114]

Багатий вiрою, шляхетний у своїй великодушностi, непохи-
тний у послусi, скромний у простотi свого мандрiвного життя,
Авраам виявився також мудрим дипломатом та смiливим i здi-
бним воїном. Незважаючи на те, що вiн був вiдомий як пропо-
вiдник нової релiгiї, троє братiв-царiв, правителiв Аморейських
рiвнин, серед яких жив Авраам, засвiдчили своє дружнє ставле-
ння до нього, запропонувавши укласти з ним союз для бiльшої
безпеки, тому що в країнi панували насильство й утиски. Неза-
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баром в Авраама виникла нагода скористатися своїм правом
союзника.

Кедор-Лаомер, цар Еламу, чотирнадцять рокiв тому заво-
ював Ханаан та наклав на його мешканцiв данину. Але деякi
князi повстали, i тодi Еламський цар разом iз чотирма союзни-
ками знову вирушив до країни, щоб примусити її до покори.
Об’єднаними силами п’ятеро ханаанських князiв виступили
проти поневолювачiв у долинi Сiддiм, але зазна- ли повної
поразки. Бiльша частина армiї була розбита, а тi, що залиши-
лися живими, втекли в гори. Переможцi пограбували мiста,
понiвечили долини i вiдiйшли з багатою здобиччю, забравши
зi собою велику кiлькiсть полонених, серед яких був i Лот з
родиною.

Авраам, який мирно жив у дубових гаях Мамре, довiдався
вiд одного з утiкачiв про битву та лихо, що спiткало його небо-
жа. Вiн не тримав зла на Лота за його невдячнiсть. Керуючись
любов’ю, яку вiдчував до Лота, дядько вирiшив врятувати не-
божа. Покладаючись перш за все на божественне керiвництво,
Авраам приготувався до вiйни. З числа своїх людей вiн ви-
брав 318 вправних слуг, вихованих у страсi Божому, навчених
слухатися свого господаря i володiти зброєю. Його союзники
— Мамре, Ешкол та Анер — також приєдналися до нього зi
своїми людьми,i всi разом кинулися навздогiн за загарбниками.
Еламський цар та його союзники отаборилися в Данi, на пiвнi-
чному кордонi Ханаану. Захопленi перемогою, вони, забувши
про обережнiсть, влаштували бенкет. Патрiарх роздiлив людей
так, щоб оточити увесь табiр, i вночi напав на нього. Блиска-
вична та несподiвана атака увiнчалася швидкою перемогою.
Еламський цар був убитий; його армiя, охоплена панiкою, за-
знала повної поразки. Лот iз родиною та iншi полоненi з усiм [115]
своїм майном були звiльненi, i переможцям дiсталася велика
здобич.

Ця перемога стала можливою завдяки Аврааму, котрий по-
кладався на Бога. Послiдовник Єгови не тiльки зробив велику
послугу країнi, а й виявився доблесним мужем. Усi перекона-
лися, що праведнiсть — це не боягузтво i що релiгiя Авраама
сприяла мужностi для захисту прав покривджених.
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Цей героїчний вчинок зробив Авраама вельми впливовим
серед навколишнiх племен. При його поверненнi цар Содому
вийшов зi своїм почтом вшанувати переможця. Вiн запро-
понував героєвi взяти усю здобич i просив повернути лише
полонених. За вiйськовим правилом здобич належала перемож-
цевi, але Авраам вирушив у похiд не задля наживи, тому вiн
вiдмовився скористатися нещастям iнших, а тiльки попросив,
щоб його союзники отримали належну їм частку.

Мало є таких, котрi, зазнавши подiбного випробування, по-
велися б так благородно, як Авраам. Мало хто встояв би перед
спокусою отримати таку багату здобич. Приклад Авраама — це
докiр своєкорисливостi. Авраам поважав принципи справедли-
востi та гуманностi. Його поведiнка — втiлення божественного
правила: «I будеш любити ближнього свого, як самого себе»
(Левит 19:18). «Пiдiймаю свою руку, — сказав вiн, — до Госпо-
да, Бога Всевишнього, Творця неба й землi, — що я нi нитки,
нi ремiнця вiд сандалiв, нiчого не вiзьму з того всього, що
належить тобi, щоб ти ке сказав: збагатив я Авраама». Вiн не
хотiв дати жодного приводу думати, нiби утрутився у вiйну
задля наживи i що своїм добробутом завдячує їхнiм дарам i
ласцi. Бог обiцяв благословити Авраама, i вся слава повинна
була належати Йому.

Привiтати патрїарха-переможця вийшов Мелхиседек, цар
Салиму, котрий винiс хлiб та вино, аби його армiя могла пiд-
крiпити свої сили. Як «священик Бога Всевишнього», вiн по-
благословив Авраама i подякував Господевi, Котрий звершив
таке велике визволення через Свого слугу. «I Авраам дав йому
десятину з усього».

З радiстю Авраам повертався до своїх наметiв та отар,
однак його непокоїли тривожнi думки. Вiн був мирною лю-
диною, по можливостi уникав ворожнечi й суперечок, i те-[116]
пер iз жахом згадував про криваву рiзанину, свiдком якої став.
Авраам розумiв: народи, вiйськам яких вiн завдав поразки, без
сумнiву, вдаватимуться до набiгiв на Ханаан, а вiн стане осо-
бливим об’єктом для помсти. Якщо через це вiн буде втягнутий
у мiжплеменнi чвари, то мирному i спокiйному життю прийде
кiнець. Бiльше того, Авраам ще не заволодiв Ханааном, до того
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ж не сподiвався мати спадкоємця, над котрим би здiйснилася
обiтниця.

У нiчному видiннi Авраам знову почув божественний го-
лос: «Не бiйся, Аврааме, — промовив Князь над князями, — Я
тобi щит, нагорода твоя вельми велика». Але Авраам був на-
стiльки пригнiчений недобрими передчуттями, що не мiг, як
колись, беззастережно повiрити в цю обiтницю. Вiн молився,
щоб отримати видимий доказ того, що вона виконається. Як же
могла виконатися обiтниця Заповiту, якщо Авраам не мав сина?
«Що Ти дасиш менi, — сказав вiн, — коли я бездiтним зали-
шаюсь»? «I хтось зi слуг мого дому стане моїм спадкоємцем».
Вiн запропонував усиновити свого вiрного слугу Елiезера i
зробити його спадкоємцем. Проте Бог запевнив Авраама, що
спадкоємцем буде його власний син. Вiн звелiв йому вийти з
намету i поглянути на незлiчену кiлькiсть зiрок, що виблиску-
вали на небi. Коли Авраам дивився на зорi, вiн почув голос:
«Таким буде насiння твоє!» «Увiрував Авраам Бо- говi, i це
йому залiчено в праведнiсть» (Римл.4:3).

Однак патрiарх усе ще просив дати йому якусь видиму
ознаку, котра змiцнила б його вiру i була б доказом для прийде-
шнiх поколiнь, — доказом того, що Бог виконає Свої милостивi
задуми щодо них. Господь зволив укласти Заповiт зi Своїм слу-
гою, використовуючи звичаї, до яких удавалися люди пiд час
укладення урочистої угоди. Згiдно з божественним повелiнням,
Авраам принiс у жертву трирiчних теля, козу й барана, розсiк
кожну тварину та порозкладав шматки на невеликiй вiдстанi
один вiд одного. Окрiм цього, вiн принiс у жертву горлицю i
молодого голуба, котрих, проте, не розсiкав. Коли це все було
зроблено, Авраам iз благоговiнням пройшов помiж розкладе-
ними частинами жертовних тварин, даючи урочисту клятву
завжди слухатися Бога. Виявляючи пильнiсть i наполегливiсть,
вiн залишався бiля принесених у жертву тварин аж до заходу [117]
сонця, оберiгаючи вiд опоганення та хижих птахiв, якi могли
пожерти їх. Коли сонце вже готове було сховатися за обрiєм,
Авраам поринув у глибокий сон. Господь вiдкрив йому, що
вiн не одразу заволодiє Обiтованою землею i що його потом-
ки зазнають страждань, перш нiж замешкають у Ханаанськiй
землi. Авраамовi був також вiдкритий План викуплення, що
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передбачав смерть Христа — велику жертву, — i Його прихiд у
славi. Авраам бачив також Землю, вiдновлену у своїй едемськiй
красi, Що буде дана йому у вiчне Володiння як остаточне i
повне виконання обiтницi.

На пiдтвердження цього Заповiту Бога з людьми, дим, нiби
з печi, та полум’я вогню — символи божественної присутностi
— пройшли помiж розсiченими жертвами та поглинули їх. Знову
Авраам почув Божий голос, який пiдтвердив обiтницю дати
його нащадкам Ханаанську землю: «...вiд рiчки Єгипту аж до
великої рiчки Єфрата».

Пiсля того, як Авраам прожив у Ханаанi близько двадцяти
п’яти рокiв, йому з’явився Господь i сказав: «Я Бог Всемогу-
тнiй!

Ходи перед лицем Моїм, i будь непорочний». У благоговiннi
патрiарх упав на лице своє, а голос продовжував: «Я, Господь —
ось Мiй Заповiт iз тобою: ти станеш батьком багатьох народiв».

На знак виконання цього Заповiту його iм’я Аврам було змi-
нене на Авраам, що означало «батько багатьох». Сара отримала
iм’я Сарра — «княгиня», бо, як запевнив божественний голос,
«вийдуть з неї народи, i царi народiв...».

В цей час Авраамовi було вказано на обряд обрiзання як
«печать праведностi через вiру, яку мав ще в необрiзаннi»
(Римл.4:11). Цього обряду повиннi були дотримуватися патрi-
арх i його нащадки: на знак того, що вони посвячували себе
на служiння Боговi, вiдокремлюючись вiд iдолопоклонникiв,
i що Бог вважав їх Своїм особливим скарбом. Дотриманням
цього обряду вони свiдчили, що виконувати муть умови Запо-
вiту, укладеного з Авраамом. Вони не повиннi були укладати
шлюбiв iз язичниками, бо це позбавило б їх шанобливого став-
лення до Бога та Його святого Закону, наражаючи на спокусу
переймати грiховнi звичаї навколишнiх народiв i впадаючи в
iдолопоклонство.[118]

Бог сподобив Авраама великої честi. Небеснi ангели вiдвi-
дували його, розмовляючи з ним як iз другом. Коли суди Божi
мали вiдвiдати Содом, це також не було приховано вiд Авраама,
i вiн став заступником перед Богом за грiшникiв. Його зустрiч
з ангелами — чудовий приклад гостинностi.
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Одного лiтнього спекотного полудня патрiарх сидiв бiля
входу до намету, милуючись тихим i мирним краєвидом, коли
раптом у далечинi помiтив трьох подорожнiх, що наближалися
до нього. Неподалiк вiд його намету незнайомцi зупинилися,
нiби радячись, яким шляхом iти їм далi. Не чекаючи, поки вони
звернуться до нього з будь-яким проханням, Авраам швидко
пiдвiвся — i, щоб подорожнi не вирушили в протилежному
напрямку, поспiшив за ними; вiн з особливою люб’язнiстю
попросив їх вшанувати його, зупинившись у нього для пере-
починку. Авраам власноручно принiс води, щоб гостi могли
обмити вкритi дорожнiм пилом ноги. Доки вони вiдпочивали
у затiнку, вiн потурбувався про їжу для прибулих. Коли все
було подане, у той час як вони їли, господар шанобливо стояв
бiля них. Цей вчинок люб’язностi Бог розцiнив настiльки ва-
жливим, що про нього згадується в Його Словi; через тисячу
рокiв натхненний Божим Духом апостол писав: «Не забувайте
гостинностi, бо деякi через неї не знаючи, прийняли ангелiв»
(Євр. 13:2).

В своїх гостях Авраам побачив лише трьох втомлених по-
дорожнiх, навiть не здогадуючись, що серед них був Той, Кому
вiн мiг беззастережно поклонитися. Однак незабаром виявила-
ся правдива суть небесних посланцiв. Незважаючи на те, що
вони на цей раз були виконавцями Божого гнiву, до Авраама,
мужа вiри, вони звернулися зi словами благословення. Хоча
Бог вiдзначає кожне беззаконня i суворо карає за переступи,
все ж Вiн не знаходить задоволення вiд покарання. Справа
знищення є чужою для Того, Хто має безмежну любов.

«Таємниця Господня для тих, хто боїться Його»
(Псал.25:14). Авраам вшанував Бога, i Господь виявив йому
шану, прийнявши до Своєї Ради та вiдкривши Свої намiри.
«Чи Я вiд Авраама втаю, що маю зробити?» — сказав Господь.
«Через те, що скарги iз Содому й Гомори вельми великi, i що
грiх їхнiй став дуже тяжким, зiйду ж Я та побачу, чи воно так [119]
насправдi, яку скаргах, що доходять до Мене... щоб знати».
Боговi добре була вiдома мiра провини мешканцiв Содома, але
Вiн вжив чисто людський вислiв, щоб справедливiсть Його дiй
стала зрозумiлою. Перш нiж послати Свої суди на беззаконни-
кiв, Вiн пiде Сам, щоб довiдатися про їхнi вчинки; якщо вони
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не перейшли межi божественної милостi, то Вiн усе ж дасть
їм час для спокутування.

Двоє небесних посланцiв пiшли, залишивши Авраама нао-
динцi з Тим, Хто, як тепер вiн довiдався, був Божим Сином.
Муж вiри благав за мешканцiв Содома. Одного разу вiн вряту-
вав їх своїм мечем, а тепер намагався спасти молитвою.

Лот iз родиною усе ще мешкав там, i безкорислива любов,
яка спонукала Авраама звiльнити їх з еламiтського полону,
тепер намагалась врятувати їх вiд гнiву божественних судiв,
якщо, звичайно, на це буде Божа воля.

З глибокою пошаною i покiрливiстю Авраам невiдступно
просив: «Оце я осмiлився був говорити до Господа свого, я ж
порох та попiл», У ньому не було жодної самовпевненостi, не
було хизування власною праведнiстю. Вiн не просив милостi й
ласки на пiдставi свого послуху або тих жертов, на якi пiшов
задля виконання Божої волi. Сам будучи грiшником, вiн засту-
пався за грiшникiв. Таким Духом повиннi бути сповненi всi,
хто наближається до Бога. Однак при цьому Авраам виявив
довiрливiсть дитини, яка благає свого дорогого батька.

Вiн наблизився до небесного Посланця, ревно наполягаючи
на своєму проханнi. Хоча Лот був i мешканцем Содома, вiн не
брав участi в нечестивих справах його жителiв. Авраам вва-
жав, що в цьому багатолюдному мiстi повиннi бути дце й iншi
прибiчники правдивого Бога. I тому вiн благав: «Не може бути,
щоб Ти вчинив так, щоб Ти погубив праведного з нечестивим...
не може так бути вiд Тебе. Чи ж Той, Хто всю землю судить, не
вчинить правди?». Авраам не обмежився од ним лише прохан-
ням, вiн багаторазово повторював їх. Посмi- лiшавши вiд того,
що його прохання були вислуханi, вiн настоював, аж доки не
отримав запевнення: якщо знайдеться хоча б десять праведних,
то задля них мiсто буде помилуване.

Любов до людей, якi гинуть, надихала Авраама до молитви.
Ненавидячи грiхи цього розпусного мiста, вiн бажав спасiння[120]
для грiшникiв. Глибока зацiкавленiсть Авраама долею мешкан-
цiв Содома свiдчить про турботу, яку ми повиннi виявляти до
нерозкаяного грiшника. Ми маємо плекати ненависть до грiха,
але водночас — жалiсть i любов до грiшника. Навколо нас ду-
шi, що прямують до загибелi, такої ж безнадiйної та жахливої,
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яка спiткала Содом. Кожний день є для когось останнiм днем
випробування. Щогодини хтось вiдходить у вiчнiсть, де вже
нiколи не почує про Божу милiсть. Де ж той голос остороги,
який би благав беззаконника рятуватися вiд жахливої загибелi?
Де руки, якi б простягнулися до грiшника, щоб врятувати його
вiд смертi? Де тi, котрi б в покорi i з непохитною вiрою благали
Бога за нього?

Дух, виявлений Авраамом, — дух Христа. Сам Божий Син
є великим Заступником за грiшника. Той, Хто заплатив за
викуплення людської душi, добре знає її цiну. Вiдчуваючи до
грiха огиду, на яку тiльки здатна Бездоганна Чистота, Христос
виявив до грiшника любов, яку може збагнути лише Безмежна
Милiсть. У смертнiй агонiї на хрестi, знемагаючи пiд жахливим
тягарем грiхiв усього свiту, Вiн молився за тих, хто знущався
над Ним i вбивав Його: «Отче, прости їм, — бо не знають, що
роблять» (Луки 23:34).

Про Авраама написано, що вiн був названий «другом Бо-
жим» i стане «отцем усiх вiруючих» (Якiв 2:23; Римл.4:11).
Ось Боже свiдчення щодо цього вiрного патрiарха: «Авраам
послухав Мого голосу i виконував те, що Я звелiв виконувати:
Заповiдi Мої, Постанови й Закони Мої». I знову: «Я знаю, що
вiн накаже синам своїм i домовi своєму по собi. I будуть вони
дотримуватися дороги Господньої, аби чинити справедливiсть
та право для того, щоб Господь здiйснив на Авраамовi, що
сказав про нього». Покликання Авраама було справою великої
честi, оскiльки вiн мав стати батьком народу, котрий протя- гом
багатьох столiть буде захисником i хоронителем Божої правди
для свiту, — народу, через котрого благословляться усi iншi
народи Землi пiд час приходу обiтованого Месiї. Але Той, Хто
покликав Авраама, визнав його гiдним цього. Бог виносить
присуд. Той, Хто читає потаємнi думки та правильно оцiнює
людину, говорить:«Я знаю його» (Бут. 18:19). [121]

Авраам не мiг зрадити iстину задля своїх егоїстичних цiлей.
Бог знав, що вiн виконуватиме Його Закон та чинитиме спра-
ведливiсть i правду. I вiн не тiльки матиме страх Господiй, а й
плекатиме вiру у своєму домi. Вiн наставлятиме свою родину
в праведностi. Божий Закон стане правилом життя для його
домiвки.
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Домочадцями Авраама були понад тисячу душ. Для усiх,
котрi приймали його науку i поклонялися єдиному Боговi, табiр
Авраама ставав рiдною домiвкою; тут, як у школi, вони готува-
лися, щоб стати представниками правдивої вiри. Таким чином,
на ньому лежала велика вiдповiдальнiсть. Авраам виховував
майбутнiх голiв сiмей, котрi у власних домiвках керуватимуться
Божими методами правлiння.

У давнину батько був головою i священиком своєї роди-
ни; його влада поширювалася на дiтей навiть тодi, коли у
них з’являлися власнi сiм’ї. Нащадки Авраама були навченi
дивитися на нього як на авторитет у релiгiйних та свiтських
справах. Авраам намагався увiчнити таку патрiархальну си-
стему правлiння, оскiльки вона допомагала зберегти знання
про Бога. Необхiдно було згуртувати усiх членiв свого роду
i таким чином поставити перепону на шляху iдолопоклон-
ства, котре встигло вже широко розповсюдитись i вкоренитись.
Усiма можливими засобами Авраам намагався уберегти своїх
людей вiд контактiв iз язичниками та ознайомлення з їхнiми
iдолопоклонницькими обрядами, тому що знав: дружба зi злом
поступово послаблює принципи. Найбiльша увага придiлялася
тому, щоб закрити шлях перед будь-якою формою фальшивої
релiгiї, закарбовуючи у свiдомостi людей велич i славу живого
Бога як єдиної Iстоти, гiдної поклонiння.

Це був мудрий план, розроблений Самим Богом: уберег-
ти Свiй народ, наскiльки це було можливо, вiд контактiв iз
язичниками, щоб Божий народ проживав вiдокремлено i не
змiшувався з iншими народами. Вiн вiдокремив Авраама вiд
його родичiв-iдолопоклонникiв, щоб патрiарх мiг навчати й
виховувати свою родину далеко вiд спокус, якi оточували їх
у Месопотамiї, i щоб його нащадки з поколiння в поколiння
зберiгали в чистотi правдиву вiру.[122]

Любов Авраама до своїх дiтей i домочадцiв спонукувала
його стояти на вартi релiгiйних переконань, передавати знання
божественних постанов як най коштовнiшу спадщину, яку вiн
тiльки мiг передати їм, а через них — усьому свiтовi. Усi вони
були навченi, що перебувають пiд владою Небесного Бога. Не
повинно бути жодного утиску з боку батькiв чи непослуху
з боку дiтей. Божий Закон визначав кожному його обов’яз-
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ки, i лише через послух йому щастя i добробут могли бути
збереженими.

Особистий приклад Авраама, мовчазне свiдчення його пов-
сякденного життя були постiйною наукою. Його непохитна
чеснiсть i чистота, доброчиннiсть, безкорислива ввiчливiсть i
люб’язнiсть, якi викликали захоплення царiв, були вiдчутними
i в сiм’ї. Його життя було приємними пахощами, а благород-
ство i краса характеру свiдчили всiм про його зв’язок з Небом.
Авраам не нехтував найскромнiшим слугою. В його домi не
iснувало одного закону для господаря, а iншого — для слуг;
ставлення до багатого було таким самим, як i до бiдного. З
усiма вiн поводився справедливо i милосердно як зi спiвспад-
коємцями великого дару життя.

Авраам «заповiсть домовi своєму»... Не мало бути анi грi-
ховної недбалостi у приборканнi лихих якостей характеру його
дiтей, анi слабовольної нерозумної поблажливостi; не могло
було й мови про те, щоб жертвувати принципами обов’язку,
поступаючись при цьому слiпiй любовi. Авраам повинен був
не тiльки правильно навчати дiтей, а й утверджувати авторитет
справедливих, праведних законiв.

Як мало в наш час таких, котрi б наслiдували приклад
Авраама! Надто багато батькiв сповненi слiпих, егоїстичних
почуттiв, якi вони помилково називають любов’ю; внаслiдок
цього дiти залишаються в полонi неприборканих пристрастей i
незрiлого судження, дiючи за власною волею. Це є найбiльшою
жорстокiстю по вiдношенню до молодi i великим злом для
свiту. Батькiвська поблажливiсть вносить в сiм’ю i суспiльство
безладдя. Вона змiцнює у дiтях бажання задовольняти свої
примхи, замiсть того щоб пiдкоритися божественним вимогам.
Таким чином, дiти виростають, не маючи жодного бажання
виконувати Божу волю, передаючи свiй безбожний, непокiрний
дух власним дiтям та онукам. По- [123]

дiбно до Авраама батьки повиннi навчити своїх дiтей тому,
що знають самi. Вони мають знати, що послух батькам — це
перший крок на шляху до послуху Боговi

Нешанобливе ставлення до Божого Закону навiть деяких
релiгiйних керiвникiв породжує чимало зла. Широкого поши-
рення набуло вчення про те, що божественнi постанови вже не
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обов’язковi для людини; таке вчення справляє на моральнiсть
людей такий самий згубний вплив, як iдолопоклонство. Тi, що
намагаються послабити вимога святого Божого Закону, завда-
ють нищiвного удару по самiй основi сiмейного та державного
правлiння. Релiгiйнi батьки, котрi не дотримуються Божих по-
станов, не зможуть заповiсти своєму домовi ходити дорогою
Господа. Божий Закон не став для них особисто правилом жит-
тя. їхнi дiти, створюючи пiзнiше власнi сiм’ї, не .вiдчувають
жодної вiдповiдальностi, не можуть навчити своїх дiтей то-
го, чого самi не були навченi Ось чому сьогоднi так багато
безбожних сiмей, ось чому так вкоренилася та поширилася
розбещенiсть. Доки батьки самi вiд щирого серця не ходити-
муть в Законi Господньому, вони не зможуть повести за собою
i своїх дiтей. Щодо цього необхiдна докорiнна реформацiя, її
повиннi зазнати i батьки, i служителi; вони потребують Божої
присутностi у своїх сiм’ях. Якщо люди бажають стати свiдками
змiну власному життi, їм необхiдно принести Його Слово в
свої родини, зробивши Його постiйним порадником. Навчайте
дiтей, що Боже Слово є Його голосом, якому необхiдно без-
застережно пiдкорятися. Терпляче, доброзичливо й невтомно
навчайте своїх дiтей, як їм жити, щоб догодити Боговi. Дiти,
вихованi в таких умовах, будуть пiдготовленi до зустрiчi з фi-
лософiєю, що пропагує невiр’я. Бiблiя стане основою їхньої
вiри, i її не зможуть захитати бруднi потоки скептицизму.

Надто багато родин нехтують молитвою. Батьки не мають
часу для вранiшнього i вечiрнього богослужiння. Вони не мо-
жуть придiлити навiть декiлька хвилин, щоб подякувати Боговi
за Його велике милосердя; за благословеннi променi сонця
та краплi дощу, завдяки яким усе пишно зростає; за охорону
святих ангелiв. Вони не знаходять часу попросити в молитвi
божественної допомоги i керiвництва, постiй- ної присутностi[124]
Iсуса в їхнiй родинi. Вони беруться за роботу, як це зробив би
вiл або кiнь, — без єдиної думки про Бога, про Небеса. Хоч
їхнi душi настiльки дорогоцiннi, що Божий Син, не бажаючи,
щоб вони безнадiйно загинули, вiддав Своє життя задля їхньо-
го викуплення, вони не виявляють жодної вдячностi за Його
велику доброту.
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Подiбно до прадавнiх патрiархiв, заявляючи, що любимо
Бога, ми повиннi споруджувати жертiвник Господевi, де б нам
не довелося розкинути свого намета. Якщо мав би прийти час,
коли кожний дiм стане домом молитви, то цей час — настав.
Батьки й матерi, якнайчастiше пiдносьте свої серця до Бога
в покiрних молитвах за себе та своїх дiтей. Нехай батько як
священик родини приносить на жертiвник Божий поранню i
вечiрню жертву, а дружина й дiти приєднуються до нього в
молитвi та славослiв’ї. В такому домi перебуватиме Iсус.

Кожна християнська оселя повинна випромiнювати свiтло
святостi. Тодi любов виявлятиметься на дiлi. Нею повинно
бути просякнуте сiмейне життя; виявом любовi будуть увага й
доброта, лагiдна i безкорислива люб’язнiсть. Iснують христи-
янськi родини, в яких цей принцип втiлюється в життя; родини,
в яких поклоняються Боговi i панує справжня любов. З таких
домiвок вранiшнi та вечiрнi молитви пiдносяться до Бога, як
запашний фiмiам, а Його благословення i милостi сходять на
прохачiв, як вранiшня роса.

Добре впорядкований християнський дiм є могутнiм свiдче-
нням про реальнiсть християнської релiгiї, аргументом, якого
не можуть спростувати невiруючi. Усi зможуть побачити, що в
такiй сiм’ї дiє сила, яка справляє добрий вплив на дiтей, i що з
ними — Бог Авраама. Якщо б родини так званих християн ство-
рювались за правильним релiгiйним зразком, вони справляли
б могутнiй вплив для добра. Вони насправдi стали б «свiтлом
свiтовi». Небесний Бог звертається до кожного вiруючого —
батька й матерi — зi словами, з якими Вiн колись звертався
до Авраама: «Бо вибрав Я його, щоб вiн наказав дiтям своїм
i домовi своєму по собi. I будуть вони дотримуватися дороги
Господньої, щоб творити справедливiсть i суд, щоб Господь
здiйснив на Авраамовi те, що обiцяв йому». [125]



Роздiл 13. Випробування вiри

За основу цього роздiлу взято книгу Буття, роздiли 16;
17:18-20; 21:1-14; 22:1-19

Без жодного сумнiву Авраам прийняв обiтницю про си- на,
проте не дочекався, щоб Бог виконав Своє Слово у Свiй час
i Своїми засобами. Виконання обiтницi було вiдкладене, щоб
випробувати його вiру в Божу силу; та Авраам не витримав
цього випробування. Переконана в неможливостi мати дитину
в похилому вiцi, Сарра запропонувала власний план виконання
божественного намiру, згiдно з яким Авраам мiг взяти одну
з її служниць за другу дружину. Багатожонство в тi часи по-
ширилося настiльки, що вже не вважалося грiхом, однак воно
було порушенням Божого Закону, що фатально позначилося на
святостi й спокої родинних стосункiв. Шлюб Авраама з Агар
мав поганi наслiдки не лише для його сiм’ї, а й для майбутнiх
поколiнь.

Задоволена пошаною, якiй сприяло нове становище — дру-
жини Авраама, та сподiваючись стати матiр’ю великого народу,
що вийде вiд неї, Агар стала гордою та зарозумiлою, з презир-
ством почала ставитися до своєї господинi. Взаємнi ревнощi
порушували мир колись щасливої родини. Змушений вислухо-
вувати скарги обох жiнок, Авраам марно намагався вiдновити
єднiсть. Хоч саме через настирливi прохання Сарри вiн одру-
жився з Агар, нинi вона докоряла йому як винуватцевi у всьому.
Сарра хотiла прогнати свою суперницю, та Авраам не дозволив
зробити цього, бо Агар мала стати матiр’ю його дитини i, як[126]
вiн щиро сподiвався, обiцяного сина. Оскiльки ж вона була
служницею Сарри, Авраам все ще залишав її в розпорядженнi
господинi. Зарозумiла Агар не зносила суворого ставлення до
неї, причиною якого була її власна зухвалiсть. «I Сарра гнобила
її. I втекла Агар вiд обличчя її».
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Вона втекла до пустелi, i коли самотньо сидiла бiля джерела
перед нею у людськiй подобi з’явився Господнiй ангел. Звер-
таючись до жiнки зi словами: «Агаро, Саррина служнице...»,
вiн нагадав їй про її становище та обов’язок, а потiм звелiв:
«Вернися до панi своєї, — i пiдкорися пiд її руку» Проте разом
iз докором їй були данi слова потiхи: «Прислухавсь Господь до
твоєї недолi... Сильно розмножу потомство твоє, i буде воно
незлiченне». I на вiчну згадку про Божу милiсть їй було дане
повелiння назвати дитину Iзмаїлом, що значить: «Бог почує».

Коли Авраамовi було вже близько ста рокiв, Бог знову
повторив йому Свою обiтницю, запевняючи, що майбутнiй
спадкоємець народиться вiд Сарри. Але Авраам усе ще не
розумiв цього. Його думки одразу ж звернулися до Iзмаїла з
надiєю на те, що саме через нього мають виконатися милостивi
Божi намiри. Вiдчуваючи любов до сина, вiн ви тукнув: «Хоча
б Iзмаїл жив перед лицем Твоїм!». I знову було повторено
обiтницю, причому словами, якi не залишали жодного сумнiву:
«Саме Сарра, твоя жiнка, сина народить тобi, а ти дасиш iм’я
йому Iсаак. I Свого Заповiта Я з ним складу». Однак Бог
не залишив поза увагою i молитву батька. «А щодо Iзмаїла,
— сказав Вiн, — Я почув тебе: Ось Я поблагословлю його...
великим народ зроблю його».

З народженням Iсака, на яке вони чекали впродовж усьо-
го життя, сповнилися їхнi найзаповiтнiшi мрiї, що принесло
радiсть у намети Авраама i Сарри. Та для Агар ця подiя бу-
ла крахом старанно виплеканих честолюбних планiв. Iзмаїла,
котрий уже став юнаком, усi в таборi вважали спадкоємцем
багатств Авраама та благословень, обiцяних його нащадкам.
Тепер же раптом вiн залишався осторонь; розчарованi мати
i син зненавидiли сина Сарри. Загальна радiсть ще бiльше
запалила їхнi ревнощi — Iзмаїл навiть вiдважився вiдверто [127]
насмiхатися над спадкоємцем Божої обiтницi. Розумiючи, що
непокiрна вдача Iзмаїла буде джерелом постiйних незгод, Сарра
звернулася до Авраама з проханням вiдiслати Агар та Iзмаїла
геть зi стану. Це завдало патрiарховi великих страждань. Як вiн
може прогнати Iзмаїла, класного сина, якого так нiжно кохає?
У вiдчаї Авраам палко благав Бога вказати йому правильний
шлях. Господь через святого ангела звелiв йому виконати ба-
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жання Сарри; його любов до Iзмаїла й Агар не повинна бути
перешкодою на шляху вiдновлення єдностi та щастя в його
сiм’ї. Ангел також потiшив Авраама обiтницею про те, що,
хоч Iзмаїл i буде вiдлучений вiд батькiвського дому, Бог не
залишить його;

Вiн збереже йому життя, i той стане родоначальником ве-
ликого народу. Авраам послухався слiв ангела, хоч це зав- дало
йому невимовних страждань. Зi сповненим великого горя сер-
цем, вiн вiдiслав Агар та свого сина.

Вказiвка, дана Авраамовi щодо святостi подружнiх вiдно-
син, повинна була стати уроком на всi часи. Вона свiдчить про
те, що права i щастя цього союзу необхiдно старанно оберiга-
ти, навiть цiною великої жертви. Сарра була єдиною законною
дружиною Авраама. Її права дружини й матерi не повинна була
роздiляти жодна iнша особа. Сарра поважала свого чоловiка,
i через це в Новому Завiтi про неї згадується як про приклад,
гiдний наслiдування. Але Сарра не бажала, щоб нiжнi почуття
Авраама належали iншiй, i Господь не докоряє їй за те, що
вона наполягала на усуненнi суперницi.

Як Авраам, так i Сарра не повiрили в силу Божу, i саме ця
помилка призвела Авраама до одруження з Агар.

Бог покликав Авраама стати батьком усiх вiруючих, i його
життя мало бути зразком вiри для прийдешнiх поколiнь. Однак
його вiра не була досконалою. Авраам засвiдчив своє недовiр’я
Боговi, коли утаїв, що Сарра була його дружиною, а потiм ще
раз: одружившись з Агар. Але щоб вiн все ж мiг досягнути
у питаннi вiри найвищого рiвня, Бог пiд дав його iншому
випробуванню, найтяжчому з усiх, якi будь-коли мала зазнати
людина. В нiчному видiннi вiн отримав наказ вирушити в
землю Морiя i там, на горi, яка буде вказана йому, принести в
жертву цiлопалення свого сина.[128]

Коли Авраам отримав це повелiння, йому було вже сто
двадцять рокiв. Навiть серед свого поколiння його вважали
людиною похилого вiку. Замолоду Авраам мав сили зносити
будь-якi труднощi, смiливо зустрiчаючи небезпеку, але тепер
вже не було юнацького вогню й запалу. Людина у розквiтi сил
може смiливо зустрiчати труднощi та нещастя, вiд яких завми-
ратиме її серце в старостi, на краю могили. Та Бог приберiг
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Своє останнє, найбiльш болiсне випробування для Авраама на
той час, коли роки вже лягли важким тягарем на його плечi, а
душа прагнула вiдпочити вiд турбот i працi.

Патрiарх проживав у Вiрсавiї, оточений добробутом i ша-
ною. Вiн мав велике багатство, i правителi тiєї землi поважали
Авраама як могутнього князя. На рiвнинах, що простягалися за
його табором, випасалися тисячi овець та iнша худоба. З усiх
бокiв стояли намети його васалiв — сотень вiрних слуг. На його
очах вирiс i досягнув розквiту сил син обiтницi. Здавалося, що
Небеса нарештi увiнчали благословенням жертовне життя того,
хто терпляче чекав на здiйснення своєї надiї.

У послусi вiри Авраам залишив свою країну, в якiй були
похованi його батьки, покинув рiдну домiвку. Вiн став подо-
рожнiм у землi свого спадку. Авраам довго чекав народження
обiтованого спадкоємця. За Божим наказом вiн вiдiслав свого
сина Iзмаїла. I тепер, коли ця, така бажана дитина почина-
ла мужнiти i патрiарх, здавалося, вже бачив виконання своїх
сподiвань, його спiткало випробування, тяжче за всi iншi.

Повелiння було дане в словах, якi завдали великої муки та
болю батькiвському серцю: «Вiзьми свого сина, твого єдиного,
Iсаака, якого любиш ...та принеси його там в цi- лопалення».
Iсаак був свiтлом його дому, потiхою старостi i, що найголов-
нiше, спадкоємцем обiцяних благословень. Втрата такого сина
навiть через трагiчний випадок або хворобу завдала б чимало
мук та болю люблячому батьковi; його вкрита сивиною голова
похилилася б пiд тягарем горя, але вiн отримав наказ власно-
руч пролити кров сина. Це видавалося старшому чоловiковi
страшним i неймовiрним.

Сатана одразу ж почав навiювати Авраамовi думку про те,
що вiн, судячи з усього, введений в оману; хiба ж бо- жествен- [129]
ний Закон не велить: «Не вбивай», Бог не може вимагати того,
що колись заборонив. Вийшовши з намета, Авраам звернув
свiй погляд на мирну блакить безхмарного неба та пригадав
обiтницю, дану йому майже п’ятдесят рокiв тому, про те, що
насiння його буде таким же незлiченним, як зорi. Якщо ця
обiтниця має здiйснитися через Iса- ка, то як вiн може бути
вiдданий на смерть? Авраам був спокушуваний думати, що вiн
помиляється. Охоплений сумнiвом i душевною мукою, батько



122 Патрiархи i пророки

опустився на землю i молився так, як нiколи ранiше, прохаючи
Бога пiдтвердити правдивiсть Його повелiння: чи справдi вiн
повинен виконати цей жахливий обов’язок? Згадавши ангелiв,
посланих, щоб вiдкрити йому Божий намiр про знищення Со-
дома, котрi принесли Авраамовi обiтницю щодо цього ж таки
сина — Iсаака, вiн попрямував на мiсце, де вже декiлька разiв
зустрiчав небесних вiсникiв, сподiваючись побачити їх там зно-
ву та отримати подальшi вказiвки. Але нiхто не прийшов йому
на допомогу, щоб полегшити страждання. Здавалося, з усiх
бокiв Авраама огорнула темрява. А слова божественного пове-
лiння продовжували звучати в його свiдомостi: «Вiзьми свого
сина, твого єдиного, Iсаака, якого любиш...» Вiн повинен вико-
нати це повелiння, вiн не може бiльше зволiкати. Наближався
свiтанок, треба було вирушати в дорогу.

Повернувшись до намета, Авраам пiдiйшов до того мiсця,
де Iсаак спав глибоким, спокiйним сном, притаманним юностi
та невинностi. На якусь мить погляд батька затри- мався на
дорогому обличчi сина; затремтiвши вiд хвилювання, вiн вiд-
вернувся i пiдiйшов до Сарри, яка також спала. Чи збудити її,
щоб вона могла ще раз обiйняти свою дитину? Чи сказати їй
про Божу вимогу? Вiн бажав зняти тягар зi свого серця, роздi-
ливши з дружиною цю жахливу вiдповiдальнiсть. Однак думка
про те, що вона може перешкодити йому, стримала Авраама.
Iсаак був Сарриною радiстю i гордiстю. Вiн був її життям, i
материнська любов могла не погодитись на таку жертву.

Нарештi Авраам збудив сина, сказавши йому про Боже по-
велiння принести жертву на далекiй горi. Iсаак не раз ходив[130]
з батьком на поклонiння до якогось iз жертiвникiв, що ста-
ли своєрiдними вiхами на дорогах його мандрувань. Тому це
запрошення не викликало в юнака здивування. Вони швидко
приготувалися в дорогу. Були зiбранi в’язанки хмизу, якi по-
клали на осла, i в супроводi двох слуг мандрiвники вирушили.

Батько i син мовчки крокували поруч. Патрiарх, пригнiче-
ний страшною таємницею, не мав настрою розмовляти. Вiн
думав про свою дружину, люблячу матiр, i про той день, ко-
ли повернеться до неї один. Авраам добре знав, що коли нiж
вiдбере життя в її сина, вiн пройде також i через материнське
серце.
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Перший день — найдовший у життi Авраама — повiльно
наближався до свого кiнця. В той час, коли син i молодi слуги
спали, Авраам цiлу нiч провiв у молитвi, усе ще сподiваючись,
що з’явиться небесний вiсник i скаже, що випробування закiн-
чене, i тодi юнак неушкодженим зможе повернутися до матерi.
Однак змучена батькiвська душа не вiдчула полегшення. Ще
один довгий день, ще одна нiч упокорення й молитви, а слова
повелiння, згiдно з якими вiн мав залишитися бездiтним, по-
стiйно звучали в його свiдомостi. Сатана був поруч, навiюючи
сумнiв i невiр’я, але Авраам силкувався не пiддаватись. Коли
третього дня вони вже були готовi продовжувати путь, патрiарх,
поглянувши на пiвнiч, побачив обiцяний знак — хмарину слави
над горою Морiя — i переконався, що голос, Який промовляв
до нього, все ж походив з Небес.

Навiть тепер Авраам не нарiкав на Бога, але укрiпляв свою
душу в роздумах про докази Господньої милостi та вiрностi.
Цей син був так несподiвано даний йому; хiба Той, Хто дав
Авраамовi такий дорогоцiнний дар, не мав права забрати те,
що належало Йому? Вiрою страждалець пригадав обiтницю:
«В Iсааковi буде насiння тобi», — потомство незлiченне, як
пiсок на березi моря. Iсаак був дитиною чуда, то ж хiба сила,
яка дала йому життя, не могла вiдновити його? Вдивляючись
поглядом вiри у невидиме, Авраам ухопився за божественне
слово, розумiючи, що «Бог має силу й воскресити з мертвих»
(Євр. 11:19). [131]

Проте нiхто, крiм Бога, Не мiг збагнути, якою великою
була жертва батька, котрий вiддавав свого сина на смерть.
Бажанням Авраама було, щоб нiхто, окрiм Бога, не був свiдком
їхнього прощання. Вiн звелiв слугам залишитися, додавши: «Я
й хлопець пiдем аж туди, i поклонимося, i повернемося до вас».
Дрова були покладенi на Iсаака, котрий мав бути принесеним
у жертву. Батько узяв ножа й вогонь, i вони пiднялися разом
на вершину гори. Юнак дивувався про себе, яким чином так
далеко вiд отар може знайтися жертовна тварина. Нарештi
хлопець заговорив: «Батьку мiй!.. Ось вогонь та дрова, а де
ж ягня на цiлопалення?». О, яке це було випробування! Як
пройнялося серце Авраама, коли вiн почув любi йому слова
— «Батьку мiй!». Нi, не зараз, ще не час вiдкритися синовi.
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Авраам вiдповiв: «Бог знайде Собi ягня на цiлопалення, сину
мiй!».

На призначеному мiсцi вони спорудили жертiвника i покла-
ли на нього дрова. Тодi тремтячим голосом Авраам передав
синовi божественну вiстку. З жахом та подивом довiдався Iсаак
про долю, що чекала на нього, однак не чинив опору. Вiн, якщо
б тiльки побажав, мiг уникнути цього. Убитий горем старець,
виснажений боротьбою, яка точилася в його серцi протягом
трьох останнiх страшних днiв, не змiг би протистати сильному
та енергiйному юнаковi. Але Iсаак, з дитинства навчений довi-
ряти i з готовнiстю слухатися, довiдавшись про Божий намiр,
покiрно пiдкорився. Вiн подiляв вiру Авраама i вважав для
себе честю те, що покликаний вiддати своє життя в жертву
Боговi. З нiжнiстю юнак намагався роздiлити батькiвське горе
i пiдбадьорити того, котрий тремтячими руками прив’язував
сина до жертiвника.

Ось уже сказанi останнi слова любовi, пролитi останнi сльо-
зи, востаннє вони обнялися. Батько заносить ножа, щоб убити
свого сина, як раптом його рука затрималась. Ангел Божий
озвався з неба до патрiарха: «Аврааме, Аврааме!». Вiн швидко
вiдповiв: «Ось я!». I знову голос промовив: «Не протягай своєї
руки на хлопця i нiчого йому не чини, бо тепер Я бачу, що ти
богобiйний i не пожалiв для Мене сина свого, одинака».

Тодi Авраам побачив овна, «що заплутався у гущавинi».
Вiн негайно принiс iншу жертву «замiсть сина свого». У[132]

своїй радостi та вдячностi Авраам дав нову назву цьому
мiсцю: «Єгова-iре» — «Господь угледить».

На горi Морiя Бог знову пiдтвердив Свiй Заповiт, урочи-
стою клятвою обiцяючи Авраамовi благословити його та його
насiння в усiх прийдешнiх поколiннях: «Клянуся Собою, — це
слово Господнє, — за те, що ти вчинив це, i не пощадив сина
свого, одинака свого, то Я поблагословлю тебе вельми, й дуже
розмножу потомство твоє, немов зорi на небi, i немов той пiсок,
що на березi моря. Твої потомки займуть мiста твоїх ворогiв.
У твоєму потомствi благословляться усi народи землi через те,
що ти послухався Мого голосу».

Великий вчинок вiри Авраама, немов вогняний стовп, освi-
тлює дорогу Божим слугам в усi вiки i поколiння. Авраам
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не шукав для себе вiдмовки, щоб не виконати волi Божої.
Протягом трьох днiв подорожi було достатньо часу, щоб по-
роздумувати, пiддати сумнiву Божi слова. Якби тiльки вiн був
схильний до цього, то мiг би дiйти висновку, що через вбив-
ство сина багато людей дивитимуться на нього як на вбивцю,
другого Каїна; через такий вчинок його вчення буде вiдкинуте
i зневажене, а вiн — позбавлений можливостi робити добро
своїм спiввiтчизникам. Авраам мiг би виправдати свiй непо-
слух, посилаючись на похилий вiк. Але патрiарх не вдавався до
жодної з подiбних вiдмовок. Авраам був людиною, вiн мав такi
ж почуття та уподобання, якi маємо ми, але вiн не запитував,
яким чином виконається обiтниця, якщо Iсаака не стане. Вiн
не шукав вiдповiдi у своєму, сповненого болю серцi. Вiн знав,
що Бог справедливий i праведний у всiх Своїх вимогах, а тому
нi на йоту не вiдступив вiд Його повелiння.

«Авраам повiрив Боговi, i це зараховано йому в праведнiсть;
i вiн був названий другом Божим» (Якова 2:23). Апостол Пав-
ло писав: «Тож знайте, що тi, хто вiрує, — сини Авраамовi»
(Гал.3:7). Але про вiру Авраама свiдчили його вчинки: «Чи
Авраам, отець наш, не дiлами виправдався, коли поклав Iсаака,
сина свого, на жертiвника? Чи бачиш, що вiра сприяла його
дiлам, i дiлами вiра досягла досконалостi?» (Якова 2:21-22).
Багато людей не розумiють зв’язку мiж вiрою й дiлами. Такi
люди кажуть: «Тiльки вiруйте в Хрис- та — i будете спасен- [133]
нi. Вам не потрiбно виконувати Закон». Однак справжня вiра
виявляється в послусi. Ось що сказав Христос, звертаючись
до невiруючих юдеїв: «Коли б ви були Авраамовi дiти, то чи-
нили б дiла Авраамовi» (Йоан 8:39). А про батька вiруючих
Господь сказав: «Авраам послухав Мого голосу i виконував
те, що Я звелiв виконувати: Заповiдi Мої, Постанови й Закони
Мої» (Бут.26:5). Апостол Якiв писав: «Так само й вiра, коли
немає дiл, — мертва сама по собi» (Якова 2:17). Йоан, котрий
присвятив любовi так багато рядкiв, звертається до нас: «Бо
любов до Бога, щоб ми дотримувались Його Заповiдей» (1Йоан
5:3).

За допомогою символiв та обiтницi Бог «благовiстив Ав-
раамовi» (Гал.3:8). Вiрою патрiарх очiкував Вiдкупителя, що
мав прийти. Христос сказав юдеям: «Отець ваш Авраам був
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радий побачити день Мiй; i вiн побачив, i зрадiв» (Йоан 8:56).
Овен, принесений у жертву замiсть Iсаака, символiзував собою
Божого Сина, Котрий мав стати жертвою за нас. Коли людина,
порушивши Божий Закон, була приречена на смерть, Отець,
звернувши погляд на Свого Сина, сказав грiшниковi: «Живи, Я
знайшов викуп».

Бог звелiв Авраамовi вбити свого сина, щоб закарбувати
в його свiдомостi реальнiсть Євангелiя, а також випробувати
його вiру. Мука, якої вiн зазнав протягом трьох чорних днiв
страшного випробування, була допущена, щоб вiн на власному
досвiдi мiг, бодай частково, зрозумiти всю велич жертви, яку
принiс Безмежний Бог задля викуплення людини. Жодне iнше
випробування не завдало б Авраамовi таких душевних мук,
як принесення в жертву свого сина. Бог вiддав Свого Сина
на смерть, сповнену страждань i ганьби. Ангелам, котрi були
свiдками приниження i душевних мук Божого Сина, не було
дозволено втручатись, як це трапилось у випадку з Iсааком.
Нiхто не сказав: «Досить!». Цар слави вiддав Своє життя задля
спасiння грiшного людського роду. Хiба може щось бути силь-
нiшим за доказ безмежного спiвчуття i любовi Божої? «Той,
Хто Сина Свого не пожалiв, а видав Його за всiх нас, як же з
Ним i не дарує нам всього?» (Римл.8:32).

Жертва, що вимагалася вiд Авраама, мала послужити не
лише для його власного добра та добра прийдешнiх поколiнь;[134]
вона також мала стати уроком для безгрiшних мешканцiв небес
та iнших свiтiв. Поле боротьби мiж Христом i сатаною — це
поле, на якому звершується План викуплення, — є пiдруч-
ником для Всесвiту. Через те, що Авраамовi забракло вiри в

обiтницi Божi, сатана звинувачував його перед ангелами i перед
Богом у тому, що Його слуга не виконав умов Заповiту i тому
не гiдний Його благословень. Бог бажав довести вiрнiсть Свого
слуги перед усiм небом, показати, що нiщо, окрiм цiлковитого
послуху, не може бути прийняте Ним, а також бiльш повно
вiдкрити перед ними План спасiння.

Небеснi iстоти стали свiдками сцени, коли зазнали випробо-
вування вiра Авраама та покiрливiсть Iсаака. Це випробовуван-
ня було набагато тяжчим за те, якого зазнав Адам. Дотримання
умов заборони, покладеної на наших прабатькiв, не спричи-
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няло страждань, але повелiння, дане Аврааму, вимагало вiд
нього у вищiй мiрi важкої жертви. Небеса iз подивом та захо-
пленням спостерiгали за беззастережним послухом Авраама.
Його вiрнiсть отримала схвалення Небес. Звинувачення сата-
ни виявилися неправдивими. Бог проголосив, звертаючись до
Свого слуги: «Бо тепер Я знаю, що ти бого- бiйний, i [не-
зважаючи на всi звинувачення сатани] не пожалiв для Мене
сина свого, одинака». Божий Заповiт з Авраа- мом, скрiплений
клятвою перед мешканцями iнших свiтiв, свiдчить про те, що
Бог винагороджує послух.

Навiть ангелам було важко збагнути таємницю викуплення
— зрозумiти, що Повелитель небес, Божий Син, повинен помер-
ти за грiхи людини. Наказ, даний Авраамовi щодо принесення
в жертву його сина, збудив iнтерес усiх небесних iстот. З над-
звичайною серйознiстю спостерiгали вони за кожним кроком
виконання цього повелiння. Коли на запитання Iсаака: «Де ж
ягня на цiлопалення»? — Авраам вiдповiв: «Бог угледить ягня
Собi»; коли була затримана рука батька, вже готового принести
в жертву свого сина, коли овен, котрого Бог приготував, був
принесений у жертву замiсть Iса- ка, — саме тодi було пролите
свiтло на таємницю викуплення. Навiть ангели у той момент
набагато глибше зрозумiли чудовий План, передбачений Богом
для спасiння людини (1Петр. 1:12). [135]



Роздiл 14. Загибель Содома

За основу цього роздiлу взято книгу Буття, роздiл 19

Найпрекраснiшим серед мiст Йорданської долини був Со-
дом, розташований на рiвнинi, яка своєю родючiстю i красою
нагадувала Сад Господнiй. Вона була рясно вкрита пишною
тропiчною рослиннiстю. Це була земля пальмових та оливко-
вих дерев, родючих виноградникiв. Протягом усього року вона
духмянiла пахощами квiтiв. На полях дозрiвав багатий врожай,
а на оточуючих долину пагорбах випасалися отари овець та
iншої худоби. Мистецтво i торгiвля також сприяли збагаченню
цього гордовитого мiста рiвнини. Скарби Сходу прикрашали
його палаци, а каравани пустелi постачали його ринки всiляки-
ми цiнними товарами. Без особливих турбот i працi задоволь-
нялась будь- яка потреба, i життя видавалося суцiльним святом.
Загальний добробут породжував розкiш i гордощi. Неробство
i багатство роблять черствими серця людей, котрi нiколи не
знали злиднiв та горя. Багатство та бездiяльнiсть змiцнювали
потяг до задоволень, i люди вiддавалися чуттєвим насолодам.

«Ось, — говорить пророк, — який був злочин твоєї сестри
Содоми: гординя; ненажерливiсть та безжурне ледарство.

Такi були злочини її та її дочок, а вбогому та бiдному вона
не допомагала. I загордились вони, i робили гидоти перед Моїм
обличчям. I побачивши оце, Я їх вiдкинув» (Єзек. 16:40-49).

Нiщо iнше не є таким бажаним для людей, як багатство i
безтурботне життя, однак саме це породжує грiхи, через якi[136]
були знищенi мiста рiвнини. Внаслiдок марного бездiяльного
життя люди стали жертвою спокус сатани, втратили Божу по-
добу, стали схожими швидше на сатану. Неробство — одне з
найбiльших проклять, яке тiльки може спiткати людину; поро-
ки та злочини йдуть слiдом за ним. Бездiяльнiсть послаблює
розум, спотворює мислення, розтлiває душу. Сатана вислiджує
свою здобич, готовий погубити незахищенi душi, якi своїм
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бездiяльним життям дають йому змогу непомiтно оволодiти
ними пiд тiєю чи iншою привабливою маскою. Найбiльшого
успiху сатана досягає тодi, коли приступає до людей в часи
бездiяльностi.

У Содомi панували веселощi та розгул, бенкети та пияцтво.
Найогиднiшi твариннi пристрастi залишалися неприборканими.
Люди вiдверто кидали виклик Боговi та Його Законовi, насоло-
джувалися вчинками насильства. Хоч вони й мали перед собою
приклад допотопного свiту i знали про його знищення Божим
гнiвом, проте не звертали зi своєї нечестивої дороги.

За часу переселення Лота до Содома розтлiння ще не стало
таким повсюдним, i Бог у Своїй милостi дозволив променям
свiтла засяяти серед моральної темряви цього мiста. Коли Ав-
раам звiльнив узятих у полон людей з рук еламитiв, увага
населення мiста була привернена до правдивої вiри. Мешканцi
Содома знали Авраама, але його служiння невидимому Боговi
було об’єктом їхнiх глузувань. Однак перемога Авраама над
вельми переважаючими силами ворога, його великодушнiсть,
що виявилась у ставленнi до полонених i захоплених трофеїв,
збудили подив i захоплення. Хоч мужнiсть i доблесть Авраама
були високо оцiненi людьми, проте кожний був переконаний в
тому, що патрiарх став переможцем завдяки божественнiй силi.
Його благородство i безкорисливiсть, чужi для своєкорисливих
мешканцiв Содома, стали ще одним доказом переваги релiгiї,
яку Авраам вшанував своєю мужнiстю та вiрнiстю.

Мелхиседек, поблагословивши Авраама, визнав Єгову Дже-
релом його сили й перемоги: «Благословенний Авраам вiд Бога
Всевишнього, що створив небо й землю. I благословенний Бог
Всевишнiй, що видав у руки твої ворогiв твоїх» (Бут.14:19- [137]
20). Бог у Своєму Провидiннi промовляв до цих людей, але
останнiй промiнь свiтла був ними вiдкинутий, як i всi iншi
попередження. I ось наступила для Содома остання нiч. Хмари
помсти вже нависли, кидаючи свою тiнь на приречене мiсто.
Проте люди не помiчали цього.

Вони продовжували мрiяти про багатство та насолоди в той
час, як ангели-губителi вже наближалися до Содому.

Цей останнiй день нiчим не вiдрiзнявся вiд попереднiх.
Вечiрнi сутiнки згущалися над прекрасним, впевненим у своїй
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безпецi мiстом. Неперевершений своєю красою пейзаж купався
в променях призахiдного сонця. Вечiрня прохолода спонука-
ла мешканцiв мiста залишити свої оселi, i натовпи шукачiв
задоволень блукали в пошуках розваг.

У сутiнках двоє подорожнiх пiдiйшли до мiських ворiт.
Вони, очевидно, були мандрiвниками, котрi мали намiр зупи-
нитися тут на нiч. Нiхто не мiг запiдозрити у цих скромних на
вигляд подорожнiх могутнiх вiсникiв божественного правосуд-
дя; а безтурботна галаслива юрба i не здогадувалась, що цiєї
ночi своїм ставленням до прибульцiв вони досягнуть найвищої
мiри беззаконня, прирiкаючи горде мiсто на загибель. Однак
серед громадян Содому знайшовся один чоловiк, котрий ви-
явив доброту та люб’язнiсть до незнайомцiв, запросивши їх до
свого дому. Лот також не знав, ким насправдi вони були, але
ввiчливiсть i гостиннiсть були його звичаєм, часткою релiгiї
— наукою, яку вiн засвоїв вiд Авраама. Якщо б вiн не плекав
у собi духа ввiчливостi, то мiг би загинути разом з iншими
мешканцями Содома. Чимало домiвок, зачиняючи свої дверi
перед мандрiвником, зачиняють їх перед Божим вiсником, який
принiс би їм благословення, надiю i мир.

Кожний вчинок, яким би малим вiн не був, мiстить у собi
вплив на добро або на зло. Вiрнiсть або ж недбалiсть у виконан-
нi найменших обов’язкiв може вiдчинити дверi най- багатшим
благословенням або найбiльшому лиховi. Саме в малому ви-
пробовується характер. Щоденнi дiла самозречення, зробленi
з радiстю i вiд щирого серця, викликають схвалення Боже.
Ми повиннi жити не для себе, а для iнших. Лише забуваючи
про своє «я», плекаючи у собi дух любовi та безкорисливостi,
можемо зробити Своє життя благосло- венням. Невеликi вияви[138]
уваги та люб’язностi можуть загалом зробити життя щасливим,
а нехтування ними значною мiрою сприяє людському нещастю.

Знаючи про наругу, якої зазнавали мандрiвники в Содомi,
Лот вважав своїм обов’язком захистити їх на самому початку,
запросивши зупинитись у своєму домi. Сидячи бiля ворiт, вiн
одним з перших зауважив подорожнiх, якi наближалися до
мiста. Вставши, вiн привiтав їх i, кланяючись, люб’язно сказав:
«Панове мої, зайдiть до дому вашого раба та переночуйте».
Але вони, нiби вiдмовляючись вiд гостинностi, вiдповiли: «Нi,
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ми будемо ночувати на вулицi». Такою вiдповiддю вони стави-
ли перед собою двi мети: перевiрити щирiсть Лота, а говорячи
про свiй намiр залишитися на вулицi, де вони, мовляв, пере-
буватимуть у безпецi, створити враження, нiбито нi- чого не
знають про характер мешканцiв Содома. їхня вiдповiдь ще
бiльше укрiпила Лота в його рiшучостi не залишати їх на ми-
лiсть юрби. Вiн наполягав доти, доки вони не поступилися,
пiсля чого провiв їх до свого дому.

Лот сподiвався, що приховає свiй намiр вiд гультяїв, якi зi-
бралися бiля ворiт, а тому повiв незнайомцiв до дому кружним
шляхом; але вагання й зволiкання, наполегливi умовляння Лота
привернули до них увагу, i не встигли вони ще лягти спати, як
юрба беззаконникiв оточила дiм. Це була досить велика група
— i молодих, i людей похилого вiку, — охоплених полум’ям най-
огиднiших пристрастей. Мандрiвники поцiкавилися звичаями
мiста, i Лот застерiг їх, щоб вони не виходили вночi з дому.
Саме в цей момент почулися насмiшки та вигуки юрби, яка
вимагала, аби незнайомцi вийшли до них.

Розумiючи, що, розсердившись, вони можуть вдатися до
насильства та вдертися в дiм, Лот вийшов до них i спробував
умовити їх: «Благаю вас, браття мої — сказав вiн, — не чи-
нiть лихого!» Вiн вжив слово «браття» в розумiннi «сусiди»,
сподiваючись привернути їх до себе i присоромити за ганебнi
намiри. Та його слова лише додали олiї до вогню. Їхню лють
можна було порiвняти хiба-що з шумом бурi. Вони глузували
з Лота за те, що вiн збирався стати їм суддею, i погрожували
вчинити з ним ще гiрше, анiж з його гостями. Вони кинулися [139]
б на нього i розiрвали б на шматки, якби на допомогу не при-
йшли Божi Ангели. Небеснi вiсники, «простягнувши свої руки,
впровадили Лота до його ж будинку, а дверi замкнули».

Наступнi подiї показали, ким насправдi були гостi Лота. «А
людей, що при входi дому зiбрались, вони вразили слiпотою,
— вiд малого i до великого. I тi мучилися, шукаючи виходу».
Якби вони не були враженi ще й духовною слiпотою, зробивши
свої серця закам’янiлими, то Боже покарання налякало б їх та
примусило б вiдмовитися вiд лихих вчинкiв. Та ця остання нiч
не позначилася грiхами, бiльшими за тi, що були вчиненi ними
ранiше; але милiсть, яку так довго люди вiдкидали, врештi-
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решт перестала за них благати. Мешканцi Содома переступили
межу божественного довготерпiння — невидиму риску мiж Йо-
го Терпiнням i гнiвом. Полум’я Божої помсти вже готове було
запалитись у долинi Сiддiм. Нарештi Ангели вiдкрили Лотовi
мету свого приходу: «Ми знищимо це мiсце, бо збiльшився
зойк перед Господом на мешканцiв його, i Господь послав нас,
щоб знищити його».

Подорожнi, котрих Лот щойно намагався захистити, те- пер
пообiцяли Лотовi захист та порятунок тих членiв його родини,
котрi вийдуть разом з ним з нечестивого мiста. Коли, нарештi,
змучена юрба розiйшлася, Лот вийшов попередити своїх дiтей.
Вiн повторив слова ангелiв: «Уставайте, вийдiть iз цього мiсця,
бо Господь знищить мiсто». Але тим видавалося, що вiн жартує.
Вони смiялися з його, як їм здавалося, забобонного страху.
Його доньки подiляли настрiй своїх чоловiкiв.

Вони тут добре влаштувалися, були задоволенi життям i не
бачили нiчого, що свiдчило б про небезпеку. Усе було так, як i
ранiше. Вони мали багато майна i не могли повiрити в те, що
прекрасний Содом буде знищений.

Зi сумом Лот повернувся додому i розповiв про свою нев-
дачу. Тодi ангели звелiли йому разом з дружиною i двома
дочками, якi ще залишались у його домi, вийти з мiста.

Але Лот зволiкав. Хоч вiн i страждав душею, щодня спогля-
даючи на вчинки насильства, проте не мав повного уявлення
про те ганебне, огидне беззаконня, яке чинилося в цьому по-[140]
рочному мiстi. Вiн не розумiв жахливої необхiдностi злиття
Божих кар, якi мали покласти край грiху. Декотрi дiти Лота
були мiцно прив’язанi до Содома, а його дружина вiдмовлялася
залишити мiсто без них. Думка про те, що вiн мусить покинути
тих, котрi були для нього найдорожчими на землi, здавалася
нестерпною. Важко було залишати i свiй розкiшний дiм та
багатства, надбанi працею усього життя, i вийти з мiста бiдним
подорожнiм. Убитий горем, Лот зволiкав, не бажаючи рушати в
дорогу. Якщо б не Божi ангели, всi вони загинули б пiд руїнами
Содома. Небеснi посланцi взяли Лота, його дружину i дочок за
руки та й вивели з мiста. Там ангели залишили їх i повернулися
до Содома, щоб здiйснити свою нищiвну справу. I ось — Той,
Кого благав Авраам, наблизився до Лота. В усiх мiстах долини
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не знайшлося навiть десятьох праведникiв; але у вiдповiдь на
прохання патрiарха один чоловiк, що мав страх Господнiй, все
ж був врятований вiд загибелi. Сильним голосом, що не допу-
скає заперечень, було дане повелiння: «Рятуй свою душу, — не
оглядайся позад себе i не затримуйся нiде в околицi. Ховайся
на гору, щоб тобi не загинути». Вiднинi вагання або зволiкання
були б фатальними. Один лише тужливий погляд, звернений на
приречене мiсто, одна лише мить зволiкання з жалю залишити
такий прекрас- ний дiм могли коштувати їм життя. Божественнi
суди, готовi вже вибухнути шаленством, затримувалися, даючи
змогу нещасним бiженцям утекти.

Але Лот, приголомшений та наляканий, благав, що немає
сили виконати наказ; вiн побоювався, що якесь лихо або смерть
можуть спiткати його в дорозi. Життя у нечестивому мiстi, се-
ред беззаконня та невiр’я, послабило його вiру. Князь небес
був бiля нього, а вiн благав за своє життя, побоюючись, що Бог,
Котрий виявив до нього стiльки турботи i любовi, не збереже
його. Лотовi слiд було б цiлковито довiритися божественному
Посланцевi, вiддаючи свою волю та життя до рук Господнiх
без будь-яких сумнiвiв. Та, подiбно до багатьох iнших, вiн на-
магався сам подбати про себе: «Ось близько мiсто, щоб утекти
туди, та й воно — маленьке. Нехай сховаюсь я туди — чи ж не
маленьке воно? — Дозволь менi у ньому врятуватись». Згадане [141]
тут мiсто називалося Бела; пiзнiше його стали йменувати Цо-
ар. Воно знаходилось на вiдстанi декiлькох миль вiд Содома
i, подiбно до нього, було розпусним i також приреченим на
загибель. Але Лот просив, щоб це мiсто було збережене, наго-
лошуючи на мiзерностi свого прохання; i його бажання було
виконане. Господь запевнив його: «Гаразд, зроблю тобi й цю
милiсть, не зруйную мiста, про яке ти говориш».

О, яка велика милiсть Божа до Його дiтей, котрi помиляю-
ться! Знову прозвучало урочисте повелiння поспiшати, оскiль-
ки вогненна буря була готова от-от знятися. Але одна з утiкачок
насмiлилась озирнутися i подивитися на приречене мiсто — i
стала пам’ятником Божого суду. Якщо б Лот без будь-яких
вагань пiдкорився повелiнню ангелiв та без єдиного протесту
або прохання чимдуж тiкав у гори, його дружина також могла
б врятуватися. Своїм прикладом вiн спас би її вiд грiха, який
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визначив її долю. Але зволiкання i вагання чоловiка перешкоди-
ли їй з належною серйознiстю поставитися до божественного
повелiння. Хоч вона й покинула мiсто, та її серце прилiпилося
до Содома i вона загинула разом з ним.

Дружина Лота повстала проти Бога, тому що Його суди при-
звели до втрати нею багатства i дiтей. Хоч Бог зробив їй велику
ласку, покликавши вийти з нечестивого мiста, вона вважала,
що з нею обiйшлися жорстоко, оскiльки багатство, накопичене
впродовж багатьох рокiв, мало загинути. Замiсть того, щоб
бути вдячною за порятунок, жiнка самовпевнено озирнулася
назад, жалкуючи про долю тих, якi вiдкинули божественне
попередження. Її грiх свiдчив про те, що вона не заслуговувала
на життя, за збереження якого вiдчувала так мало вдячностi.

Ми повиннi остерiгатися легковажного ставлення до за-
собiв, якi Бог у Своїй милостi посилає для нашого спасiння.
Деякi християни кажуть: «Менi байдуже, чи буду я спасенним,
якщо друг мого життя або мої дiти не спасуться зi мною».

Вони вважають, що небо не буде для них небом без тих,
якi так дорогi для них на землi. Однак чи мають тi, котрi так
думають, правильне уявлення про свої особистi взаємовiдно-
сини з Богом, чи беруть вони до уваги Його велику милiсть i[142]
ласку, виявленi до них? Невже вони забули про те, що їхнiм
обов’язком любовi, честi й вiрностi є служiння своєму Творцевi
та Вiдкупителевi? Голос милостi звертається до всiх, то ж чи
повиннi ми вiдкинути любов Спасителя, Котрий кличе нас до
Себе, через те, що нашi друзi не приймають її? Викуплення
душi обiйшлося надто дорого. Христос заплатив за наше спа-
сiння непомiрно велику цiну, i нiхто з тих, хто гiдно оцiнив
цю велику жертву та достоїнство людської душi, не вiдкине з
презирством запропоновану Богом благодать тiльки тому, що
так роблять iншi. Саме через те, що iншi нехтують Його спра-
ведливими вимогами, ми мали б бути ще стараннiшими, аби
шанувати Бога i допомогти прийняти Його любов усiм тим, на
кого маємо вплив.

«Сонце зiйшло над землею, коли Лот прибув до Цоару».
Ясне вранiшнє промiння, здавалося, несло зi собою мир i добро
всiм мiстам долини. На вулицях почалася звичайна щоденна
метушня, кожний був зайнятий своєю справою: однi поспiшали
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на роботу, iншi — шукали задоволень. Зятi Лота все ще посмi-
ювалися, згадуючи про залякування i застереження старого.

Буря знялася раптово i несподiвано, як грiм серед ясного
неба: Господь злив iз небес вогонь i сiрку на мiста i родючу
долину; їхнi палаци i храми, розкiшнi оселi, сади й виногра-
дники, весела юрба любителiв задоволень, котрi ще минулої
ночi ображали небесних посланцiв, — усе було спалене. До
неба, як iз величезної печi, пiдносився дим. А прекрасна Сiд-
дiмська долина перетворилася на пустелю, яка вже нiколи

не буде вiдбудованою або заселеною — на свiдчення для усiх
поколiнь про неминучiсть Божих судiв за грiх. У полум’ї, яке
знищило мiста рiвнини, є застереження i для наших часiв. Ми
маємо можливiсть засвоїти страшний i серйозний урок про те,
що, хоча Божа милiсть довготерпить грiшника, все-таки iснує
межа, яку люди не повиннi переступати. Коли ж вони роблять
це, тодi милiсть забирається вiд них i починає дiяти суд.

За словами Вiдкупителя свiту, iснують тяжчi грiхи, анiж тi,
за якi були знищенi Содом i Гомора. Люди, котрi чують Благу
вiстку, що кличе грiшникiв до покаяння, i не приймають її,
завинили перед Богом бiльше, нiж мешканцi Сiд [143]

дiмської долини. Але ще бiльшим є грiх тих, котрi кажуть,
що знають Бога i дотримуються Його Заповiдей, в той час як
своїм характером i повсякденним життям зрiкаються Христа. У
свiтлi застереження, даного Спасителем, доля Содома є серйо-
зною пересторогою не тiльки для запеклих грiшникiв, а й для
тих, хто легковажно ставиться до свiтла i переваг, посланих
Небесами.

Вiрний Свiдок звертається до Ефеської церкви з такими
словами: «Маю проти тебе: ти залишив свою першу любов.
Отож, пам’ятай, звiдки ти впав, i покайся, i твори першi дiла.

Коли ж нi, то скоро прийду до тебе, i зрушу твого свiтиль-
ника з його мiсця, якщо не покаєшся» (Вiдкр.2:4-5). З нiжнiстю
та спiвчуттям, бiльшими, нiж тi, якi притаманнi серцю земного
батька, що прощає свого заблудного страждаючого сина, Спа-
ситель чекає, щоб ми прийняли Його дари любовi та прощення.
Вiн звертається до нас: «Вернiться ж до Мене, i вернусь Я до
вас» (Мал.3:7). Але якщо грiшник уперто вiдмовляється при-
слухатися до голосу, який запрошує його з таким спiвчуттям,



136 Патрiархи i пророки

нiжнiстю i любов’ю, то врештi-решт вiн буде залишений у
темрявi. Серце, котре так довго вiдкидало Божу милiсть, стає
запеклим у грiхах i нечутливим до впливу Божої благодатi.
Жахлива доля спiткає ту душу, про яку благаючий Спаситель
востаннє скаже: «Вiн прилучивсь до iдолiв... — залишмо його!»
(Осiя 4:17). Судного дня мiстам Йорданської долини буде вiд-
раднiше, анiж тим, хто пiзнав любов Христову, але вiдвернувся
вiд неї, обравши задоволення грiховного свiту.

Якщо нехтуєте дарами, якi пропонує вам Божа милiсть,
помiркуйте про довгий список вчинкiв, якi свiдчать проти
вас у небесних книгах; там фiксуються всi беззаконнi дiла
народiв, родин i кожної людини зокрема. Терпiння Боже може
тривати довго. Бог кличе людей розкаятись i пропонує їм
Своє прощення, а водночас ведуться записи в небесних книгах.
Однак наступить момент, коли буде пiдведено риску; людина
прийме остаточне рiшення i власним вибором визначить свою
долю. Тодi прийде час виконатися Божим судам.

Сьогоднi стан релiгiйного свiту викликає занепокоєння. До
Божої благодатi ставляться легковажно. Безлiч людей вiдкида-
ють Закон Єгови, «навчаючи наукам — заповiдям людським»[144]
(Матв. 15:9). У багатьох церквах переважає невiр’я — не в
широкому розумiннi цього слова, коли вiдкрито заперечується
Бiблiя; саме невiр’я, зодягнене в одежi християнства, пiдриває
вiру в Бiблiю як вiдкриття вiд Бога. Щира побожнiсть i живе
благочестя поступилися мiсцем порожньому формалiзмовi. I,
як результат цього, стали переважати вiдступництво й любов
до чуттєвих насолод. Христос проголосив: «Як було за днiв
Лотових... так буде й того дня, коли Син Людський з’явиться»
(Луки 17:28,30). Щоденна хронiка подiй свiдчить про виконан-
ня Його слiв. Свiт iз надзвичайною швидкiстю наближається
до загибелi. Незабаром зiллються Божi суди, а грiх i грiшники,
будуть знищенi. Наш Спаситель говорить: «Зважайте на себе,
щоб вашi серця не обтяжувалися обжерливiстю, пияцтвом i
життєвими клопотами, i щоб день той на вас не прийшов не-
сподiвано. Бо вiн, немов сiтка, захопить всiх, що живуть по
всiй землi» — всiх тих, чиї iнтереси зосереджуються на цьому
свiтi. «Тож пильнуйте, i кожного часу молiться, щоб могли ви
уникнути усього того, що має вiдбутись, та стати перед Сином
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Людським» (Лука 21:34-36). Перед знищенням Содома Бог
послав вiстку до Лота: «Рятуй своє життя: не оглядайся позад
себе, i не затримуйся нiде в околицi. Ховайся на гору, щоб
тобi не загинути». Той самий голос застереження чули й учнi
Христа перед зруйнуванням Єрусалима. «А коли ви побачите
Єрусалим, вiйськом оточений, тодi знайте, що наблизилося до
нього спустошення. Тодi тi, хто в Юдеї, нехай у гори тiкають»
(Лука 21:20-21). Не можна було зволiкати, гаючи час на те, щоб
захопити з собою щось iз майна; щоб спастись, необхiдно було
дорожити кожною хвилиною.

Це був вихiд, рiшуче вiдокремлення вiд нечестивих, утеча
задля спасiння життя. Так було за днiв Ноя, Лота, так було i з
учнями Христа (християнами) перед зруйнуванням Єрусалима;
так буде i в останнi днi. В наш час Божий голос знову дає вiстку
застереження, наказуючи Своєму народовi вiдмежуватися вiд
переважаючого в свiтi беззаконня.

Розтлiння i вiдступництво, якi пануватимуть у релiгiйному
свiтi в останнi днi, були показанi пророковi Йоановi у видiннi
про Вавилон, «мiсто велике, що панує над царями земними» [145]
(Вiдкр.17:18). Перед його зруйнуванням з неба лунає заклик:
«Вийди вiд неї, народ Мiй, щоб не бути вам спiльниками в грi-
хах її, i щоб не зазнати покарань її» (Вiдкр. 18:4). Як i за днiв
Ноя та Лота, має вiдбутися помiтне вiдокремлення вiд грiха
та грiшникiв. Мiж Богом та свiтом не може бути жодного ком-
промiсу, не може бути повороту назад для придбання земних
скарбiв. «Не можете служити Боговi й мамонi» (Матв.6:24).

Як i мешканцi Сiддiмської долини, люди мрiють про мир i
добробут. «Рятуй свою душу!» — чується застереження Божих
ангелiв, але звучать й iншi голоси: «Не хвилюйся, бо немає
жодної причини для тривоги». Маси людей проголошують:
«мир та безпека», в той час як небеса звiщають скору загибель,
яка має спiткати беззаконникiв. У нiч, що передувала їхнiй
загибелi, мешканцi мiст рiвнини вiддавалися розвагам i задо-
воленням, висмiюючи застереження i попередження Божого
Посланця; однак нечестивцi загинули у полум’ї, тiєї ж ночi
дверi милостi назавжди зачинилися для безтурботних мешкан-
цiв Содома. Не вiчно з Бога будуть глузувати i нехтувати Ним.
«Оце день Господнiй приходить, невблаганний; обурення й



138 Патрiархи i пророки

полум’я гнiву, щоб землю зробити пустелею, а грiшних зни-
щити з неї» (Iсая 13:9). Чимало мешканцiв Землi вiдкинуть
Божу милiсть, i їх спiткає несподiвана, остаточна загибель. Але
той, хто прийме застереження, перебуватиме «пiд покровом
Всевишнього i спочиватиме в тiнi Всемогутнього». Його iстина
— щит та огорожа для них. їм дано обiтницю: «Довготою днiв
насичу його, i вiн побачить спасiння Моє» (Псал. 91:1,4,16).

Лот недовго жив у Цоарi. Як i в Содомi, там панувало
беззаконня, i вiн не наважився залишатися в мiстi, побоюючись
за його знищення. I дiйсно, незабаром Цоар був знищений
за Божим присудом. Лот пiшов у гори i жив там у печерi,
позбавлений усього, задля чого пiддав свою сiм’ю спокусам
нечестивого мiста. Однак прокляття Содома знай- шло його й
там. Грiховна поведiнка його дочок була наслiдком спiлкування
з лихим товариством нечестивого мiста.

Його аморальнiсть настiльки позначилася на їхньому хара-
ктерi, що вони вже не могли вiдрiзняти добро вiд зла. В[146]

результатi єдиними нащадками Лота стали моавiтяни та
амонiтяни — нечестивi язичницькi племена, бунтiвники проти
Бога та запеклi вороги Його народу.

Як разюче вiдрiзнялося життя Лота вiд життя Авраама!
Колись вони були друзями, здiйснювали служiння на одному
жертiвнику, мешкали поруч у наметах, але яка вiдстань проля-
гла тепер помiж ними! Лот обрав Содом з його задоволення-
ми i перевагами. Залишивши Авраамового жертiвника iз його
щоденним жертвоприношенням живому Боговi, вiн дозволив
своїм дiтям перебувати серед розбещених iдолопоклонникiв.
Проте у своєму серцi вiн ще мав страх Божий, i у Писаннi
про нього сказано, що був праведним; у глибинi своєї праве-
дної душi вiн страждав щодня, чуючи розмови та зауважуючи
насильство i злочини, яким був безсильний запобiгти. Врештi-
решт вiн був урятований, як «головешка, вихоплена з вогню»
(Зах.3:2); але, втративши майно, дружину, дiтей, вiн мешкав у
печерах, як дикий звiр, вкривши ганьбою свою сивину; свiтовi
вiн залишив не поколiння праведних людей, а два язичницьких
народи, котрi ворогували з Богом i Його народом, доки чаша
їхнiх беззаконь не наповнилась i вони не були приреченi на
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загибель. Якi жахливi наслiдки лише одного нерозважливого
кроку!

Мудрець радить: «Не мордуйся, щоб мати багатство, — пе-
рестань так мудрувати». «Пожадливий робить нещасним свiй
дiм, хто ж подарунки ненавидить, той житиме» (Прип.23:4;
15:27). Апостол Павло писав: «А тi, хто хочуть багатiти, впада-
ють у спокуси та в тенета, i в безлiч нерозумних й шкiдливих
пожадливостей, що штовхають людей у прiрву та погибель» (1
Тим. 6:9).

Лот оселився у Содомi з рiшучим намiром уберегти себе
вiд нечестя та заповiсти це своєму домовi. Але вiн зазнав пов-
ної поразки. Розтлiнне грiховне оточення справило згубний
вплив на його вiру, а контакти його дiтей з мешканцями Со-
дома об’єднали до певної мiри їхнi iнтереси. Наслiдки цього
очевиднi.

Чимало людей i сьогоднi припускаються такої ж помилки.
При виборi мiсця проживання вони враховують бiльше тимча-
совi переваги, анiж той моральний та соцiальний вплив, якого [147]
зазнають вони та їхнi сiм’ї. Люди обирають прекрасну, родючу
мiсцевiсть або кращий добробут, однак спокуси оточують їхнiх
дiтей, i надто часто вони потрапляють у товариства, неспри-
ятливi для виховання побожностi та формування праведного
характеру. Аморальнiсть, невiр’я, байдужiсть до духовних ре-
чей має тенденцiю протидiяти впливовi батькiв. Молодь завжди
може побачити приклади протистояння батькiвськiй та боже-
ственнiй владi; багато хто, заприязнившись з безбожниками та
невiруючими, пов’язують власну долю з Божими ворогами.

Бог бажає, щоб, обираючи мiсце своєї домiвки, ми перш
за все враховували моральний та релiгiйний вплив, якого за-
знаємо там ми та нашi сiм’ї. Звичайно, не з нашої волi ми
можемо потрапити у тяжке становище, i не зможемо мати та-
кого оточення, якого б бажали, але в такому разi, куди б нас
не привело почуття обов’язку, Бог допоможе нам уникнути
розтлiння, якщо будемо пильнувати й молитися, пок- ладаю-
чись на благодать Христа. Однак без крайньої необхiдностi
ми не повиннi наражати себе на вплив, несприятливий для
формування християнського характеру. Якщо ми добровiльно
обираємо середовище, в якому панують свiтський дух i не-
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вiр’я, то засмучуємо Бога i проганяємо святих ангелiв iз наших
осель.

Хто домагається для своїх дiтей земного багатства та шани
цiною вiчностi, наприкiнцi виявить, що такi переваги є жахли-
вою втратою. Подiбно до Лота, багато хто побачать загибель
власних дiтей i ледве самi врятують свої душi. Праця їхнього
життя виявиться даремною, а саме життя — сумною невдачею.
Якщо б вони осягли правдиву мудрiсть, то менше дбали б про
земнi блага для власних дiтей, а забезпечили б їм право на
безсмертну спадщину.

Спадок, який Бог обiцяв дати Своєму народовi, не в цьому
свiтi. Авраам не володiв землями «навiть на крок» (Дiї 7:5).
Вiн дiйсно мав велике багатство, але витрачав його на славу
Божу i для добра, не вважаючи цей свiт своєю батькiвщиною.
Господь покликав Авраама залишити спiв- вiтчизникiв-iдоло-
поклонникiв, обiцяючи дати йому Хана- анську землю у вiчну
власнiсть. Проте анi вiн, анi його син, анi онук не отримали її.[148]
Коли Авраамовi потрiбно було мiсце для поховання, вiн зму-
шений був купити його у ха- нанеїв. Єдиною його власнiстю в
Обiтованiй землi стала гробниця, висiчена в печерi Махпела.

Але Боже Слово не залишилося марним, хоча воно не здiй-
снилося повнiстю навiть тодi, коли юдейський народ оселився
в Ханаанi: «А обiтницi данi були Авраамовi й насiн- ню його»
(Гал.3:16). Сам Авраам повинен був оволодiти спадщиною.
Може видатися, що виконання Божої обiтницi надовго вiд-
кладається, оскiльки «в Господа один день — немов тисяча
рокiв, а тисяча рокiв — немов один день» (2Петр.З:8), але в
призначений час «воно обов’язково здiйсниться, не спiзниться»
(Аввак.2:3). Спадщина Авраама та його насiння охоплювала
не тiльки Ханаан, а й усю землю. Так говорить апостол: «Не
через закон була дана обiтниця Авраамовi i нащадковi його,
що вiн буде спадкоємцем свiту, але через праведнiсть по вiрi»
(Римл.4:13). Бiблiя пiдкреслює, що обiтницi, данi Авраамо-
вi, виконаються через Христа. Усi, що належать Христовi, є
нащадками «Авраама й за обiтницею спадкоємцi» «спадщи-
ни нетлiнної й непорочної, та нев’янучої», — землi, очищеної
вiд прокляття грiха (Гал.3:29; 1Петр.1:4). Бо «царство, i па-
нування, i велич царств пiд усiм небом буде дане народовi
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святих Всевишнього», а «покiрнi успадкують землю, i будуть
насолоджуватись повним миром» (Дан. 7:27; Псал.37:11).

Бог показав Авраамовi його безмежну спадщину, i вiн жив
цiєю надiєю. «Вiрою вiн перебував в обiтованiй землi, як на
чужiй, мешкаючи у наметах з Iсааком та Яковом, спiвспадкоєм-
цями тiєї ж обiтницi, бо вiн чекав мiста з непохитною основою,
якого Архiтектором i Будiвничим є Бог» (Євр. 11:9-10). Про
нащадкiв Авраама написано: «Усi вони повмирали у вiрi, не
одержавши обiтниць, а тiльки здалека бачили їх, i радiли, та
говорили про себе, що вони на землi чужинцi й приходьки» (в.
13). Тут, на землi, ми повиннi жити як мандрiвники й чужинцi,
якщо бажаємо «кращої країни, тобто небесної» (в. 16). Тi, котрi
є дiтьми Авраама, прагнутимуть увiйти до мiста, на яке чекав
вiн i якого «Будiвничим та Архiтектором є Бог». [149]



Роздiл 15. Одруження Iсаака

За основу цього роздiлу взято книгу Буття, роздiл 24

Авраам постарiв та очiкував наближення смертi, од- нак йо-
му потрiбно було зробити ще одну справу, яка мала вiдношення
до виконання обiтницi щодо його нащадкiв. За божественним
призначенням Iсаак повинен був посiсти мiсце Авраама як
хоронитель Божого Закону та родоначальник вибраного народу.
Але вiн досi залишався неодруженим. Мешканцi Ханаану були
iдолопоклонниками, i Бог заборонив Своєму народовi укладати
з ними шлюби, знаючи, що це призведе до вiдступництва. Па-
трiарх побоювався, щоб його син не одружився в оточеннi, яке
згубно впливало б на нього. Непохитна вiра Авраама в Бога
та послух Його волi знайшли своє вiдображення в характерi
Iсаака; здатний на глибокi почуття, вiн був м’яким i посту-
пливим вдачею. Об’єднавши своє життя з особою, котра не
мала страху Божого, вiн опинився б у небезпецi принести в
жертву принципи задля збереження гармонiї в сiм’ї. На думку
Авраама, вибiр дружини для сина був серйозною та вельми
важливою справою. Вiн переживав, щоб син не одружився з
тiєю, яка вiдверне його вiд Бога.

У давнину, як правило, шлюбнi справи залагоджували ба-
тьки; такий звичай був i у тих, котрi поклонялися Боговi. Зви-
чайно, нiкого не примушували вступати в шлюб з тими, кого
вони не любили; але у виборi друга життя молодi люди все ж
керувалися радою своїх досвiдчених, бого- боязливих батькiв.[150]
Порушення цього правила вважалося ганьбою щодо батькiв i
навiть злочином.

Iсаак, покладаючись на батькiвську мудрiсть i любов, охоче
вiддав цю справу в його руки, вiрячи, що Сам Бог допоможе
зробити вiдповiдний вибiр. Думки патрiарха полинули до ба-
тькiвської родини, що проживала в Месопотамiї. Хоч вони й
мали вiдношення до iдолопоклонства, все ж володiли знанням
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про правдивого Бога i поклонялися Йому. Iсаак не повинен
був залишати Ханаан та iти до них; але, можливо, серед них
знайдеться та, котра залишить свiй дiм i об’єднається з ним,
зберiгаючи в чистотi поклонiння живому Боговi. Цю важливу
справу Авраам доручив своєму «найстаршому слузi» — побо-
жному, досвiдченому мужевi з тверезим судженням, котрий
довго i вiрно служив йому. Вiн зажадав вiд слуги урочисто
заприсягтися перед Господом, що той не вiзьме для Iсака дру-
жину з хананеянок, але обере дiвчину з На- хорового дому,
з Месопотамiї. Вiн також звелiв йому не брати Iсаака туди.
Якщо не знайдеться дiвчини, яка б погодилася залишити ба-
тькiвський дiм, тодi посланець буде вiльний вiд своєї клятви.
Патрiарх пiдбадьорив слугу, який мав виконати цю важку i
делiкатну справу, запевнивши, що Бог увiнчає його мiсiю успi-
хом. «Господь Бог Небесний, — сказав вiн, — що взяв мене з
дому батька мого й з краю мого народження... Вiн пошле Свого
ангела перед обличчям твоїм».

Без зволiкань слуга вирушив у дорогу. Вiн узяв зi собою
десять верблюдiв для своїх людей i весiльний супровiд на зво-
ротну путь; приготувавши подарунки для майбутньої дружини
Iсаака та її подруг, вирушив у далеку подорож до Дамаска, а
звiдти далi, до родючих рiвнин, що межували з великою рiкою
Сходу. Прибувши до Харана, «мiста Нахо- ра», слуга зупинився
за мiським муром бiля криницi, куди жiнки приходили ввечерi
по воду. Це був час тривожних роздумiв. Результати зробленого
ним вибору вiдiграватимуть важливу роль не тiльки для сiм’ї
його господаря, а й для майбутнiх поколiнь. Але як людина
могла зробити мудрий вибiр серед зовсiм незнайомих йому
людей? Згадавши слова Авраама, що Бог пошле Свого ангела
перед ним, вiн щиро молився про керiвництво Боже. У родинi
свого господаря вiн звик до незмiнного виявлення доброти та [151]
гостинностi й тепер просив, щоб люб’язний вчинок допомiг
йому визначити дiвчину, яку обирає Бог.

Не встиг слуга помолитися, як надiйшла вiдповiдь. Серед
жiнок, що зiбралися бiля криницi, одна привернула його увагу
своїми ввiчливими манерами. Коли вона вiдiйшла вiд криницi,
незнайомець пiдiйшов до неї i попросив трохи води з глечика,
якого вона тримала на плечi. Дiвчина люб’язно погодилася,
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запропонувавши набрати води i для його верблюдiв — таку
послугу зазвичай виконували навiть князiвськi дочки, напу-
ваючи овець та худобу батькiв. Таким чином йому був даний
бажаний знак. Дiвчина була «вельми вродлива з обличчя», а
залюбки виявлена нею люб’язнiсть свiдчила про добре серце
та енергiйну, жваву вдачу. Досi божественна рука була з ним.
Пiднiсши чемнiй дiвчинi багатi дарунки на знак вдячностi за її
доброту, посланець розпитав дiвчину про її батькiв, а дiзнав-
шись, що вона — донька Бетуїла, Авраамово- го небожа, «вiн
схилив свою голову i вклонився Господевi».

Слуга запитав, чи в домi її батька є мiсце переночувати,
та, висловлюючи вдячнiсть, сказав їй про свiй зв’язок з Ав-
раамом. Повернувшись додому, дiвчина розповiла про все, що
сталося, i Лаван, її брат, поквапився привести незнайомця та
його супутникiв до їхнього гостинного дому.

Елiезер не доторкнувся до їжi, доки не розповiв про своє
доручення, про молитву бiля криницi та про всi подальшi подiї.
Потiм вiн сказав: «А тепер, якщо милосердя та правду ви
чините з паном моїм, то скажiть менi; коли ж нi, — то скажiть
менi, i я звернуся праворуч або лiворуч». Вiдповiддю було:

«Вiд Господа пiшло це дiло, — не можемо сказати тобi нi
злого, нi доброго. Ось перед тобою Ревекка, — вiзьми та й
iди, i нехай вона стане жiнкою сина пана твого, як Господь
призначив».

Пiсля того, як сiм’я дала свою згоду, запитали в Реве- кки,
чи згодна вона вирушити в таку далеку вiд батькiвського дому
землю, аби стати дружиною Авраамового сина. Дiйшовши
висновку, що Бог обрав її стати дружиною Iсаа- ковi, дiвчина
вiдповiла: «Пiду».

Слузi, який передбачав радiсть свого господаря вiд тако-
го успiшного результату власної мiсiї, не терпiлося вируши-[152]
ти додому. Вранцi караван рушив у зворотну путь. Авраам
проживав тодi у Вiрсавiї, а Iсаак, котрий наглядав за отарами
батька, що паслися на сумiжних з нею землях, повернувся до
батькiвського шатра, очiкуючи на прибуття посланця з Харана.
I вийшов Iсаак на прогулянку в поле, як вечiр наставав. I вiн
звiв свої очi, i побачив, — ось верблюди йдуть. I Ревекка звела
свої очi, та й Iсаака побачила, — i злiзла з верблюда. I сказала
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вона до раба: «Хто отой чоловiк, що полем iде нам назустрiч?»
А раб вiдповiв: «То мiй пан». I вона покривало взяла, та й
накрилась. I раб розповiв Iсааковi про всi подiї, якi сталися.
I впровадив її Iсаак до намета Сарри, матерi своєї. I взяв вiн
Ревекку, i за жiнку йому вона стала, i вiн її покохав. I Iсаак був
утiшений по смертi матерi своєї.

Авраам зауважував, якими були результати шлюбiв тих,
хто боявся Бога, i тих, якi не мали Божого страху, — вiд днiв
Каїна i до його часу. Наслiдки його шлюбу з Агар, шлюбних
зв’язкiв Iзмаїла та Лота були очевидними. Брак вiри у Авраама
i Сарри призвiв до появи на свiт Iзмаїла, до змiшання праве-
дного насiння з нечестивими. Батькiвському впливовi на сина
протидiяла рiдня його матерi, iдолопоклонники, та дружини-
язичницi Iзмаїла. Ревнощi Агар та жiнок, котрих вона обрала
за дружин Iзмаїловi, звели навколо його сiм’ї стiну, яку Авраам
так i не мiг подолати.

Правда, виховання, яке Iзмаїл отримав вiд Авраама у ран-
ньому дитинствi, не минулося безслiдно, однак пiд впливом
своїх жiнок вiн припустився iдолопоклонства в сiм’ї. Розлу-
чений з батьком, озлоблений чварами в родинi, позбавлений
любовi до Бога i Його страху, Iзмаїл став отаманом у пустелi,
провадячи розгнуздане, розбишацьке життя, i «рука його бу-
ла на всiх, а рука всiх — на ньому» (Бут. 16:12). Пiзнiше вiн
розкаявся у своїх лихих вчинках i навернувся до Бога свого
батька, проте його нащадки успадкували риси його характеру.
Могутнiй народ, що вийшов вiд нього, мав буйну вдачу, це
були язичники — постiйне джерело неприємностей i лиха для
нащадкiв Iсака.

Дружина Лота була егоїстичною жiнкою, позбавленою ре-
лiгiйностi; саме через її вплив Лот вiдокремився вiд Авраама.
Якщо б не вона, Лот не залишився б у Содомi, позбав- ле- [153]
ний порад мудрого, богобiйного патрiарха. Вплив дружини i
мешканцiв цього нечестивого мiста призвiв би його до вiдсту-
пництва вiд Бога, якби не мудрi наставлення, якi вiн отримав у
дитинствi вiд Авраама. Одруження Лота i вибiр ним Содома
для проживання були першими ланками в ланцюгу подiй, що
принесли чимало лиха багатьом поколiнням.
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Жоден iз тих, хто має страх Божий, не з’єднає свого життя з
людиною, котра не боїться Його, щоб не наразити власну душу
на небезпеку. «Чи йдуть двоє разом, якщо не умовились?»
(Амос 3:3). Щастя i добробут шлюбу залежать вiд єдностi
обох сторiн, але мiж вiруючим i невiруючим iснує величезна
розбiжнiсть у бажаннях, смаках, прагненнях. Вони служать
рiзним панам, мiж якими не може бути жодної згоди. Якими б
святими i справедливими не були принципи одного з подружжя,
вплив невiруючого супутника життя постiйно вiддалятиме його
вiд Бога.

На того, який вступив у шлюб, не знаючи Бога, а потiм
навернувся до Нього, покладається ще бiльша вiдповiдальнiсть
за збереження подружньої вiрностi, якою б великою не була
рiзниця в їхнiх поглядах на релiгiю та вiру. Однак Божi вимоги
мають перевищувати усi земнi зв’язки, якщо навiть вони викли-
чуть випробування i переслiдування. Така вiрнiсть, якщо вона
виявляється в дусi любовi та лагiдностi, може навернути невi-
руючого до Бога. Але шлюб християнина з невiруючим у Бiблiї
заборонений. Господь звелiв: «До чужого ярма з невiрними не
впрягайтесь» (2Кор. 6:14,17-18).

Iсаак удостоївся особливої честi вiд Бога, ставши спадко-
ємцем обiтниць, якi несли благословення свiтовi; i хоча йому
було на той час сорок рокiв, вiн пiдкорився волi батька, котрий
вибiр дружини для нього довiрив досвiдченому i богобоязли-
вому слузi. Результат цього шлюбу, як засвiдчує Писання, — це
зворушлива, прекрасна картина сiмейного щастя. «I впровадив
її Iсаак до намета Сарри, матерi своєї. I взяв вiн Ревекку за
жiнку, i вiн її покохав. Iсак був утiшений по смертi матерi
своєї».

Яка рiзниця мiж поведiнкою Iсаака та молодих людей нашо-
го часу, навiть так званих християн! Дуже часто молодi люди
вважають, що у виборi об’єкта своїх почуттiв вони можуть[154]
радитися лише зi самими собою, що це справа, до якої анi Бог,
анi батьки аж нiяк не можуть бути причетними. Ще задовго
до того, як юнаки i дiвчата досягають зрiлого вiку, вони вва-
жають себе цiлком компетентними зробити вибiр самостiйно,
без допомоги батькiв. Декiлькох рокiв подружнього життя, як
правило, достатньо, щоб зрозумiти свою помилку, але здебiль-



Одруження Iсаака 147

шого буває вже надто пiзно, щоб запобiгти згубним наслiдкам.
Брак мудростi та самовладання, який пiдштовхнув зробити
поспiшний вибiр, дедалi посилює зло, доки, нарештi, шлюб
не перетвориться на важке ярмо. Багато хто через це стають
нещасними у цьому життi та втрачають надiю на життя вiчне.

Якщо й iснує якесь питання, котре необхiдно уважно розгля-
нути, запитавши поради старших i бiльш досвiдчених людей,
— то це питання шлюбу. Перед тим, як буде зроблено крок,
що зв’яже двох людей на все життя, потрiбно, як нiколи ра-
нiше, обрати Бiблiю за свого порадника та в молитвi просити
божественного керiвництва.

Батьки нiколи не повиннi забувати, що вони вiдповi- [176]
дальнi за майбутнє щастя своїх дiтей. Довiр’я, виявлене Iсааком
до батькiвської думки, було результатом виховання, яке навчило
сина бути послушним. Вимагаючи вiд власних дiтей поваги
до батькiвського авторитету, Авраам своїм щоденним життям
свiдчив про те, що авторитет i влада батька грунтується не на
егоїзмi та жорстокостi, а на любовi, яка дбає про добробут i
щастя дiтей.

Батьки i матерi мають усвiдомлювати покладений на них
обов’язок бути порадниками для молодi в їхнiх почуттях, щоб
вони дарували їх тим, котрi будуть для них вiдповiдними су-
путниками в життi. Вони повиннi вважати своїм обов’язком
через навчання й особистий приклад за допомогою Божої бла-
годатi так формувати характер своїх дiтей з раннього вiку, аби
вони були чистими i благородними, щоб їх приваблювало лише
добре й правдиве. Подiбне прагне до подiбного i може гiдно
оцiнити його. Насаджуйте замолоду в душах дiтей любов до
iстини, чистоти й доброти; такi люди шукатимуть товариства
тих, хто має подiбнi риси. [155]

Нехай батьки прагнуть у своєму сiмейному життi та хара-
ктерi виявляти любов i добродiйства Небесного Отця. Нехай
у вашому домi завжди буде сонячно. Для ваших дiтей це буде
бiльшим благословенням, анiж грошi чи маєток. Нехай любов,
яку вони бачили у своїй сiм’ї, завжди живе в їхнiх серцях, щоб
вони могли згадувати про дiм свого дитинства як про мiсце, де
панують майже небесний мир i щастя. В сiм’ї кожний має свiй
характер, а це нагода для тренування терпiння та вибачливостi;
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любов i самодисциплiна можуть з’єднати всiх у найтiснiший
союз.

Справжня любов — це високий святий принцип, який не
має нiчого спiльного з тим почуттям, яке народжується пiд
впливом почуттiв, а потiм пiд час тяжких випробувань одразу
ж згасає. Вiрно виконуючи обов’язки у батькiвському домi,
молодь готує себе до створення власного сiмейного вогнища.
Нехай вони навчаться саме тут самозречення, доброти, люб’я-
зностi та християнської чуйностi. В такому разi у них нiколи
не згасне любов; той, хто виходить з такої родини, щоб ство-
рити власну, знатиме, як зробити щасливою ту, котру обрав
подругою життя.

Тодi шлюб замiсть того, щоб бути кiнцем любовi, буде її
початком.[156]



Роздiл 16. Якiв та Iсав

За основу цього роздiлу взято книгу Буття, роздiли 25:19-34;
27

Сини Iсака, близнюки Якiв та Iсав, разюче вiдрiзнялися
один вiд одного i за способом життя, i за характером. Цю роз-
бiжнiсть передрiк Божий ангел ще перед їхнiм народженням.
Коли у вiдповiдь на сповнену тривоги молитву Ревекки ангел
повiдомив, що вона народить двох синiв, вiн також вiдкрив
i їхнє майбутнє. Кожний з них стане родоначальником могу-
тнього народу, але один буде бiльший за другого, i молодший
матиме перевагу над старшим.

Iсав виростав, звикши задовольняти свої бажання та зосе-
реджувати усi свої iнтереси на дочасному, теперiшньому. Не
терплячи обмежень, вiн насолоджувався свободою та шаленим
духом перегонiв, рано обравши життя мисливця. Проте Iсав був
улюбленцем батька. Спокiйного, миролюбного пастиря прива-
блювали смiливiсть i сила старшого сина, котрий, не знаючи
страху, блукав по горах i вiдлюдних мiсцях, а повертаючись
додому, приносив для батька дичину i захоплюючi розповiдi
про своє сповнене пригод життя.

Вдумливого, старанного i дбайливого Якова, який бiльше
думав про майбутнє, нiж про теперiшнє, влаштовувало дома-
шнє життя, де вiн доглядав худобу та обробляв землю. Мати
цiнувала його терпiння i наполегливiсть, ощадливiсть i перед-
бачливiсть. Його почуття були постiйними i сильни- ми; його [157]
нiжна, невтомна увага приносила їй набагато бiльше щастя,
анiж рiзкi та бурхливi вияви синiвської любовi Iсава. Ревекка
бiльше любила Якова.

Обiтницi, данi Аврааму i повторенi його синовi, стали для
Iсаака й Ревекки джерелом великих надiй i бажань.

Iсав та Якiв знали про цi обiтницi. Вони були навченi цiну-
вати первородство, надаючи йому великої ваги, оскiльки воно
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передбачало не тiльки успадкування значної частини земного
багатства, а й духовнi переваги. Хто отримував його, той ставав
священиком своєї родини, i з його нащадкiв мав вийти Вiдку-
питель свiту. З iншого боку, на того, хто володiв первородством,
накладалися певнi обов’язки.

Хто бажав успадкувати його благословення, повинен був
присвятити своє життя на служiння Боговi. Як i Авраам, вiн мав
виявити послух до божественних вимог. У питаннях шлюбу,
сiмейних вiдносин, у суспiльному життi ця людина повинна
була враховувати Божу волю.

Iсаак ознайомив своїх синiв з цими перевагами й умовами,
вiдверто заявивши, що Iсав як старший син володiє правом
первородства. Але Iсав не мав анi посвячення, анi бажання
провадити релiгiйне життя. Вимоги щодо духовного первород-
ства стали для нього ненависним обмеженням. Божий Закон
як умову божественного Заповiту з Ав- раамом Iсав вважав
рабським ярмом. Звикши потурати своїм примхам, вiн нiчого
так не бажав, як свободи робити усе, що йому до вподоби. Все
щастя життя Iсава зосереджувалося у силi й багатствi, бенкетах
i розвагах. Вiн насолоджувався необмеженою свободою свого
бурхливого, мандрiвного життя.

Ревекка пам’ятала слова ангела i, володiючи бiльшою про-
никливiстю, нiж її чоловiк, краще розумiла характер своїх
синiв. Вона була переконана, що успадкування божественних
обiтниць призначалося Якову. Вона повторювала Iсаако- вi сло-
ва ангела, але прихильнiсть батька належала старшому синовi,
i вiн залишався непохитним у своєму рiшеннi.

Якiв довiдався вiд матерi, що, за божественними словами,
право первородства належатиме йому, i вiн сповнився невимов-
ного бажання заволодiти перевагами, якi воно мало принести.[158]
Не батькiвського багатства так палко бажав Якiв, — вiн прагнув
осягнути духовне первородство. Спiлкуватися з Богом, як це
робив праведний Авраам, приносити викупну жертву за свою
родину, стати родоначальником вибраного народу та обiтовано-
го Месiї, успадкувати безсмертнi скарби благословень Заповiту
— ось переваги i почестi, якi запалювали в ньому найпалкiшi
бажання. Його думки постiйно були зверненi до майбутнього;
вiн прагнув успадкувати невидимi благословення.



Якiв та Iсав 151

Приховуючи своє палке бажання, Якiв слухав розповiдi
батька про змiст духовного первородства i дбайливо зберiгав у
своєму серцi все, що дiзнався вiд матерi. Думка про це не зали-
шала його анi вдень, анi вночi, доки не стала заповiтною мрiєю
життя. Однак, хоч Якiв i пiдносив вiчне понад дочаснi благо-
словення, вiн особисто ще не пiзнав Бога, Котрого шанував.
Його серце не було вiдроджене божественною благодаттю. Вiн
вважав, що обiтниця про нього не могла здiйсни- тися, доки
право первородства зберiгалося за Iсавом; тому вiн постiйно
роздумував над тим, яких йому вжити заходiв, щоб отримати
благословення, котрими його брат так мало цiнував, але якi
були вельми дорогими для нього.

Коли одного разу Iсав повернувся з полювання змучений
та голодний i попросив у брата їжi, яку той саме готував, Якiв,
одержимий лише однiєю думкою, вирiшив не втрачати нагоди
i запропонував братовi вгамувати голод цiною первородства.
«Ось я умираю, — вигукнув нерозважний мисливець, що звик
задовольняти всi свої бажання, — то навiщо ж менi оте пер-
вородство?». I за миску сочевичного варива вiн розпрощався
ii своїм первородством, скрiпивши угоду клятвою. Варто йо-
му було трохи почекати, i вiн знайшов би поживу в наметах
свого батька, але, задовольняючи миттєве бажання, Iсав лег-
коважно знехтував славним спадком, який Сам Бог пообiцяв
його батькам. Вiн жив лише теперiшнiм i був готовий пожер-
твувати небесним задля земного, промiняти славне майбутнє
на задоволення миттєвого бажання.

«I знехтував Iсав первородством своїм». Звiльнившись вiд
нього, вiн навiть вiдчув полегшення. Тепер на його шляху не-
має перешкод; вiн може робити все що заманеть- ся. Як багато [159]
людей задля задоволення нерозумного бажання, що помилково
називають свободою, i тепер продають своє первородство, яке
дає їм право на чисту святу вiчну спадщину на Небесах!

Зачарований зовнiшнiм блиском земних принад, Iсав одру-
жився з двома Хетовими дочками. Вони були язичницями, а
тому їхнє iдолопоклонство завдавало багато гiрких страждань
Iсааковi й Ревецi. Iсав порушив одну з умов Заповiту, яка забо-
роняла шлюби мiж вибраним народом та язичниками. Проте
Iсаак усе ще залишався непохитним у своєму намiрi вiддати
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йому первородство. Анi докази Реве- кки, анi палке бажання
Якова отримати це благословення, анi байдужiсть Iсава до обо-
в’язкiв, яке воно накладало, не могли змiнити намiру батька.

Минали роки, i нарештi старий, вже незрячий Iсаак, вiд-
чуваючи наближення смертi, вирiшив бiльше не зволiкати i
благословити старшого сина. Проте, зважаючи на незгоду Ре-
векки i Якова, вiн вирiшив здiйснити цю урочисту церемонiю
таємно. Згiдно зi звичаєм влаштовувати у таких випадках бен-
кет, патрiарх звелiв Iсаву: «Вийди в поле, i спiймай менi здобич
мисливську. I зготуй менi смачну їжу, яку я люблю... щоб по-
благословила тебе душа моя, перш нiж помру».

Ревекка здогадалася про його намiри. Вона була пере- кона-
на: це суперечить Божiй волi, яку Вiн вiдкрив, а сiм’ї загрожує
небезпека викликати Боже незадоволення через позбавлення
молодшого сина того становища, до якого вiн покликаний Бо-
гом. Даремно вона намагалася переконати у цьому Iсаака, i
нарештi жiнка вирiшила вдатися до хитрощiв.

Як тiльки Iсав вирушив виконувати доручення батька, Ре-
векка взялась за здiйснення свого плану. Вона розповiла Якову
про те, що планується, наполягаючи на необхiдностi негай-
них дiй, аби лише перешкодити благословенню Iсава, — цьому
остаточному та безповоротному акту. Вона запевнила сина:
якщо вiн виконуватиме її вказiвки, то отримає обiцяне Богом.

Якiв не без вагань погодився з планом, запропонованим
матiр’ю. Думка про те, що вiн має ошукати батька, привела
його у вiдчай. Вiн розумiв, що такий грiх принесе швидше[160]
прокляття, анiж благословення. Але, незважаючи на докори
сумлiння, син вирiшив виконувати вказiвки матерi. У Якова
не було намiру говорити вiдверту неправду, але, опинившись
перед батьком, вiн вирiшив, що вiдступати вже надто пiзно, i
таким чином здобув бажане благословення шляхом обману.

Задум Ревекки i Якова здiйснився, але обман принiс їм
велике лихо та сум. Бог, дiйсно, оголосив, що Якiв отримає
первородство, i якби вони з вiрою очiкували цього, Вiн вико-
нав би Своє Слово у призначений Ним час. Але подiбно до
багатьох так званих Божих дiтей у наш час, вони не захотi-
ли передавати цю справу в Його руки. Ревекка пiзнiше гiрко
каялася в тому, що дала синовi таку недобру пораду i стала
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причиною їхньої розлуки — вона вже бiльше нiколи не побачи-
ла його обличчя. З того часу, як отримав первородство, Якiв
опинився пiд душевним тягарем самоосудження. Вiн згрiшив
проти батька, брата, власної душi i проти Бога. За короткий час
— якусь одну годину — вiн скоїв те, в чому розкаювався усе
своє життя. Ця сцена воскресала в його пам’ятi протягом усiх
наступних рокiв, коли лихi вчинки його синiв не раз шматували
його душу.

Не встиг Якiв залишити намета батька, як туди увiйшов
Iсав. Хоч вiн i продав своє первородство, скрiпивши угоду
урочистою клятвою, проте був сповнений рiшучостi отрима-
ти батькiвськi благословення, незважаючи на претензiї брата.
Право первородства, окрiм духовних благословень, передба-
чало й земнi, дочаснi переваги: вiн мав стати головою сiм’ї
i заволодiти подвiйною часткою батькiвського добра. Таких
благословень вiн не мiг не оцiнити. «Нехай встане мiй батько,
— сказав вiн, — i хай їсть iз здобичi мисливської сина свого,
щоб душа твоя благословила мене!».

Тремтячи вiд здивування та вiдчаю, старий незрячий ба-
тько зрозумiв, що його ошукали. Надiї, якi вiн так довго й
дбайливо плекав, зазнали краху, й Iсаак гостро вiдчув, яким
розчаруванням це обернеться для його старшого сина. Проте
у батькiвськiй головi сяйнула думка, яка переконувала його в
тому, що саме Боже Провидiння розладнало його плани, аби
трапилося те, чому вiн так уперто хотiв перешкодити. [161]

Вiн згадав слова ангела, сказанi Ревецi, i, незважаючи на
грiх, в якому завинив тепер Якiв, побачив у ньому того, котрий
мiг краще виконати Божi намiри. Коли слова благословення
були на його устах, вiн пiд натхненням Божого Духа, навiть
зрозумiвши, що сталося, пiдтвердив слова, якi, не усвiдомлю-
ючи того, проголосив над Яковом: «Я поблагословив його; i
вiн буде благословенний».

Iсав мало дорожив благословенням, доки воно було досту-
пне йому, але як же вiн бажав заволодiти ним тепер, коли воно
залишило його назавжди! З усiєю силою заговорила у ньому
нестримана, пристрасна натура, а його розпач i гнiв були жа-
хливi. З гiрким, неймовiрно голосним благанням, вiн звернувся
до батька: «Поблагослови мене також, батьку мiй! Невже ти
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не залишив менi благословення?» Проте слова обiтницi вже
не можна було взяти назад. Тепер вiн вже не мiг повернути
первородство, яке так легковажно промiняв.

За «саму поживу», задля миттєвого задоволення апетиту,
який вiн так i не навчився приборкувати, Iсав продав свiй спа-
док, а коли зрозумiв власну помилку, було вже надто пiзно, аби
повернути благословення. «Не мiг перемiнити думок батька,
хоч i просив про те зi слiзьми» (Євр. 12:16-17).

Iсав не був позбавлений можливостi через покаяння вiд-
найти Божу прихильнiсть, проте повернути собi первородство
вiн уже не мiг. Його розпач був викликаний не усвiдомленням
грiха; вiн не бажав примиритися з Богом. Iсав засмутився не з
приводу свого грiха, а через його наслiдки.

Через байдужiсть до божественних благословень i вимог
Iсав названий у Писаннi «нечестивим» (в.16). Вiн уособлює
тих, хто недооцiнює викуплення, яке здiйснив для них Христос,
i задля земного й скороминущого готовий пожертвувати сво-
їм небесним спадком. Тисячi душ живуть лише теперiшньою
хвилею, не задумуючись про майбутнє та не виявляючи до
нього жодного iнтересу. Як Iсав, вони вигукують: «Будем їсти
та пити, бо завтра помремо!» (1Кор. 15:32). Вони керуються
власними бажаннями i волiють вiдмовитися вiд найцiннiшого,
аби не вдаватися до самозречення. Коли виникає необхiднiсть
вибору — вiдмовитися вiд задоволення нездорового апетиту
чи вiд небес- них благословень, обiцяних тим, якi знають, що[162]
таке самозречення, i мають страх Божий, — вимоги апетиту
беруть гору, а Богом i Небесами, по сутi, нехтують. Скiльки
людей, навiть тих, котрi називають себе християнами, вперто
потурають своїм уподобанням, шкiдливим для здоров’я, i та-
ким чином роблять душу нечутливою. Коли обов’язок вимагає
очиститися вiд усякої скверни тiла i духа, звершуючи святиню
в страсi Божому, вони почувають себе ображеними. Розумiючи,
що неможливо залишатися зi своїми шкiдливими уподобан-
нями i водночас досягти Неба, вони доходять висновку: якщо
дорога до вiчного життя є такою важкою, то вони не йтимуть
нею.

Багато хто продає своє первородство задля чуттєвих насо-
лод. Приноситься в жертву здоров’я, послаблюються розумовi
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сили, втрачається Небо, — i все задля миттєвої насолоди, задо-
волення власних бажань. Усе це послаблює i псує людський
характер. Як було з Iсавом, котрий надто пiзно схаменувся i
усвiдомив, що вiн втратив, так буде i в день Божий з тими, якi
промiняли свою небесну спадщину на задоволення егоїстичних
бажань. [163]



Роздiл 17. Втеча та вигнання

За основу цього роздiлу взято книгу Буття, роздiли 28-31

Наляканий гнiвом Iсава, котрий погрожував йому смертю,
Якiв залишив батькiвський дiм як вигнанець; однак батькiв-
ське благословення залишилось на ньому. Iсаак нагадав йому
також про обiтницю Заповiту, звелiвши, щоб вiн — спадкоє-
мець обiтницi — обрав собi дружину з родини своєї матерi в
Месопотамiї. Однак Якiв вирушив у самотню подорож з вели-
кою тривогою. З однiєю лише палицею в руцi вiн мав пройти
сотнi кiлометрiв мiсцевiстю, яку населяли дикi кочовi племена.
Охоплений вiдчуттям страху та розкаяння, Якiв намагався уни-
кати людей, щоб розгнiваний брат не натрапив на його слiд.
Вiн побоювався, що назавжди втратив благословення, яке Бог
мав намiр дати йому; сатана ж був постiйно поруч зi своїми
спокусами.

Увечерi наступного дня Якiв був уже далеко вiд наметiв
свого батька. Вiн почував себе вигнанцем i розумiв, що до
цього лиха призвели його власнi недобрi дiї. Морок розпачу
гнiтив його душу, позбавляючи вiдваги молитися. Опинившись
у повнiй самотностi, вiн, як нiколи ранiше, вiдчував потребу
у Божому захистi. Ридаючи, в глибокiй покорi, Якiв визнав
свiй грiх та просив про якийсь знак на доказ того, що Бог не
залишив його остаточно. Його обтяжене серце не знаходило
спокою. Якiв утратив будь-яку впевненiсть у собi й боявся, що
Бог його батькiв вiдкинув його.[164]

Та Бог не залишив Якова. Його милiсть все ще перебувала
над недовiрливим, грiшним Божим слугою. Господь у Своєму
милосердi вiдкрив Якову Того, в Кому вiн мав потребу, —
Спасителя. Вiн згрiшив, але його серце сповнилося вдячностi,
коли йому було вказано шлях, iдучи котрим, вiн мiг повернути
собi Божу милiсть.

156
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Втомлений мандрiвкою, подорожнiй лiг на землю, поклав-
ши пiд голову замiсть подушки камiнь. Увi снi вiн побачив
слiпучо сяючi схiдцi, якi спиралися на землю, а вершиною
сягали небес. Цими схiдцями пiдiймалися i спускалися ангели;
зверху вiн побачив Господа слави, i з небес почувся Його голос:
«Я Господь, Бог Авраама, батька твого, i Бог Iсаака». Земля, на
якiй вiн зараз лежав як вигнанець i втiкач, була обiцяна йому
та його нащадкам iз запевненням: «I поблагословляться в тобi
та в нащадках твоїх усi племена землi». Колись цю обiтницю
було дано Авраамовi й Iсааковi, а тепер Бог повторив її Яко-
ву. А щоб ще бiльше пiдбадьорити й потiшити Якова в його
самотностi та вiдчаї, до нього були зверненi слова: «I ось Я з
тобою, i буду тебе пильнувати скрiзь, куди пiдеш, i поверну
тебе до цiєї землi, бо Я не покину тебе, аж поки не зроблю
усього, що Я сказав тобi».

Господь знав про лихе середовище, яке оточуватиме Якова,
про небезпеку, на яку вiн буде наражатися. У Своїй милостi
Вiн вiдкрив розкаяному втiкачевi майбутнє, аби той мiг зрозу-
мiти божественнi намiри щодо нього i приготуватися долати
спокуси, якi неминуче спiткають його, коли вiн опиниться
один серед iдолопоклонникiв i людей, що замислюють лихе.
Перед ним завжди мав бути високий взiрець, який необхiдно
наслiдувати, а свiдомiсть того, що Бог використовує його, аби
здiйснити Свої намiри, стане постiйним стимулом до вiрностi.

У цьому видiннi Якову був також вiдкритий План викупле-
ння, хоча й не повнiстю, але в тих деталях, якi були йому на
той час необхiднi. Таємничi схiдцi, показанi йому увi снi, були
тими сходами, про якi згадував Христос у розмовi з Натана-
їлом. Вiн сказав: «Вiдтепер ви побачите небо вiдкритим та

ангелiв Божих, що пiдiймаються та спускаються до Людсько-
го Сина» (Йоан 1:51). Перед тим, як людина повстала проти [165]
Божого правлiння, вона могла вiльно спiлкуватися з Богом.

Грiх Адама та Єви роздiлив Небеса iз Землею; людина бiль-
ше не могла мати спiлкування зi своїм Творцем. Проте свiт
не був залишений у безнадiйному станi. Сходи символiзують
собою Iсуса — призначеного Богом Посередника у цьому спiл-
куваннi. Якби Вiн Своїми заслугами не перекинув мiст через
прiрву, утворену грiхом, ангели, якi здiйснюють служiння, не
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змогли б спiлкуватися з грiшною людиною. Христос з’єднує
слабку та безпомiчну людину з Джерелом безмежної сили.

Усе це було показано Якову увi снi. Хоча вiн одразу зрозумiв
значення цього вiдкриття, однак великi незбагненнi iстини
стали для нього предметом роздумiв упродовж усього життя,
дедалi повнiше розкриваючись перед ним.

Якiв пробудився вiд сну серед глибокої нiчної тишi. Спов-
нене сяйвом видiння зникло. Перед його очима були тiльки

нечiткi обриси самотнiх гiр та небо, вкрите сяючими зiрками.
Але урочисте вiдчуття присутностi Божої не полишало

Якова.
У цьому самотньому мiсцi Всевишнiй незримо був поруч.

«Справдi, Господь перебуває на цьому мiсцi, а я й не знав!.. Це
нiщо iнше, як дiм Божий, це брама небесна».

I встав Якiв рано-вранцi, i взяв каменя, що поклав увечерi
собi пiд голову, i поставив його за пам’ятника, i вилив оливу
на його верх. Згiдно зi звичаєм вiдзначати важливi подiї,

Якiв встановив пам’ятник Божiй милостi, щоб кожного разу,
як iтиме цiєю дорогою, зупинитися на священному мiсцi та
поклонитися Господевi. I назвав вiн це мiсце «Бет- Ел», тобто
«Дiм Божий». З почуттям глибокої вдячностi вибраний Божий
муж повторив обiтницю, що Бог перебуватиме з ним, пiсля чого
урочисто поклявся: «Якщо Бог буде зi мною, i збереже мене на
дорозi, якою ходжу, i дасть менi хлiба їсти та одежу одягнутись,
i я з миром вернуся до дому батька свого, то Господь буде менi
Богом, i цей камiнь, що я поставив за пам’ятника, буде домом
Божим. I з усього, що дасиш Ти менi, я дам десятину Тобi!».

Цими словами Якiв не мав на метi ставити Боговi якiсь
умови. Господь ще ранiше пообiцяв йому добробут, а тому ця
клятва була виявом вдячностi, яка наповнювала його серце за
отримане ним запевнення в Божiй любовi й милостi.[166]

Якiв усвiдомлював, що Бог виявляє до нього певнi вимоги,
якi вiн повинен визнати, i цi особливi вияви Божої прихильно-
стi вимагають вiд нього повної вiддачi. Так само кожне злите
на нас благословення повинно викликати почуття вдячностi
до Подателя всiх благ. Християниновi слiд частiше перегля-
дати своє минуле життя, щоб iз вдячнiстю згадувати безцiннi
випадки Божого втручання: коли Бог пiдтримував його у випро-
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буваннi; вказував дорогу, коли все навколо здавалося темним i
жахливим, змiцнював слабiючi сили. Усе це потрiбно сприйма-
ти як докази невтомного пiклування небесних ангелiв. Беручи
до уваги численнi благословення, християнин з вдячнiстю i
покорою в серцi повинен частiше запитувати себе: «Чим я вiд-
плачу Господевi за всi добродiйства Його щодо мене?» (Псал.
116:12).

Наш час, нашi таланти, майно необхiдно присвятити Тому,
Котрий передав усi цi благословення в наше розпорядження.
Щоразу, коли Бог особливим чином посилає нам порятунок або
коли отримуємо новi несподiванi докази Його благоволiння,
ми повиннi визнати Божу доброту, виявляючи свою вдячнiсть
не лише на словах, а й, подiбно до Якова, приносячи дари i
пожертвування на Його справу. Ми постiйно приймаємо Бо-
жi благословення i тому повиннi постiйно давати. «З усього,
що даси Ти менi, — сказав Якiв, — я дам десятину Тобi». Чи
повиннi ми, отримавши повне свiтло i переваги Євангелiя, за-
довольнятись, даючи Боговi менше, анiж тi, хто жив у минулi,
менш сприятливi часи? Нi! Якщо ми користуємося бiльшими
благословеннями, то чи не покладає це на нас вiдповiдно i
бiльших обов’язкiв? Та якою ж низькою буває оцiнка, якими
марними виявляються спроби вимiряти за допомогою мате-
матичних розрахункiв час, грошi i любов порiвняно з Божою
безмежною любов’ю i незбагненно коштовним даром!.. Деся-
тини для Христа!? О, мiзернi копiйки, — ганебна винагорода
за те, що коштує так багато! З Голгофського хреста Христос
закликає до повного посвячення. Тому усе, що ми маємо, усе
наше єство ми повиннi присвятити Боговi.

З новою, твердою вiрою в божественнi обiтницi, впевнений
у присутностi та керiвництвi небесних ангелiв, Якiв про- дов- [167]
жував свою подорож «до краю синiв Сходу» (Бут.29:1). Однак,
як же вiдрiзнялася його поява тут вiд прибуття сюди майже сто
рокiв тому Авраамового слуги! Слуга прибув з почтом i карава-
ном верблюдiв, з багатими дарами iз золота й срiбла, а Якiв був
самотнiм мандрiвником зi стертими до кровi стопами нiг, єди-
ним майном якого була його палиця. Як i слуга Авраама, Якiв
зупинився бiля криницi. Саме тут вiн зустрiв Рахiль, молодшу
доньку Лавана. Тепер послугу зробив Якiв, вiдкотивши каменя
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вiд криницi та напоївши худобу. Коли стало вiдомо, що вони
— родичi, Якiв отримав запрошення завiтати в дiм Лавана. Хоч
вiн прийшов iз порожнiми руками, без супроводу слуг, однак
уже за кiлька тижнiв його стараннiсть i спритнiсть виявили
себе повною мiрою, так що прибульця просили залишитися. За
домовленiстю вiн повинен був сiм рокiв служити Лавановi за
Рахiль.

За стародавнiм звичаєм наречений для затвердження шлю-
бної угоди повинен був заплатити батьковi нареченої певну
суму грошима або товаром, як дозволяли йому обставини.
Це розцiнювалося як гарантiя укладення шлюбу. Батьки вва-
жали небезпечним довiряти долю своїх дочок чоловiкам, якi
не могли матерiально забезпечити сiм’ю. Якщо вони не були
заощадливими й енергiйними у веденнi господарства, у при-
дбаннi худоби i земель, це викликало побою- вання, що вони
так i не досягнуть нiчого у життi. Для випробування тих, котрi
нiчого не мали, щоб заплатити за дружину, була передбачена
одна умова: юнаковi дозволялося служити в батька дiвчини, яку
вiн покохав; строк служби залежав вiд установленого посагу.
Коли прохач сумлiнно виконував свою службу i показав себе в
усiх вiдношеннях гiдним, йому вiддавали дiвчину за дружину,
а посаг, отриманий батьком за доньку, вручали їй, зазвичай,
пiд час весiлля. Однак у випадку з Рахiллю та Лiєю Лаван
вчинив егоїстично, утримавши в себе посаг, який їм належав;
саме це вони мали на увазi, коли перед виходом iз Месопотамiї
зазначили: «Бо ти продав нас, i справдi з’їв наше срiбло».

Цей стародавнiй звичай, хоч ним деколи й зловживали,
як це трапилося з Лаваном, мав, однак, i добрi результати.
Вимагаючи в молодого чоловiка служби за наречену, батьки[168]
запобiгали поспiшному одруженню, а це давало змогу випро-
бувати глибину його почуттiв, а також переконатися в його
здатностi утримувати сiм’ю.

В наш час багато лиха спричинено тим, що люди обирають
протилежний шлях. Часто трапляється так, що молодi люди до
одруження мають дуже мало можливостей пiзнати звички, ха-
рактери одне одного i все те, що має вiдношення до щоденного
життя; тi, що з’єднують своє життя бiля вiвтаря, виявляються,
фактично, чужими один для одного. Надто пiзно вони доходять
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висновку, що не пiдходять одне одному, i як наслiдок — стають
нещасними на все життя. Часто дружина й дiти страждають вiд
лiнощiв, безпорадностi або порочних звичок чоловiка й батька.
Якщо б, за стародавнiм звичаєм, характер молодих людей був
перевiрений до шлюбу, тодi можна було б уникнути великого
нещастя.

Сiм рокiв Якiв вiрно служив за Рахiль, i тi роки «через
любов його до неї були в його очах, як кiлька днiв». Але
егоїстичний, скупий Лаван, бажаючи втримати при собi такого
цiнного працiвника, вдався до обману, пiдмiнивши Рахiль Лiєю.
Через те, що Лiя була причетною до обману, Якiв вiдчував, що
не зможе полюбити її. У вiдповiдь на докори обуреного Якова
Лаван запропонував йому прослужити ще сiм рокiв за Рахiль.
У той же час батько наполягав на тому, щоб Якiв не проганяв
Лiю, оскiльки це було б ганьбою для сiм’ї. Так Якiв опинився
у нестерпно тяжкому становищi; врештi-решт вiн вирiшив
залишити Лiю в себе i все ж одружитися з Рахiллю. Рахiль
назавжди залишилась його коханою дружиною, та перевага,
виявлена до неї, вик- ликала заздрiсть i ревнощi, тому життя
чоловiка було отруєне постiйним суперництвом мiж сестрами-
дружинами.

Двадцять рокiв Якiв залишався в Месопотамiї, працюючи
на Лавана, котрий, незважаючи на те, що вони були родичами,
намагався скористатися усiма вигодами вiд їхнього зв’язку.
За своїх двох дочок вiн вимагав чотирнадцять рокiв тяжкої
працi, а потiм разiв десять мiняв нагороду Якову. Але Якiв
служив старанно i вiрно. Слова, сказанi ним Лавану пiд час
їхньої останньої розмови, яскраво свiдчать про ту невтомну
пильнiсть, з якою вiн захищав iнтереси свого вимогливого [169]
господаря: «Я вже двадцять рокiв iз то- бою. Вiвцi та кози
твої не давали мертвого плоду, а баранiв отари твоєї я не їв.
Розшарпаного диким звiром я не приносив до тебе, — я сам
нiс ту шкоду. Вiд мене ти домагався того, що було вкрадене
вдень або вночi. Бувало, що вдень з’їдала мене спекота, а вночi
холод, i мiй сон втiкав з моїх очей».

Удень i вночi пастир повинен був пильнувати свої отари,
їм загрожував напад розбiйникiв, а також диких звiрiв, котрi
були у великiй кiлькостi; смiливо нападаючи на отари, вони
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завдавали їм великого спустошення, якщо належним чином
не охоронялися. У Якова було чимало помiчникiв, якi дбали
про численнi отари Лавана, однак уся вiдповiдальнiсть за них
лежала на ньому. У деякi пори року вiн мусив невiдлучно бути
при отарах; у суху пору наглядав, щоб худоба не гинула вiд
спраги, а в найхолоднiшi мiсяцi — вiд сильних нiчних морозiв.
Якiв був старшим пастирем; слуги, що працювали пiд його
керiвництвом, були помiчниками. Якщо пропадала якась iз
овечок, втрата лягала на старшого пастиря; вiн же в свою чергу
суворо питав зi слуг, яким був доручений догляд за отарою,
яка погано доглядалась.

Образ старанного, турботливого пастиря, його сповнене
нiжностi спiвчуття до безпорадних iстот, довiрених його опi-
цi, використовували богонатхненнi письменники, змальовуючи
найдорогоцiннiшi iстини Євангелiя, — Христос Своїм ставлен-
ням до людей завжди порiвнювався з пастирем.

Вiн бачив, що пiсля грiхопадiння Його вiвцi приреченi на
загибель на темних дорогах грiха. Аби врятувати цих заблуд-
лих, Христос вiдмовився вiд честi та слави Отця. Вiн говорить:
«Загиблу вiвцю вiдшукаю, а сполошену поверну, поранену
перев’яжу, а хвору змiцню... Я спасу отару Свою, i вона не буде
здобиччю... i звiрина земна не жертиме їх» (Єзек.34:16, 22, 28).
Голос Христа закликає до Його кошари, яка буде «удень тiнню
вiд спеки, i захистом та укриттям вiд негоди й дощу» (Iсая
4:6). Вiн невтомно пiклується про Своїх овець. Вiн змiцнює
слабких, допомагає страждаючим, бере на руки ягнят i носить
їх на Своїх грудях. Його вiвцi люблять Його. «За чужим же не
пiдуть, а будуть утiкати вiд нього, — бо не знають вони чужого
голосу» (Йоан 10:5).[170]

Христос говорить: «Пастир добрий покладає життя своє за
овець. А наймит i той, хто не пастир, якому вiвцi не свої, коли
бачить, що вовк наближається, то кидає вiвцi й тiкає, а вовк
їх хапає й розганяє. А наймит утiкає тому, що вiн наймит i не
дбає про вiвцi. Я — Пастир добрий, i знаю Своїх, i Мої знають
Мене» (вв.11-14).

Христос — Архипастир — довiрив опiку Своєї отари служи-
телям, молодшим пастирям. Вiн велить їм працювати з такою
ж стараннiстю, з якою працював Вiн, усвiдомлюючи священ-
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ну вiдповiдальнiсть за справу, котру Вiн доручив їм. Христос
урочисто закликає їх бути вiрними, годувати отару, змiцнювати
слабких, пiдбадьорювати змучених та охороняти вiд хижих
вовкiв.

Задля спасiння овець Христос вiддав Своє життя i бажає,
щоб ця любов стала для iнших пастирiв прикладом для наслi-
дування. Проте «наймит... кому вiвцi не свої», не зацiкавлений
по-справжньому в отарi. Вiн працює тiльки задля винагороди
i дбає лише про себе. Вiн зацiкавлений переважно у власнiй
вигодi, а не в добробутi своїх пiдопiчних; у час небезпеки вiн
утече, залишивши отару.

Апостол Петро напучує молодших пастирiв: «Пасiть отару
Божу, яка у вас, доглядаючи за нею не з примусу, але добровiль-
но, не для ганебної користi, а щиро, i не пануйте над спадком
Божим, але подавайте приклад для стада» (1Петр. 5:2-3). Павло
писав: «Пильнуйте себе та всiєї отари, над якою вас пос- тавив
Святий Дух, щоб пасти Церкву Божу, яку Вiн придбав власною
кров’ю. Бо я знаю, що по моїм вiдходi увiйдуть мiж вас вовки
лютi, якi отари щадити не будуть» (Дiї 20:28-29).

Усiм тим, якi турботу й тягарi, що випадають на дОлю вiр-
ного пастиря, вважають неприємною справою, апостол докоряє
словами: «Не з примусу, але добровiльно, не для ганебної на-
живи, а щиро» (1Петр. 5:2). Усiх невiрних слуг Архипастир з
готовнiстю звiльнить. Церква Христова куплена Його кров’ю,
i кожний пастир повинен розумiти, що за овець, довiрених
йому, принесена безмежна жертва. Вiн повинен усвiдомлюва-
ти безцiнну вартiсть кожної з них i невтомно дбати про їхнє
добро. Пастир, сповнений духом Христа, наслiдуватиме Його
самовiдданий приклад, пос- тiйно пiклуючись про добробут [171]
своїх пiдопiчних; така отара стане щасливою.

Усi повиннi будуть дати ретельний звiт про своє служiння.
Господар запитає у кожного пастиря: «Де стадо, що було дане
тобi, тi пишнi твої вiвцi?» (Єрем. 13:20). Хто виявиться вiрним,
той отримає велику нагороду. «А коли Архипастир з’явиться,
то одержите нев’янучого вiнка слави» (1Петр. 5:4).

Коли Якiв, утомлений службою в Лавана, вирiшив повер-
нутися до Ханаану, вiн сказав своєму тестевi: «Вiдпусти мене,
i я пiду до свого мiсця, на свою батькiвщину. Дай же жiнок i
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дiтей моїх, що за них служив тобi, щоб я мiг пiти, бо ти знаєш
службу мою, яку я вiдбув для тебе». Але Лаван наполягав, щоб
вiн залишився, кажучи: «Я зрозумiв, що поблагословив мене
Господь через тебе». Вiн зауважив, що завдяки опiки та працi
зятя його маєток збiльшився.

Якiв сказав: «Те мале, що було в тебе до мене, розмножи-
лося i стало великим». Однак iз плином часу Лаван почав за-
здрити великому маєтковi Якова, котрий «дуже-дуже змужнiв...
I було в нього багато отар, i невольницi, i раби, i верблюди,
i осли». Сини Лавана подiляли заздрощi батька, i їхнi злiснi
розмови дiйшли до Якова. «Якiв забрав усе, що було в нашого
батька. I з того, що було в батька нашого, зробив собi все це
багатство. I зауважив Якiв з Лава нового обличчя, що вiн iнший
до нього, нiж був учора, позавчора».

Якiв давно б залишив своїх лукавих родичiв, якби не бо-
явся зустрiчi з Iсавом. Тепер вiн вiдчув ще й небезпеку з боку
Лаванових синiв, якi дивилися на його багатство як на вла-
сне i могли б удатися до спроб вiдiбрати його силою. Якiв у
великому збентеженнi та тривозi не знав, як йому вчинити.
Однак, пам’ятаючи милостивi обiтницi у Бет-Елi, вiн виклав
свою справу перед Богом i просив Його керiвництва. Увi снi вiн
отримав вiдповiдь на свою молитву: «Вернися до краю батькiв
своїх i до мiсця твого народження. А Я буду з тобою».

Вiдсутнiсть Лавана виявилася слушною нагодою для вiд-
ходу. Швидко зiбравши овець i худобу, вiдправивши її вперед,
Якiв разом зi своїми дружинами, дiтьми i слугами перепра-
вився через Єфрат, прямуючи до Плеяду, що знаходився на
кордонi Ханаану. Через три днi Лаван довi- дався про втечу[172]
i кинувся услiд, наздогнавши їх на сьомий день. Розгнiваний
Лаван готовий був силою повернути втiкачiв, на що був спро-
можний, бо перевага була на його боцi. Втiкачi опинились у
великiй небезпецi.

Лише завдяки втручанню Бога, Котрий захистив Свого
слугу, Лаван не здiйснив ворожого намiру. Я мiг би накоїти вам
лиха, — сказав Лаван, — але Бог вашого батька цiєї ночi сказав
до мене: «Вважай, не говори з Яковом анi доброго, анi злого».
Де означало, що вiн не повинен був силою повертати його або
заманювати принадними обiцянками.
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Лаван не вiддав своїм дочкам їхнього посагу i завжди по-
водився з Яковом нещиро й суворо; з притаманним йому ли-
цемiрством вiн докоряв зятевi за таємну втечу, через що вiн,
батько, втратив можливiсть влаштувати прощальний бенкет
або, принаймнi, попрощатися з дочками й онуками.

У вiдповiдь Якiв вiдверто викрив егоїзм i жадiбнiсть Лавана,
нагадавши йому про власну чеснiсть i вiрнiсть, свiдком якої
той був: «Якби не був зi мною Бог батька мого, Бог Авра- амiв,
Той, Кого боїться Iсаак, — сказав Якiв, — то тепер ти вiдiслав
би мене з порожнiми руками... Бiду мою й труд рук моїх Бог
бачив, — i розсудив учора вночi».

Лаван не мав що заперечити i запропонував укласти Заповiт
миру. Якiв погодився з цiєю пропозицiєю, i вони наскладали
великий пагорб, — кам’яну браму на знак їхнього союзу. Цю
споруду Лаван назвав Мiцпа, що означає «вартiвня». I сказав
Лаван: «Нехай наглядає Господь мiж мною I мiж тобою, коли
ми розiйдемося один вiд одного».

I сказав Лаван Якову: «Ось ця купа камiння i цей стовп,
якого поставив мiж мною й тобою. Свiдок — оцей копець, i
свiдок цей стовп, що я не перейду повз нього до тебе, i ти
не перейдеш до мене повз цю купу та цей стовп з ворожим
намiром. Розсудить мiж нами Бог Авраамiв i Бог Нахорiв, Бог
їхнього батька». Якiв поклявся Тим, Кого боявся його батько
Iсаак.

Для пiдтвердження ухвали вони влаштували бенкет. Нiч
минула в дружньому спiлкуваннi. На свiтанку Лаван зi сво-
їми людьми вирушив у дорогу. Це роздiлення поклало край
будь-яким зносинам помiж дiтьми Авраама та мешканцями
Месопотамiї. [173]



Роздiл 18. Нiч боротьби

За основу цього роздiлу взято книгу Буття, роздiли 32-33

Хоч Якiв залишив Падан-арам за божественною вказiвкою,
та все ж, йдучи дорогою, по якiй вiн, утiкач, iшов двадцять
рокiв тому, вiн був сповнений страху та недобрих передчуттiв.
Грiх, який Якiв учинив, обманувши батька, завжди був перед
ним. Божий обранець розумiв, що його тривале вигнання було
прямим наслiдком цього грiха. Такi думки не давали чоловiковi
спокою нi вдень, нi вночi, а докори сумлiння робили подорож
сумною. Побачивши вдалинi пагорби рiдного краю, патрiарх
вiдчув особливе хвилювання. Перед ним в усiх деталях постало
минуле. Разом з тим спогади про вчинений грiх переплiтали-
ся з думками про Божу милiсть, виявлену до нього, та про
божественнi обiтницi допомоги i керiвництва.

У мiру того, як подорож Якова наближалася до свого кiн-
ця, думки про Iсава викликали в нього дедалi тривожнiшi
передчуття. Пiсля втечi Якова Iсав вважав себе єдиним спад-
коємцем батькiвського маєтку. Чутки про повернення Якова
могли викликати в нього побоювання, що Якiв претендуватиме
на спадок. Тепер Iсав мiг завдати братовi багато лиха, напавши
на нього не тiльки через бажання помститися, а й щоб остато-
чно вiдстояти своє право на володiння багатством, яке вiн уже
давно вважав своїм.

I знову Господь послав Якову ознаку Своєї божественної
турботи. Коли вiн мандрував на пiвдень вiд гори Гiле- ад, два[174]
загони небесних ангелiв оточили караван, супроводжуючи його
в дорозi, немов сторожа. Якiв пригадав своє давнє видiння у
Бет-Елi, а доказ того, що божественнi посланцi, якi подарували
йому надiю та мужнiсть пiд час втечi з Ханаану, були його
хоронителями й пiд час повернення, принiс полегшення його
стурбованому серцю. I сказав вiн: «Це Божий табiр!» — i назвав
це мiсце «Маханаїм» — «два загони ангелiв», або «два табори».

166
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Однак Якiв розумiв, що все ж необхiдно подбати про вла-
сну безпеку. Тому вiдiслав послiв до брата з метою примире-
ння, навчивши їх, з якими словами мали звернутися до Iсава.
Ще до народження двох братiв було провiщено, що старший
служитиме молодшому, отож, аби спогади про це не стали
причиною озлоблення, Якiв сказав слугам, що посилає їх до
свого «пана Iсава», а вони, ставши перед ним, мали назвати
свого господаря: «Слуга твiй Якiв». Аби розвiяти побоювання,
нiби молодший брат повертається жебраком, щоб узяти свою
частину батькiвського спадку, Якiв звелiв їм сказати: «I маю я
вола та осла, i отару, i раба, i невiльницю. I я послав розказати
про це пановi моєму, щоб знайти милiсть в очах твоїх».

Проте слуги повернулися без жодної вiдповiдi, сповiщаючи,
що Iсав нiчого не сказав на дружнi слова, але в супроводi
чотирьохсот чоловiк рухається їм назустрiч. Було ясно, що
вiн вирiшив помститися. Жах охопив увесь табiр. «Якiв дуже
злякався i збентежився». Вiн уже не мiг повернути назад, а
йти вперед також боявся. Його неозброєнi, беззахиснi люди
були зовсiм не готовi до такої зустрiчi. Тому вiн роздiлив їх
на два загони: якщо один з них прийме удар на себе, iнший
матиме змогу втекти. Зi своєї численної отари брат послав
Iсаву щедрi дарунки разом iз дружнiм посланням. Вiн робив
усе, що було в його силах, аби спокутувати вину перед братом
та вiдвернути небезпеку, а тодi в покорi й розкаяннi благати про
божественний захист: Господи, що сказав Ти менi: «Вернися до
краю свого, i до мiсця свого народження, — i Я буду допомагати
тобi». Я не вартий усiх тих милостей i всiєї вiрностi, якi Ти
виявив Своєму слузi, бо тiльки зi своєю палицею перейшов я
цей Йордан, а тепер вирiс у два табори. Збережи ж мене вiд [175]
руки мого брата, вiд руки Iсава, бо боюсь я його, щоб вiн не
прийшов та не повбивав вiн мене i матерiв з дiтьми.

Вони вже пiдiйшли до рiчки Яббок, i коли настала нiч,
Якiв переправив свою сiм’ю через потiк, а сам залишився

на березi. Вiн вирiшив провести нiч у молитвi, бажаючи за-
лишитися на самотi з Богом. Лише Вiн мiг пом’якшити серце
Iсава, тiльки в Ньому була єдина надiя патрiарха.

Це була безлюдна гiрська мiсцевiсть, лiгвище диких звiрiв
та сховище для розбiйникiв i вбивць, Беззахисний, самотнiй
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Якiв у глибокому вiдчаї впав на землю. Була пiвнiч. Усе, що
було дорогим для нього в життi, знаходилось тепер далеко,
наражаючись на смертельну небезпеку. Думка про те, що саме
через його грiх над невинними людьми нависла така загроза,
була найнестерпнiшою; зi щирими благаннями та сльозами
Якiв молився Боговi. Раптом на нього опустилась чиясь сильна
рука. Гадаючи, що це ворог i хоче вiдiбрати в нього життя,
Якiв намагався вирватися з рук нападника. У темрявi вони
боролися одне з одним. Хоч не було сказано жодного слова,
Якiв напружував усi свої сили, не поступаючись нi на мить.
У боротьбi за власне життя вiн вiдчував, що свiдомiсть вини
важким тягарем гнiтить його душу; грiхи постали перед ним,
вiддаляючи вiд Бога. Охоплений страшним розпачем, вiн згадав
Божi обiтницi i вiд усього серця почав благати Божої милостi.

Боротьба тривала майже до свiтанку, аж раптом незнайо-
мець торкнувся стегна Якова, i той вiдразу ж почав кульгати.
Тiльки тепер патрiарх зрозумiв, ким був його супротивник: вiн
боровся з Небесним Посланцем i через це не мiг перемогти,
хоча й докладав майже надлюдських зусиль. Це був Христос,
«Ангел Заповiту», що явив себе Якову. Скалiчений, вiдчуваючи
гострий бiль, патрiарх не вiдпускав Його. У повному знеси-
леннi та розкаяннi вiн, припавши до Ангела, «плакав i благав
Його» (Осiя 12:5) про благословення. Вiн повинен отримати
запевнення, що його грiх прощено. Навiть фiзичний бiль не мiг
примусити його вiдмовитися вiд цiєї мети. Пiд кiнець рiшучiсть
патрiарха ста- ла ще бiльшою, а вiра — мiцнiшою та палкiшою.[176]
Намагаючись звiльнитися, Ангел наполягав: «Пусти Мене, бо
зiйшла досвiтня зоря», але Якiв вiдповiв: «Не пущу Тебе, поки
не поблагословиш мене». Якщо б у словах Якова зазвучала
хвалькувата самовпевненiсть, вiн був би вмить знищений, але
це була впевненiсть людини, яка, визнаючи власну нiкчемнiсть,
покладає надiю на Бога, Котрий вiрний у дотриманнi Свого
Заповiту.

Якiв «боровся... з Ангелом, — i перемiг» (Осiя 12:4). Своєю
покiрливiстю, розкаянням i самовiдреченням грiшна, смер-
тна людина перемогла Велич Небес. Тремтячими руками вiн
ухопився за Божi обiтницi, й Безмежна Любов не могла не
вiдповiсти на благання грiшника.
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Тепер Якiв ясно усвiдомив свою помилку, яка призвела його
до грiха, примусивши вдатися до обману, аби заволодiти правом
первородства. Тодi вiн не довiряв Божим обiтницям, а власними
силами намагався досягти того, що Бог здiйснив би Свого часу
i Своїми шляхами. На доказ того, що грiх Якова прощений,
замiсть iменi, яке нагадувало про грiх, йому було дане iнше
iм’я — на згадку про його перемогу. «Не Якiв (ошуканець) буде
вже iм’я твоє, — сказав Ангел, — але Iзраїль, бо ти змагався з
Богом i з людьми, та й перемiг».

Якiв отримав благословення, якого так прагнула його душа.
Грiх, який вiн учинив, вдавшись до хитрощiв i обману, був
прощений. Криза в його життi минула. Сумнiв, сором i докори
сумлiння донинi отруювали йому iснування, але тепер вiдбу-
деться змiна. Яким же солодким було це примирення з Богом!
Якiв уже не боявся зустрiчi з братом. Бог, Котрий простив його
грiх, мiг пом’якшити серце Iсава, щоб i той також прийняв
його розкаяння i покiрливiсть.

У той час, як Якiв боровся з Ангелом, до Iсава був посла-
ний iнший небесний вiсник. Увi снi Iсав побачив життя свого
брата за минулi двадцять рокiв, упродовж яких вiн перебував у
вигнаннi, далеко вiд батькiвського дому; вiн став свiдком горя
Якова, коли той дiзнався про смерть матерi; Iсав бачив брата в
оточеннi Божих ангелiв. Цей сон Iсав розповiв своїм воїнам,
звелiвши їм не чинити Якову жодного зла, бо Бог його батька
був з ним. [177]

Нарештi два табори зустрiлися — вiйськовi люди на чолi з
отаманом пустелi та Якiв зi своїми дружинами, дiтьми, пасту-
хами й слугами, в супроводi величезних отар овець та iншої
худоби. Спираючись на палицю, патрiарх вийшов назустрiч во-
їнам. Вiн був блiдий i пiсля нещодавньої сутички кульгав; хоча
вiн iшов повiльно, тамуючи бiль i зупиняючись на кожному
кроцi, проте його лице сяяло радiстю i миром.

Побачивши цього скалiченого страждальця, «побiг Iсав
назустрiч йому, i обняв його, i впав на шию його, i цiлував
його. I вони заплакали». Навiть серця грубих воїнiв Iсава були
зворушенi такою сценою. Незважаючи на те, що вiн розповiв
їм свiй сон, вони не могли пояснити змiну, що сталася з їхнiм
воєначальником. Хоча i зауважили немiч патрiарха, проте не
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могли навiть припустити, що саме ця слабкiсть зробила його
сильним.

Тiєї ночi болiсних мук бiля Яббоку, коли смерть уже, здава-
лося, була перед ним, Якiв усвiдомив, якою марною є людська
допомога, якою хиткою є вiра в мiць людини. Вiн побачив, що
допомогу можна очiкувати лише вiд Того, перед Ким вiн так
тяжко згрiшив. Безпорадний i недостой- ний, Якiв благав у
Бога обiтницю про Його милiсть до грiшника, який кається. Ця
обiтниця стала для нього впевненiстю в тому, що Бог простить
i прийме його. Швидше небо й земля минуться, анiж не ви-
конається це слово; саме ця вiра пiдтримувала його в час тiєї
жахливої боротьби.

Досвiд, який пережив Якiв тiєї ночi боротьби i мук, сим-
волiзує випробування, через яке повинен пройти Божий народ
напередоднi Другого приходу Христа. Пророк Єремiя, котрому
у небесному видiннi був показаний той час, писав: «Почули
ми голос страху, переляку, й немає спокою... i кожне обличчя
поблiдло. Ой горе, бо це великий день, -- немає подiбного до
нього! Це час недолi для Якова, та з нього вiн буде врятова-
ний!» (Єрем.30:5-7).

Коли заступництво Христа за людей закiнчиться, тодi роз-
почнеться час горя. Доля кожної людини вже буде вирiшена, i
бiльше не буде викупної кровi для очищення вiд грiхiв. Коли
Iсус закiнчить Своє заступницьке служiння перед Богом за
людство, тодi прозвучать урочистi слова: «Неп- раведний нехай[178]
чинить неправду ще, i нечистий нехай ще опоганюється. А
праведний нехай ще творить правду, а святий — нехай ще освя-
чується!» (Вiдкр 22:11). Тодi Божий Дух, Котрий стримував
зло, буде забраний вiд Землi. Так само, як Якову загрожувала
смерть вiд руки розгнiваного брата, так i Божий народ опини-
ться в небезпецi бути знищеним нечестивими. I як патрiарх
боровся цiлу нiч, щоб урятуватися вiд руки Iсава, так i пра-
ведники день i нiч кликатимуть до Бога про порятунок вiд
ворогiв, котрi оточуватимуть їх.

Сатана звинувачував Якова перед Божими ангелами, дома-
гаючись права знищити його за скоєний грiх; вiн пiдбурив Iсава
виступити проти нього, а протягом усiєї довгої ночi боротьби
патрiарха нагадував йому про грiх, щоб позбавити мужностi
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й примусити залишити Бога. Коли Якiв у вiдчаї вхопився за
Ангела i зi сльозами благав Його, Небесний Посланець, випро-
бовуючи його вiру, також нагадав йому про грiх i намагався
звiльнитися вiд нього. Однак це не зупинило Якова. Вiн знав,
що Бог милосердний, i повнiстю вiддався на Його милiсть. Якiв
нагадував про своє розкаяння i благав про порятунок. Згадуючи
своє минуле життя, вiн мало не впав у розпач, але не вiдпу-
скав Ангела; з голосiнням i плачем, якi свiдчили про жахливi
душевнi муки, вiн продовжував благати, доки не перемiг.

Таким буде досвiд Божого народу в його останнiй боротьбi
iз силами зла. Бог випробує їхню вiру й непохитнiсть, впев-
ненiсть у тому, що Його сила здатна врятувати їх. Сатана
намагатиметься викликати в них страх, навiюючи думки про
те, що їхнє становище безнадiйне, а грiхи надто великi, аби
бути прощеними. Вони глибоко усвiдомлюватимуть свої не-
долiки i, згадуючи власне життя, втратять усяку надiю. Але
пам’ятаючи про велику Божу милiсть, вiдчуваючи щире роз-
каяння, цi люди благатимуть Його про здiйснення обiтниць,
даних у Христi для безпомiчних грiшникiв, що каються. їхня
вiра не захитається вiд того, що вони не отримають негайної
вiдповiдi на свої молитви. Вони мiцно триматимуться Божої
сили, як Якiв тримався Ангела, а їхнi душi благатимуть: «Не
пущу Тебе, поки не поблагословиш мене». [179]

Якби Якiв спочатку не розкаявся в тому, що згрiшив, ома-
ною здобувши первородство, Бог не почув би його молитви
i навiть у Своїй милостi не зберiг би йому життя. Так i пiд
час великого горя: якщо у Божому народi залишаться якiсь
невизнанi грiхи перше, нiж жах i муки спiткають його, вiн
буде переможений; розпач уб’є їхню вiру, i вони не наважаться
благати Бога про порятунок. Хоча Божi дiти й будуть глибоко
усвiдомлювати власну негiднiсть, проте в них не залишиться
прихованих грiхiв, якi потрiбно було б викривати. їхнi про-
вини будуть змитi викупною кров’ю Христа, i вони навiть не
згадають про них.

Сатана переконує багатьох людей у тому, що Бог залишить
без уваги їхню невiрнiсть у незначних життєвих справах. Але
Своїм ставленням до Якова Господь показав, що Вiн жодним
чином не схвалює зло i не мириться з ним. Усi, котрi намага-
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тимуться виправдати або приховати свої грiхи, через що вони
залишатимуться в небесних книгах невизнаними та непро-
щеними, будуть переможенi сатаною. Чим бiльше такi люди
претендуватимуть на релiгiйнiсть, чим почеснiше становище
посiдатимуть, тим сумнiшою виявиться їхня доля в Божих очах
i тим неминучiшою буде перемога великого противника.

Однак iсторiя Якова запевняє, що Бог не залишить тих,
котрi були спокушенi згрiшити, але навернулися до Нього у
щирому розкаяннi. Завдяки самовiдреченню i непохитнiй вiрi
Якiв отримав те, чого не змiг здобути власними зусиллями.
Так Бог показав Своєму слузi, що тiльки божественна сила
i благодать можуть дати йому благословення, якого вiн так
прагнув.

Подiбним буде досвiд тих, хто житиме в останнi днi. Ото-
ченi небезпеками, охопленi розпачем, вони повиннi будуть
покладатися лише на заслуги викупної жертви. Власними зуси-
ллями ми нiчого не можемо досягти. У всiй своїй безпорадностi
та недостойностi маємо покладатися на заслуги розп’ятого i
воскреслого Спасителя. Жоден iз тих, хто чинитиме так, не
загине. Довгий чорний список наших переступiв знаходиться
перед очима Безмежного. Там повний перелiк — жодна провина
не забута. Але Той, Хто в давнину чув благання Своїх слуг,[180]
почує й нашу молитву вiри i простить нашi переступи. Вiн
обiцяв — i дотримає Свого слова.

Якiв перемiг, тому що був стiйким i рiшучим. Його до-
свiд свiдчить про силу наполегливої молитви. Саме тепер ми
повиннi засвоїти урок такої постiйної молитви i непохитної
вiри. Найбiльшi перемоги — як Церкви Христової в цiлому,
так i кожного християнина, зокрема, — не здобуваються завдя-
ки здiбностям, освiченостi, багатству чи прихильностi людей.
Дiйснi перемоги здобуваються в потаємних мiсцях у розмовi з
Богом, де щира вiра в муках внутрiшньої боротьби хапається
за могутню руку Всемогутнього.

Хто не бажає залишити усякий грiх i цiлим серцем шука-
ти Божого благословення, той не отримає його. Але всi, хто,
подiбно до Якова, мiцно триматимуться за Божi обiтницi й за-
лишатимуться такими ж непохитними й наполегливими, як вiн,
переможуть, як перемiг Якiв. «Хiба Бог не захистить вибраних
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Своїх, що волають до Нього день i нiч, хоч i бариться захищати
їх? Кажу вам, що Вiн захистить їх скоро» (Лука 18:7-8) [181]



Роздiл 19. Повернення до Ханаану

За основу цього роздiлу взято книгу Буття, роздiли 34-35, 37

Перейшовши Йордан, Якiв «прибув щасливо до мiста Си-
хем у краї Ханаанському» (Бут.33:18). Таким чином, молитва
патрiарха у Бет-Елi про те, щоб Бог привiв його в мирi до рiдно-
го краю, була здiйснена. Деякий час вiн мешкав у Сихемськiй
долинi. Саме тут Авраам бiльше, нiж сто рокiв тому, вперше
розташувався табором, спорудив свiй перший жертiвник на
Обiтованiй землi. Тут Якiв «купив кусок поля, де поставив на-
мета свого, з рук синiв Гамора, батька Сихема, за сто срiбнякiв.
I поставив там жертiвника, i назвав його: Ел-Елогей-Iзраїль,
— Господь,

Бог Iзраїля» (в.19-20). Якiв, подiбно до Авраама; поста-
вив жертiвника Господевi бiля свого намета, скликаючи щодня
домочадцiв до вранiшньої й вечiрньої жертви. Там вiн також
викопав криницю, прийшовши до якої через сiмнадцять столiть,
Син Якова — Спаситель, i вiдпочиваючи одного спекотного по-
лудня, розповiдав Своїм зачудованим слухачам про «Джерело
тiєї води, що тече в життя вiчне» (Йоан 4:14).

Перебування Якова та його синiв у Сихемi закiнчилося на-
сильством i кровопролиттям. Його єдина донька зазнала ганьби
та горя, а двоє її братiв вдалися до вбивства; усе мiсто було
зруйноване i знищене у вiдплату за беззаконня, яке вчинив нео-
бачний юнак. Початком подiй, що призвели до таких жахливих
наслiдкiв, був учинок доньки Якова, котра «вийшла... щоб по-[182]
дивитися на дочок того краю», наражаючи себе на небезпеку
безбожного товариства.

Хто шукає задоволень серед людей, якi не бояться Бога,
той ступає на територiю сатани, накликаючи на себе спокуси.

Пiдступна жорстокiсть Симеона та Левiя не була безпiд-
ставною, проте їхня розправа над мешканцями Сихема була
тяжким грiхом. Вони старанно приховували свої намi- ри вiд
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Якова, i звiстка про помсту сповнила його жахом. Засмуче-
ний обманом i насильством з боку своїх синiв, вiн тiльки й
спромiгся сказати: «Ви завдали менi горя, бо зробили мене
ненависним для мешканцiв цього краю... Ми люди нечисленнi,
а вони зберуться та й поб’ють мене, i буду знищений я та мiй
дiм». Але про його сум та огиду до цього кривавого злочину
свiдчать також слова, сказанi ним з цього приводу майже через
п’ятдесят рокiв, на смертнiй постелi в Єгиптi: «Симеон i Ле-
вiй — брати, їхня зброя — знаряддя насильства. Хай до їхньої
змови не входить душа моя, i нехай не прилучиться слава моя
до їх громади... Проклятий нехай буде гнiв їхнiй, бо вiн був
запеклим, та їхня лютiсть, бо тяжка вона!» (Бут.49:5-7).

Якiв розумiв: те, що сталось, викликало глибоке принижен-
ня. Його сини виявили жорстокiсть i обман. В його таборi були
такi, що вклонялися фальшивим богам; iдолопоклонство пев-
ною мiрою пустило корiння навiть у його сiм’ї. Чи не вчинить
iз ними Бог так, як вони на те заслуговували, чи не вiддасть їх
на помсту навколишнiм народам?

У той час коли Якова пригнiчували цi переживання, Господь
звелiв йому вирушити на пiвдень, до Бет-Елу. Думка про це
мiсце нагадала патрiарховi не тiльки його видiння, в якому вiн
бачив ангелiв i чув Божi обiтницi милостi, а й про те, як вiн
там поклявся, що Господь буде його Богом. Якiв вирiшив: перш
нiж вони прийдуть на те священне мiсце, його дiм повинен
очиститися вiд опоганення iдолами. Тому всiм, хто був у його
таборi, вiн звелiв: «Усуньте чужинних богiв, якi є серед вас, i
очистьтеся, i змiнiть свою одiж. Встаньмо, i йдiм до Бет-Елу, i
зроблю я там жертiвника Боговi, Котрий вiдповiв менi в день
мого утиску, i був зi мною в дорозi, якою ходив я». [183]

З глибоким хвилюванням Якiв знову розповiв iсторiю пер-
ших вiдвiдин Бет-Елу: як вiн залишив батькiвський дiм само-
тнiм утiкачем, рятуючи своє життя, i як Господь з’явився йому
в нiчному видiннi. Коли Якiв згадав, як незвично Бог повiвся з
ним, у нього потеплiло на душi.

Його дiти також були зворушенi цiєю упокорюючою силою;
вiн використав найефективнiший засiб, аби пiдготувати їх до
поклонiння Боговi, коли вони прийдуть до Бет- Елу. «I вони
вiддали Якову всiх чужинних богiв, якi були в їхнiх руках, i
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сережки, що в їхнiх вухах, а Якiв сховав їх пiд дубом, що перед
Сихемом».

Бог наслав страх на мешканцiв тiєї землi, так що вони
не вдалися до жодної спроби помститися за кровопролиття в
Сихемi. Без перешкод мандрiвники прибули до Бет-Елу.

Тут Господь знову з’явився Якову i повторив йому обiтницю
Заповiту: «I поставив Якiв пам’ятника на тому мiсцi, де Вiн
говорив iз ним, пам’ятника кам’яного».

У Бет-Елi Якова спiткала гiрка втрата — смерть Девори,
нянi Ревекки, котра разом зi своєю господинею прийшла з Ме-
сопотамiї до Ханаанської землi й уже довгий час була членом
сiм’ї його батька, користуючись повагою та пошаною. Прису-
тнiсть цiєї лiтньої жiнки була для Якова дорогоцiнною ланкою,
що з’єднувала його з дитинством, особливо з матiр’ю, яка так
нiжно i палко любила його. Похорон Девори став настiльки
сумною подiєю, що дуб, пiд яким її поховали, став називатись
«дубом плачу». Не можна залишити поза увагою того, що спов-
нене вiрного служiння життя Девори, а також горе, яким стала
втрата цього друга сiм’ї, стали гiдними того, щоб пам’ять про
них була збережена на сторiнках Слова Божого.

Бет-Ел знаходився на вiддалi лише двох днiв шляху вiд
Хеврону, але Якова в цей час спiткало велике горе — смерть
Рахiлi. Чотирнадцять рокiв вiн служив за неї, i через його
кохання праця не здавалася йому важкою. Наскiльки глибоким
i сильним було це почуття, видно з того, що через багато
рокiв у Єгиптi, коли Якiв лежав при смертi i Йосиф прийшов
вiдвiдати свого батька, патрiарх, згадуючи своє життя, сказав:
«коли я прийшов з Ладану, померла на моє нещастя Ра- хiль у[184]
краї ханаанськiм на дорозi, коли було вже зовсiм недалеко до
Ефрати. I я поховав її там, при дорозi до Ефрати» (Бут.48:7).
Утрата Рахiлi була особливим епiзодом, про який вiн згадав в
iсторiї його довгого та неспокiйного життя.

Перед смертю Рахiль народила другого сина. Вже прощаю-
чись з життям, вона назвала дитину Бен-Онi, «син мого болю».
Але батько дав йому iм’я Венiямин, що значить «син моєї пра-
вицi», або «моя сила». Рахiль поховали там, де вона померла,
спорудивши на тому мiсцi пам’ятник.
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По дорозi до Єфрату ще один злочин лiг темною плямою
на родину Якова, внаслiдок чого Рувим, первородний син був
позбавлений переваги i почестей первородства.

Нарештi подорож Якова пiдiйшла до кiнця, «коли прийшов
вiн до Iсаака, свого батька, до Мамре, тобто Хеврону, де жив
Авраам та Iсаак». Тут вiн залишався до смертi свого батька.
Для Iсаака, немiчного та незрячого, сповнене доброти й уваги
ставлення сина, котрий так довго був вiдсутнiм, стало потiхою
в самотньому, позначеному тяжкими втратами життi.

Якiв та Iсав зустрiлися бiля смертного ложа батька. Колись
старший брат чекав такої нагоди як можливостi помс- титися,
але з того часу його почуття зазнали великої змiни. Якiв, цiл-
ком задоволений духовними благословеннями первородства,
вiдмовився вiд батькiвського багатства, яке переходило йому
як спадок на користь старшого брата. Це була та єдина спад-
щина, яку цiнував i якої так прагнув Iсав. Вони вже не мали
один до одного заздрощiв або ненавистi, однак розлучилися;
Iсав рушив до гори Сеїр. Щедрий на благословення Бог, окрiм
духовного скарбу, якого вiн так прагнув, дарував Якову i земне
багатство. Маєток обох братiв був таким великим, що вони не
могли «пробувати разом, i край їх тимчасового замешкання не
мiг вмiстити їх через їхню худобу». Ця розлука вiдповiдала
божественному намiру щодо Якова. Оскiльки в релiгiйних вi-
руваннях братiв була велика розбiжнiсть, краще для них було
жити окремо.

Iсав i Якiв однаковою мiрою отримали пiзнання про Бога,
обидва мали змогу ходити дорогами Його Заповiдей i кори-
стуватися Його ласкою; однак це не було їхнiм спiль- ним [185]
бажанням. Брати пiшли рiзними дорогами, вiдстань мiж ними
ставала дедалi глибшою та ширшою.

Те, що Iсав був позбавлений благословення спасiння, не
було результатом упередженого Божого вибору. Дари Його
благодатi через Христа доступнi для всiх. Не iснує iншого
вибору, окрiм того, який робить сама людина i який може
призвести її до загибелi. Бог виклав у Своєму Словi умови,
додержуючись яких кожна душа може отримати вiчне життя;
це — послух Його Заповiдям через вiру в Христа.
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Бог надає перевагу характеру, який узгоджується з Його
Законом; кожний, хто вiдповiдатиме нормам Його вимог, увiйде
до Царства Слави. Сам Христос сказав: «Хто вiрує в Сина, той
має вiчне життя; а хто в Сина не вiрує, той життя не побачить»
(Йоан 3:36). Не кожен, хто каже до Мене: «Господи, Господи!»,
увiйде в Царство Небесне, але той, хто виконує волю Мого
Отця, що на небi (Матв. 7:21). А у книзi Вiдкриття Вiн прого-
лошує: «Блаженнi тi, котрi додержуються Заповiдей Його, щоб
мати право доступу до дерева життя i увiйти ворiтьми в мiсто»
(Вiдкр.22:14). Саме про такий вибiр, що має вiдношення до
спасiння людини, говорить Слово Боже.

Кожна душа, яка зi страхом i трепетом здiйснює своє спасi-
ння, вважається обраною. Обраним є той, хто, зодягнувшись
у повну зброю Божу, змагатиметься добрим подвигом вiри.
Обраним можна вважати того, хто пильнуватиме в молитвi,
дослiджуватиме Писання i уникатиме спокус. Обраним є той,
хто збереже вiру i виконуватиме кожне слово, що виходить
iз Божих уст. Умови викуплення пропонуються всiм, однак
його результатами користуватимуться тi, хто пiдкорився цим
умовам.

Iсав знехтував благословеннями Заповiту. Вiн бiльше цiну-
вав дочаснi скарби, нiж духовнi блага, тому й отримав те, чого
прагнув. Його вiдокремлення вiд Божого народу стало наслiд-
ком зробленого ним свiдомого вибору. Якiв обрав спадщину
вiри. Вiн намагався отримати її за допомогою хитрощiв, пiдсту-
пу та обману, але Бог подбав про те, щоб його грiх послужив
для його виправлення. Проте, незважаючи на всi гiркi досвiди
наступних рокiв, Якiв нiколи не вiдхилявся вiд власної мети[186]
i не вiдмовлявся вiд свого вибору. Вiн зрозумiв: удаючись до
людських засобiв i хитрощiв з метою отримання благословення,
вiн цим самим воював з Богом. Пiсля тiєї ночi боротьби бiля
Яббоку Якiв став iншою людиною. Вiд його самовпевненостi
не залишилося й слiду, а отже, й вiд колишнього лукавства.
Замiсть хитрощiв i обману його життя вiдзначалося простотою
та правдивiстю. Вiн засвоїв важливий урок — спиратися на ру-
ку Всемогутнього, серед випробувань та нещасть з покiрнiстю
приймати Божу волю. Все негiдне у його характерi загинуло у
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полум’ї вогненної печi, справжнє золото було очищене, i вiра
Авраама та Iсаака вiдобразилась у життi Якова в усiй повнотi.

Грiх Якова та низка подiй, до яких вiн призвiв, звичайно,
справили свiй лихий вплив, принiсши гiркi плоди в характерi
та життi його синiв. Ставши дорослими, вони виявили глибокi
пороки. Наслiдки багатоженства наклали вiдбиток на сiм’ю. Це
страшне зло висушило джерело любовi i послабило найсвящен-
нiшi узи. Ревнощi матерiв робили гiркими сiмейнi стосунки;
дiти виросли лихими i свавiльними, завдаючи батьковi чимало
клопоту й горя.

Однак серед них був один, котрий дуже вiдрiзнявся вдачею,
— Йосиф, старший син Рахiлi, рiдкiсна фiзична краса якого,
здавалося, була вiдображенням внутрiшньої краси душi та
духа. Цнотливий, енергiйний та життєрадiсний характер юнака
свiдчив про непохитнi моральнi принципи. Вiн прислухався до
повчань батька i пiдкорявся Боговi. Якостi, якi пiзнiше зробили
його славним у Єгиптi, — делiкатнiсть, вiрнiсть i правдивiсть,
— виявляли себе у його щоденному життi. Залишившись без
матерi, вiн горнувся до батька, даруючи йому свою любов та
нiжнiсть; i Якiв усiм серцем полюбив дитину, що народилась
йому в старостi. Вiн «любив Йосифа над усiх дiтей своїх».

Проте навiть це нiжне почуття стало причиною лиха та
суму. Якiв вчинив необачно, показавши, що вiддає перевагу
Йосифовi; це викликало ревнощi його iнших синiв. Йосифа
глибоко турбували недобрi вчинки братiв, однак його лагiднi
умовляння ще бiльше розпалювали їхню ненависть та обурен- [187]
ня. Йосиф не мiг дивитися, як вони грiшать проти Бога, i тому
про все розповiв батьковi, сподiваючись, що своїм авторитетом
той вплине на синiв i вони виправляться.

Якiв намагався не викликати в них гнiву своєю рiзкiстю або
суворiстю. З глибоким почуттям вiн висловлював стурбованiсть
за дiтей, благаючи їх iз повагою поставитись до його сивини:
не ганьбити його iменi й, що найголовнiше, — не зневажати
Бога своїм нешанобливим ставленням до Божих Заповiдей.

Засоромленi тим, що їхня нечестива поведiнка стала вi-
домою, брати Йосифа вдали, нiби розкаюються, приховуючи
свої справжнi почуття, i стали ще жорстокiшими пiсля цього
викриття.
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Подарунок, необачно зроблений батьком Йосифовi, — доро-
гий одяг, тунiка, яку зазвичай носили знатнi люди, — послужив
для його синiв ще одним доказом його особливої прихильностi,
викликавши пiдозру, що батько має намiр, обiйшовши стар-
ших дiтей, вiддати первородство синовi Рахiлi. їхня злiсть ще
бiльше зросла, коли одного разу хлопчик розповiв старшим
братам свiй сон. «Ото ми в’яжемо снопи серед поля, — сказав
вiн, — i ось мiй снiп почав вставати, та й став. I ось навкруги
вашi снопи, — та й вклоняються сноповi моєму».

«Чи справдi ти царюватимеш над нами, чи справдi воло-
дiтимеш нами?» — вигукнули його брати, сповненi гнiву i
заздрощiв.

Незабаром Йосифовi приснився ще один сон, схожий на
попереднiй, котрий вiн також розповiв їм: «... Ось сонце, мi-
сяць та одинадцять зiрок вклоняються менi». Цей сон, як i
попереднiй, був витлумачений без особливих зусиль. Батько,
присутнiй при цьому, сказав iз докором: «Що то за сон, що
снився тобi? Чи справдi прийдемо ми, я та матiр твоя i брати
твої, щоб уклонитися тобi до землi?». Незважаючи на удавану
суворiсть слiв, Якiв вiрив у те, що Господь вiдкриває Йосифовi
майбутнє.

Вродливе обличчя юнака, що стояв перед братами, сяяло вiд
натхнення Святого Духа, i вони не могли дивитися на нього без
захоплення. Але брати не бажали залишити свої лихi дороги i
зненавидiли чистоту, яка стала докором їхнiм грiхам. В їхнiх[188]
серцях був присутнiй той самий дух, який колись впливав на
Каїна.

У пошуках пасовиськ для отар брати змушенi були пере-
ходити з мiсця на мiсце i часто мiсяцями не бували вдома.
Незабаром пiсля цього випадку вони вирушили до землi, яку
їхнiй батько придбав у Сихемi. Час минав, але вiд них не бу-
ло жодних вiдомостей, i батько почав побоюватись за їхню
безпеку, пам’ятаючи про жорстокiсть, з якою вони колись по-
ставилися до мешканцiв Сихема. Тому вiн послав Йосифа, щоб
той розшукав їх i повiдомив йому, як їм ведеться. Якби Якiв
знав про справжнi почуття своїх синiв щодо Йосифа, то нiколи
не дозволив би йому залишатися наодинцi з братами, але вони
старанно усе це приховували.
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З радiсним серцем Йосиф попрощався з батьком. Анi ста-
рий чоловiк, анi юнак навiть не здогадувалися про те, якi подiї
матимуть мiсце перед тим, як вони зустрiнуться знову. Коли
пiсля довгої, самотньої подорожi Йосиф прибув до Сихема,
вiн не знайшов там анi братiв, анi їхнiх отар. Розпитавши про
них, вiн вирушив до Дотаїна. Йосиф уже пройшов бiльше п’ят-
десяти миль, i необхiдно було подолати ще п’ятнадцять; але
вiн поспiшав, забувши про втому. Вiн бажав швидше поба-
чити своїх братiв, котрих, незважаючи на їхню жорстокiсть,
продовжував любити, i розвiяти батькiвську тривогу.

Брати помiтили його наближення, але їхнi серця, сповненi
лютої ненавистi, не пом’якшились вiд думки про довгу дорогу,
яку Йосиф пройшов, аби побачити їх, про його втому i голод,
про вияв гостинностi та братерської любовi, яких вiн чекав
вiд них. Побачивши одяг Йосифа, що свiдчив про особливу
батькiвську любов до нього, вони сповнилися шаленства: «Ось
iде сновидець!» — глузливо вигукнули вони. Заздрощi i бажа-
ння помсти, якi вони так довго виношували, тепер повнiстю
опанували ними. Давайте вб’ємо його, — вирiшили вони, — i
вкинемо до однiєї з ям, та й скажемо: «Дикий звiр з’їв його!» I
побачимо, що буде з його снами.

Якби не Рувим, вони виконали б свiй намiр. Йому забракло
духу стати спiвучасником у вбивствi брата, i вiн запро- пону- [189]
вав укинути його до ями, залишивши там на загибель; сам же
крадькома мав намiр врятувати Йосифа i повернути батьковi.
Умовивши всiх погодитися з його пропозицiєю, Рувим зали-
шив їх, побоюючись, що не зможе приховати своїх почуттiв i
справжнi намiри стануть очевидними.

Йосиф наблизився до братiв, не пiдозрюючи про небезпеку;
вiн тiшився, що довгi пошуки увiнчалися успiхом, але його
охопив жах, коли замiсть очiкуваного привiтання вiн зустрiв
сердитi, мстивi погляди. Юнака схопили, зiрвали з нього одяг.
Насмiшки та погрози вказували на те, що Йосифа чекає смерть.
На його благання нiхто не звертав уваги. Вiн опинився повнi-
стю у владi цих знавiснiлих людей. Волочачи по землi, його
грубо притягли до глибокої ями i вкинули в неї. Переконавшись
у тому, що вiн не зможе звiдти втекти, брати залишили його
помирати з голоду, в той час як самi «сiли попоїсти хлiба».
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Проте декому з них було не по собi; не всi вiдчували за-
доволення вiд помсти. Незабаром вдалинi брати побачили по-
дорожуючих. Це був караван iзмаїльтян, що проживали за
Йорданом; вони прямували до Єгипту з прянощами та iншим
товаром. Нараз Юда запропонував продати брата цим куп- цям-
язичникам, замiсть того щоб залишити його в ямi на загибель.
Усунувши його таким чином зi своєї дороги, брати залишаться
чистими вiд його кровi. «Бо вiн брат нам, — наполягав вiн, —
вiн наше тiло». Усi погодилися з такою пропозицiєю, i Йосифа
швидко витягли з ями.

Коли юнак побачив купцiв, страхiтлива правда постала пе-
ред ним у всiй повнотi. Доля раба була страшнiшою за смерть.
Охоплений жахом, вiн благав то одного, то iншого з братiв, але
даремно. Декотрi навiть мали почуття жалю, але страх бути
висмiяними примушував їх мовчати. Кожний усвiдомлював, що
вони зайшли надто далеко, щоб вiдступати. Якщо пощадити
Йосифа, вiн, безперечно, розповiсть про все батьковi, котрий
не подарує їм жорстокого поводження з улюбленим сином.
Закам’янiвши серцями, залишаючись глухими до благань, вони
вiддали Йосифа до рук купцiв-язичникiв. Караван рушив, i
незабаром вони втратили його з поля зору.[190]

Рувим повернувся до ями, але Йосифа там не було. Стри-
вожений, вiдчуваючи докори сумлiння, вiн роздер свiй одяг i,
звертаючись до братiв, вигукнув: «Немає хлопця! А я, — куди я
пiду?» Довiдавшись про долю Йосифа та зрозумiвши, що його
вже не повернути, Рувим змушений був приєднатися до решти
братiв у спробi приховати свою провину. Зарiзавши козеня,
вони вмочили одяг Йосифа у його кров i принесли батьковi,
говорячи, нiбито знайшли цю рiч в полi й побоюються, чи
часом це не одяг їхнього брата. «Пiзнай-но, — сказали вони,
— чи це не вбрання твого сина?» Вони з жахом чекали цiєї
хвилини, та все ж не були готовими до такого несамовитого
болю, безмежного горя, свiдками якого їм довелося стати. Це
«вбрання мого сина... — сказав Якiв. — Дикий звiр його з’їв...
Справдi розшарпаний Йосиф!» Даремно сини i доньки нама-
галися потiшити його. «I роздер Якiв одiж свою, i зодягнув
веретище на стегна свої, i багато днiв справляв жалобу по
синовi своєму». Час, здавалося, не принiс полегшення його
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горю. «У жалобi зiйду я до сина мого в шеол», — довго чувся
зойк розпачу. Молодi люди, жахаючись свого вчинку, однак,
боячись докорiв батька, продовжували приховувати свою вину,
яка тепер здавалася їм незмiрно великою. [191]



Роздiл 20. Йосиф у Єгиптi

За основу цього роздiлу взято книгу Буття, роздiли 39-41

А тим часом Йосиф разом iз тими, кому вiн тепер належав,
прямував до Єгипту. Караван рухався в пiвденному напрямку
до кордонiв Ханаану, i хлопець здалеку мiг навiть бачити пагор-
би, серед яких розташувалися намети його батька. У самотностi
та невимовному горi вiн гiрко заридав, згадавши люблячого
батька. I знову в його уявi постала сцена, що мала мiсце в
Дотаїнi. Юнак бачив навiжених братiв, вiдчував на собi їхнi
лютi погляди.

В його пам’ятi ще звучали дошкульнi образи у вiдповiдь на
його вiдчайдушнi благання. Вiд думки про майбутнє в нього
завмирало серце. Яка ж змiна вiдбулася в його життi — улю-
блений син став нiкчемним, безпорадним рабом! Що чекало
на нього в чужiй країнi, — самотнього, без друзiв i близьких?
На якийсь час Йосифом заволодiло безнадiйне почуття горя та
страху. Але за Божим Провидiнням навiть це переживання по-
винно було стати для нього благословенням. За декiлька годин
вiн засвоїв те, чого не мiг би навчитися за усi роки. Батько,
незважаючи на сильну i нiжну любов до сина, завдав йому
шкоди через свою пристрасть та поблажливе ставлення до ньо-
го. Переваги, якi вiн так немудро надавав йому, викликали гнiв
у його братiв i пiдштовхнули їх на жорстокий вчинок, який
розлучив його з домом. Наслiдки цього також позначились
i на його характерi. Тепер доведеться виправляти допущенi
помил- ки. Вiн уже ставав самовпевненим та вибагливим. Зви-[192]
кнувши до нiжної батькiвської опiки, юнак вiдчував, що не
готовий боротися з труднощами, якi чекали на нього у гiркому,
позбавленому тепла життi чужинця та раба.

Тодi подумки Йосиф звернувся до Бога свого батька. З ди-
тинства вiн був навчений любити i боятися Його. Не раз у
наметi батька вiн чув розповiдь про видiння, яке бачив Якiв,

184
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коли залишив свiй дiм як вигнанець i втiкач. Вiн знав про Го-
споднi обiтницi для Якова, а також про те, як вони здiйснилися,
коли в скрутну годину з’явилися Божi ангели, аби навчити,
потiшити та захистити його.

Йосиф знав про Божу любов, яка подбала про Вiдкупителя
для людей. Тепер усi цi дорогоцiннi науки ясно постали в
його пам’ятi. Йосиф вiрив, що Бог його батькiв залишиться i
його Богом. У ту хвилину вiн повнiстю вiддав себе Господевi.
Хоронитель Iзраїлю не залишив його в землi вигнання.

Йосиф iз трепетом поставив перед собою високу мету —
залишитися вiрним Боговi за будь-яких обставин i чинити
так, як личить пiдданому Небесного Царя. Вiн цiлим серцем
служитиме Господевi, стiйко переноситиме випробування, що
випадуть на його долю, та вiрно виконуватиме всi обов’язки.
Цей день став поворотним у життi Йосифа. Пов’язанi з ним
жахливi подiї перетворили розпещеного юнака на вдумливого,
смiливого та витриманого мужа.

Прибувши до Єгипту, купцi продали Йосифа Потiфа- ровi,
начальниковi царської охорони, на службi в котрого вiн перебу-
вав аж десять рокiв. Тут на його долю випали неабиякi спокуси.
Вiн жив серед iдолопоклонникiв. Ушанування фальшивих бо-
гiв, яке вiдбувалося з царською пишнiстю, стало частиною
культури цiєї багатої та найбiльш розвинутої на той час цивiлi-
зацiї. Однак Йосиф зберiг свою простоту i вiрнiсть Боговi. З
усiх бокiв його оточували пороки, але вiн нiби не помiчав їх.
Вiн не дозволяв своїм думкам зосереджуватися на забороне-
них темах. Бажання завоювати прихильнiсть єгиптян не могло
примусити його приховувати власнi переконання. Якщо б вiн
спробував це зробити, то був би переможений спокусою, але
вiн не со- ромився релiгiї батькiв i не докладав найменших [193]
зусиль, аби приховати своє поклонiння Єговi.

«I був Господь з Йосифом, а вiн став щасливим чоловiком...
I побачив його пан, що Господь з ним i що в усьому, що вiн
робить, Господь щастить рукам його». З дня на день довiр’я
Потiфара до Йосифа зростало, i врештi-решт вiн зробив його
доморядником усього свого маєтку. «I вiн позоста- вив усе, що
мав, у руцi Йосифовiй. I не знав вiн при ньому нiчого, окрiм
хлiба, що їв».
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Помiтнi успiхи та вдача, з якою закiнчувалася кожна спра-
ва, доручена Йосифовi, не були результатом якогось чуда: йо-
го працьовитiсть, дбайливiсть та енергiйнiсть завершувались
божественним благословенням. Йосиф пояснював свої успi-
хи Божою милiстю; i навiть його госпо- дар-iдолопоклонник
вважав, що в цьому приховується таємниця його нечуваного
процвiтання. Однак без наполегливих, цiлеспрямованих зусиль
неможливо досягти успiху.

Бог був прославлений вiрнiстю Свого слуги. Божий намiр
полягав у тому, щоб на тлi iдолопоклонства чистота i праве-
днiсть вiруючого в Бога юнака становила разючий контраст i
щоб, таким чином, серед темряви язичництва засяяло свiтло
небесної благодатi. Благородство, делiкатнiсть i вiрнiсть Йо-
сифа завоювали серце царедворця, котрий почав дивитися на
нього швидше як на сина, а не раба. Спiлкуючись з високо-
поставленими вченими мужами, юнак вивчав мови, отримав
знання в галузi науки та веденнi справ, здобувши таким чином
освiту, необхiдну для майбутнього прем’єр-мiнiстра.

Однак доброчеснiсть i вiра Йосифа мали пройти через
вогненне випробування. Дружина його господаря намагалася
схилити молодого чоловiка до порушення Божого Закону. Досi
Йосиф залишався чистим вiд розтлiння, яке великою мiрою
процвiтало в цiй язичницькiй країнi; але ця спокуса виявилась
несподiваною, сильною та звабливою, — як вiн поведеться те-
пер? Йосиф добре розумiв, до чого призведе опiр. З одного
боку, на нього чекали приховування правди, прихильнiсть жiн-
ки, подарунки, а з iншого— ганьба, ув’язнення, а то й смерть.
Усе його майбутнє залежало вiд рiшен- ня, яке вiн обере в цю[194]
хвилину. Чи переможе принцип? Чи залишиться Йосиф i надалi
вiрним Боговi? З невимовною тривогою ангели спостерiгали
за цiєю сценою.

Вiдповiдь Йосифа свiдчить про силу релiгiйних принципiв.
Вiн виправдає довiр’я свого земного господаря i залишиться
вiрним Небесному Господевi, чого б це йому не коштувало.
Багато хто дозволяють собi перед всевидющим Богом i святими
ангелами те, чого не наважилися б зробити в присутностi
людей, але перша думка Йосифа була про Бога. «Як же я
вчиню це велике зло i згрiшу перед Богом?» — сказав вiн.
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Якщо б ми завжди усвiдомлювали, що Бог бачить усе, що
робимо i говоримо, та що Вiн веде точний запис наших слiв
i вчинкiв, з яким пiзнiше нам доведеться зустрiтися, тодi ми
боялися б згрiшити. Нехай юнаки та дiвчата пам’ятають: де б
вони не перебували i що б не робили, — вони знаходяться у
Божiй присутностi. Жодний наш учинок не залишиться непомi-
ченим. Ми не можемо приховати нашi дороги вiд Всевишнього.
Людськi закони, хоч часом i суворi, часто порушуються, що
залишається непомiченим, а отже, безкарним. Однак цього не
можна сказати про Божий Закон. Грiшник не сховається навiть
пiд покровом найтемнiшої ночi. Хоч вiн, можливо, вважає, що
його нiхто не бачить, однак для кожного вчинку є невидимий
свiдок. Навiть сердечнi намiри вiдкритi божественному зору.
Кож- ний вчинок, слово i думка людини визначаються з такою
точнiстю, нiби в цiлому свiтi iснує лише ця людина i увага
Небес зосереджена тiльки на нiй.

Йосиф постраждав через свою чистоту, оскiльки його спо-
кусниця помстилася йому, звинувативши в огидному злочинi,
пiсля чого вiн був кинутий до в’язницi. Якби Потiфар повiрив
у звинувачення, висунуте його дружиною проти Йосифа, мо-
лодий єврей поплатився б життям; але скромнiсть i чеснiсть,
якими постiйно вiдзначалась поведiнка Йосифа, свiдчили про
його невиннiсть. I все ж, щоб врятувати репутацiю дому дер-
жавного сановника, Йосиф був знеславлений i позбавлений
волi.

Спочатку тюремники дуже суворо поводилися з Йосифом.
Псалмист говорить: «Кайданами мучили ноги йо- го, залiзо [195]
ввiйшло в його тiло, аж до часу виповнення слова Його; слово
Господнє його випробувало» (Псал. 105:18-19). Свiтло характе-
ру Йосифа сяяло навiть у темрявi в’язницi. Вiн зберiг тверду
вiру та терпiння. Хоча за багаторiчне i вiрне служiння з ним
повелися досить жорстоко, це не зробило його замкнутим i не-
довiрливим. Вiн був сповнений миру, що є плодом невинностi
й чистого сумлiння; Йосиф вiддав свою справу Боговi. Вiн не
думав про образи, якi були завданi йому, забув про своє горе,
намагаючись полегшувати страждання iнших. Навiть у в’язни-
цi вiн знайшов для себе заняття. Бог визначив йому пройти
пiдготовку в школi скорбот, щоб пiзнiше використати його для



188 Патрiархи i пророки

бiльш корисної справи; i вiн не ухилявся вiд необхiдного йому
виховання. Ставши у в’язницi свiдком пригноблення й тира-
нiї, дивлячись на наслiдки, до яких призводить IУIО- чин, вiн
навчився справедливостi, спiвчуттю та милостi, що допомогло
йому в майбутньому мудро й милосердно користуватися своєю
владою.

Поступово молодий чоловiк завоював довiр’я начальника
тюремного дому, i згодом усi в’язнi були вiдданi пiд нагляд Йо-
сифа. Його поведiнка у в’язницi — чеснiсть, якою вiдзначалося
його повсякденне життя, та спiвчуття до тих, котрi переживали
горе i розпач, — вiдкрили шлях до майбутнього добробуту та
слави Йосифа.

Кожний промiнь свiтла, який ми проливаємо на iнших,
повертається до нас. Кожне добре та спiвчутливе слово, сказане
засумованим, кожна спроба полегшити долю пригноблених,
кожний дар нужденному стануть благословенням для того, хто
чинить це вiд щирого серця!

До в’язницi за якусь провину були вкинутi пекар i чашник
царя, i Йосиф був приставлений до них як наглядач. Одно-
го ранку, зауваживши їхнi сумнi обличчя, Йосиф спiвчутливо
поцiкавився причиною смутку. Виявилося, що кожний з них
бачив надзвичайний сон, i їм хотiлося дiзнатися про його зна-
чення. «Чи ж не в Бога вiдгадки? — сказав Йосиф. — Розкажiть
менi». Коли кожний розповiв свiй сон, Йосиф пояснив їм, що
вони означають: через три днi чашник посяде своє колишнє
мiсце i, як ранiше, пода- ватиме фараоновi чашу з вином, а[196]
пекаря, за царським наказом, стратять. В обох випадках усе
сталося так, як i було передречено.

Фараонiв чашник був надзвичайно вдячний Йосифовi як
за потiшаюче тлумачення сну, так i за доброту, неодноразово
виявлену до нього. Йосиф, посилаючись на своє несправедливе
ув’язнення, зворушливо просив згадати про його справу пе-
ред фараоном. «Тiльки ж згадай про мене, як буде тобi добре,
— сказав вiн, — i зроби милiсть менi: згадай про мене перед
фараоном, i виведи мене з цього дому. Бо я, справдi, вкрадений
iз Краю єврейського, та й тут я не зробив нiчого, щоб мене
вкинути до цiєї ями». Сон старшого дворецького збувся з усiма
подробицями, але коли йому знову була явлена милiсть, вiн
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забув про свого благодiйника. Ще два роки Йосиф залишався
в’язнем. Надiя, що зародилася в його серцi, поступово зга-
сла; окрiм iнших мук, йому завдала болю гiркота людської
невдячностi.

Однак божественна рука вже простягнулась, щоб вiдчинити
в’язничнi ворота. В одну нiч правитель Єгипту побачив два сни,
якi, найiмовiрнiше, вказували на одну й ту ж подiю i, здавалося,
вiщували якесь велике лихо. Вiн не мiг зрозумiти їхнього зна-
чення, i це не давало йому спокою. Ворожбити й мудрецi його
царства не могли витлумачити цих снiв. Збентеження та розпач
фараона зростали, i весь палац був охоплений жахом. Загальне
хвилювання нагадало старшому дворецькому про його власний
сон, вiдтак вiн згадав i про Йосифа, вiдчув докори сумлiння
за свою забудькуватiсть i невдячнiсть. Вiн одразу ж розповiв
царевi про свiй сон, сон старшого пекаря, а також, як вони були
витлумаченi в’язнем-євреєм i це пророкування здiйснилося.

Для фараона вважалось принизливим звертатися за допо-
могою до чужинця й раба, а не до ворожбитiв i мудрецiв свого
царства, але вiн був готовий скористатися послугами будь-кого,
аби тiльки отримати душевний спокiй. Негайно послали за Йо-
сифом. Скинувши iз себе в’язничний одяг, Йосиф поголився i
постригся, оскiльки його волосся за час перебування у в’язницi
дуже вiдросло. Пiсля цього Йосифа повели до фараона. [197]

I промовив фараон до Йосифа: «Снився менi сон, та нема
того, хто б вiдгадав його. А я чув про тебе, ти можеш вислухати
сон i вiдгадати його». А Йосиф сказав до фараона:

«Не я — Бог дасть у вiдповiдь мир фараоновi». Вiдповiдь
Йосифа свiдчила про його смирення та вiру в Бога. Вiн скромно
вiдмовився вiд честi, яку виявляли до нього як до мудреця. «Це
не моє». Тiльки Бог може вiдкривати таємницi.

Тодi фараон розповiв свої сни: «Ось я стою на березi Рiчки.
I ось виходять iз Нiлу сiм корiв ситих i гарних на вигляд. I вони
паслися на лузi. Але за ними виходять сiм корiв iнших, марних
та дуже поганих виглядом i худих тiлом. Таких бридких, як
вони, я не бачив у всiй країнi Єгипетськiй. I тi поганi та худi
корови пожерли сiм корiв перших, ситих.

Та хоч вони їх з’їли, та не було й знаку, що вони ввiйшли до
черева їхнього, — i вигляд їхнiй був поганий, як напочатку. I я
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прокинувся. А потiм побачив я у снi знов, аж ось вилонюються
з одного стебла сiм колоскiв повних i добрих.

Та ось виростає за ними сiм iнших колоскiв, сухих, тонких,
спалених схiдним вiтром. I проковтнули тi тонкi колоски сiм
колоскiв добрих. Я розповiв це ворожбитам, але немає такого,
хто б менi роз’яснив».

«Сон фараонiв — один вiн, — сказав Йосиф. — Що Бог ро-
бить, те Вiн звiстив фараоновi...» Мало бути сiм рокiв великого
достатку. Врожаї з полiв та садiв будуть, як нiколи, багатими.
Пiсля цього прийдуть сiм рокiв голоду. «Iне буде видно того
достатку в краї через голод, що настане потiм, бо вiн буде дуже
тяжкий»... Повторення сну було доказом того, що така подiя
станеться неодмiнно i то найближчим часом. «Отож, — про-
довжував вiн, — нехай фараон призначить чоловiка розумного
й мудрого, i нехай поставить його над єгипетською землею.
Нехай фараон настановить урядникiв над країною, i нехай за
сiм лiт достатку збирають п’ятину врожаю єгипетської землi. I
нехай вони позбирають усю їжу тих добрих рокiв, що прихо-
дять, i нехай вони зсипають збiжжя пiд керiвництво фараона,
для їжi по мiстах, i нехай зберiгають. I буде та їжа про запас
для краю на сiм голодних рокiв». Пояснення було настiльки ро-
зумним i логiчним, а порада, дана Йосифом, такою зва- женою[198]
та мудрою, що в достовiрностi не виникало жодних сумнiвiв.
Але кому можна довiрити виконання цього плану? Вiд того,
наскiльки мудро буде зроблено вибiр, залежала доля народу.
Фараон був стривожений. Деякий час вирiшувалося питання
призначення. Вiд старшого дворецького монарх довiдався про
мудрiсть i розважливiсть Йосифа, виявленi ним в управлiннi
в’язницею; було очевидно, що вiн володiє неабиякими органiза-
торськими здiбностями. Чашник, вiдчуваючи докори сумлiння,
намагався спокутувати власну невдячнiсть, вихваляючи сво-
го благодiйника; подальшi розпитування фараона пiдтвердили
правдивiсть його слiв. В усьому царствi не знайшлося iншого
мужа, крiм Йосифа, який володiв мудрiстю виявити небезпеку,
що загрожувала царству, та вказати на необхiднiсть приготува-
ння до неї. Цар переконався, що саме вiн був тiєю людиною,
котра якнайкраще здiйснить запропонованi ним особисто пла-
ни. Було очевидним, що на ньому спочиває божественна сила i
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серед царських сановникiв немає нiкого, хто змiг би успiшно
провадити державнi справи пiд час кризи. Те, що вiн єврей i
раб, було несуттєвим порiвняно з його очевидною мудрiстю та
зваженим судженням. «Чи знайдеться чоловiк, як оцей, що Дух
Божий у нiм?» — сказав цар своїм радникам.

Призначення було погоджене i, на превеликий свiй подив,
Йосиф почув слова: «Оскiльки Бог вiдкрив тобi це все, то
немає такого розумного й мудрого, як ти. Ти будеш над домом
моїм, а слiв твоїх уст буде слухатися увесь народ мiй. Тiльки
троном я буду вищим вiд тебе». Пiсля цього фараон надiлив
його атрибутами, якi вказували на високе становище. I зняв
фараон персня зi своєї руки, та й дав його на руку Йосифовi, i
зодягнув його в одежу вiсонну, а на шию йому повiсив золотого
ланцюга. I зробив, що вiн їздив його другим повозом, i кричали
перед обличчям його: «Кланяйтеся!».

«Вiн поставив його господарем над домом своїм i управи-
телем над усiм маєтком своїм, щоб вiн наглядав за царськими
вельможами i повчав дорадникiв його мудростi» (Псал. 105:21-
22). Йосиф був узятий iз в’язницi, щоб обiйняти високу посаду
правителя усiєї єгипетської землi. Це [199]

була вельми почесна посада, однак пов’язана з труднощами
та небезпеками.

Кожен, хто посiдає високе становище, перебуває в небезпе-
цi. Як пiд час бурi залишаються неушкодженими невибагливi
квiти долини, в той час як величнi дерева, що зростають на
верхiв’ях гiр, бувають вирванi з корiнням, так i люди, котрi
зберiгають чеснiсть i чистоту в непростих обставинах життя,
можуть впасти через спокуси, до яких призводять земна слава
та почестi.

Але характер Йосифа залишився незмiнним як пiд час не-
долi, так i пiд час добробуту. I у в’язницi, i в палацi фараона
вiн не втратив своєї вiрностi Боговi. Залишаючись чужинцем в
язичницькiй землi, розлучений зi своїми рiдними, котрi покло-
нялися Боговi, вiн щиро вiрив, що божественна рука спрямовує
його кроки; вiдчуваючи постiйну залежнiсть вiд Бога, вiн ста-
ранно виконував свої обов’язки. Завдяки Йосифовi фараон i
визначнi мужi Єгипту дiзналися про правдивого Бога; i хоч во-
ни залишалися iдолопоклонниками, однак навчилися поважати
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принципи, якi зауважували втiленими в життi та характерi того,
хто поклонявся Єговi.

Яким чином Йосиф зумiв набути таку мудрiсть, непохи-
тнiсть характеру та праведнiсть? З раннього дитинства вiн
навчився пiдкорятися голосу обов’язку, а не власним бажан-
ням; чеснiсть, дитяче довiр’я та благородство характеру юнака
принесли гiднi плоди в зрiлому вiцi. Чисте, скромне життя
сприяло енергiйному розвитковi як фiзичних, так i розумових
сил. Спiлкування з Богом через споглядання Його творiння,
роздуми про величнi iстини, довiренi спадкоємцям вiри, пiд-
носили й ушляхетнювали його духовну природу, розширяючи
кругозiр i змiцнюючи розум, чого не могла б зробити жодна
iнша освiта. Чесне ставлення до обов’язкiв будь-якої посади
— вiд найскром- нiшої до найвищої — розвинуло здiбностi Йо-
сифа, зробивши придатним виконувати його високе служiння.
Хто живе в гармонiї з волею Творця, розвине в собi найдоско-
налiший i найблагороднiший характер. «Страх Господнiй — це
мудрiсть, а вiдступ вiд злого — це розум» (Йов. 28:28).[200]

Лише дехто розумiє, який вплив справляють життєвi дрi-
бницi на формування характеру. Усе, до чого ми маємо вiд-
ношення, не позбавлене значення. Рiзноманiтнi обставини, з
якими щодня зустрiчаємось, призначенi для випробування на-
шої вiрностi; вони готують нас до виконання бiльших завдань.
Вiрнiсть принципам, виявлена в щоденному життi, привчає ста-
вити вимоги обов’язку вище за власнi бажання i спонукання.
Душа, яка пройшла таке виховання, не захитається у виборi
мiж добром i злом, як тремтяча од вiтру тростина. Такi люди
залишаються вiрними своєму обов’язку, оскiльки привчили
себе до вiрностi та правдивостi. Вiрнiсть у найменшому дає їм
силу бути вiрними i у великому.

Праведний характер дорожчий за офiрське золото. Без ньо-
го нiхто не зможе бути звеличеним i вшанованим. Але характер
не передається по спадковостi. Його неможливо придбати за
грошi. Висока мораль i прекраснi душевнi якостi — не ви-
падковiсть. Найбiльшi дари не матимуть цiнностi, якщо їх не
вдосконалювати. Формування шляхетного характеру є справою
цiлого життя. Його здобувають наполегливiстю та стараннi-
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стю. Бог надає можливостi, а успiх залежить вiд того, як вони
будуть використанi. [201]



Роздiл 21. Йосиф та його брати

За основу цього роздiлу взято книгу Буття, роздiли 41:54-56;
42-50

З початком урожайних рокiв розгорнулися приготуван- ня
до голоду, що мав надiйти. В усiх головних мiстах Єгипту пiд
керiвництвом Йосифа були спорудженi величезнi сховища i
проводилося необхiдне приготування для збереження надли-
шкiв очiкуваного врожаю. Це робили впродовж семи рокiв
достатку, аж поки збiжжя, зiбраного в сховищах, було так бага-
то, що його перестали рахувати.

Аж ось настали сiм рокiв голоду, якi передрiк Йосиф. I
настав голод по всiх краях, а в єгипетськiй країнi був хлiб.

Коли ж зголоднiла уся єгипетська країна, народ став звер-
татись до фараона, вимагаючи хлiба. I сказав фараон усьому
Єгиптовi: «Iдiть до Йосифа. Що вiн вам скаже, те робiть.

I був той голод на всiй поверхнi землi. I вiдчинив Йосиф
усе, що було в них, i продавав поживу Єгиптовi».

Голод поширився i на Ханаанську землю, став особливо
вiдчутним в тiй частинi країни, де проживав Якiв. Довiдавшись
про великi запаси, зробленi єгипетським фараоном, десять
синiв Якова вирушили в дорогу, щоб купити хлiба.

Коли вони прийшли до Єгипту, їх разом з iншими спря-
мували до царського управляючого. «Та й уклонилися йому
обличчям до землi. I впiзнав Йосиф братiв своїх, а вони не
впiзнали його». Фараон змiнив його єврейське iм’я на iнше,
до того ж як мало був подiбний прем’єр-мiнiстр Єгипту до
пiдлiтка, якого вони продали iзмаїльтянам! Коли Йосиф поба-[202]
чив своїх братiв, якi вклонилися йому, вiн пригадав свої сни,
i перед його очима постали картини минулого. Вiд його про-
никливого погляду не сховалося й те, що мiж ними не було
Венiямина. Невже й вiн став жертвою пiдступної жорстокостi
цих безжалiсних людей? Вiн вирiшив дiзнатися правду. «Ви

194
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шпигуни, — суворо сказав вiн до них, — ви прибули вивiдати
слабi мiсця цiєї землi».

А вони вiдповiли: «Нi, пане наш, раби твої прибули купити
їжi. Ми всi — сини одного чоловiка, ми правдивi. Раби твої не
були шпигунами». Йосифовi хотiлося знати, чи вони й надалi
залишилися такими ж зухвалими, як тодi, коли вiн жив з ними,
а також отримати якiсь вiдомостi про родину. Однак вiн чудово
знав, якими неправдивими можуть бути їхнi слова. Йосиф
повторив своє звинувачення, а вони вiдповiли: «Дванадцятеро
твоїх рабiв — брати ми, сини одного чоловiка в ханаанському
краї. А наймолодший тепер iз батьком нашим, а одного нема».

Удаючи, що вiн сумнiвається в правдивостi їхнiх слiв та
все ще вважає їх шпигунами, правитель заявив, що випробує
їх; вони змушенi будуть залишитися в Єгиптi, а один iз них
нехай пiде та приведе сюди молодшого брата. Якщо вони не
погодяться на таку умову, до них поставляться як до шпигунiв.
Але сини Якова не могли погодитися з такою пропозицiєю,
оскiльки для виконання її знадобиться багато часу, а їхнi сiм’ї
будуть приреченi на голод; та й хто ж iз них наважиться ви-
рушити сам у дорогу, залишивши братiв у в’язницi? Що вiн
скаже батьковi? Було очевидно, що їх стратять або зроблять
рабами, а як ще й Венiямин прийде сюди, то, мабуть, лише
для того, щоб роздiлити їхню долю. Вони вирiшили краще
залишитися i страждати разом, анiж завдати батьковi нового
горя, забравши в нього єдиного сина, що залишився. Братiв
вкинули до в’язницi, де вони перебували три днi.

За той час, коли Йосиф був у розлуцi з братами, сини
Якова дуже змiнилися. Колись заздрiснi, бунтiвливi, лукавi,
жорстокi, мстивi, вони, зазнавши лиха, стали виявляти такi
якостi характеру, як безкорисливiсть, щирiсть у вiдносинах
один iз одним, вiдданiсть батьковi, авторитет якого визнавали, [203]
незважаючи на те, що самi вже досягли зрiлого вiку.

Три днi в єгипетськiй в’язницi брати провели в гiрких
роздумах про свої минулi грiхи. Якщо не приведуть Венiями-
на, то їх обов’язково звинуватять у шпигунствi, а вони майже
не сподiвалися, що батько погодиться вiдпустити Венiями-
на. Третього дня Йосиф прикликав братiв до себе. Вiн не

наважувався затримувати їх довше. Його батько, уся родина i
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без того вже, напевно, страждали вiд голоду. «Зробiть от що — i
залишитеся живиш, — сказав Вiн, — бо я боюся Бога. Якщо ви
правдивi, то нехай один брат ваш буде у в’язнений в темницi,
а ви йдiть, занесiть хлiб для заспокоєння голоду ваших домiв.
А свого наймолодшого брата приведiть до мене, — i будуть
потвердженi вашi слова, — ви не повмираєте».

На цю пропозицiю вони погодилися, хоча й висловлюва-
ли побоювання, що батько не вiдпустить з ними Венiями- на.
Йосиф розмовляв з ними через перекладача, а тому, не пiдо-
зрюючи, що правитель їх розумiє, вiльно перемовлялися мiж
собою в його присутностi. Вони картали себе за жорстоке по-
водження з Йосифом: «Справдi, виннi ми за нашого брата, бо
бачили недолю душi його, коли вiн благав нас, а ми не послу-
хали. Тому то прийшло це нещастя на нас!» Рувим, котрий
мав намiр звiльнити його в Дотаїнi, додав: «Чи не говорив я
вам, кажучи: не грiшiть проти хлопця, — та ви не послухали.
А оце й кров його жадається». Йосиф, слухаючи цi розмови,
не мiг приховати своїх почуттiв; вiн вийшов i гiрко заплакав.
Повернувшись, звелiв зв’язати Симеона та вiдвести його до
в’язницi. Вибiр випав на Симеона, оскiльки вiн був пiдбурюва-
чем i головною дiючою особою пiд час жорстокого поводження
зi своїм братом.

Перш нiж вiдпустити братiв, Йосиф звелiв забезпечити їх
зерном i таємно вiд них покласти грошi кожному в його мiшок.
їм також видали корм для тварин на зворотний шлях. Дорогою
один з них вiдкрив мiшок i з подивом виявив у ньому вузлик
зi срiблом. Почувши про це, усi стривожилися i полякалися,
запитуючи один в одного: «Що це Бог нам зробив?» Чи був
це знак Господньої милостi, чи Вiн бажає покарати їх за їхнi
грiхи, стягнувши на них нове лихо? Брати знали, що Бог бачив[204]
усi грiхи, i вважали, що тепер карає за них.

З нетерпiнням Якiв чекав на повернення своїх синiв; i
коли вони прибули, увесь стан зiбрався навколо них, жадiбно
слухаючи розповiдi про те, що трапилося. Тривога i важке
передчуття сповнили кожне серце. Здавалося, що за вчинками
єгипетського правителя приховувався якийсь лихий задум; їхнi
побоювання пiдтвердились, коли, вiдкривши свої мiшки, брати
виявили в них чужi грошi. Старий батько з розпачем вигукнув:
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«Ви позбавили мене дiтей: Йосифа нема, i Симеона нема, а
тепер Венiямина заберете? Усе те на мене!» Рувим вiдповiв:
«Двох синiв моїх уб’єш, коли не приведу його до тебе! Дай же
його на вiдповiдальнiсть мою, а я поверну його до тебе». Та
цi нерозважливi слова не заспокоїли Якова. Його вiдповiддю
було: «Не пiде з вами мiй син, бо брат його помер, а вiн сам
позостався... А трапиться з ним нещастя в дорозi, якою пiдете,
то в смутку зведете мою сивину до шеолу!»

Однак посуха тривала й далi, i з плином часу запаси хлiба,
привезеного з Єгипту, майже вичерпалися. Сини Якова добре
розумiли, що повертатися до Єгипту без Венiямина було мар-
ною справою. В них ще жеврiла надiя на те, що батько змiнить
своє рiшення, i мовчки очiкували розв’язки. Усе густiшою ста-
вала тiнь неминучого голоду; на занепокоєних обличчях своїх
близьких старець читав загальну потребу, i нарештi сказав:
«Пiдiть, купiть нам трохи їжi!»

Юда вiдповiв: «Як ти вiдпустиш брата нашого з нами, то
ми пiдемо й купимо їжi. А якщо не пошлеш, не пiдемо, бо
чоловiк той сказав нам: Не побачите лиця мого без вашого
брата з вами». Зауваживши вагання батька, вiн продовжував:
«Пошли ж юнака зi мною, i встаньмо, та й ходiм, i будемо
жити, i не повмираємо i ми, i ти, i нашi дiти». Вiн сказав, що
бере на себе вiдповiдальнiсть за свого брата i готовий, щоб
провина залишилася на ньому по всi днi, якщо вiн не приведе
Венiямина додому.

Якiв бiльше не мiг наполягати на своєму i звелiв синам
збиратися в дорогу. Вiн наказав їм також узяти для правителя
дарунок, на який можна було спромогтися в їхнiй спустошливiй
голодом землi: «Трохи бальзаму, i трохи меду, пахощiв, i ладану, [205]
дактилiв, i мигдалiв», — а також подвiйну суму грошей. «А
брата вашого заберiть, — i встаньте, iдiть до того мужа». Коли
сини вже були готовi вирушити в цю непевну подорож, старий
батько пiднявся i, звiвши до неба руки, помолився: «А Бог
Всемогутнiй нехай дасть вам милосердя перед лицем цього
мужа, i нехай вiн вiдпустить iншого вашого брата й Венiямина.
А менi, якщо вже бути бездiтним, то нехай я буду бездiтним».

Знову брати прибули до Єгипту i стали перед Йосифом. I
коли той побачив Венiямина, сина своєї матерi, його охопило
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глибоке хвилювання. Однак, приховавши власнi почуття, Йо-
сиф звелiв привести їх до себе додому та приготувати обiд.
Прибувши до палацу правителя, брати дуже стривожилися,
побоюючись, що з них спитають за грошi, знайденi в мiшках.
Вони вважали, що це було влаштовано навмисне — як привiд,
щоб зробити їх рабами. У вiдчаї вони почали радитися з до-
моправителем Йосифа, розповiвши йому про обставини свого
приходу до Єгипту, а на доказ власної невинностi сказали, що
принесли назад грошi, знайденi в їхнiх мiшках, а також i грошi
для купiвлi нового зерна, додавши при цьому: «Ми не знаємо,
хто поклав наше срiбло до наших мiшкiв». Той чоловiк вiдповiв
їм: «Мир вам! Не бiйтеся! Бог ваш i Бог вашого батька дав вам
скарб до ваших мiшкiв. Срiбло ваше прийшло до мене». Вони
заспокоїлися, i коли Симеон, звiльнений з в’язницi, приєднався
до них, вiдчули, що справдi Бог милостивий до них.

Коли правитель знову зустрiвся з ними, вони, пiдносячи
дарунки, покiрно «поклонилися йому до землi». I знову Йосиф
згадав свої сни i, привiтавши гостей, поспiшив запитати: «Чи
усе гаразд з вашим старим батьком, про якого ви розповiдали?
Чи вiн ще живий?» — «Гаразд рабовi твоєму, батьковi нашому.
Ще вiн живий,» — почулось у вiдповiдь, i брати знову вклони-
лися йому. Тодi погляд Йосифа зупинився на Венiяминовi, i вiн
запитав: «Чи це є ваш наймолодший брат, про якого ви менi
розповiдали?.. Нехай Бог буде милостивий до тебе, мiй сину!»
I, бiльше не в змозi подолати почуття нiжностi, вiн нiчого не
мiг сказати, — «i, ввiйшовши до iншої кiмнати, заплакав там».[206]

Опанувавши собою, Йосиф повернувся, i бенкет розпочав-
ся. За звичаєм, єгиптянам не дозволялося вживати їжу разом
iз чужинцями. Тому синiв Якова посадили за окремий стiл.
Йосиф, вiдповiдно до свого високого становища, їв окремо, а
єгиптяни також мали окремi столи. Коли всi посiдали, брати
були здивованi, побачивши, що їм подавали їжу у вiдповiдно-
стi з вiком. Йосиф «посилав страви вiд себе до них», причому
Венiяминовi призначалось уп’ятеро бiльше, нiж iншим. Вияв-
ляючи Венiяминовi знаки уваги, Йосиф мав на метi довiдатися,
чи не ставляться вони до меншого брата з тiєю ж заздрiстю
i ненавистю, яку колись виявляли до нього? Усе ще не пiдо-
зрюючи, що Йосиф розумiє їхню мову, брати продовжували
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перемовлятися мiж собою. Таким чином вiн мав можливiсть
дiзнатись про їхнi справжнi почуття. Однак Йосиф ще раз хотiв
випробувати їх, i перед тим, як спорядити в дорогу, наказав
покласти свою срiбну чашу у мiшок наймолодшого брата.

З радiстю брати вирушили в дорогу. Симеон i Венiямин
також були з ними, тварини навантаженi зерном, а тому всi
вiдчували, що щасливо уникнули небезпек, якi, здавалось, пе-
реслiдували їх. Але як тiльки брати дiйшли до околицi мiста,
їх наздогнав управляючий Йосифа з категоричним запитанням:
«Нащо ви заплатили злом за добро? Хiба це не та чаша, що з
неї п’є пан мiй, i що нею вiн вiщує? I зле ви зробили, що вчи-
нили таке». Вважалося, що ця чаша має властивiсть визначати,
чи є в речовинi, що знаходилась в нiй, отрута. За тих часiв
такий посуд високо цiнувався як захист вiд отруєння з метою
вбивства.

У вiдповiдь на звинувачення управляючого мандрiвники
промовили: «Нащо пан наш говорить такi слова? Далеке рабам
твоїм, щоб учинити таке. Те ж срiбло, що знайшли ми в отворах
наших мiшкiв, ми вернули тобi з краю Ханаанського. Тож як
би ми могли вкрасти з дому пана твого срiбло чи золото? У
кого iз рабiв твоїх чаша буде знайдена, той помре, а ми також
станемо рабами нашому пановi» — «Тож як ви сказали, так
нехай i буде! — вiдказав управляючий. — У кого чаша буде
знайдена, той стане менi за раба, а ви будете чистi». [207]

Вiдразу ж розпочався обшук. «I поспiшно поспускали вони
кожен свого мiшка», i управляючий оглянув кожного, починаю-
чи вiд Рувима i до наймолодшого. Чаша була знайдена в мiшку
Венiямина.

Брати роздерли свiй одяг на знак крайнього розпачу i по-
вiльно рушили до мiста. Через дану ними обiцянку Венi- ямин
був приречений на довiчне рабство. Вони пiшли за управля-
ючим до палацу i, побачивши правителя, який ще був там,
попадали перед ним на землю. «Що це за вчинок ви зробили?
— запитав той. — Хiба ви не знали, що такий муж, як я, справдi
вiдгадає?» Цими словами Йосиф намагався примусити їх зi-
знатися у своєму грiху. Вiн нiколи не претендував на те, що
володiє силою вiщування, але хотiв, аби вони повiрили, що вiн
може читати таємницi їхнього життя.
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Юда вiдповiв: «Що нам сказати пановi нашому? Що гово-
рити? Чим виправдатись? Бог знайшов провину твоїх рабiв!
Ось ми раби пановi нашому, i ми, i той, в руках якого була
знайдена чаша».

«Далеке менi те, що хочете зробити ви, — почулось у вiдпо-
вiдь. — Чоловiк, в руцi котрого була знайдена чаша, — вiн буде
менi рабом! А ви йдiть iз миром до вашого батька».

У глибокому розпачi Юда наблизився до правителя i благав:
«О мiй пане, нехай скаже раб твiй слово до вух пана свого, i
нехай не палає гнiв твiй на раба твого, бо ти такий, як фараон».
Зворушливими, красномовними словами вiн змалював горе
батька, котрий втратив Йосифа, та його небажання вiдпустити
з ними до Єгипту Венiямина, бо вiн був його єдиним сином,
що залишився вiд Рахiлi, яку Якiв так нiжно кохав. «А тепер, —
продовжував вiн, — коли я прийду до раба твого, мого батька, а
юнака не буде з нами, — а душа його зв’язана з душею хлопця,
— то, коли вiн побачить, що юнака немає, то помре. I зведуть
твої раби сивину раба твого, нашого батька, у смутку до шеолу.
Бо раб твiй поручився за юнака батьковi своєму, кажучи: Коли
я не приведу його до тебе, то згрiшу перед батьком своїм на
всi днi! Тепер отже благаю тебе, нехай же твiй раб залишиться
замiсть юнака невiльником пановi моєму. А юнак нехай iде зi
своїми братами! Бо ж як я прийду до батька свого, коли юнака[208]
зо мною не буде? Не хочу бачити того нещастя, що спiткає
мого батька».

Йосиф був задоволений. Вiн побачив у своїх братах плоди
щирого розкаяння. Вислухавши благородне прохання Юди,
вiн наказав, щоб усi, окрiм братiв, вийшли, i тодi, ридаючи
вигукнув: «Я — Йосиф... Чи живий ще мiй батько?..»

Вiд страху й подиву брати стояли як укопанi. Невже ж
то цей правитель Єгипту був їхнiм братом Йосифом, якому
вони заздрили i хотiли вбити, продавши врештi-решт як раба?
Вони пригадали своє жорстоке ставлення до нього. Згадали, як
глузували з його снiв та намагалися не допустити виконання.
Разом з тим у їх здiйсненнi прийняли безпосередню участь;
були повнiстю в його владi, i Йосиф, напевно, помститься за
вчинене йому зло.
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Зауваживши їхню розгубленiсть, Йосиф лагiдно сказав:
«Пiдiйдiть же до мене!» Коли брати пiдiйшли, вiн сказав: «Я
Йосиф, ваш брат, якого ви продали до Єгипту. Тепер же не
сумуйте, i нехай не буде жалю в ваших очах через те, що
ви продали мене сюди, бо це Бог послав мене перед вами
для збереження вашого життя». Усвiдомлюючи, що вони вже
досить настраждалися за свою жорстокiсть до нього, Йосиф,
з притаманним йому благородством, намагався розвiяти їхнiй
страх i звiльнити вiд гiрких докорiв сумлiння.

«Бо ось два роки, — продовжував вiн, — голоду на землi, i
ще буде п’ять рокiв: не буде нi оранки, нi жнив. I послав мене
Бог перед вами зберегти вас на землi, i зберегти ваше життя
великим визволенням. Виходить тепер, — не ви послали мене
сюди, а Бог. I Вiн зробив мене батьком фараоновi, владикою
усього дому його та управителем усього краю Єгипетського.
Поспiшiть, i йдiть до батька мого, та й скажiть йому: отак
говорить син твiй Йосиф: Бог зробив мене володарем усього
Єгипту. Прийди ж до мене, не гайся! I осядеш у землi Гошен, i
будеш коло мене ти, i дiти твої, i дiти дiтей твоїх, i дрiбна та
велика худоба твоя, i все, що твоє. Я буду утримувати тебе там,
бо голод продовжуватиметься ще п’ять рокiв, аби не потрапив
ти у злиднi, твiй дiм, i все, що твоє. I ось очi вашi й очi брата
мого Венiямина бачать, що це мої уста говорять до вас... I
припав вiн на шию Венiямину, братовi своєму, та й заплакав, i
Венiямин плакав на шиї його. I цiлував вiн усiх братiв своїх, i [209]
плакав з ними... А пiсля того розмовляли брати його з ним».
Вони покiрно визнали свiй грiх i благали у нього прощення.
Брати довго мучилися через болiснi докори сумлiння i тепер
тiшилися, що їхнiй брат живий.

Вiстка про те, що сталося, швидко дiйшла до фараона, ко-
трий, бажаючи вiддячити Йосифовi, пiдтвердив запрошення,
дане правителем для його сiм’ї, словами: «Добро усього Єги-
петського краю — ваше». Брати вирушили додому зi щедрими
запасами провiзiї, з возами та всiм необхiдним для переїзду
їхнiх родин i слуг до Єгипту. Венiямина Йосиф обдарував ко-
штовними дарунками бiльше за всiх. Побоюючись, щоб мiж
ними дорогою додому не виникло суперечки, вiн дав їм наказ:
«Не сварiться в дорозi!»
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Сини Якова повернулися до батька з радiсною вiсткою:
«Йосиф ще живий, i... вiн владарює над усiм Єгипетським
краєм». Спочатку старий батько був приголомшений, бо не мiг
повiрити в почуте; але побачивши цiлу валку возiв, нав’ючених
тварин та Венiямина, котрий знову був бiля нього, вiн пере-
конався, що це правда, i в поривi великої радостi вигукнув:
«Досить! Ще живий Йосиф, мiй син! Пiду ж та побачу його,
поки помру!»

Десятьом братам довелося ще раз принизити себе. Тепер
вони визнали перед батьком той обман та жорстокiсть, якi
вже стiльки рокiв отруювали i його, i їхнє життя. Якiв не
пiдозрював синiв у такому огидному вчинку, але побачивши,
що все вийшло на добро, простив i благословив своїх грiшних
дiтей.

Незабаром батько i його сини, їхнi родини, а також худоба
та безлiч слуг вирушили до Єгипту. З радiсним серцем вони
здiйснювали свою мандрiвку, i коли прибули до Беер- Шеви,
патрiарх принiс жертви подяки, благаючи Господа послати їм
запевнення в тому, що Вiн буде супроводжувати їх. У нiчному
видiннi Якiв почув божественне слово: «Не бiйся пiти до Єги-
пту, бо Я зроблю тебе там великим народом. Я пiду з тобою до
Єгипту, i Я також виведу тебе звiдти».

Запевнення: «Не бiйся пiти до Єгипту, бо Я зроблю тебе
там великим народом», — мало дуже велике значення. Авра-[210]
амовi була дана обiтниця, що його потомство стане незлiчен-
ним, як небеснi зорi, але вибраний народ намножувався все
ще повiльно. До того ж в землi Ханаанськiй не було умов для
становлення нацiї, яка була передречена Богом. Вони жили
серед язичницьких племен, якi мали перебувати там до «че-
твертого поколiння». Якщо б нащадкам Iзраїля довелося стати
в Ханаанi численним народом, то для цього їм потрiбно було
або прогнати мешканцiв цього краю, або ж розселитися по-
мiж ними. Перша умова, згiдно з божественним планом, була
неможливою, а змiшавшись iз хананеями, вони опинилися б
у небезпецi впасти в iдолопоклонство. В Єгиптi ж були усi
умови для здiйснення божественного задуму. Родюча, рясно
зрошувана частина землi, яка була надана їм, сприяла їхньому
швидкому зростанню. Вiдраза, яку викликало в єгиптян їхнє
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заняття, — «для Єгипту кожен пастух отари — огида», — до-
зволяла їм залишатися вiдокремленим, особливим народом, не
брати жодної участi в iдолопоклонствi Єгипту.

Досягши кордонiв Єгипту, мандрiвники вiдразу ж рушили
до землi Гошен. Туди прибув i Йосиф на колiсницi, у супроводi
царського почту. Однак вiн забув про все: i про пишнiсть, яка
його оточувала, i своє високе становище; лише одна думка
володiла цiлим його єством, лише одне палке бажання спов-
нювало серце. Коли Йосиф побачив мандрiвникiв, що набли-
жалися, почуття любовi, яке вiн приборкував стiльки довгих
рокiв, спалахнуло з новою силою. Зiскочивши з колiсницi, вiн
поспiшив назустрiч батьковi. I впав йому на шию, та й плакав
довго... I промовив Iзраїль до Йосифа: «Нехай тепер я помру,
побачивши обличчя твоє, бо ти ще живий!.

Йосиф узяв зi собою п’ятьох братiв, щоб представити їх
фараоновi та отримати вiд нього дозвiл на землю, яка мала ста-
ти мiсцем проживання в майбутньому. З почуттям вдячностi до
свого прем’єр-мiнiстра монарх мiг удостоїти їх честi обiйняти
певнi державнi посади; але Йосиф, вiрний поклонник Єгови,
намагався уберегти своїх братiв вiд спокус, на якi вони могли
б наражатися при дворi язичницького фараона, тому порадив
чоловiкам чесно вiдповiсти на запитання царя щодо їхнього
роду занять. Сини Якова прислу- халися до його поради, обе- [211]
режно зробивши натяк на те, що вони лише на деякий час
прийшли до цiєї землi i не збираються назавжди оселятися
тут, зберiгаючи, таким чином, за собою право залишити країну
будь-якого часу. Фараон вiддав їм для проживання, як i обiцяв,
«найлiпше мiсце цього краю» — країну Гошен.

Незабаром пiсля прибуття Йосиф привiв до фараона свого
батька. Для патрiарха було незвично опинитися в царських
палатах; однак вiн постiйно спiлкувався з Наймогутнiшим
Царем серед величної природи, i тепер, усвiдомлюючи таку
перевагу, звiв руки i поблагословив фараона.

Пiд час першої зустрiчi з Йосифом Якiв говорив так, нiби
в цей радiсний час, коли настав кiнець його тривогам i сму-
тковi, вiн мав би помирати. Проте ще сiмнадцять рокiв було
даровано йому прожити в мирному вiдлюддi землi Гошен. Цi
щасливi роки разюче вiдрiзнялися вiд попереднiх. Вiн бачив
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у своїх синах плоди справжнього розкаяння; його сiм’я мала
всi умови, щоб перетворитися на могутнiй народ; вiрою вiн
все ж покладався на певну обiтницю про майбутнє оселення в
Ханаанi. Якiв був оточений любов’ю i турботою, на яку лише
був спроможний управитель Єгипту; щасливий, що його давно
втрачений син знову з ним, вiн мирно доживав свої днi.

Вiдчуваючи наближення смертi, Якiв послав за Йо- сифом.
Твердо довiряючи Божiй обiтницi щодо володiння Ханааном,
вiн сказав: «Не поховай мене в Єгиптi. Я ляжу з батьками
своїми; ти винесеш мене з Єгипту, i поховаєш в їхньому гробi».
Йосиф пообiцяв так зробити, однак Якiв цим не задовольнився;
вiн примусив його урочисто запри- сягтися, що його буде
поховано в гробiвцi його батькiв — у печерi Махпела.

Ще одна важлива справа вимагала вирiшення. Сини Йосифа
повиннi були офiцiйно увiйти до числа дiтей Iзраїлю.

Тому Йосиф, прийшовши на своє останнє побачення з ба-
тьком, привiв зi собою Єфрема та Манасiю. Цi юнаки за мате-
ринською лiнiєю належали до найвищого чину єгипетського
священства, а становище батька вiдкривало їм дорогу до ба-
гатства i слави, якщо б вони вирiшили поєднати свою долю[212]
з єгиптянами. Однак Йосиф бажав, щоб вони залишилися зi
своїм народом. Вiн засвiдчив свою вiру в обiтницi Заповiту
i бажав, щоб його сини вiдмовилися вiд усiх почестей Єги-
петського царства надавши перевагу життю серед зневажених
пастуших племен, котрим були довiренi Божi iстини.

Якiв сказав: «А тепер два сини твої, Єфрем i Манасiя, на-
родженi тобi в єгипетськiм краї до прибуття мого до Єгипту,
— вони мої! Як Рувим i Симеон, будуть мої». Вони мали бу-
ти усиновленi як його власнi дiти i стати родоначальниками
окремих племен. Таким чином, одна з переваг первородства,
яку втратив Рувим, повинна була перейти до Йосифа, а саме
— подвiйна частка в Iзраїлi.

Якiв вiд старостi погано бачив i не пiдозрював про прису-
тнiсть молодих людей, однак, зауваживши їхнi нечiткi постатi,
запитав: «Хто вони?» Коли йому сказали, вiн звелiв: «Пiдведи
ж їх до мене, — i я їх поблагословлю».

Коли юнаки наблизились, патрiарх обiйняв, поцiлував їх i
урочисто поклав руки на їхнi голови для благословення. По-
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тiм Якiв помолився: «Бог, що перед обличчям Його ходили
батьки мої Авраам та Iсаак, що пасе мене, вiдколи iсную аж
до цього дня, Ангел, що рятує мене вiд усього лихого, — нехай
поблагословить цих юнакiв». У ньому не було бiльше само-
впевненостi або вiри в людську мудрiсть чи хитрiсть. Його
захисником i пiдтримкою був Бог. Вiн не нарiкав на лихi днi,
яких зазнав у минулому. Випробуван- ня та смуток тих днiв
Якiв уже не вважав за знаряддя, спрямоване «проти» нього. У
пам’ятi збереглися лише спогади про Божу любов i милiсть,
якi супроводжували його на життєвiй дорозi.

Пiсля благословення Якiв дав своєму синовi обiтницю,
залишаючи наступним поколiнням, якi житимуть протягом
довгих лiт рабства i скорбот, свiдчення своєї вiри: «Ось я
вмираю... А Бог буде з вами, i поверне вас до краю ваших
батькiв!».

Бiля смертного ложа зiбралися усi сини Якова. Закликавши
їх, батько сказав: «Зiйдiться та послухайте ви, сини Якова, i
прислухайтесь до Iзраїля, вашого батька; а я сповiщу вам, що
вас спiткає наприкiнцi днiв». Не раз з тривогою вiн думав про
майбутнє своїх дiтей, намагаючись уявити собi майбутнє рiзних [213]
поколiнь. Тепер, коли його дiти очiкували останнього благосло-
вення, на ньому спочивав Дух пророцтва i в пророчому видiннi
йому вiдкрилося майбутнє його нащадкiв. Якiв називав одне
за одним iмена своїх синiв, змальовуючи характер кожного та
передвiщаючи в декiлькох словах майбутнє кожного поколiння.
«Рувиме, — ти мiй перворiдний, моя мiць i початок сили моєї,
верх величностi й могутностi!»

Такими словами батько показав становище, яке мiг посiсти
Рувим як первородний син, але його тяжкий грiх, учинений
в Едерi, довiв, що вiн виявився негiдним цього благословен-
ня. Якiв продовжував: «Мiнливий, як вода, — ти не матимеш
переваги».

Священство призначалося Левiю; царство й обiтниця про
майбутнього Месiю — Юдi; подвiйна частка спадщини -- Йоси-
фовi. Поколiння Рувима нiколи не посiдало високого становища
в Iзраїлi, не було таким численним, як поколiння Юди, Йосифа
чи Дана, i одним з перших виявилось у полонi.
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За вiком пiсля Рувима йшли Симеон та Левiй. Обидва вони
виявили жорстокiсть до мешканцiв Сихема, а також бiльше
за всiх завинили, продавши Йосифа. Про них було сказано:
«Подiлю їх в Яковi, i розпорошу в Iзраїлi!».

При обчисленнi Iзраїлю, безпосередньо перед входом до
Ханаану, поколiння Симеона виявилося найменшим. Мойсей,
виголошуючи своє останнє благословення, не згадав про Симе-
она. Пiд час заселення Ханаану це поколiння отримало лише
невелику частку в спадку Юди, а сiм’ї, якi пiзнiше набули
сили, утворили окремi поселення за межами Святої землi. Ле-
вiй також нiчого не отримав у спадщину, окрiм 48 мiст, що
знаходилися в рiзних куточках краю. Однак їхня вiрнiсть Єговi
в той час, коли iншi поколiння вiдступили вiд Нього, сприяла
призначенню їх на священне служiння у святинi; таким чином
прокляття змiнилось на благословення.

Вiнець благословень первородства отримав Юда. Значення
цього iменi — «хвала» — повнiстю розкрите в пророцтвi про
нього:[214]

«О Юдо, — хвалитимуть тебе твої брати!
Рука твоя — на шиї твоїх ворогiв,

сини батька твого тобi вклоняться.
Юда — лев молодий!

Ти, мiй сину, вертаєшся зi здобичi:
прихиливсь вiн, ляг, як лев

й як левиця, — хто пiдiйме його?
Не вiдiйметься берло вiд Юди,

анi з його бедер законодавець,
поки прийде Примиритель,

i Йому послух народiв».

Лев — цар лiсiв — вдалий символ цього поколiння, з якого
вийшов Давид i Син Давидiв — Примиритель, правдивий «Лев
з племенi Давидового», Котрому врештi-решт уклоняться усi
царства i всi народи вiддадуть шану.

Бiльшостi своїх дiтей Якiв передрiк щасливе майбутнє.
Нарештi вiн дiйшов до Йосифа, i серце батька сповнилося не-
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вимовним почуттям, коли вiн зливав благословення «на голову
обранця з-помiж братiв своїх»:

«Йосиф — вiтка родюча,
Гiлка родюча над джерелом,

її вiття по муру спинається.,
Засмучували його та з луку стрiляли,

i зненавидiли його стрiльцi.
Та залишився мiцним його лук,

i стали мiцнi рамена його рук, —
вiд рук Сильного Бога Якового,

звiдти Пастир, твердиня синiв Iзраїлевих.
Проси Бога, свойого Отця, —

i Вiн допоможе тобi,
проси Всемогутнього —

i Вiн благословить тебе
благословенням небес, що на висотi,

благословенням безоднi, що долi лежить,
благословеннями перс та утроби.

Благословення батька твого стали сильнiшими
вiд благословення батькiв моїх, —

аж до пожаданих висот вiковiчних.
[215]

Нехай вони впадуть на голову Йосифову,
на макiвку вибраного з-помiж братiв своїх!».

Якiв завжди був мужем глибокої та сильної любовi. Вiн лю-
бив своїх синiв нiжною любов’ю; i його передсмертне свiдчен-
ня не було виявленням упередженостi або образи. Вiн простив
їх усiх i любив до кiнця життя. Батькiвська нiжнiсть знаходила
своє вираження лише в словах пiдбадьорення i надiї, але на
ньому спочивала Божа сила, i пiд Божим натхненням вiн був
змушений виголосити правду, якою б гiркою вона не була.

Виголосивши останнє благословення, Якiв повторив роз-
порядження щодо мiсця свого поховання. «Я прилучаюся до
своєї рiднi... Поховайте мене коло батькiв моїх у печерi, що
на полi Махпели... Там поховано Авраама й жiнку його Сарру,
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там поховали Iсаака та його дружину Ревекку, i там поховав я
Лiю». Так останнiй учинок його життя мав стати виявом його
вiри в обiтницю.

Останнi роки Якова були наче тихий, погiдний вечiр пiсля
тривожного й виснажливого дня. Над його стежкою нависали
темнi хмари, але захiд життя був ясним, а передсмертнi години
опромiненi небесним сяйвом. Писання говорить: «На час вечо-
ра з’явиться свiтло» (Зах. 14:7). «Спостерiгай за непорочним
та дивися на праведного, бо кiнець такого є мир» (Псал.37:37).

Якiв дiйсно згрiшив i тяжко страждав. Вiд того дня, як вiн,
учинивши великий грiх, змушений був тiкати з батькiвських на-
метiв, виснажлива праця, клопоти i скорботи супроводжували
його впродовж багатьох рокiв. Безпритульний утiкач, розлуче-
ний з матiр’ю, яку вже нiколи бiльше не побачив, вiн сiм рокiв
служив за кохану дiвчину тiльки задля того, щоб бути жор-
стоко ошуканим; двадцять рокiв вибраний Божий перебував
на тяжкiй службi у скупого й жадiбного родича; був свiдком,
як зростає його багатство й пiдростають власнi сини, але як
мало радостi вiн знаходив у власнiй сiм’ї, де виникало стiль-
ки суперечок i роздiлень; прикро вражений ганьбою доньки,
помстою її братiв, смертю Рахiлi, потворним злочином Рувима,
грiхом Юди, жорстоким обманом i злобою щодо Йосифа, о,
який довгий i похмурий перелiк нещасть розгортався перед[216]
його очима! Знову й знову Якiв пожинав плоди того першого
лихого вчинку! Знову й знову вiн бачив у своїх синах повторе-
ння грiхiв, у яких i сам був винуватим. Однак якою б гiркою
не була ця наука, вона зробила свою справу. Покарання, хоча й
тяжке, принесло «мирний плiд праведностi» (Євр. 12:11).

Святе Письмо правдиво й точно вiдзначає помилки добрих
людей, якi користувалися прихильнiстю Бога; про їхнi помилки
говориться навiть бiльше, нiж про чесноти. Цей факт бага-
тьох вражає, даючи невiруючим привiд глузувати з Бiблiї, Але
одним з найсильнiших аргументiв правдивостi Писання є те,
що в ньому не замовчуються факти i не приховуються грiхи
головних дiючих осiб. Людина настiльки схильна до упередже-
ння, що її розповiдi не можуть бути абсолютно безстороннiми.
Якби Бiблiю писали не богонатхненнi мужi, вона, без сумнiву,
змальовувала б характери своїх славних героїв у бiльш прива-
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бливому свiтлi. Але Бiблiя передає їхнi досвiди такими, якими
вони були насправдi.

Мужi, котрi користувалися Божою ласкою i котрим Вiн
довiрив велику вiдповiдальнiсть, часом пiддавалися спокусам
i грiшили, подiбно як i ми сьогоднi боремося, вагаємося i
часто впадаємо в грiх. їхнє життя з усiма помилками i нерозва-
жливими вчинками вiдкрите перед нами як для нашого пiдба-
дьорення, так i для застереження. Якби вони були зображенi
бездоганними, тодi ми з нашою грiховною природою могли б
впадати у вiдчай вiд власних помилок i невдач. Але дивлячись,
як iншi провадили боротьбу з розчаруваннями, котрих зазнаємо
й ми, як вони, подiбно до нас, були переможенi спокусами,
однак, набравшись духу, долали їх благодаттю Божою, отриму-
ємо пiдбадьорення у боротьбi за праведнiсть. Подiбно до тих,
якi, хоч часом i падали, але пiдiймалися знову й отримували
Боже благословення, ми також можемо стати переможцями
силою Iсуса. З iншого боку, iсторiя їхнього життя залишається
застереженням для нас. Вона свiдчить про те, що Бог у жодно-
му разi не виправдає грiшника. Вiн зауважує грiхи в тих, котрi
користуються Його особливою ласкою, ще суворiше, нiж грiхи [217]
тих, якi отримали менше свiтла i на яких покладено меншу
вiдповiдальнiсть.

Пiсля поховання Якова серця братiв Йосифа знову спов-
нилися страхом. Незважаючи на його доброту, усвiдомлення
власної вини вселяло в них недовiр’я i пiдозру. Можливо, вiн
гаявся з помстою, гадали вони, через повагу до батька, але те-
пер покарання за злочин, яке так довго затримувалося, спiткає
їх. Вони не наважилися з’явитися перед його лице, але посла-
ли сказати: Батько твiй заповiв перед своєю смертю, кажучи:
«Отак скажiть Йосифовi: Прошу, вибач грiх братiв твоїх та
їхню провину, бо вони тобi зло заподiяли. А тепер вибач грiх
рабам Бога батька твого!» Цi слова зворушили Йосифа до слiз;
його брати, набравшись мужностi, прийшли, впали до його
нiг, кажучи: «Ось ми раби тобi!» Йосиф глибоко i безкорисли-
во любив своїх братiв, i думка про те, що вони побоюються
помсти з його боку, завдавала болю, ранила його душу. «Не
бiйтеся, — сказав вiн, — бо хiба ж я замiсть Бога? Ви задумува-
ли проти мене зло, але Бог вивiв це на добро, щоб зробити так,
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як є сьогоднi, — заховати при життi великий народ! А тепер не
лякайтеся, — я буду утримувати вас та дiтей ваших!».

Життя Йосифа спiвзвучне життю Христа. Саме заздрiсть
спонукала братiв Йосифа продати його в рабство; вони сподi-
валися, що перешкодять йому стати величнiшим за них. I коли
Йосиф був узятий до Єгипту, вони тiшили себе, що його сни
вже не тривожитимуть їх, оскiльки вони зробили все, аби нiчо-
го не збулося. Але Бог розпорядився, щоб своїми дiями вони
сприяли виконанню того задуму, якому так хотiли перешкоди-
ти. Так само i юдейськi священики та старiйшини заздрили
Христовi, побоюючись, що Вiн приверне до Себе увагу усього
народу, яка належала їм. Вони вiддали Його на смерть, щоб
Христос не став царем, але саме цим сприяли здiйсненню того,
проти чого боролися.

Завдяки рабству в Єгиптi Йосиф врятував родину свого
батька; однак це не применшувало вини його братiв. Хоча роз-
п’яттям Христа вороги зробили Його Вiдкупителем людства,
Спасителем грiшникiв, Володарем усього свiту; хоча Бог у
Своєму Провидiннi використав цi подiї для Своєї слави i добра[218]
людства, злочин Його убивць не став вiд цього менш жахливим
та огидним.

Як Йосифа власнi брати продали язичникам, так i Хрис-
тос був проданий Своїм найзапеклiшим ворогам одним зi

Своїх учнiв. Як Йосиф був незаконно звинувачений i вкину-
тий до в’язницi через свою непорочнiсть, так i Христос був
зневажений i вiдкинутий, тому що Його праведне, сповнене са-
мозречення життя стало докором для грiшника; хоча на Ньому
не було жодної вини, Вiн був засуджений на пiдставi фальши-
вого свiдчення. Терпiння i покiрливiсть, з якими Йосиф зносив
несправедливiсть та утиски, його готовнiсть прощати, благо-
родство, яке вiн виявив до своїх жорстоких братiв, уособлюють
покiрнiсть Спасителя, Котрий без нарiкань зносив злобу i зну-
щання нечестивих, а також Його прощення не тiльки Своїх
убивць, а й усiх, хто приходить до Нього, визнаючи власнi
грiхи i шукаючи прощення. Пiсля смертi батька Йосиф ще
прожив 54 роки. Вiн ще побачив дiтей Єфрема до третього
поколiння; сини Ма- хiра, сина Манасiїного, також виросли
на колiнах у Йосифа. Вiн бачив, як його народ намножувався
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i процвiтав, а тому протягом усього свого життя непохитно
вiрив, що Бог поверне Iзраїля до Обiтованої землi.

Вiдчувши наближення кiнця, Йосиф зiбрав навколо себе
родичiв. Хоч вiн користувався великою пошаною у фараоново-
му краї, Єгипет залишався для нього мiсцем вигнання. Його
остання воля — свiдчення того, що Богом обраний Йосиф по-
в’язав свою долю з Iзраїлем. Останнiми його словами були:
«Бог обов’язково згадає вас, i виведе iз цiєї землi до Краю, про
який присягнув Авраамовi, Iсааковi та Якову». Вiн узяв урочи-
сту клятву з Iзраїлевих синiв, що вони винесуть його останки
до Ханаанської землi. «I впокоївся Йосиф у вiцi ста десяти
рокiв. I забальзамували його, i вiн був покладений у гробницю
в Єгиптi». Протягом усiх наступних столiть тяжкої працi ця
домовина, нагадуючи передсмертнi слова Йосифа, була для
Iзраїля свiдченням того, що їхнє перебування в Єгиптi є тим-
часовим, спрямовувала сповненi надiї погляди до Обiтованої
землi, стверджуючи, що звiльнення неодмiнно прийде. [219]



Роздiл 22. Мойсей

За основу цього роздiлу взято книгу Вихiд, роздiли 1-4

Аби прогодуватися пiд час голоду, єгиптяни продава- ли
фараоновi свою худобу i землi, доки врештi-решт не прирекли
себе на вiчне рабство. Йосиф обачно потурбувався про їхнє
звiльнення. Вiн дозволив їм орендувати землю зi щорiчною
виплатою п’ятої частини врожаю.

Але дiтям Якова не ставились такi умови. Враховуючи по-
слугу, яку Йосиф зробив Єгиптовi, їм не тiльки вiддали частину
землi для проживання, а й звiльнили вiд сплати податкiв, ще-
дро забезпечуючи хлiбом пiд час голоду. Фараон привселюдно
визнав, що лише завдяки милосердному заступництву Йоси-
фового Бога — в Єгиптi панував добробут, в той час як iншi
народи гинули вiд голоду. Вiн також зауважив, що правлiння
Йосифа сприяло процвiтанню його царства, i на знак вдячностi
оточив родину Якова царськими милостями.

Але минав час, i великий муж, котрому Єгипет багато чим
був зобов’язаний, а також поколiння, що зазнало благословень
вiд його трудiв, зiйшли у могилу. «I став над Єгиптом новий
цар, котрий не знав Йосифа». Не можна сказати, що вiн не
знав про послуги, зробленi Йосифом його народовi, а просто
не бажав визнавати їх, роблячи все для того, аби вони пiшли в
небуття. I сказав вiн до народу свого: «Ось народ Iзраїлевих
синiв численнiший i сильнiший вiд нас! Станьмо ж мудрiшi за
нього, щоб вiн не множився! Бо[220]
коли трапиться вiйна, то приєднається й вiн до ворогiв наших,
— буде воювати проти нас, i вийде з цього краю».

На цей час iзраїльтяни стали дуже численним народом; вони
«плодилися сильно, розмножувались, й ставали надзви- чайно
сильними. I наповнився ними той край». Завдяки батькiвсько-
му пiклуванню Йосифа та милостi фараона, котрий правив у
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той час, iзраїльтяни швидко заселили країну. Але вони пово-
дилися, як особливий народ, котрий не має нiчого спiльного
з єгиптянами у звичаях та релiгiї; їхня зростаюча чисельнiсть
викликала страх у фараона й народу, якi побоювалися, що
в разi вiйни вони об’єднаються з ворогами Єгипту. Однак з
полiтичних мiркувань вигнання їх з країни було небажаним.
Серед iзраїльтян було чимало талановитих, досвiдчених умiль-
цiв, якi великою мiрою сприяли процвiтанню держави; фараон
потребував таких робiтникiв для спорудження своїх величних
палацiв i храмiв. Таким чином вiн поставив їх на один рiвень з
єгиптянами, котрi продали себе разом зi своїм майном державi.
Незабаром до них були приставленi наглядачi, й iзраїльтяни
стали рабами в повному розумiннi слова. «I Єгипет змушував
синiв Iзраїля тяжко працювати. I вони робили важким їхнє жи-
ття нелюдською працею коло глини та коло цегли, i коло всякої
працi на полi... Але чим бiльше його гнобили, тим бiльше вiн
множився».

Фараон та його радники сподiвалися пiдкорити iзраїльтян
тяжкою працею i таким чином зменшити їхню чисельнiсть,
придушити в народi дух незалежностi. Зазнавши в цьому по-
разки, вони вдалися до жорстокiших заходiв. Жiнкам, рiд за-
нять яких давав змогу виконувати цей наказ, було наказано
знищувати при народженнi єврейських дiтей чоловiчої статi.
Iнiцiатором цiєї справи, звичайно, був сатана. Вiн знав, що з
iзраїльського народу має вийти Визволитель, i, пiдбурюючи
царя на вбивство дiтей, сподiвався перешкодити божественним
планам. Але жiнки боялися Бога i не наважувалися виконувати
жорстокий наказ. Це було до вподоби Господевi, i Вiн благо-
словляв їх добром. Розгнiваний невдачею, фараон вдався до ще
жорстокiших заходiв. Усiм єгиптянам було дозволено вистежу-
вати безпораднi жертви i вбивати їх. I наказав фараон усьому [221]
народовi своєму, говорячи: «Кожного народженого єврейського
сина — кидайте до Рiчки, а кожну дочку — зоставляйте пpu
життi!».

У той час, коли цей наказ ввiйшов у силу, в Амрама та
Йохаведи, побожних iзраїльтян з племенi Левiя, народився син.
Немовля було вродливе, i батьки, вiрячи, що час визволення
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Iзраїлю наближається i що Бог поставить визволителя для
Свого народу, вирiшили врятувати малюка.

Вiра в Бога змiцнювала їх, i вони «не злякалися наказу
царевого» (Євр. 11:23).

Протягом трьох мiсяцiв матерi щастило ховати дитину.
Однак, розумiючи, що далi не зможе переховувати хлопчи-
ка, вона зробила з очерету невеличку корзину, обмазала його
липким мулом i смолою, щоб не просочувалася вода, i, поклав-
ши туди хлопчика, поставила його в зарослях очерету коло
берега рiчки. Сама жiнка не наважилася стерегти його, щоб не
поплатитися життям разом з дитиною, але це робила сестра
хлопчика, Марiям, яка з удаваною байдужiстю прогулювалась
поруч, насправдi уважно спостерiгала за тим, що трапиться з її
маленьким братиком.

Там були й iншi охоронцi. У палких молитвах мати дору-
чила дитину Божiй опiцi, й невидимi ангели перебували бiля
її нехитрого сховища. Ангели привели туди i доньку фараона.
Невеличка корзинка зацiкавила її, i, побачивши у нiй прегар-
ну дитину, вона одразу ж усе зрозумiла. Сльози немовляти
викликали в неї жалiсть, i вона сповнилася спiвчуттям до невi-
домої матерi, яка вдалася до такого засобу, аби врятувати життя
свого дорогого малюка. Донька фараона вирiшила врятувати
дитину: вiн буде її сином! Марiям потай стежила за кожним
рухом жiнки; побачивши, що до дитини ставляться ласкаво,
вона наважилася пiдiйти ближче i згодом запропонувала: «Чи
не пiти й не покликати тобi жiнку-мамку з єврейок, щоб вона
вигодувала тобi дитину?» Та погодилася.

Сестра поспiшила до матерi, щоб принести їй щасливу
вiстку; не гаючись, обидвi прийшли до фараонової дочки. «Вi-
зьми оце дитятко, та вигодуй його для мене. А я дам тобi за це
плату», — сказала царiвна.[222]

Бог почув молитви матерi, її вiра була винагороджена. З
глибокою вдячнiстю вона взялася за виконання свого, тепер
вже позбавленого небезпеки, радiсного завдання. Мати старан-
но використала можливiсть, щоб виховати дитину для Бога.
Вона вiрила, що його життя збережене для виконання якоїсь
великої мiсiї; знала також, що незабаром його потрiбно буде
вiддати його царственiй матерi i хлопчик перебуватиме в ото-
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ченнi, котре зможе вiдвернути його вiд Бога. Усе це спонукало
її ставитися до виховання сина з бiльшою стараннiстю й ува-
гою, анiж до решти своїх дiтей. Вона намагалася прищепити
йому Божий страх та любов до iстини i справедливостi, палко
молилась, аби малюк був збережений вiд усього, що може зi-
псувати його. Вона пояснювала йому безумство i грiховнiсть
iдолопоклонства, з раннього вiку привчила поклонятися й мо-
литися живому Боговi, Котрий Єдиний може почути його i
допомогти в будь-якiй скрутi.

Матiр утримувала сина так довго, як тiльки могла, але ко-
ли йому виповнилося дванадцять рокiв, вони змушенi були
розлучитися. Зi своєї скромної оселi хлопчик був узятий до
царського палацу фараонової доньки i «став їй за сина». Однак
навiть тут вiн не забув про те, що чув з дитинства. Науку,
засвоєну вiд матерi, неможливо забути. Вона стала для юна-
ка щитом, який захищав вiд гордощiв, невiр’я i пороку, що
процвiтали серед розкошi царського двору.

Яким же важливим за своїми наслiдками виявився вплив
цiєї єврейської жiнки, котра була лише полонянкою й рабинею!
Усе майбутнє життя Мойсея, велика мiсiя, яку вiн виконав
як вождь Iзраїлю, свiдчать, наскiльки важливою є праця ма-
терi-християнки. Жодна iнша робота не зрiвняється з цiєю!
Доля дiтей значною мiрою перебуває в руках їхнiх матерiв.
Матiр справляє вплив на становлення мислення й характеру
не тiльки для цього життя, а й для вiчностi. Вона сiє насiння,
яке проросте i принесе плоди на добро або на зло. Її завдання
— творити прекрасний образ не на полотнi чи з мармуру, але
закарбовувати в душi дитини божественний образ. Особлива
вiдповiдальнiсть покладається на неї за формування характеру
дiтей в ранньому дитинствi. Враження, справленi на розум
дитини, який лише розвивається, залишаться на все життя. [223]
Батьки повиннi починати навчати i виховувати своїх дiтей з
раннiх лiт, щоб виростити їх справжнiми християнами. Дiти
дорученi нашiй опiцi, i ми повиннi виховувати їх не в якостi
спадкоємцiв престолу земного царства, але як царiв для Бога,
котрi будуть правити впродовж нескiнченних вiкiв.

Нехай кожна мати усвiдомлює, якою дорогоцiнною є її
праця, за яку прийдеться звiтувати урочистого й страшного
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судного дня. Тодi виявиться, що чимало людських невдач i
злочинiв стали результатом байдужостi та недбалостi тих, чи-
їм обов’язком було поставити дитячi нiжки на вiрну дорогу.
Тодi стане очевидним, що багато тих, чий генiй, праведнiсть i
святiсть були благословенням та свiтлом для свiту, завдячують
своїм успiхом i впливом принципам, прищепленим матерями-
християнками, котрi розумiли силу молитви.

При дворi фараона Мойсей здобув найвищу цивiльну та
вiйськову освiту. Монарх вирiшив зробити свого всиновленого
онука спадкоємцем престолу, i юнака почали готувати до цього
високого становища. «I Мойсей, навчений всiєї премудростi
єгипетської, був мiцний у словах та в дiлах своїх» (Дiї 7:22).
Здiбностями воєначальника вiн здобув визнання єгипетської
армiї; усi вважали його визначною особою. Сатана зазнав по-
разки. Саме та постанова, яка прирiкала єврейських дiтей на
смерть, була використана Богом, аби дати освiту та виховання
майбутньому вождевi Божого народу.

Вiд ангелiв старiйшини Iзраїлю дiзналися про те, що на-
ближається час їхнього звiльнення i що Мойсей є тим мужем,
якого Бог використає для цiєї мiсiї. Ангели також сповiсти-
ли Мойсеєвi, що Єгова обрав його, аби звiльнити вiд рабства
Божий народ. Припускаючи, що iзраїльський народ осягне сво-
боду силою зброї, вiн чекав нагоди, щоб повести єврейськi
вiйськовi загони проти єгипетських армiй. Маючи це на увазi,
вiн стежив за своїми почуттями, щоб його прихильнiсть до
названої матерi та фараона не завадила йому виконати Божу
волю.

За єгипетськими законами, усi, котрi перебували на фарао-
новому престолi, повиннi були стати членами священиць- кої
касти; i Мойсей, як очевидний спадкоємець престолу, мав бути[224]
посвяченим у таємницi нацiональної релiгiї. Цей обов’язок був
покладений на єгипетських священикiв. Однак, незважаючи
на те, що Мойсей був наполегливим i невтомним учнем, вiн
не пiддавався на умовляння брати участь у поклонiннi єгипет-
ським богам. Йому погрожували, що вiн втратить престол, i
попереджали, що донька фараона вiдмовиться вiд нього, якщо
вiн буде вперто дотримуватися єврейської вiри. Але Мойсей
був непохитним у своєму рiшеннi поклонятися єдиному Бого-
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вi, Творцевi неба i землi. Вiн переконував жерцiв i єгиптян у
тому, яким безумством є їхнє забобонне вшанування мертвих
предметiв. Нiхто не мiг заперечити його доказiв або змiнити
намiри; деякий час до його непохитностi ставилися поблажли-
во, враховуючи високе становище i прихильнiсть, якою вiн
користувався як у фараона, так i серед народу.

«Вiрою Мойсей, коли вирiс, вiдрiкся зватися сином дочки
фараонової, обравши краще страждати з народом Божим, анiж
мати тимчасову грiховну насолоду. Вiн ганьбу Христо- ву вва-
жав бiльшим багатством, нiж скарби єгипетськi, бо вiн дивився
на Божу нагороду» (Євр. 11:24-26). Мойсей був гiдний то-
го, щоб мати зверхнiсть серед великих Землi, виблискувати
у дворах найславнiшого царства i володiти його скiпетром.
Генiальний розум пiднiс Мойсея над великими мужами усiх
часiв. Як iсторик, поет, мислитель, полководець i законодавець
вiн не знав собi рiвних. Хоч йому мiг належати тодiшнiй свiт,
вiн, однак, володiв моральною силою, аби вiдмовитися вiд зва-
бливих перспектив багатства, величi та слави, i захотiв «краще
страждати з народом Божим, анiж мати тимчасову грiховну
насолоду».

Мойсей знав про остаточну нагороду, яку отримують скром-
нi, покiрнi Божi слуги, порiвняно з якою дочасна земна слава,
багатство — порох. Розкiшний палац фараона i царський пре-
стол використовувалися як приманка для Мойсея, але вiн знав,
що в царських палатах гнiздяться грiховнi задоволення, якi
змушують людей забути про Бога. Його погляд був спрямо-
ваний вище — не на пишний престол i царську корону, а на
високi почестi, яких удостояться святi Всевишнього у Божому
Царствi, не опоганеному грiхом. [225]

Очима вiри вiн бачив нетлiнний вiнець, який Цар Небес
покладе на чоло переможця. Ця вiра допомогла йому вiдверну-
тися вiд сильних свiту цього i з’єднати долю з приниженим,
бiдним зневаженим народом, котрий волiв краще слухатися
Бога, нiж служити грiху.

Мойсей залишався при царському дворi до сорока рокiв.
Вiн часто роздумував про жалюгiдне становище свого народу
i, вiдвiдуючи братiв-рабiв, пiдбадьорював їх запевненнями, що
Бог подбає про їхнє звiльнення. Обурений несправедливiстю
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та утисками, вiн палав гнiвом помстити- ся за зло. Одного разу
побачивши, як єгиптянин б’є iзраїльтянина, вiн утрутився i
вбив єгиптянина. Крiм iзраїльтянина, iнших свiдкiв не було, i
Мойсей негайно закопав тiло в пiску. Таким чином вiн пока-
зав, що готовий вiдстоювати права свого народу, i сподiвався,
що народ пiдiйметься на боротьбу за свободу. «Вiн думав, що
брати зрозумiють, що рукою його Бог дає їм визволення, але
вони не зрозумiли» (Дiї 7:25). Цi люди ще не були готовi здо-
бути свободу. Наступного дня Мойсей побачив, що двоє євреїв
сваряться, причому один з них був явно неправий. Мойсей
докорив кривдниковi, котрий в свою чергу кинув йому у вiчi
зустрiчне обвинувачення, не визнаючи таким чином за ним пра-
ва втручатися в їхнi справи та їдко нагадавши про здiйснений
ним злочин: «Хто тебе настановив за начальника та за суддю
над нами? Чи ти хочеш убити мене, як вбив єгиптянина?».

Ця справа швидко стала вiдомою єгиптянам, i чутка про
неї у досить перебiльшеному виглядi дiйшла до фараона. Вона
була представлена царевi як справа надзвичайної ваги: Мойсей
мав намiр пiдняти свiй народ проти єгиптян, скинути iсную-
чу владу i захопити престол; його життя створює загрозу дня
iснування царства. Монарх негайно винiс Мойсеевi смертний
вирок, вирiшивши, що доки той живий, державi загрожує не-
безпека. Але, дiзнавшись, що на нього чекає, Мойсей втiк до
Аравiї.

Господь не залишив Мойсея: вiн знайшов притулок у домi
їтра, священика i князя Мiдiянської землi, котрий також покло-
нявся живому Боговi. Через деякий час Мойсей одружився з[226]
однiєю з його дочок i залишався протягом 40 рокiв на службi у
свого тестя, випасаючи його отари.

Убивши єгиптянина, Мойсей учинив таку ж помилку, якої
не раз допускалися його батьки, беручись власноручно за робо-
ту, яку обiцяв виконати Бог. Божа воля полягала не в тому, щоб
звiльнити Свiй народ за допомогою зброї, як гадав Мойсей,
але Божою силою, щоб слава належала виключно Йому. Однак
навiть цей необачний вчинок Бог використав для здiйснення
Свого намiру. Мойсей був ще не готовий для виконання своєї
великої мiсiї. Йому потрiбно було засвоїти урок вiри, подiбний
до того, якому колись навчилися Авраам та Якiв, а саме: покла-
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датися не на людську силу чи мудрiсть, а на Божу могутнiсть
у виконаннi Його обiтниць. I ще багато чого потрiбно було
засвоїти Мойсеевi на самотi серед гiр. У школi самозречен-
ня i нестаткiв вiн мав навчитися терпiнню i самовладанню.
Перш нiж стати мудрим правителем, вiн повинен був стати
послушним. Його серце мало перебувати в повнiй гармонiї з
Богом, оскiльки лише таким шляхом Iзраїль мiг пiзнати Божу
волю. Власний життєвий досвiд мав навчити Мойсея виявляти
батькiвську турботу до всiх, хто потребував допомоги.

На думку багатьох людей, можна було б обiйтися без цих
довгих рокiв тяжкої працi та невiдомостi, оскiльки, як вважали
вони, це велика втрата часу. Однак Безмежна Мудрiсть по-
кликала того, хто мав стати вождем Його народу, до скромної
пастирської працi впродовж 40 рокiв. Виховавши в собi такi
риси, як самозречення, дбайливiсть, нiжна турбота про свою
отару, Мойсей став чуйним, терпеливим пастирем Iзраїлю. Жо-
дна людська наука чи культура не змогли б дати йому того, що
вiн придбав на основi цього досвiду.

Мойсей зрозумiв, що тепер повинен багато чого забути з
того, чому колись навчився. Усе, що оточувало його в Єгиптi,
— любов названої матерi, високе становище фараонового ону-
ка, на кожному кроцi розпуста, вишуканiсть, витонченiсть i
мiстицизм фальшивої релiгiї, пишнiсть язичницьких обрядiв,
урочиста грацiознiсть архiтектури i скульптури — усе зали-
шило глибокий слiд в юнiй душi i певною мiрою вплинуло
на формування звичок та харак- теру. Час, iншi обставини, [227]
спiлкування з Богом могли стерти цi враження. Вiд самого ж
Мойсея вимагалася боротьба не на життя, а на смерть, щоб
вiдмовитися вiд помилок i прийняти iстину; Сам Бог мав стати
його Помiчником, особливо коли боротьба буде понад людськi
сили.

Усi, вибранi здiйснювати Божу роботу, також мають людськi
слабкостi. Однак вони не повиннi бути людьми стереотипних
звичок i характеру, яких задовольняло б подiбне становище.
Вони щиро бажають осягнути Божу мудрiсть i навчитися пра-
цювати для Нього. Ось що писав апостол: «А якщо кому з вас
не вистачає мудростi, то нехай просить у Бога, Який всiм дає
щедро, i не докоряє, — i буде вона йому дана» (Якiв 1:5). Але
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доки людям подобається перебувати в темрявi, вони не отри-
мають божественного свiтла. Щоб прийняти Божу допомогу,
людина повинна усвiдомити власну немiчнiсть i недоскона-
лiсть, сконцентрувати свою увагу на великiй змiнi, що має
вiдбутися в нiй; вдатися до палкої, наполегливої молитви та
дiй. Недобрi звички i нахили необхiдно вiдкинути; перемога
може бути отримана лише тодi, коли людина докладає рiшучих
зусиль, щоб позбутися цих помилок i пiдкоритися принципам
праведностi. Є чимало таких, котрi нiколи не досягнуть того
становища, яке могли б посiсти, оскiльки чекають, поки Бог
зробить за них те, що вони, отримавши вiд Нього силу, могли
б зробити самi. Усi, котрi можуть приносити користь, повиннi
пройти через сувору школу розумової i моральної дисциплiни;
Бог допоможе їм, з’єднавши божественну силу з людською.

Вiдокремлений вiд свiту бастiоном гiр, Мойсей перебував
наодинцi з Богом. Величезнi храми Єгипту бiльше не хви-
лювали його уяву своїми забобонами й оманою. В урочистiй
пишностi вiковiчних скель вiн бачив велич Всевишнього, усвi-
домлюючи, якими незначними та нiкчемними були порiвняно з
Ним боги Єгипту. Усе навколо носило вiдбиток величi Творця.
Мойсей вiдчував, що перебуває в Божiй присутностi, осяяний
Його силою. Вiд колишньої гордостi та самовпевненостi не
залишилося й слiду. Життя в пустелi, сповнене суворої про-
стоти, допомогло позбутися спогадiв про розкiш та зручностi[228]
Єгипту. Мойсей став терпеливим, сповненим благоговiння, по-
кiрним, «найлагiднi- шим за всяку людину, що жила на землi»
(Числ.12:3), однак сильним своєю вiрою у всемогутнього Бога
Якова.

Минали роки. Мойсей, мандруючи з отарами вiдлюдними
мiсцями, роздумував над долею свого пригнобленого народу;
вiн згадував про те, як Бог повiвся з його батьками, та про
обiтницi, що залишались спадком вибраного народу; вдень i
вночi вiн молився за Iзраїль. Небеснi ангели оточували його
своїм свiтлом. Тут, натхнений Святим Духом, Мойсей написав
книгу Буття. Довгi роки, проведенi у вiдлюддi пустелi, прине-
сли ряснi благословення не тiльки МОйсеєвi та його народовi,
а й свiтовi в усiх наступних поколiннях.
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«I сталося по багатьох днях, — помер цар Єгипту. Сини
ж Iзраїлевi стогнали вiд працi та голосили. I їхнiй лемент
вiд тяжкої роботи знявся до Бога. I почув Бог їхнiй стогiн. I
згадав Бог Свiй Заповiт з Авраамом, Iсааком та Яковом. I Бог
бачив синiв Iзраїлевих, i зглянувся над ними». Надiйшов час
звiльнення Iзраїля. Але Божий намiр мав виконатися шляхом,
який би засоромив людську гордiсть. Визволитель повинен був
виступити як скромний пастир лише з посохом у руках; Бог же
мав перетворити цей посох на символ Своєї сили.

Одного разу, випасаючи отари бiля Хориву, «Божої гори»,
Мойсей побачив кущ, охоплений полум’ям, — гiлки, листя та
стовбур палали вогнем, але не згорали. Вiн пiдiйшов ближче,
аби подивитися на це диво, коли iз вогню почув голос, що
кликав його на iм’я. Тремтячими вустами Мойсей вiдповiв:
«Ось я». Вiн отримав застереження не наближатися i поста-
вився до цього з повним благоговiнням: «Здiйми взуття своє
з нiг своїх, бо мiсце, на якому стоїш, — земля свята!.. Я Бог
батька твого, Бог Авраама, Бог Iсаака й Бог Якова». Це був
Той, Хто з’являвся його батькам у минулому як Ангел Заповiту.
«I закрив Мойсей обличчя своє, боячись глянути на Бога».

Смиренням i благоговiнням повинна вiдзначатися поведiнка
усiх, котрi приходять у присутнiсть Божу. В iм’я Iсуса ми може-
мо з вiдвагою приступати до Нього; але ми не повиннi чинити [229]
цього iз зухвалою самовпевненiстю; як нiби Бог перебуває на
одному рiвнi з нами. Є люди, якi звертаються до Великого Все-
могутнього i Святого Бога, Котрий перебуває в неприступному
свiтлi, як до рiвного собi, а то й нижчого за себе. Є й такi, котрi
в Його домi поводяться так, як не наважилися б поводитись у
приймальнi земного правителя. Такi люди повиннi пам’ятати,
що вони знаходяться у присутностi Того, Кому поклоняються
серафими, Перед Ким ангели закривають свої обличчя. Бог
гiдний найбiльшої шани, i всi, котрi по-справжньо- му усвiдом-
люють Його присутнiсть, схилятимуться в покорi перед Ним i,
подiбно до Якова, пiсля побаченого Божого видiння, вигукнуть:
«Яке страшне оце мiсце! Це нiщо iнше, як дiм Божий, це брама
небесна».

Мойсей стояв перед Богом, охоплений благоговiйним стра-
хом, а голос продовжував: «Я справдi бачу бiдування Свого
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народу, що в Єгиптi, i чую його голосiння через його гноби-
телiв. Я знаю болi його. Тому Я зiйшов, щоб визволити його
з єгипетської руки та вивести з цiєї землi до краю гарного
й просторого, що тече молоком та медом... А тепер iди ж, Я
посилаю тебе до фараона, i виведи з Єгипту народ мiй, синiв
Iзраїлевих!»

Вражений i наляканий цим повелiнням, Мойсей вiдсахнувся
зi словами: «Хто я, щоб iти до фараона i вивести з Єгипту синiв
Iзраїлевих?». Однак у вiдповiдь було сказано: «Я буду з тобою!
А ось тобi знак того, що Я послав тебе: коли ти виведеш народ
iз Єгипту, то ви будете служити Боговi на оцiй горi».

Мойсей подумав про труднощi, з якими йому доведеться
зустрiтися: про слiпоту, невiр’я та невiгластво свого народу,
бiльшiсть з якого майже втратила знання про Бога. Як ото,
— сказав вiн, — я прийду до Iзраїлевих синiв та й скажу їм:
«Бог ваших батькiв послав мене до вас», а вони запитають
мене: «Яке їм’я Його?» Що я скажу їм? Надiйшла наступна
вiдповiдь: Я Той, Хто Є (Єгова)... Отак скажеш Iзраїлевим
синам: «Сущий послав мене до вас».

Мойсею було наказано перш за все зiбрати iзраїльських
старшин — найшляхетнiших з-помiж них, котрi були пра- ве-[230]
дниками, сумували з приводу рабства, — та передати їм Божу
вiстку разом iз обiтницею про звiльнення. Пiсля цього вiн
мав зi старiйшинами стати перед фараоном i сказати йому:
«Господь, Бог євреїв, зустрiв нас. Тож ми пiдемо в триденну
дорогу в пустиню принести жертви Господевi, Боговi нашому».

Мойсей був попереджений про те, що фараон чинитиме
опiр i не вiдпустить Iзраїля. Проте Божий слуга не повинен
був утрачати мужностi, бо Господь використає цю вiдмову як
можливiсть виявити Свою силу перед єгиптянами та Своїм
народом. «Тодi Я простягну Свою руку i вдарю Єгипет усi-
ма Моїми чудесами, що творитиму серед нього, а тодi вiн
вiдпустить вас».

Мойсеевi також було сказано, що євреї повиннi узяти зi
собою в дорогу. Господь сповiстив: «I коли будете виходити,
не пiдете з порожнiми руками! Бо кожна жiнка позичить у
сусiдки своєї i в господинi свого дому речi срiбнi i золотi та
одежу». Єгиптяни збагатилися за рахунок непосильної працi
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iзраїльтян, i тепер, коли перед ними була далека дорога, вони
мали право вимагати винагороду за роки виснажливої працi.
Євреї мали просити в єгиптян коштовностi, якi було б неважко
нести, а Бог обiцяв дати їм милiсть в очах єгиптян. Могутнi
чудеса, здiйсненi задля їхнього звiльнення, викличуть жах у
гнобителiв, так що прохання рабiв будуть задоволенi.

Труднощi, що чекали на Мойсея, здавалися йому нездо-
ланними. Що вiн мiг сказати своєму народовi на доказ того,
що Бог насправдi послав його? Та ж вони, — сказав вiн, — не
повiрять менi i не послухають голосу мого, бо скажуть: «Го-
сподь не явився тобi». Пiсля цього йому було дано доказ, який
справив враження навiть на нього самого. Мойсей отримав
наказ кинути свою палицю на землю. Коли вiн це зробив, «па-
лиця стала гадюкою. I втiк Мойсей вiд неї». Йому було сказано
схопити гадюку за хвiст; в його руцi вона перетворилася знову
на палицю. Потiм Мойсей отримав наказ покласти руку собi
за пазуху. Вiн послухався, але коли «витягнув її, — аж ось
рука його побiлiла вiд прокази, як снiг!» Отримавши повелiння
знову покласти ру- ку за пазуху, вiн зробив це i, вийнявши її, [231]
побачив, що рука стала здоровою, як усе тiло його. Господь
запевнив Мойсея, що Його народ, а також фараон, побачивши
подiбнi ознаки, переконаються в тому, що серед них перебуває
Той, Котрий могутнiший за єгипетського царя.

Але Божий слуга все ще був пригнiчений думкою про
надзвичайне, неймовiрне завдання, яке чекало на нього. У
вiдчаї й страсi вiн удався ще до однiєї вiдмови — нездатностi
легко i швидко розмовляти. «О Господи — я не речистий нi
учора, нi позавчора, анi вiдтодi, коли Ти говорив до Свого раба,
бо я тяжкомовний i тугоязикий». Вiн давно вже не був серед
єгиптян i тому не володiв добре їхньою мовою, як тодi, коли
жив серед них.

Господь сказав йому: «Хто дав уста людинi? Або Хто ро-
бить нiмим, чи глухим, видючим, чи невидючим, — чи ж не
Я, Господь?» З цими словами було дане ще одне запевнення в
божественнiй пiдтримцi: «А тепер iди, а Я буду в устах твоїх,
буду навчати тебе, що маєш говорити». Але Мойсей продовжу-
вав благати, щоб для цiєї мiсiї було обрано бiльш компетентну
особу. Спочатку вiдмовки пояснювалися скромнiстю i невпев-
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ненiстю в собi; але пiсля того, як Господь пообiцяв усунути всi
труднощi та увiнчати успiхом його мiсiю, усi подальшi вiдмови
i скарги на непридатнiсть свiдчили про недовiр’я Мойсея до
Бога. Усе це вказувало на те, що в Мойсея були побоювання
в тому, що Бог не в станi приготувати його для тiєї великої
роботи, до якої покликав, або ж у тому, що Вiн помилився у
виборi потрiбної людини.

Мойсей був посланий до свого старшого брата Аарона,
котрий, щоденно користуючись мовою єгиптян, досконало во-
лодiв нею. Мойсеевi було сказано, що Аарон вийде йому на-
зустрiч. Наступнi слова Господа прозвучали як беззастережне
повелiння: «Ти промовлятимеш до нього, вкладатимеш слова
вуста його, а Я буду з устами твоїми й з устами його, i на-
вчатиму вас, що маєте робити. Вiн промовлятиме за тебе до
народу. I станеться, — вiн буде тобi устами, а ти будеш йому
замiсть Бога. I ти вiзьмеш iз собою оцю палицю, якою чинити-
меш чудеса». Бiльше Мойсей не мiг опиратися, оскiльки усяка
причина щодо вiдмовок була усунена.[232]

Коли Мойсей отримав Божий наказ, вiн був невпевненим у
собi, неговiрким i боязким. Його пригнiчувало усвiдомлення
власної неспроможностi стати вустами Бога Iзраїлевого. Але,
нарештi вiдважившись, вiн взявся за цю справу усiм своїм
серцем, повнiстю покладаючись на Господа. Величнiсть мiсiї
привела в дiю найкращi сили його єства. Бог поблагословив
його невимушений послух, i Мойсей став багатообiцяючим
красномовним мужем, котрий володiв самовладанням i цiлко-
вито вiдповiдав найсерйознiшiй справi, будь-коли довiренiй
людинi. Це приклад того, як Бог гартує характери тих, котрi
повнiстю довiрилися Йому i беззастережно пiдкоряються Його
повелiнням.

Людина отримає i силу, i вмiння, якщо прийме обов’язки,
якi Бог покладає на неї, i вiд усього серця намагатиметься
вiрно їх виконувати. Якими б скромними не були становище чи
здiбностi, людина, котра прагне щиро виконувати свою роботу
i довiряється божественнiй силi, досягне справжньої величi.
Якби Мойсей, беручись за виконання цього великого завдання,
покладався на власнi силу, мудрiсть та енергiю, вiн засвiдчив
би цим свою повну непридатнiсть до виконання такої роботи.
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Той факт, що людина розумiє свою слабкiсть, свiдчить про те,
що вона усвiдомлює всю серйознiсть довiреної їй справи, а
тому шукатиме сили й поради у Бога. Повернувшись до свого
тестя, Мойсей повiдомив його про бажання вiдвiдати братiв у
Єгиптi. Їтро погодився, благословивши: «Iди в мирi!» Разом
iз дружиною та дiтьми Мойсей вирушив у путь. Вiн не нава-
жився вiдкрити мету своєї мiсiї, щоб отримати дозвiл для сiм’ї
супроводжувати його. Однак навiть ще не дiйшовши до Єги-
пту, Мойсей вирiшив повернути родину назад, до Мiдiянської
землi. Внутрiшнiй страх перед фараоном та єгиптянами, гнiв
котрих вiн вiдчув 40 рокiв тому, вiдбивав у Мойсея бажання
повертатися до Єгипту; але пiсля того, як, пiдкоряючись бо-
жественному повелiнню, вiн вирушив туди, Господь вiдкрив
йому, що ворогiв уже нема серед живих.

По дорозi з Мiдiянської землi Мойсей отримав приголом-
шливе, страшне попередження, яке вказувало, що Господь
незадоволений ним. Мойсей побачив ангела, котрий нiби по- [233]
грожував негайно знищити його. Мойсей не отримав жодного
пояснення, але пригадав, що знехтував виконанням однiєї з
Божих вимог. Поступившись умовлянням дружини, вiн не здiй-
снив над своїм молодшим сином обряду обрiзання. Це було
нехтуванням умови, через яку дитина отримувала право на
благословення Заповiту, укладеного Богом з Iзраїлем; така
недбалiсть з боку вибраного вождя могла послабити в очах
народу значення божественних постанов. Цiпфора, побоюю-
чись, щоб її чоловiк не помер, сама виконала цей обряд; пiсля
того ангел дозволив Мойсеевi продовжувати подорож. Мойсей
наражатиметься на великi небезпеки при виконаннi своєї мiсiї,
та його життя могло бути збережене лише завдяки охоронi свя-
тих ангелiв. Але, знехтувавши обов’язком, про який вiн знав,
Мойсей не мiг залишатися в безпецi, оскiльки ангели Божi не
могли б уберегти його.

У час горя, безпосередньо перед Другим пришестям Хри-
ста, життя праведних буде збережене лише завдяки служiнню
небесних ангелiв; але порушник Божого Закону не матиме охо-
рони. Ангели не зможуть захистити тих, якi знехтували хоча б
одним iз божественних повелiнь. [234]
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За основу цього роздiлу взято книгу Вихiд, роздiли 5-10

Отримавши наказ вiд ангелiв, Аарон вийшов назустрiч
своєму братовi, з яким так давно не бачився; бiля Хориву, у
безлюддi пустелi, вони зустрiлися. I розповiв Мойсей Аароно-
вi «всi слова Господа, Котрий послав його, i про всi ознаки,
якi Вiн показав йому» (Вих.4:28). Разом вони вирушили до
Єгипту i, прибувши до землi Ґошен, зiбрали усiх старiйшин
Iзраїлю. Аарон повторив їм усе, що Бог говорив Мойсею, а
потiм народовi були показанi ознаки, якi Бог дав Мойсеевi.
«I повiрив народ; i почувши, що Господь вiдвiдав Iзраїлевих
синiв, i зглянувся на бiду їх, — вони схилилися i поклонилися
до землi» (в.31).

Мойсеевi була також дана вiстка для царя. Два брати увi-
йшли в палац фараона як посланцi Царя царiв i промовляли
вони вiд Його iменi: «Так говорить Господь, Бог Iзраїля: вiдпу-
сти Мiй народ, щоб вiдзначили вони Менi свято в пустелi».

«Хто такий Господь, щоб я мав слухати Його голосу та
вiдпустити Iзраїля? — домагався фараон. — Не знаю Господа й
Iзраїля не вiдпущу!»

А вони вiдповiли: «Бог євреїв зустрiв нас; отже хочемо пiти
на три днi ходу в пустиню, i принести там жертву Господевi,
Боговi нашому, щоб не вдарив Вiн нас мором або мечем».

Чутки про двох братiв, а також про те, яку зацiкавленiсть
вони викликали серед народу, вже дiйшли до царя. Вiн[235]

запалав гнiвом. «Чому ви, Мойсею та Аароне, вiдриваєте
народ вiд його працi? Iдiть до своїх справ!» — сказав вiн. Країна
вже зазнала збиткiв вiд утручання чужинцiв. Згадавши про це,
фараон додав: «Так багато цього народу, бiльше як мешканцiв
цiєї землi, а ви хочете вiдтягати їх вiд їхнiх робiт».

У рабствi iзраїльський народ певною мiрою втратив зна-
ння Божого Закону i вiдступив вiд Його постанов. Суботою

226
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переважно нехтували; вимоги наглядачiв, цiлком iмовiрно, не
давали змоги святити її. Але Мойсей пояснив своєму народовi,
що послух Боговi — це перша умова звiльнення. Спроби вiдно-
вити святiсть суботи не залишилися непомiченими для їхнiх
гнобителiв (Додаток 1).

Роздратований фараон пiдозрював iзраїльтян у намiрi пов-
стати проти нього. Невдоволення є результатом неробства,
вважав фараон; вiн подбає про те, щоб у них не залишалося
часу для виконання небезпечних задумiв. Цар негайно вжив
заходiв, щоб зробити їхнi кайдани ще важчими i таким чином
зламати їх незалежний дух. Того ж дня були виданi укази,
якi робили працю iзраїльського народу ще нестерпнiшою i
тяжкою. Найбiльш поширеним будiвельним матерiалом у тiй
країнi була висушена на сонцi цегла; з такого матерiалу робили
стiни найвишуканiших будiвель, пiсля чого їх облицьовували
каменем; виробництво цегли потребувало величезної кiлькостi
рабiв. Аби цегла не трiскалась, до глини домiшували посiчену
солому, а отже, була потреба у великих кiлькостях соломи. Фа-
раон звелiв, щоб з того часу не постачати бiльше робiтникам
соломи, — нехай вони самi її заготовляють, у той час як норма
виробiтку цегли залишалася без змiн.

Цей наказ викликав серед iзраїльтян велику тривогу по всiй
країнi. Єгипетськi наглядачi призначили помiчникiв з євреїв,
котрi мали стежити за працею своїх пiдопiчних i нести всю
вiдповiдальнiсть за її виконання. Коли царський указ набув
сили, народ розпорошився по цiлiй країнi, щоб збирати стерню
та солому, але виявилося, що виконати звичний об’єм робiт
неможливо. За це наглядачiв з євреїв жорстоко били. [236]

Люди гадали, що утиск походить вiд наглядачiв, а не вiд
фараона, тому пiшли до нього зi своїми скаргами. На їхнiй
протест фараон вiдповiв їдкими словами: «Нероби ви, неро-
би! Тому й говорите: Ходiмо, принесiм жертву Господевi». Їм
було наказано братися за свої обов’язки i не сподiватися на
полегшення. Повертаючись вiд фараона, вони зустрiли Мойсея
й Аарона i промовили до них: «Нехай розсудить та покарає вас
Господь, бо ви зробили нас ненависними в очах фараона та
його рабiв, — ви дали меча в їхнi руки повбивати нас!»
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Вислухавши цi докори, Мойсей дуже зажурився. Страж-
дання народу стали ще тяжчими. По цiлiй країнi було чути
стогiн старих i молодих, — всi як один звинувачували його в
нещастi, яке спiткало їх. З гiрким почуттям Мойсей прийшов
перед лице Боже, кажучи: «Господи, чому ти допустив таку
кривду цьому народовi? Чому Ти послав мене? Бо з того часу,
як прийшов я до фараона, щоб промовляти Твоїм їм’ям, вiн
ще бiльшу кривду почав чинити цьому народовi; насправдi
ж Ти не визволив народу Свого». Йому була дана вiдповiдь:
«Ось побачиш, що зроблю Я фараоновi; вiн буде змушений
рукою сильною вiдпустити їх. Бiльше того, вiн вижене їх iз
краю свого». Господь знову нагадав Мойсеевi про Заповiт, що
Бог уклав з його батьками, i дав запевнення, що цей Заповiт
здiйсниться.

Протягом усього перiоду єгипетського рабства серед iзраїль-
тян жили люди, котрi продовжували поклонятися Єговi. Вони
були глибоко занепокоєнi тим, що на очах їхнiх дiтей щодня
звершуються язичницькi гидоти i їх також змушують поклоня-
тися фальшивим богам. У своєму горi цi особистостi благали
Господа про звiльнення з єгипетського ярма i згубного впли-
ву iдолопоклонства. Вони не приховували своєї вiри i навiть
оголосили єгиптянам, що поклоняються Творцю неба i землi
— єдино правдивому, живому Боговi. Вони перелiчували докази
Його iснування i могутностi, починаючи вiд днiв творiння i до
часу Якова. Таким чином, єгиптяни мали змогу ознайомитися з
релiгiєю євреїв, але, вважаючи принизливим для себе навчати-
ся вiд рабiв, намагалися звести тих, що поклоняються Боговi,
обiцянками нагороди, а коли це не мало успiху, вдавалися до
погроз i жорстокостi.[237]

Старiйшини Iзраїлю силкувались пiдтримати згасаючу вiру
своїх братiв нагадуванням про обiтницi, данi їхнiм батькам,
звертали увагу на пророчi передсмертнi слова Йосифа щодо
їхнього визволення з Єгипту. Декотрi охоче слухали i навiть
вiрили в це. Iншi, враховуючи обставини, в яких тепер опи-
нилися, втрачали усяку надiю. Єгиптяни, довiдавшись, про
що говорять раби, глузували з їхнiх сподiвань, висловлюючи
презирство до Божої сили. Єгиптяни нагадували євреям про
те, що вони є нацiєю рабiв, i уїдливо говорили: «Якщо ваш
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Бог справедливий, милосердний i володiє бiльшою силою, нiж
єгипетськi боги, то чому Вiн не зробить вас вiльним народом?».
Вони ставили в приклад самих себе. Єгиптяни поклонялись
богам, якi, на думку iзраїльтян, були фальшивими, однак стали
багатим i могут- нiм народом. Вони також запевняли, що саме
їхнi боги благословили їх усiма благами i дали їм iзраїльтян за
рабiв, хизувалися тим, що мали владу пригноблювати i знищу-
вати поклонникiв Єгови. Сам фараон хвалився, що Бог євреїв
не звiльнить їх з його руки.

Подiбнi слова вбивали останню надiю багатьох iзраїльтян.
Вони навiть почали вiрити, що справа виглядає саме так, як
стверджують єгиптяни. Вони дiйсно були рабами, котрi повиннi
були зносити усi тягарi, якими жорстокi наглядачi вважали
за потрiбне обтяжувати їх. Єврейських дiтей переслiдували
i вбивали, а їхнє власне життя було ще тяжчим. Однак вони
продовжували поклонятися Небесному Боговi. Якщо Єгова
— справдi Бог над усiма богами,

Вiн, безперечно, не залишить їх у рабствi iдолопоклонни-
кiв. Разом з тим тi, котрi залишалися вiрними Боговi, розумi-
ли: внаслiдок вiдступництва Iзраїля вiд Бога, — змiшуючись
через шлюби з язичницькими народами, впадаючи в iдолопо-
клонство, — Господь допустив, щоб вони стали рабами. Вони
переконували своїх братiв, що Бог незабаром скине ярмо гно-
бителiв.

Євреї сподiвалися досягти волi без жодного особливого
випробування своєї вiри, без страждань i нестаткiв. Але вони
ще не були готовими до звiльнення. Їхня вiра в Бога була
малою; вони не бажали терпляче зносити труднощi, через [238]
що Вiн не вважав за потрiбне дiяти задля них. Чимало було
й таких, котрi вважали за краще залишатися рабами, анiж
зносити труднощi, пов’язанi з переселенням до чужої країни, а
декотрi настiльки перейняли звичаї єгиптян, що волiли взагалi
залишитися в Єгиптi. Саме тому Господь не звiльнив їх при
першому виявi Своєї сили перед фараоном. Вiн так направляв
подiї, щоб тиранiя єгипетського царя могла виявитися повною
мiрою i щоб водночас Бог мiг вiдкритися Своєму народовi.
Коли люди побачать Божу справедливiсть, силу i любов, у
них виникне бажання залишити Єгипет i присвятити себе на
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служiння Йому. Завдання Мойсея було б набагато легшим,
якби бiльшiсть iзраїльтян не стали настiльки зiпсутими, що не
бажали залишати Єгипет.

Господь звелiв Мойсеевi знову йти до народу i повторити
обiтницю про звiльнення, запевняючи людей у Божественнiй
прихильностi. Вiн виконав наказ, але люди не бажали його
слухати. У Писаннi сказано: «... Та вони не слухали Мойсея
через легкодухiсть та тяжку роботу». Зно- ву Мойсеевi було
дане божественне повелiння: «Пiди i скажи фараоновi, царевi
єгипетському, нехай вiн вiдпустить Iзраїлевих синiв зi свого
краю». Розчарований Мойсей вiдповiв: «Iзраїлевi сини не по-
слухали мене, — як же послухає мене фараон?» Йому було
сказано взяти зi собою Аарона, разом з ним стати перед фарао-
ном i знову зажадати, щоб вiн «вiдпустив Iзраїлевих синiв зi
свого краю».

Вiн був попереджений про те, що монарх не поступиться,
аж доки Бог не вiдвiдає Єгипет Своїми карами та не виве-
де Iзраїля, удавшись до особливого вияву Своєї сили. Перед
злиттям кожної порази Мойсей повинен був розповiсти про її
характер i наслiдки, аби цар мiг уникнути її, якщо, звичайно,
забажає. Пiсля кожного вiдкинутого ним попередження прийде
iнше, бiльш грiзне покарання, доки горде серце фараона не
впокориться i вiн не визнає Творця небес i землi правдивим,
живим Богом. Господь бажав дати єгиптянам змогу перекона-
тися в тому, якою марною є мудрiсть їхнiх великих мужiв i
якими безпорадними — їхнi боги, якщо вони опиратимуться
повелiнням Єгови. Вiн покарає єгипетський народ за iдоло-
служiння та примусить замовкну- ти хвалькувату мову, якою[239]
вихваляються благословення, отриманi вiд бездушних iдолiв.

Бог прославить Своє Iм’я, iншi народи також затремтять,
почувши про дiї Його могутнiх рук, а Божий народ залишить
iдолопоклонство i в чистотi поклонятиметься Йому.

Знову Мойсей та Аарон вiдвiдали пишнi палати єгипет-
ського фараона. Там, серед величних колон i сяючих прикрас,
багатих розписiв i статуй язичницьких богiв, два представники
поневоленого народу стали перед монархом наймогутнi- шого
на той час царства, аби повторити Боже повелiння про звiльнен-
ня Iзраїля. Фараон зажадав вiд них чуда на доказ божественної
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природи їхнього доручення. Мойсеевi й Ааро- новi було ска-
зано, як їм дiяти в разi, якщо висуватиметься така вимога, i
ось Аарон узяв палицю i кинув її перед фараоном. Вона пе-
ретворилася на змiю. Монарх послав за своїми «мудрецями
та ворожбитами», котрi «кинули кожен палицю свою, — i тi
поставали змiями. Та Ааронова палиця проковтнула палицi
їхнi». Сповнившись ще бiльшої рiшучостi, фараон проголосив,
що його чарiвники не поступаються силою перед Мойсеєм й
Аароном; вiн назвав Господнiх слуг шахраями, гадаючи, що
може безкарно протистояти їхнiм вимогам. Хоча вiн i знехтував
словами Божих слуг, проте, стримуваний божественною силою,
не заподiяв їм лиха.

Божа рука, а не сила чи здiбнiсть Мойсея та Аарона звершу-
вала чудеса, явленi ними перед фараоном. Цi ознаки i чудеса
мали переконати фараона в тому, що великий «Я є» послав
Мойсея i що обов’язок царя — вiдпустити Iзраїля для служiння
живому Боговi. Чарiвники також показали подiбнi ознаки i
чудеса, оскiльки вони звершували їх не лише своєю майстер-
нiстю, але й силою свого бога — сатани, котрий допомагав їм
iмiтувати дiяльнiсть Єгови.

Насправдi ж палицi чарiвникiв не перетворилися на змiїв.
Застосувавши чари за допомогою великого ошуканця, вони
створили лише видимiсть чуда, адже сатанi не пiд силу пере-
творити палицi на живих змiїв. Князь зла, хоч i володiє усiєю
мудрiстю i могутнiстю ангела, все ж не має сили творити або
давати життя; цей привiлей належить виключно Боговi. Але,
що було пiд силу сатанi, вiн здiйснив, здiйснивши пiдробку. [240]
На думку стороннiх спостерiгачiв, палицi перетворилися на
змiїв. У це також повiрили i фараон, i його придворнi. Зовнi
вони нiчим не вiдрiзнялися вiд змiя; на якого перетворилася
палиця Мойсея. Хоча Господь зробив так, що справжнiй змiй
проковтнув фальшивих, навiть це, на думку фараона, було не
виявом Божої сили, а результатом того, що Мойсей був бiльш
вправний у чаклунствi, нiж царськi слуги. Бажаючи виправдати
власну впертiсть, з якою вiн опирався божественному повелiн-
ню, фараон шукав приводу, щоб викликати зневагу до чудес,
якi Бог здiйснив через Мойсея. Сатана дав йому саме те, чого
вiн хотiв. Дiючи через ворожбитiв, вiн змусив єгиптян повi-
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рити, що Мойсей та Аарон — лише чарiвники та ворожбити,
а вiстка, яку вони принесли, походить не вiд Бога, а тому не
заслуговує жодної уваги. Таким чином, сатана за допомогою
власної пiдробки досягнув мети. Єгиптяни стали ще смiливi-
шими у своєму опорi, а фараон зробив своє серце запеклим
проти iстини. Сатана сподiвався також похитнути вiру Мойсея
й Аарона щодо божественного призначення їхньої мiсiї, щоб
перемога була за його слугами. Вiн не бажав, щоб iзраїльський
народ звiльнився з рабства i служив живому Боговi.

Здiйснюючи чудеса через ворожбитiв, князь зла мав перед
собою значно важливiшу мету. Вiн добре знав, що Мойсей,
звiльнивши синiв Iзраїлю вiд рабського ярма, стане символом
Христа, Котрий повинен визволити людську сiм’ю з- пiд влади
грiха. Вiн також знав, що коли з’явиться Христос, матимуть
мiсце великi чудеса як доказ свiтовi, що Його послав Бог. Са-
тана побоювався за свою владу. Займаючись пiдробкою чудес,
якi Бог здiйснював через Мойсея, вiн сподiвався не тiльки пе-
решкодити визволенню Iзраїля, а й домогтися того, щоб убити
в людях, якi житимуть у наступних поколiннях, вiру в чудеса
Христа. Сатана постiйно намагається iмiтувати дiяльнiсть Сина
Божого, змiцнити свою владу та Вимоги. Вiн змушує людей
розцiнювати чудеса Христа як результат людської майстерно-
стi та сили. Таким чином вiн вбиває у багатьох душах вiру
в Христа як Божого Сина, змушуючи їх вiдкинути милостивi
дари благодатi, якi пропонує План спасiння.[241]

Мойсей та Аарон отримали повелiння вийти наступного
ранку на берег рiчки, куди зазвичай приходив фараон. Повно-
водий Нiл був джерелом їжi й багатства усього Єгипту; рiчцi
поклонялися як боговi, i монарх щодня приходив сюди для здiй-
снення релiгiйних обрядiв. Тут брати знову повторили Боже
повелiння, а потiм, простягнувши руку з палицею, вдарили нею
по водi. Води священного потоку перетворилися на кров, риба
загинула, а вiд рiчки поширювався неприємний запах. Вода в
оселях i та, що зберiгалася в резервуарах, також перетворилася
на кров. Але «так само зробили єгипетськi чарiвники своїми
чарами», i «повернувся фараон, i ввiйшов до дому свого, i було
йому й це байдуже». Сiм днiв тривала кара, але безрезультатно.
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I знову була простягнута палиця над водами, i з рiчки ви-
йшли жаби та й розлiзлися по всiй землi. Вони наповнили
будинки, зайняли спальнi, покої, позалазили навiть у печi та
дiжки для тiста. Єгиптяни вважали жаб священними, тому
не наважувалися знищувати їх; дуже скоро присутнiсть цих
слизьких iстот стала нестерпною. Ними кишiв навiть палац
фараона, i той iз нетерпiнням чекав, коли врештi-решт можна
буде позбутися їх. Ворожбитам вдалося зробити видимiсть чу-
да, викликавши також появу жаб, проте позбутися їх вони не
змогли. Побачивши це, фараон дещо упокорився. Вiн послав
за Мойсеєм та Аароном i сказав: «Благайте Господа, i нехай
виведе цi жаби вiд мене й вiд народу мого, а я вiдпущу народ
той, — i нехай приносять жертви для Господа!». Нагадавши
фараоновi про його минулi хвастощi, брати попросили його
призначити час, коли їм помолитися, щоб кара була усунена.
Цар призначив наступний день, у глибинi душi сподiваючись,
що за цей час жаби зникнуть самi; таким чином вiн надiявся
врятуватися вiд гiркого приниження, яким, на його думку, було
впокорення перед Богом Iзраїля. Проте кара тривала до при-
значеного часу, пiсля чого жаби вимерли по всiй єгипетськiй
землi, але сморiд вiд їхнiх мертвих тiл занечистив повiтря.

Господь мiг би в одну мить перетворити їх на порох, але
Вiн не зробив цього, щоб цар i його народ не вважали це
наслiдком ворожбитства або чаклунства, на зразок того, чим [242]
займалися чарiвники. Мертвих жаб збирали цiлими купами.
Це було для фараона й усього Єгипту доказом, якого не могла
заперечити їхня порожня фiлософiя, а саме: це не чари, а суд
Небесного Бога.

«I побачив фараон, що сталось полегшення, i знову стало
запеклим серце його». За Божим повелiнням Аарон простягнув
свою руку, i земний порох перетворився на мошки в усьому
Єгипетському краї. Фараон звелiв ворожбитам зробити те саме,
але вони не змогли. Таким чином виявилося, що сатана не
може вчинити усього, що робить Бог. Самi ворожбити визнали:
«Це перст Божий!» Та фараон все ще залишався непохитним.

Оскiльки прохання i застереження виявилися безрезульта-
тними, прийшла наступна кара. Про час її приходу було сказано
наперед, щоб її поява не була приписана випадковостi. Мухи
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наповнили оселi, роїлися по всiй землi так, що «нищилась зем-
ля через тi рої мух». Укуси великих отруйних мух були вельми
болiсними як для людей, так i тварин. Як i було передречено,
ця кара не торкнулася землi Ґошен.

Нарештi фараон дозволив iзраїльтянам принести жертву в
Єгиптi, але вони вiдмовилися, не прийнявши таких умов. «Не
годиться чинити так, — сказав Мойсей, — ми маємо прино-
сити жертви, якими гидують єгиптяни, i вони вкаменували б
нас!» Тварини, яких євреї приносили в жертву, вважалися у
єгиптян священними; до них ставилися з таким благоговiнням,
що вбити одну з них навiть випадково вважалося злочином,
гiдним смертної кари. Євреї не могли здiйснити свого служiння
в Єгиптi, не завдавши образи своїм господарям; Мойсей знову
запропонував фараоновi вiдпустити народ до пустелi на три
днi дороги. Монарх погодився i благав Божих рабiв помолити-
ся, аби ця кара була усунена. Вони обiцяли зробити так, але
застерег- ли його, щоб вiн не поводився з iзраїльтянами лука-
во. Кара була усунена, але серце фараона зробилося запеклим
через постiйний опiр; вiн i надалi вiдмовлявся поступитися.

Тодi було завдано ще жахливiшого удару: худобу єгиптян,
яка була на пасовиськах, вразила моровиця. Загинули як свя-
щеннi тварини, так i в’ючнi: корови, воли, вiвцi, конi, верблюди[243]
й осли. Єгиптянам було сповiщено, що на євреїв ця кара не
пошириться, i фараон, пославши людей до осель iзраїльтян,
упевнився в правдивостi слiв Мойсея.

«З худоби Iзраїлевих синiв не загинуло анi одне». Однак
фараон i далi залишався упертим.

Потiм Мойсеевi було наказано взяти попелу з печi та кинути
його «до неба на очах фараонових». Цей акт був сповнений
глибокого змiсту. За 400 рокiв до цього Бог показав Авраамовi,
що його народ зазнає у майбутньому пригноблення, вдавшись
до таких символiв, як дим з печi та полум’я вогню. Бог сказав
тодi, що судитиме їхнiх гнобителiв i виведе поневолених iз
великим майном. У Єгиптi iзраїльський народ довго знемагав
у печi страждань. Цей вчинок Мойсея став запевненням для
них у тому, що Бог пам’ятає про Свiй Заповiт i час визволення
надiйшов.



Єгипетськi кари 235

Коли Мойсей кинув попiл до неба, дрiбнi порошинки роз-
сiялися по всiй Єгипетськiй землi, i де б вони не падали,
«понаривали чиряки на людях й на скотинi». Досi священики
та ворожбити пiдтримували фараона в його протидiї Боговi,
але надiйшла кара, яка торкнулася навiть їх. Ураженi огидною i
болiсною хворобою, жалюгiднi через вихваляння своєю силою,
вони не могли бiльше боротися з Богом Iзраїлю. Увесь народ
мав змогу пересвiдчитись у тому, якою помилкою було вiрити
в чарiвникiв, неспроможних захистити навiть самих себе.

Однак серце фараона ставало дедалi запеклiшим. Тепер
Господь послав до нього таку вiстку: «Бо цього разу Я пошлю
всi кари Мої на тебе, i на рабiв твоїх, i на народ твiй, щоб ти
пiзнав, що немає на всiй землi Такого, як Я!.. I лише для цього
Я пощадив тебе, щоб показати на тобi Мою силу». Не слiд
вважати, нiби Бог дав йому життя саме з цiєю метою, та все
ж Його Провидiння так керувало подiями, що вiн зiйшов на
престол у час, призначений для визволення Iзраїлю. Хоча цей
зарозумiлий тиран через власнi злочини позбавив себе милостi,
все ж життя царя було збережене, аби через його впертiсть
Господь мiг здiйснити Свої чудеса в Єгипетськiй землi. Пе-
ребiгом подiй керує Боже Провидiння. Бог мiг посадити на
престол милосерднiшого царя, який не наважився б опирати- [244]
ся могутнiм виявам божественної сили. Але в такому разi не
здiйснилися б Господнi намiри. Вiн допустив, щоб Його народ
зазнав жорстокостi єгиптян i щоб iзраїльтяни не були зведенi
згубним впливом iдолопоклонства. Ставленням до фараона
Господь показав Свою огиду до iдолопоклонства та рiшучiсть,
з якою Вiн каратиме жорстокiсть та утиск.

Про фараона Бог сказав: «Я зроблю запеклим серце його,
— i вiн не вiдпустить народу» (Вих.4:21). Жодна надприродна
сила не була застосована для того, щоб зробити твердiшим
серце царя. Бог дав фараоновi найразючiшi докази божествен-
ної сили, але монарх уперто вiдмовлявся прийняти свiтло.
Кожний вiдкинутий ним вияв безмежної сили робив його ще
запеклiшим у повстаннi проти Бога. Насiння протистояння, яке
вiн посiяв, вiдкинувши перше чудо, принесло свої плоди. Вiн
продовжував дотримуватися власного шляху, стаючи дедалi за-
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пеклiшим, а його серце — все бiльш кам’янiло, доки не побачив
холодних облич своїх мертвих дiтей-первiсткiв.

Бог звертається до людей через Своїх слуг, посилаючи
застереження та викриваючи грiх. Вiн кожному дає змогу ви-
правити свої помилки, щоб вони не вкорiнилися i не стали
рисами характеру; але якщо хтось не бажає виправитися, то
божественна сила втручається, аби запобiгти наслiдкам його
власних дiй. З кожним разом людинi дедалi легше зробити
цей крок. Вона робить своє серце нечутливим до дiї Святого
Духа; продовжуючи вiдкидати свiтло, особистiсть опиняється
в такому становищi, коли навiть найвагомiший вплив не може
справити на неї належного враження.

Хто пiддався спокусi один раз, зробить це набагато швид-
ше наступного разу. Кожне повторення грiха послаблює опiр,
заслiплює очi та приглушує голос сумлiння. Кожне насiння
поблажливостi принесе свiй плiд. Бог не зробить чуда, аби пе-
решкодити врожаю. «Бо що тiльки людина посiє, те й пожне»
(Гал.6:7). Хто виявляє зухвале невiр’я, холодну байдужiсть до
божественної iстини, пожинає лише те, що сам посiяв. Ось чо-
му безлiч людей iз байдужiстю стоїкiв сприймають iстини, якi
колись хвилювали їх до глибини душi. Вони посiяли насiння,
нехтуючи iстиною та опираючись їй, тому й пожинають такий
урожай.[245]

Хто заспокоює своє порочне сумлiння думкою про те, що
зможе зiйти з грiховного шляху, варто йому лише цього захотi-
ти; хто сподiвається, що може легковажити закликами милостi,
не ризикуючи стати несприйнятливим до них, той чинить це,
наражаючись на велику небезпеку для себе. Вiддавшись ве-
ликому бунтiвниковi, вони гадають, що в хвилину крайньої
потреби, коли будуть оточенi з усiх бокiв небезпеками, зможуть
обрати собi iншого вождя. Однак це вже не легко зробити. їхнiй
характер виявляється настiльки повно сформованим пiд впли-
вом виховання, досвiду та поблажливого ставлення до грiха,
що в той критичний час вони вже не зможуть придбати подобу
Iсуса. Якби на їхнiй дорозi не засяяло свiтло, справа виглядала
б iнакше. Божа Милiсть могла б втрутитись, даючи їм змогу
прийняти її пропозицiї, але оскiльки свiтло вже довгий час
вiдкидалось i зневажалось, то врештi-решт воно буде забране.
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Фараон був попереджений про наступну кару — у виглядi
граду — такими словами: «А тепер пошли, позаганяй свою
худобу та усе, що твоє, в полi. Кожна людина й скотина, що
залишиться в полi i не буде забрана додому, — буде побита
градом, i вони повмирають». Дощ або град були незвичай-
ним явищем у Єгиптi, i такої грози, яка була провiщена, нiхто
нiколи не бачив. Чутка про це швидко поширилась, i тi, що
повiрили слову Господа, забрали свою худобу, а хто знехтував
цим попередженням, — залишив її в полi. Таким чином, ми-
лiсть Божа була явлена i в судах. Народ був випробуваний; i
виявилося, що в багатьох душах зародився Божий страх через
виявлення Його сили.

Як i було передречено, знялася гроза; грiм i град, змiшаний з
блискавицями, такий страшенний, що «не бувало такого у всiм
Єгипетськiм краї, вiдколи тут живуть люди. I повибивав той
граду всiм Єгиптi усе, що на полi, — вiд людини аж до скотини!
I всю польову рослиннiсть побив той град, а кожне польове
дерево поламав!» Руйнацiєю та спустошенням позначився шлях
ангела-губителя. I тiльки земля Гошен була помилувана. Так
єгиптянам було показано, що ця земля перебуває пiд охороною
живого Бога, що стихiї пiдкоряються Його голосу i єдиний
порятунок — послух Йому. [246]

Увесь Єгипет тремтiв перед страшним злиттям божествен-
ного суду. Фараон спiшно послав за братами, i коли тi з’явили-
ся, вигукнув: «Згрiшив я тим разом! Господь — справедливий,
а я та народ мiй — несправедливi! Благайте Господа, i досить
вже тих Божих громiв та граду! А я вiдпущу вас, i ви бiль-
ше не залишитеся». Мойсей вiдповiв: «Як вийду з мiста, то
простягну руки свої до Господа, — громи перестануть, а град
припиниться, — щоб ти знав, що Господня земля! А ти й раби
твої, — знаю я, ще не побоїтеся Господа Бога!»

Мойсей розумiв, що боротьба ще не закiнчилась. Визнання
фараона та його обiцянки не були результатом докорiнної змiни
його поглядiв або серця, а були викликанi страхом i стражда-
нням. Проте Мойсей пообiцяв виконати його прохання, щоб
не давати володаревi Єгипту приводу для подальшого опору.
Незважаючи на шалену бурю, пророк вийшов, i фараон разом з
усiма своїми прибiчниками стали свiдками того, як сила Єгови
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зберегла Божого посланця. Вийшовши з мiста, Мойсей «про-
стяг руки свої до Господа, — i припинились громи та град, а
дощ також не лив бiльше на землю». Але як тiльки фараон
заспокоївся, його серце знову стало впертим.

Тодi Господь сказав Мойсеевi: «Увiйди до фараона, бо Я
зробив запеклим серце його та серце рабiв його, щоб показати
iншi ознаки Мої серед нього, i щоб ти розповiдав синовi своєму
та онуковi, що Я зробив в Єгиптi, а також про ознаки Мої,
що вчинив Я серед них. I ви дiзнаєтесь, що Я — Господь!»
Господь виявляв Свою силу, щоб змiцнити вiру iзраїльського
народу в Нього — єдиного правдивого, живого Бога. Вiн бажав
також представити незаперечний доказ того, яку рiзницю Вiн
робить помiж ними та єгиптянами, щоб усi народи зрозумiли,
що євреї, яких вони зневажали i гнобили, перебувають пiд
захистом Небесного Бога.

Мойсей попередив монарха: якщо вiн i надалi виявлятиме
впертiсть, його спiткає iнша кара — сарана, яка вкриє лице
землi та з’їсть всю зелень, що залишилась пiсля граду; бiльше
того, вона наповнить усi оселi i навiть царський палац. Такої
кари, за його словами, «не бачили твої батьки та батьки батькiв
твоїх вiд дня iснування їх на землi аж до сьогоднi!»[247]

Фараоновi придворнi стояли, враженi жахом. Втрата ху-
доби завдала країнi великих збиткiв. Багато людей загинуло
вiд граду. Лiси були знищенi; врожай загинув. Дуже швидко
єгиптяни втрачали те, що придбали працею євреїв. Усiй країнi
загрожував голод. Князi та придворнi оточили фараона, гнiвно
вимагаючи: «До яких пiр цей накликатиме на нас нещастя?
Вiдпусти цих людей, — i нехай вони служать Господевi, Боговi
своєму. Чи ти не бачиш, що гине Єгипет?».

Знову покликали Мойсея й Аарона, i монарх сказав їм:
«Iдiть, служiть Господевi, Боговi вашому. Хто має йти?».

Вони вiдповiли: «Ми пiдемо з молоддю нашою та зi стари-
ми нашими, зi синами нашими та з дочками нашими, з вiвцями
та волами нашими пiдемо, — бо в нас свято Господнє».

Фараон розлютився. «Нехай буде так, Господь iз вами, —
закричав вiн, — коли я вiдпущу вас i дiтей ваших! Та глядiть,
бо щось лихе ви задумали. Тож нехай iдуть самi чоловiки, та й
служать Господевi, оскiльки саме того ви бажаєте». I вигнано
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їх вiд фараона. Фараон мав намiр погубити iзраїльтян тяжкою
працею, однак тепер робив вигляд, нiби глибоко зацiкавлений у
їхньому добробутi, нiжно турбується за їхнiх дiтей. Насправдi
ж вiн бажав утримувати дiтей i жiнок в якостi заручникiв,
змушуючи таким чином чоловiкiв повернутися.

Мойсей простягнув свою палицю над землею — повiяв
схiдний вiтер i принiс зi собою сарану. «Дуже багато! До цього
не було такої сарани, та й потiм нiколи не буде!» Хмари сарани
закрили небо, потемнiла земля; i поїла сарана усi рештки зеленi.
Фараон поспiшно послав за пророками i, коли вони прийшли,
сказав: «Згрiшив я Господевi, Боговi вашому, та й перед вами!
А тепер простiть же мiй грiх ще цього разу, i помолiться до
Господа, вашого Бога, — нехай лише вiдверне вiд мене цю
смерть!» Вони так i зробили. I знявся сильний захiдний вiтер
та й понiс сарану до Червоного моря. Але фараон i цього разу
закам’янiв у своєму рiшеннi.

Єгиптяни були на межi вiдчаю. Кари, яких вони вже всти-
гли зазнати, здавалися нестерпними, i люди сповнились жахом
перед майбутнiм. Народ поклонявся фараоновi як представни-
ковi їхнього божества, але тепер чимало з них переко- нались, [248]
що вiн чинив опiр Тому, Кому пiдкорялись усi стихiї. А поне-
воленi євреї, користуючись такими надзвичайними перевагами,
ставали дедалi впевненiшими у своєму визволеннi. Наглядачi
вже не наважувалися гнобити їх, як ранiше. Увесь Єгипет був
охоплений потаємним страхом, щоб пригноблений народ не
повстав i не помстився за заподiяне зло. Люди, затамувавши
подих, запитували: «Що буде далi?».

Раптом землю вкрила темрява, така густа i непроглядна, що
здавалася «вiдчутною на дотик». Люди нiчого не бачили, навiть
саме повiтря, здавалося, стало густим настiльки, що було важко
дихати. «Не бачили один одного, i нiхто не рухався зi свого
мiсця три днi! В оселях же Iзраїлевих синiв було свiтло».

Сонце i мiсяць були об’єктами поклонiння єгиптян; у цiй
таємничiй темрявi як народ, так i його боги були враженi
силою, яка стала на захист поневолених (Додаток 2). Однак
якою б жахливою не була ця кара, вона свiдчила про Боже
милосердя i Його небажання губити. Бог дав людям час на
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роздуми та покаяння, перш нiж пiддати їх останньому, най-
жахливiшому покаранню.

Нарештi страх все ж примусив фараона пiти на подальшi
поступки. Наприкiнцi третього дня темряви вiн прикликав
Мойсея i погодився вiдпустити iзраїльтян за умови, що вони
залишать дрiбну та велику худобу. «Не зостанеться анi копита...
— вiдповiв непохитний єврей, — бо ми й самi не знаємо, чим
служитимемо Господевi, поки не прибудемо туди». Не в силi
бiльше стримувати себе, цар вибухнув гнiвом: «Iди геть вiд
мене! Стережися, щоб ти бiльше не з’являвся передi мною, бо
того дня, коли побачиш лице моє, ти помреш!» Фараон почув
у вiдповiдь: «Правду сказав ти... Я бiльше уже не побачу лиця
твого».

«Мойсей став дуже великим в Єгипетськiм краї в очах
фараонових рабiв та в очах усього народу». Вiн викликав у
єгиптян благоговiйний страх. Фараон не наважився заподiяти
йому шкоди, оскiльки єгипетський народ вбачав у ньому єдину
людину, здатну звiльнити його вiд кар. Вони бажали, щоб
iзраїльтянам було дозволено вийти з Єгипту. I тiльки фараон
та жерцi до кiнця опиралися вимогам Мойсея.[249]



Роздiл 24. Пасха

За основу цього роздiлу взято книгу Вихiд, роздiли 11; 12:1-32

Коли перед єгипетським фараоном уперше була пос- тав-
лена вимога про звiльнення Iзраїлю, вiн був попереджений i
про найстрашнiшу кару. Мойсей отримав повелiння сказати
фараоновi: «Так сказав Господь: Син Мiй, Мiй первенець —
то Iзраїль. I кажу тобi: вiдпусти Мого сина, — щоб вiн Менi
служив. А коли не захочеш вiдпустити його, то знай, Я вб’ю
твого сина, твого первородного» (Вих.4:22- 23). Iзраїльський
народ, якого єгиптяни зневажали, був ушанований Богом як
хоронитель Його Закону. Завдяки особливим благословенням i
привiлеям євреї мали перевагу серед iнших народiв як перво-
роджений син серед своїх братiв.

Кара, про яку на самому початку був попереджений Єги-
пет, повинна була прийти наостанку. Бог — довготерпеливий i
багатомилостивий — нiжно турбується про iстоти, створенi за
Його подобою. Якби втрата худоби й урожаю привела Єгипет
до покаяння, дiти не загинули б; але народ уперто опирав-
ся божественному повелiнню, тому було завдано останнього
удару.

Мойсеевi пiд страхом смертi було заборонено з’являтися
перед фараоном, але непокiрний монарх повинен був почути
останню вiстку вiд Бога, i Мойсей знову прийшов до нього,
виголошуючи жахливий вирок: «Так сказав Господь! Опiвночi
Я пройду через Єгипет. I помре кожен первiсток єгипетської
землi вiд первiстка фараона, що сидить на своїм тронi, до
первiстка невiльницi, що за жорнами, i все первородне з худоби. [250]
I здiйметься велике ридання по всiй Єгипетськiй землi, якого
не бувало, i бiльше не буде. А в усiх синiв Iзраїлевих — вiд
людини й аж до скотини — навiть пес не гавкне нi на людину,
нi на скотину, щоб ви знали, що Господь ставить рiзницю мiж
Єгиптом i мiж Iзраїлем. I прийдуть усi цi раби твої до мене i
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поклоняться менi, кажучи: Вийди ти та ввесь народ, що слухає
тебе. Пiсля цього я вийду».

Перед виконанням цього вироку Господь через Мойсея дав
вказiвку iзраїльському народовi щодо виходу з Єгипту, наго-
лошуючи особливим чином на тому, як їм уникнути кари, що
має надiйти. Кожна сiм’я — сама або разом з iншою — повинна
була заколоти ягня або козеня «без вади» i горсткою iсопу по-
кропити кров’ю «на обидва боковi одвiрки i на верхнiй одвiрок
у домах», щоб ангел-губитель, проходячи опiвночi, обминув
такий дiм. Вони повиннi були спожити печене ягня з прiсним
хлiбом та гiркими травами вночi; їсти його, за словами Мойсея,
вони мали наступним чином: «Стегна вашi пiдперезанi, взуття
ваше на ногах ваших, а палиця ваша в руцi вашiй, i будете їсти
його з поспiхом. Це Пасха для Господа!»

Господь об’явив: «I перейду Я тiєї ночi по Єгипетськiм
краї i повбиваю в Єгипетськiй землi кожного первородного
вiд людини аж до скотини. А над усiма єгипетськими богами
вчиню суд... I буде кров знаком на домах, де перебуватимете
ви, — i побачу ту кров, i обмину вас. I не впаде на вас згубна
кара, коли Я каратиму Єгипетський край».

На згадку про це велике визволення усi наступнi поколiння
iзраїльського народу повиннi були щорiчно вiдзначати цей день.
«I стане той день для вас пам’яткою, i будете святкувати його,
як свято для Господа, у всi роди вашi! Як постанову вiчну
будете святкувати його!» Вiдзначаючи це свято в усi наступнi
роки, вони мали розповiдати дiтям iсторiю свого великого
визволення, як звелiв Мойсей: «То вiдкажете: це жертва —
Пасха в честь Господа, що обминув доми Iзраїлевих синiв в
Єгиптi, коли побивав Єгиптян, а доми нашi зберiг».

Крiм того, первiсток — вiд людей i вiд худоби — належав Го-
сподевi й лише через викуп мiг знову стати власнiстю лю- дини.[251]
Так Iзраїль мав виявляти свою вдячнiсть за те, що його пер-
вiстки, якi за законом повиннi були роздiлити долю первiсткiв
Єгипту, тобто загинути, завдяки викупнiй жертвi милостиво
збереженi: «Бо кожен первородний Мiй, — говорить Господь,
— того дня, коли Я ударив кожного первiстка в Єгипетськiм
краї, Я посвятив Собi кожного первiстка в Iзраїлi вiд людини
аж до скотини, — Мої вони будуть» (Числ.3:13). Пiсля того,
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як Господь встановив служiння в скинiї, Вiн обрав для Себе
поколiння Левiя для служiння в святинi замiсть первородного
серед Iзраїлевих синiв. «Менi вони данi з-помiж Iзраїлевих си-
нiв, замiсть первородного з Iзраїлевих синiв... узяв Я їх Собi»
(Числ.8:16). Проте весь народ на знак вдячностi за Божу ми-
лiсть повинен був вносити викуп за первородних синiв (Числ.
18:15-16).

Пасха повинна була не лише нагадувати про звiльнення з
Єгипту, а й символiчно вказувати на значно бiльше викуплення,
яке мав здiйснити Христос, звiльняючи Свiй народ з рабства
грiха. Жертовне ягня уособлює Божого Агнця, в Котрому — на-
ша єдина надiя на спасiння. Апостол Павло писав: «Бо наша
Пасха, Христос, за нас у жертву принесений» (1Кор.5:7). По-
трiбно було не тiльки заколоти пасхальне ягня, а й покропити
його кров’ю одвiрки; так само й людина приймає заслуги Хри-
стової кровi. Ми повиннi вiрити, що Вiн помер не тiльки за
увесь свiт, а й за кожного iз нас особисто. Ми маємо прийняти
Його викупну жертву особисто для себе.

Icon, за допомогою якого кропили кров’ю, став символом
очищення; його використовували для очищення прокажених
i тих, хто занечистився дотиком до мертвого тiла. Молитва
псалмиста свiдчить про те, яке велике значення надавалося
цьому символу: «Очисти мене iсопом — i буду чистий, обмий
мене — i стану бiлiший вiд снiгу» (Псал.51:9).

Ягня необхiдно було приготувати цiлим; не можна було
зламати нi одної його кiстки, як i жодна кiстка Божого Агнця,
Котрий мав померти за нас, не повинна була бути зламана
(Йоан 19:36). Це символiзує повноту жертви Христа.

М’ясо потрiбно було з’їсти. Недостатньо лише вiрити в
Христа для отримання прощення грiхiв, — вiрою ми пос- тiйно [252]
отримуємо вiд Нього духовну силу i поживу через Його Слово.
Христос сказав: «Якщо ви не будете їсти тiла Сина Людського
й пити кров Його, то не матимете в собi життя. Хто їсть
тiло Моє i п’є кров Мою, той має вiчне життя» (Йоан 6:53-
54). Пояснюючи значення цих слiв, Вiн сказав: «Слова, якi
Я говорив вам, це дух i життя» (в.63). Iсус прийняв Закон
Свого Отця, втiлив його принципи у власному життi, виявив
його дух i показав його благотворний вплив на серце. Апостол
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Йоан писав: «I Слово сталося тiлом, i перебувало мiж нами,
повне благодатi та iстини, i ми бачили славу Його, славу як
Єдинородного вiд Отця» (Йоан 1:14). Послiдовники Христа
повиннi бути учасниками Його досвiду. Вони приймають i
засвоюють Боже Слово, щоб воно стало силою, яка керує усiма
спонуканнями та вчинками. Силою Христа вони змiнюються
за Його подобою, вiдображаючи божественнi якостi. Вони
повиннi їсти тiло i пити кров Божого Сина, iнакше не матимуть
у coбi життя. Дух i життя Христа мають стати духом i життям
Його учнiв.

Ягня потрiбно було споживати з гiркими травами на спогад
про гiркоту єгипетського рабства. Так само й ми, приймаючи
тiло та кров Христа, робимо це з розкаяним серцем, пам’ятаю-
чи про свої грiхи. Вживання у їжу прiсного хлiба також мало
своє значення. У законi про Пасху ясно вказано, щоб пiд час
святкування цього свята в їхнiх оселях не було жодної заква-
ски; цiєї постанови суворо дотримувалися усi юдеї. Подiбним
чином усi тi, хто бажає прийняти вiд Христа життя й поживу,
повиннi звiльнитися вiд закваски грiха. Апостол Павло писав,
звертаючись до Коринтської церкви: «Отож, очистьте стару
закваску, щоб стати вам новим тiстом... бо наша Пасха, Хри-
стос, за нас у жертву принесений. Тому святкуймо не iз старою
закваскою, анi в розчинi злоби й лукавства, але з опрiсноками
чистоти та iстини!» (1Кор.5:7-8).

Перш нiж отримати свободу, поневолений народ повинен
був виявити свою вiру в те, що велике визволення здiйсниться.
На їхнiх оселях мав бути знак кровi; необхiдно було також
вiдокремити себе й свої сiм’ї вiд єгиптян, зiбравшись усiм[253]
разом у власному будинку. Якби iзраїльтяни знехтували хоча
б однiєю з цих вказiвок, якби вони не подбали про вiдокрем-
лення своїх дiтей вiд єгипетських; якби, заколовши ягня, не
покропили його кров’ю одвiркiв або наважилися вийти з дому,
їм би загрожувала небезпека.

Вони могли б щиро вiрити, що зробили все необхiдне для
спасiння, але щирiсть не врятувала б їх. Усi, котрi не прислу-
халися б до Господнiх вказiвок, втратили б своїх первiсткiв вiд
руки губителя.
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Саме послухом народ мав засвiдчити свою вiру. Так само
всi, котрi сподiваються на спасiння через заслуги Христової
кровi, повиннi усвiдомити, що й вони особисто мають докласти
зусиль, аби отримати спасiння. Хоча вiд покарання за грiх
нас може звiльнити лише Христос, ми, в свою чергу, повиннi
залишити грiх i обрати послух. Людина спасається вiрою, а
не дiлами, однак вiра виявляється у вчинках. Бог вiддав Свого
Сина на смерть як умилостив- лення за грiх; Вiн явив свiтло
правди, дорогу життя, створив для людини сприятливi умови,
дав постанови та переваги, i тепер людина має можливiсть
скористатися цими рятiвними засобами, вона повинна цiнувати
i використовувати засоби, наданi їй Богом, а саме: вiрити i
пiдкорятись усiм божественним вимогам.

Коли Мойсей передав Iзраїлю Божi вказiвки щодо визво-
лення, то «схилився народ, — i вклонивсь до землi». Свiтла
надiя на свободу, жахливе усвiдомлення кари, що насувалася
на гнобителiв, турботи i клопоти, пов’язанi з поспiшним вихо-
дом, — усе це на деякий час поглинуло почуття вдячностi до
милосердного Визволителя. Чимало єгиптян почали визнавати
Бога євреїв як єдино правдивого Бога; вони навiть благали
дозволити їм знайти захист у домах iзраїльтян, коли ангел-гу-
битель проходитиме землею. Їх приймали з радiстю, i вони
поклялися з того часу служити Боговi Якова i вийти з Єгипту
разом iз Божим народом.

Iзраїльтяни виконали Божi вказiвки. Потай вони швидко
приготувалися в дорогу. Збиралися сiм’ями, пасхальне ягня
було приготовлене i спечене на вогнi, були готовi й опрiсноки
та гiркi трави. Батько як священик сiм’ї кропив кров’ю одвiрки [254]
i заходив до оселi, де вже знаходилася його сiм’я. Мовчки,
поспiхом вони споживали пасхальне ягня. Охоплений благого-
вiнням, народ молився i чекав, а серце кожного первородного
— чи то сильного чоловiка, чи малої дитини — трепетно билося,
охоплене невимовним страхом. Батьки i матерi стискали в обi-
ймах своїх улюблених первiсткiв, думаючи про той жахливий
удар, який мав бути завданий тiєї ночi. Проте в жодну оселю
Iзраїлевих синiв не завiтав ангел смертi. Знак кровi — знамено
захисту Спасителя — залишався на їхнiх дверях, i губитель
обминув їх.
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Опiвночi «сталося велике ридання в Єгиптi, бо не було
дому, де б не було померлого». Усi первiстки краю, «вiд пер-
венця фараона, що сидить на своїм престолi, аж до первенця
полоненого, що у в’язничному домi, i кожного первородного
скотини» загинули вiд руки губителя. Гордiсть кожної сiм’ї
великого єгипетського царства була вельми принижена. Почу-
лися крики й голосiння ридаючих. Фараон i його придворнi
з блiдими обличчями тремтячи стояли, враженi невимовним
жахом. В цей час фараон згадав свої слова: «Хто Господь, щоб
слухатись слова Його, i вiдпустити Iзраїля? Не знаю Господа, i
Iзраїля не вiдпущу!»

Тепер його гордiсть, що кинула виклик Небесам, була пере-
творена на порох. I покликав фараон Мойсея та Ааро- на вночi
та й сказав: «Устаньте, вийдiть з-посеред народу мого ви самi,
i сини Iзраїлевi. I йдiть, служiть Господевi, як ви домагались!
Також дрiбну вашу худобу, i скотину велику забирайте, як ви
бажали; iдiть геть i поблагословiть мене». Царськi радники i
увесь народ також квапили iзраїльтян вийти iз краю, поспiшно
бо казали: «Усi ми помремо!»[255]



Роздiл 25. Вихiд

За основу цього роздiлу взято книгу Вихiд, роздiли 12:34-51;
13-15

З палицями в руках, пiдперезанi, взутi в сандалi iзра- їльтя-
ни мовчки стояли, охопленi благоговiйним страхом, з серцями,
сповненими надiї, очiкуючи царського указу про свiй вихiд. До
свiтанку вони вже були в дорозi. Пiд час злиття пораз — прояву
Божої сили, яка запалила вiру в серцях рабiв i навела жах на
їхнiх поневолювачiв, iзраїльтяни поступово почали сходитись
до землi Ґошен; i хоча їхнiй вихiд вiдбувся зненацька, дещо
все ж було зроблено для органiзацiї та керiвництва величезною
масою людей; людей подiлили на групи, на чолi яких стали
призначенi керiвники.

Вийшли з Єгипту «близько шестисот тисяч чоловiк пiхоти,
крiм дiтей, а також багато рiзноплеменного люду пiднялися
з ними». Серед iзраїльтян були не тiльки спонукуванi вiрою
в Iзраїлевого Бога; бiльше було таких, котрi лишень бажали
врятуватися вiд кар, або ж таких, що пiшли за загальною масою
через цiкавiсть, викликану пануючим усюди збудженням. Такi
люди завжди були перешкодою i пасткою для Iзраїлю.

Народ узяв також зi собою «дрiбну й велику худобу, дуже
великий маєток». Це була власнiсть iзраїльтян, якi не продали
свого майна фараоновi, як це вимушенi були зробити єгиптяни.
Якiв та його сини привели зi собою до Єгипту свої отари, де во- [256]
ни вельми розмножились. Перед виходом з Єгипту iзраїльтяни,
за вказiвкою Мойсея, зажадали винагороди за свою пiдневiльну
працю, i єгиптяни, котрi дуже бажали звiльнитися вiд їхньої
присутностi, не вiдмовляли їм. Раби вийшли, забравши добро,
награбоване в них їхнiми поневолювачами.

То був день завершення подiй, вiдкритих Авраамовi в про-
рочому видiннi за кiлька столiть до цього: «Потомки твої будуть
чужинцями в землi не своїй; будуть рабами вони, i гнiтитимуть

247
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їх чотириста рокiв. Але над народом, якому служитимуть вони,
Я вчиню суд i вони вийдуть з великим маєтком» (Бут.15:13-
14) (Додаток 3). Минуло 400 рокiв. «I сталося саме того дня
— вийшли всi Господнi вiйська з Єгипетського краю». Залиша-
ючи Єгипет, iзраїльський народ винiс зi собою дорогоцiнний
спадок — костi Йосифа, що стiльки часу очiкували виконання
Божої обiтницi i у важкi роки неволi нагадували Iзраїлю про
визволення.

Замiсть того, щоб iти до Ханаану прямою дорогою че-
рез землю филистимлян, Господь звелiв народовi рушити на
пiвдень, до берегiв Червоного моря. Бо Бог сказав: «Щоб не
пожалкував народ, коли прийдеться йому вести вiйну, i не по-
вернувся до Єгипту». Якби вони спробували перейти через
землю филистимлян, то зустрiли б на своєму шляху великi
перешкоди: филистимляни могли прийняти їх за рабiв, що вте-
кли вiд своїх господарiв, а тому неодмiнно розпочали б з ними
вiйну. Iзраїльтяни не були готовi до сутички з таким сильним i
войовничим народом. Маючи мале знання про Бога та слабку
вiру в Нього, вони, злякавшись, розчарувалися б. Неозброє-
нi, не навченi воювати, iзраїльтяни були морально пригнiченi
довгими роками неволi, а до того ж з ними були жiнки, дiти,
вiвцi та iнша худоба. Обираючи їм шлях до Червоного моря,
Господь цим засвiдчив, що Вiн — не тiльки Бог караючий, а й
спiвчутливий.

«I вони рушили з Суккоту i отаборилися в Етамi, на границi
з пустелею. А Господь йшов перед ними вдень у стовпi хмари,
щоб провадити їх дорогою, а вночi — в стовпi вогню, щоб
свiтити їм, так що вони могли йти вдень i вночi.[257]
Не вiдступав хмаряний стовп удень i стовп огню вночi перед
народом». Псалмист говорить: «Вiн хмару простяг неначе по-
кривало, а вогонь — на освiтлення ночi» (Псал. 105:39; див.
також 1Кор.10:1-2). Знамено невидимого Вождя завжди було
з ними. Вдень хмара вказувала їм дорогу або, як покривало,
простягалася над усiм народом, захищаючи вiд палючої спеки,
потiшаючи мандрiвникiв прохолодою i вологою серед посушли-
вої, спраглої пустелi. Вночi вона перетворювалася на вогняний
стовп, що освiтлював увесь табiр, постiйно запевняючи iзра-
їльтян у божественнiй присутностi.
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В одному з найпрекраснiших та потiшаючих уривкiв про-
роцтва Iсаї йдеться про стовп хмарний i вогняний — символ
Божої турботи про Його народ у великiй остаточнiй бороть-
бi зi силами зла. «I створить Господь над усяким житлом на
Сiонськiй горi та над мiсцем зiбрання — удень хмару, вночi ж
дим i блиск вогню полум’яного, бо слава Господня буде над
усiм, мов захист, мов намет, щоб удень давати тiнь вiд спеки, i
захист та укриття вiд негоди й дощу» (Iсая 4:5-6).

Шлях пролягав через похмуру, безкраю пустелю. Iзраїль-
тяни вже почали хвилюватися, чи туди вони прямують? Вони
втомилися вiд тяжкого шляху, i в деякi серця почав закрада-
тися страх перед можливим переслiдуванням з боку єгиптян.
Тим часом хмара просувалася вперед, i вони йшли за нею.
Далi Господь звелiв Мойсею повернути до скелястого мiжгiр’я
над морем i отаборитися там. Бог вiдкрив йому, що фараон
буде переслiдувати iзраїльтян, але Вiн прославиться як їхнiй
Визволитель.

По Єгипту розiйшлася чутка, що iзраїльський народ замiсть
того, щоб залишитися в пустелi для поклонiння, рухається в
напрямку до Червоного моря. Радники повiдомили фараона,
що раби втекли, щоб нiколи вже не повертатись назад. Єги-
птяни картали себе за нерозсудливiсть, з якою повiрили, що
причиною смертi первiсткiв була Божа сила. Їх знаменитi мужi,
заспокоївшись вiд страху, намагалися пояснити явища пока-
рань з точки зору природних процесiв. «Що це ми зробили,
вiдпустивши Iзраїля вiд працi на нас?» — жалкували єгиптяни. [258]

Фараон зiбрав свою армiю: «шiсть сотень добiрних колi-
сниць, i всi iншi колiсницi Єгипту» — вершникiв, полководцiв
та пiших воїнiв. Фараон особисто, в оточеннi вельмож, очолив
армiю, готову до наступу. Щоб здобути ласку богiв i таким
чином досягти успiху в цiй експедицiї, армiю супроводжували
жерцi. Фараон мав намiр залякати iзраїльтян своєю величчю
i силою. Єгиптяни також побоювались, щоб їхня вимушена
поступка Боговi Iзраїля не викликала глузування навколишнiх
народiв; але якщо тепер вони продемонструють силу, повер-
нувши втiкачiв, то вiдновлять свою славу i знову матимуть
рабiв.



250 Патрiархи i пророки

Євреї отаборилися бiля моря, води якого, здавалось, були
нездоланною перешкодою на їхньому шляху, а масивнi гори у
пiвденному напрямку також не давали змоги рухатися вперед.
Раптом вони помiтили вдалинi блиск зброї та колiсницi, що бу-
ло свiдченням про наближення великої армiї. їхня несподiвана
поява звiщала про те, що переслiдування було в повному роз-
палi. Серця iзраїльтян охопив жах. Декотрi кликали до Господа,
але бiльшiсть поспiшили до Мойсея, докоряючи йому: «Хiба
через те, що не було кладовищ в Єгиптi, ти забрав нас умирати
в пустинi? Що це ти накоїв, що вивiв нас iз Єгипту? Хiба ми
тобi цього не казали ще в Єгиптi: дай нам спокiй! Ми будемо
служити Єгиптовi! Бо ж краще для нас рабство в Єгиптi, анiж
смерть у пустинi!».

Мойсей був дуже стривожений тим, що його народ виявляє
так мало вiри в Бога, незважаючи на те, що вони неоднора-
зово бачили вияв Божої сили задля їхнього ж добра. Як вони
можуть звинувачувати його в труднощах i небезпецi виходу,
коли вiн лише виконує чiтке повелiння Бога? Вiдомо ж, що
без Божого втручання не було жодної змоги врятуватись. Але
Мойсей не боявся наслiдкiв ситуацiї, в якiй вони опинилися,
тому що пiдкорявся божественному повелiнню. Його вiдповiдь
народовi свiдчила про спокiй i впевненiсть: «Не бiйтеся! Стiй-
те, i побачите спасiння Господа, що вчинить вам сьогоднi. Бо
єгиптян, яких бачите сьогоднi, бiльше не побачите вже повiки!
Господь буде воювати за вас, а ви будьте спокiйнi!».[259]

Домогтися, щоб така велика маса людей зберiгала спокiй,
чекаючи втручання Господа, було нелегкою справою. Не звичнi
до дисциплiни та самовладання, вони розшаленiли i втратили
здатнiсть розумно мислити. Гадаючи, що от-от потраплять до
рук гнобителiв, iзраїльтяни зчинили гучний лемент i голосiння.
Дивовижний хмарний стовп рушив на знак того, що Бог велить
їм йти вперед, але тепер люди роздумували, чи не було це
передвiстям страшного лиха: чи не Вiн завiв їх у цю безвихiдь?
Так у їхнiй хворобливiй уявi Божий ангел постав як провiсник
нещастя.

Але коли єгипетське вiйсько наблизилося, сподiваючись на
легку здобич, хмарний стовп велично пiднiсся у небо, обминув
iзраїльтян i опустився перед єгипетською армiєю. Темрява, не-
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мов стiна, залягла помiж переслiдувачами i переслiдуваними.
Втративши з поля зору табiр євреїв, єгиптяни змушенi були
зупинитися. Темрява ставала все густiшою, але хмара, що сто-
яла помiж ними стiною, була яскравим свiтлом для євреїв, — в
таборi було ясно, як вдень. Надiя знову воскресла в серцях
iзраїльтян. Мойсей пiднiс свiй голос до Господа. I промовив
Господь до Мойсея: «Що ти до Мене кличеш ? Скажи синам
Iзраїлевим, нехай вирушають! А ти пiдiйми свою палицю i про-
стягни руку свою на море, i роздiли його, — i нехай пройдуть
Iзраїлевi сини сушею через середину моря».

Псалмист, оспiвуючи перехiд iзраїльського народу через
море, сказав: «Через море дорога Твоя, а стежка Твоя — через
води великi, i не видно було Твоїх слiдiв. Ти провадив народ
Свiй, немов ту отару, рукою Мойсея та Аарона» (Псал. 77:20-
21). Коли Мойсей простягнув свiй жезл, води розступились i
Iзраїль увiйшов у середину моря, немов на суходiл, а хвилi
стояли стiною по обидва боки. Свiтло вiд вогняного Божого
стовпа падало на запiненi хвилi, освiтлюючи дорогу, яка ши-
рокою борозною розiтнула море, гублячись в далечинi, бiля
невидимого берега.

«А єгиптяни погналися, i рушили за ними всi фараоновi
конi й колiсницi його, та усi його вершники до середини моря.
В ранiшню сторожу поглянув Господь на єгипетський табiр
iз стовпа вогню й хмари, та й привiв у замiшання єгипетсь- [260]
кий табiр». На їхнiй подив, таємнича хмара перетворилася
на вогняний стовп. Чути було гуркiт грому, небо освiтлювали
спалахи блискавки. «Лилася струмом вода з хмар, тучi видали
грiм, там i сям Твої стрiли лiтали. Гуркiт грому Твого у небе-
сному вихорi; а блискавки освiтили круг земний; тремтiла й
тряслася земля!» (Псал. 77:18-19).

Охопленi жахом єгиптяни розгубилися. Опинившись серед
розбурханих стихiй, в яких їм чувся голос розгнiваного Бога,
вони намагалися повернутись назад до берега. Але Мойсей
знову простягнув жезл, i здибленi води, що вирували й кипiли,
нетерпляче чекаючи на свою жертву, кинулися на неї з великою
силою i поглинули єгипетське вiйсько в темнiй безоднi.

Коли настав ранок, iзраїльський народ побачив те, що зали-
шилося вiд могутнього вiйська своїх ворогiв, — берег був укри-
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тий тiлами у вiйськових обладунках. Одна-єдина нiч принесла
повний порятунок вiд найжахливiшої загибелi. Величезна кiль-
кiсть безпорадних людей — рабiв, якi не звикли воювати, жiнок,
дiтей i худоби, попереду у яких було море, а позаду — могутнє
вiйсько Єгипту, — стала свiдком того, як для них вiдкрився
шлях через води, i тодi, коли загибель здавалася неминучою,
вороги були потопленi. Порятунок став можливим лише зав-
дяки Єговi; саме до Нього вони з подякою i вiрою звернули
свої серця. Почуття людей вилилися в пiснях хвали. Дух Бо-
жий спочив на Мойсеї, i народ пiдхопив його радiсний гiмн
подяки — найдавнiший i один iз найвеличнiших гiмнiв, вiдомих
людинi.

«Я буду спiвати Господевi,
бо дiйсно звеличився Вiн, —

коня й вершника його кинув у море!
Моя сила та пiсня — Господь,

i Вiн став менi Спасителем!
Вiн мiй Бог, — i прославлю Його,

Вiн Бог батька мого, — i звеличу Його!
Господь — Муж вiйни, Єгова — Йому iм’я!

Колiсницi фараоновi й вiйсько його вкинув у море,
а вибiрнi його трiйковi у Червоному морi затопленi.

Безоднi їх позакривали, зiйшли до глибин, як той камiнь!
[261]

Правиця Твоя, Господи, прославилась силою,
правиця Твоя розгромила ворога, Господи!..

«Хто подiбний Тобi серед богiв, о Господи?
Хто подiбний Тобi у Святостi величнiй?

Страшний у славi твориш чудеса!..
Милосердям Своїм проводив народ, якого визволив,

Своєю силою Ти ввiв у житло Своєї святинi!
Почули народи — i затремтiли...

Напали на них страх та жах,
через велич рамена Твойого замовкли, як камiнь,

аж поки перейде народ Твiй, о Господи,
аж поки перейде народ, що його Ти набув!
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Ти їх уведеш, i їх посадиш на гору спадку Твого,
на мiсцi, яке вчинив, Господи, житлом Своїм...»

(Вих. 15:1-17)

Немов гучний голос безоднi, лунав величний спiв числен-
ного iзраїльського сонму. Цю пiсню пiдхопили жiнки Iзраїля,
котрi разом iз Марiям, сестрою Мойсея, повиходили з бубнами
й танцями. Далеко над пустелею i морем лунав радiсний спiв,
вiдбиваючись ехом у горах: «Спiвайте Господевi, бо дiйсно
звеличився Вiн».

Ця пiсня та велике звiльнення, яке в нiй оспiвується, зали-
шили слiд, котрий нiколи не зiтреться з пам’ятi єврейського
народу. З поколiння в поколiння її повторювали пророки i спiв-
цi Iзраїлю, пiдкреслюючи, що Єгова є силою i визволенням для
тих, хто довiряє Йому. Ця пiсня — надбання не тiльки єврей-
ського народу. Вона вказує на майбутнє знищення усiх ворогiв
праведностi, на остаточну перемогу Божого Iзраїлю. Пророк
на островi Патмос бачив безлiч людей, одягнених у бiлий одяг,
котрi перемогли i стояли «на морi склянiм, змiшаному з вогнем,
i мали гуслi Божi. I спiвали вони пiсню Мойсея, раба Божого, i
пiсню Агнця» (Вiдкр.15:2-3).

«Не нам, Господи, не нам, але iменi Своєму дай славу за
милiсть Твою, за правду Твою!» (Псал.115:1). Ось яким ду-
хом пройнята пiсня, якою Iзраїль оспiвує своє визволення; цей
самий дух повинен перебувати в серцях усiх, хто любить i
боїться Бога. Звiльнивши нашi душi вiд рабства грiха, Бог [262]
здiйснив для нас визволення значно бiльше, нiж визволення
євреїв бiля Червоного моря. Подiбно до євреїв у давнину, ми
повиннi славити Господа серцем, душею й устами «за чудеса
Його синам людським». Хто роздумує над великими Божи-
ми милостями i не забуває навiть найменших Його дарiв, той
пiдпережеться радiстю i серце його спiватиме Господевi. Бла-
гословення, якi отримуємо щодня з руки Божої, а понад усе
— смерть Iсуса, Який вiддав Своє життя, щоб подарувати нам
щастя й небеса, повиннi стати для нас джерелом постiйної вдя-
чностi. Яку милiсть, яку незрiвнянну любов виявив Бог до нас,
нещасних грiшникiв, з’єднавши нас зi Собою, щоб ми були
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Його особливим скарбом! Яку жертву принiс наш Вiдкупитель,
щоб ми могли називатися Божими дiтьми! Прославляйте Бога
за благословенну надiю, запропоновану нам у великому Пла-
нi викуплення, за небесну спадщину i Його багатi обiтницi,
прославляйте Його за те, що Iсус живе, аби заступатися за нас.

«Хто жертву подяки приносить, той шанує Мене», — гово-
рить Творець (Псал.50:23). Усi небожителi однодушно прослав-
ляють Бога. Нам потрiбно навчитися ангельської пiснi нинi, аби
ми могли спiвати її тодi, коли станемо в їхнi сяючi лави. Ска-
жемо разом iз псалмистом: «Хвалитиму Господа, поки живу,
спiватиму Богу моєму, аж поки iсную!» «Хай Тебе вихваляють
народи, о Боже, хай славлять Тебе всi племена!» (Псал. 146:2;
67:6).

Бог у Своєму Провидiннi привiв євреїв до неприступних
гiр над морем, щоб виявити Свою силу у їх визволеннi та
належним чином упокорити гордих поневолювачiв-єгип- тян.
Бог мiг би спасти iзраїльтян й iншим чином, але Вiн обрав саме
такий шлях, аби випробувати їхню вiру та змiцнити довiр’я
до Нього. Якби змучений, наляканий народ повернув назад
в той час, як Мойсей наказав рухатися вперед, Бог нiколи не
вiдкрив би для них шляху. «Вiрою вони перейшли Червоне
море, немов суходолом» (Євр. 11:29). Пiдiйшовши до самої
води, iзраїльтяни засвiдчили цим, що вiрять слову Божому, яке
передав їм Мойсей. Вони зробили все, що було їм пiд силу,
а тодi Всемогутнiй Iзраїлiв роздiлив море i проклав для них
дорогу.[263]

Це великий урок на всi часи. Часто життя християнина
сповнене небезпек й обов’язкiв, якi видаються непосильними.
В уявi постають картини, що передвiщають загибель попере-
ду, рабство або смерть — позаду. Але Божий голос наказує:
«Iди вперед». Ми повиннi пiдкоритися цьому повелiнню, на-
вiть якщо нашi очi нiчого не бачать у темрявi i ми вiдчуваємо
холоднi хвилi бiля своїх нiг. Перешкоди, що заважають нам ру-
хатися вперед, нiколи не зникнуть перед тими, хто сумнiвається
i вагається. Хто бариться з послухом, очiкуючи, коли зникне
остання тiнь сумнiву i не загрожуватиме невдача або поразка,
— нiколи не стане слухняним. Голос невiр’я нашiптує: «Давай
почекаємо, поки зникнуть усi перешкоди i ми ясно побачимо
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шлях». Але вiра смiливо кличе вперед, усього сподiваючись та
нi в чому не сумнiваючись.

Хмара стала для єгиптян стiною темряви, в той час як для
євреїв — великим струменем свiтла, яке освiтлювало весь табiр
i шлях перед ними. Так само подiї, допущенi Провидiнням,
укидають невiруючого у темряву i розпач, у той час як для
вiруючої душi вони сповненi свiтлом i миром. Шлях, яким веде
Бог, може пролягати через пустелю або море, але це найбiльш
безпечний шлях. [264]



Роздiл 26. Вiд Червоного моря до Синаю

За основу цього роздiлу взято книгу Вихiд, роздiли 15:22-27;
16-18

Вiд Червоного моря iзраїльтяни знову рушили в дорогу пiд
проводом хмарного стовпа. Перед їхнiми очима вiдкривалась
досить похмура картина: позбавленi рослинностi гори, неро-
дючi рiвнини, а далеко позаду простягалося море, берег якого
був укритий тiлами їхнiх ворогiв. Однак свiдомiсть здобутої
свободи сповнювала серця радiстю, а тому нiхто не нарiкав.

Але за три днi подорожi вони не могли знайти води. Взятi
зi собою запаси води скiнчилися. Iзраїльтяни втомлено брели
спаленою сонцем пустелею, не маючи чим вгамувати спрагу.
Мойсей, якому ця мiсцевiсть була знайома, знав те, чого не
знали iншi, а саме: у Марi, на найближчiй стоянцi, джерельна
вода була непридатною до пиття. З великою тривогою вiн спо-
стерiгав за хмарним стовпом, який вказував дорогу. Мойсей
зовсiм занепав духом, коли в народi почулися радiснi крики:
«Вода! Вода!» Щасливi люди з нетерпiнням кинулися до дже-
рела, як раптом розпачливий зойк вирвався з сотень уст — вода
виявилася гiркою.

Охопленi жахом i вiдчаєм, вони докоряли Мойсеевi за те,
що повiв їх такою дорогою; люди забули, що Мойсея, як i їх,
провадила таємнича хмара, позначена божествен- ною при-[265]
сутнiстю. Прикро вражений Мойсей вчинив те, що забули
зробити вони. Вiн ревно благав Бога про допомогу.

«I показав йому Господь дерево, i вiн кинув його у воду, — i
стала вода солодкою!». Так через Мойсея була дана Iзраїлевi
обiтниця: «Коли дiйсно ти будеш слухатись голосу Господа,
Бога твого, i робитимеш слушне в очах Його, i будеш дотриму-
ватись Заповiдей Його, i виконувати всi постанови Його, то нi
одної з хвороб, що Я навiв на Єгипет, не наведу на тебе, бо Я
— Господь, Лiкар твiй!».

256
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З Мари iзраїльтяни вирушили до Елiму, де знайшли «два-
надцять водних джерел та сiмдесят пальм». Тут вони зупини-
лися на кiлька днiв, перш нiж рушити до пустелi Сiн. Через
мiсяць пiсля виходу з Єгипту вони вперше отаборилися в пу-
стелi. Запаси провiзiї, взятi зi собою, почали вичерпуватися.
Рослиннiсть у пустелi була бiдною, i їхнi отари зменшувалися.
Як прогодувати таку кiлькiсть народу? Сумнiви терзали їхнi
душi, i люди знову почали ремствувати. Навiть начальники i
старiйшини разом iз народом нарiкали на вождiв, поставле-
них Богом: «Коли б ми були повмирали вiд Господньої руки в
Єгипетськiм краї, коли ми сидiли коло казанiв з м’ясом, коли
ми їли хлiба досхочу! А то вивели ви нас у цю пустиню, щоб
поморити голодом усю громаду».

Досi iзраїльтяни ще не страждали вiд голоду; їхнi щоденнi
потреби задовольнялися, але вони побоювалися за майбутнє.
Вони не могли уявити, яким чином можна прогодувати таку
величезну кiлькiсть народу пiд час переходу через пустелю,
i вже уявляли своїх дiтей знемагаючими вiд голоду. Господь
допустив, щоб сталися труднощi на їхньому шляху i закiнчили-
ся запаси їжi, щоб їхнi серця звернулися до Того, Хто завжди
залишався їхнiм Визволителем. Якщо у своїй потребi вони
кликатимуть Його, то Вiн, як i ранiше, даруватиме їм очевиднi
знаки Своєї любовi й турботи. Бог обiцяв: якщо вони будуть
слухнянi Його Заповiдям, то жодна хвороба не наблизиться
до них; тому з їхнього боку було грiхом виявляти таке недо-
вiр’я до Бога, вважаючи, що вони та їхнi дiти можуть померти
голодною смертю. [266]

Господь обiцяв бути їхнiм Богом, прийняти їх як Свiй народ
та запровадити до великого й доброго краю, але вони готовi
були занепадати духом вiд кожної перешкоди, що зустрiчалася
на шляху в той край. Дивним чином Бог вивiв їх iз єгипетської
неволi, аби пiднести, ушляхетнити i зробити славним народом
на Землi. Але їм спочатку потрiбно було зустрiтися з трудно-
щами i витерпiти нестатки. Бог звiльняв їх вiд морального
виродження та занепаду, готуючи до того, щоб вони могли
посiсти почесне мiсце серед iнших народiв, прийняти важли-
вi священнi iстини. Якщо б вони вiрили Боговi, пам’ятаючи
проте, що Вiн вчинив для них, то легко зносили б незручностi,
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нестатки i навiть справжнi страждання; але iзраїльтяни виявля-
ли довiр’я до Господа лише тодi, коли бачили постiйнi докази
Його сили.

Вони забули про гiрке рабство в Єгиптi, не пам’ятали ми-
лосердя i Божої сили, явленої у звiльненнi їх з неволi, забули,
як їхнi дiти були помилуванi в той час, коли ангел- губитель
убивав усiх первородних в Єгиптi. Вони забули про величний
вияв божественної сили бiля Червоного моря, забули, що в
той час, як вони безпечно прямували дорогою, вiдкритою для
них, вороже вiйсько, кинувшись у погоню, було потоплене мор-
ськими водами. Iзраїльтяни лише зосереджували свою увагу
на сьогочасних незручнос- тях i випробуваннях, замiсть того
щоб сказати: Бог учинив велике для нас; хоч ми були рабами,
Вiн робить нас великим народом, — вони нарiкали на тяжку
дорогу, прагнучи, щоб втомлююча мандрiвка якомога швидше
закiнчилася.

Iсторiя життя iзраїльського народу в пустелi стала своєрi-
дним лiтописом, щоб духовний Божий Iзраїль, який житиме
аж до кiнця часу, мiг скористатися нею для свого добра. Це
оповiдь про те, що Бог учинив мандрiвникам пустелi пiд час
їхнiх блукань, коли вони зазнавали голоду, спраги i втоми; про
дивний вияв Божої сили задля полегшення їхнiх страждань;
це, зрештою, застереження для Його народу в усi вiки. Рiзно-
манiтнi досвiди євреїв були школою, в якiй вони готувалися до
обiтованого Ханаану. Бог бажає, щоб Його народ, котрий живе
в наш час, старанно, з покiрним серцем вчився на випробуван-
нях, через якi прой- шов стародавнiй Iзраїль, робив правильнi[267]
висновки i готувався увiйти до небесного Ханаану.

Чимало є таких, котрi, дивлячись на iзраїльтян, дивуються
їхньому невiр’ю i нарiканням, вважаючи, що вони особисто
не виявили б такої невдячностi. Проте, коли їхня вiра пiдда-
ється випробуванню, навiть незначному, вони виявляють не
бiльше довiр’я i терпiння, анiж стародавнiй Iзраїль. У скрутних
обставинах цi люди ремствують, виявляючи незадоволення про-
цесом, до якого Бог вдається, аби очистити їх. Хоча сьогоденнi
потреби задовольняються, чимало є таких, котрi не бажають
довiрити Боговi своє майбутнє, тому й живуть у постiйному
страсi перед майбутнiм, яке може спiткати їх i вiд якого стра-
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ждатимуть дiти. Iншi постiйно очiкують якогось лиха або ж
перебiльшують труднощi, тому їхнi очi заслiпленi, не бачать
багатьох благословень, за якi слiд було б дякувати Боговi.

Зустрiчаючи на своєму шляху перешкоди, якi викли- кають
тривогу i нарiкання, люди замiсть того, щоб шукати допомоги
в Бога — єдиного Джерела сили, — вiддаляються вiд Нього.

Чи справедливо виявляти таке невiрство з нашого боку?
Хiба є причини залишатись невдячними i недовiрливими? Iсус
— наш Друг; Небеса зацiкавленi в нашому добробутi, а на-
ше занепокоєння i страх засмучують Святого Божого Духа.
Не дозволяйте, щоб вами опанував неспокiй; вiн аж нiяк не
допомагає зносити випробування, а лише мучить i втомлює
людину, Не залишайте мiсця недовiр’ю до Бога, через що при-
готування на випадок непередбаченого, яке може спiткати нас у
майбутньому, стає головною метою життя, неначе наше щастя
повнiстю залежить вiд земних благ. Бог не бажає, щоб Його
народ обтяжував себе клопотами. Однак наш Господь не за-
певняє, що ми не зустрiнемо небезпек на своєму шляху. Вiн
не обiцяє негайно забрати Свiй народ зi свiту грiха i зла, але
показує надiйне сховище. Вiн запрошує втомлених i стурбова-
них: «Прийдiть до Мене усi знеможенi та обтяженi, — i Я вас
заспокою!». Здiймiть iз себе ярмо тривоги i свiтських турбот, в
яке ви впряглися власноруч, i «вiзьмiть на себе ярмо Моє, на- [268]
вчiться вiд Мене, бо Я тихий i серцем покiрливий, — i знайдете
спокiй душам вашим» (Матв. 11:28-29). Ми можемо знайти
спокiй i мир у Бозi, поклавши усi нашi турботи на Нього, бо
Вiн пiклується про нас (1Петр.5:7).

Апостол Павло писав: «Стережiться, брати, щоб у когось iз
вас не було серця лукавого i невiрного, щоб вам не вiдступити
вiд Бога Живого!» (Євр.3:12). Пам’ятаючи про те, що Бог учи-
нив для нас, наша вiра має бути мiцною, дiяльною i тривалою.
Замiсть нарiкання i скарг з наших сердець повиннi виходити
слова: «Благослови, душе моя, Господа, i все нутро моє — святе
iм’я Його! Благослови, душе моя, Госпо- да, i не забувай усiх
добродiйств Його!» (Псал. 103:1-2).

Бог пам’ятав про потреби Iзраїлю. Вiн сказав iзраїльському
вождевi: «Зiллю дощем з неба хлiб для вас». Народовi було
дане повелiння збирати манну, але рiвно стiльки, скiльки необ-
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хiдно на один день, а шостого дня — подвiйну норму, аби не
порушувати святiсть суботи.

Мойсей запевнив громаду, що людськi потреби будуть задо-
воленi: «Увечерi Господь дасть вам м’яса на їжу, а вранцi хлiба
досхочу», — i додав: «А ми що? Не на нас нарiканнi вашi, а
на Господа!». Пiзнiше звелiв Аароновi звернутись до громади:
«Наблизьтеся до Господа, бо Вiн почув вашi нарiкання». В той
час, як Аарон говорив, «поглянули вони на пустиню, — аж
ось слава Господня показалася в хмарi». Сяйво, нiколи ще не
бачене ними, свiдчило про божественну присутнiсть. За допо-
могою подiбних явищ, що впливали на почуття, люди мали
отримати знання про Бога. Вони повиннi були усвiдомити, що
їхнiм вождем була не людина на iм’я Мойсей, але — Всевишнiй
Бог, Iменi Якого повиннi боятися, i Його голосу слухатися.

Коли надiйшов вечiр, стан оточили величезнi зграї перепе-
лиць — стiльки, що вистачило для всiєї громади. А вранцi на
поверхнi землi лежало щось «крупоподiбне, дрiбне як iней»,
«як корiяндрове насiння». Народ назвав це манною. Мойсей
сказав: «Це хлiб, що дав вам Господь на їжу». Люди збирали
манну, i її вистачало усiм. Iзраїльтяни «мололи її жорнами,
товкли в ступi, варили в казанi, робили з неї коржi» (Числа
11:8). «А смак її — як тiсто з медом». Вони отримали пове-[269]
лiння збирати щоденно по гомеру на людину i не залишати
манни до ранку. Дехто спробував притримати її до наступного
дня, але манна стала непридатною для споживання. Манну
треба було збирати вранцi на цiлий день, а те, що лишалося на
землi, тануло пiд промiнням сонця.

Пiд час збирання манни виявилося, що декотрi назбирали
бiльше, а iншi менше зазначеної норми, але, коли «змiряли
вони гомером, — не мав зайвого той, хто зiбрав бiльше, а хто зi-
брав менше, не мав нестачi». У другому Посланнi до коринтян
апостол Павло, пояснюючи цей текст, наголошує, якi практичнi
уроки можна з нього запозичити: Не треба, щоб iншим було
полегшення, а вам тягар, але щоб була рiвномiрнiсть для всiх.
Нинi ваш надлишок на поповнення їхньої недостачi, а потiм
їхнiй надлишок на поповнення вашого нестатку, щоб рiвномiр-
нiсть була, як написано: «Хто мав багато, той не мав зайвого, а
хто мав мало, — не мав недостатку» (2Кор. 8:13-15).
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Шостого дня iзраїльтяни зiбрали по два гомери на людину.
Начальники громади поспiшили повiдомити Мойсея про те,
що зроблено. Вiн вiдповiв: «Це те, що звелiв Гос- подь: завтра
повний спочинок, свята субота для Господа.

Що маєте пекти, — печiть, а що варити, — варiть, а все, що
залишиться, сховайте про запас до ранку». Вони так i зробили i
побачили, що позостале не зiпсувалося. I сказав Мойсей: «їжте
його сьогоднi, бо сьогоднi субота для Господа. Сьогоднi не
знайдете його на полi. Шiсть днiв будете збирати його, а дня
сьомого, в суботу, не буде його».

Бог вимагає, щоб Його святого Дня сьогоднi дотримували-
ся так само непорушно, як i за часiв стародавнього Iзраїлю.
Усi християни повиннi розцiнювати повелiння, данi євреям,
як постанови Єгови, данi для них особисто. День напередоднi
суботи повинен стати днем приготування до її святих годин.
Нашi особистi справи в жодному разi не повиннi поширюва-
тися на святi години. Однак Бог звелiв опiкуватися хворими i
стражденними; робота, яка необхiдна для полегшення їхнього
стану, є справою милосердя, а не порушенням суботи. Разом з
тим усякої непотрiбної та зайвої роботи в суботу слiд уника-
ти. Багато хто легковажить, вiд- кладаючи до початку суботи [270]
дрiбнi справи, якi можна було б зробити в день приготування.
Цього не повинно бути. Робота, яку ви не встигли виконати до
початку суботи, повинна залишатися невиконаною, доки цей
святий день не закiнчиться. Таке ставлення до суботи навчить
легковажних людей пам’ятати про те, що всю роботу необхiдно
виконувати протягом шести робочих днiв.

Щотижня пiд час довгих рокiв блукань пустелею iзраїль-
тяни були свiдками потрiйного чуда, яке мало закарбувати в
їхнiй свiдомостi святiсть суботнього дня: шостого дня випадала
подвiйна кiлькiсть манни; сьомого дня її не було зовсiм, а ча-
стина, призначена для суботи, залишалася свiжою й солодкою;
якщо ж її залишали на будь-який iнший день, — вона ставала
непридатною до вжитку.

В усьому, що пов’язане з манною, бачимо переконливий
доказ того, що субота, як це намагається дехто довести, не
встановлена в час проголошення Закону на Синаї. Ще до того,
як iзраїльтяни пiдiйшли до Синаю, вони вже знали, що святiсть
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суботи є для них обов’язковою. Той факт, що вони щоп’ятницi
збирали подвiйну норму манни, готуючись таким чином до
суботнього дня, в який вона не випадатиме, постiйно нагадував
їм про священну природу дня спокою. I коли хтось виходив
збирати манну в суботу, Господь запитував: «Доки ви будете
вiдмовлятися вiд виконання Заповiдей Моїх та Законiв Моїх?».

«Iзраїлевi сини їли туманну сорок рокiв, аж до прибуття
їх до заселеного краю, їли манну аж до приходу їх до границi
Ханаанського краю». Протягом 40 рокiв, день у день, манна,
що посилалася таким чудодiйним чином, нагадувала їм про
постiйну опiку та нiжну Божу любов. Бог, за словами псалми-
ста, давав їм «хлiб небесний». «Хлiб ангельський їла людина»
(Псал.78:24-25), тобто їжу, приготовлену ангелами. Вживаючи
«небесний хлiб», люди щоденно переконувалися: Божа обi-
тниця для них вбереже їх вiд усякого нестатку так, нiби вони
жили серед родючих рiвнин Ханаану, серед хвилюючих ланiв
збiжжя.

Манна, що падала з неба для насичення Iзраїлю, уособлю-
вала Того, Хто прийшов вiд Бога, щоб дати життя свiто- вi.[271]
Iсус сказав: «Я — хлiб життя! Батьки вашi їли манну в пустинi,
i померли. Це Хлiб, Який сходить iз небес... коли хто спожива-
тиме хлiб Цей, той повiк житиме. А хлiб, який дам Я, то є тiло
Моє, яке Я за життя свiту вiддам» (Йоан 6:48-51). Серед обi-
тниць благословень Божого народу у вiчному життi говориться:
«Переможцевi дам їсти сокровенну манну» (Вiдкр.2:17).

Залишивши пустелю Сiн, iзраїльтяни розташувалися та-
бором у Рiфiдiмi. Там не було води, i вони знову висловили
недовiр’я до Божого Провидiння. У своїй слiпотi й самовпев-
неностi люди прийшли до Мойсея з вимогою: «Дай нам води,
щоб напитись!» Проте терпiння не зрадило Мойсея. «Чого ви
сваритеся зо мною? Навiщо спокушаєте Господа? » — сказав
вiн їм. Розгнiваний народ вигукнув: «Навiщо це ти випровадив
нас iз Єгипту? Щоб повбивати спрагою нас, дiтей наших та
отари нашi?» Коли вони були щедро забезпеченi їжею, то зi
соромом згадували своє невiр’я i нарiкання, обiцяючи в майбу-
тньому довiряти Господевi; але незабаром iзраїльтяни забули
про свою обiцянку, не витримали першого ж випробування
своєї вiри. Хмарний стовп, що провадив їх, здавалося, був
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оповитий жахливою таємницею. «А Мойсей — хто вiн такий?»
— запитували вони.

Яку мету вiн переслiдував, виводячи їх iз Єгипту? їхнi
серця знову сповнилися пiдозрою й невiрством; вони зухвало
звинувачували його в намiрi погубити їх та дiтей їхнiх через
нестачi й труднощi, щоб таким чином заволодiти їхнiм майном.
У поривi гнiву й обурення iзраїльтяни були готовi каменувати
Мойсея.

У вiдчаї Мойсей кликав до Господа: «Що маю зробити
цьому народовi?» Вiн отримав повелiння узяти свiй жезл, за
допомогою якого творив чудеса в Єгиптi, та й вийти разом зi
старiйшинами Iзраїлю перед народом. I сказав Господь Мой-
сею: «Ось Я стану перед тобою там на скелi, в Хоривi, i коли
вдариш по скелi, — лине iз неї вода, i питимуть люди».

Вiн послухався — вирвався живий потiк води, i напоєний
був народ. Господь у Своїй великiй милостi, замiсть того щоб
звелiти Мойсеевi пiднести палицю i стягнути на незадоволе-
них у своєму нечестi начальникiв народу страш- нi кари, на [272]
зразок тих, що спiткали Єгипет, зробив його жезл знаряддям
визволення.

«Вiн розсiк скелю в пустинi, i щедро усiх напоїв, як з безо-
днi. Звелiв потокам зi скелi ринути, i води текли, немов рiки»
(Псал. 78:15-16). Мойсей ударив по скелi, але поруч iз ним сто-
яв захований у хмарний стовп Син Божий, Котрий i викликав
потiк життєдайної води. Не тiльки Мойсей i старiйшини, а й
усi зiбранi, що стояли на вiдстанi, бачили славу Господню, але
якби хмара зникла, вони загинули б вiд вражаючого сяйва, яке
оточувало Того, Хто перебував у хмарi.

Вiдчуваючи спрагу, народ спокушував Бога, кажучи: «Є Го-
сподь серед нас, чи нема?» Якщо Бог привiв нас сюди, то чому
ж Вiн не дає нам води, як дав хлiб? Виявляти таке невiрство
— злочин, i Мойсей побоювався, що їх спiткають Божi суди, I
назвав вiн це мiсце «Масса (випробування) i Мерива (сварка)»
на згадку про їхнiй грiх.

Тепер iзраїльтянам загрожувала нова небезпека. Через те,
що вони нарiкали на Бога, Вiн пiддав їх нападовi ворога.

Амаликитяни, жорстоке войовниче плем’я, що мешкало
в тiй мiсцевостi, виступили проти них i побили слабких та
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втомлених iзраїльтян, якi йшли останнiми. Мойсей, знаючи, що
народ не готовий до битви, звелiв Iсусовi Навину вибрати воїнiв
iз рiзних поколiнь i повести їх наступного дня проти ворога;
вiн же у цей час стоятиме на верхiв’ї гори з Божим жезлом
у руцi. Наступного дня Iсус Навин та його люди напали на
ворога, тодi як Мойсей, Аарон i Хур вийшли на верхiв’я гори,
щоб бачити поле бою. Пiднiсши руки до неба, тримаючи Божу
палицю, Мойсей молився про успiх iзраїльського вiйська. У
ходi битви всi зауважили: доки його руки були пiднесенi догори
— перемагав Iзраїль, а коли вiн опускав їх, — перемога була за
ворогом. Коли Мойсей утомився, Аарон та Хур пiдтримували
його руки аж до заходу сонця; i ворог почав утiкати.

Пiдтримуючи руки Мойсея, Аарон та Хур показали цим
народовi, що їхнiй обов’язок — пiдтримувати свого вождя в
його тяжкiй працi; вiн же отримує слово вiд Бога, щоб передати
їм. Учинок Мойсея також вказував на те, що Бог триматиме
долю iзраїльтян у Своїх руках; доки вони покла- датимуться на[273]
Нього, Вiн воюватиме за них i пiдкорятиме їхнiх ворогiв; але,
коли вони перестануть надiятись на Нього i покладатимуться
на власну силу, тодi стануть слабшими навiть за тих, хто не
знає Бога, i вороги подолають їх.

Як перемагали євреї, коли руки Мойсея були пiднесенi до
неба у заступництвi за них, так перемагатиме Божий Iзраїль,
який вiрою ухопиться за силу Свого всемогутнього Помiчника.
Проте божественна сила повинна поєднуватися з людськими
зусиллями. Мойсей знав: Бог не переможе їхнiх ворогiв, якщо
Iзраїль залишиться бездiяльним. У той час, коли великий вождь
був на зв’язку з Господом, Iсус Навин разом зi своїми вiдва-
жними воїнами докладав усiх зусиль, щоб розбити ворогiв Бога
та Iзраїлю.

Пiсля поразки амаликитян Бог звелiв Мойсею: «Напиши
це на пам’ятку в книзi та вклади Iсусовi в серце, що повнi-
стю зiтру Я пам’ять Амаликову з-пiд небес». Перед смертю
великий вождь передав своєму народовi урочисте доручення:
«Пам’ятайте, що зробив з вами Амалику дорозi, пiсля виходу
з Єгипту, як вiн напав на тебе в дорозi i повбивав мiж тобою
всiх ослаблених, що вiдставали, коли ти був стомлений та зне-
силений; i вiн не боявся Бога... мусиш стерти пам’ять Амалика
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з-пiд небес. Не забудь же!» (Втор.25:17-19). Про цей нечести-
вий народ Господь ска- зав: «Рука Амалика проти престолу
Єгови» (Вих.17:16).

Амаликитяни були обiзнанi щодо Господнього характеру та
Його верховної влади, але не мали страху Божого, наважилися
чинити опiр Його могутностi. Чудеса, здiйсненi Мойсеєм в
Єгиптi, стали об’єктом глузувань амаликитян, якi насмiхали-
ся над побоюваннями навколишнiх народiв. Вони поклялися
своїм богам знищити євреїв, аби жоден iз них не врятувався,
вихвалялися, нiбито Бог Iзра- їлiв безсилий перешкодити їм.
Iзраїльтяни нiчим їм не загрожували i не завдали жодної шкоди.
Їхня агресiя була безпiдставною. Знищенням Божого народу
вони прагнули показати всiм свою ненависть до Бога, вияви-
ти вiдкритий непослух. Амаликитяни здавна були запеклими
грiшниками, а їхнi злочини волали до Бога про помсту, однак
Його милiсть все ще кликала їх до покаяння; здiйснивши напад [274]
на втомлених, беззахисних iзраїльтян, амаликитяни пiдписали
цим вирок собi. Бог пiклується про найслабших Своїх дiтей.
Жодна жорстокiсть або насильство над ними не залишаються
непомiченими Небом. Божа рука, як щит, простягається над
усiма, хто любить i боїться Його; нехай люди остерiгаються
цiєї руки, бо вона тримає меч правосуддя.

Недалеко вiд того мiсця, де тепер отаборились iзраїльтяни,
проживав Їтро, Мойсеїв тесть. Їтро чув про звiльнення євреїв i
тепер вирушив, щоб зустрiтися з ними та повернути Мойсеевi
його дружину i двох синiв. Вiсники повiдомили великого во-
ждя про їхнє наближення, i вiн iз радiстю вийшов назустрiч, а
пiсля привiтань запровадив до свого намета. Через небезпеки,
пов’язанi з виходом iзраїльського народу з Єгипту, Мойсей вiдi-
слав свою сiм’ю до тестя, але тепер знову мiг насолоджуватися
їхнiм товариством. Мойсей розповiв Їтро про всi тi чудеса, якi
Бог учинив Iзраїлю. Це втiшило патрiарха, котрий благословив
Господа; разом iз Мойсеєм та старiйшинами вiн принiс жертви
i узяв участь в урочистому бенкетi, влаштованому на згадку
про милiсть Божу.

Їтро, котрий деякий час залишався з ними, дуже швид-
ко зауважив, якими тяжкими були обов’язки, покладенi на
Мойсея. Пiдтримувати лад i дисциплiну серед численної маси
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необiзнаного i недосвiдченого народу було неабиякою справою.
Мойсей, визнаний народом керiвник i суддя, зму- шений був
пiклуватися не тiльки про загальнi iнтереси народу та визнача-
ти обов’язки; до нього зверталися також iз рiзними спiрними
питаннями. Це був своєрiдний засiб, що давав йому змогу на-
вчати людей, як вiн сам про це сказав: «...Оголошую постанови
Божi та закони Його». Та Їтро не схвалював цього, кажучи:
«Занадто тяжка для тебе праця. Не пiд силу справитись з нею
тобi одному. Справдi стомишся ти». Вiн порадив Мойсеевi
призначити вiдповiдних людей, поставивши їх тисячниками,
сотниками i десятниками. Вони мають бути «мужами здiбними,
богобоязливими, справедливими, некористолюбними». Вони
мали судити визначенi справи, тодi як найскладнiшi та найсер-
йознiшi питання надалi пiдлягали розгляду Мойсеєм, котрий,
за сло- вами його тестя, повинен стати «посередником для[275]
народу перед Богом, пiдносячи справи до Нього». «I навчай
їх постановам i законам, вказуй їм шлях, яким вони мають
iти, i справи, якi повиннi робити». Ця порада була прийнята;
вона не тiльки принесла полегшення Мойсеевi, а й сприяла
запровадженню кращого порядку.

Господь особливо вшанував Мойсея, творячи його руками
чудеса; але вiн, хоча й вибраний, щоб навчати iнших, не вважав
себе за такого, котрий не потребує навчання. Вибраний вождь
Iзраїлю охоче прислухався до порад побожного мiдiянського
священика та скористався його мудрим планом.

З Рефiдiму народ рушив далi, йдучи за хмарним стовпом.
Їхнiй шлях пролягав через випаленi сонцем рiвнини, стрiмкi
гори й скелястi бескиди. Часто, коли iзраїльтяни перетина-
ли пiщанi пустелi, суворi гори, немов бастiони, заступали їм
шлях, створюючи враження, що дорога вперед неможлива. Та
пiдiйшовши ближче, вони зауважували, що стiна гiр не була
монолiтною, в рiзних мiсцях виявлялися ущелини, i їхньому
погляду вiдкривалися новi простори. Тепер вони йшли глибо-
ким межигiр’ям, укритим дрiбним камiнням. Це була велична,
вражаюча картина. Помiж скель, що на сотнi футiв пiдносилися
з обох бокiв, наскiльки сягало око, можна було бачити живий
потiк людей, овець та iншої худоби. А перед ними в урочистiй
величi здiймалася гора Синай. Хмарний стовп зупинився на її
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вершинi, i люди розкинули намети на рiвнинi бiля її пiднiжжя.
Це мiсце повинно було стати їхньою домiвкою майже на рiк.
Уночi вогняний стовп запевняв їх у божественному захистi, а
пiд час їхнього сну землю м’яко вкривав небесний хлiб.

Свiтанок золотив темнi хребти гiр, а сяючi сонячнi променi,
що проникали у вузькi та глибокi ущелини, видавалися зму-
ченим мандрiвникам променями милостi вiд престолу Божого.
Величнi й разом з тим суворi гори, що оточували їх з усiх
бокiв, стояли в своїй самотностi, як величнi пам’ятники вiчно-
стi. Ця картина викликала почуття урочистостi й благоговiння.
Людина починала усвiдомлювати, якою слабкою й нерозумною
вона є в присутностi Того, Хто «гори тi зважив на вазi, а взгiр’я [276]
— шальками» (Iсая 40:12). Тут Iзраїль мав отримати найпрекра-
снiше об’явлення, будь-коли дане Богом людям. Тут Господь
зiбрав Свiй народ, щоб, проголошуючи святий Закон, показати
йому священний характер Божих вимог. У душах iзраїльтян
мали вiдбутися величезнi, докорiннi змiни, тому що неволя i
довгий час перебування серед iдолопоклонникiв призвели їх
до згубних наслiдкiв, позначилися на характерах i звичках; Бог
працював над тим, щоб дати їм пiзнання про Себе, пiднести
на вищий моральний рiвень. [277]



Роздiл 27. Закон, даний Iзраїлю

За основу цього роздiлу взято книгу Вихiд, роздiли 19-24

Невдовзi пiсля того, як Iзраїль отаборився бiля Си- наю,
Мойсей був покликаний зiйти на гору для зустрiчi з Богом.
Вiн пiднявся стрiмкою кам’янистою стежкою i наблизився до
хмари, яка свiдчила про присутнiсть Єгови. Це був час, коли
Iзраїль мав увiйти в тiснi та особливi вiдносини iз Всевишнiм
Богом — стати Церквою i народом, який перебуває пiд правлiн-
ням Божим. Вiд iменi Божого Мойсей повинен був проголосити
народовi: «Ви бачили, що Я зробив Єгиптянам, як носив вас
на крилах орлиних, i привiв до Себе. Тож тепер, якщо справдi
послухаєтесь Мого голосу i будете дотримуватись Заповiту
Мого, то станете Моєю власнiстю з-помiж усiх народiв, бо
вся земля — Моя! А ви будете в Мене царством священикiв,
народом святим».

Повернувшись до табору, Мойсей скликав старiйшин Iзраї-
лю i передав божественну вiстку. Iзраїльтяни вiдповiли: «Усе,
що Господь говорив, зробимо!». Таким чином, вони уклали
урочистий Заповiт з Богом, пообiцявши прийняти Його як сво-
го Правителя, завдяки чому стали в особливому значеннi цього
слова Його пiдданими.

Знову їхнiй вождь пiднявся на гору, i Господь промовив
до нього: «Ось Я до тебе прийду в густiй хмарi, щоб чув на-
род, коли Я говоритиму з тобою, i щоб повiрив i тобi навiки».
Зустрiчаючи на своєму шляху труднощi, iзраїльтя- ни були[278]
схильнi нарiкати на Мойсея й Аарона, звинувачуючи їх у тому,
що вони вивели Iзраїль з Єгипту, аби погубити їх. Господь мав
намiр вшанувати Мойсея перед ними, щоб вони могли довiряти
його настановам. Бог бажав, аби проголошення Його Закону
вiдбулося велично та благоговiйно, що вiдповiдало б святому
Божому характеру. Люди мали усвiдомити, що до всього, по-
в’язаного зi служiнням Боговi, слiд ставитися iз незвичайною
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шанобливiстю. Господь сказав Мойсеевi: «Iди до людей, i освя-
чуй їх сьогоднi i завтра, i нехай вони виперуть одежу свою.
I нехай вони будуть готовi до третього дня, бо третього дня
зiйде Господь на гору Синай на очах усього народу». Протягом
днiв, що передували цiй подiї, всi мали присвятити час сер-
йозному приготуванню, щоб гiдно з’явитися перед Богом. Як
тiло, так i одяг мали бути чистими. I коли Мойсей вказуватиме
їм на грiхи, вони повиннi були вдатися до посту й молитви,
упокоривши себе, щоб їхнi серця могли очиститися вiд усякого
зла.

Згiдно з даним повелiнням були зробленi вiдповiднi приго-
тування; виконуючи подальшi вказiвки, Мойсей звелiв огоро-
дити гору, щоб анi людина, анi тварина не могли ступити на
священну територiю. Якби хтось наважився хоча б доторкну-
тися до неї, покаранням за це мала бути негайна смерть.

Уранцi третього дня очi всiх присутнiх були звернутi до го-
ри; її вершину вкривала густа хмара, яка дедалi бiльше темнiла
й згущалася, опускаючись все нижче й нижче, аж доки вся гора
не була оповита темрявою, нiби ховаючи в собi страхiтливу
таємницю. Почувся звук, схожий на голос сурми, скликаючи
народ на зустрiч з Богом, i Мойсей пiдвiв iзраїльтян до пiд-
нiжжя гори. З густої темряви виривалися яскравi блискавки, а
серед оточуючих гiр було чути вiдлуння грому. «А гора Синай
— уся димувала через те, що Господь зiйшов на неї у вогнi! I
пiдiймався той дим, немов дим з горна, i вельми затремтiла вся
гора». В очах усього зiбрання народу «слава Господня була,
як пожираючий вогонь на вершинi гори». «I роздавався голос
сурми, котрий ставав все сильнiшим i могутнiшим». Ознаки
присутностi Єгови були такими страшними, що iзраїльський
народ трем- тiв, i всi попадали долiлиць перед Господом. Навiть [279]
Мойсей вигукнув: «Я боюся й увесь тремчу!» (Євр. 12:21).

Але ось грiм стих, уже не чути було сурми; земля також
не хиталася. Запанувала урочиста тиша, пiсля чого почувся
Божий голос. Стоячи на горi в оточеннi ангелiв i оповитий
густою темрявою, Господь проголосив Свiй Закон. Пiзнiше
Мойсей, змальовуючи цю сцену, говорить: «Господь вiд Синаю
при- йшов, з’явивсь нам iз Сеїру, засяяв з гори з Парану, i
прийшов iз Мерiва-Кадешу. По правицi Його — вогонь Закону



270 Патрiархи i пророки

палає. Справдi Вiн любить народи. Всi святiї Його — у руцi
Твоїй, i вони припадають до нiг Твоїх, слухають мови твоєї»
(П.3ак.33:2-3).

Єгова явив Себе не тiльки в страшнiй величi Суддi та Зако-
нодавця, а й як милосердний Покровитель Свого народу: «Я
— Господь, Бог твiй, Котрий вивiв тебе iз землi єгипетської з
дому рабства». Той, Котрий, як вони вже знали, був Провiдни-
ком та Визволителем, що вивiв їх iз Єгипту, проклав дорогу
через море i знищив фараона та його вiйсько, показавши, що
Вiн вищий над усiма богами Єгипту, — проголошував тепер
Свiй Закон.

Цей Закон був призначений не лише для євреїв. Бог удо-
стоїв їх честi бути охоронцями i виконавцями Його Закону
— священного спадку для цiлого свiту. Принципи Де- сяти-
слiв’я стосуються усього людства, вони данi всiм людям для
навчання й управлiння. Десять Заповiдей, коротких, всебiчних
та авторитетних, вказують на обов’язки людини щодо Бога i
ближнiх; всi вони грунтуються на величному, фундаментально-
му принципi любовi: «Люби Господа Бога твого всiм серцем
своїм, i всiєю душею своєю, i всiєю силою своєю, i всiм сво-
їм розумом, i свого ближнього, як самого себе» (Лука 10:27;
див. також П.Зак. 6:4-5; Левiт 19:18). Цi принципи детально
викладенi в Десяти Заповiдях i можуть бути застосованi до
всiх обставин людського життя.

«Нехай не буде в тебе iнших богiв крiм Мене!». Єгова, Одвi-
чний, Iснуючий Сам у Собi, Джерело життя i Вседержитель;
лише Вiн гiдний найвищої пошани i поклонiння. Ця Заповiдь
забороняє людинi обирати iнший об’єкт поклонiння, вiдводячи
йому перше мiсце в своїх почуттях та служiннi. Усе те, що
стає настiльки дорогим для нас, що послаблює нашу любов до[280]
Бога або заважає служити Йому належним чином, стає для нас
богом, iдолом.

«Не робитимеш нiякого тесаного кумира, анi того, що на
небi вгорi, i що на землi внизу, i що в водi нижче землi. Не
поклоняйся їм i не служи їм».

Друга Заповiдь забороняє поклонятися iстинному Боговi
в зображеннях та образах. Чимало язичницьких народiв за-
певняли, що їхнi iдоли — усього лиш образи або символи, за
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допомогою яких вони поклоняються правдивому божеству;
однак Бог назвав таке служiння грiхом. Спроба представити
Одвiчного Бога за допомогою матерiальних предметiв спотво-
рює уявлення людини про Бога. Це також вiдволiкає людину
вiд роздумiв про безмежну досконалiсть Єгови, спрямовує її
увагу на творiння, а не на Творця. Оскiльки поняття людини
про Бога примiтивне, то й сама вона починає вироджуватись.

«Я — Господь, Бог твiй, Бог ревнивий». Близькi, священнi
вiдносини Бога з Його народом символiчно представленi у
виглядi шлюбу. Оскiльки iдолослужiння являє собою духов-
ний перелюб, то й незадоволення Господа з цього приводу
вiдповiдно названо ревнiстю.

«...Що карає беззаконня батькiв на дiтях, до третього i
четвертого поколiння тих, котрi ненавидять Мене».

Дiти неминуче страждатимуть вiд наслiдкiв грiховних дiй
своїх батькiв, але в жодному разi не будуть покаранi за ба-
тькiвську вину, хiба що вони також братимуть участь у грiхах
батькiв. Однак дiти, зазвичай, iдуть слiдами своїх батькiв. Че-
рез спадковiсть i приклад, який являють батьки, дiти стають
учасниками їхнiх грiхiв. Згубнi звички, спотворенi смаки, амо-
ральнiсть, як i фiзичнi недуги i виродження, передаються по
спадковостi вiд батька до сина — i так до третього i четверто-
го поколiнь. Ця страшна iстина з притаманною їй руйнiвною
силою повинна стримувати людей вiд грiха.

«...I творить милiсть до тисячного поколiння тих, котрi лю-
блять Мене, i додержуються Моїх Заповiдей». Друга Заповiдь,
забороняючи поклонiння фальшивим богам, закликає покло-
нятися iстинному Боговi. Тим же, котрi вiрно служать Йому, [281]
обiцяна милiсть, i не лише до третього й четвертого поколiнь
(як у випадку з ненавидячими Бога, котрим загрожує Його
гнiв), а до тисячi родiв.

«Не прикликатимеш Iменi Господа, Бога твого, марно, бо
не залишить Господь безкарним того, хто прикликатиме Його
Iм’я надаремно».

Ця Заповiдь не тiльки забороняє давати неправдивi клятви
i божитися, а й недбало або легковажно вживати Iм’я Боже,
забуваючи про величний змiст, який мiститься у ньому. Ми зне-
важаємо Бога, коли необдумано згадуємо про Нього в розмовах,
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засвiдчуємо Ним у незначних справах або часто й бездумно
повторюємо Його Iм’я. «Святе та грiзне Його їм’я!» (Псал.
111:9). Помiркуйте про велич, чистоту i святiсть Бога, щоб
ваше серце постiйно перебувало пiд враженням притаманних
Йому чеснот; святе Боже Iм’я слiд вимовляти шанобливо й
урочисто.

«Пам’ятай день суботнiй, щоб святити його! Шiсть днiв
працюватимеш i робитимеш всю працю свою, а день сьомий
— субота для Господа, Бога твого: не роби жодної працi нi ти,
нi син твiй, нi дочка твоя, нi раб твiй, нi невiльниця твоя, нi
худоба твоя, анi чужинець, що перебуває у твоєму дворi. Бо
шiсть днiв творив Господь небо та землю, море та все, що в
них, а сьомого дня спочив, тому поблагословив Господь день
суботнiй i освятив його».

Субота представлена тут не якоюсь новою постановою, але
такою, якою була встановлена при творiннi. Про неї потрiбно
пам’ятати i дотримувати її на згадку про роботу, здiйснену
Творцем, Вказуючи на Бога як на Творця неба i землi, субота
допомагає вiдрiзнити правдивого Бога вiд усiх фальшивих бо-
гiв. Усi, хто святкує сьомий день, доводять тим самим, що вони
є поклонниками Єгови. Таким чином, субота стане ознакою
вiрностi людини Боговi, доки на Землi залишатимуться люди,
котрi служитимуть Йому! Четверта Заповiдь — єдина з усiх
десяти, яка мiстить у собi Iм’я i титул Законодавця. Вона єдина
вказує на те, Чиєю владою було дано Закон. Таким чином,
субота є Божою печаткою, що скрiплює Божий Закон, доводячи
цим його достовiрнiсть i обов’язковiсть.[282]

Бог дав людинi шiсть днiв для працi, i Вiн вимагає, щоб
люди виконували свою роботу протягом цих шести трудових
днiв. Справи невiдкладної необхiдностi та милосердя не забо-
роняється робити в суботу; за хворими i страждаючими має
бути здiйснений постiйний догляд, однак роботи, якої можна
уникнути, старанно уникайте. «Якщо ради суботи ти стримаєш
ногу свою, щоб не чинити своїх забаганок у день Мiй святий,
i будеш називати суботу приємнiстю, днем Господнiм святим
та шанованим, i шануватимеш її, не йдучи в дорогу, залишиш
свої справи та переговори...» (Iсая 58:13). В перелiк заборон
входять «даремнi слова» i «переговори». Обговорення дiлових
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справ або накреслення якихось планiв у суботу Бог вважає фа-
ктичним виконанням роботи. Щоб зберегти суботу в святостi,
ми не повиннi дозволяти своїм думкам навiть зосереджуватися
на земних речах. Ця Заповiдь стосується усiх, хто перебуває
в нашому домi. Усi домочадцi не повиннi займатися земними
справами в цей священний вiдрiзок часу. Об’єднайтеся усi, щоб
своїм добровiльним служiнням вшанувати Бога в Його святий
день.

«Шануй Твого батька та матiр Твою, щоб довголiтнiм був
ти на землi, яку Господь, Бог твiй, дасть тобi».

Батьки мають право на виняткову любов i пошану, яка не
повинна належати жоднiй iншiй особi. Сам Бог, Який поклав на
них вiдповiдальнiсть за душi, довiренi їхнiй опiцi, призначив,
щоб у раннi роки дитячого життя батьки посiдали для них мiсце
Бога. Тому той, хто не визнає законної влади своїх батькiв,
не визнає i Божого авторитету. П’ята Заповiдь вимагає вiд
дiтей не лише поважати, коритися i слухати своїх батькiв, а й
ставитися до них iз любов’ю й нiжнiстю, полегшувати тягар
їхнiх турбот, стояти на вартi їхньої репутацiї, а також бути
для них пiдтримкою i потiхою в старостi. Ця Заповiдь також
стосується поваги до служителiв та начальникiв, а також всiх
тих, кого Бог надiлив владою.

Це, за словами апостола, «перша заповiдь з обiтницею»
(Ефес.6:2). Для Iзраїлю, котрий сподiвався незабаром увiйти
до Ханаану, вона обiцяла за умови послуху довге життя у
тому доброму краї; однак ця Заповiдь має ще ширше значення, [283]
поширюється на увесь Iзраїль Божий i обiцяє вiчне життя на
землi, звiльненiй вiд прокляття грiха.

«Не вбиватимеш». Усякi вчинки несправедливостi, що ма-
ють тенденцiю вкорочувати життя; дух ненавистi та помсти
або потурання якiйсь пристрастi, що призводить до шкiдливих
наслiдкiв щодо iнших чи змушує нас виявляти до них недобро-
зичливiсть (бо «кожен, хто ненавидить брата свого, є людино-
вбивця»); егоїстичне нехтування турботами про нужденних або
тих, хто страждає; необмежене потурання власним бажанням
або непотрiбне обмеження чи надмiрна праця, що руйнують
здоров’я, — усе це бiльшою або меншою мiрою є порушенням
шостої Заповiдi.
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«Не чини перелюбу». Ця Заповiдь забороняє не лише амо-
ральнi вчинки, а й хтивi думки, бажання i все, що може ви-
кликати їх. Не тiльки наша поведiнка повинна вiдзначатися
моральною чистотою, а й таємнi намiри та бажання серця.
Христос, викладаючи людям глибокий змiст Божого Закону та
Його вимог, зазначив, що нечиста думка або погляд є таким же
грiхом, як i переступ.

«Не кради». Ця заборона поширюється як на явнi грiхи,
так i на таємнi, скоєнi конкретною особою чи суспiльством.
Восьма Заповiдь засуджує викрадення людей, работоргiвлю,
забороняє вести загарбницькi вiйни. Вона засуджує злодiйство
i грабiжництво, вимагає беззастережної чесностi в найдрiбнi-
ших життєвих справах. Вона забороняє шахрайство в торгiвлi
та вимагає справедливого розрахунку з боргами та у видачi
належної платнi. Ця Заповiдь говорить про те, що будь-яка
спроба скористатися недосвiдченiстю, слабкiстю або нещастям
iншої людини вiдзначається в небесних книгах як обман.

«Не свiдкуй неправдиво на свого ближнього». Сказана нами
неправда, кожна спроба або намiр обманути ближнього пiд-
падає пiд цю Заповiдь. Пiд неправдою розумiється будь- який
намiр обманути. Нашi погляди, жести, вираз обличчя можуть
так само красномовно говорити неправду, як i слова. Кожне
навмисне перебiльшення, натяк, розрахованi на те, щоб спра-
вити хибне або перебiльшене враження, навiть виклад фактiв[284]
iз метою ввести в оману є неправдою. Ця Заповiдь забороняє
будь-яку спробу зашкодити репутацiї нашого ближнього — чи
то спотворенням фактiв, чи недобрими припущеннями, накле-
пами або плiтками, Навiть навмисне замовчування правди, яке
може зашкодити iншим, є порушенням дев’ятої Заповiдi.

«Не жадай дому ближнього свого, не жадай жiнки ближньо-
го твого, анi раба його, анi невiльницi його, анi вола його, анi
осла його, анi чого небудь, що належить ближньому твоєму».
Десята Заповiдь влучає в самий корiнь грiха, застерiгаючи вiд
самолюбних бажань, якi призводять до грiховних учинкiв. Хто,
дотримуючись Божого Закону, утримується навiть вiд потуран-
ня грiховному бажанню заволодiти тим, що належить iншому,
той не буде винним i у несправедливому вчинку щодо ближнiх.
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Такими були десять священних Заповiдей Десятислiв’я,
виголошених серед грому i вогню, з дивними виявами сили
та величi всемогутнього Законодавця. Проголошення Божого
Закону супроводжувалося надзвичайним виявленням Його сили
i слави, тому що Бог хотiв закарбувати цю сцену в пам’ятi
людей та викликати в них глибоку пошану до Законодавця, —
Творця неба i землi. Вiн також бажав показати людям святiсть,
важливе значення i незмiннiсть Свого Закону.

Iзраїльський народ був охоплений жахом. Здавалося, трем-
тячi людськi серця бiльше не витримають тiєї страхiтливої
сили, яка супроводжувала Божi вислови. Коли велике мiрило
правди постало перед людьми, вони, як нiколи ранiше, усвi-
домили огидний характер грiха i власну провину, якою вона
була в Божих очах. Iз жахом та благоговiнням люди вiдсахну-
лися вiд гори. Народ заволав до Мойсея: «Говори з нами ти,
i ми слухатимемо, а нехай не промовляє з нами Бог, щоб ми
не повмирали». Iзраїльський вождь вiдповiв: «Не бiйтеся, це
лише для випробування вашого, i щоб страх Його був з вами,
i щоб ви не грiшили». Однак народ продовжував залишатися
подалiк, з жахом спостерiгаючи за усiм, що вiдбувалося, в той
час як Мойсей «пiдiйшов до темної хмари, де був Бог». [285]

Люди, заслiпленi та зiпсутi рабством i язичництвом, не бу-
ли готовi повною мiрою оцiнити глибоке значення принципiв,
викладених у Десяти Божих Заповiдях. Щоб вони могли краще
зрозумiти вимоги Десятислiв’я та втiлювати їх у життя, їм були
данi додатковi постанови, якi мали вiдношення до принципiв,
закладених в основу Божого Закону, i служили їм iлюстрацiєю.
Цi постанови були названi судами, оскiльки були втiленням без-
межної мудростi та справедливостi, i суддi мали судити народ
згiдно з цими постановами. На вiдмiну вiд Десяти Заповiдей,
вони данi безпосередньо Мойсеевi, котрий мав оголосити їх
народовi.

Перша з цих постанов стосувалася слуг. У тодiшнi часи,
за рiшенням суддiв, злочинцiв iнколи продавали у рабство;
в iнших випадках позикодавцi продавали своїх боржникiв, а
бiднiсть змушувала людей продавати навiть самих себе та
власних дiтей. Однак єврей не мiг бути довiчно проданим
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у рабство. Строк його служби обмежувався шiстьма роками;
сьомого року вiн мав отримати свободу.

Викрадення людей, навмисне вбивство, повстання проти
батькiвського авторитету каралися смертю. Дозволялося мати
рабiв неiзраїльського походження, але їхнє життя i права та-
кож суворо охоронялися. Вбивця раба пiдпадав пiд покарання;
ушкодження, заподiяне рабовi його господарем, навiть якщо це
була втрата одного зуба, давало рабовi право на свободу.

Iзраїльтяни самi нещодавно були рабами, i тепер, коли тра-
пилася нагода мати власних рабiв, вони повиннi були остерi-
гатися, щоб не плекати в собi духа жорстокостi та надмiрної
вимогливостi, вiд яких страждали пiд ярмом єгипетських нагля-
дачiв. Спогади про власне рабство допоможуть їм зглянутися
над становищем раба, виявляючи спiвчуття та доброту, спо-
нукатимуть ставитися до iнших так, як вони хотiли б, щоб
ставилися до них.

Особливо оберiгалися права вдiв i сирiт; припис вимагав
чуйного ставлення до їхнього безпомiчного становища. «Бо
коли ти пригнiчуватимеш їх, — об’явив Господь, — i вони кли-
катимуть до Мене, то Я почую їхнiй зойк, i запалає гнiв Мiй,[286]
i повбиваю вас мечем; жiнки вашi стануть вдовами, а дiти
— сиротами». Чужинцiв, що приєдналися до Iзраїлю, також
оберiгали вiд утиску i несправедливостi. «А чужинця не гно-
битимеш, оскiльки ви пiзнали душу чужинця, бо самi були
чужинцями в Єгипетськiм краї».

Заборонялося брати лихварський процент iз бiдних. Одяг
бiдного або рядно, взяте у заставу, необхiдно було повернути
до заходу сонця. Вiд винного у крадiжцi вимагалося подвiйне
вiдшкодування збиткiв. Цi постанови вчили також поважати
суддiв i правителiв, застерiгали суддiв вiд несправедливого
суду, виправдання винного i хабарництва. Наклеп i лихослiв’я
також були забороненi; закон вимагав виявляти доброту навiть
до особистих ворогiв.

Народовi знову нагадали про священний обов’язок щодо
суботи. Були встановленi рiчнi свята, коли всi мужi народу ма-
ли збиратися перед лицем Господнiм, приносячи Йому вдячнi
жертви i першi плоди щедрих Божих дарiв. Мета всiх цих по-
станов була очевидною: вони не були виявленням деспотичної
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влади, але служили для блага Iзраїлю. Господь сказав: «I будете
Менi святими людьми», тобто гiдними схвалення святого Бога.

Мойсей повинен був записати цi закони i старанно зберiгати
їх як основу нацiонального закону разом iз Десятьма Заповiд-
ями, для пояснення яких вони були данi — умову виконання
Божих обiтниць для Iзраїлю.

Iзраїльтяни отримали вiд Єгови наступну вказiвку: «Ось
Я посилаю Ангела перед лицем твоїм, щоб Вiн охороняв у
дорозi тебе i щоб провадив тебе до того мiсця, яке Я приготу-
вав. Шануй Його i голосу Його слухайся! Не бунтуйся проти
Нього, бо Вiн не стерпить ваших переступiв, — бо їм’я Моє в
Ньому. Коли ж слухатимеш Його голосу, i робитимеш усе, що
Я говорю, то Я ворогуватиму з ворогами твоїми, i гнобитиму
твоїх гнобителiв». В усiх мандруваннях Iзраїлю по пустелi
їхнiм Провiдником був Христос, Який перебував у хмарному
i вогняному стовпi. Вже тодi серед них перебував Той, Хто
представлений у символах як прийдешнiй Спаситель; Вiн давав
Мойсеевi повелiння щодо народу i став для iзраїльтян єдиним
Джерелом благословення. [287]

Зiйшовши з гори, Мойсей оповiв народовi всi Господнi
слова та усi закони. Увесь народ одноголосно вiдповiв: «Усе,
про що сказав Господь, зробимо!». Господнi слова i клятву,
якою вони заприсяглися, Мойсей вписав у книгу.

Потiм вiдбулося затвердження Заповiту. Бiля пiднiжжя гори
було споруджено жертiвника, бiля нього встановлено дванад-
цять стовпiв «задля дванадцяти Iзраїлевих племен» як свi-
доцтво прийняття ними Заповiту. Пiсля цього молодi люди,
вибранi для служiння, здiйснили жертвоприношення.

Покропивши жертiвника кров’ю, Мойсей «узяв книгу За-
повiту та й прочитав вголос перед народом». Ще раз урочисто
прозвучали умови Заповiту, i кожний мiг зробити вибiр: до-
тримуватися їх чи нi. Iзраїльтяни й ранiше обiцяли слухатися
Божого голосу, але тепер пiсля того, як Його Закон був про-
голошений, а Його принципи дуже докладно викладенi, люди
пiзнали усю сутнiсть Заповiту. Знову весь народ одностайно
вiдповiв: «Усе, що сказав Господь, зробимо й будемо слухняни-
ми!» Коли ж Мойсей оголосив народовi усi Заповiдi за Законом,
вiн узяв кров козлiв та телят... та й покропив саму книгу, i лю-
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дей, говорячи: «Це кров Заповiту, що заповiдав для вас Бог!»
(Євр.9:19-20).

Тепер потрiбно було зробити певнi приготування, щоб оста-
точно утвердити правлiння Єгови над вибраним народом. Мой-
сей отримав повелiння: «Вийди до Господа ти й Аарон, Надав i
Авiгу, та сiмдесят Iзраїлевих старiйшин, i вклонiться здалека. А
Мойсей нехай пiдiйде до Господа один...» У той час, як народ
поклонявся бiля пiднiжжя гори, вибранi мужi були покликанi
зiйти на гору. Сiмдесят старiйшин мали допомагати Мойсеевi в
правлiннi над Iзраїлем, i Бог злив на них Свого Духа, удостоїв
їх бачити Його велич i силу. «I вони побачили Iзраїлевого Бога;
пiд ногами Його наче плита iз сапфiру й така чиста, немов
саме небо».

Вони бачили не саме Божество, а споглядали лише славу
Його присутностi. Ранiше вони були б не в змозi знести це
видовище, але вияв Божої сили, викликавши благоговiйний
страх, привiв їх до покаяння; вони споглядали Божу славу,
Його чистоту та милiсть i нарештi змогли наблизитися до Того,
на Кому зосереджувалися їхнi думки.[288]

Тепер Мойсей та «слуга його» Iсус Навин були покликанi
на зустрiч iз Богом. Оскiльки вони мали бути деякий час вiд-
сутнiми, вождь призначив замiсть себе Аарона та Хура, яким
допомагали старiйшини. «Вийшов Мойсей на гору, i хмара за-
крила її. I слава Господня спочивала на горi Синай». Протягом
шести днiв хмара як особливий знак Божої присутностi вкри-
вала гору, однак увесь цей час Бог не виявляв Себе i не звiщав
Своєї волi. Протягом цих днiв Мойсей чекав, коли Всевишнiй
покличе його. Вiн отримав повелiння: «Вийди до Мене на гору,
i будь там», — i хоч його терпiння i послух зазнали випробу-
вання, вiн не втомився вiд чекання i не залишив свого поста.
Очiкування стало для нього часом приготування i ретельно-
го самодослiдження. Навiть цей улюблений Божий слуга не
мiг одразу стати в Його присутностi та перенести Його славу.
Шiсть днiв вiн мав бути наодинцi з Богом i, дослiджуючи своє
серце, роздумувати про Нього i молитись; тiльки пiсля того
вiн мiг бути готовим до безпосереднього спiлкування зi своїм
Творцем.
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На сьомий день, у суботу, Мойсей був покликаний увiйти в
хмару. На очах усього Iзраїлю густа хмара розкрилася, i засяяла
слава Господня, вигляд якої був наче вогонь пожираючий. «I
ввiйшов Мойсей у середину хмари, i вийшов на гору. Мой-
сей пробував на горi сорок днiв та сорок ночей». Шiсть днiв
пiдготовки не входили в число сорока днiв, проведених Мой-
сеєм на горi. Упродовж цих шести днiв Iсус Навин був разом
iз Мойсеєм, разом iз ним споживав манну та пив з джерела,
що стiкало з гори. Але Iсус не увiйшов з Мойсеєм до хмари.
Вiн залишився поза хмарою; очiкуючи повернення Мойсея,
вiн продовжував щодня їсти й пити, тодi як Мойсей постив
протягом усiх тих сорока днiв.

Пiд час перебування на горi Мойсей отримав вказiвки щодо
побудови святинi, в якiй особливим чином мала виявитися
Божа присутнiсть. «I нехай збудують Менi святиню, — i пере-
буватиму серед них» (Вих.25:8), — таким було Боже повелiння.
Утретє прозвучало повелiння про дотримання суботи. «Це
ознака навiки помiж Мною та помiж Iзраїлевими синами», —
об’явив Господь. «Щоб ви пiзнали, що Я — Господь, Котрий
освячує вас!.. I будете пильнувати суботу, бо вона святiсть для [289]
вас... Хто здiйснюватиме в цей день роботу, той буде вико-
рiнений з-помiж народу» (Вих.31:17,13-14). Були данi також
вказiвки щодо негайно- го спорудження скинiї для служiння
Боговi. Народ мiг дiйти висновку, що буде виправданий, навiть
якщо працюватиме над її спорудженням у суботу, оскiльки ски-
нiя призначалася для Божої слави i народ мав велику потребу
в мiсцi для поклонiння. Щоб уберегти їх вiд цього грiха, було
дане особливе застереження. Навiть святiсть i невiдкладнiсть
особливої роботи для Бога не повиннi були штовхати їх на
порушення святого Божого дня спокою. Вiдтепер народ удосто-
ївся постiйно перебувати в присутностi свого Небесного Царя.
«I Я перебуватиму серед Iзраїлевих синiв, — i буду їм Богом».
«I те мiсце буде освячене Моєю славою» (Вих.29:45,43), — такi
запевнення данi Мойсеевi. Йому також були переданi Десять
Заповiдей — символ Божої влади та втiлення Його волi, написа-
нi перстом Самого Бога на двох кам’яних таблицях (П.3ак.9:10;
Вих.32:15-16); вони повиннi були зберiгатися недоторканими
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в святинi, що мала стати видимим центром служiння усього
народу.

Вiд нацiї рабiв iзраїльтяни були пiднесенi над усiма народа-
ми, щоб стати особливим скарбом Царя царiв. Бог видiлив їх
серед свiту, довiривши святi iстини. Вiн зробив їх хоронителя-
ми Свого Закону, маючи намiр зберегти через них знання про
Себе серед людей. У свiтi, огорненому темрявою, мало засяяти
небесне свiтло; усi народи повиннi були почути заклик залиши-
ти iдолопоклонство i служити живому Боговi. Якби iзраїльтяни
правильно виконали це доручення, вони перетворилися б на
могутню силу в цьому свiтi.

Бог був би їхнiм Захисником, Вiн звеличив би їх понад усi
iншi народи. Через них Вiн вiдкрив би Своє свiтло i правду,
а вони, перебуваючи пiд Його святим i мудрим правлiнням,
стали б прикладом того, наскiльки служiння Йому має перевагу
над iдолопоклонством в усiх його формах.[290]



Роздiл 28. Iдолопоклонство бiля Синаю

За основу цього роздiлу взято книгу Вихiд, роздiли 32-34

Час, протягом якого був вiдсутнiй Мойсей, став для Iзраїлю
часом чекання й невизначеностi. Люди зна- ли, що вiн разом
з Iсусом Навином пiднявся на гору та увiйшов у густу темну
хмару; знизу вони могли бачити цю хмару, яка закрила собою
вершину гори; час вiд часу її освiтлювали блискавки вiд боже-
ственної присутностi. З нетерпiнням люди чекали повернення
Мойсея. В Єгиптi вони звикли до думки, що божество має бути
втiлене в матерiальну форму; їм важко було вiрити в невидиму
Iстоту, доводилося шукати в Мойсея допомоги для пiдтримки
своєї вiри. Тепер же вiн був узятий вiд них. Минали днi, тижнi,
а вiн усе ще не повертався. I хоча хмара продовжувала залиша-
тися на мiсцi, багато хто у таборi почав гадати, що їхнiй вождь
покинув їх або що його знищив усепожираючий вогонь.

Чекаючи на повернення Мойсея, люди мали час замисли-
тися над Законом Божим, який був проголошений для них,
приготувати свої серця до прийняття подальших Божих об’-
явлень. Та вони не захотiли витрачати на це час; проте, якби
iзраїльтяни використали цю нагоду, щоб отримати повнiше ро-
зумiння Божих вимог, впокорили свої серця перед Ним, то були
б захищенi вiд спокуси. Але вони не скористалися тiєю можли-
вiстю i незабаром показали себе безтурботними, неуважними [291]
i розгнузданими людьми; передусiм це стосувалося великої
кiлькостi рiзноплеменного люду, що приєднався до них. Во-
ни нетерпляче очiкували моменту, щоб вирушити в дорогу до
Обiтованого краю, де течуть молоко i мед. Але благодатний
край був обiцяний їм лише за умови послуху, та вони про
це забули. Декотрi з них навiть пропонували повернутися до
Єгипту, але яким би не було рiшення — йти вперед до Ханаану
чи повернутися назад у Єгипет, — народ сповнився рiшучостi
не чекати бiльше на Мойсея.

281
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Безпораднi у вiдсутностi свого вождя, вони, як i колись,
вдалися до забобонiв. Iноплемiнники почали першими вияв-
ляти нетерпiння та ремствувати; цi люди стали iнiцiа- торами
вiдступництва, що мало мiсце пiзнiше. Серед тварин, яких
обожнювали єгиптяни, були воли i телята; i люди, якi звикли
поклонятися цим iдолам в Єгиптi, запропонували вилити золо-
те теля для поклонiння. Народ бажав мати зображення iдола,
який уособлював би Бога i провадив їх замiсть Мойсея. Бог
не дав людинi уявлення про те, яким є Його вигляд, або по-
доба, i заборонив представляти Його якимось матерiальним
предметом.

Великi чудеса в Єгиптi та бiля Червоного моря повиннi
були змiцнити вiру народу в Бога як невидимого всесильного
Iзраїлевого Помiчника, — єдиного правдивого Бога; бажання
ж людей спостерiгати видимi вияви Його присутностi було
вдоволене явленням хмарного i вогняного стовпа, який про-
вадив їх, а також об’явленням Його слави на горi Синай. I
хоча хмара Божої присутностi залишалася перед їхнiми очима,
серця повернулися до єгипетського iдолопоклонства, через що
славу невидимого Бога вони представили подобою вола!

Судова влада у вiдсутностi Мойсея була покладена на Аа-
рона, i тому величезний натовп зiбрався бiля його намета з
вимогою: «Зроби нам бога, щоб вiн iшов перед нами, бо той
Мойсей, муж, що вивiв нас iз Єгипетського краю, — не знаємо,
що з ним сталося» (Додаток 4). Хмара, вважали вони, яка досi
провадила їх, тепер, напевне, назавжди залишиться на горi;
вона бiльше не буде їхнiм дороговказом. Тому замiсть неї вони
повиннi зробити собi якогось iдола, i у випадку, якщо вони[292]
вирiшать повернутися до Єгипту, то знайдуть ласку в очах
єгиптян, принiсши зi собою цього iдола, якого вони визнали
своїм богом.

Така критична ситуацiя потребувала присутностi мужа, ко-
трий вiдзначався б стiйкiстю, рiшучiстю, безстрашнiстю та
мужнiстю, для якого честь Бога була б дорожчою за прихиль-
нiсть народу, власну безпеку i навiть життя. Однак цей вождь
Iзраїлю не мав таких рис. Аарон слабо опирався народовi, а
його вагання i боязкiсть у такий вирiшальний момент додали
людям ще бiльшої рiшучостi. Заколот дедалi набирав сили. Зда-
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валося, натовпом опанувало якесь слiпе, безтямне шаленство,
хоча серед них були й такi, якi залишалися вiрними Заповiту з
Богом; але бiльшiсть народу вiдступила вiд Нього. Тих небага-
тьох, якi наважилися назвати подiбну акцiю iдолопоклонством,
чекало брутальне ставлення, i врештi-решт серед загального
збудження та заворушення вони поплатилися своїм життям.

Аарон побоювався за себе, i замiсть того, щоб повестися
благородно, вiдстоюючи Божу честь, поступився вимогам лю-
дей. Його першим кроком було повелiння зiбрати серед народу
i принести до нього золотi сережки; вiн сподiвався, що гордiсть
змусить їх вiдмовитися вiд такої жертви. Але люди охоче вiд-
мовилися вiд своїх прикрас; саме з них вiн i зробив лите теля,
— щось на зразок єгипетських божкiв. Народ проголосив: «Оце
твiй бог, Iзраїлю, що вивiв тебе з Єгипетського краю!». Аарон
безсоромно дозволив заподiяти Єговi таку образу. Але це ще
не все. Зауваживши, з якою радiстю сприйнято золотого бога,
вiн спорудив перед ним жертiвника, проголосивши: «Завтра
свято для Господа!». Сурмачi сповiстили про це увесь табiр. «I
повставали вони рано-вранцi, i принесли жертву цiлопалення, i
мирнi жертви. I засiв народ до їди та до пиття, i встали, щоб за-
бавлятися». Пiд приводом «свята Господнього» вони вiддались
обжерливостi i розпусним гулянкам.

Як часто i у наш час любов до задоволень наряджається
у «вигляд благочестя»... Релiгiя, що дозволяє людям пiд час
здiйснення культових обрядiв задовольняти свої егоїстичнi або
чуттєвi бажання, залишається такою ж приємною для бiльшо- [293]
стi сучасних людей, як i для стародавнього Iзраїлю. I тепер
знаходяться поступливi Аарони, котрi, обiймаючи авторитетнi
посади в церквах, поступаються неосвяченим бажанням людей,
заохочуючи їх тим самим до грiха.

Лише декiлька днiв минуло з того часу, як євреї уклали
урочистий Заповiт з Богом, обiцяючи слухатися Його голосу.
Тремтячи вiд жаху, вони стояли тодi перед горою i слухали
Господнi слова: «Хай не буде у тебе iнших богiв передi Мною».
Божа слава все ще перебувала над Синаєм на очах усього
народу, але вони вiдвернулися вiд неї i вимагали собi iнших
богiв. Вони «зробили тельця на Хоривi, i поклонялися iдоловi.
I вони змiнили свою славу на образ бика» (Псал. 106:19-20).



284 Патрiархи i пророки

Хiба можна виявити ще бiльшу невдячнiсть чи завдати зухва-
лiшої образи Тому, Котрий явив Себе їм як нiжний Отець i
всемогутнiй Цар!

Мойсей, котрий перебував на горi, був попереджений про
вiдступництво у таборi. Вiн отримав вказiвку негайно ловерта-
тися. «Скорiше iди вниз, — було Боже повелiння, — бо зiпсу-
вався народ твiй, якого ти вивiв з Єгипетського краю. Надто
швидко зiйшли вони зi шляху, що Я вказав їм, — зробили собi
лите теля, i поклонилися йому». Бог мiг одразу ж покласти
край цим дiям, але Вiн дозволив людям досягти найвищої
точки беззаконня, щоб покарання Ним зради i вiдступництва
стало для усiх уроком.

Божий Заповiт iз Його народом став таким чином недiй-
сним, i Вiн оголосив Мойсеевi: «Тож тепер запиши Мене, — i
нехай запалає гнiв Мiй на них, i Я знищу їх, а вiд тебе виведу
великий народ». Iзраїльський народ i особливо iноплемiнни- ки,
постiйно повставатимуть проти Бога. Вони також нарiкатимуть
на свого вождя i засмучуватимуть його своїм невiр’ям i впертi-
стю; привести їх до Обiтованого краю буде тяжкою i болiсною
справою. Грiхи вже позбавили їх Божої ласки, а справедливiсть
вимагала їхньої смертi. Тому Господь запропонував знищити
iзраїльтян i утворити вiд Мойсея могутнiй народ.

«Залиши Мене, —.... i Я винищу їх», — прозвучали слова
Бога. Якщо Бог вирiшив знищити Iзраїля, то хто мiг заступи-
тися за нього? Скiльки є таких, якi залишили б грiш- никiв[294]
на волю вибраної ними долi! Скiльки є таких, якi з радiстю
промiняли б сповнене тяжкої працi, клопотiв i жертовностi
життя, нагородою за яке є невдячнiсть i нарiкання, на спокiй
i шану, особливо, якщо ця пропозицiя походить вiд Самого
Бога?

Але Мойсей зауважив пiдставу для надiї там, де, на перший
погляд, були лише розчарування та гнiв. Божi слова «залити
Мене» вiн сприйняв не як заборону заступництва, а як заохоче-
ння до нього, розумiючи, що нiщо iнше, окрiм молитов Мойсея,
не може врятувати Iзраїля i що коли вiн наполягатиме, Бог по-
милує Свiй народ. Вiн став благати лице Господа, Бога свого,
та й сказав: «Навiщо, Господи, розпалюється гнiв Твiй на народ
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Твiй, якого Ти вивiв з Єгипетського краю силою великою та
мiцною рукою?».

Бог засвiдчив, що Вiн зрiкся Свого народу. Звертаючись до
Мойсея, Вiн говорив про iзраїльтян: «Народ твiй, якого ти вивiв
iз Єгипетського краю». Але Мойсей скромно вiдзначив, що не
вiн був вождем Iзраїлю. Iзраїльтяни були не його люди, а Божi:
«Народ Твiй, якого Ти вивiв з Єгипетського краю потужною
силою та мiцною рукою». Навiщо, — наполягав, — мали б
єгиптяни говорити: «На лихо Ти їх вивiв, щоб повбивати в
горах, та винищити їх з поверхнi землi?».

За кiлька мiсяцiв, що минули з того часу, як Iзраїль вийшов
з Єгипту, вiстка про чудове визволення поширилася серед усiх
навколишнiх народiв. Язичники були охопленi страхом i не-
добрими передчуттями. Усi хотiли побачити: що Бог Iзраїлю
вчинить для Свого народу? Якби тепер вони були знищенi,
вороги торжествували б, а Бог був би знеславлений. У такому
випадку єгиптяни претендували б на правдивiсть своїх звину-
вачень: замiсть того, щоб попровадити Свiй народ до пустелi
для жертвоприношення, Вiн зробив їх самих жертвою. Вони
не брали б до уваги грiхiв Iзраїлю, а знищення народу, якого
Вiн так чудово прославив, стало б докором Божому Iменi.

Яка ж велика вiдповiдальнiсть покладена на людей, котрих
Бог удостоїв великої честi прославити Його Iм’я на Землi! Як
вони повиннi остерiгатися грiха, щоб не стягнути Його судiв i
щоб Його iм’я не зазнало ганьби вiд невiруючих! [295]

Коли Мойсей заступався за Iзраїля, його страх поступив-
ся мiсцем глибокiй зацiкавленостi й любовi до тих, кому вiн,
ставши знаряддям у Божих руках, зробив так багато. Господь
вислухав його благання i задовольнив безкорисливу молитву.
Бог випробував Свого слугу; Вiн пiддав перевiрцi його вiрнiсть
i любов до грiшного, невдячного народу, i Мойсей з честю
витримав це випробування. Його вiдданiсть Iзраїлю випливала
не iз самолюбних спонукань. Добробут вибраного Божого на-
роду був для нього дорожчим за особисту честь, цiннiшим за
перевагу стати батьком могутнього народу. Боговi були до впо-
доби його вiрнiсть, простота серця та чеснiсть, i Вiн доручив
йому, вiрному пастирю, великий обов’язок — привести Iзраїль
до обiцяного краю.
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Коли Мойсей, котрий нiс «таблицi свiдоцтва», та Iсус Навин
спускалися з гори, вони почули крики i галас збудженої юрби,
охопленої шаленством. Перше, що спало на думку Iсусовi На-
вину, професiйному воїновi, — що на iзраїльтян напали вороги.
«Крик бою в таборi!» — вигукнув вiн. Але Мойсей точнiше
визначив причину галасу. Звуки, що долинали, свiдчили не про
битву, а про гулянку. «Це не гомiн переможцiв, i не поразки
плач — я чую голос спiву!».

Наблизившись до табору, вони побачили людей, якi з крика-
ми витанцьовували навколо свого iдола. Це була сцена язични-
цького гуляння, iмiтацiя iдолопоклонницьких свят Єгипту — як
же вона вiдрiзнялася вiд урочистого, благоговiйного поклонiн-
ня Боговi! Мойсей був приголомшений. Щойно вiн перебував
у присутностi Божої слави i, хоч був попереджений про подiї в
таборi, проте не був готовий стати свiдком аж такого жахли-
вого виродження Iзраїлю. Вiн запалав гнiвом. На знак огиди
до їхнього злочину вiн кинув кам’янi таблицi на землю, i вони
розбилися перед очима народу; це свiдчило про те, що Бог
розiрвав Свiй Заповiт з iзраїльтянами, оскiльки вони порушили
його.

Опинившись у таборi, Мойсей пройшов через натовпи бен-
кетуючих; узявши iдола, вiн кинув його у вогонь. Те, що вiд
нього залишилося, Божий слуга перетворив на порох i вкинув
його до потоку, що виходив з гори; пiсля цього вiн примусив[296]
народ пити цю воду. Так була показана повна нiкчемнiсть бога,
якому вони поклонялися.

Великий вождь покликав свого брата, який був винуватий у
тому, що сталось, i суворо запитав: «Що тобi заподiяли цi люди,
що ти грiх великий навiв на них?». Аарон намагався захистити
себе, посилаючись на голоснi вимоги людей i запевняючи, що,
якби вiн не виконав їхнiх наполягань, вони б заподiяли йому
смерть. «Нехай не палає гнiвом мiй пан, — сказав вiн, — ти сам
знаєш цей народ, i як їх тягне до зла. I вони сказали менi: зроби
нам бога, щоб iшов перед нами, бо той чоловiк Мойсей, що
вивiв нас iз Єгипетського краю, — не знаємо, що з ним сталося.
I сказав я до них: хто має золото, — поздiймайте з себе. I вони
вiддали його менi, а я кинув у вогонь, — i вийшло оте теля».
Вiн хотiв змусити Мойсея повiрити, що сталося чудо: золото,
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вкинуте у вогонь, пiд дiєю надприродної сили перетворилося
на теля. Однак цi виправдання i вiдмовки не допомогли йому.
Вiн отримав по заслугах як головний винуватець.

Та обставина, що Аарон бiльше за всiх був благословенний
i вшанований, робила його грiх ще огиднiшим. Саме Аарон,
«святий Господнiй» (Псал. 106:16), зробив iдола i оголосив
свято. Призначений стати устами Мойсея, про кого Сам Бог
засвiдчив: «Я знаю, що вiн добре буде говорити» (Вих.4:14),
не зупинив iдолопоклонникiв у їхньому зухва- лому намiрi,
який став викликом Небесам. Той, кого використав Бог, щоб
покарати єгиптян та їхнiх богiв, спокiйно мiг слухати, як народ
вихваляв литого боввана: «Оце твiй бог, Iзраїлю, що вивiв тебе
з Єгипетського краю!». Вiн, котрий мав честь бути iз Мойсеєм
на горi, спостерiгав славу Господню, бачив, що в явленнi тiєї
слави не було нiчого, що могло б спонукати до створення iдола,
промiняв цю славу на подобу вола. Той, кому Бог доручив
керiвництво народом у вiдсутностi Мойсея, схвалив бунт. «А на
Аарона Господь дуже розгнiвався, так, що хотiв знищити його»
(П.3ак.9:20). I все ж у вiдповiдь на щире заступництво Мойсея
життя Аарона було збережене; упокорившись та розкаявшись
у великому грiху, вiн знову заслужив ласку в Божих очах. [297]

Якби Аарон мав вiдвагу стати на захист справедливостi, не-
зважаючи на наслiдки, вiн мiг би не допустити вiдступництва.
Коли б вiн залишався Непохитним у вiрностi Боговi та звернув
увагу на небезпеку, яка виходила вiд Синаю, нагадавши людям
про урочистий Заповiт iз Богом, коли вони обiцяли пiдкорятися
Його Закону, то зло можна було б зупинити. Але готовнiсть
Аарона задовольнити бажання людей, спокiй та впевненiсть, з
якими вiн узявся за виконання їхнiх планiв, надали їм смiли-
востi зробити ще бiльший грiх, анiж той, що спав їм на думку
спочатку.

Народ пiзнiше порiвнював суворi докори Мойсея, його обу-
рення, з яким вiн розбив священнi таблицi Закону, коли повер-
нувся у табiр i протистав бунтiвникам, з приємною мовою та
улесливими манерами його брата, i симпатiї людей, звичайно,
були на боцi Аарона. Щоб виправдати себе, Аарон намагався
всю вiдповiдальнiсть за виявлену особисту слабкiсть, свою
поступливiсть вимогам людей перекласти на народ; та незва-
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жаючи на це, люди були в захопленнi вiд його делiкатностi та
терплячостi. Але Бог судить iнакше, нiж людина. Поступли-
вiсть Аарона та його бажання усiм догодити заслiпили йому
очi, й вiн не помiчав, наскiльки мерзенним був дозволений
ним злочин. Його поведiнка, що схвалювала грiх в Iзраїлi, ко-
штувала життя тисячам людей. Як же вiдрiзнялася поведiнка
Мойсея, котрий, вiрно виконуючи Божий вирок, зумiв показати,
що добробут Iзраїлю для нього дорожчий за власний добробут,
славу й життя!

Серед усiх грiхiв, за якi нас карає Бог, найтяжчими вважа-
ються тi, якi спонукають iнших чинити зло. Бог бажає, щоб
Його слуги довели свою вiрнiсть, чесно засудивши грiх, яким
би болiсним не був цей процес. Люди, удостоєнi виконувати
божественну мiсiю, не повиннi бути слабкими, поступливи-
ми пристосуванцями. Вони не прагнуть самозвеличення або
уникнення неприємних обов’язкiв, але з непохитною вiрнiстю
виконують Божу справу.

Хоча Бог вислухав молитву Мойсея i пощадив Iзраїля, однак
вiдступництво мало бути покаране по справедливостi. Якщо
беззаконня i непокора, в якi з дозволу Арона впав народ, не[298]
були б негайно знешкодженi, вони переросли б у повстання,
призводячи людей до нечестя й неминучої загибелi. Зло по-
трiбно було викорiнити шляхом найсуворiших дiй. Ставши у
воротах табору, Мойсей звернувся до народу: «Хто за Господа
— до мене!». Хто не завинив у вiдступництвi, повинен був
стати праворуч Мойсея, а тi, що були виннi, але розкаялись, —
лiворуч. Народ виконав наказ. Виявилося, що поколiння Левiя
не взяло участi в iдолослужiннi. Серед iнших поколiнь було
чимало таких, якi, хоча й згрiшили, але засвiдчили тепер своє
розкаяння. Однак бiльшiсть людей, переважно з «рiзноплемен-
ного люду», яка наполягала на тому, щоб зробити литого iдола,
досi залишалася серед затятих бунтiвникiв. В Iм’я Господа,
Бога Iзраїлевого, Мойсей звелiв тим, хто стояв праворуч вiд
нього i не заплямував себе iдолопоклонством, пiдперезатися
мечами i знищити усiх нерозкаяних. «I полягло з народу того
дня близько трьох тисяч чоловiк». Призвiдники беззаконня бу-
ли поголовно знищенi, незважаючи на своє становище, родиннi
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зв’язки чи дружбу; але всi, хто покаявся i впокорився, були
помилуванi.

Тi, що здiйснювали цей страшний суд, дiяли на пiдставi
божественного авторитету, виконуючи вирок Небесного Царя.
Остерiгайтеся, щоб у своїй слiпотi не засудити й не звинува-
тити ближнiх, але коли Бог наказує виконати Його вирок над
нечестивими, необхiдно Йому пiдкоритися. Тi, котрi виконали
цю болiсну справу, засвiдчили свою вiдразу до бунту та iдоло-
поклонства, бiльш повно присвятили себе на справу служiння
правдивому Боговi. Господь оцiнив їхню вiрнiсть, видiливши
особливим чином поколiння Левiя.

Iзраїльтяни зрадили Царя, Котрий рясно обдарував їх усiма
благами i владi Котрого вони добровiльно поклялися пiдкоря-
тися. З метою утвердження божественного правлiння зрадникiв
спiткала справедлива кара. Проте навiть у цьому була виявлена
Божа милiсть. Вiдстоюючи Свiй Закон, Бог водночас надав
свободу вибору i можливiсть розкаятись усiм. Винищенi були
лише тi, котрi вперто не бажали розкаятись.

Грiх необхiдно було покарати на свiдчення навколишнiм
народам — Бог не пiдтримує iдолопоклонства. Здiйснюючи
правосуддя над винними, Мойсей, як знаряд- дя Боже, повинен [299]
був залишити в письмовiй формi урочисте i грiзне засудження
цього злочину. Коли iзраїльтяни засуджували б у майбутньому
iдолопоклонство сусiднiх племен, їхнi вороги у вiдповiдь на
це звинувачували б їх у тому, що народ, котрий називав Єгову
своїм Богом, зробив лите теля i поклонявся йому бiля Хориву.
Пiсля того, що сталось, хоча вони й змушенi будуть визнати
цей ганебний факт, все ж iзраїльтяни зможуть розповiсти про
страшну долю порушникiв Закону на доказ того, що їхнiй грiх
не був схвалений або виправданий.

Любов не менше нiж справедливiсть вимагала, щоб грiх
був покараний. Бог є не тiльки Охоронцем, а й Повелителем
Свого народу. Вiн знищує запеклих бунтiвникiв, щоб вони й
iнших не призвели до загибелi. Зберiгши життя Каїна, Бог
показав Всесвiту, до яких наслiдкiв призводить непокараний
грiх. Вплив, який справили на потомкiв Каїна його життя та
вчення, призвiв увесь свiт до такого стану морального занепа-
ду, що його необхiдно було знищити водами потопу. Iсторiя
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допотопного свiту свiдчить про те, що довголiтнє життя не
може вважатись благословенням для грiшника. Велике Боже
довготерпiння не змогло покласти край нечестю. Чим довшим
було життя людей, тим зiпсу- тiшими вони ставали.

Так було i з вiдступництвом бiля Синаю. Якщо б грiх не
був вiдразу покараний, наслiдки виявилися б такими самими.
Землю спiткало б розтлiння, як i за днiв Ноя. Пощада вiдсту-
пникiв породила ще бiльше зло, анiж те, причиною якого стало
збереження життя Каїновi. Божа милiсть допускає страждання
тисяч людей, аби мiльйони могли бути збереженими вiд кара-
ючих судiв. Для спасiння багатьох людей Бог змушений карати
їх невелику кiлькiсть. Бiльше того, коли люди вiдступили вiд
Бога, вони втратили право на Його захист, i в такому разi увесь
народ наражався на небезпеку з боку ворогiв.

Якби зло не було вiдразу знищене, iзраїльтяни незабаром
стали б здобиччю своїх численних могутнiх ворогiв. Для добра
Iзраїлю i на науку всiм прийдешнiм поколiнням необхiдно було
вiдразу ж покарати злочин. Не меншою милiстю щодо самих
грiшникiв було й те, що їхнiм грiховним дiям був одразу ж[300]
покладений край. Якщо б їхнє життя було збережене, то той
самий дух, який спонукав їх до повстання проти Бога, виявився
б у ненавистi й розбратi, доки врештi- решт вони не знищили
б однi одних. Саме через любов до свiту, до Iзраїлю i навiть
до грiшникiв так швидко i з такою страшною суворiстю був
покараний цей злочин.

Коли народ опам’ятався й усвiдомив потворнiсть свого
переступу, жах охопив увесь табiр. Люди боялися, що кожний,
хто завинив у злочинi, буде знищений. Зглянувшись на їхнє
горе, Мойсей пообiцяв благати Бога за них.

«Великого грiха допустились ви, — сказав вiн, — а тепер
я зiйду до Господа, — може, спокутую ваш грiх...» Вiн пiшов
i, сповiдаючись перед Богом, сказав: «О, величезним грiхом
завинили цi люди, — вони зробили собi золотого бога! О, коли
б Ти простив їхнiй грiх! А як нi, — то викресли мене з книги
Своєї, яку Ти написав». Вiдповiддю було: «Хто згрiшив проти
Мене, того викреслю iз книги Своєї. А тепер iди, веди цей
народ туди, куди Я заповiдав тобi. Ось Мiй ангел йтиме перед
тобою. А як навiдаюсь до них, я покараю їх за їхнiй грiх!».
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Молитва Мойсея спрямовує нашi думки до небесних запи-
сiв, якi мiстять iмена усiх людей; в них вiрно зазначенi вчинки
— добрi Чи поганi. У книзi життя записанi iмена тих, котрi
будь-коли служили Боговi. Якщо ж хтось iз них вiдходить вiд
Бога, продовжуючи вперто грiшити, робить своє серце твер-
дим i нечутливим для впливу Святого Духа, то iмена таких на
судi будуть викресленi з книги життя, i в результатi їх спiткає
загибель. Мойсей розумiв, якою страшною буде доля грiшника;
водночас, якщо б iзраїльський народ мав бути вiдкинутим Го-
сподом, то вiн бажав, щоб i його iм’я було викреслене разом з
їхнiми; вiн не в змозi буде дивитися, як Божi суди падатимуть
на тих, котрi були так милостиво визволенi. Посередництво
Мойсея у молитвi за Iзраїль є прикладом заступництва Христа
за грiшникiв. Але Господь не доз- волив, щоб Мойсей, подiбно
до Христа, понiс на собi вину грiшникiв. «Хто згрiшив проти
Мене, — сказав Вiн, — того викреслю iз книги Своєї».

З глибоким сумом народ ховав померлих. Три тисячi впали
вiд меча; незабаром пiсля цього у таборi почалася моровиця; їх [301]
було також попереджено, що божественна присутнiсть надалi
не супроводжуватиме їх у дорозi. Єгова оголосив: «Я ж Сам не
пiду серед вас, — бо ви народ тугошиїй, щоб Я не вигубив вас
в дорозi». Потiм надiйшло повелiння: «Поздiймайте вашi при-
краси з себе, а Я вже знаю, що чинитиму з вами». Увесь табiр
зараз перебував у жалобi. У покорi та розкаяннi «поздiймали
Iзраїлевi сини свої прикраси пiд горою Хорив».

Згiдно з божественним повелiнням, намет, що служив тим-
часовим мiсцем поклонiння, був винесений «далеко поза та-
бiр». Це було ще одним доказом того, що Бог залишив їх. Вiн
з’являтиметься лише Мойсеевi, а не народовi. Люди гостро
вiдчували цей докiр, багатьох мучило сумлiння; їм здавалося,
що усе це вiщує ще бiльше лихо. Чи не тому Господь забрав
Мойсея з табору, щоб повнiстю знищити їх? Проте вони не
були залишенi без надiї. Намет було розкинуто поза табором
— Мойсей назвав його «скинiєю зiбрання». Усi, хто щиро роз-
каювався i бажав навернутися до Господа, входили до неї, щоб
визнати там власнi грiхи i стримати Його милiсть. Коли ж
люди поверталися до своїх наметiв, Мойсей входив до скинiї. З
напруженою увагою народ чекав якоїсь ознаки, яка свiдчила б
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про те, що заступництво прийняте. Якщо Бог захоче зустрiтися
з ним, тодi можна буде сподiватися, що не будуть повнiстю
знищенi. Коли хмарний стовп з’являвся i зависав над входом
до скинiї, народ плакав вiд радостi, «пiдводився та й вклонявся,
кожен при входi до намету свого».

Мойсеевi були добре вiдомi порочнiсть i слiпота доручених
його опiцi людей; вiн знав тi труднощi, з якими йому прийде-
ться боротись. Але Божий слуга розумiв: щоб управитись з цим
народом, необхiдна допомога Єгови. Мойсей благав про бiльш
повне вiдкриття Божої волi та запевнення в Його присутностi.
Дивися, — Ти кажеш менi: веди цей народ, але Ти не сповiстив
мене, кого пошлеш зо мною. А ще Ти сказав: «Я знаю твоє iм’я,
i ти знайшов ласку в очах Моїх. Тож коли я справдi знайшов
ласку в очах Твоїх, то об’яви менi дорогу Свою, щоб я пiзнав
Тебе i знайшов ласку в очах Твоїх. Зглянься й на те, що це
народ Твiй».[302]

Господь йому вiдповiв: «Я Сам пiду з тобою i введу тебе у
спокiй». Однак Мойсея це не задовольнило. Його душу при-
гнiчувала думка про жахливi наслiдки, якi очiкують Iзраїль у
тому випадку, якщо Бог залишить Свiй народ в жорстокостi
та нерозкаяностi. Йому було важко погодитись з тим, що вiн
не матиме нiчого спiльного зi своїми братами, а тому молився,
щоб Божий народ знову знайшов ласку в Його очах i щоб
ознака Його присутностi й надалi супроводжувала їх у дорозi.
«Якщо Ти Сам не йтимеш, то не виводь нас звiдси. Та й по
чому менi пiзнати, що я знайшов ласку в очах Твоїх, я i на-
род Твiй? Чи ж не тим, що Ти пiдеш iз нами? Тим i будемо
вiдрiзнятись, я та народ Твiй вiд усiх народiв, що на поверхнi
землi».

I Господь сказав: «Те, що ти зараз бажаєш, зроблю, бо ти
знайшов ласку в очах Моїх, i Я знаю iм’я твоє». Та пророк
усе ще продовжував благати. Вiн отримав вiдповiдь на усi свої
молитви, але його душа прагнула все бiльших доказiв Божої
милостi. Тепер вiн просив того, чого не просила ще жодна
людина: «Покажи менi славу Свою».

Бог не докорив йому за самовпевненiсть, але милостиво
вiдповiв: «Я покажу перед тобою всю Мою славу». Непри-
хована слава Божа; нi один смертний не мiг споглядати її i
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залишитися живим, але Мойсеевi було обiцяно, що вiн по-
бачить божественну славу такою мiрою, в якiй здатний буде
витримати її. Знову вiн був покликаний на гiрську вершину, а
потiм рука, котра створила свiт, котра «гори переставляє, й не
знають вони» (Йов.9:5), узяла цю людську посудину з пороху
земного, могутнього мужа вiри, й поставила його в ущелинi
скелi в той час, коли перед ним переходитиме слава Божа i все
добро Його.

Цей досвiд, а найбiльше обiтниця, що Божественна прису-
тнiсть супроводжуватиме його, запевнили Мойсея в тому, що
його справа матиме успiх; вiн вважав це набагато важливiшим
за всю мудрiсть Єгипту й за всi свої досягнення як державного
дiяча i полководця. Жодна земна сила, майстернiсть чи знання
не можуть зрiвнятися з постiйною присутнiстю Бога.

Для грiшника найстрашнiше — упасти в руки живого Бога,
але Мойсей стояв один у присутностi Вiчного i не вiдчував [303]
страху, бо його душа перебувала в гармонiї з волею Творця.
Псалмист говорить: «Коли б я бачив беззаконня у серцi своєму,
то Господь не почув би мене» (Псал.66:18). Але «благоволiння
Господа до тих, що бояться Його, i Свiй заповiт Вiн вiдкриває
їм» (Псал. 25:14).

Божество сповiстило про Себе: «Господь, Господь, — Бог
милосердний, i ласкавий, довготерпеливий, i многомилостивий
та вiрний, Котрий зберiгає ласку для тисяч, прощає беззаконня,
злочин i грiх, та не залишає нiчого без кари».

«Мойсей швидко впав на колiна й вклонився до землi». I
знову вiн благав Бога пробачити беззаконня Свого народу та
прийняти їх як Свiй спадок. Його молитва була почута. Господь
милостиво обiцяв ще раз явити Iзраїлю Свою ласку i задля
нього здiйснити такi чудеса, якi «не були вчиненi на всiй землi
i в жодного народу».

Протягом 40 днiв i ночей Мойсей залишався на горi, й
увесь цей час, як i першого разу, його життя було збережене
чудодiйним чином. Нiкому бiльше не було дозволено пiднятись
з ним на гору; пiд час його вiдсутностi нiхто не мiг навiть
наблизитися до гори. За Божим велiнням патрiарх приготував
двi кам’янi таблицi й узяв їх зi собою на гору; i знову Господь
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«написав на таблицях слова Заповiту — Десять Заповiдей»
(Додаток 5).

Задовгий час, проведений у спiлкуваннi з Богом, обличчя
Мойсея почало вiдображати славу божественної присутностi.
Коли вiн сходив з гори, його обличчя випромiнювало слiпуче
сяйво, хоча вiн i не знав про це. Таке ж сяйво освiтлювало
обличчя Стефана, коли вiн стояв перед своїми суддями. «Всi,
що сидiли в синедрiонi, дивлячись на нього, бачили лице його,
як лице Ангела!» (Дiї 6:15). Аарон i увесь народ вiдсахнули-
ся вiд Мойсея, «боялися пiдiйти до нього». Зауваживши їхнє
збентеження i страх, але не знаючи причини цього, вiн про-
сив їх наблизитися. Мойсей розповiв їм про Божу обiтницю
примирення, запевнивши, що вони знову вiднайдуть ласку в
Його очах. У голосi Мойсея люди вiдчували лише любов i
благання; нарештi один iзраїльтянин наважився наблизитися
до нього. Охоплений благоговiйним страхом, не в змозi нiчого
сказати, вiн мовчки вказав на обличчя Мойсея, а потiм на небо.[304]
Великий вождь зрозумiв значення цього жесту. Усвiдомлення
своєї провини, думка про те, що вони все ще перебувають пiд
божественним осудом, не давали людям змоги зносити небесне
свiтло, яке сповнило б їх радiстю, якби вони залишались слу-
хняними Боговi. Вiдчуття провини викликає страх. Вiльна вiд
грiха душа не матиме бажання ховатися вiд небесного свiтла.

Мойсей мав багато чого розповiсти їм; зрозумiвши причину
їхнього страху, вiн закрив своє лице покривалом i робив так
щоразу, коли повертався до табору пiсля спiлкування з Богом.

Цим сяйвом Господь бажав дати Iзраїлю уявлення про свя-
ту, високу природу Свого Закону та славу Євангелiя, вiдкриту
у Христi. Коли Мойсей був на горi, Бог представив йому не
тiльки таблицi Закону, а й подiлився Планом спасiння. Мойсей
бачив, що всi прообрази i символи iудаїзму вказували на жертву
Христа, i небесне свiтло, що зливалося з Голгофи, з не мен-
шою силою, анiж слава Божого Закону, променiло на обличчi
Мойсея. Те божественне свiтло символiзувало славу Заповi-
ту, видимим посередником якого був Мойсей — представник
єдиного правдивого Заступника.

Слава, що вiдобразилася на обличчi Мойсея, є прообра-
зом благословень, якi завдяки посередництву Христа отримає
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Божий народ, котрий дотримується Його Заповiдей. Вона свiд-
чить про те, що чим тiснiшим буде наш зв’язок iз Богом, чим
глибшим — пiзнання Його вимог, тим бiльше ми уподiбнюва-
тимемося до божественного образу i тим палкiшим буде наше
бажання стати спiвучасниками божественного єства.

Мойсей став прообразом Христа. Подiбно до того, як за-
ступник Iзраїлю закривав своє обличчя, оскiльки сяйво слави
було нестерпним для народу, так i Христос, божественний По-
середник, прийшовши на Землю, сховав Свою божественнiсть
пiд людським тiлом. Якби Вiн прийшов зодягненим у небе-
сне сяйво, то не змiг би наблизитись до грiшникiв. Вони не
знесли б слави Його присутностi. Тому Вiн упокорив Себе
i прийшов у «подобi грiховного тiла» (Римл.8:3), щоб таким
чином вiдшукати пропащих i пiдняти їх iз прiрви грiха. [305]



Роздiл 29. Ворожнеча сатани проти Закону

Перша спроба сатани знищити Божий Закон, до якої вiн
удався, коли перебував серед безгрiшних небожителiв, зда-
валося, на деякий час мала успiх. Тодi було зваблено чимало
ангелiв, однак очевидна перемога сатани закiнчилася поразкою,
вiдлученням вiд Бога i вигнанням з Небес.

Коли цей конфлiкт повторився на Землi, сатана, на перший
погляд, знову здобув перемогу. Через переступ людина стала
його в’язнем, iснування людини на Землi перейшло пiд кон-
троль архiбунтiвника. Здавалося, сатанi був вiдкритий шлях
до встановлення незалежного царства; вiн кинув виклик вла-
дi Бога та Його Сина. Але План спасiння дав людинi змогу
знову увiйти в гармонiю з Богом через дотримання Його За-
кону; вiн дав змогу як людинi, так i Землi бути врештi-решт
викупленими з-пiд влади лукавого.

Знову сатана зазнав поразки i знову вдався до омани, сподi-
ваючись перетворити свою поразку на перемогу. Щоб пiдбу-
рити грiшний людський рiд до повстання, вiн звинуватив Бога
у несправедливостi, через те, що Вiн дав можливiсть людинi
порушити Його Закон. «Чому Бог, знаючи наслiдки грiха, — го-
ворив майстерний спокусник, — дозволив, щоб людина зазнала
випробування, згрiшила та накликала на себе страждання i
смерть?». I дiти Адама, забувши про Боже довготерпiння та
милiсть, завдяки яким їм було дане ще одне випробування, не[306]
приймаючи до уваги чудової i страшної жертви, якої коштувало
Царевi неба повстання сатани, прислухалися до нашiптувань
спокусника i нарiкали на Того, Хто Єдиний мiг врятувати їх
вiд згубної сили грiха.

I сьогоднi тисячi душ повторюють тi самi заколотницькi
нарiкання на Бога. Вони не розумiють, що позбавити людину
свободи вибору — означає вiдiбрати в неї привiлей бути ро-
зумною iстотою i перетворити її на звичайний автомат. Бог не
бажає силувати волю людини, котра була створена морально

296



Ворожнеча сатани проти Закону 297

вiльною iстотою. Як i мешканцiв всiх iнших свiтiв, послух
людини мав бути випробуваний, але вона нiколи не може опи-
нитися в таких умовах, коли поступка грiху була б крайньою
необхiднiстю. Бог не дозволить, щоб людину спiткали спокуса
або випробування, яким вона не зможе опиратися. Бог подбав
про те, щоб у людини було все необхiдне i вона нiколи не
зазнала б поразки в боротьбi зi сатаною.

Коли люди намножились на Землi, майже увесь свiт був охо-
плений бунтiвним духом. Знову здавалося, що сатана отримав
перемогу. Але всемогутня сила ще раз зупинила беззаконня,
очистивши Землю вiд морального бруду водами потопу.

Пророк говорить: «Бо коли звершуються на землi Твої суди,
то мешканцi свiту навчаються правди. Хоч був би нечестивий
помилуваний, проте справедливостi вiн не навчиться... а на
величнiсть Господа вiн не зверне уваги!» (Iсая 26:9-10). Так
сталося пiсля потопу. Врятувавшись вiд Його судiв, мешканцi
Землi знову повстали проти Господа. Двiчi свiт вiдкинув Божий
Заповiт та Його постанови. Як допотопний свiт, так i нащадки
Ноя вiдмовилися вiд божественної влади. Тодi Бог уклав Запо-
вiт iз Авраамом та обрав народ, котрий мав стати хоронителем
Його Закону. Однак сатана одразу ж почав розставляти свої
тенета, щоб спокусити i знищити цей народ. Дiти Якова були
спокушенi укладати шлюби iз язичниками i поклонятися їхнiм
iдолам. Та Йосиф залишався вiрним Боговi; його вiдданiсть
являла собою постiйне свiдчення на користь правдивої вi- ри. [307]
Аби загасити це свiтло, сатана використав заздрiсть Йосифових
братiв, через що був проданий як раб до язичницької країни.
Проте Бог керував подiями так, щоб єгипетський народ мiг
отримати пiзнання про Нього. I в домi Потiфара, i у в’язницi
Йосиф пройшов школу, яка в поєднаннi зi страхом Божим пiд-
готувала його до високої посади прем’єр-мiнiстра держави. З
фараонового палацу його вплив i знання про Бога поширюва-
лись по всiй країнi. Iзраїльський народ у Єгиптi процвiтав i
багатiв, а тi, котрi залишалися вiрними Боговi, користувалися
великим впливом. Язичницькi жерцi з тривогою спостерiгали
за тим, як нова релiгiя завойовує симпатiї народу. Пiдбурюванi
сатаною, керуючись його ворожiстю проти Небесного Бога,
вони вирiшили загасити це свiтло. їм була доручена освiта
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спадкоємця престолу; i пiд впливом духу рiшучої протидiї Бо-
говi та вiдданостi iдолослужiнню був сформований характер
майбутнього монарха; це призвело до утискiв i жорстокостi
щодо євреїв.

Протягом 40 рокiв пiсля втечi Мойсея з Єгипту перемога,
здавалося, була на боцi iдолопоклонства. Надiя Iзраїлю з року
в рiк згасала. I фараон, i увесь єгипетський народ хизувалися
своєю могутнiстю, зневажаючи Iзраїлевого Бога. Свого апогею
трагедiя досягла за часiв фараона, котрому протистав Мой-
сей. Коли вождь iзраїльського народу став перед фараоном з
вiсткою вiд «Єгови, Iзраїлевого Бога», його вiдповiдь: «Хто
Господь, щоб менi слухатись слова Його?.. Не знаю Господа»,
— свiдчила не про незнання правдивого Бога, а про зневагу
до Його могутностi. Вiд початку i до кiнця опiр, який чинив
фараон божественному повелiнню, був наслiдком ненавистi та
зухвальства, а не його необiзнаностi.

Хоч єгиптяни дуже довго вiдкидали свiтло пiзнання Бога,
Господь усе ще продовжував посилати їм можливiсть розкая-
тися. За днiв Йосифа Єгипет став притулком для Iзраїлю. Бог
був ушанований добротою, виявленою до Його народу, i тепер
Вiн — довготерпеливий, повiльний на гнiв i повний спiвчу-
ття, дозволив, щоб на здiйснення кожного з Його судiв був
обумовлений свiй час; єгиптяни, котрi зазнали страждань саме[308]
вiд тих iстот, яким поклонялися, отримали доказ могутностi
Єгови, а тому всi, хто лише бажав, могли пiдкоритися Боговi
й уникнути Його судiв. Фанатизм i впертiсть фараона тiльки
сприяли поширенню пiзнання про Єгову, внаслiдок чого багато
єгиптян почали служити Йому.

Саме через те, що iзраїльтяни були надто схильнi до зв’язкiв
iз язичниками i переймали їхнє iдолопоклонство, Бог допустив,
щоб вони прийшли в Єгипет, де Йосиф користувався вели-
ким впливом i були сприятливими умови для того, щоб далi
залишатися особливим народом. Крiм того, безпросвiтне iдо-
лопоклонство єгиптян, їх жорстокiсть i насилля щодо євреїв
в бiльш пiзнiй перiод їхнього перебування в Єгиптi повиннi
були викликати в них огиду до iдолопоклонства та спонукати
шукати рятунку в Бога своїх батькiв. Саме цей задум сатана
використав для досягнення власної мети, затьмаривши розум
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iзраїльтян та призвiвши до того, що вони стали переймати
звичаї своїх гос- подарiв-язичникiв. Через забобони i марновiр-
ство, якими супроводжувалося в Єгиптi поклонiння тваринам,
євреї в часи свого рабства не мали змоги приносити правдивi
жертви. Внаслiдок вiдсутностi такого служiння їхнi погляди не
спрямовувались до великої Жертви, а тому вiра ослабла. Коли
надiйшов час визволення Iзраїлю, сатана поставив собi за мету
протистати Божим намiрам. Вiн твердо вирiшив утримати цей
численний народ, який налiчував понад Два мiльйони душ,
у темрявi незнання й забобонiв. Народ, який Бог обiцяв бла-
гословити, намножити i зробити могутньою силою на Землi,
щоб через нього вiдкрити свiтовi пiзнання Своєї волi i який
мав стати хоронителем Його Закону, — саме цей народ сатана
намагався утримати в темрявi та рабствi, щоб стерти з його
свiдомостi пам’ять про Бога.

Коли перед фараоном були здiйсненi чудеса, сатана також
був тут, аби знешкодити їхнiй вплив i таким чином не допусти-
ти, щоб фараон визнав верховну владу Бога i пiдкорився Його
повелiнню. Сатана докладав усiх сил, iмiтуючи Божу роботу i
протидiючи Його волi. Та всi його дiї призвели лише до того, [309]
що вiдкривалась дорога для бiльших проявiв божественної си-
ли та слави, через що iснування та верховна влада правдивого
i живого Бога стали ще бiльш очевидними для iзраїльтян i
всього Єгипту.

Господь визволив Iзраїль могутнiм виявленням Своєї си-
ли i судами, якi здiйснив над усiма єгипетськими богами. «I
Вiн з радiстю вивiв народ Свiй, зi спiвом — вибраних Своїх...
щоб виконували Його Заповiдi та закони Його берегли» (Псал.
105:43,45). Вiн звiльнив iзраїльтян з неволi, щоб запровадити
до доброї землi — краю, який приготував у Своєму Провидiннi
для них як сховище вiд ворогiв, i де вони могли б жити пiд
тiнню Його крил. Бог бажав наблизити їх до Себе, постiйно
тримаючи у Своїх обiймах; у вiдповiдь на Божу доброту i ми-
лiсть, виявленi до них, вони не повиннi були мати iнших богiв
перед Ним, живим Богом, але звеличувати i прославляти Його
iм’я по всiй Землi.

За роки неволi в Єгиптi чимало iзраїльтян великою мiрою
втратили пiзнання Божого Закону, змiшавши його постанови з
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язичницькими звичаями i традицiями. Бог привiв їх до Синаю,
де особисто проголосив Свiй Закон.

Сатана та злi ангели теж знаходилися там. Навiть у той час,
коли Бог проголошував Свiй Закон народовi, сатана складав
плани, як спокусити його до грiха. Вiн був переконаний, що
на очах у Небес здолає вибраний Божий народ. Призвiвши їх
до iдолопоклонства, сатана надiявся звести нанiвець дiєвiсть
усього поклонiння Боговi, бо ж чи може людина облагороди-
ти себе, якщо вона обожнює те, що є нижчим вiд неї самої i
символiчно представлене витвором її власних рук? Якщо б по-
щастило зробити людей настiльки слiпими щодо сили, величi
та слави безмежного Бога, що вони уявляли б Його у виглядi
кумира або навiть у подобi тварини чи плазуна; якщо вони
настiльки забудуть про свою божественну спорiдненiсть i про
те, що створенi за подобою свого Творця, що поклонятиму-
ться цим огидним i мертвим предметам, — тодi вiдкриється
шлях до аморального занепаду; злi пристрастi не будуть бiль-
ше стримуватись, i сатана зможе отримати повну владу над
людьми.[310]

Уже там, бiля пiднiжжя Синаю, сатана почав здiйснюва-
ти свої плани щодо знищення Божого Закону, продовжуючи
справу, розпочату ним на небi. Протягом 40 днiв, поки Мойсей
перебував на горi з Богом, сатана був зайнятий тим, щоб сiяти
сумнiви, вiдступництво i повстання. В той час, як Бог писав
Свiй Закон, який Мойсей мав передати народовi Заповiту, iзра-
їльтяни, порушивши вiрнiсть Єговi, вимагали золотих богiв!
Коли Мойсей залишив мiсце грiзної присутностi божественної
слави зi Заповiдями Закону, який iзраїльтяни пообiцяли вико-
нувати, вiн побачив народ, котрий, вiдкрито зневажаючи Божi
приписи, схилився у благоговiннi перед золотим кумиром.

Призвiвши Iзраїль до богозневаги, якої вони завдали обра-
зовi Єгови, сатана мав намiр погубити їх. Оскiльки iзраїльтя-
ни засвiдчили своє повне виродження, цiлковиту байдужiсть
до привiлеїв i благословень, запропонованих Богом, а також
до своїх урочистих i неодноразових запевнень у вiрностi, то
Господь, на думку сатани, мав би вiдлучити їх вiд Себе i за-
лишити на загибель. Таким чином буде знищене Авраамове
насiння обiтницi, яке мало зберегти знання про живого Бога i
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з котрого мав вийти Той, Хто був справжнiм Насiнням жiнки
i Котрий мав перемогти сатану. Великий бунтiвник задумав
знищити Iзраїля i таким чином розладнати Божi плани. Однак
вiн знову зазнав поразки. Незважаючи на скоєнi грiхи, iзраїль-
ський народ не був знищений. У той час, як гинули люди, котрi
вперто трималися вiдступництва сатани, усi, котрi упокорилися
i розкаялися, були милостиво прощенi. Iсторiя цього грiха мала
постiйно нагадувати про небезпеку iдолопоклонства та його
наслiдки, про справедливiсть, довготерпiння й милiсть Божу.

Всесвiт був свiдком подiй, що вiдбувалися бiля Синаю. При
зiткненнi двох сил стала очевидною прiрва мiж Божим прав-
лiнням i правлiнням сатани. Знову безгрiшнi мешканцi iнших
свiтiв мали нагоду побачити наслiдки вiдступництва сатани i ту
форму правлiння, яку вiн запровадив би на небi, якби мав таку
можливiсть. Пiдбурюючи людей порушувати другу Заповiдь,
сатана мав на метi спотворити їхнє уявлення про Божество. [311]
Усунувши четверту Заповiдь, вiн зможе домогтися того, що
вони цiлковито забудуть Бога.

Божi вимоги стосовно того, щоб Йому поклонялися i вша-
новували Його над язичницькими богами, зумовленi тим, що
Вiн — Творець, а всi iншi iстоти своїм iснуванням завдячують
Йому. Про це повiдомляється в Бiблiї. Пророк Єремiя писав:
«А Господь — Бог правдивий, Вiн — Бог Живий та Цар Вi-
чний!.. боги, що неба й землi не створили, погинуть з землi
та з-пiд неба цього! Вiн Своєю силою землю створив, Своєю
премудрiстю Всесвiт утвердив, i небо розпросторив Своїм ро-
зумом». «Кожна людина тупiє в своєму знаннi, кожен золотар
соромиться свого боввана, бо вилитий ним iдол, — омана, i
немає в ньому духа! Марнота вони, праця на смiх, -- в час
покарання вони загинуть. Не така частка Яковова, бо Господь
Творець усього» (Єрем.10:10-12, 14-16).

Субота, як пам’ятник творчої Божої сили, вказує на Нього
як на Творця неба i землi. Отже, субота залишається постiйним
свiдоцтвом на користь Його буття, нагадує про Його велич,
мудрiсть i любов. Якби субота завжди непорушно й свято
дотримувалася на Землi, то не було б жодного атеїста чи iдоло-
поклонника.
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Субота, яка бере свiй початок з Едему, є давньою, як сам
свiт. Її дотримувалися усi патрiархи з часу створення нашої
Землi. Пiд час єгипетського поневолення наглядачi приму-
шували iзраїльтян порушувати суботу, i вони значною мiрою
втратили розумiння її святостi. Коли на Синаї був проголоше-
ний Закон, то першi слова четвертої Заповiдi: «Пам’ятай день
суботнiй, щоб святити його», — вказували на те, що субота
була встановлена задовго до цього, її походження сягає днiв
творiння. Щоб стерти зi свiдомостi людей пам’ять про Бога,
сатана поставив собi за мету знищити цей величний пам’ятник.
Якщо люди забудуть Свого Творця, вони виявляться нездатни-
ми опиратися силi зла, стануть легкою здобиччю сатани.

Ворожнеча сатани проти Божого Закону сприяла тому, щоб
воювати з кожною Заповiддю Десятислiв’я. З великим прин-
ципом любовi й вiрностi Боговi, Отцевi всiх, тiсно пов’язаний
принцип синiвської любовi та послуху. Непо- вага до батькiв-[312]
ського авторитету незабаром призведе до неповаги Божого
авторитету. Тому сатана докладає всiх зусиль, аби послабити
обов’язки, що накладає на людину п’ята Заповiдь. Язичницькi
народи звертали мало уваги на принцип, закладений в основу
цiєї Заповiдi. Серед багатьох народiв iснував звичай кидати
напризволяще або навiть вiдбирати життя в батькiв, котрi до-
сягли такого вiку, коли вже були не в змозi утримувати себе.
До матерi в сiм’ї також виявляли мало пошани, а по смертi
чоловiка вона повинна була в усьому слухатися найстаршого
сина. Мойсей закликав, щоб дiти слухалися своїх батькiв, але
коли iзраїльтяни вiдiйшли вiд Господа, вони знехтували п’ятою
Заповiддю, як i усiма iншими.

Сатана — «вбивця споконвiку» (Йоан 8:44); як тiльки вiн
здобув владу над людським родом, то не тiльки пiдбурював
людей ненавидiти й убивати одне одного, але й зухвало знева-
жати Божий авторитет, через що порушення шостої Заповiдi
стало характерною рисою їхньої релiгiї.

Через спотворенi уявлення про божественнi якостi язични-
цькi народи почали вiрити, що принесення людей в жертву
— необхiдна умова прихильностi божества; пiд видом рiзних
форм iдолопоклонства здiйснювалися найстрашнiшi жорсто-
костi. Одним з них був звичай проводити дiтей через вогонь
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перед iдолами. Якщо дитина залишалася пiсля такого випробу-
вання неушкодженою, народ вiрив, що їхнi жертви прийнятi, а
на цю дитину дивилися як на таку, що користується особли-
вою прихильнiстю богiв; її надiляли особливими перевагами
i в подальшому життi вона користувалася великою пошаною;
якими б тяжкими не були злочини такої людини, вона зали-
шалася непокараною. Але варто було комусь iз дiтей, яких
переводили через вогонь, отримати опiки, як його доля була
вирiшена. Народ вiрив, що богiв можна умилостивити, тiльки
вiдiбравши в цiєї дитини життя, тому її приносили в жертву. За
часiв великого вiдступництва такi гидоти певною мiрою мали
мiсце i серед iзраїльського народу.

В iм’я релiгiї здавна порушувалася й сьома Заповiдь. Най-
вiдразливiшi та найрозпуснiшi обряди стали частиною язични- [313]
цького богопоклонiння. Самi боги були представленi амораль-
ними, а тому тi, що поклонялися їм, давали волю найогиднi-
шим пристрастям. Панували нечуванi пороки, а релiгiйнi свята
вiдзначалися неприхованою глибокою аморальнiстю.

З самого початку iсторiї свiту люди почали практикувати
багатожонство. Це був один з грiхiв, що сприяв Божому гнiву
на допотопний свiт. Однак пiсля потопу вiн знову набув вели-
кою поширення. Сатана задумав спотворити шлюб: викликати
легковажне ставлення до його обов’язкiв, позбавити святостi;
сатана бачив у цьому найбiльш надiйний спосiб, за допомо-
гою якого йому вдасться зруйнувати Божу подобу в людинi та
вiдчинити дверi стражданням i порокам.

Уже вiд початку великої боротьби сатана прагнув показати
Божий характер у фальшивому свiтлi та пiдняти повстання
проти Його Закону; складалося навiть враження, нiбито цi дiї
сатани увiнчались успiхом. Чимало людей повiрили обману
сатани i повстали проти Бога. Однак серед пануючого зла
Божi задуми неухильно наближалися до свого завершення;
перед усiма створеними розумними iстотами Бог демонстрував
Свою справедливiсть i доброту. Через сатанинськi спокуси
увесь людський рiд виявився порушником Божого Закону, але
завдяки жертвi Його Сина був вiдкритий шлях, яким люди
можуть навернутися до Бога. Через благодать Христа вони
виявлятимуть послух Закону Отця. Таким чином, у кожному
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столiттi, незважаючи на дух повстання та вiдступництво, Бог
знаходив людей, якi залишались вiрними Йому, — народ, у
серцi котрого є Його Закон (див. Iсая 51:7).

Обманом сатана звiв ангелiв; так само вiн дiяв серед людей
протягом усiх столiть i так чинитиме до кiнця. Якщо б вiн
вiдкрито заявляв про свою вiйну проти Бога та Його Закону,
тодi люди остерiгалися б його, але вiн дiє замасковано, змiшу-
ючи правду з оманою. Найнебезпечнiшою є та неправда, яка
змiшана з iстиною. Таким чином формуються хибнi погляди,
якi поневолюють i руйнують душу. З їхньою допомогою са-
тана веде за собою свiт. Та наближа- ється день, коли його,[314]
здавалося б, успiшна дiяльнiсть прийде до свого завершення.

Бог покладе край повстанню, повнiстю викривши ту роботу,
яка замасковано здiйснювалася стiльки часу. Все розумне Боже
творiння побачить наслiдки правлiння сатани i тi плоди, до яких
призвело вiдкинення божественних постанов. Божий Закон
буде повнiстю виправданий. Кож- ний переконається, що усi
Божi вчинки мали на метi утвердження вiчного добра для Його
народу i всiх створених Ним свiтiв. Сам сатана визнає перед
Всесвiтом справедливiсть Божого правлiння i праведнiсть Його
Закону.

Недалекий той час, коли Бог пiдведеться, щоб вiдстояти
Свiй зневажений авторитет. «Бо Господь ось виходить iз мiсця
Свого карати мешканцiв землi за їхнi провини» (Iсая 26:21).
«I хто витерпить день Його прибуття, i хто встоїть, коли Вiн
з’явиться?» (Мал.3:2). Iзраїльському народовi через його грi-
ховнiсть було заборонено наближатися до гори, на яку мав
зiйти Бог, аби проголосити Свiй Закон, оскiльки слiпуча слава
Його присутностi могла знищити їх. Якщо саме таким було
виявлення Божої сили на тому мiсцi, яке Вiн обрав для проголо-
шення Свого Закону, то наскiльки жахливiшим має бути Його
суд, коли Вiн прийде, щоб виконати цi священнi постанови!
Як того великого дня вiдплати зможуть встояти перед Його
славою тi, хто зневажав Його авторитет? Подiї, що виклика-
ли в народi жах на Синаї, стали прообразами сцен суду. Звук
сурми скликав Iзраїль на зустрiч iз Богом. Голос архангела i
Божа сурма зберуть з усiєї Землi як живих, так i воскреслих
мертвих перед обличчям Суддi. Отець i Син у супроводi сонму
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ангелiв зiйдуть на гору. У великий день суду Христос прийде
«у славi Отця з ангелами Своїми» (Матв. 16:27). Тодi Вiн сяде
на престолi Своєї слави, i перед Ним зберуться усi народи.

Коли на Синаї була явлена божественна присутнiсть, слава
Господня в очах усього Iзраїлю була подiбна до пожираючого
вогню. Так само коли Христос прийде у славi зi Своїми свя-
тими ангелами, вся Земля освiтиться яскравим свiтлом Його
присутностi. «Iде наш Бог, — i не мовчить. Палаючий вогонь
перед Ним, а навкруги Нього сильна буря! Вiн кличе з висоти [315]
небеса, i землю — народ Свiй судити» (Псал.50:3-4). Вiд Нього
виходитиме потiк вогню, вiд якого розплавляться стихiї, а зем-
ля та дiла, що на нiй, згорять. «З’явиться з неба Господь Iсус
з ангелами сили Своєї, у вогнi полум’яному, щоб вiдплатити
тим, хто Бога не знають i не слухають Євангелiя» (2Сол. 1:7-8).

Вiд часу свого творiння людина не була свiдком такого
виявлення божественної сили, як тодi, коли на Синаї був прого-
лошений Закон. «Тряслася земля, навiть небо розтавало перед
Богом, Синай тремтiв перед Богом, Богом Iзраїлю!» (Псал.68:9).
Серед найжахливiших конвульсiй природи, з хмари почувся
Божий голос, подiбний до звуку сурми. Гора тряслася вiд пiд-
нiжжя до вершини, а iзраїльський народ, блiдий i тремтячий вiд
страху, впав долiлиць на землю. Той, Чий голос захитав землю,
проголосив: «Ще раз захитаю не тiльки землю, але й небо»
(Євр. 12:26). Писання говорить: «Господь загримить з височи-
ни, i з мешкання святого Свого Свiй голос подасть», «небо й
земля затремтять» (Єрем.25:30; Йоїл 4:16). Того великого дня,
прихiд якого наближається, небо сховається, «згорнувшись,
немов той сувiй» (Вiдкр.6:14). Кожна гора й острiв зрушаться
зi свого мiсця. «Хитатиметься земля, немов п’яний, i гойдати-
меться, мов халупа. Стане вельми тяжким її грiх; впаде вона й
бiльше не встане!» (Iсая 24:20).

«Тому то ослабнуть всi руки... всяке обличчя поблiдне...
i кожне серце людини зневiриться. I вони налякаються, болi
та муки їх схоплять». «Я покараю всесвiт за зло, — говорить
Господь, — ...бундючностi злочинця покладу край, а гордiсть
насильникiв принижу!» (Iсая 13:7-8, 11; Єрем.30:6).

Коли Мойсей, отримавши таблицi Заповiту, залишив бо-
жественну присутнiсть, грiшний Iзраїль не мiг знести свiтла
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слави, яким променiло його обличчя. Так само грiшники не
зможуть дивитися на Божого Сина, коли Вiн з’явиться у славi
Свого Отця, оточений усiм небесним воїнством, щоб судити
тих, хто порушував Його Закон i не прийняв Його викуплення.
Тi, що вiдкинули Божий Закон i зневажали кров Христа, «земнi
царi, i вельможi та тисячники, багатi та сильнi... сховаються у
печери та в ущелини скель; вони скажуть до гiр та до скель:[316]
упадiть на нас i закрийте нас вiд лиця Того, Хто сидить на пре-
столi, i вiд гнiву Агнця! Бо прийшов великий день гнiву Його,
i хто встояти може?» (Вiдкр. 6:15-17). «Повикидає людина того
дня кротам i кажанам божкiв своїх срiбних i божкiв своїх золо-
тих, що собi наробила, щоб їм поклонятися, аби лише самому
сховатися у печери й розщiлини скель вiд страху Господнього
i вiд слави величi Його, коли Вiн встане збудити землю!» (Iсая
2:20-21).

Тодi всi побачать, що повстання сатани проти Бога закiн-
чилося крахом як для нього самого, так i всiх тих, хто захотiв
стати його пiдлеглим; сатана примушував вiрити, що порушен-
ня Закону принесе їм чимало добра, але тепер вони побачать,
що «плата за грiх — смерть». «Бо ось надходить день, що нена-
че пiч палає. Тодi всi гордi та злочинцi будуть як солома, — i
спалить їх день той, що прийде, — говорить Господь Сил, — i
не позоставить їм нi кореня, анi галузки» (Мал.4:1). Сатана,
корiнь усякого грiха, i всi беззаконники як його галузки, будуть
повнiстю зни- щенi. Грiховi й усякому лиху та нещастю, якi вiн
принiс зi собою, буде покладено край. Псалмист говорить: «Ти
... нечестивого знищив, iм’я їхнє Ти викреслив на вiчнi вiки!..
О, вороже! Кiнець руйнуванню твоєму на вiки» (Псал.9:6-7).

Але Божим дiтям немає чого боятися бурi божественного
суду. «Господь — буде надiєю для Свого народу i силою си-
нам Iзраїлевим!» (Йоїл 4:16) (англ.пер.). День, який принесе
загибель i жах порушникам Божого Закону, для слухняних бу-
де «невимовною й славною радiстю». «Позбирайте до Мене
святих Моїх, — говорить Господь, — що при жертвi вступили в
Заповiт зо Мною». I небеса проголосять правду Його, що Бог
— Суддя».

«I ви знову побачите рiзницю мiж праведним та нечестивим,
мiж тим, хто Боговi служить, та тим, хто не служить Йому»
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(Мал.3:18). «Почуйте Мене усi, котрi знають правду, народе,
в серцi якого Мiй Закон... Ось Я забираю з твоєї руки чашу
запаморочення... бiльше його вже не будеш пити!.. Я, — Я ваш
Утiшитель!» (Iсая 51:7, 22, 12). «Бо зрушаться гори й пагорби
захитаються, та милiсть Моя не вiдiйде вiд тебе, i Заповiт Мого [317]
миру не захитається, — каже твiй милостивий Господь» (Iсая
54:10).

Наслiдком великого викуплення стане те, що свiт знову
користуватиметься Божим благоволiнням. Усе, втрачене через
грiх, вiдновиться. Не тiльки людина, а й Земля буде вiдку-
плена, щоб стати вiчною оселею послушних. Протягом шести
тисяч рокiв сатана боровся за панування над Землею. Нарештi
здiйсниться споконвiчний Божий намiр, який Вiн мав при тво-
рiннi. «I приймуть царство святi Всевишнього i володiтимуть
царством повiки й повiки вiчнi» (Дан. 7:18).

«Вiд сходу сонця i аж до заходу його прославляйте Госпо-
днє Iм’я!» (Псал.113:3). «Господь буде єдиний того дня, i єдине
Iм’я Його; I стане Господь царем над усiєю землею» (Зах.14:9).
Писання говорить: «Навiки, Господи, слово Твоє стоїть непо-
хитно в небесах»; «всi накази Його справедливi, — встановленi
на вiчнi вiки!» (Псал. 119:89; 111:7-8). Священнi Заповiдi, якi
сатана зненавидiв i намагався знищити, будуть вшанованi усiм
безгрiшним Всесвiтом. I «як земля вирощує рослиннiсть свою,
i як огород родить насiння своє, так Господь Бог виростить
праведнiсть i славу перед усiма народами» (Iсая 61:11). [318]
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За основу цього роздiлу взято книгу Вихiд, роздiли 25-40;
Левит, роздiли 4, 16

Коли Мойсей перебував на горi, йому було дано по- ве-
лiння: «I нехай збудують Менi Святиню, — i пере- буватиму
серед них»; вiн також отримав детальнi вказiвки щодо побудо-
ви скинiї. Через вiдступництво Iзраїль втратив благословення
божественної присутностi, тому деякий час спорудження Свя-
тинi для Бога було неможливим. Але пiсля того як iзраїльтяни
знову здобули прихильнiсть небес, великий вождь узявся за
виконання божественного повелiння.

Бог обдарував надзвичайною майстернiстю i мудрiстю лю-
дей, обраних для будiвництва священної споруди. Сам Бог дав
Мойсеевi план будiвлi з точним зазначенням розмiрiв i форм,
а також який слiд використовувати матерiал для виготовлен-
ня усiх предметiв обстановки. Святиня, збудована людськими
руками, була задумана як «образ правдивої... небесної» (Євр.
9:23-24), — це мiнiатюрна копiя небесного храму, де Христос,
великий Первосвященик, пiсля принесення Себе в жертву мав
здiйснювати служiння для блага грiшника. Бог показав Мойсее-
вi на горi небесне Святилище, звелiвши зробити все вiдповiдно
до поданого зразка. Мойсей ретельно записав усi вказiвки i
передав вождям народу.

До спорудження Святинi необхiдно було здiйснити пiдго-
товчу роботу, що вимагала матерiальних затрат; була не- обхi-[319]
днiсть у великiй кiлькостi найдорогоцiннiших та найдорожчих
матерiалiв, однак Господь мiг прийняти лише добровiльне при-
ношення. «Вiд кожного мужа, хто схоче дати добровiльно,
вiзьмете приношення для Мене» — таким було божественне
повелiння, яке Мойсей передав усьому згромадженню. Вiдда-
нiсть Господевi i дух жертовностi були першими вимогами у
справi спорудження Святинi, в якiй мав перебувати Всевишнiй.

308
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Увесь народ вiдгукнувся одностайно. «I приходили усi охо-
чi серцем i кого заохотив дух його, i приносили пожертви
Господевi на побудову Скинiї Заповiту та всiх потреб його, i
на священнi шати. 1 приходили чоловiки з жiнками, усi щедро-
серднi, i приносили браслети, i сережки, i перснi, пiдвiски i
всякi золотi речi; окрiм тих, що приносили, як золотi дари для
Господа.

I кожна людина приносила що мала: блават, пурпур, i кар-
мазин, i тонке полотно, i вовну козину, i баранячi на червоно
пофарбованi шкури, i шкiри синi.

Кожен, хто мiг, жертвував срiблом або мiддю, приносив
їх як приношення Господу, i кожен, у кого знайшлось, принiс
акацiйне дерево, що могло знадобитись при роботi.

I кожна жiнка, що мала хист, пряла руками своїми, i прино-
сила пряжу: блакить i пурпур, i кармазин, i тонке полотно. I
всi жiнки, спонуканi серцем, пряли козину вовну.

А начальники поприносили дорогоцiнне камiння онiксу, i
камiння, щоб встановлювати до ефоду та для нагрудника, i
пахощi, i оливу на освiтлення i оливи для помазання, i для
запашного кадила» (Вих.35:22-28).

У той час, як споруджувалася святиня, увесь народ — старi
й молодi, чоловiки, жiнки i дiти — продовжували приносити
свої дари, доки люди, призначенi виконувати роботу, не по-
вiдомили, що приношень вже достатньо i навiть бiльше, нiж
потрiбно. Тодi Мойсей звелiв оголосити по усьому таборi: «Нi
чоловiк, нi жiнка нехай не роблять уже жодних пожертв для
Святинi. I було стримано народ вiд приношень». Нарiкання
iзраїльського народу i Божi суди, якi спiткали його за грiхи,
записанi як застереження для всiх прийдешнiх поколiнь. Але
вiдданiсть iзраїльтян, зав- зяття та щедрiсть є також прикладом, [320]
гiдним наслiдування. Кожен, хто любить Бога i цiнує благо-
словення Його священної присутностi, виявить такий самий
дух жертовностi у справi спорудження дому, де Бог зустрiча-
тиметься з ними. Вони матимуть бажання принести Господевi
найкращi дари, якими володiють. Пiсля спорудження дому
для Бога не повинно залишитись жодних боргiв, бо це ганьба
для Нього. Усе, що потрiбне для завершення будови, повинно
приноситися добровiльно, в необхiднiй кiлькостi, щоб тi, якi
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працюють, могли сказати, подiбно до будiвничих храму: «Не
приносьте бiльше пожертв».

Скинiя була споруджена так, щоб її можна було розбира-
ти i переносити пiд час усiх мандрувань Iзраїлю. Тому вона
повинна бути малою, не бiльш, нiж 55 футiв (бiля 17 м) у
довжину, 18 футiв (5,5 м) у ширину й висоту. Проте це бу-
ла велична споруда. Для виготовлення Скинiї та предметiв,
що мали знаходитися в нiй, використовувалося дерево акацiї,
яка менше, нiж iншi породи дерев, котрi можна було знайти
на Синаї, пiддається гниттю. Стiни являли собою вертикаль-
нi дошки, вставленi у срiбнi гнiзда та прикрiпленi кiльцями
до стовпiв; усе це було вкрите золотом, вiд чого складалося
враження, нiби вся споруда виготовлена iз суцiльного золота.
Дах Скинiї складався з чотирьох верств покривал: нижнiй шар
— «зi суканого вiсону, i блакитi, i пурпуру та з кармазину з
херувимами мистецької роботи», три iншi — з козячої вовни,
баранячих на червоно пофарбованих шкiр, а також iз синiх
шкiр, покладених так, щоб забезпечити повний захист скинiї.

Святилище було роздiлене на два вiддiлення чудовою, роз-
кiшною завiсою, або покривалом, пiдвiшеним на позолочених
стовпах; така ж завiса закривала вхiд до першого вiддiлен-
ня. Цi завiси, як i внутрiшнє покриття, що утворювало стелю,
були найкрасивiшої гами кольорiв — голубого, пурпурового i
темно-червоного, — якi чудово поєднувалися: вкритi вiзерунка-
ми iз золотих i срiбних ниток, зображали херувимiв, ангелiв,
якi мають вiдношення до служiння в небеснiй Святинi та є
службовими духами для Божого народу на Землi.[321]

Священний намет знаходився на вiдкритiй територiї, що
звався двором, i був вiдгороджений завiсами, або ширмами з
вiсону, прикрiпленими до мiдних стовпiв. Вхiд до подвiр’я був
зi сходу, i закривався завiсами з коштовної матерiї мистецької
роботи, хоч i не настiльки розкiшними, як завiси Святинi. За-
вiси подвiр’я були майже наполовину нижчi за стiни. Скинiї,
тому ззовнi її було добре видно. На подвiр’ї бiля входу стояв
мiдний жертiвник всепалення. На ньому спалювались усi жер-
тви, що приносилися Господевi; роги жертiвника кропилися
викупною кров’ю. Мiж жертiвником i входом до Скинiї сто-
яла мiдна умивальниця, виготовлена iз дзеркал, добровiльно
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пожертвуваних iзраїльськими жiнками. Тут священики повиннi
були обмивати руки i ноги щоразу, коли входили до святинi
або наближалися до жер- тiвника, щоб здiйснити всепалення
Господевi.

У першому вiддiленнi, або у Святому, знаходився стiл для
показного хлiба, семисвiчник i жертiвник кадiння. Стiл для
показного хлiба стояв з пiвнiчної сторони. I стiл, i вiнець, що
його прикрашав, були вкритi чистим золотом. Щосуботи на
цьому столi священики клали дванадцять свiжоспечених хлiбiв
— по двi купи i скроплювали їх ладаном. Хлiб, який забирали,
вважався святим; його могли їсти тiльки священики. З пiв-
денного боку знаходився свiчник iз сiмома лампадами. Його
галузки, прикрашенi золотими квiтами витонченої роботи, на-
гадували лiлiї. Весь свiчник був зроблений iз суцiльного зливка
золота. Оскiльки в Скинiї не було вiкон, свiчник нiколи не га-
сили, i вони вдень та вночi освiтлювали примiщення. Перед
завiсою, яка вiдокремлювала Святе вiд Святого святих — мiсця
безпосередньої Божої присутностi — стояв золотий кадильний
жертiвник. На ньому вранцi та ввечерi священик кадив фiмiам;
роги жертiвника мазали кров’ю жертви за грiх, а у великий
день викуплення його кропили кров’ю. Вогонь на цьому жер-
тiвнику був запалений Самим Богом, i його свято оберiгали.
Вдень i вночi по усiй Святинi та навкруг неї поширювалися
пахощi святого фiмiаму.

За внутрiшньою завiсою знаходилося Святе святих — мiсце
прообразного служiння примирення i заступництва; ця своєрi- [322]
дна ланка єднала небо i землю. У цьому вiддiленнi стояв ковчег,
зроблений з акацiї, ззовнi й зсередини вкритий золотом, обрам-
лений угорi золотим вiнцем. Ковчег був Мiсцем збереження
кам’яних таблиць, на яких Сам Бог написав Десять Заповiдей.
Тому вiн називався ковчегом Божого свiдоцтва, або ковчегом
Заповiту: Десять Заповiдей були основою Заповiту, укладеного
мiж Богом та Iзраїлем.

Вiко священного ковчега називалося престолом благодатi.
Воно також було зроблене iз суцiльного зливка золота, над
яким з обох бокiв здiймалися два золотих херувими. Одне
крило кожного херувима було пiднесено догори, а iнше, на
знак пошани i смирення, прикривало тiло (Єзек.1:11). Поза
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херувимiв — обличчя зверненi одне до одного, а погляди з
благоговiнням спрямованi вниз, на ковчег, — символiзувала
шанобливе ставлення небожителiв до Божого Закону та їхнє
зацiкавлення у здiйсненнi Плану спасiння.

Над престолом благодатi знаходилася Шекiна — знак боже-
ственної присутностi; помiж двома херувимами Бог оголошував
Свою волю. Iнодi божественнi слова передавав первосвяще-
никовi голос iз хмари. Часом свiтло зливалося на ангела, що
стояв праворуч, i це означало схвалення або прийняття; якщо
ж тiнь або хмара вкривала херувима, що стояв лiворуч, то це
означало несхвалення або вiдкинення.

Божий Закон, що зберiгався в ковчезi, був великим мiрилом
праведностi та суду. Цей Закон оголошував смерть тому, хто
його порушував, але над Законом мiстився престол благодатi,
над яким вiдкривалася Божа присутнiсть; завдячуючи прими-
ренню, грiшник, що розкаявся, отримував прощення. Так у
служiннi Христа задля нашого вiдкуплення, символiчно пред-
ставленому служiнням у святинi, «милiсть та iстина спiткалися,
справедливiсть та мир поцiлувалися» (Псал.85:11).

Людська мова нездатна змалювати ту славну картину, яка
вiдкривалася всерединi святинi: облицьованi золотом стiни
вiдбивали свiтло золотого свiчника, рiзнокольоровi, розкiшнi
завiси iз сяючими на них зображеннями ангелiв, стiл i жертiв-
ник кадiння також виблискували золотом; за другою завiсою[323]
був священний ковчег iз таємничими херувимами, а над ним
— свята Шекiна, видима слава присутностi Єгови, — все це було
лише слабким вiдображенням слави Божого храму на небесах,
великого центру Божої дiяльностi з метою спасiння людини.

На побудову святинi пiшло майже пiвроку. Коли вона була
закiнчена, Мойсей перевiрив усю роботу будiвничих, порiв-
нюючи її зi зразком, показаним йому на горi, та звiряючи iз
вказiвками, отриманими вiд Бога. «Як Господь наказав, так i
зробили вони. I поблагословив їх Мойсей». З великим зацiкав-
ленням iзраїльтяни юрмилися навкруги, щоб подивитися на
священну споруду. В той час, як вони з почуттям задоволення
благоговiйно споглядали цю картину, хмарний стовп опустився
над святинею та огорнув її.
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«А слава Господня наповнила Скинiю». Божественна велич
була присутньою там, i навiть Мойсей деякий час не мiг увiйти
до Скинiї. З величезним хвилюванням народ сприйняв ознаку
того, що чин людських рук прийнятий. Жодним вигуком вони
не засвiдчили свою радiсть. Усiх охопило вiдчуття урочистостi
та благоговiння. Почуття, що переповнювали серця людей,
вилилися в сльозах радостi й тихих щирих словах подяки за
те, що Бог удостоїв їх Своєю присутнiстю.

Згiдно з божественним повелiнням для служiння у святи-
нi було обране поколiння Левiя. З найдавнiших часiв кожний
чоловiк був священиком у своїй сiм’ї. За днiв Ав- раама свя-
щенство вважалося первородним правом найстаршого сина.
Тепер замiсть усiх первiсткiв Iзраїлю Господь прийняв поколiн-
ня Левiя для служiння у святинi. Удостоївши їх такої честi, Вiн
тим засвiдчив, що схвалює їхню вiрнiсть, виявлену у служiннi
Йому та у виконаннi Його судiв над Iзраїлем, який вiдступив i
став поклонятися золотому тельцю. Але право священства в
поколiннi Левiя поширювалося лише на сiм’ю Аарона. Тiльки
Аарон та його сини мали право служити перед Господом; на iн-
ших представникiв цього поколiння був покладений обов’язок
догляду за Скинiєю та предметами, що в нiй знаходилися.

Вони повиннi були допомагати священикам пiд час слу- [324]
жiння, але не мали права приносити жертви, кадити фiмiам
або дивитися на святi предмети без покриття.

Священики вiдповiдно до їхнього служiння повиннi були
носити спецiальний одяг. «I зробиш священнi шати для брата
свого Аарона на славу й красу», — таким було божественне
повелiння, дане Мойсеевi. Одяг звичайного священика був
лляний, бiлий, суцiльнотканий. Вiн сягав майже ступнiв нiг, а
по талiї пiдперiзувався бiлим лляним поясом iз блакитними,
пурпуровими i червоними нитками. Лляна митра, або завiй,
доповнював верхню одiж. Мойсеевi бiля палаючого куща було
наказано зняти взуття, бо земля, на якiй вiн стояв, була свята.
Так само священики не могли входити до святинi у взуттi, бо
порох, що приставав до нього, занечищував святе мiсце. Перш
нiж увiйти до святинi, вони залишали своє взуття на подвiр’ї, а
також обмивали руки i ноги перед служiнням у скинiї або бiля
жертiвника всепалення. Це повинно було постiйно нагадувати,
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що бажаючi перебувати в присутностi Бога повиннi очиститися
вiд усякого опоганення.

Одяг первосвященика, вiдповiдно до його високого стано-
вища, був майстерно виготовлений iз коштовної матерiї. Крiм
лляної одежi звичайного священика, вiн носив ще блакитнi
шати, також суцiльнотканi. Подiл довкола був прикрашений
золотими дзвiночками i гранатовими яблуками iз блакитних,
пурпурових i червоних ниток. Зверху священик одягав ефод,
— верхню вкорочену ризу, зiткану iз золотих, блакитних, пур-
пурових, темно-червоних та бiлих ниток. Ефод пiдперезувався
поясом мистецької роботи тих самих кольорiв. Ефод був без
рукавiв, а його гаптованi золотом рамена прикрашали два онi-
ксовi каменi, на яких були викарбуванi iмена дванадцятьох
поколiнь Iзраїлю.

На ефод одягався нагрудник, найсвященнiший атрибут свя-
щеницького одягу. Вiн виготовлявся з тiєї ж матерiї, що й ефод,
i мав форму квадрата, шириною i довжиною в одну п’ядь.
Нагрудник прикрiплювався до рамен блакитним шнуром, з’єд-
наним iз золотими каблучками. Нагрудник був обрамлений
рiзноманiтним коштовним камiнням, — тим самим, що утворю-
ють дванадцять пiдвалин Божого мiс- та. Нагрудник прикраша-[325]
ли дванадцять каменiв у золотих оправах, по чотири в ряд, на
яких, як i на каменях, що на раменах, були викарбуванi iмена
поколiнь Iзраїлю. Господь повелiв: «I буде носити Аарон iмена
Iзраїлевих синiв у суднiм нагруднику на серцi своїм, як буде
входити до святинi, — на повсякчасну пам’ять перед Господнiм
лицем» (Вих.28:29). Так i Христос, Великий Первосвященик,
Котрий Своєю кров’ю заступається перед Отцем за грiшникiв,
носить у Своєму серцi iм’я кожної покаяної вiруючої душi.
Псалмист говорить: «А я вбогий та бiдний, — за мене подбає
Господь» (Псал. 40:18).

З правого i лiвого бокiв нагрудника розташовувалися два
великих каменi iз надзвичайним блиском. Вони були вiдомi пiд
назвою урiм i тумiм. За допомогою цих каменiв первосвященик
дiзнавався про Божу волю. Коли на Божий суд виносили якiсь
питання, ореол свiтла навколо коштовного каменя праворуч
був ознакою божественної згоди, тобто схвалення, а хмарка,
що затiняла камiнь лiворуч, свiдчила про вiдмову, несхвалення.
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До митри первосвященика, що являла собою бiлий лляний
завiй, прикрiплювалась блакитним шнуром золота до- щечка
з написом: «Святиня для Господа». Усiм своїм виглядом i по-
ведiнкою священики повиннi були викликати в людях почуття
святостi Бога i Його служiння, чистоти, яка вимагалася вiд
кожного, хто приходив перед Боже лице.

Не лише святиня, а й усе служiння священикiв служили
«образом й тiнню небесного» (Євр.8:5). Оскiльки усе це бу-
ло вельми важливим, Господь через Мойсея дав яснi й точнi
вказiвки щодо кожного пункту прообразного служiння.

Служiння у Святинi подiлялося на щоденне i рiчне. Що-
денне служiння здiйснювалося на жертiвнику всепалення на
подвiр’ї Скинiї та у Святому, а рiчне — у Святому Святих.

Жодний смертний, крiм первосвященика, не повинен був
бачити внутрiшнього вiддiлення святилища. Туди лише раз на
рiк мiг увiйти первосвященик, та й то пiсля надзвичайно ре-
тельного й урочистого приготування. З тремтiнням вiн входив
перед Боже лице, в той час як народ у благоговiйному мов-
чаннi чекав на його повернення, зано- сячи ревнi молитви про [326]
божественне благословення. Первосвященик здiйснював перед
престолом благодатi примирення за Iзраїль. Бог зустрiчався з
ним у хмарi слави. Варто було первосвящениковi затриматися
там довше, нiж звичайно, як народ сповнявся страхом, щоб
через їхнi або його грiхи вiн не був знищений Господньою
славою.

Щоденне служiння складалося з вранiшнього й вечiрнього
жертвоприношень, кадiння пахощiв на золотому жер- тiвнику
та спецiальних жертв за особистi грiхи. Так само приносилися
жертви суботнi, новомiсячнi та з нагоди iнших свят.

Щоранку i щовечора на жертiвнику спалювалося однорiчне
ягня з вiдповiдними хлiбними приношеннями, символiзуючи
цим щоденне посвячення народу Єговi, постiйну залежнiсть вiд
викупної кровi Христа. Бог ясно вказав, що кожна жертва, при-
несена для служiння у святинi, повинна бути «без вади» (Вих.
12:5). Священики уважно оглядали всiх тварин, приведених для
жертвоприношення, вiдмовляючись вiд тих, у яких знайдено
будь-яку ваду. Тiльки жертва «без вади» могла символiзувати
досконалу чистоту Того, Хто мав принести Себе в жертву як
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«непорочного i чистого Агнця» (1Петр. 1:19). Апостол Павло
вказує, що цi жертви були прикладом того, якими повиннi бути
послiдовники Христа. Вiн говорить: «Тож благаю вас, браття,
Божим милосердям, — повiддавайте вашi тiла на жертву живу,
святу, приємну Боговi, як розумне служiння ваше» (Римл.12:1).

Нам потрiбно вiддати себе на служiння Боговi i прагнути
до того, щоб наша жертва була якомога досконалiшою. Бог
буде задоволений, коли ми вiддамо Йому як живу жертву те
найкраще, чим володiємо. Хто любить Його усiм серцем, той
бажатиме якнайповнiше посвятити Йому на служiння своє
життя; такi особистостi постiйно робитимуть усе, аби досяг-
ти гармонiї свого єства iз законами, якi учинять їх здатними
виконувати Божу волю.

Пiд час кадiння пахощiв священик мав змогу найповнiше
вiдчути присутнiсть Бога — бiльше, нiж при будь- якому iн-
шому актi щоденного служiння. Оскiльки внут- рiшня завiса[327]
святинi не досягала стелi, Божу славу над престолом благо-
датi можна було якоюсь мiрою бачити з першого вiддiлення.
Коли священик кадив фiмiамом перед Господом, вiн звертав
свiй погляд в бiк ковчега i, коли хмара кадiння здiймалася,
божественна слава опускалася на престол благодатi, наповню-
ючи Святе Святих. Часто вона так заповнювала собою обидва
вiддiлення, що священик змушений був вiдходити до дверей
скинiї.

Як у прообразному служiннi священик вiрою дивився на
престол благодатi, якого не мiг бачити, так i Божий народ по-
винен сьогоднi засилати свої молитви до Христа, Великого
Первосвященика, Котрий, залишаючись невидимим для люд-
ського ока, заступається за вiруючих у небесному Святилищi.

Фiмiам, що пiдносився з молитвами Iзраїлю, символiзує
заслуги i заступництво Христа, Його досконалу праведнiсть,
яка через вiру зараховується Його народовi, завдяки якiй Бог
приймає поклонiння грiшних iстот. Перед завiсою Святого Свя-
тих стояв жертiвник вiчного заступництва, а перед Святим
— жертiвник постiйного вiдкуплення. Завдяки кровi та кадiн-
ню можна було приступити до Бога. Цi символи вказували на
Великого Посередника, через Якого грiшники можуть наблизи-
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тися до Єгови; лише через Нього вiруюча душа, що розкаялась,
може отримати милiсть i спасiння.

У той час, як священики вранцi та ввечерi входили до
Святого для кадiння фiмiаму, на жертiвнику зовнiшнього двора
була приготовлена для приношення щоденна жертва.

Це був особливий час для молiльникiв, котрi збиралися
бiля скинiї. Перш нiж увiйдуть у Божу присутнiсть, що було
можливим лише через служiння священика, вони мали ува-
жно дослiдити власнi серця та визнати грiхи. Повернувшись
обличчям до Святого, всi вони промовляли тихi молитви. Та-
ким чином молiння пiдносилися з хмарою пахощiв, а їхня вiра
спиралася на заслуги обiтованого Спасителя, символiчно пред-
ставленого викупною жертвою. Години ранкового i вечiрнього
богослужiнь вважалися священними; для всього iзраїльського
народу це був особливий час, призначений для поклонiння. На-
вiть пiзнiше, коли євреї в якостi поло- нених розпорошилися по [328]
далеких країнах, вони продовжували звертати у визначений час
свої обличчя до Єрусали- ма та заносили молiння Iзраїлевому
Боговi.

Цей звичай є прикладом для християн, який закликає їх
до вранiшньої та вечiрньої молитов. Бог не схвалює церемо-
нiй, позбавлених духа правдивого поклонiння, проте Йому
надзвичайно приємно бачити тих, котрi люблять Його i вран-
цi та ввечерi схиляються перед Єговою в молитвi, благаючи
прощення за вчиненi грiхи, а також благословень, якi так їм
необхiднi.

Показний хлiб завжди лежав перед Господом як постiйне
приношення, що було частиною щоденної жертви. Вiн нази-
вався «показним хлiбом», або «хлiбом присутностi», тому що
завжди знаходився у присутностi Господа як визнання того,
що людина постiйно перебуває в залежностi як вiд насущної
дочасної, так i духовної поживи, яку можна отримати вiд Бога
лише завдяки посередництву Христа, Бог годував Iзраїля у пу-
стелi небесним хлiбом, i євреї продовжували бути залежними
вiд Його щедростi як у фiзичнiй їжi, так i в духовних благо-
словеннях. Як манна, так i показний хлiб вказували на Христа
— Живий Хлiб, Котрий завжди перебуває у присутностi Бога
задля нас. Вiн Сам сказав: «Я — Хлiб Живий, Котрий з неба
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зiйшов» (Йоан 6:48- 51). На хлiб ставили ладан. Коли щосуботи
хлiб замiняли свiжим, тодi ладан спалювали на жертiвнику як
спомин перед Богом.

Найважливiшою частиною щоденного служiння було жер-
твоприношення, що здiйснювалося за окремих людей. Грiшник,
який каявся, приводив тварину до ворiт Скинiї й, поклавши
руку на голову жертви, визнавав свої грiхи, тим самим сим-
волiчно перекладаючи їх зi себе на невинну жертву. Потiм
вiн власноручно вбивав тварину, а священик заносив кров до
Святого i кропив нею перед завiсою, за якою стояв ковчег
iз Законом, порушеним грiшником. Церемонiя символiзувала
перенесення грiха за допомогою кровi до Святинi. У деяких
випадках кров не заносилася до Святого (Додаток 6), але м’ясо
жертви повинен був з’їсти священик, як звелiв Мойсей Аароно-
вим синам, кажучи: «Бог дав її вам, щоб зняти грiхи з громади»[329]
(Левит.10:17) 1 . Обидвi церемонiї символiзували перенесення
грiха з розкаяного грiшника, що кається, до Святинi.

Ось таке служiння здiйснювалося день у день протягом ро-
ку. Таким чином, грiхи Iзраїлю, перенесенi до святинi, занечи-
щували її, тому була потреба в особливому служiннi очищення
вiд грiхiв. Бог звелiв, щоб служiння очищення здiйснювалось
в кожному зi священних вiддiлень, а також для жертiвника,
щоб «очистити його та освятити його вiд нечистоти Iзраїлевих
синiв» (Левит 16:19).

Раз на рiк Великого Дня примирення первосвященик захо-
див до Святого Святих для очищення Святинi. Здiйсненням
цього ритуалу закiнчувалося рiчне служiння.

В день примирення до ворiт Скинiї приводили двох мо-
лодих козлiв i кидали щодо них жереб: «Один жеребок для
Господа i один жеребок для вiдпущення». Козла, на якого ви-
падав перший жереб, заколювали як жертву за грiх, принесену
за народ. Священик повинен був занести його кров за завiсу
та покропити нею престол благодатi. «I очистить вiн Святиню
вiд нечистоти Iзраїлевих синiв, вiд їхнiх переступiв та усiх

1 Український переклад I.Огiєнко є хибним, оскiльки замiсть слова «Бог»
стоїть «я», тобто Мойсей. — Прим. ред.
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грiхiв їхнiх. Те ж саме вiн зробить зi Скинiєю Заповiту, що
знаходиться з ними серед їхньої нечистоти».

«I покладе Аарон обидвi руки свої на голову живого козла,
i визнає над ним усi грiхи Iзраїлевих синiв, усi їхнi провини та
усi їхнi грiхи, i покладе їх на голову козла, та й випустить його
через призначеного чоловiка в пустиню. I понесе той козел
на собi усi їхнi грiхи в землю безлюдну...». Тiльки пiсля того,
як козел був висланий геть, народ мiг вважати, що звiльнився
вiд тягаря грiхiв. Доки здiйснювалося служiння примирення,
кожна людина повинна була упокоряти свою душу. Усi справи
вiдкладалися, i весь iзраїльський народ проводив цей день в
урочистому чеканнi, упокорюючись перед Богом у молитвi,
постi й глибокому дослiдженнi серця.

За допомогою рiчного служiння народ навчався важливих
iстин примирення. Пiд час жертв за грiх, що приноси- лися [330]
протягом року, тварина заступала мiсце грiшника, однак кров
жертви не могла здiйснити повного примирення за грiх. Вона
була лише засобом, за допомогою якого грiх переносився до
Святинi. Приносячи кров, грiшник визнавав авторитет Закону,
каявся у провинах за порушення Закону та виявляв свою вiру в
Того, Котрий мав узяти на Себе грiхи свiту; однак це не звiль-
няло його повнiстю вiд осудження Закону. В день примирення
первосвященик, приносячи жертву за всю громаду, заходив до
Святого Святих з кров’ю i кропив нею престол благодатi, пiд
яким знаходилися таблицi Закону. Так задовольнялися вимоги
Закону, який вимагав життя грiшника. Потiм священик, як по-
середник, брав на себе грiхи i, залишаючи Святиню, виносив
тягар вини усього Iзраїлю. Бiля дверей скинiї вiн покладав
руки на голову козла вiдпущення та визнавав над ним «усi
грiхи Iзраїлевих синiв, всi їхнi провини та усi їхнi грiхи», пере-
кладаючи їх на голову козла. А оскiльки козла, який нiс на собi
грiхи, вiдсилали геть, то вважалося, що народ звiльнявся вiд
цих грiхiв назавжди. Таким було служiння, яке являло собою
«образ i тiнь небесного» (Євр.8:5).

Як уже згадувалося, Мойсей будував земну Святиню за
зразком, показаним йому на горi. Це був «образ для часу тепе-
рiшнього, коли приносяться дари та жертви». Тi два священ-
них вiддiлення були «образами небесного». Христос, — наш



320 Патрiархи i пророки

Великий Первосвященик, — «Священнослужитель святили-
ща й правдивої скинiї, яку збудував Господь, а не людина»
(Євр.9:9,23; 8:2). Коли апостоловi Йоану був показаний у ви-
дiннi Божий храм на небi, вiн побачив, що «перед престолом
горiли сiм свiчникiв вогняних». Вiн також бачив ангела, котрий
тримав «золоту кадильницю. I було йому дано багато фiмiаму,
щоб вiн поклав його з молитвами усiх святих на золотий жер-
товник, що перед престолом» (Вiдкр.4:5; 8:3). Пророковi було
дозволено оглянути перше вiддiлення небесної Святинi, i вiн
побачив там «сiм свiтильникiв вогнених» i «золотого жертiвни-
ка», представлених золотим свiчником i жертiвни- ком кадiння
у земнiй святинi. Знову «розкрився храм Божий на небi» (Вiдкр.
11:19) i вiн, зазирнувши за внутрiшню завiсу, що закривала
Святе Святих, побачив «ковчег Заповiту Його» (Вiдкр.11:19),[331]
представлений священним ковчегом, якого виготовив Мойсей
для збереження Божого Закону.

Мойсей збудував земну святиню «за зразком, якого поба-
чиє». Апостол Павло писав, що «скинiя i увесь посуд богослу-
жбовий» були «образами небесного» (Дiї 7:44; Євр,9:21, 23). А
апостол Йоан стверджував, що бачив Святиню на небi. Святи-
ня, в якiй Iсус нинi здiйснює задля нас служiння, є величним
оригiналом, копiєю якого була святиня, побудована Мойсеєм.

Жодна земна споруда не може передати грандiознiсть i сла-
ву небесного храму — мiсця перебування Царя царiв, де «тисячi
тисяч служать Йому i десятки тисяч стоять перед Ним» (Дан.
7:10), — храму, сповненого славою вiчного престолу, де серафи-
ми, — його сяючi вартовi, — благоговiйно ховають свої обличчя.
Проте важливi iстини про небесну Святиню i величну роботу,
що здiйснюється в нiй задля викуплення людини, викладенi за
допомогою земної Святинi та здiйснюваного у нiй служiння.

Пiсля вознесiння Спаситель мав розпочати Своє служiння
як наш Первосвященик. Апостол Павло писав: «Бо Христос
увiйшов не в рукотворну Святиню, що була на зразок, але в
саме небо, щоб з’явитися тепер перед Божим лицем за нас»
(Євр.9:24). Подiбно до того, як служiння Христа подiлялося на
двi великi частини, кожна з яких охоплювала певний перiод ча-
су i вiдiгравала важливу роль у служiннi небесної Святинi, так
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i прообразне служiння складалося з двох частин — щоденного
та рiчного, якi здiйснювалися в рiзних вiддiленнях Святинi.

Як Христос пiсля вознесiння став перед Божим лицем, при-
нiсши Свою кров за грiшникiв, котрi каються, так i священик
пiд час щоденного служiння кропив кров’ю жертiвної тварини
у Святому, заступаючись за грiшника.

Хоча кров Христа i звiльняла розкаяного грiшника вiд осу-
дження Закону, проте не знищувала грiх: вiн залишатиметься
в небесних книгах у Святилищi до остаточного примирення.
Так i в прообразному служiннi кров жертви за грiх знiмала грiх
iз того, хто каявся, але цей грiх залишався у святинi до дня
примирення. [332]

Великого дня вiдплати мертвi будуть судженi, «як записа-
но в книгах, згiдно iз вчинками їхнiми» (Вiдкр.20:12). Потiм,
завдяки заслугам викупної кровi Христа, грiхи всiх грiшни-
кiв, котрi щиро розкаялися, будуть викресленi з не- бесних
книг. Таким чином Святиня очиститься, тобто звiльниться вiд
записiв грiхiв. У прообразному служiннi ця велика робота при-
мирення, або знищення грiхiв представлена служiнням у день
примирення, тобто очищенням земної Святинi, коли кров’ю
жертви усувалися грiхи, що занечи- щували Святиню.

Як при остаточному примиреннi грiхи щиро розкаяних лю-
дей будуть викресленi з небесних книг (про них бiльше не буде
згадано i вони не прийдуть на пам’ять), так i в прообразно-
му служiннi їх вiдправляли з козлом вiдпущення до пустелi,
назавжди звiльняючи вiд них народ.

Оскiльки сатана є iнiцiатором грiха, безпосереднiм пiдбу-
рювачем до всiляких грiхiв, якi стали причиною смертi Божого
Сина, то справедливiсть вимагає, щоб вiн урештi- решт за-
знав покарання. Дiяльнiсть Христа задля викуплення людей
та очищення Всесвiту вiд грiха закiнчиться усуненням грiха
з небесної Святинi та перекладенням його на сатану, котрий
i зазнає остаточного покарання. Так i в прообразному слу-
жiннi рiчне служiння завершувалося очищенням Святинi та
визнанням грiхiв над головою козла вiдпущення.

Таким чином, служiння в Скинiї, а пiзнiше у храмi що-
денно вiдкривало людям великi iстини, пов’язанi зi смертю i
служiнням Христа; раз на рiк вони подумки переносилися до
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заключних подiй великої боротьби мiж Христом i сатаною та
остаточного очищення Всесвiту вiд грiха i грiшникiв.[333]



Роздiл 31. Грiх Надава й Авiгу

За основу цього роздiлу взято книгу Левит, роздiли 10-11

Пiсля освячення скинiї були посвяченi на служiння свяще-
ники. Церемонiї посвячення тривали сiм днiв, i кожна з них
вiдзначалась особливим служiнням.

На восьмий день священики приступили до здiйснення слу-
жiння. Аарон разом iз синами принiс жертви, якi вимагав Бог,
i, пiднявши руки до неба, поблагословив народ. Усе було вчи-
нено так, як звелiв Бог; Вiн прийняв жертву i явив Свою славу
особливим чином — зiйшов вогонь вiд Господа i спалив жер-
тву на жертiвнику. Охоплений благоговiнням, народ з великою
цiкавiстю спостерiгав за чудесним проявом божественної сили.
Люди усе це розцiнювали як доказ Божої слави i ласки; вони
виявили свої почуття у загальному славослiв’ї; люди попадали
долiлиць, вiдчуваючи, що перебувають у присутностi Єгови.

Але незабаром родину первосвященика спiткало несподi-
ване страшне лихо. Пiд час служiння, коли молитви подяки
народу пiдносилися до Бога, двоє синiв Аарона узяли кожний
свою кадильницю та запалили в них пахощi для приємного
кадiння перед Господом. Однак вони порушили Його повелiн-
ня, використавши «чужий вогонь». Для кадiння цi священики
взяли звичайний вогонь замiсть священного, який запалив Сам
Бог i звелiв використовувати з пев- ною метою. За цей грiх
вогонь зiйшов вiд Господа та й спалив їх на очах усього народу. [334]

Пiсля Мойсея та Аарона Надав i Авiгу посiдали найвище
становище в Iзраїлi. Господь ушанував їх особливим чином,
дозволивши разом з 70 старiйшинами побачити Його славу на
горi. Але це не могло виправдати нi їхнього грiха, анi побла-
жливого ставлення до нього. Цi мужi отримали велике свiтло,
пiд час сходження iзраїльських князiв на гору мали перевагу
спiлкуватися з Богом i перебувати у свiтлi Його слави; однак
це не надавало їм жодного права лестити себе думкою, нiбито
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вони можуть безкарно грiшити, а Бог, Який удостоїв їх такої
честi, не каратиме суворо за їхнє беззаконня.

У подiбних мiркуваннях приховується фатальна помилка.
Чим бiльше людина отримала свiтла та переваг, тим бiльшою
святiстю та чеснотами вона повинна володiти — у вiдповiдностi
iз отриманим свiтлом. Усе, що не вiдповiдає таким вимогам,
Бог не може прийняти. Великi благословення чи привiлеї не
повиннi заохочувати до безтурботностi. Вони нiколи не дають
тим, котрi мають їх, дозволу на грiх, або пiдстави вважати,
нiбито Бог не буде вимогливим до них. Усi переваги, якими на-
дiляє Бог, призначенi на те, щоб запалити дух, додати ревностi
в працi й сили для виконання Його святої волi.

Надав та Авiгу вiд молодих рокiв не були навченi само-
владання. Поступливiсть батька, його нездатнiсть вiдстоювати
iстину призвели до того, що вiн занедбав виховання власних дi-
тей. Сини звикли задовольняти свої бажання. Звичка потурати
собi настiльки вкорiнилася, що перед нею виявилося безси-
лим навiть усвiдомлення священного обов’язку. Вони не були
навченi шанувати авторитет батька, а тому не розумiли необхi-
дностi повного послуху у виконаннi Божих вимог. Недоречна
поблажливiсть, виявлена Аароном до своїх синiв, призвела до
стягнення ними Божого гнiву.

Бог бажає навчити людей, що приступати до Нього потрi-
бно з шанобливiстю та благоговiнням, як Вiн Сам наказав це
робити. Господь приймає лише повний послух. Для Бога було
недостатнiм, щоб в урочистий час служiння все було зроблено
майже так, як Вiн звелiв. Бог проголосив прокляття над тими,
хто вiдiйшов вiд Його Заповiдей i не робив рiзницi мiж буден-[335]
ним i святим. Вiн звiщає устами пророка: «Горе тим, хто зло
називає добром, а добро — злом, що з темряви роблять свiтло, а
зi свiтла — темряву... Горе мудрим у власних очах та розумним
перед самими собою... що за хабар роблять винуватого правим,
а правому вiдмовляють у його правах... бо вони вiдкинули
Закон Господа Саваота, i погордували словом Святого Iзраїле-
вого!» (Iсая 5:20-24). Нехай нiхто не обманюється, вважаючи,
нiби якась частина Заповiдей має несуттєве значення, або що
Бог погодиться на замiну Своєї вимоги чимось iншим. Пророк
Єремiя говорить: «Хто щось колись сказав i воно сталося без
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Господнього велiння?» (П.Єрем.3.37). У Божому Словi немає
жодної вказiвки, за невиконання якої людинi не довелося б вiд-
повiдати. Хто ж замiсть повного послуху обирає для себе iншу
дорогу, побачить, що «кiнець її — стежка до смертi» (Прип.
14:12).

I сказав Мойсей до Аарона, та до Елиазара й до Iтамара,
синiв його: «Голiв ваших не вiдкривайте, i одеж ваших не роз-
дирайте, — щоб вам не померти... бо на вас олива Господнього
помазання». Великий вождь нагадав своєму братовi Божi слова:
«Серед близьких моїх Я буду освячений, i перед усiм наро-
дом буду прославлений». Аарон мовчав. Смерть синiв, така
несподiвана i через такий жахливий грiх, який, як вiн тепер
зрозумiв, був наслiдком нехтування ним своїми обов’язками, —
вiдкликнулась болем у серцi батька, але вiн не давав волi своїм
почуттям. Жодним проявом горя вiн не повинен був створити
враження, нiби пiдтримує грiх, щоб не дати народовi причини
нарiкати на Бога.

Господь бажав, аби народ зрозумiв справедливiсть Його
виправних заходiв, i щоб iншi мали страх. В Iзраїлi були такi,
для котрих це жахливе покарання мало послужити застереже-
нням, врятувати їх вiд зловживання Божим довготерпiнням,
поки вони ще своєю поведiнкою не вирiшили власної долi.

Хибне спiвчуття грiшниковi, який намагається виправдати
свiй грiх, не може мати божественного схвалення. Грiх настiль-
ки притуплює моральну чуттєвiсть людини, що вона навiть не
усвiдомлює усiєї потворностi свого вчинку; без переконливої [336]
сили Святого Духа вона залишатиметься до певної мiри слi-
пою щодо власного грiха. Обов’язок Христових слуг — вказати
грiшникам на небезпеку, що їм загрожує. Тi, котрi зводять цю
роботу нанiвець, приховуючи вiд грiшникiв справжню природу
грiха та наслiдки, до яких вiн призводить, нерiдко тiшать себе
думкою, нiбито виявляють цим милосердя. Однак їхнi дiї спря-
мованi на те, щоб протис- тати й перешкодити роботi Святого
Божого Духа; вони заколисують грiшника, котрий знаходиться
на краю загибелi, i таким чином стають спiвучасниками його
провини й приймають на себе страшну вiдповiдальнiсть за
його нерозкаянiсть. Багато, о як багато людей загинуло через
таке невiрне спiвчуття.
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Надав та Авiгу нiколи не вчинили б цього фатального грiха,
якби були тверезими. Вони знали: перш нiж увiйти до Святинi,
в якiй перебувала божественна присутнiсть, необхiдне ретельне
й урочисте приготування; але через свою нестриманiсть стали
негiдними святого покликання. їхнiй ро- зум був затьмарений
алкоголем, а моральна чуттєвiсть настiльки притупилася, що
вони не могли побачити розбiжностi мiж святим i буденним.
Аароновi та його синам, що ще залишилися живими, було дане
застереження: «Вина та п’ян- кого напою не пий анi ти, анi
сини твої з тобою при входi вашiм до Скинiї Заповiту, — щоб
вам не померти. Це вiчна постанова для ваших поколiнь; розрi-
зняйте мiж святiстю й мiж несвятiстю, мiж чистим i нечистим,
та навчайте Iзраїлевих синiв усiх постанов, про що говорив до
них Господь».

Вживання алкогольних напоїв ослаблює тiло, затьмарює
розум, руйнує моральнiсть. Воно заважає людям зрозумiти не-
доторканiсть святинi та обов’язковiсть виконання Божих вимог.
Усi, на кого покладалися священнi обов’язки служiння, повин-
нi були вiдзначатися справжньою помiркованiстю, щоб їхнiй
незатьмарений розум мiг вiдрiзняти добро вiд зла, аби вони
твердо вiдстоювали принципи та дiяли мудро, справедливо i
милостиво.

Такий самий обов’язок покладено на кожного послiдовника
Христа. Апостол Петро наголошує: «Але ви — вибраний рiд,
царственне священство, народ святий, люд влас- ностi Божої»[337]
(1Петр.2:9). Бог вимагає, щоб наше служiння було до вподоби
Йому. Вживання алкогольних напоїв завжди матиме наслiдки,
подiбнi до тих, яких зазнали цi священики Iзраїлю. Сумлiння
стане нечутливим до грiха; людина настiльки призвичаїться до
нього, що вже не бачитиме рiзницi мiж буденними i святими
речами. Як в такому разi ми зможемо вiдповiдати мiриловi
божественних вимог? «Хiба ви не знаєте, що ваше тiло — є
храмом Духа Святого, Який живе у вас, Якого ви маєте вiд
Бога, i ви не свої? Адже ви купленi дорогою цiною. Отож
прославляйте Бога в тiлi своєму та в дусi своєму, бо вони
Божi» (1Кор.6:19- 20). «Отож, чи ви їсте, чи п’єте, чи що
iнше робите, — усе робiть на Божу славу» (1Кор. 10:31). До
Христової церкви усiх столiть звернене урочисте та страшне
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застереження: «Якщо хто зруйнує Божий храм, того покарає
Бог, тому що храм Божий святий, а цей храм — ви!» (1Кор.3:17). [338]



Роздiл 32. Закон i заповiти

Адам i Єва при творiннi отримали пiзнання Божого За-
кону; їм були вiдомi його вимоги, Заповiдi були записанi в
їхнiх серцях. Коли людина згрiшила, Закон не зазнав змiн, але
для того, щоб вона могла знову стати на шлях послуху Бого-
вi, була запроваджена особлива система служiння. Було дано
також обiтницю про Спасителя i призначено жертвоприноше-
ння, якi вказували на смерть Христа як на величну жертву
за грiх. Але якби Божий Закон нiколи не порушувався, то не
iснувало б смертi, i не було б потреби у Спасителi, а отже,
не було б потреби i в жертвах. Адам навчав своїх нащадкiв
Божому Закону; цi знання передавалися вiд батька до сина
впродовж усiх наступних поколiнь. Однак, незважаючи на те,
що Бог милостиво подбав про всi необхiднi для викуплення
людини заходи, лише декотрi особистостi прийняли їх, вияв-
ляючи послух. Через переступи свiт настiльки занурився в
пороки, що виникла необхiднiсть очистити його вiд розтлiння
водами потопу. Ной та його сiм’я дотримувалися Закону; Цей
муж навчав своїх нащадкiв дотримуватися Десяти Заповiдей.
Коли люди знову вiдiйшли вiд Бога, Вiн обрав Авраама, про
котрого сказав: «Авраам послухав Мого голосу, i виконував
те, що Я звелiв виконувати: Заповiдi Мої, Постанови й Закони
Мої» (Бут.26:5). Авраамовi був даний обряд обрiзання — сим-
вол посвячення на служiння Боговi, — обiтниця: усi, хто його
прийняв i дотримуватимуться Божого Закону, будуть чистими
вiд iдолопоклонства. Нащад- ки Авраама не дотримувались[339]
обiтницi, про що свiдчила їхня схильнiсть до укладення со-
юзiв з язичниками та запозичення їхнiх звичаїв, що пiзнiше
обумовило причину їхнього перебування в єгипетськiй неволi.
Внаслiдок близьких стосункiв iзраїльтян з iдолопоклонниками
i рабської залежностi вiд єгиптян, божественнi Постанови за-
знали ще бiльшого спотворення внаслiдок впливу порочного й
жор- стокого язичницького вчення. Тому, вивiвши iзраїльтян з
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Єгипту, Господь зодягнений у славу, в оточеннi Своїх ангелiв
зiйшов на Синай, звiдки велично i страшно проголосив Свiй
Закон перед усiм iзраїльським народом.

Але навiть тодi Вiн не довiрив Свої Заповiдi пам’ятi народу,
здатного забувати його вимоги, але написав їх на кам’яних
таблицях. Таким чином Бог подбав про те, щоб позбавити
Iзраїль усякої змоги змiшувати язичницькi традицiї з Його
святими Постановами, Його вимоги — з людськими обрядами i
звичаями. Однак Бог не обмежився лише тим, що дав людям
Десять Заповiдей.

Оскiльки народ виявляв здатнiсть легко пiддаватись спо- ку-
шенню, Господь вирiшив не залишати без своєї охорони жодної
лазiвки, через яку могла б увiйти спокуса. Мойсей отримав По-
велiння записати суди та закони, данi йому Богом, з докладним
поясненням вимог. Цi вказiвки про обов’язки людини щодо
Бога, одне до одного та до чужинцiв були нiчим iншим, як
принципами, покладеними в основу Десяти Заповiдей, проко-
ментованими i поданими настiльки зрозумiло, що була усунена
можливiсть будь-якої помилки. Вони призначенi для того, щоб
оберiгати святiсть Десяти Заповiдей, написаних на кам’яних
таблицях.

Якби людина виконувала Божий Закон, який був даний
Адамовi пiсля грiхопадiння, якого дотримувались Ной i Авраам,
то не виникло б жодної необхiдностi в обрядi обрiзання. I якби
нащадки Авраама дотримались Заповiта, символом якого було
обрiзання, вони нiколи не впали б в iдолопоклонство i їм
не довелося б зазнати єгипетського рабства; вони зберiгали
б Божий Закон у серцях, i не виникло б жодної необхiдностi
проголошувати його на Синаї або писати на кам’яних таблицях.
Якби народ втiлював у життя принципи Десяти Заповiдей, тодi [340]
не було б потреби в додаткових Постановах, даних Мойсеевi.

Система жертвоприношень з часiв Адама також була спо-
творена його нащадками. Язичницькi забобони, iдо- лослужiн-
ня, жорстокiсть, аморальнiсть зiпсували просте, сповнене ве-
ликого значення служiння, встановлене Богом. Тривале спiлку-
вання з iдолопоклонниками призвело до того, що iзраїльський
народ запозичив багато язичницьких звичаїв, запровадивши
їх у своє богопоклонiння. Тому на Синаї Господь дав яснi
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вказiвки щодо жертвоприношень. Пiсля спорудження скинiї
Бог спiлкувався з Мойсеєм iз хмари слави, що перебувала над
престолом благодатi, й дав йому точнi вказiвки щодо системи
жертвоприношення i форм служiння у Святинi. Саме таким
чином Мойсей отримав церемонiальний закон i записав його
у спецiальну книгу. Рiзниця була у тому, що Закон Десяти За-
повiдей, проголошений на Синаї, Бог записав власноручно на
кам’яних таблицях, якi свято зберiгалися в ковчезi.

Багато хто намагається звести цi двi системи в одну; вдаю-
чись до вiршiв, у яких йдеться про церемонiальний закон, цi
люди силкуються довести, що моральний Закон скасований;
але це нi що iнше, як перекручення Писань. Розбiжнiсть мiж
двома системами велика й очевидна. Церемонiальний закон
складався з прообразiв, якi вказували на Христа, Його жер-
тву i священство. Євреї повиннi були виконувати всi ритуали
закону з його жертвами й обрядами доти, доки прообраз не
зустрiнеться з реальнiстю, що стало можливим через смерть
Христа, — Божого Агнця, Який узяв на Себе грiхи всього свiту.
Вiдтодi всi жертвоприношення припинилися. Саме цей закон
Христос «взяв iз середини та й прибив його на хрестi» (Ко-
лос.2:14). Але про Божий Закон Десяти Заповiдей псалмист
говорить: «Навiки, Господи, слово Твоє на небесах пробуває»
(Псал. 119:89). Сам Христос запевняє: «Не думайте, що Я при-
йшов порушити Закон... Iстинно кажу вам...»; далi Христос
робить особливий наголос на словах: «Доки небо й земля не
минеться, — жоден значок iз Закону не минеться, аж поки не
збудеться все» (Матв.5:17-18). Тут Христос не просто викладає
ви- моги Божого Закону, але запевняє, що цi вимоги iснувати-[341]
муть доти, доки будуть iснувати небо й земля. Божий Закон
непорушний, як i Його престол. Божi вимоги залишатимуться
в силi протягом усiх вiкiв.

Неємiя про Закон, проголошений на Синаї говорить: «I
Ти зiйшов на гору Синай, говорив з ними з Небес, i дав їм
справедливi суди, та правдивi закони, устави та Заповiдi добрi»
(Неєм.9:13). А Павло, «апостол язичникiв», проголосив: «Тому
то Закон святий, i Заповiдь свята, праведна, i добра» (Римл.
7:12). Це визначення не може мати вiдношення нi до чого
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iншого, окрiм Десяти Заповiдей; саме цей Закон велить: «Не
пожадай» (в. 7).

Хоча смерть Спасителя й поклала край законовi прообразiв
i символiв, та вона аж нiяк не звiльнила вiд обов’язку, який
покладає на людину моральний Закон. Навпаки, вже сам факт,
що Христовi необхiдно було померти задля викуплення пору-
шень цього Закону, є доказом того, що вiн незмiнний. Люди,
якi стверджують, що Христос прийшов скасувати Закон Бо-
жий i покiнчити зi Старим Заповiтом, говорять про юдейську
епоху як про вiк темряви, уявляючи собi релiгiю євреїв ли-
ше як сукупнiсть форм i обрядiв. Однак це є помилкою. На
сторiнках священної iсторiї, де йдеться про вiдносини Бога
з Його вибраним народом, можна зауважити палаючi слiди
великого «Я Є!» (Я есмь). Нiколи людськi дiти не ставали свiд-
ками бiльших проявiв Божої сили та слави, анiж тодi, коли Вiн,
Єдиний, був визнаний правителем Iзраїлю i коли Вiн дав Закон
Своєму народовi. Скiпетр правлiння тримала не людська рука,
i величнi Постанови невидимого Царя Iзраїлю сприймалися
з невимовним благоговiнням. В усiх цих об’явленнях Божа
слава вiдкривалася через Христа. Не тiльки в час приходу
Спасителя, а й упродовж усiх вiкiв пiсля грiхопадiння й обiця-
ного вiдкуплення «Бо у Христi Бог примирив свiт iз Собою...»
(2Кор.5:19). Христос був основою i центром системи жертво-
приношення як за часiв патрiархiв, так i в юдейськi часи. З часу
грiхопадiння наших прабатькiв мiж Богом та людством не iсну-
вало прямого зв’язку. Отець вiддав увесь свiт до рук Христа,
щоб через Його посередницьке служiння викупити людину та [342]
вiдстояти авторитет i святiсть Божого Закону. Усяке спiлкуван-
ня мiж небом i грiшним людством здiйснюється через Христа.
Це Божий Син дав нашим прабатькам обiтницю викуплення.
Це Вiн вiдкривався патрiархам. Адам, Ной, Авраам, Iсаак, Якiв
та Мойсей збагнули суть Євангелiя. Вони очiкували спасiння
вiд Того, Котрий зайняв мiсце людини i поручився за неї. Святi
мужi давнини спiлкувалися зi Спасителем, Який у людсько-
му тiлi мав прийти в наш свiт, а декотрi з них розмовляли з
Христом i небесними ангелами вiч-на-вiч.

Христос не тiльки провадив євреїв по пустелi, в особi Ан-
гела, в Котрому перебувало Iм’я Єгови i Котрий, зодягнений у
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хмарний стовп, iшов поперед народу, — саме Вiн i дав Закон
Iзраїлю (Додаток 7)

Оточений величчю на Синаї, Христос у присутностi всього
народу проголосив Десять Заповiдей Закону Отця. Саме Вiн
вручив Мойсеевi Закон, написаний на кам’яних таблицях.

Це Христос звертався через пророкiв до Свого народу. Апо-
стол Петро у Листi до християнської церкви писав, що пророки
«звiщали про благодать, призначену вам. Вони дослiджували,
на котрий чи на який час показував Дух Христiв, сущий в
них, коли Вiн сповiщав про Христовi страждання i наступну
за ними славу» (1Петр.1:10-11). Христос звертається до нас
зi сторiнок Старого Завiту. «Бо свiдчення Iсусове, — то дух
пророцтва» (Вiдкр. 19:10).

Перебуваючи серед людей та навчаючи їх, Христос спря-
мовував їхнi думки до Старого Завiту. Вiн говорив юдеям:
«Дослiдiть Писання, бо через них ви думаєте мати вiчне життя,
— вони ж свiдчать про Мене» (Йоан 5:39). У той час Писання
складалося лише з книг Старого Завiту. I знову Божий Син
проголошує: «Вони мають Мойсея й Пророкiв, — нехай слуха-
ють їх!» А далi додає: «Якщо Мойсея й Пророкiв не слухають,
то навiть коли б хто й iз мертвих воскресне, — не повiрять!»
(Лука 16:29, 31).

Церемонiальний Закон був даний Христом. Навiть тодi, ко-
ли його вже не потрiбно було дотримуватися, апостол Павло
показав євреям його справжнi значення та цiннiсть, вказуючи[343]
на те мiсце, яке вiн посiдає в Планi викуплення та по вiд-
ношенню до дiяльностi Христа; великий апостол назвав цей
закон славним, гiдним свого божественного Творця. Урочисте
служiння у Святинi символiзувало великi iстини, якi повиннi
були вiдкритися у прийдешнiх поколiннях. Хмара пахощiв, що
здiймалася разом з молитва- ми Iзраїлю, символiзує Його пра-
веднiсть; лише завдяки їй молитва грiшника може бути почута
Богом; заколена жертва всепалення вказувала на прийдешнього
Вiдкупителя, а сяйво у Святому святих було видимим знаком
божественної присутностi. Таким чином протягом усiх вiкiв
темряви й вiдступництва в серцях людей зберiгалася жива вiра,
доки не надiйшов час приходу обiтованого Месiї.
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Iсус був свiтлом Свого народу — Свiтлом для свiту ще до
того, як прийшов на Землю в людському тiлi. Першi проме-
нi свiтла, що пронизували темряву, в яку грiх огорнув свiт,
походив вiд Христа. Кожний промiнь небесного свiтла, який
освiтлює мешканцiв Землi, походить вiд Нього. У Планi вику-
плення Христос — Альфа й Омега — Перший i Останнiй.

Вiдтодi, як Спаситель, проливши Свою кров для вiдпуще-
ння грiхiв, вознiсся на небеса, щоб «з’явитися перед Божим
лицем за нас» (Євр.9:24), з Голгофського хреста i з Небесного
Святилища зливаються потоки свiтла. Але отримавши пов-
ноту свiтла, ми не повиннi нехтувати i тим свiтлом, яке в
давнину посилалося людям через символи, що вказували на
прийдешнього Спасителя. Євангелiє Христа проливає свiтло на
життєвий устрiй євреїв, вказуючи на важливе значення церемо-
нiального закону. В мiру того, як вiдкриваються новi iстини, а
те, що було вiдоме вiд початку, постає в бiльш повному свiтлi,
характер i намiри Бога у Його вiдносинах iз вибраним Божим
народом стають зро- зумiлiшими. Кожний додатковий промiнь
свiтла, який ми отримуємо, дає глибше розумiння Плану вiд-
куплення, є втiленням божественної волi у спасiннi людей.
Ми зауважуємо нову красу i силу Богонатхненного Слова та з
бiльшим iнтересом дослiджуємо його сторiнки.

Багато хто вважає, що це Бог спорудив стiну роздiлення
помiж євреями i свiтом; що це Вiн значною мiрою позбавив [344]
решту людства Своєї любовi та турботи, зосередивши її виклю-
чно на Iзраїлi. Але в намiри Бога не входило, щоб Його народ
робив таку межу роздiлення мiж собою та своїми ближнiми.
Серце Безмежної Любовi вiдкрите для усiх мешканцiв Землi.
Хоч вони й вiдкинули Бога, Вiн постiйно намагався вiдкритися
їм, аби вони скористалися Його любов’ю. Вiн дарував вибра-
ному народовi Своє благословення, щоб вiн в свою чергу мiг
бути благословенням для iнших.

Бог покликав Авраама, благословив i вшанував його; вiр-
нiсть патрiарха стала свiтлом для людей у тих країнах, де
вiн жив. Авраам не цурався людей. Вiн пiдтримував дружнi
стосунки з правителями навколишнiх народiв, i декотрi з них
ставилися до нього з великою повагою, а Його чеснiсть, безко-
рисливiсть, хоробрiсть i великодушнiсть уособлювали Божий
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характер. Небесний Бог через Свого представника вiдкривався
мешканцям Месопотамiї, Ханаану, Єгипту i навiть Содома.

Так, через Йосифа Бог вiдкрив Себе єгипетському народовi,
а також усiм iншим країнам, якi мали зв’язки з цим могутнiм
царством. Чому Господь вирiшив так звеличити Йосифа серед
єгиптян? Бог мiг би вдатися до якогось iншого засобу у здiй-
сненнi Своїх намiрiв щодо дiтей Якова, але Вiн бажав зробити
саме Йосифа свiтлом i тому пiднiс його до рiвня царського
палацу, аби через нього всюди поширювалося небесне свiтло.
Своєю мудрiстю та справедливiстю, чистотою та доброчин-
нiстю у повсякденному життi, вiдданiстю iнтересам народу,
який належав до числа iдолопоклонникiв, Йосиф уособлю-
вав Христа. В особi свого благодiйника, якому був вдячний i
якого прославляв увесь Єгипет, цьому язичницькому народовi
повинна була вiдкритися любов Творця та Вiдкупителя.

Через Мойсея Бог також проливав свiтло перед престолом
наймогутнiшого царства Землi, щоб усi бажаючi могли пiзнати
правдивого i живого Бога. Це свiтло було послане єгиптянам,
перш нiж над ними простерлася караюча Божа рука. Пiсля
звiльнення Iзраїлю з Єгипту вiстка про Божу силу поширилася
по всiх краях. Навiть войовничi мешканцi добре укрiпленого
Єрихону тремтiли. «Як почули ми про це, — сказала Рахав,[345]
— i впало наше серце, i не стало духу в людях зi страху перед
вами, бо Господь Бог ваш — Вiн Бог на небесах угорi й на
землi внизу!» (I.Нав.2:11). Через столiття пiсля виходу з Єгипту
филистимськi жерцi нагадували своєму народовi про єгипетськi
кари та застерiгали, щоб тi не чинили опору Боговi Iзраїля. Бог
покликав, благословив i звеличив Iзраїль не для того, щоб через
послух Його Закону лише вони однi могли користуватися Його
ласкою i стати єдиним об’єктом Його благословень; через них
Бог бажав вiдкрити Себе усiм мешканцям Землi. Саме з цiєю
метою Вiн звелiв їм залишатись особливим народом, не мати
нiчого спiльного з навколишнiми язичницькими народами.

Iдолопоклонство i всi пов’язанi з ним грiхи були огиднi
для Бога, i тому Вiн звелiв Своєму народовi не змiшуватися з
iншими племенами, не «чинити за вчинками їх», щоб не забути
Бога. Вiн заборонив укладати шлюби з язичниками, щоб їхнi
серця не вiдвернулися вiд Нього.
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Як тодi, так i тепер необхiдно, аби Божий народ був чистим,
вiльним вiд свiтського бруду. Вiруючi не повиннi захоплюва-
тися свiтським духом, бо це суперечить iстинi i праведностi.
Однак Бог також не бажає, щоб Його народ у своїй самопра-
веднiй недосяжностi вiдокремився вiд свiту i не справляв на
нього жодного впливу.

В усi часи послiдовники Христа, подiбно до свого Вчителя,
мали бути свiтлом для свiту. Спаситель сказав: «Не може схо-
ватися мiсто, яке стоїть на вершинi гори. I не запалюють свiтла,
щоб поставити його пiд посудину, але на свiчник, — i свiтить
воно всiм у домi», — тобто у свiтi. Вiн додає: «Так нехай i ваше
свiтло свiтить перед людьми, щоб вони бачили вашi добрi дiла
i прославляли Отця вашого Небесного» (Матв.5:14-16). Саме
так дiяли Єнох, Ной, Авра- ам, Йосиф та Мойсей. Саме так, за
Божим задумом, мав чинити Його народ Iзраїль.

Через те, що серця народу були сповненi невiр’ям, ними
опанував сатана; вони приховали своє свiтло замiсть того,
щоб зливати його на навколишнi народи. Перебуваючи пiд
впливом духу фанатизму, вони або запозичували беззаконнi
звичаї язичникiв, або вiдмежовувалися вiд усiх в своїй гордiй [346]
винятковостi, нiби Божа любов i турбота призначалися лише
їм одним.

Подiбно до того, як у Бiблiї представлено два закони: один
незмiнний i вiчний, а другий — тимчасовий, дочасний, так
iснують i два Заповiти. Заповiт благодатi вперше був укладе-
ний з людиною в Едемi; пiсля грiхопадiння людина отримала
божественну обiтницю про те, що насiння жiнки зiтре змiєвi
голову. Цей Заповiт пропонував усiм людям прощення та змi-
цнюючу Божу благодать для послуху в майбутньому через вiру
в Христа. Вiн також обiцяв їм вiчне життя за умови збереження
вiрностi Божому Законовi. Таким чином патрiархи отримали
надiю на спасiння.

Цей Заповiт вiдновлений з Авраамом через обiтницю: «I
всi народи землi благословляться в насiннi твоєму» (Бут.22:18).
I ця обiтниця вказувала на Христа. Авраам розумiв це (Гал.
3:8,16) i вiрив, що Христос може дати прощення грiхiв. Ця
вiра була зарахована йому в праведнiсть. Заповiт iз Авраамом
також пiдтримував авторитет Божого Закону. Господь з’явився
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Авраамовi зi словами: «Я Бог Всемогутнiй! Ходи перед лицем
Моїм, i будь непорочний!» (Бут.17:1). Ось яким було Боже
свiдчення про Його вiрного слугу: «Авраам послухав голосу
Мого, i виконував те, що Я звелiв: Заповiдi Мої, Постанови й
Закони Мої» (Бут.26:5). I Господь об’явив йому: «I Я укладу
заповiт Мiй мiж Мною й тобою, i мiж твоїми потомками в їхнiх
поколiннях, як вiчний Заповiт, щоб бути Богом тобi i нащадкам
твоїм» (Бут.17:7).

Хоч цей Заповiт був укладений з Адамом i вiдновлений
з Авраамом, вiн не мiг бути утвердженим до смертi Христа.
Вiн iснував як Божа обiтниця з того часу, як було вперше
згадано про викуплення; його приймали вiрою, але пiсля того,
як Заповiт був затверджений Христом, вiн став називатися
Новим Заповiтом. Основою цього Заповiту є Божий Закон, а сам
Заповiт — лише засобом, за допомогою якого люди знову могли
перебувати в гармонiї з божественною волею, бути слухняними
Божому Закону.

Iнша угода, названа в Писаннi «Старим Заповiтом», була
укладена мiж Богом та Iзраїлем на Синаї i затверджена кров’ю[347]
жертви. Заповiт Авраама затверджений кров’ю Христа, був
названий «другим», або «Новим Заповiтом», оскiльки кров,
якою вiн запечатаний, пролилася пiсля кровi першого Заповiту.
Те, що Новий Заповiт був дiйсним за днiв Авраама, випливає
з того, що вiн був в той час пiдтверджений як обiтницею,
так i Божою клятвою «у двох тих незмiнних речах, в яких
неможливо для Бога сказати неправду» (Євр.6:18).

Але якщо Заповiт з Авраамом мiстив обiтницю викуплення,
то для чого ж був укладений ще Заповiт на Синаї?

В час своєї неволi народ великою мiрою втратив знання про
Бога Та принципи, закладенi в основу Заповiту з Авраамом.
Визволяючи iзраїльтян з Єгипту, Бог бажав показати їм i Свою
силу, i милiсть, щоб вони любили Його i довiряли Йому. Вiн
привiв їх до Червоного моря, де переслiдуванi єгиптянами,
вони, здавалося, не мали порятунку: тодi вони повиннi були
усвiдомити свою немiчнiсть i потребу в божественнiй допомозi.
Тодi Бог визволив їх. Серця iзраїльтян сповнилися любов’ю та
вiрою в Його силу, яка була здатна допомогти їм. Вiн з’єднав
їх зi Собою як їхнiй Визволитель вiд неволi.
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Однак необхiдно було донести до свiдомостi людей глибоку
за своїм значенням iстину. Проводячи життя серед iдолопо-
клонства та аморальностi, вони не мали правдивого уявлення
про Божу святiсть i надзвичайну грiховнiсть власних сердець;
про свою абсолютну неспроможнiсть власними силами до-
тримуватися Божого Закону; про потребу в Спасителi. Усього
цього їм треба було навчитись.

Бог привiв їх до Синаю, явив там Свою славу, дав Закон
з обiтницею великого благословення за умови послуху. «Ко-
ли щиро послухаєтесь Мого голосу й будете дотримуватись
Заповiту Мого, то... ви будете в Мене царством священикiв,
народом святим» (Вих.19:5-6). Люди не усвiдомлювали власної
грiховностi, не розумiли, що без Христа не зможуть викону-
вати Божий Закон; без вагання вони уклали Заповiт з Богом.
Вважаючи, що можуть самi досягти праведностi, вони проголо-
сили: «Усе, що сказав Господь, зробимо й будемо послушнi!»
(Вих.24:7). Iзраїльтя- ни були свiдками того, як у страхiтливiй [348]
величi проголошувався Закон, тремтiли вiд жаху бiля пiднiжжя
гори; однак минуло лише декiлька тижнiв пiсля того, як вони
розiрвали Заповiт з Богом, поклоняючись литому iдоловi. Ро-
зiрвавши Заповiт, вони вже не могли розраховувати на Божу
прихильнiсть; тепер, вiдчуваючи власну грiховнiсть й потребу
в прощеннi, зрозумiли необхiднiсть у Спасителi, Котрий був
вiдкритий у Заповiтi з Авраамом та в прооб- разних жертво-
приношеннях. Таким чином iз любов’ю i вiрою iзраїльтяни
з’єдналися з Богом як своїм Визволителем iз рабства грiха.
Вони були готовi оцiнити благословення Нового Заповiту.

Умовами Старого Заповiту були: «Щоб людина, дотримую-
чись Його, жила». «Тому, хто їх (закони) виконує, вони дають
життя» (Єзек.20:11; Левит 18:5), але «проклятий, хто не до-
тримується слiв цього Закону, не виконує їх!» (Втор. 27:26).
«Новий Заповiт» укладений на «кращих обiтницях», -- на обi-
тницях прощення грiхiв та Божiй благодатi, яка вiдновить серце
i приведе його до гармонiї з принципами Божого Закону. «Ось
який Заповiт Я укладу з домом Iзраїлю, -- каже Господь: Вкла-
ду Закон Мiй у їхнє нутро, i на їхньому серцi його напишу...
їхню провину прошу, i не буду вже згадувати їхнього грiха»
(Єрем.31:33-34).
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Той самий Закон, котрий був написаний на кам’яних та-
блицях, закарбовується Святим Духом на скрижалях серця.
Замiсть намагання досягти власної праведностi, ми приймаємо
праведнiсть Христа. Його кров очищує нас вiд наших грiхiв.
Його послух приймається замiсть нашого. Пiсля того серце,
вiдновлене Святим Духом, приноситиме «плоди Духа». Бла-
годаттю Христовою ми житимемо в послусi Божому Законовi,
записаному в наших серцях. Маючи Христового Духа, ми бу-
демо наслiдувати Його вчинки. Через пророка Вiн говорить
про Себе: «Твою волю чинити, Мiй Боже, я хочу, i Закон Твiй
—у Мене в серцi» (Псал.40:9). Живучи серед людей, Христос
проголосив: «Отець не залишив Мене Самого, бо Я завжди
роблю те, що Йому до вподоби» (Йоан 8:29).

Апостол Павло ясно вказував на зв’язок мiж вiрою i Зако-
ном у Новому Завiтi. Вiн писав: «Отже, виправдавшись вiрою,[349]
маємо мир з Богом через Господа нашого Iсуса Христа». «Тож
чи не знищуємо ми Закон вiрою? Зовсiм нi! Ми пiдтверджуємо
Закон». «Оскiльки Закон був безсилий спасти вiд грiха, будучи
ослабленим плоттю», — тобто вiн не мiг виправдати людину,
яка за своєю грiховною природою не могла дотримуватись
його, — то «Бог послав Сина Свого в подобi грiховної плотi
в жертву за грiх, i осудив грiху плотi, щоб виправдання Зако-
ну здiйснилося в нас, якi живуть не за плоттю, а за Духом»
(Римл.5:1; 3:31; 8:3-4).

Бог дiє однаково в усi часи, хоч Його сила виявляється
неоднаковою мiрою i рiзними способами, вiдповiдно до потреб
людини в той чи iнший час. Починаючи вiд Першої євангель-
ської обiтницi, протягом патрiархальної та юдейської епох i
аж до нашого часу поступово здiйснюються Божi намiри в
Планi викуплення. Спаситель, представлений у прообразному
служiннi через обряди й ритуали юдейського закону, — є саме
Тим Спасителем, Якого вiдкриває нам Євангелiє. Хмари, що
огортали Його божественний образ, розвiялися, сутiнки й тiнi
зникли, й Iсус, Вiдкупи- тель свiту, постає перед нами у всiй
досконалостi. Вiн, Котрий проголосив Закон на Синаї, передав-
ши Мойсеевi Постанови церемонiального закону, є також Тим,
Хто виголосив Нагiрну проповiдь. Великi принципи любовi
до Бога, якi Вiн поклав за основу Закону й Пророкiв, — лише
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повторення того, що було сказане Ним через Мойсея до єврей-
ського народу: «Слухай Iзраїлю: Господь, Бог наш — Господь
один! I люби Господа, Бога Твого, усiм серцем своїм, i всiєю
силою своєю!» (Втор.6:4-5). «I будеш любити ближнього сво-
го як самого себе» (Левит 19:18). Обидва закони, викладенi
одним i Тим же Учителем; Божi вимоги такi ж незмiннi, як i
принципи Його правлiння. Бо все виходить вiд Того, в Кому
«немає перемiни i нi тiнi змiни» (Якiв 1:17). [350]



Роздiл 33. Вiд Сiнаю до Кадеша

За основу цього роздiлу взято книгу Числа, роздiли 11-12

Будiвництво Скинiї iзраїльський народ розпочав не вiдразу
пiсля прибуття на Сiнай; ця священна споруда була встанов-
лена на початку другого року пiсля виходу з Єгипту. Пiсля
цього мали мiсце такi подiї, як освячення священикiв, святку-
вання Пасхи, перепис iзраїльського народу та завершення усiх
пiдготовчих робiт, необхiдних для нормального функцiонуван-
ня громадянської та релiгiйної систем; отже, євреї ще майже
рiк залишалися бiля Сiнаю. Тут їхнє служiння набуло бiльш
визначеної форми; були данi закони для управлiння народом,
що сприяло покращенню їхньої органiзованостi ще до того, як
вони увiйшли до Ханаанської землi.

Система управлiння в Iзраїлi вiдрiзнялася найдосконалi-
шою органiзацiєю, що вражала як своєю завершенiстю, так i
простотою. Той самий, гiдний подиву порядок, що виявляється
у досконалостi й упорядкованостi усього Божого творiння, па-
нував i в єврейському суспiльствi. Центром влади i управлiння,
Повелителем Iзраїлю був Сам Бог. Мойсей, призначений Богом
вождь народу, вiд Його iменi втiлював у життя Небеснi закони.
Пiзнiше була обрана Рада iз 70 старiйшин, щоб допомагати
Мойсеевi розглядати справи народу. Далi йшли священики,
котрi радилися з Богом у святинi. Начальники, або князi, керу-
вали поколiннями; їм пiдпорядковувались «тисячники, сотники,
п’ятдесятники i де- ситники»; нарештi були тi, котрi викону-[351]
вали обумовленi для них обов’язки (Втор. 1:15). Єврейський
табiр вiдзначався суворим порядком. Народ подiлявся на три
великi групи, кожна з яких посiдала певне мiсце в таборi. В
центрi знаходилась Скинiя; це було мiсце перебування невиди-
мого Ца- ря. Навколо неї були розташованi священики i левити.
За ними таборилися усi iншi племена.

340
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Левитам був доручений догляд за Скинiєю та усiма її пре-
дметами як пiд час стоянок, так i в дорозi. Коли табiр вирушав
в дорогу, вони повиннi були розбирати священний Намет, а
прийшовши на нове мiсце стоянки, — знову споруджувати його.
Жоднiй людинi з iншого поколiння пiд страхом смертi не дозво-
лялося наближатися до Скинiї. Левити подiлялися на три групи
— нащадкiв трьох синiв Левiя, i кожнiй з цих груп вiдводилося
певне становище та робота. Перед самою Скинiєю знаходилися
намети Мойсея й Аарона. На пiвдень розташовувалися сини
Кегатовi, в обов’язки яких входило пiклуватися про Ковчег та
iншi предмети Скинiї; на пiвнiч — сини Мерарi, котрим було
доручено догляд за стовпами Скинiї, її пiдставками, дошками
i т.п.; позаду таборилися сини Гершоновi, якi доглядали за
завiсами та покриттям Скинiї.

Мiсце кожного поколiння було визначене. Вони повиннi
були вирушати в дорогу i таборитися — кожне пiд своїм пра-
пором, як наказав Господь: «Отаборяться Iзраїлевi сини кожен
при своїм прапорi, за ознакою дому свого батька, — навпроти
Скинiї Заповiту i навколо стануть та- бороом... Як вони стояти-
муть у таборi, так i рушатимуть, — кожен на своєму мiсцi пiд
своїм прапором» (Числ.2:2,17). Рiзноплеменний люд, що су-
проводжував Iзраїль вiд Єгипту, не мав права розташовуватися
поряд з поколiннями; вони повиннi були розмiщуватись непо-
далiк вiд табору, а їхнє потомство виключалося з Господньої
громади до третього поколiння (Втор.23:7-8).

Згiдно з Божим повелiнням, у таборi та на його околицях
повиннi були пiдтримуватися бездоганна чистота i суворий
порядок. Були також запровадженi правила щодо належного
санiтарного стану прилеглої до табору територiї. [352]

Кожний, хто був з якоїсь причини нечистим, не мав права
входити у табiр. Цi заходи були вкрай необхiднi для збереження
здоров’я такої великої кiлькостi народу, а також для пiдтримки
бездоганного порядку i чистоти, що зумовлювало присутнiсть
в Iзраїлi Святого Бога. Так Вiн звелiв: «Бо Господь, Бог твiй,
знаходиться посеред твого табору, щоб визволяти тебе i вiд-
давати тобi в руки ворогiв твоїх. Тому мусить твiй табiр бути
святим...» (Втор.23:15).
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У всiх мандрах Iзраїлю «Ковчег Заповiту Господнього йшов
перед ними... щоб знайти мiсце для зупинки» (Числ. 10:33).
Священний Ковчег, якого носили сини Кегата i в якому зберi-
гався святий Божий Закон, очолював процесiю. Перед ковче-
гом йшли Мойсей та Аарон; їх супроводжували священики зi
срiбними сурмами. Вони отримували вказiвки вiд Мойсея, i
передавали їх народовi голосом сурми. В обов’язки начальника
кожної групи людей входило з точнiстю передавати накази, якi
повiдомлялися звуком сурми. Тих, хто нехтував виконанням
таких наказiв, карали смертю.

Бог є Богом порядку. На Небесах панує досконалий лад; дi-
яльнiсть небесних ангелiв вiдзначається суворою дисциплiною
й послухом. I взагалi, успiх приходить лише тодi, коли iснує
порядок та узгодженiсть дiй. Сьогоднi Бог у виконаннi Своєї
справи вимагає не меншого порядку i дисциплiни, нiж за днiв
Iзраїлю. Усi, хто працює для Нього, повиннi дiяти розсудливо,
не допускаючи недбалостi за принципом: «як-небудь». Бог ба-
жає, щоб Його справа здiйснювалася правильно i точно, аби
Вiн мiг вiдзначити її печаткою Свого схвалення.

Сам Бог керував Iзраїлем пiд час його мандрiвки. Хмарний
стовп перiодично опускався, вказуючи на мiсце для табору, i
залишався над Скинiєю доти, доки iзраїльтяни повиннi були
там перебувати. А коли їм потрiбно було рушати далi, хмарний
стовп знову високо здiймався над священним наметом. Щора-
зу, коли треба було зупинитись або рушати в дорогу, звучав
урочистий голос. I бувало, коли Ковчег вирушав, то Мойсей
промовляв: «Устань же, о Господи, i хай розпорошаться Твої
вороги! Нехай розбiжаться Твої ненависники вiд обличчя Тво-[353]
го». А коли вiн зупинявся, то говорив: «Спочинь, о Господи,
серед незлiченних тисяч Iзраїля!» (Числ. 10:35-36).

Мiж Синаєм i Кадешем, що на кордонi з Ханааном, було ли-
ше одинадцять днiв дороги; бажаючи, якомога швидше увiйти
в обiтовану країну, iзраїльтяни, отримавши нарештi вiд хма-
рини знак, вирушили в дорогу. Єгова здiйснив великi чудеса,
щоб вивести їх з Єгипту, то ж яких благословень можна було
сподiватись тепер, коли вони прийняли Його своїм Правителем
та уклали з Ним Заповiт, за яким Всевишнiй визнавав їх Своїм
вибраним народом!
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Однак багато хто неохоче залишав обжите мiсце. Iзраїльтя-
ни вже мало не почали вважати його своїм домом. Пiд захистом
гранiтних скель, далеко вiд iнших народiв, Бог зiбрав Свiй на-
род, щоб вручити йому Свiй святий Закон.

Вони любили звертати свiй погляд на священну гору, на си-
вих вершинах i скелястих бескидах якої так часто вiдкривалася
божественна слава. Це мiсце, тiсно пов’язане з присутнiстю
Бога i святих ангелiв, стало для них настiльки священним,
що байдуже, а то й з радiстю залишити його видавалося їм
неможливим.

Проте сурма подала голос, i увесь табiр вирушив у дорогу;
в центрi, як звичайно, несли Скинiю; кожне поколiння знахо-
дилося на призначеному мiсцi пiд своїм родинним прапором.
Усi з нетерпiнням хотiли побачити, в якому напрямку поведе їх
хмара. Коли ж вона повернула на схiд, де вдалинi виднiлося
лише безладне нагромадження гiр, таких похмурих i самотнiх,
серця багатьох огорнули туга й сумнiви.

Чим далi вони йшли, тим важчим ставав шлях. Вiн пролягав
через кам’янистi ущелини та неродючi пустелi. Навкруги про-
стягалась безкрая, «пуста й незаселена земля», «суха», «земля
тiнi смертної», по «якiй нiхто не ходив, i там не оселюється
людина» (Єрем.2:6). Скелястi ущелини, наскiльки сягало око,
були заповненi чоловiками, жiнками й дiтьми, возами й запря-
женими в них волами, довжелезними стадами овець та iншої
худоби. Вони рухалися вперед повiльно i важко. Пiсля трива-
лої зручної стоянки люди не були готовi зносити небезпеку й
незручностi дороги. I [354]

Пiсля трьох днiв подорожi в народi почулися нарiкання.
Початок їм поклав рiзноплеменний люд, з яких бiльшiсть так
i не приєдналися повнiстю до Iзраїлю; вони постiйно шукали
причини, аби висловити своє незадоволення. Цих людей не
влаштовував напрямок, в якому їх вiв Мойсей; вони постiйно
нарiкали, незважаючи на те, що Мойсея, як i їх усiх, провади-
ла дивовижна хмара. Незадоволення передавалося як заразна
хвороба, i незабаром охопило увесь табiр.

Люди знову почали вимагати м’яса. Хоч вони були забезпе-
ченi манною у достатнiй кiлькостi, їх це не задовольняло. Пiд
час єгипетської неволi iзраїльтяни були змушенi харчуватися
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найпростiшою їжею, але нестатки i тяжка праця робили i її
значною мiрою бажаною. Однак багато єгиптян, що приєдна-
лися до них, звикли до вишуканих харчiв; саме вони почали
нарiкати першими. Перед наближенням народу до Сiнаю вони,
не задовольняючись манною, почали ремствувати, i Господь у
вiдповiдь на їхнi вимоги дав їм м’яса, але тiльки на один день.

Бог без особливих зусиль мiг би забезпечувати їх м’ясом,
як i манною, але таке обмеження було необхiдним для їхнього
ж добра. Вiн мав намiр забезпечувати їх їжею, яка дiйсно вiдпо-
вiдала їхнiм потребам, анiж збуджуючi наїдки, до яких чимало
з них призвичаїлися в Єгиптi. їхнi смаки, замiсть спотворених,
мали стати здоровими, щоб отримувати задоволення вiд їжi,
яка вiд початку призначалася людинi -- вiд плодiв землi, якi Бог
дав Адамовi та Євi в Едемi. Саме з цiєї причини iзраїльтяни
були позбавленi м’ясної їжi.

Сатана спокушував їх розцiнювати таке обмеження як не-
справедливе й жорстоке. Вiн викликав у них пожадливостi до
забороненого, оскiльки розумiв, що нестриманiсть i потурання
апетитовi призведуть до загострення хтивих почуттiв, а тодi
вже йому буде значно легше опанувати людьми. Ведучи на-
ступ на людину, автор хвороб i страждань вибирає найбiльш її
вразливi мiсця, якi може використати з найбiльшим успiхом.
Вже з того часу як Єва погодилася скуштувати заборонений
плiд, вiн через спокушування апетитом значною мiрою вводить
людей у грiх. Вдавшись до тих самих заходiв, сатана змусив[355]
Iзраїля нарiкати на Бога. Нестриманiсть у їжi й питтi призво-
дить до потурання тваринним пристрастям, вiдкриваючи шлях
до нехтування усiма моральними обов’язками. Зустрiвшись зi
спокусою, такi люди майже безсилi чинити їй опiр.

Бог вивiв iзраїльтян з Єгипту, щоб оселити їх у Хана- ан-
ськiй землi — зробити чистим, святим i щасливим народом.
Для досягнення цiєї мети вони мали пройти школу дисциплi-
ни й виховання як для добра власного, так i своїх нащадкiв.
Якби вони приборкали свiй апетит, виявляючи послух Його
мудрим обмеженням, то слабкостi та хвороби були б їм не-
вiдомi. Нащадки iзраїльтян визначалися б як фiзичним, так i
розумовим здоров’ям. Їм були б притаманнi такi якостi, як чiтке
усвiдомлення iстини й обов’язку, проникливий розум i здоровi
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мiркування. Однак небажання пiдкоритися Божим обмеженням
i вимогам значною мiрою перешкодило їм у досягненнi висо-
кого iдеалу, який поставив перед ними Бог; вони не отримали
благословень, якi Вiн готовий був злити на них.

Псалмист говорить: I спокушали Бога в своїм серцi, про-
хаючи їжi в своїй пожадливостi. I говорили вони проти Бога
кажучи: «Чи Бог зможе в пустелi трапезу приготувати?» Тож
ударив Вiн у скелю — i води линули з неї, i потекли потоки!
«Але чи зможе Вiн також дати нам хлiба? Чи може Вiн дати
м’яса народовi Своєму?» Тому-то почув це Господь i розгнi-
вався (Псал.78:18-21).

Нарiкання й обурення були частим явищем у дорозi вiд
Червоного моря до Сiнаю, але Бог пробачав їм через їхнє
незнання та слiпоту, не карав за грiхи. Все ж пiсля того, як
Вiн вiдкрився iзраїльтянам бiля Хориву, вони отримали велике
свiтло, ставши свiдками величi, могутностi та милостi Бога,
через Що їхнє невiр’я й незадоволення стали ще тяжчим грi-
хом. Бiльше того, вони уклали Заповiт, прийняли Єгову своїм
Царем, пообiцявши пiдкорятися Його владi. Тепер вже їхнє на-
рiкання розцiнювалося як повстання, яке вимагало негайного i
належного покарання, щоб таким чином уберегти iзраїльський
народ вiд анархiї та загибелi. «I загорiвся мiж ними Господнiй
вогонь, i пожер їх у кiнцi табо- ру» (Числ.11:1). Найзапеклiшi [356]
бунтiвники загинули вiд блискавки з хмарного стовпа.

Охопленi жахом люди благали Мойсея заступитися за них
перед Господом. Вiн зробив це, i вогонь погас. На згадку про
кару Мойсей назвав те мiсце Тавера — «згарище».

Але зло, яке прийшло на змiну попередньому, було ще гiр-
шим. Здавалося, тi, котрi залишилися живими, мали б упокори-
тися й покаятись пiсля такої страшної кари, але вони нарiкали
ще бiльше. Всюди збиралися люди, ридаючи й голосячи бiля
своїх наметiв. I захотiлося мiшанiй юрбi, що була мiж ними,
їсти так, що й Iзраїлевi сини також стали плакати, говорячи:
«Хто нагодує нас м’ясом? Ми пригадуємо рибу, що задарма їли
в Єгиптi, огiрки й динi, i пiр, i цибулю, i часник. А тепер душа
наша прагне: немає нiчого, — лише манна перед очима». Так
люди виявили незадоволення їжею, яку дав їм Творець. Проте
вони мали постiйний доказ, що саме ця їжа вiдповiдає їхнiм
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потребам, бо, незважаючи на труднощi, яких зазнавали, в усiх
племенах не було жодного хворого.

Мойсей занепав духом. Вiн благав, щоб Iзраїль не був
знищений, навiть якщо з його поколiння мав би вийти великий
народ. У своїй любовi до них вiн благав, щоб кра- ще його
iм’я було викреслене з книги життя, анiж вони залишаться на
загибель. Задля них вiн ризикував усiм, i ось що отримав у
вiдповiдь! В усiх своїх труднощах i навiть уявних стражданнях
вони звинувачували його; через їхнє грiховне нарiкання тягар
турботи й вiдповiдальностi, покладений на Мойсея, став удвiчi
важчим, вiд чого вiн захитався. У вiдчаї вождь навiть пiддався
спокусi виявити недовiр’я до Бога. Його молитва була подiбна
до скарги: «Чому вчинив Ти таке зi Своїм слугою? Чому я
не знайшов ласки в очах Твоїх, що Ти поклав тягар усього
народу на мене?... Звiдки менi взяти м’яса, щоб нагодувати
увесь цей народ? Ось вони плачуть передо мною, говорячи:
«Дай же нам їсти м’яса! Не пiд силу менi одному нести увесь
люд цей; тяжкий вiн для мене!»

Господь почув молитву Мойсея i звелiв покликати 70 ста-
рiйшин Iзраїлю, якi досягли поважного вiку, були дос- тойними[357]
мужами, мали здорове мислення й досвiд. «Вiзьми їх до Скинiї
Заповiту, — сказав Бог йому, — нехай стануть вони там iз тобою.
Я зiйду, i буду розмовляти там iз тобою, i вiзьму вiд Духа, що
на тобi, i покладу на них, — i вони нестимуть iз тобою тягар
народу, щоб не одному тобi нести його».

Господь дозволив Мойсеевi вибрати найвiрнiших i най-
бiльш вiдповiдальних мужiв, котрi роздiлили б з ним тягар,
їхнiй вплив допомагав би стримувати шаленство народу i за-
спокоювати повстання. Проте таке високе обрання призвело
i до серйозних негативних наслiдкiв. Вони нiколи не були б
обранi, якби Мойсей виявив вiру вiдповiдну з тими доказами
Божої сили та доброти, свiдком яких вiн не раз був. Але вiн
дивився на свої труднощi й обов’язки, значно перебiльшуючи
їх i майже забувши про те, що був лише знаряддям, за допо-
могою якого дiяв Бог. Мойсей не мав виправдання, що навiть
найменшою мiрою потурав власному духовi нарiкання, який
був прокляттям для всього Iзраїлю. Якби вiн цiлковито покла-
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дався на Бога, Господь незмiнно провадив би його, посилаючи
силу в усiх критичних ситуацiях.

Мойсей отримав повелiння приготувати народ до того, що
Бог збирався зробити для нього. «Освятiться назавтра, i будете
їсти м’ясо; оскiльки ви плакали перед Господом, говорячи:
«Хто дасть нам їсти м’яса, бо так добре було нам в Єгиптi?»
Дасть Господь вам м’яса, i ви будете їсти. Не один день ви
їстимете, i не два днi, i не п’ять днiв, i не десять днiв, i не
двадцять днiв, але цiлий мiсяць, аж поки не знудиться й не
спротивiє вам, бо ви знехтували Господом, Котрий серед вас, i
плакали перед Ним, нарiкаючи: Чаго це ми вийшли з Єгипту?»

«Мойсей здивовано вигукнув: Народу, мiж яким я оберта-
юсь, шiстсот тисяч пiхоти, а Tи сказав: Я дам їм м’яса, щоб
їли цiлий мiсяць. Хiба вистачило б для них м’яса, якби навiть
повбивати всю дрiбну i велику скотину? Хiба вистачило б для
них, коли б виловити усю морську рибу?» Господь докорив
Мойсея за його невiр’я: «Чи ж Господня рука вкоротилась?
Тепер ти побачиш, чи справдиться Моє слово, чи нi». [358]

Мойсей передав громадi Господнi слова i повiдомив про
призначення 70 старiйшин. Розпорядження, дане великим во-
ждем цим вибраним мужам — зразок правосуддя сучасним
суддям i законодавцям. «Вислуховуйте справи ваших братiв i
судiть справедливо мiж будь-ким i його братом та мiж чужин-
цем його. Коли судите, не зважайте на особу; вислуховуйте як
малого, так i великого; не бiйтеся людини, бо суд — Божий!»
(Втор. 1:16-17).

Потiм Мойсей прикликав 70 старiйшин до Скинiї. «I зiйшов
Господь у хмарi, та й говорив з ними; i взяв вiд Духа, що був
на ньому, i поклав на сiмдесятьох старших; як тiльки спускався
на них Дух, то вони пророкували, а як вiдходив, переставали».
Як i Христовi учнi в день П’ятидесятницi, вони отримали
силу згори. Бог бажав таким чином приготувати їх до працi
та вшанувати перед усiєю громадою, аби люди довiряли їм, як
мужам, якi за божественним обранням, мали разом з Мойсеєм
управляти в Iзраїлi.

I знову народ став свiдком благородного, позбавленого его-
їзму духу великого вождя. Двоє чоловiк iз 70, котрi через
скромнiсть вважали себе негiдними обiйняти таке вiдповiд-
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альне становище, не приєдналися до своїх братiв бiля Скинiї;
але Божий Дух зiйшов на них там, де тi знаходились, i во-
ни також отримали пророчий дар. Довiдавшись про це, Iсус
Навин захотiв виправити таке порушення, побоюючись, що
воно може призвести до роздiлення. Ревнуючи за честь свого
начальника, вiн сказав: «Пане мiй Мойсею, заборони їм!» А
Мойсей вiдповiв: «Чого ти заздриш замiсть мене? О, якби ж
то увесь Господнiй народ став пророками! Коли б то Господь
зiслав Свого Духа i на них!»

Сильний вiтер, що подув зi сторони моря, принiс зграї
перепелиць — «десь на день ходу в один бiк i на день ходу
— в другий, навколо табору, i коло двох лiктiв поверх землi»
(Числ.11:31). Увесь той день i нiч, i наступного дня народ був
зайнятий збиранням їжi, надiсланої таким дивовижним чином.
Птицi було заготовлено у величезнiй кiлькостi. «Навiть хто
назбирав найменше, мав десять хомерiв2 ». М’ясо зiбраних пе-[359]
репелиць сушили, так що запасiв, як i було обiцяно, вистачило
на цiлий мiсяць.

Хоч ця їжа взагалi не була найкращим засобом для пiдтри-
мання здоров’я, Бог дав її народовi, оскiльки люди наполегливо
бажали цього; вони не задовольнялись тим, що було дано для
їхнього добра. Невгамовнi бажання були задоволенi, але якими
ж стражданнями людям довелося розплачуватись за це! Вони
їли без мiри, а тому покарання за таке зловживання не загаяло-
ся прийти. «I вдарив Господь їх дуже тяжким мором». Велика
кiлькiсть людей захворiла на лихоманку, а тi, що найбiльш
завинили, були враженi нею вiдразу ж, як тiльки скуштували
їжi, якої так бажали.

У Гацеротi, наступнiй стоянцi пiсля Тавери, на Мойсея че-
кало ще бiльш гiрке випробування. Аарон i Марiям посiдали
високе керiвне становище в Iзраїлi. Обоє отримали пророчий
дар i, згiдно з божественним Провидiнням, спiвпрацювали з
Мойсеєм у справi визволення євреїв. «Перед тобою послав
Я Мойсея, Аарона та Марiям» (Мих.6:4), — сказав Господь
через пророка Михея. Сильна вдача Марiям виявилась вже
в дитинствi, коли вона, ще мала дiвчинка, стежила на березi

2Хомер, або кор — бiля 180 кг (прим. ред.).
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Нiлу за маленьким кошичком, в який було покладено маленьке
немовля — Мойсея. Бог використав її самовладання i розум,
щоб зберегти життя майбутнього визволителя Свого народу.
Щедро надiлена поетичним i музичним даром, Марiям повела
за собою в пiснi i танку iзраїльських жiнок на березi Червоного
моря. Своєю популярнiстю серед народу та прихильнiстю Не-
бес вона поступалася лише Мойсею та Ааро- ну. Однак те саме
зло, що викликало роздiлення на небесах на самому початку,
зародилося i в серцi цiєї iзраїльтянки; як це Часто буває; у
своєму незадоволеннi вона не залишилася без пiдтримки.

Мойсей, призначаючи 70 старiйшин, не порадився з Аа- ро-
ном i Марiям, що й викликало в них заздрiсть. Пiд час вiдвiдин
Їтро, коли iзраїльтяни перебували на шляху до Синаю, готов-
нiсть, з якою Мойсей прийняв пораду тестя, також викликала в
його брата та сестри побоювання, що його вплив на великого
вождя сильнiший вiд того, що ма- ли вони. Їм здавалося, що [360]
у вирiшеннi питання про створення ради їхнiм становищем
i авторитетом знехтували. Марiям i Аарон так до кiнця й не
зрозумiли той великий тягар турбот i вiдповiдальностi, який
був покладений на Мойсея; оскiльки ж вони були призначенi
допомагати йому, то вважали себе керiвниками нарiвнi з ним i
тому були проти призначення iнших помiчникiв.

Мойсей розумiв важливе значення великої працi, дорученої
йому. Водночас вiн усвiдомлював власне безсилля i обирав
Бога своїм порадником. Аарон же був набагато вищої думки
про себе i тому менше покладався на Бога. Вiн не виправ-
дав виявленого йому довiр’я, засвiдчивши слабкiсть характеру
— малодушно поступився, дозволивши народовi впасти в iдо-
лопоклонство бiля Синаю. Тепер Марiям i Аарон, заслiпленi
ревнiстю i честолюбством, забули про це. Аарон, дiйсно, був
вельми вшанований Богом призначенням його сiм’ї на свя-
щенство, але це ще бiльше пiдiгрiвало в ньому бажання са-
мозвеличення. I казали вони: «Чи тiльки з Мойсеєм Господь
говорив? Чи ж не говорив Вiн також iз нами?» Вважаючи себе
вибраними Богом нарiвнi з Мойсеєм, вони претендували на
той же авторитет i становище.

Пiддавшись духовi незадоволення, Марiям знайшла при-
чину для ремствування саме втих подiях, якими особливим
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чином керував Бог. Їй не подобався шлюб Мойсея. Її родинна
i нацiональна гордiсть була вражена тим, що вiн обрав жiнку
не з iзраїльського, а з iншого народу. До Цiппори ставилися в
таборi з погано прихованим презирством.

Хоч дружину Мойсея i називали «кушитянкою (ефiоп- ля-
пкою)» (Числ.12:1), вона була мiдiянiтянкою, а отже, належала
до нащадкiв Авраама. Своєю зовнiшнiстю вона вiдрiзнялася
вiд єврейського народу тим, що була дещо смаглявiшою за них.
Цiппора хоч i не була iзраїльтянкою, однак поклонялася прав-
дивому Боговi. Несмiлива i сором’язлива, вона була нiжною,
люблячою i вболiваючою жiнкою, яку хвилювали страждання
iнших. Саме через це Мойсей, прямуючи до Єгипту, вiдiслав
її назад до мiдiянського краю. Вiн бажав уберегти її вiд того
болю, якого завдали б їй порази, що мали спiткати єгиптян.[361]

Коли Цiппора повернулася до свого чоловiка в пустелю,
вона побачила, як тривоги й клопоти виснажують його здо-
ров’я; своїми побоюваннями вона подiлилася з батьком, котрий
i запропонував заходи для полегшення його працi. Це ста-
ло основною причиною неприязнi, яку Марiям вiдчувала до
Цiппори. Гостро переживаючи уявну зневагу, виявлену до неї
та Аарона, вона вважала дружину Мойсея головною винува-
тницею, через яку Мойсей нiбито вже не шукав їхнiх порад
так, як робив це ранiше. Якби Аарон твердо став на захист
справедливостi, вiн мiг би приборкати зло, яке виникло, але за-
мiсть того, щоб вказати Марiям на грiховнiсть її поведiнки, вiн
спiвчутливо вислуховував усi її скарги, ставши таким чином
спiвучасником її ревнощiв.

Мойсей вислуховував звинувачення мовчки. За довгi роки
тяжкої працi та чекання в мiдiянському краї вiн виховав у собi
покiрливiсть та довготерпiння, якi допомогли йому терпляче
зносити невiр’я i нарiкання народу, а також гордiсть i заздрiсть
тих, котрi мали бути його постiйними помiчниками. Мойсей
став найлагiднiшою людиною на землi; ось чому йому, а не
комусь iншому, були дарованi божественна мудрiсть i керiв-
ництво. Писання говорить: «Вiн провадить покiрних у правдi,
i лагiдних навчає дорогам Своїм» (Псал.25:9). Бог провадить
покiрних, бо вони сприйнятливi до науки й охоче приймають
повчання. Вони щиро бажають знати волю Божу i чинити її.
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Обiтниця Спасителя така: «Коли хто хоче чинити волю Його,
той довiдається про це вчення, чи вiд Бога воно» (Йоан 7:17).
Бог говорить через апостола Якова: «А якщо кому з вас не
вистачає мудростi, то нехай просить у Бога, Який дає всiм
щедро i без докорiв, — i буде вона йому дана» (Якiв 1:5). Але
Божа обiтниця стосується лише тих, хто бажає вiд усього серця
йти за Господом. Бог не силує нiчиєї волi; через те Вiн не
може провадити тих, якi надто зарозумiлi, аби навчатися, i хто
вперто вирiшив йти власною дорогою. Про людину двоєдушну,
котра прагне свого, хоч i запевняє, нiбито виконує Божу волю,
написано так: «Нехай така людина не думає, що одержить щось
вiд Господа» (Якiв 1:7). [362]

Бог обрав Мойсея, надiливши його Своїм Духом, а то- му
Марiям i Аарон своїми нарiканнями завинили не лише перед
вибраним вождем, а й перед Самим Богом. Змовникiв було при-
кликано до Скинiї, де вони зустрiлися вiч-на- вiч з Мойсеєм.
«I зiйшов Господь у стовпi шари, i став при входi Скинiї, та й
покликав Аарона й Марiям». їхнiй пророчий дар був незапере-
чним; Бог мiг говорити з ними у видiннях i снах, Але Мойсей,
про якого Бог сказав, що «у всiм домi Моїм вiн довiрений», був
удостоєний тiснiшого спiлкування. З ним Бог говорив устами
до вуст. «Як же ви посмiли нарiкати на Мойсея, Мого слугу? I
палаючи гнiвом на них, Господь вiдiйшов». Як ознака Божого
незадоволення, хмара залишила Скинiю, а Марiям виявилась
ураженою хворобою. Вона стала «прокаженою, збiлiвши, як
снiг». Аарон був помилуваний, але покарання Марiям стало
для нього суворим докором. Тепер їхня гордiсть була кинута
на землю. Аарон визнав грiх i благав, щоб його сестра не була
залишена на загибель вiд огидної та смертельної кари. У вiд-
повiдь на молитву Мойсея Марiям була очищена вiд прокази,
однак повинна була протягом семи днiв залишатися поза та-
бором. Тiльки пiсля того, як Марiям покинула табiр, символ
Божої прихильностi знову спочив над Скинiєю. На знак поваги
до її високого становища та суму з приводу того удару, якого
вона зазнала, увесь народ залишався в Гацеротi, очiкуючи її
повернення.

Такий прояв Господнього незадоволення мав послужити
застереженням для всього Iзраїлю, щоб в зародку придушити
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дух незадоволення i непiдкорення керiвництву. Якби заздрiсть i
невдоволення Марiям не були належним чином покаранi, вони
призвели б до великого зла. Заздрiсть — це одна з найбiльш
притаманних сатанi рис, якi можуть виявитися в людинi; за
своїми наслiдками вона найбiльш згубна. Мудрець говорить:
«Лютiсть жорстока, а гнiв — шалений, але хто здатний перед
заздрiстю встояти?» (Прип.27:4). Саме заздрiсть призвела до
того, що небесна гармонiя була порушена, а потурання їй
принесло людям невимовне зло. «Бо де заздрiсть i сварка, там
безладдя i всяке зле дiло!» (Якiв 3:16).[363]

Не слiд думати, що говорити про iнших погане або ставати
судцями їхнiх спонукань або вчинкiв — невинна справа. «Хто
брата свого обмовляє або судить його, той обмовляє Закон i
судить Закон. А коли ти Закон осуджуєш, то ти не виконавець
Закону, а суддя» (Якiв 4:11). Є лише Один Суддя, «котрий
i висвiтлить заховане у темрявi i виявить задуми сердець»
(1Кор.4:5). Хто привласнює право судити ближнiх i виносити
їм вирок, той незаконно вiдбирає це право вiд Творця.

Бiблiя особливим чином застерiгає нас вiд того, щоб з
легкiстю не звинувачувати тих, кого Бог покликав бути Його
посланцями. Апостол Петро, описуючи запеклих грiшникiв,
говорить: «Зухвалi свавiльнi, що не бояться лихословити ви-
соких осiб; тодi як ангели, переважаючи їх мiццю i силою, не
несуть до Господа зневажливого суду на них» (2Петр.2:10-11).
Апостол Павло, повчаючи тих, котрi поставленi керувати Цер-
квою, писав: «Не приймай скарги на пресвiтера, хiба що при
двох чи трьох свiдках» (1Тим.5:19).

Той, Хто поклав на людей тяжку вiдповiдальнiсть бути
керiвниками i вчителями Його народу, спитає з кожного, як тi
поводилися з Його слугами. Ми повиннi шанувати тих, кого
звеличив Бог. Покарання, якого зазнала Марiям, має стати
докором усiм, хто пiддається почуттю заздростi i ремствує
проти тих, на кого Бог поклав тягар Своєї працi.[364]



Роздiл 34. Дванадцять розвiдникiв

За основу цього роздiлу взято книгу Числа, роздiли 13-14

Через одинадцять днiв пiсля того, як євреї залишили гору
Хорив, вони отаборилися в Кадешi, в пустелi Паран, недалеко
вiд обiтованого краю. Було запропоновано послати людей, якi
могли б оглянути ту землю. Мойсей виклав цю справу Госпо-
девi; було отримано дозвiл обрати для цiєї мiсiї по одному з
начальникiв вiд кожного поколiння. Люди були обранi, i Мой-
сей звелiв їм пiти розвiдати землю, дiзнатись, що вона собою
являє — її стан та природнi багатства, який народ там мешкає
— сильний чи слабкий, малий чи численний; вони повиннi були
також розвiдати, чи родючий там грунт, i принести плодiв з
того краю.

Посланцi оглянули всю землю — вiд її пiвденних до край-
нiх пiвнiчних кордонiв. Розвiдники повернулися через 40 днiв.
Iзраїльський народ плекав у серцi райдужнi сподiвання i з не-
терпiнням очiкував їхнього повернення. Вiстка про повернення
розвiдникiв передавалася вiд поколiння до поколiння, викли-
каючи загальну радiсть. Люди вибiгали назустрiч посланцям,
котрi щасливо уникнули небезпек ризикованої справи. Розвi-
дники принесли плодiв тiєї землi як доказ родючостi її грунту.
Оскiльки це була пора дозрiвання винограду, вони доставили
настiльки велике гроно, що його несли двоє чоловiк. Вони
також узяли плодiв фiгових i гранатових дерев, якими ряснiв
той край. [365]

Народ тiшився, що незабаром заволодiє таким чудовим
краєм. Уважно, намагаючись не пропустити жодного слова,
вони слухали, про що розповiдали розвiдники Мойсею. «При-
були ми до краю, куди ти послав нас; — почали вони, — вiн i
справдi тече молоком та медом, а оце плоди його!»

Прислухаючись iз захопленням до кожного слова, люди
були готовi за Господнiм словом негайно ж вирушити, щоб
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заволодiти землею. Але пiсля того як розвiдники описали кра-
су i родючiсть краю, усi вони, за винятком двох, заговорили
про труднощi та небезпеки, якi чекатимуть на iзраїльтян при
завоюваннi Ханаану, звичайно, представляючи їх у перебiль-
шеному виглядi. Вони перераховували могутнi народностi, що
населялй рiзнi частини краю, говорячи про те, що їхнi мiста
великi й обнесенi мурами, а народи, якi живуть у них, силь-
нi, i їх неможливо пiдкорити. Вони згадали й про велетнiв,
синiв Єнакових, а тому, вважали вони, не варто й мрiяти, що
iзраїльтяни зможуть заволодiти такою землею.

Пiсля цього картина змiнилася. В мiру того як розвiдники
висловлювали думки своїх сповнених невiр’я i розчарувань
сердець, якi їм навiював сатана, надiя i вiдвага народу поступа-
лися мiсцем малодушному вiдчаю. Невiр’я цих мужiв кинуло
похмуру тiнь на всю громаду, i могутня Божа сила, яка так
часто виявлялася для добра вибраного народу, виявилась за-
бутою. Люди не бажали замислитися над тим, що Той, Хто
провадив їх аж до цього часу, без сумнiву, дасть їм цю зем-
лю; вони забули, як чудово Бог врятував їх вiд гнобителiв,
проклавши дорогу посеред моря та знищивши переслiдувачiв
— вiйсько фараона. Вони вiдвернулися вiд Бога i дiяли так, нiби
все залежало тiльки вiд сили зброї.

У своєму невiр’ї вони применшили Божу силу, засумнi-
вавшись у всемогутностi руки, яка досi надiйно провадила їх.
Нарiкаючи на Мойсея та Аарона, iзраїльтяни повторили свою
стару помилку. От i прийшов кiнець усiм нашим райдужним
сподiванням, говорили вони, виявляється, ми подолали такий
шлях з Єгипту, аби оволодiти лише цiєю пустелею. Вони знову
звинувачували своїх вождiв у тому, що тi ошукували народ i
принесли Iзраїлю стiльки лиха.[366]

У своєму розчаруваннi народ дiйшов до вiдчаю. Знялося
тужливе голосiння, тверезi думки потонули у вирi та сум’яттi
обурених голосiв. Калев оцiнив ситуацiю i вiдважився стати
на захист слова Божого, роблячи усе можливе, аби протистати
лихому впливовi своїх малодушних товаришiв. На деякий час
народ стих, прислухаючись до слiв пiдбадьорення i надiї про
обiтовану землю. Вiн не заперечував, що мiста тiєї країни
дiйсно укрiпленi високими мурами, а хана- неяни — сильнi
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войовничi люди. Але ж Бог пообiцяв цю землю Iзраїлевi. «Ми
таки пiдемо й заволодiємо нею, — наполягав Калев, — в нас
стане сили, щоб перемогти!»

Однак десятеро iнших розвiдникiв перервали його, i в ще
похмурiших, нiж ранiше, фарбах змальовували усi перешкоди.
«Ми не зможемо напасти на той народ, — заявили вони, —
бо вiн сильнiший вiд нас... А усi люди, яких ми бачили там,
високi на зрiст. Там ми бачили велетнiв, синiв Єнакових, з
роду велетнiв; i самим нам здавалось, що ми наче та сарана, i
такими напевно були й ми в їхнiх очах».

Цi мужi, обравши невiрний шлях, уперто чинили опiр Ка-
леву та Iсусовi Навину, Мойсеевi i Боговi. З кожним кроком
вони ставали ще запеклiшими. Вони були сповненi рiшучостi
зупинити усяку спробу заволодiти Ханааном. Задля збереження
свого недоброго впливу на народ десять розвiдникiв вдава-
лись навiть до брехнi: «Це земля, яка поїдає своїх мешканцiв»,
— твердили вони. Окрiм того, що це свiдчення саме по собi по-
гане, воно було ще й брехливим. Цi люди суперечили самi собi.
Проголосивши, що край той родючий та багатий i населяють
його велетнi, вони не давали собi звiту в тому, що усе це було б
неможливим, якби клiмат краю був настiльки не здоровим, що
земля «поїдала б своїх мешканцiв». Нiчого подiбного не було.
Та коли люди вiдчиняють свої серця невiр’ю, вони вiддають
себе в руки сатани, i вже нiхто не зможе передбачити, як далеко
вiн їх заведе.

«Тодi учинила вся громада великий зойк i заголосила. I лю-
ди плакали тiєї ночi». Вiдразу ж вибухнуло повстання, пiднявся
бунт, оскiльки сатана повнiстю опанував людьми, i вони, здава-
лося, збожеволiли. Iзраїльтяни проклинали Мойсея та Аарона,
забувши навiть про те, що Бог чує їхнi нечестивi слова i Ангел [367]
Його присутностi, що перебував у хмарному стовпi, є свiдком
жахливих приступiв лютi. Вони з гiрким жалем кричали: «О,
якби ми були померли в Єгипетському краї, або щоб ми по-
мерли в цiй пустелi!» А потiм увесь свiй гнiв вони вилили на
Бога: «Навiщо Господь провадить нас до того краю? Щоб нам
полягти вiд меча? Щоб жiнки та дiти нашi стали здобиччю? Чи
ж не краще нам повернутися до Єгипту?» I сказали вони одне
одному: «Оберiмо собi вождя та й повернемось до Єгипту!»
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Таким чином вони звинувачували в обманi не лише Мойсея,
а Самого Бога за те, що Вiн обiцяв їм дати землю, якою вони
неспроможнi заволодiти. Iзраїльтяни настiльки далеко зайшли
у своєму безумствi, що навiть обрали з-помiж себе провiдника,
який повiв би їх назад до землi їхнього страждання та неволi,
звiдкiля їх визволила рука Всемогутнього.

У приниженнi й розпачi «впали Мойсей та Аарон на облич-
чя свої перед усiєю громадою Iзраїлевих синiв», не знаючи,
що зробити, аби втримати їх вiд такого необачного, гарячково-
го кроку. Калев та Iсус Навин робили спроби втихомири- ти
бунтiвникiв. Розiрвавши свою одежу — свiдчення великого го-
ря й обурення, — вони кинулися в гущу народу; їхнi дзвiнкi
голоси пересилили вируючi вигуки та голосiння охопленого
бунтом народу: «Земля, що нею переходили ми, щоб оглянути
її, — земля та вельми хороша! Якщо Господь уподобає Собi
нас, то впровадить до тiєї землi i дасть її нам, бо то земля, що
справдi тече молоком та медом. Тiльки не бун- туйтесь проти
Господа, i не бiйтеся народу того краю, бо вони — мов хлiб для
нас! Захисту в них немає, а з нами Господь, — не бiйтеся їх!»

Хананеї на той час вже доповнили мiру свого беззаконня, i
Господь не мiг бiльше терпiти їх. Без Божої охорони вони мали
стати легкою здобиччю. Згiдно iз Заповiтом, укладеним Богом,
ця земля була обiцяна Iзраїлю. Але народ повiрив фальшивому
повiдомленню розвiдникiв, яке i ввело всю громаду в оману.
Зрадники зробили свою справу. Якби лише двоє дали хибний
звiт, а усi десять закликали б народ заволодiти землею в iм’я
Господнє, то i в такому разi люди, напевно, прислухалися б
до поради двох, а не десятьох. Таким великим було невiр’я. В[368]
даному ж випадку лише двоє стали на захист правди, тодi як
десятеро пiдбурювали до повстання.

Невiрнi розвiдники зчинили крик, погрожуючи Калеву та
Iсусу Навину; чимало людей почали кричати, щоб вiрних му-
жiв закидати камiнням. Знавiснiла юрба схопила камiння, аби
розправитися з Калевом та Iсусом Навином. Люди вже ки-
нулися вперед, волаючи, як божевiльнi, коли раптом камiння
повипадало з рук, а вони самi завмерли, тремтячи вiд стра-
ху. Бог втрутився, щоб запобiгти кровопролиттю. Слава Його
присутностi у виглядi палаючого вогню осяяла Скинiю. Весь
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народ дивився на Господнє знамення. Хтось, могутнiший за
них, явив Себе, i тепер вже нiхто не наважувався протидiяти.
Розвiдники, що принесли погану вiстку, попадали на землю;
вiд жаху вони намагалися сховатися в своїх наметах.

Тодi Мойсей пiдвiвся й увiйшов до Скинiї. Господь об’явив
йому: «Ударю його поразою i вигублю їх; а вiд тебе виведу
народ бiльший i сильнiший, нiж вони». Але Мойсей знову став
благати за свiй народ. Вiн не мiг погодитися з тим, щоб вони
загинули, а вiд нього вийшов могутнiший народ. Звертаючись
до Божого милосердя, вiн благав: Нехай же звеличиться сила
Господа мого, як Ти обiйде: «Господь довготерпеливий, i бага-
томилостивий...» Прости ж провину цього народу з великого
милосердя Свого, як прощав Ти цьому народовi вiд Єгипту й
аж досi!

Господь пообiцяв пощадити Iзраїля вiд негайного знищення,
але через невiр’я й малодушнiсть iзраїльтян Вiн не мiг виявити
Своєї сили в пiдкореннi їхнiх ворогiв. Тому у Своїй милостi Вiн
звелiв їм обрати єдино безпечну дорогу i повернутися назад до
Червоного моря.

Народ, охоплений бунтом, кричав: «О, якби ми померли...
в цiй пустелi!» Тепер це бажання могло бути задоволеним.
Господь об’явив: «Як ви наговорили в Мої вуха, так Я зроблю
з вами. У цiй пустелi поляжуть вашi трупи —усi, що були
перелiченi, усiм вашим числом вiд двадцяти рокiв i старше...
А дiти вашi, що про них ви казали, мовляв, стануть вони
здобиччю вороговi, Я їх введу туди i вони пiзнають кра- їну, [369]
якою ви знехтували». А про Калева Вiн сказав: «Але раб Мiй
Калев за те, що у нього був iнший дух i вiн виконував накази
Мої, Я введу його до краю, куди вiн ходив, i потом- ство його
успадкує його». Подiбно до того як розвiдники звершували
подорож 40 днiв, так i Iзраїль мав блукати по пустелi ще 40
рокiв.

Коли Мойсей повiдомив народу божественне рiшення, лю-
тiсть перетворилася на скорботу. Люди зрозумiли, що вони
покаранi справедливо. Десятьох невiрних розвiдникiв вдари-
ла вiд Бога пораза, i вони померли на очах усього Iзраїлю; в
смутнiй долi, що спiткала їх, кожна людина вбачала власну
долю.
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Здавалось, що iзраїльтяни щиро розкаюються у своєму грi-
ховi, насправдi ж вони сумували не стiльки з приводу своєї
невдячностi та непослуху, скiльки через наслiдки лихої по-
ведiнки. Коли вони зрозумiли, що Господь не змiнить Свого
вироку, то знову стали свавiльними i оголосили, що не повер-
нуться назад до пустелi. Наказуючи їм вiдiйти вiд володiнь
їхнiх ворогiв, Бог випробовував їхню покiрнiсть i виявив, що
вона не була правдивою. Вони розумiли, що тяжко згрiшили,
давши волю поганим почуттям та роблячи спроби знищити
двох розвiдникiв, якi переконували їх в необхiдностi послуху
Боговi; разом з тим вони боялись, що припустилися страшної,
фатальної за своїми наслiдками помилки. їхнi серця не змiни-
лися, i вони лише чекали приводу, щоб вдатися до подiбного ж
повстання. Це повнiстю вiдкрилось, коли Мойсей, спираючись
на Божий авторитет, звелiв їм повернутися в пустелю.

Божественне рiшення, за яким Iзраїль не увiйде до Ха-
наану ще 40 рокiв, принесло Мойсеевi, Аароновi, Калеву й

Iсусу Навину гiрке розчарування, але вони покiрно пiдкорилися
цьому рiшенню. Однак тi, котрi нарiкали на Бога, бажаючи по-
вернутися до Єгипту, гiрко плакали й уболiвали за втраченим;
вони зрозумiли, що благословення, якими вони знехтували,
забранi вiд них. Їхнi скарги тодi були безпiдставними, але те-
пер Бог послав їм справжню причину для ридань. Якби вони
жалкували про свiй грiх, викритий перед ними, то Бог не виго-
лосив би такого вироку; але люди побивалися й тужили через[370]
покарання, яке мали понести; їхня печаль не була розкаянням i
тому про скасування вироку не могло бути й мови.

Нiч минула в голосiннях, але з настанням ранку до iзра-
їльтян повернулася надiя. Вони вирiшили спокутувати свою
малодушнiсть. Коли Господь звелiв заволодiти землею, вони
вiдмовились; тепер же, коли Вiн наказав повернутися назад, во-
ни знову виявили себе такими ж бунтiвниками. Вони вирiшили
самi напасти на той край i заволодiти ним. Можливо, гадали
вони, Бог схвалить їхню смiливiсть i змiнить Свiй вирок.

Їхнiм обов’язком i перевагою було увiйти у цей край в час,
призначений Богом, але через впертiсть i зневагу це право було
вiдiбране вiд них. Сатана досягнув своєї мети, перешкодив-
ши їм увiйти до Ханаану; тепер же вiн штовхав їх, щоб вони
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всупереч божественнiй заборонi вчинили саме те, що вiдмови-
лися зробити згiдно з Божою вимогою. Пiдбуривши їх таким
чином вдруге на повстання, великий ошуканець знову здобув
перемогу. Вони засумнiвалися в Божiй силi, яка в поєднаннi
з їхнiми зусиллями дозволила б їм заволодiти Ханааном, а
тепер сподiвалися досягти цього самого власними зусиллями,
незалежно вiд божественної допомоги. «Згрiшилими проти Го-
спода, — кричали вони, —ми вийдемо, i будемо воювати так, як
заповiдав нам Господь, Бог наш» (Втор. 1:41). Як же жорсто-
ко заслiпив їх грiх! Господь нiколи не давав їм наказу «йти i
воювати». В Його намiри входило, щоб вони заволодiли обi-
тованою землею не силою зброї, а беззастережним послухом
Його повелiнням.

Хоч серця людей не змiнилися, однак вони були змушенi
визнати свiй грiху тому, що вчинили нерозумно, вчинивши
бунт пiсля повернення розвiдникiв. Тепер вони оцiнили благо-
словення, якi так необачно вiдкинули, визнали, що не увiйшли
до Ханаану тiльки через власне невiрство. «Згрiши- ли ми...»,
— говорили вони, визнаючи, що завинили в цiй справi саме во-
ни, а не Бог, Котрого так запекло звинувачували у невиконаннi
обiтниць, якi Вiн дав їм. Хоч їхнє визнання i не було плодом
правдивого покаяння, все ж воно послужило виправданням
Божої справедливостi щодо них. [371]

Так Господь дiє i сьогоднi: через визнання людьми Його
справедливостi прославляється Боже Iм’я. Коли люди, заяв-
ляючи про свою любов до Нього, починають скаржитися на
Боже Провидiння, нехтувати Його обiтницями i, пiддавшись
спокусi, об’єднуються з ангелами темряви, щоб розладнати Бо-
жi намiри, Господь часто створює такi обставини, щоб цi люди,
хоч вони й не зазнали справжнього каяття, могли усвiдомити
власний грiх, негiднiсть своєї поведiнки та справедливiсть i
милiсть Бога, виявленi в Його ставленнi до них. Саме так Бог
протидiє силам темряви, викриваючи їх чорнi справи. I хоч
людина цiлковито не позбулася того духа, який пiдштовхнув її
до лихого вчинку, все ж зроблене нею визнання вiдстоює Божу
честь i виправдовує Його вiрних слуг, якi, викриваючи грiх,
наражаються на опозицiю та наклепи.
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Так станеться й тодi, коли на землю буде врештi-решт
злитий Божий гнiв. Коли прийде Господь «зi Своїми тисячами
святих, щоб учинити суд над усiма», Вiн також звинуватить
«всiх нечестивих за всi вчинки, якi чинило їхнє безчестя» (Юда
14-15). Тодi кожний грiшник побачить i визнає справедливiсть
свого осудження.

Незважаючи на божественне рiшення, iзраїльтяни готува-
лися до завоювання Ханаану. Маючи вiйськовi обла- дунки
та зброю, вони були, на їхню думку, повнiстю готовi до бою,
однак якими жалюгiдними цi люди були в очах Господа та
Його вбитих горем слуг! Коли, майже через 40 рокiв, Господь
звелiв Iзраїлю захопити Єрихон, Вiн пообiцяв, що пiде з ними.
Попереду вiйська несли Ковчег з Його Законом. Призначенi
Ним вождi керували дiями людей пiд божественним наглядом.
При такiй ситуацiї з ними не могло трапитись жодного лиха.
Нинi ж вони вирушили назустрiч ворожим армiям всупереч
Божому повелiнню, незважаючи на серйозну заборону своїх
вождiв, без Ковчега i без Мойсея.

Сурми засурмили тривогу, i Мойсей поспiшив застерегти:
«Чому ви переступаєте Господнiй наказ? Не пощастить вам! Не
вирушайте, бо Господа немає серед вас, i поб’ють вас вороги
вашi. Перед вами амаликитяни i ханане- яни, i ви поляжете вiд
їхнього меча».[372]

Хананеї вже чули про таємничу силу, яка оберiгала цей
народ, та про чудеса, здiйсненi задля нього, i нинi вони зiбрали
потужне вiйсько, щоб вiдбити напад загарбникiв. Наступаюча
армiя була без воєначальника. Жодна молитва не здiймалася до
Бога з проханням дарувати перемогу. Iзраїльтяни вiдчайдушно
кинулися в бiй, сподiваючись змiнити долю, що чекала на них,
або полягти в бою.

Хоч вони не мали досвiду ведення вiйни, все ж чимала
кiлькiсть озброєних чоловiкiв сподiвалася раптовим, шаленим
наступом зламати опiр ворога. Вони самовпевнено кинули
виклик вороговi, котрий спочатку не наважувався нападати на
них.

Хананеї розташувалися на скелястому плато, куди можна
було дiстатися лише важкодоступними переходами, стрiмкими
й небезпечними стежками. Через те численна армiя iзраїльтян
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могла зробити лише одне: щоб їхня поразка була якнайжа-
хливiшою. Вони повiльно просувалися гiрськими стежками,
перетворюючись на мiшень безпощадних ударiв ворога, який
знаходився вгорi. На них з гуркотом котилися масивнi брили
камiння, позначаючи свiй шлях кров’ю вбитих. Тi, кому все ж
вдавалось досягли вершини, були виснаженi важким пiдйомом;
зустрiвши вiдчайдушний опiр, вони вiдступали з великими
втратами. Поле, на якому вiдбувалася ця кривава рiзня, бу-
ло вкрите мертвими тiлами. Iзраїльська армiя зазнала повної
поразки. Загибель i смерть стали наслiдками повстання.

Змушенi врештi-решт вiдступити, тi, що вцiлiли, «повер-
нувшись... плакали перед Господом, — але Господь не слухав»
(Втор. 1:45). Блискуча перемога ворогiв Iзраїлю, якi з трепетом
очiкували наближення могутнього вiйська, надала їм рiшучостi
для подальшого опору. Усе, що вони ранiше чули про чудеса,
якi Бог здiйснював для Свого народу, тепер розцiнювалось
ними як обман, вселяло впевненiсть у тому, що немає жодної
причини для страху. Ця перша поразка Iзраїля, що надала такої
смiливостi й рiшучостi хананеям, дуже ускладнила подальше
завоювання краю. Iзраїльтянам нiчого бiльше не залишалося,
як залишити перемiгшого ворога i вiдiйти в пустелю, знаючи,
що вона стане могилою для цiлого поколiння. [373]
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Суди, що спiткали Iзраїля, на деякий час поклали край
нарiканням i непослуховi, але бунтiвний дух, який продовжував
жити в серцях, врештi-решт принiс найгiркiшi плоди. Колишнi
непорозумiння перетворювались у звичайнi народнi повстання,
що виникали пiд впливом раптового пориву збудженої юрби;
тепер же мала мiсце детально розроблена таємна змова з метою
скинути владу вождiв, призначених Богом.

Корей, якому належала провiдна роль у цiй змовi, був леви-
том з родини Кегата i доводився двоюрiдним братом Мойсеевi;
вiн був досить здiбним i впливовим мужем. Хоч на нього була
покладена вiдповiдальнiсть за служiння у Скинiї, вiн був не-
задоволений своїм становищем i вельми прагнув священства.
Коли сан священства, яким ранiше мiг скористатися перво-
родний син кожної сiм’ї, став надбанням виключно Аарона
та його родини, вiдчуття заздростi i невдоволення заволодiли
серцем Корея; деякий час вiн потай чинив опiр владi Мойсея
та Аарона, не наважуючись виявити свої почуття у вiдкритому
повстаннi. Врештi-решт у нього визрiв зухвалий план щодо
повалення громадянської та духовної влади. Вiн не залишився
без прихильникiв. Неподалiк вiд наметiв Корея i кегатян, з
пiвденного боку Скинiї, отаборилося Рувимове поколiння з
наметами Дата- на й Авiрона, — князiв цього поколiння. Во-
ни охоче пiд- тримали честолюбнi плани Корея. Як нащадки[374]
найстаршого сина Якова, вони претендували на те, щоб гро-
мадянська влада належала їм; разом з Кореєм вони вирiшили
роздiлити й почестi священства.

Настрiй народу також сприяв задумам Корея. Нинi, коли
вони переживали гiрке розчарування, до них знову повернули-
ся колишнi сумнiви; заздрiсть, ненависть i ремствування були
спрямованi переважно проти терпеливого вождя. Iзраїльтяни
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постiйно залишали поза увагою те, що перебувають пiд бо-
жественним керiвництвом. Вони забули, що Ангел Заповiту
був їхнiм невидимим Вождем; що Христос iшов перед ними
у хмарному стовпi, а Мойсей отримував усi вказiвки саме вiд
Нього.

Бунтiвники не бажали примиритися з жахливим вироком
про те, що їм доведеться померти в пустелi; вони були гото-
вi вхопитися за будь-яку зачiпку, аби довести, що не Бог, а
Мойсей, як начальник, передрiк їхню долю. Усi спроби «найла-
гiднiшого за всяку людину, що на землi», не могли спонукати
цей народ до послуху; i хоч про наслiдки Божого невдоволення,
викликаного їхньою нещодавною впертiстю, усе ще нагадува-
ли їм порiдiлi ряди i втрата чималої кiлькостi людей, вони не
прийняли цiєї науки до серця. Спокуса знову перемогла їх.

Мирне життя пастуха, яке провадив Мойсей, було набагато
спокiйнiшим i щасливiшим за його теперiшнє становище вождя
цiєї великої маси народу, охопленого духом непокори. Однак
Мойсей не наважувався самостiйно робити вибiр. Замiсть па-
стушої палицi йому був даний жезл влади, якого вiн не мiг
випустити з рук, доки Сам Бог не звiльнить його.

Той, Хто читає таємницi всiх сердець, знав про намiри
Корея та його товаришiв, а тому дав Своєму народовi засте-
реження i вказiвки, аби люди могли уникнути омани з боку
пiдступних заколотникiв. Вони бачили, як Божий суд спiткав
Марiям за її заздрiсть та нарiкання на Мойсея. Тодi ж Господь
об’явив, що Мойсей бiльший за пророка. «Устами до уст роз-
мовляю Я з ним... Якже ви, — додав Вiн, -- посмiли нарiкати
на Мойсея, Мого слугу?» (Числ.12:8). Цi [375]

докори стосувалися не лише Аарона та Марiям, але й усього
Iзраїля.

Корей та його спiльники були удостоєнi особливих ви-
яв- лень Божої сили та величi. Вони були з числа тих, хто
пiдiймався на гору з Мойсеєм i споглядав божественну славу.
Але з того часу з ними вiдбулися значнi змiни. Спокуса, хоч
спочатку i незначна, знайшла собi притулок в їхнiх серцях; не
зустрiвши жодного опору з їхнього боку, вона ставала деда-
лi сильнiшою, доки сатана цiлковито не опанував розумом i
вони не наважилися виявити невiрнiсть. Спочатку заколотни-
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ки, роблячи вигляд, що зацiкавленi в добробутi народу, потай
дiлилися своїм незадоволенням один з одним, а пiзнiше i з
начальниками Iзраїлю. їхнi намiри були настiльки охоче зустрi-
нутi, що вони вiдважилися на подальший крок i врештi- решт
самi повiрили в те, що виявляють ревнiсть про Бога.

Їм вдалося привернути на свiй бiк 250 князiв — знаменитих
мужiв iзраїльської громади. Опираючись на таких сильних i
впливових прибiчникiв, заколотники сподiвалися внести до-
корiннi змiни в систему управлiння Мойсея й Аарона, значно
полiпшити її.

Ревнощi викликали заздрiсть, а заздрiсть призвела до пов-
стання. Обговорюючи питання, чи має Мойсей право на таку
велику владу й повагу, заколотники дiйшли висновку, що висо-
ке становище, яке вiн посiдає, мiг би обiйняти кожний з них.
Нав’язуючи думку про те, що Мойсей та Аарон захопили свої
посади самовiльно, вони обманювали як самих себе, так i один
одного. Незадоволенi стверджували, що їхнi вождi звеличу-
ють себе понад усiєю Господньою громадою, привласнивши
як право священства, так i управлiння; що родина, з якої вони
походять, не мала жодних переваг над iншими iзраїльськими
родинами; що вони не були святiшими за народ i тому буде
достатньо, якщо перебуватимуть на одному рiвнi зi своїми бра-
тами, котрi однаковою мiрою удостоєнi спостерiгати особливу
Божу присутнiсть та користувались Його захистом.

Тепер змовникам залишалося лише провести роботу серед
народу. Для тих, хто згрiшив i заслуговує догани, немає нi-
чого приємнiшого, анiж почути слова спiвчуття i схва- лення.[376]
Саме таким чином Корей та його друзi привернули до себе
увагу народу i заручилися його пiдтримкою. Вони оголосили,
що звинувачення у тому, нiби їхнє нарiкання стягнуло на них
Божий гнiв, було неправдивим. Заколотники говорили, що на-
род, вiдстоюючи лише свої права, не зробив нiчого поганого, а
Мойсей як авторитарний правитель дорiкав їм за грiхи, яких
тi не вчинили i були святим народом, серед якого перебував
Господь.

Корей пригадував iсторiю їхнiх блукань в пустелi, коли во-
ни потрапляли в скрутнi обставини i де багато народу загинуло
через нарiкання i непокiрнiсть. Його слухачам здавалося, що
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аж тепер вони все зрозумiли; всiх тих нещасть можна було б
уникнути, якби Мойсей дiяв iнакше. Вони дiйшли висновку,
що винуватцем усього лиха був вiн, а народ не увiйшов до
Ханаану лише через те, що Мойсей та Аарон виявилися пога-
ними керiвниками. От якби вождем був Корей, котрий замiсть
того, щоб докоряти за грiхи, надихав би їх, постiйно наголо-
шуючи на їхнiх добрих вчинках, то подорож була б мирною
й щасливою; замiсть того, щоб блукати по пустелi, вони вже
давно прийшли б до обiтованого краю.

Такi дiї, викликанi незадоволенням, показали, що мiж при-
бiчниками заколоту iснують така єднiсть i згода, яких нiколи
досi не було. Популярнiсть, якою користувався серед народу
Корей, все бiльше переконувала його в тому, що владi Мойсея
потрiбно покласти край, iнакше вона матиме фатальнi наслiдки
для свободи Iзраїлю. Вiн також запевняв, що Бог просвiтив
його в цiй справi, уповноваживши здiйснити перемiну в управ-
лiннi, поки ще не надто пiзно. Проте багато було таких, котрi
не були готовi повiрити у звинувачення, висунутi Кореєм проти
Мойсея. Вони пам’ятали працю Мойсея, сповнену самопожер-
тви й терпiння; їхнє сумлiння прокинулося. Тодi бунтiвники
вирiшили пояснити глибоку зацiкавленiсть Мойсея до долi Iзра-
їлю якимось егоїстичним намiром; отже, знову повторювалось
старе звинувачення у тому, що вiн вивiв iзраїльтян з Єгипту,
аби вони загинули в пустелi, а вiн мiг би тодi заволодiти їхнiм
майном. [377]

Деякий час робота проводилася таємно. Однак, як тiльки ця
дiяльнiсть набула достатньої сили, щоб перерости у вiдкрите
повстання, Корей став на чолi опозицiї, публiчно звинувачуючи
Мойсея та Аарона в незаконному захопленнi влади, на яку вiн,
Корей, та його спiльники мали однаковi права. Корей звину-
ватив вождiв нацiї також у тому, що вони позбавили народ
свободи й незалежностi. «Годi вам, — казали змовники, — уся
громада — усi вони святi, i серед них Господь! Чого ж ви несе-
теся понад громадою Господньою?» Мойсей не пiдозрював про
цю таємну, ретельно сплановану змову, i тому коли вона в усiй
своїй страшнiй дiйсностi постала перед ним, вiн впав долiлиць,
знову звертаючись подумки до Бога. Нарештi вiн пiдвiвся, i
хоч був засмученим, проте залишався спокiйним i змiцнiлим.



366 Патрiархи i пророки

Вiн отримав божественну вказiвку. «Уранцi, — сказав вiн, — Го-
сподь дасть знати, хто Його i хто святий, щоб наблизити його
до Себе; а кого Вiн обрав, того й наблизить до Себе». Навми-
сне було дано випробувальний термiн до наступного дня, щоб
усi мали достатньо часу для роздумiв. Тi, що претендували
на священство, повиннi були взяти кадильницi i кадити бiля
Скинiї на очах усiєї громади. Закон ясно говорив, що служiння
у святинi могли здiйснювати лише посвяченi на цю священну
справу люди. Навiть такi вiдомi священики як Надав та Авiгу
були знищенi за те, що посмiли принести «чужий вогонь», зне-
хтувавши божественним повелiнням. Тому Мойсей закликав
своїх обвинувачiв, щоб вони, якщо вже й наважилися на таку
небезпечну справу, передали її на розгляд Бога.

Звертаючись до Корея та його прибiчникiв-левитiв, Мойсей
сказав: «Чи вам мало, що Бог Iзраїлiв вилучив вас iз громади
синiв Iзраїля, та й наблизив до Себе, щоб ви виконували службу
в Господнiй Скинiї, i стояли перед громадою, прислуговуючи
їй? Вiн наблизив тебе та всiх братiв твоїх, синiв Левiя, iз
тобою, а вам захотiлося ще й священства? Адже ти й усi твої
прибiчники повстали проти Господа. Аарон, — що вiн таке, що
ви нарiкаєте на нього?»

Дiї Датана та Авiрона не вiдзначалися такою зухвалiстю,
як вчинки Корея, i Мойсей, сподiваючись, що хоч во- ни й[378]
приєдналися до змови, проте не були ще зовсiм зiпсованими,
прикликав їх до себе, щоб почути вiд них особисто звинува-
чення на свою адресу. Та вони не побажали прийти, зухвало
вiдмовившись визнати його владу. Вiдповiдь, яку вони дали
перед усiєю громадою, була такою: «Хiба мало того, що ти
вивiв нас iз землi, яка тече молоком i медом, щоб поморити нас
у пустелi? Ти хочеш й панувати над нами, бути вельможею? Ти
не впровадив нас анi до краю, що тече молоком й медом, анi
не дав нам у власнiсть навiть клаптика поля чи виноградника.
Чи ти хочеш заслiпити очi цих людей? Не пiдемо!»

Говорячи про край свого рабства, вони вжили тi самi слова,
якими Бог змалював обiтовану спадщину. Цi начальники народа
звинувачували Мойсея в тому, що, говорячи, нiби вiн дiє пiд
божественним керiвництвом, насправдi намагається змiцнити
свою владу; вони вiдверто заявили, що бiльше не дозволять,
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аби їх, наче слiпих, водили то до Ханаану, то знову до пустелi,
як це, нiбито, вiдповiдало їхнiм честолюбним намiрам. Таким
чином, той, хто завжди ставився до них як люблячий батько i
терпеливий пастир, був представлений у найчорнiших фарбах
як тиран i узурпатор. Його звинувачували ще й у тому, що вони
не увiйшли до Ханаану не внаслiдок покарання за вчиненi
грiхи, а через його примхи.

Було очевидно, що симпатiї народу були на боцi заколо-
тникiв, але Мойсей не зробив жодного кроку для самозахисту.
Перед усiм зiбранням вiн урочисто звернувся до Бога як до
Свiдка того, наскiльки чистими були його спонукання i праве-
дними дiї, закликаючи таким чином Його бути йому суддею.

Вранцi наступного дня 250 князiв на чолi з Кореєм стали
зi своїми кадильницями в руках. Вони увiйшли на подвiр’я
Скинiї, в той час як увесь народ стояв назовнi, чекаючи розв’яз-
ки. Треба пiдкреслити, що не Мойсей зiбрав людей, аби вони
побачили поразку Корея та його прибiчникiв, але бунтiвники у
своїй слiпотi скликали їх для того, щоб вони стали свiдками
їхньої перемоги. Значна частина зiбраних вiдкрито перейшла
на бiк Корея, котрий мав неабияку надiю вiдстояти свої права [379]
в боротьбi проти Аарона.

Коли iзраїльтяни таким чином зiбралися перед Божим ли-
цем, «явилась слава Господня всiй громадi». Мойсей та Аарон
отримали божественне застереження: «Вiдiйдiть вiд цiєї юр-
би, — Я винищу їх в одну мить!» Та, впавши долiлиць, вони
молилися: «О Боже, Боже духiв усiх живих! Як згрiшив один
чоловiк, то чи будеш гнiватись на усю громаду?»

Корей залишив зiбрання, щоб приєднатися до Датана й
Авiрона, у той час, як Мойсей у супроводi 70 старiйшин пiшов,
щоб дати останнє застереження тим, котрi вiдмовилися прийти
до нього. Люди йшли слiдом, тому перед тим, як зробити це,
Мойсей, згiдно з божественним повелiнням, наказав народовi:
«Вiдступiться вiд наметiв цих нечестивих людей i не торкайте-
ся нiчого, що належить їм, щоб i ви не загинули за їхнi грiхи».
Народ послухався, оскiльки передчуття суду, що наближався,
охопило всiх. Таким чином головнi заколотники побачили, що
залишенi тими, кого вони звели, та вiд цього їхня зухвалiсть не
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зменшилася. Разом з родинами вони стояли бiля входiв до своїх
наметiв, нiби кидаючи виклик божественному застереженню.

В iм’я Iзраїлевого Бога Мойсей привселюдно проголосив:
«Ось iз чого ви зрозумiєте, що Господь послав мене зробити
все те, що я зробив, а не з власної волi я дiяв. Якщо вони
повмирають, як умирає кожна людина, i їх спiткає та сама
доля, що й кожної людини, то не Господь послав мене! А коли
Господь створить щось нечуване i земля вiдкриє уста свої та й
поглине їх та усе, що є в них, i вони зiйдуть живими до шеолу,
тодi знайте, що цi люди зневажили Господа».

Охоплений жахом iзраїльський народ, погляди якого були
спрямованi на Мойсея, стояв, очiкуючи того, що має статися.
Як тiльки Мойсей замовк, земля розверзлася, i за- колотни-
кiв разом з усiм, що їм належало, поглинула безодня — i «i
вони зникли з-помiж громади!» Люди ж, осуджуючи себе за
причетнiсть до грiха, кинулися тiкати.

Проте на цьому Божi суди не скiнчилися. З хмари вийшов
вогонь i пожер тих 250 князiв, якi продовжували кадити. Цi
люди не були призвiдниками заколоту, а тому не загинули разом[380]
з ватажками. Їм було дозволено побачити покарання тих, хто
ввiв їх у спокусу; вони мали змогу розкаятись, але їхнi симпатiї
залишались на боцi бунтiвникiв, через що вони роздiлили їхню
долю.

Божественний суд над Кореєм i його прибiчниками мiг бути
призупинений навiть тодi, коли Мойсей благав Iзраїль покая-
тись, шукати прощення i таким чином врятуватись вiд загибелi.
Та затята упертiсть вирiшила їхню долю. Фактично, вся грома-
да була причетною до їхньої вини, оскiльки всi, бiльшою чи
меншою мiрою, пiдтримували їх. Однак Бог у Своєму вели-
кому милосердi провiв розмежувальну лiнiю мiж ватажками
повстання i тими, хто пiшов за ними. Людям, котрi дозволили
ошукати себе, був даний час, щоб розкаятись. Їм було дано
безлiч доказiв того, що вони помилялися, а Мойсей був пра-
вий. Надзвичайний видимий прояв Божої сили розвiяв усякi
сумнiви.

Iсус, Ангел, Який iшов попереду єврейського народу, нама-
гався спасти його вiд загибелi. Вiн мав можливiсть отримати
прощення. Божий суд, що наблизився до нього, закликав до
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покаяння. Особливе втручання Небес, якому неможливо було
опиратися, поклало край повстанню. Якщо б тодi вони прийня-
ли волю Божого Провидiння, то були б урятованi. Та хоч вони
уникли Божих судiв, злякавшись смертi, бунтiвний дух не зга-
сав. Тiєї ночi вони повернулися до своїх наметiв наляканi, але
не покаянi.

Зведенi Кореєм та його спiльниками вони насправдi повi-
рили у свою добропоряднiсть i в те, що Мойсей принижує i
кривдить їх. Якщо вони погодяться з тим, що Корей та його
прихильники помиляються, а Мойсей правий, тодi їм доведе-
ться визнати, що вирок, за яким вони мали померти в пустелi,
проголошений Богом. Вони нiяк не бажали визнати це i нама-
галися переконати себе, що Мойсей обманув їх. Вони плекали
надiю, що ось-ось буде запроваджено новий порядок, коли
докори поступляться мiсцем похвалi, а замiсть тривоги i не-
згоди настане спокiй. Зовсiм ще недавно мужi, що загинули,
нашiптували їм потiшаючi, приємнi слова, нiбито виявляючи
до них велику зацiкавленiсть та любов; тодi народ вирiшив,
що Корей та його то- варишi були добрими людьми, а Мойсей [381]
якимось чином був винуватий у їхнiй загибелi.

Навряд чи iснує для Бога бiльша образа, нiж та, коли люди з
презирством вiдкидають знаряддя, якi Вiн пропонує для їхньо-
го спасiння. Iзраїльтяни не тiльки вчинили це, а й мали намiр
убити Мойсея та Аарона. Однак їм i на думку не спадало, що
за такий тяжкий грiх їм необхiдно просити прощення в Бога.
Ту нiч випробовування вони провели не в розкаяннi й визнаннi
грiхiв, а в роздумах над тим, як про- тистати доказам, за якими
вони є великими грiшниками. Бунтiвники все ще виношували
ненависть до мужiв, призначених Богом, i гуртувалися, щоб
чинити опiр їхнiй владi. Сатана ж був постiйно поруч, аби
спотворювати їхнє мислення i, заслiпивши очi, призвести до
загибелi.

Увесь Iзраїль, охоплений жахом, чуючи волання приречених
грiшникiв, над якими зачинялась прiрва, втiкав у тривозi зi
словами: «...Щоб земля не поглинула й нас!»

Другого дня вся громада Iзраїлевих синiв стала нарiкати на
Мойсея та Аарона, говорячи: «Ви погубили Господнiй народ!» I
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вони знову були готовi вчинити насильство над своїми вiрними
вождями.

Божественна слава перебувала у хмарi над Скинiєю, i голос
iз хмари звернувся до Мойсея та Аарона: «Вiдiйдiть вiд цiєї
громади, Я винищу їх умить!»

Вина грiха не обтяжувала Мойсея, а тому вiн не вiдчував
страху й не квапився залишати громаду на загибель. Мойсей
зволiкав, виявляючи пiд час цiєї жахливої кризи щиру зацiкав-
ленiсть i любов пастиря до отари, дорученої його опiцi. Вiн
благав, щоб Божий гнiв не знищив цiлковито вибраний Ним
народ. Своїм заступництвом Мойсей зупинив руку вiдплати, i
непокiрний, бунтiвний Iзраїль не був знищений остаточно.

Однак Ангел гнiву вийшов, щоб нищити, i страшна по-
шесть звершувала свою згубну справу. За наказом брата Аарон
узяв кадильницю i поспiшив у гущу зiбрання, щоб «очисти-
ти народ». «I став вiн мiж померлими та живими». Разом з
димом кадiння, молитви Мойсея в Скинiї пiднялися до Бога i
моровиця припинилася, але чотирнадцять тисяч сiм- сот iзра-[382]
їльтян лежали мертвими, як доказ власної вини за нарiкання й
непокiрнiсть.

Пiсля цього був представлений ще один доказ того, що
священство зберiгається за сiм’єю Аарона. За Божим наказом
кожне поколiння приготувало спецiальний жезл, на якому бу-
ло написано його iм’я. Iм’я Аарона було написане на жезлi
поколiння Левiя. Жезли-палицi були покладенi в Скинiї зiбра-
ння «перед Ковчегом Заповiту». Дерев’яний жезл, що оживе
i зацвiте, мав стати ознакою того, що Господь обрав саме це
поколiння для священнослужiння. Наступного дня «розквiтла
палиця Аарона з дому Левiя, — i пустила бруньки, зацвiла
квiтками й вродила дозрiлi мигдалi!» Її показали усьому на-
родовi, а потiм поклали в Скинiї Заповiту як свiдчення усiм
наступним поколiнням. Це диво з успiхом розв’язало питання
про священство.

Тепер цiлковито було доведено, що Мойсей та Аарон гово-
рили вiд Божого Iменi, i народ зрозумiв правдивiсть небажаної
iстини про те, що усiм доведеться померти в пустелi. «То ж
ми повмираємо, — вигукнули вони, — загинемо, усi ми заги-
немо!» Тепер тiльки вони визнали, що згрiшили, повставши
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проти своїх вождiв, i що Корей та його прибiчники зазнали
справедливої Божої кари.

Повстання Корея у мiнiатюрi виявило дiю того духа, який
призвiв до повстання сатани на небесах. Гордiсть i честолюб-
ство спонукали Люцифера оскаржувати Боже правлiння, до-
магатися усунення правлiння, запровадженого на Небесах. З
часу свого падiння вiн поставив собi за мету навiювати людям
той же дух заздростi та незадоволення, тi ж честолюбнi пра-
гнення високих посад i почестей. Саме так вiн працював над
умами Корея, Датана й Авiрона, викликаючи в них бажання
самозвеличення, породжуючи заздрiсть, недовiр’я й непокору.
Сатана спричинився до того, що вони вiдкинули Бога як свого
Вождя, вiдкидаючи мужiв, призначених Ним. Нарiканнями на
Мойсея та Аарона вони зневажали Бога, однак залишалися
настiльки заслiпленими, що вiрили у власну праведнiсть, а до
мужiв, якi справедливо докоряли їх за грiхи, поставилися як
до прибiчникiв сатани. [383]

А хiба сьогоднi не iснує такого зла, яке призвело Корея до
загибелi? Гордощi та честолюбство дуже поширились, i коли їх
живити, вони дуже скоро вiдчинять дверi заздростi та боротьби
за першiсть; душа поволi вiдвертається вiд Бога i несвiдомо для
себе виявляється втягнутою до лав сатани. Подiбно до Корея i
його спiльникiв, багато хто навiть з так званих послiдовникiв
Христа, складають плани i так старанно домагаються свого
звеличення, що, бажаючи заручитися спiвчуттям i пiдтримкою
людей, готовi спотворювати iстину, виставляти у неправдивому
свiтлi Господнiх слуг, звинувачуючи їх навiть у низьких, его-
їстичних мотивах, якими керуються їхнi власнi серця. Вперто
дотримуючись неправди всупереч усiм доказам, вони нарештi
починають вiрити в неї, приймаючи самообман за правду. На-
магаючись пiдiрвати довiр’я народу до вибраних Богом мужiв,
такi люди можуть навiть щиро вiрити в те, що роблять добру
справу i правдиво служать Боговi.

Євреї не бажали коритися Господнiм повелiнням i обмеже-
нням. Вони виявляли неспокiй, а зустрiвшись з обмеженнями,
не бажали чути докорiв. Саме це стало причиною їхнього на-
рiкання на Мойсея. Якби їм було дозволено робити усе, що
заманеться, тодi було б менше скарг на їхнього вождя. Упро-
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довж усiєї iсторiї Церкви Божi слуги завжди зустрiчалися з
проявами такого духа.

Через потурання грiху люди вiдкривають сатанi доступ до
свого розуму, переходячи в своєму нечестi вiд однiєї стадiї до
iншої. В мiру вiдкинення свiтла розум затьмарюється, а серце
робиться жорстоким, так що буває вже легше зробити насту-
пний грiховний крок i вiдкинути свiтло, яке ще жеврiє, аж доки
звичка грiшити не укорiниться остаточно. Грiх для них пере-
стає бути грiхом. Вiрний служитель Божого Слова, викриваючи
їхнi грiхи, у бiльшостi випадкiв викликає в них ненависть. Не
бажаючи зазнати болю i жертви, без яких неможлива жодна
реформа, вони повстають проти Божого слуги, звинувачуючи
служителя у тому, що його докори нiбито безпiдставнi та надто
суворi. Подiбно до Корея, вони стверджують, що люди невиннi,
а того, котрий їх докоряє, роблять причиною усього лиха.[384]
Заспокоюючи дим обманом власне сумлiння, заздрiсники й
незадоволенi об’єднуються, щоб сiяти в Церквi незгоду i таким
чином ослаблювати руки тих, хто збудовує її.

Кожний крок тих, кого Бог покликав очолювати Його спра-
ву, викликає пiдозру; кожний вчинок заздрiсними i прискiпли-
вими людьми хибно витлумачується. Так було за часiв Лютера,
братiв Уеслi та iнших реформаторiв. Так дiється й сьогоднi.

Корей не ступив би на шлях, яким пiшов, якби знав, що усi
вказiвки та докори, якi отримував Iзраїль, походили вiд Бога.
Але ж вiн мiг дiзнатися про це. Бог дав безлiч доказiв того,
що саме Вiн провадить Iзраїля. Проте Корей та його спiль-
ники вiдкинули свiтло; цих заслiплених людей вже не могли
переконати навiть найбiльш гiднi подиву прояви Його сили;
усе це вони приписували людськiй або сатанинськiй силi. Так
вчинив i народ, який наступного дня пiсля загибелi Корея i
його товаришiв прийшов до Мойсея й Аарона, говорячи: «Ви
знищили Господнiй народ!» Незважаючи на переконливi до-
кази Божого незадоволення, викликаного їхньою поведiнкою,
яке виявилось у знищеннi мужiв, котрi звели їх, вони про-
довжували стверджувати, що саме силою сатани Мойсей та
Аарон спричинили смерть добрих i святих мужiв. Цей вчинок
i вирiшив їхню долю. Вони вчинили грiх проти Святого Ду-
ха — грiх, який робить людське серце нечутливим до впливу
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божественної благодатi. «I якщо хто скаже слово проти Сина
Людського, — говорить Христос, — то проститься йому; а коли
хто скаже слово проти Духа Святого, — не проститься йому!»
(Матв.12:32). Цi слова були сказанi нашим Спасителем, коли
вчинки милосердя, якi Iсус здiйснював Божою сило- ю, юдеї
приписували силi вельзевула. Бог спiлкується з людиною за
допомогою Святого Духа, i коли окремi особистостi свiдомо
вiдкидають цю силу як сатанинську, вони цим позбавляють
себе каналу, через який душа спiлкується з Небесами.

Бог дiє завдяки проявам Його Духа, щоб докоряти i переко-
нувати грiшника; якщо ж дiю Духа повнiстю вiдкидають, то
Господь вже нiчого не може зробити для такої душi. Остан- [385]
нiй засiб божественної милостi був використаний. Грiшник
iзолював себе вiд Бога, а грiх не має у собi лiкiв, за допомо-
гою яких можна було б вилiкуватися вiд нього. Не iснує iншої
сили, за допомогою якої Бог мiг би переконати i навернути
грiшника. «Покинь ти його!» (Осiї 4:17) — звучить божественне
повелiння. Тодi «вже не залишається за грiхи жертви, а якесь
страшне очiкування суду та лютостi вогню, готового пожерти
противникiв» (Євр. 10:26 - 27). [386]



Роздiл 36. В пустелi

Майже на 40 рокiв слiд iзраїльського народу губиться серед
пiскiв пустелi. «А часу, — пише Мойсей, — що йшли ми вiд
Кадеш Барне, аж поки перейшли потiк Зеред, було тридцять
вiсiм рокiв, поки не вимерло все те поколiння вiйськових iз
табору, як поклявся Господь їм. Господня рука була проти них,
щоб вигубити їх iз табору дощенту» (Втор. 2:14-15).

Усi цi роки були для них постiйним нагадуванням про
божественну догану, якої вони заслужили. Своїм повстанням в
Кадешi iзраїльтяни вiдкинули Бога, i Бог на деякий час залишив
їх. Оскiльки вони виявилися невiрними i порушили Заповiт,
то не повиннi були надалi дотримуватись обряду обрiзання
— ознаки Заповiту. Їхнє бажання повернутися до землi своєї
неволi свiдчило про те, що вони не були гiдними свободи, i
свято Пасхи, встановлене на згадку про визволення з рабства,
не повинно було вiдзначатися.

Однак безперервне служiння в Скинiї свiдчило про те, що
Бог не залишив остаточно Свого народу. У Своєму Провидiннi
Вiн i далi задовольняв їхнi потреби. «Бо Господь, Бог твiй,
поблагословив тебе в усякому дiлi твоїх рук, — сказав Мойсей,
згадуючи iсторiю їхнiх блукань, — пiклувався твоєю мандрiв-
кою в тiй великiй пустелi. Ось уже сорок рокiв Господь, Бог
твiй, з тобою; нiчого не бракувало тобi» (Втор.2:7). В пiснi,
яку виконували левiти, i яка записана в книзi Неємiї, яскраво
змальована Божа турбота про Iзраїля навiть у тi роки вiдчу-
ження й вигнання. «Ти у великому Своєму милосердi не зали-[387]
шив їх у пустелi; — стовп хмари не вiдходив вiд них удень,
щоб вести їх дорогою, а стовп вогню вночi, щоб освiтлювати
їм дорогу, якою мали йти. I Духа Свого доброго Ти давав, щоб
врозумляти їх, i манни Своєї не вiдняв вiд їхнiх уст, та й воду
Ти давав у їхнiй спразi. Сорок рокiв харчував Ти їх у пустелi...
одежа їхня не зношувалась, ноги їхнi не пухли» (Неєм.9:19-21).

374
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Блукання по пустелi було не лише засобом покарання бун-
тiвникiв i ремствуючих, а й школою виховання для пiдростаю-
чого поколiння, пiдготовкою до вступу в обiтовану країну. Мой-
сей об’явив їм: «Як виховує чоловiк сина свого, так виховує
тебе Господь, Бог твiй... щоб упокорити тебе, щоб випробувати
тебе, щоб довiдатись, що в серцi твоїм, чи будеш дотримува-
тись Заповiдей Його, чи нi. Вiн... морив тебе голодом, i годував
тебе манною, якої не знав нi ти, нi твої батьки; щоб ти пiзнав,
що не тiльки хлiбом живе людина, але всiм тим, що виходить
iз уст Господнiх, може жити людина» (Втор.8:2,3,5).

«Знайшов Вiн його на пустиннiй землi та в степу завивання
пустельних гiєн; та й заходивсь його пестити, за ним ходити,
зберiгав його, як зiницю Свого ока». «То не вiстун, не ангел
урятував їх, а Його обличчя. Любов’ю Своєю й Своїм милосер-
дям Вiн викупив їх; Вiн їх пiдняв i носив їх за часiв минулих»
(Втор.32:10; Iсая 63:9).

Однак єдиною згадкою з їхнього життя в пустелi залиши-
лись записи про бунт проти Господа. Повстання Корея призвело
до знищення бiльш як чотирнадцяти тисяч iзраїльтян. I було
ще багато випадкiв, коли виявлявся той самий дух зневаги до
Божественної влади.

Одного разу син iзраїльтянки та єгиптянина — представ-
ник «рiзноплеменного люду», який разом з Iзраїлем вийшов з
Єгипту, залишив те мiсце табору, яке призначалося для нього
та подiбних йому людей, i, прийшовши у табiр iзраїльтян, за-
явив про своє право на те, щоб розкинути тут свого намета.
Божественний закон забороняв це робити; нащадки єгиптян не
могли увiйти до громади iзраїльської аж до третього поколiн-
ня. Мiж ним та якимось iзраїльтянином виникла суперечка, i
справу було подано на розгляд суддiв, котрi розв’язали її не на
користь правопорушника. [388]

Не тямлячи себе вiд лютi вiд такого рiшення, вiн став
проклинати судцiв i в поривi гнiву зневажив Боже Iм’я. Його
негайно привели до Мойсея. Iснувала заповiдь: «Хто проклинає
батька свого чи свою матiр, той обов’язково має бути забитий»
(Вих.21:17), але цей випадок був безпрецедентним. Злочин був
настiльки жахливим, що виникла необхiднiсть в отриманнi
особливої вказiвки вiд Бога. Правопорушника посадили пiд
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охорону, доки Господь не об’явить Своєї волi. Сам Бог виго-
лосив вирок: згiдно з Його повелiнням богозневажника було
виведено за межi табору i побито камiнням до смертi. Тi, котрi
були свiдками вчиненого ним грiха, поклали свої руки на йо-
го голову, урочисто цим засвiдчуючи, що звинувачення проти
нього справедливе. Потiм вони першими кинули камiння, а
потiм народ, що стояв вiддалiк, приєднався до них, виконуючи
вирок.

Пiсля цього було оголошено закон щодо подiбних випад-
кiв: До синiв Iзраїлевих промовиш: «Кожний чоловiк, котрий
проклинатиме Бога свого, понесе кару за свiй грiх. А того,
хто ганьбитиме Господнє iм’я, покарати смертю — вся громада
нехай укаменує його; чи буде це приходько, чи тубiлець, якщо
зневажатиме iм’я Господнє, мусить померти» (Левит 24:15-16).

Деякi люди пiддають сумнiву Божу любов i Його справедли-
вiсть у визначеннi такого суворого покарання за слова, сказанi
в поривi гнiву. Але i Божа любов, i справедливiсть вимагають
також визнати, що лайка викликана злiстю проти Бога, є тяж-
ким грiхом. Кара, що спiткала першого богозневажника, мала
застерегти й iнших, що до Божого Iменi потрiбно ставитися
шанобливо. Якби грiх цього чоловiка залишився без покарання,
то це справило б деморалiзуючий вплив на iнших; в результатi
в жертву було б принесено не одне життя.

Рiзноплеменний люд, що разом з iзраїльтянами вийшов з
Єгипту, був джерелом постiйних спокус i лиха. Вони заявляли
про те, що зреклися iдолопоклонства i поклоняються правди-
вому Боговi, проте отримане ними в дитинствi виховання й
освiта сформували їхнi звички i характери; цi люди бiльшою
чи меншою мiрою були зараженi iдолопоклонством i не вiд-
чували поваги до Бога. Найчастiше вони першими почина- ли[389]
нарiкати i скаржитися; їхнi язичницькi звичаї i незадоволення
були закваскою, яка будоражила увесь табiр.

Незабаром пiсля повернення народу до пустелi мав мiсце
випадок порушення суботи за обставин, якi робили цей грiх
особливо тяжким. Коли Господь об’явив, що позбавляє Iзраїля
спадку, це викликало в народi бунтарський дух. Один чоловiк,
розгнiвавшись, що не довелося увiйти до Ханаану, заявив про
свою повну зневагу до Божого Закону: вiн насмiлився вiдвер-
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то порушити четверту Заповiдь, вийшовши в суботу збирати
дрова. Пiд час перебування в пустелi було суворо заборонено
розпалювати вогонь сьомого дня. Ця заборона не поширюва-
лася на Ханаанську землю, де через суворий клiмат вогонь
вкрай був потрiбний; у пустелi в додатковому теплi не було
необхiдностi. Вчинок цього чоловiка був свiдомим, навмисним
порушенням четвертої Заповiдi — грiхом, викликаним легкова-
жнiстю та самовпевненiстю.

Його спiймали на мiсцi злочину i привели до Мойсея.
Ще ранiше було оголошено, що порушення суботи повинно

каратися смертю, але досi не було визначено, як має бути ви-
конаний вирок. Мойсей представив цю справу перед Господом
й отримав повелiння: «Той чоловiк повинен умерти; — нехай
поб’є його камiнням уся громада за табором» (Числ. 15:35).
Грiхи богозневаги i навмисного порушення суботи були одна-
ково покаранi; i один, i другий — виявлення зневаги до Божого
авторитету.

В наш час є чимало таких, якi вiдкидають суботу — пам’я-
тник творiння, — як юдейську постанову, наголошуючи: якщо
її дотримання є таким необхiдним, то за порушення потрiбно
було б карати смертю; однак ми бачимо, що богозневага по-
тягла таке ж покарання, як i порушення суботи. Так невже ми
дiйдемо висновку, що третю Заповiдь також потрiбно вiдки-
нути, тому що вона стосується лише юдеїв? Адже порушення
третьої, п’ятої i майже всiх Заповiдей однаковою мiрою ка-
ралося смертю, як i порушення четвертої Заповiдi. Хоч нинi
за порушення Свого Закону Бог негайно може не карати, але
Його Слово звiщає, що плата за грiх — смерть, i в останнiй
день суду виявиться, що долею тих, котрi порушують Його
священнi постанови, буде смерть. [390]

Протягом усiх 40 рокiв перебування у пустелi чудо году-
вання манною повинно було нагадувати людям про святий
обов’язок дотримання суботи. Однак навiть це не зробило їх
слухняними. Хоч вони i не наважувалися вiдкрито й зухва-
ло порушувати Закон, як це сталося у випадку з чоловiком,
котрий був вiдповiдно покараний, все ж у дотриманнi четвер-
тої Заповiдi допускалася велика недбалiсть. Бог через Свого
пророка каже: «... Суботи Мої дуже зневажали» (Єзек.20:13-
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24). Як бачимо, це було однiєю з причин, через якi перше
поколiння не увiйшло до обiтованого краю. Однак дiти Iзраїля
не засвоїли цiєї науки. Недбалiсть, з якою вони ставилися до
суботи протягом 40 рокiв блукань, була настiльки великою, що
Бог, хоч i не перешкодив їм увiйти до Ханаану, все ж сказав,
що, оселившись в обiтованiй землi, будуть розпорошенi серед
язичникiв.

З Кадеша iзраїльський народ знову повернувся до пустелi,
а коли час перебування там вичерпався, ввiйшла «уся громада
у пустелю Сiн першого мiсяця; i народ зупинився у Кадешi»
(Числ.20:1).

Тут померла i була похована Марiям. Вiд берегiв Черво-
ного моря, де Iзраїль у пiснях i танцях висловлював радiсть
з приводу перемоги Єгови, до могил у пустелi, де скiнчилася
їхня життєва мандрiвка, — такою була доля мiльйонiв людей,
якi з райдужними надiями вийшли з Єгипту. Через грiх чаша
благословення була забрана вiд них. Чи ж наступне поколiння
вiзьме для себе урок з цього повчання?

«Проте ще й далi вони продовжували грiшити i не вiрили
в чудеса Його... Коли Вiн їх побивав, тодi вони шукали Його;
навертались i шукали Бога, пригадували, що Бог — їхня скеля,
i Бог Всевишнiй — їхнiй Спаситель» (Псал.78:32-35). Однак
iзраїльтяни не навернулися до Нього щирим серцем. Хоч у важ-
кi хвилини, коли оточували вороги, вони й шукали допомоги
в Того, Хто Єдиний мiг врятувати їх, проте «серцями своїми
вони не були справедливими перед Ним; вони не були вiрнi
в Його Заповiтi. Проте Вiн, милосердний, грiхи прощав i не
знищив. Часто Вiн вiдвертав Свiй гнiв... бо пам’тав, що вони
лише тiло, вiтер, який переходить i не повертається» (в. 37-39)[391]



Роздiл 37. Удар по скелi

За основу цього роздiлу взято книгу Числа, роздiл 20:1-13

Зi скелi в Хоривi, по якiй вдарив Мойсей, вперше по- текли
життєдайнi потоки, вгамовуючи спрагу Iзраїля в пустелi. Пiд
час довгих подорожувань, де тiльки виникала потреба у водi,
iзраїльтяни чудом Божої милостi отримували її. Однак потiк
води з Хориву незабаром вичерпався. Та незалежно вiд того,
в якому мiсцi пустелi вони знаходилися, якщо потрiбна була
вода, вона витiкала з ущелини скель поблизу табору.

Завдяки Христовi, силi Його Слова, Iзраїлевi «посилалися цi
вiдсвiжаючi потоки». Вони пили вiд Духовної Скелi, що йшла
разом з ними, а тiєю Скелею був Христос (1Кор. 10:4). Вiн
— джерело матерiальних i духовних благ. Христос, правдива
Скеля, залишався з ними пiд час усiх їхнiх подорожувань. «I
спраги не зазнали вони в пустинях, якими провадив Вiн їх:
i воду iз скелi давав їм; Вiн скелю розколов i потекла вода!»
«Потекли рiки в пустинях» (Iсая 48:21; Псал. 105:41).

Скеля, по якiй було завдано удару, — символ Христа, зав-
дяки Якому пiзнаються найцiннiшi духовнi iстини. Як зi скелi
пiсля удару потекли потоки життєдайної вологи, так i вiд Хри-
ста, що Його «вдарив Бог», Котрий «був ранений за нашi грiхи,
i за нашi провини Вiн мучений був» (Iсая 53:4-5), виходить
потiк спасiння для грiшного людства. Як скелi було завдано
лише одного удару, «так i Христос один раз принесений був [392]
у жертву, щоб понести грiхи багатьох» (Євр.9:28). Наш Спа-
ситель не повинен був приносити Себе в жертву вдруге; тим,
хто прагне отримати благословення Його благодатi, достатньо
лише просити в Iм’я Iсуса, висловлюючи бажання свого серця
в молитвi каяття. Така молитва представить перед Господом
Саваофом рани Iсуса, з яких знову потече життєдайна кров,
символом якої був потiк живої води для Iзраїлю.

379
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Пiсля того як iзраїльтяни оселилися в Ханаанi, вони з ве-
ликою радiстю згадували, як у пустелi для них зi скелi текли
потоки води. За днiв Христа тi дивовижнi подiї перетворилися
на важливу, сповнену особливого значення, церемонiю. Вона
мала мiсце пiд час свята кущiв, коли з усiх куточкiв країни до
Єрусалима збиралися люди. У кожний iз семи днiв свята свя-
щеники пiд звуки музики та спiву хору левитiв виходили, щоб
набрати iз Сiлоамського джерела води у золоту посудину. За
ними йшли натовпи людей; i хто лише змiг пробитися до пото-
ку, пили з нього воду пiд звуки радiсного гiмну: «I ви в радостi
будете черпати воду iз спасенних джерел!» (Iсая 12:3). Пiсля
цього священики пiд звуки сурм i слiв урочистого спiву: «Ноги
нашi стояли в воротах твоїх, Єрусалиме» (Псал.122:2), вносили
воду до храму. Воду виливали на жертiвник всепалення; в цей
час звучали похвальнi гiмни, а людське багатоголосся злива-
лося разом з музичними iнструментами та низькими звуками
сурм в один урочистий акорд.

Спаситель використав це символiчне служiння, аби зверну-
ти увагу людей на благословення, якi Вiн їм принiс. А остан-
нього великого дня свята вiдлуння Його голосу наповнило
двори храму: «Коли хто прагне — нехай прийде до Мене i
п’є!» «Хто вiрує в Мене, як каже Писання, то рiки живої води
потечуть iз утроби його!» «Це, — говорить Йоан, — сказав Вiн
про Духа, що мали прийняти вiруючi у Нього» (Йоан 7:37-39).
Освiжаюча вода, що тече у випаленому сонцем, неродючому
краї, перетворюючи пустелю на квiтучий сад та повертаючи
до життя усе, що гине, є символом божественної благодатi, яку
може злити лише Христос i яка є живою водою, що очищає,
вiдсвiжує i пiдкрiпляє душу.[393]

У кому перебуває Христос, той має в собi невичерпне дже-
рело благодатi i сили. Iсус робить життя радiсним i освiтлює
шлях усiм, хто щиро Його шукає. Божа любов, прийнята в
серце, виявить себе у добрих вчинках для вiчного життя. Вона
стане благословенням не тiльки для душi, в якiй струменiє
це джерело, а Й ВИЛЛЄТЬСЯ вiд неї живим потоком слiв i
праведних вчинкiв, вгамовуючи спрагу людей, що знаходяться
поруч.
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Цей же символ Христос використав у розмовi з жiн- кою-
самарянкою бiля криницi Якова. «А хто питиме воду, що Я
йому дам, прагнути не буде повiк, бо вода, що Я йому дам,
стане в нiм джерелом води, що тече в життя вiчне» (Йоан 4:14).
Христос поєднує в Собi два символи: Вiн — Скеля i Жива Вода.

Бiблiя часто вдається до цих прекрасних i глибоко сим-
волiчних iлюстрацiй. За багато столiть до приходу Христа
Мойсей вказував на Нього як на Скелю спасiння для Iзраїлю
(Втор.32:15). Псалмист називає Його: «Мiй Спаситель», «Скеля
сили моєї», «Скеля, що вища вiд мене», «Скеля мешкальна»,
«Скеля серця мого», «Скеля притулку мого». У Давидових
псалмах Христова благодать представлена в образi прохоло-
дної, «тихої води» серед зелених пасовищ, на якi Небесний
Пастир провадить Свою отару. «Ти, — говорить вiн, — напу-
ваєш їх з потоку Своїх солодощiв, бо в Тебе джерело життя»
(Псал.18:3; 62:8; 61:3; 71:3; 73:26; 94:22; 23:2; 36:9-10). А пре-
мудрий Соломон звiщає: «Джерело премудростi — текучий
потiк» (Прип.18:4). Для Єремiї Христос — «джерело живої во-
ди», для Захарiї — «джерело... для змиття грiха й нечистоти»
(Єрем.2:13; 3ах.13:1).

Iсая описує Христа як «вiчну твердиню», «тiнь високої ске-
лi на спраглiй землi» (Iсая 26:4; 32:2). Вiн записав дорогоцiнну
обiтницю, викликаючи в уявi картину живого потоку для Iзраї-
лю: «Убогi та бiднi шукають води, та її немає, язик їхнiй вiд
спраги висихає, — Я, Господь, їх вислухаю, Бог Iзраїлiв, не
залишу їх!» «Бо я виллю воду на спраглу землю, а потоки вод
на суходiл». «Бо води в пустелi заб’ють джерелом, i в степу
потоки». До кожного звернений заклик: «О, ви всi спрагненi,
— йдiть до води» (Iсая 41:17; 44:3; 35:6; 55:1). На [394]
останнiх сторiнках Святого Письма чується нiби вiдлуння цьо-
го заклику. Рiка води життя, «ясна, мов кришталь», тече вiд
престолу Бога й Агнця; милостивий заклик лунає через усi
вiки: «Хто прагне, хай прийде, i хто хоче, хай бере воду життя
даром!» (Вiдкр.22:1, 17).

Якраз перед приходом євреїв до Кадеша жива вода, що
стiльки рокiв била джерелом бiля їхнього табору, висохла.
Господь мав намiр знову випробувати Свiй народ. Вiн бажав
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побачити, чи виявлять вони до Нього довiру, чи, подiбно до
своїх батькiв, викажуть невiр’я.

Вони вже могли бачити пагорби Ханаану. Лише кiлька днiв
шляху — i будуть кордони обiтованого краю. Неподалiк був
Едом, який належав нащадкам Iсава; саме через нього пролягав
шлях, яким їм було наказано йти до Ханаану. Мойсей отримав
повелiння: «Повернiть на пiвнiч! А народовi скажи: ви маєте
переходити границю краю ваших братiв, синiв Iсава, що ме-
шкають у Сеїрi. I будуть вони боятися вас... їжу купуватимете
в них за грошi — щоб ви мали що їсти, а воду також будете в
них купувати...» (Втор.2:3-6).

Цi вказiвки достатньою мiрою пояснювали зникнення дже-
рел: iзраїльтяни проходили родючою країною, де не бракувало
води — прямим шляхом до Ханаанської землi. Бог пообiцяв, що
вони без перешкод перейдуть через Едом, де зможуть купити
достатньо їжi та води. Тому сам той факт, що води, яка до цього
часу посилалась їм чудодiйним чином, не стало, мав бути при-
чиною радостi — подорожуванням по пустелi надходить кiнець.
Якби вони не були заслiпленi невiрством, то зрозумiли б це.
Однак те, що мало стати доказом виконання Божої обiтницi,
викликало сумнiви i нарiкання. Народ, схоже, втратив будь-яку
надiю на те, що Бог все ж дасть їм Ханаан у володiння, а тому
галасливо вимагав благословень, якi мав у пустелi.

Перш нiж Бог мiг дозволити iзраїльтянам увiйти до Ха-
наанської землi, вони повиннi були засвiдчити, що вiрять у
Його обiтницi. Води не стало перед тим, як вони пiдiйшли до
Едому. Тут їм була дана змога хоча б короткий час жити вiрою,
а не баченням. Проте саме перше випробування виявило в них
той самий дух непокори й невдячностi, який виказували їхнi[395]
батьки. Як тiльки почувся зойк, що в таборi немає води, вони
забули про руку, котра стiльки рокiв давала їм усе необхiдне,
i замiсть того, щоб звернутися до Бога за допомогою, почали
нарiкати на Нього, вигукуючи у розпачi: «О, якби ми були пов-
мирали, як нашi брати померли перед Господом!» (Числ.20:1-3).
Це означало, що вони бажали роздiлити долю тих, котрi були
знищенi пiд час бунту Корея.

Люди знову нарiкали на Мойсея й Аарона. «I навiщо ви
привели Господню громаду в оцю пустелю, щоб i нам тут
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загинути i скотинi нашiй? I навiщо вивели ви нас iз Єгипту,
щоб привести нас на це мiсце? Тут не родить збiжжя, анi
смокiвницi, анi виноград, анi гранатовi яблука, i навiть немає
питної води!»

Вождi знову прийшли до дверей Скинiї й впали долiлиць.
Знову з’явилася слава Господня, i Мойсей отримав повелiння:
«Вiзьми жезло та збери громаду ти та брат твiй Аарон, i про-
мовите до тiєї скелi, що на їхнiх очах, — i вона дасть воду. I
виведеш для них воду з тiєї скелi».

Два брата вийшли до народу; Мойсей був з Божим жезлом
у руцi. Тепер вони вже були людьми похилого вiку. Довгий
час цi мужi зносили впертiсть та непокiрнiсть Iзраїлю, i нинi
навiть Мойсей втратив терпiння. «Послухайте ж, неслухнянi,
— вигукнув вiн, — чи ж з цiєї скелi ми добудемо для вас воду?»
— i замiсть того, щоб лише наказати скелi, як звелiв Бог, вiн
двiчi вдарив по нiй палицею.

Потоком полилася вода, якої було достатньо, щоб напоїти
народ. Але була вчинена велика помилка. Мойсеевi слова свiд-
чили про його роздратування, вони були, швидше, виявленням
людського гнiву, а не священним обуренням з приводу того, що
був зневажений Бог. «Послухайте ж, неслухнянi...» — сказав
вiн. Таке звинувачення було справедливим, однак навiть iстину
не слiд говорити запальним або роздратованим тоном. Коли Бог
звелiв Мойсею оголосити народовi, що той понесе покарання
за свiй бунт, йому було боляче вимовляти цi слова, а народовi
— слухати їх, однак Бог пiдтримав Мойсея, щоб вiн все ж мiг
передати цю вiстку. Але коли вождь сам вирiшив звинувати-
ти їх, то цим засмутив Божого Духа i завдав народовi лише [396]
шкоду. Брак терпiння i самовладання очевидний. Таким чином,
люди отримали нагоду засумнiватися втому, чи завжди вони
перебували пiд Божим керiвництвом, i виправдати свої грiхи.
Мойсей, як i вони, зневажив Бога. Його поведiнка, говорили
вони, вiд самого початку заслуговувала осуду й докору. Тепер
люди нарештi знайшли привiд, якого шукали, аби вiдкинути
усi Божi докори, якi Вiн посилав їм через Свого слугу.

Мойсей виявив недовiр’я до Бога. «Чи ж... ми добудемо для
вас воду?» — запитав вiн, нiби Господь мiг не зробити того,
що обiцяв. «За те що ви не вiрили Менi, — сказав Господь
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двом братам, — коли потрiбно було явити святiсть Мою в очах
Iзраїлевих синiв». Коли не стало води, нарiкання й обурен-
ня народу захитали i їхню вiру у виконання Божої обiтницi.
Першому поколiнню судилося загинути в пустелi через своє
невiр’я, однак той самий дух виявився i в дiтях. Невже й вони
не отримають обiцяного? Втомленi та розчарованi, Мойсей i
Аарон вже не робили спроб стримати почуттiв людей. Якби
вони особисто виявили непохитну вiру в Бога, то змогли б ви-
класти цю справу перед народом у належному свiтлi, що дало
б йому змогу знайти сили знести випробування. Якби вони
одразу рiшуче застосували владу, якою були надiленi як суддi,
то могли б покласти край незадоволенню. Їхнiм обов’язком
було докласти усiх зусиль, щоб покращити становище, перш
нiж просити, щоб це зробив Бог. Якби нарiканням у Кадешi
було вiдразу покладено край, скiльки тодi зла можна було б
уникнути!

Своїм необачним вчинком Мойсей знецiнив ту науку, яку
Бог бажав викласти Iзраїлю. По скелi, що символiзувала Хри-
ста, вже один раз було завдано удару, як i Христос мав принести
Себе в жертву лише один раз. Вдруге достатньо було лише
сказати до скелi, як i ми повиннi тiльки просити благословень
в Iм’я Iсуса. Другий удар, завданий по скелi, позбавив цей
прекрасний символ, який вказує на Христа, його належного
значення.

Бiльше того, Мойсей та Аарон привласнили собi силу, яка
належала лише Боговi. Необхiднiсть божественного втручан-
ня надавала цим обставинам особливої урочистостi, i вож- дi[397]
Iзраїлю повиннi були використати це, аби викликати в народi
ще бiльшу шанобливiсть до Бога, тим самим змiцнюючи вiру
в Його могутнiсть i милосердя. З гнiвом запитавши: «...Чи ж
з цiєї скелi ми добудемо для вас воду?» — вони цим самим
поставили себе на мiсце Бога так, нiби сила належала їм —
iстотам з людськими немочами й пристрастями. Втомлений
через постiйнi нарiкання та непокору людей, Мойсей перестав
споглядати на свого Всемогутнього Помiчника, а позбавле-
ний Божественної сили, вiн зiпсував собi репутацiю вождя
виявом людської слабкостi. Муж, який i наприкiнцi своєї мiсiї
мiг би залишатися незаплямованим, непохитним, позбавленим
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егоїзму, врештi-решт був переможений. Бог був зганьблений
перед громадою Iзраїлю, в той час як мiг бути звеличений i
прославлений.

У цьому випадку Бог не винiс жодного осуду тим, чия негi-
дна поведiнка так негативно вплинула на Мойсея та Аарона.
Догани зазнали вождi народу. Тi, котрi були представника-
ми Бога, не вшанували Його. Мойсей та Аарон почувалися
ображеними, забувши, що народ нарiкав не на них, а на Бога.
Надiючись на самих себе та апелюючи до власних почуттiв, во-
ни несвiдомо впали в грiх, а тому не змогли показати народовi,
якою великою була його провина перед Богом.

Гiрким i глибоко принизливим був негайно винесений ви-
рок. I сказав Господь до Мойсея та Аарона: «За те, що ви не
вiрили Менi, коли треба було показати Мою святiсть в очах
синiв Iзраїля, ви не введете цiєї громади у землю, яку Я дав
їм». Вони мали померти разом з бунтiвним Iзраїлем, так i не
перейшовши Йордану. Якби Мойсей та Аарон плекали в собi
почуття самозвеличення або з гнiвом сприйняли божественне
застереження i докiр, їхня провина була б значно важчою. Але
їхнiй грiх не був навмисним або свiдомим: вони зненацька
були переможенi спокусою i вiдразу ж щиро розкаялися. Бог
прийняв їхнє покаяння, проте з огляду на ту шкоду, якої їхнiй
грiх завдав народовi, Вiн не мiг скасувати покарання.

Мойсей не утаїв вироку, винесеного йому, але повiдомив
громаду про те, що оскiльки вiн не вiддав Боговi на- лежної [398]
слави, то й не зможе ввести їх до обiтованого краю. Вiн про-
сив iзраїльтян звернути серйозну увагу на ту сувору кару, що
спiткала його, замислитись, як Бог дивиться на їхнi нарiка-
ння, коли вони звинувачували людину в присудах, якi самi
ж стягнули на себе через власнi грiхи. Мойсей розповiв їм
також, як просив Бога скасувати вирок, але отримав вiдмову.
«Та Господь розгнiвався на мене через вас, — сказав вiн, — i не
захотiв слухати мене» (Втор 3:26).

У кожному випробуваннi або труднощах iзраїльтяни були
готовi звинувачувати Мойсея в тому, що нiби це вiн вивiв
їх iз Єгипту, а Бог не мав до цього нiякого вiдношення. В
усiх їхнiх мандрiвках, коли вони скаржилися на труднощi в
дорозi, нарiкаючи на своїх вождiв, Мойсей говорив їм: «Не я,
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а Бог дiє серед вас, i ваше нарiкання проти Бога». Але слова,
так необачно сказанi ним бiля скелi: «Чи ж... ми здобудемо
для вас воду?» — були, по сутi, визнанням їхнiх звинувачень,
що якраз i послужило для утвердження невiр’я та вибачення
власних нарiкань. Господь бажав назавжди позбавити їх такої
думки, заборонивши Мойсеевi ввiйти до обiтованого краю. Це
послужило незаперечним доказом того, що їхнiм вождем був
не Мойсей, а могутнiй Ангел, про Котрого Господь сказав:
«Ось Я посилаю Ангела Мого перед тобою, щоб Вiн охороняв
тебе у дорозi, i привiв тебе до того мiсця, яке Я приготував.
Шануй Його, i слухайся Його голосу!., бо Iм’я Моє в Ньому»
(Вих.23:20-21). «Господь розгнiвався на мене через вас», —
сказав Мойсей.

Очi усього Iзраїлю були зверненi до Мойсея; його грiх кидав
тiнь на Бога, Котрий поставив його на чолi Свого народу. Грiх
Мойсея став вiдомим усiй громадi, i якби ним було злегковаже-
но, могло б скластися враження, нiби невiр’я i роздратування,
викликанi серйозною причиною, тим, котрi обiймають вiдпо-
вiдальнi посади, можна пробачити. Та коли стало вiдомо, що
лише через цей грiх Мойсей та Аарон не ввiйдуть до Ханаану,
народ зрозумiв: Бог справедливий i неминуче карає грiшника.

Iсторiя Iзраїлю мала бути записана на науку i застереження
майбутнiм поколiнням. Люди прийдешнього часу повиннi були
знати, що Небесний Бог — справедливий Пра- витель, Який в[399]
жодному разi не виправдовує грiха. Однак далеко не всi люди
усвiдомлюють безмежну потворнiсть грiха. Люди тiшать себе
думкою, що Бог надто добрий, щоб покарати грiшника. Проте
у свiтлi бiблiйної iсторiї стає зрозумiлим: Божа милiсть i любов
змушують Його ставитися до грiха як до лиха, яке фатально
позначається на мирi та щастi Всесвiту.

Анi чеснiсть, анi вiрнiсть Мойсея не могли вiдвернути
покарання за його провину. Народовi Бог простив значно бiльшi
переступи, але Його ставлення до грiха не було таким, як до
грiха його керiвникiв. Бог вшановував Мойсея бiльше, нiж
якусь iншу людину на землi. Вiн вiдкрив йому Свою славу
i передав через нього Iзраїлю Свої Постанови. Через те, що
Мойсей отримав таке велике свiтло i пiзнання, його грiх був
значно тяжчим. Вiрнiсть у минулому не здатна спокутувати i
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одну провину. Чим бiльше свiтла i переваг отримує людина,
тим бiльша її вiдповiдальнiсть, бiльш прикра її поразка, i тим
тяжчим — покарання.

З людської точки зору, Мойсей не скоїв великого злочину;
це був звичайнiсiнький грiх. Псалмист зазначає: «Говорив вiн
нерозважно устами своїми» (Псал. 106:33). Людина може вва-
жати щось дрiбницею, але якщо Бог так суворо покарав за грiх
Свого найвiрнiшого слугу, якого вшановував бiльше за iнших,
то не простить його й нiкому iншому.

Дух самозвеличення, схильнiсть осуджувати своїх ближнiх
не до вподоби Боговi. Хто поблажливо ставиться до таких грi-
хiв, пiддає сумнiву Божу роботу, даючи цим привiд скептикам
виправдовувати своє невiрство. Чим важливiше становище по-
сiдає людина, чим бiльшим її вплив на iнших, тим необхiднiше
для неї виховувати в собi терпiння i покiрливiсть.

Коли сатанi вдається зробити так, що Божi дiти, а пе- ре-
дусiм тi, котрi обiймають вiдповiдальнi посади, починають
приписувати собi славу, яка належить Боговi, вiн торжествує.
У цьому його перемога. Саме це призвело сатану до падiн-
ня. Саме тому вiн з таким великим успiхом спокушує iнших,
призводячи їх до загибелi. Щоб уберегти нас вiд його лихих
задумiв, Бог у Своєму Словi залишив чима- ло урокiв, якi [400]
застерiгають нас вiд небезпеки самозвеличення. Нехай же ко-
жний порив нашого єства, кожна здiбнiсть душi та спонукання
серця щохвилини перебувають пiд контролем Божого Духа.
Не iснує жодного благословення, злитого Богом на людину,
жодного випробування, допущеного Ним, якими б не нама-
гався скористатися сатана, аби спокусити, мучити й погубити
душу, якщо тiльки ми дамо йому для цього найменший привiд.
Тому, яке б велике духовне свiтло не отримала людина, якими
б рясними благословеннями та божественними милостями не
користувалася, вона повинна завжди смиренно ходити перед
Господом, з вiрою благаючи, аби Бог освятив кожну її думку
та направляв усяке її спонукання.

Хто претендує на благочестя, на тому лежить найсвя- щен-
нiший обов’язок в усiх обставинах, навiть в хвилини найбiль-
ших провокацiй, зберiгати самовладання i контроль над собою.
Тягар, покладений на Мойсея, був надто важким; мало хто
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був так суворо випробуваний, як вiн; однак це не було пiдста-
вою виправдати його грiх. Бог зробив усе для Свого народу, i
якщо люди покладатимуться на Божу силу, вони нiколи не ста-
нуть жертвою обставин. Виправдовувати грiх не можна навiть
найбiльшою спокусою. Якого б тиску не зазнала душа, вона
чинить грiх з власної волi. Жоднi сили землi чи пекла не здатнi
примусити людину чинити зло. Сатана атакує нашi найбiльш
слабкi мiсця, але ми можемо вийти переможцями. Якими б
сильними i несподiваними не були його нападки, Бог подбав
про допомогу; Божою силою ми зможемо перемогти.[401]



Роздiл 38. Подорож навколо Едому

За основу цього роздiлу взято книгу Числа, роздiли 20:14-29;
21:1-9

Кадеш, де отаборилися iзраїльтяни, знаходився неда- леко
вiд кордонiв Едому, i Мойсей, як i увесь народ, мали велике
бажання перейти через цю землю до обiтованого краю. За
Божим повелiнням, до царя Едом- ського було вiдправлено
послiв, щоб сказати: «Так каже брат твiй Iзраїль: Ти знаєш усi
прикростi, що нас спiткали; як нашi батьки пiшли до Єгипту, i
як ми жили в Єгиптi багато часу, i яке зло в Єгиптi заподiяли
нам та батькам нашим. I як кликали ми до Господа, i Вiн
почув наш голос, i послав Ангела, i вивiв нас iз Єгипту; i
ось ми в Кадешi, що на самiй твоїй границi. Дозволь нам,
будь ласка, пройти через твiй край! Ми не пiдемо нi полем, нi
виноградниками, i не будемо пити води з криниць; — ми пiдемо
царським шляхом, не звертаючи нi праворуч, нi лiворуч, аж
поки не перейдемо границi твоєї».

На таке люб’язне прохання була дана загрозлива вiдповiдь:
«Ти не перейдеш у мене, бо iнакше я з мечем вийду проти
тебе!»

Здивованi такою вiдмовою, iзраїльськi вождi вдруге зверну-
лися до царя, обiцяючи: «Ми пiдемо битою дорогою, а якщо
будемо пити воду твою — ми, чи скотина наша, то заплатимо
за неї. Нiчого бiльше не хочемо, як тiльки перейти пiшки!» [402]

«Не перейдеш!» — знову надiйшла вiдповiдь. На важких
переходах одразу ж розмiстилися озброєнi загони едомлян, так
що не могло бути й мови про мирний перехiд через країну,
а застосовувати силу Iзраїлю було заборонено. їм довелось
Едомський край обходити довкола.

Якби вибраний народ пiд час випробування покладався на
Бога, то Вождь Небесного вiйська перевiв би їх через Едом, а
страх перед ними був би у мешканцiв тiєї землi такий, що
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замiсть ворожостi, вони виявили б до них привiтнiсть. Та
iзраїльтяни не послухалися слiв Божих. I доки вони нарiкали
та скаржилися, дорогоцiнна можливiсть була втрачена. Коли
ж вони нарештi звернулися з проханням до царя, то отримали
вiдмову. З того дня, як iзраїльтяни залишили Єгипет, сатана
старанно працював над тим, щоб їхнiй шлях був сповнений
перешкодами та спокусами, через якi вони не вспадкували б
Ханаану. Невiр’я неодноразово штовхало їх на шлях опору
Божим намiрам.

Дуже важливо довiряти Божому слову i не зволiкати з ви-
конанням Його наказiв, ще доки Божi ангели чекають, аби
допомогти нам. Злi ангели готовi перешкоджати кожному кро-
ковi на шляху вперед. Коли Боже Провидiння наказує Його
дiтям йти вперед, коли Вiн готовий звершувати задля них вели-
кi дiла, сатана спокушує їх засмучувати Бога Своїми ваганнями
та зволiканнями; вiн прагне посiяти чвари, викликати нарiкан-
ня або невiр’я, щоб таким чином позбавити благословень, якi
бажає злити Бог. Отже, Божi слуги повиннi бути людьми дiї,
завжди готовими взятися до справи негайно ж, як тiльки Його
Провидiння вiдкриє перед ними шлях. Усяке зволiкання дає
сатанi час дiяти, щоб завдати поразки.

У перших настановах, даних Мойсею щодо переходу через
Едом, Господь, повiдомивши про те, що едомляни боятимуться
Iзраїлю, заборонив їм користатися такою перевагою. Через те
що Iзраїлю була обiцяна сила Божа, а страх зробив би едомлян
легкою здобиччю, евреї не повиннi були нападати на них. їм
було наказано: «Уважайте, не дражнiть їх; бо Я не дам вам нi
п’ядi їхньої землi, тому що гору Сеїр Я дав Iсавовi як спад-
щину» (Втор.2:4-5). Едомляни були на- щадками Авраама й[403]
Iсаака; з огляду на цих Своїх слуг, Бог виявив милiсть до дiтей
Iсава. Вiн вiддав їм у володiння гору Сеїр, i їх не можна було
чiпати, доки через свої грiхи вони не втратять Його милостi.
Євреї повиннi були позбавити володiнь i повнiстю знищити
мешканцiв Ханаану, котрi переповнили чашу свого беззаконня,
але для едомлян ще тривав час благодатi, тому з ними необхi-
дно було поводитися милостиво. Бог любить милувати, i перш
нiж злити Свої суди, виявляє милосердя. Перед тим, як дати
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наказ про знищення мешканцiв Ханаану, Вiн звелiв Iзраїлю
пощадити народ Едому.

Предки Едому та Iзраїлю були братами, i помiж ними мала
б iснувати братня любов i люб’язнiсть. Iзраїльтянам забороня-
лося будь-коли мститися з приводу завданої їм привселюдно
образи; у даному випадку в зв’язку iз забороною пройти через
Едом. Вони не повиннi були надiятись на те, що володiтимуть
хоча б частиною Едому. Недивлячись на те, що iзраїльтяни
як вибраний народ користувалися Божою прихильнiстю, во-
ни повиннi були пам’ятати про обмеження, якi Вiн наклав на
них. Господь обiцяв дати їм у спадщину чудовий край, проте
вони не мали права вважати себе єдиними й повновладними
господарями на землi, витiснюючи iнших. Ця Божа громада
отримала застереження: у всiх стосунках з едомлянами пово-
дитися справедливо. Вони мали укласти з ними торгiвельну
угоду; купуючи в них усе необхiдне, вiдразу ж розраховуватись
за це. Щоб Iзраїль i надалi покладався на Бога та слухався
Його слова, Бог нагадав їм: «Господь, Бог твiй, поблагосло-
вив тебе... не вiдчував ти недостатку нi в чому» (Втор.2:7).
Iзраїльтяни не залежали вiд едомлян, оскiльки мали Господа,
щедрого у Своєму милосердi. Анi насильством, анi обманом
вони не мали права навiть пробувати заволодiти тим, що нале-
жало едомлянам, але у всiх своїх стосунках з ними керуватись
принципами божественного Закону: «Люби ближнього твого,
як себе самого».

Якщо б Iзраїль перейшов через Едом так, як запланував
Бог, то це послужило б благословенням не тiльки для них
самих, а й для мешканцiв того краю, бо дало б змогу едом- [404]
лянам познайомитися з Божим народом, з його богопоклонi-
нням, переконатися у тому, що Бог Якова благословляє тих,
хто любить i боїться Його. Але на завадi Божим планам стало
невiр’я Iзраїлю. У вiдповiдь на вимоги людей Бог дав воду»
але допустив, щоб вони зазнали покарання за своє невiрство.
Знову вони мусили блукати по пустелi, вгамовуючи спрагу з
чудодiйного джерела, в якому не мали б жодної потреби, якби
довiрились Йому.

Отже, iзраїльтяни знову звернули на пiвдень i пiшли не-
плiдною пустелею, яка здавалася ще похмурiшою пiсля того,
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як їхньому поглядовi вiдкрилися зеленi лани мiж пагорбами i
долинами Едому. З-посеред пасма гiр, якi простягалися над по-
хмурою пустелею, пiдносилася пiсчана гора, що звалась Гор; її
вершина мала стати мiсцем смертi та поховання Аарона. Коли
iзраїльтяни пiдiйшли до цiєї гори, Мойсей отримав божествен-
не повелiння: «Вiзьми Аарона та сина його Елеазара, i виведи
їх на Гор-гору. I нехай Аарон здiйме шати свої, i зодягне в них
сина свого Елеазара; Аарон же прилучиться до свого народу,
— помре там».

Два мужа похилого вiку у супроводi Елеазара пiднялись на
вершину гори. Голови Мойсея й Аарона були бiлi вiд снiгiв
ста двадцяти зим. У своєму довгому, багатому на подiї життi
вони зазнали найтяжчих випробувань i найбiльших почестей,
якi будь-коли випадали на долю людини. Це були мужi, щедро
обдарованi здiбностями, якi розвивалися, й зростали повню-
ючись i ушляхетнюючись завдяки спiлкуванню з Безмежним.
Їхнє життя пройшло в безкорисливiй працi для Бога i ближнiх.
Їхнi обличчя свiдчили про велику силу iнтелекту, непохитнiсть,
благородство прагнень та незмiннiсть почуттiв.

Багато рокiв Мойсей та Аарон провели плiч-о-плiч у спiль-
нiй працi i турботах. Вони разом зустрiчали численнi небезпе-
ки, роздiляли чудовi Божi благословення; та наближався час
розлуки. Вони йшли дуже повiльно, оскiльки дорогоцiнною
була кожна хвилина, яку судилось їм провести разом. Пiдйом
на гору був стрiмкий i виснажливий; часто зупиняючись, щоб
перепочити, брати розмовляли про минуле й майбутнє. Пе-
ред ними, скiльки сягало око, простя- галася пустеля — шлях[405]
їхньої мандрiвки. Внизу, на рiвнинi, було видно розташований
багатолюдний Iзраїль, якому цi вибранi мужi вiддали кращi
роки свого життя, про добробут якого так щиро турбувалися
i задля котрого приносили величезнi жертви. Десь там, за го-
рами Едому, пролягала дорога до обiтованого краю — землi,
благословеннями якої анi Мойсеевi, анi Аароновi не судилося
насолоджуватись. В їхнiх серцях не було мiсця почуттю проте-
сту; жодне слово нарiкання не зiрвалося з їхнiх вуст; при згадцi
про те, що перешкодило їм заволодiти спадком своїх батькiв,
на їхнiх серйозних обличчях з’являвся вираз суму.
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Мiсiя Аарона для Iзраїлю закiнчилась. Сорок рокiв тому,
коли йому було 83 роки, Бог покликав цього мужа об’єднатися
з Мойсеєм задля великої i важливої працi. Вiн спiвпрацював зi
своїм братом, який вивiв Iзраїлевих синiв з Єгипту. Аарон пiд-
тримував руки великого вождя, коли євреї воювали з Амаликом.
Йому було дозволено зiйти на гору Синай, перебувати там у
присутностi Бога i побачити Його славу. Господь доручив сiм’ї
Аарона священицьке служiння, вшанував його високим саном
Первосвященика. Вiн пiдтримував його у святому служiннi
пiд час жахливого виявлення божественної кари над Кореєм
та його спiльниками. Саме завдяки заступництву Аарона при-
пинилася кара. Коли двоє його синiв були знищенi через те,
що знехтували ясним Божим повелiнням, вiн не обурився i не
скаржився. Проте його благородне життя виявилось заплямо-
ваним. Вiн вчинив тяжкий грiх, коли поступився наполяганням
народу i зробив золотого бичка бiля Синайської гори, а також
коли об’єднався з Марiям, подiляючи її ревнощi та нарiкання
на Мойсея. Це вiн разом з Мойсеєм образив Бога в Кадешi, не
виконавши наказу промовити до скелi, щоб з неї потекла вода.

Божий намiр полягав у тому, щоб цi великi вождi Його
народу стали представниками Христа. Аарон носив на грудях
iмена поколiнь Iзраїлю. Вiн передавав народовi Божу волю,
входив до Святого святих у день примирення «не без кровi» —
як посередник усього Iзраїлю. Здiйснивши таке вiдповiдальне
служiння, вiн виходив та благословляв грома- ду, як i Христос в [406]
майбутньому вийде, щоб благословити Свiй народ, який чекає
на Нього. Це станеться тодi, коли Вiн завершить справу їхнього
викуплення. Саме через те, що Аарон вважався пробразом
нашого великого Первосвященика, здiйснюючи таке величне
служiння, його грiх у Кадешi був особливо тяжким.

З глибоким смутком зняв Мойсей з Аарона священнi шати
та поклав їх на Елеазара, котрий став наступником батька у вiд-
повiдальностi до божественного призначення. Через свiй грiх у
Кадешi Аарон був позбавлений переваги бути Первосвящени-
ком Бога в Ханаанi — принести першу жертву у тому чудовому
краї, освятивши таким чином спадщину Iзраїлю. Мойсей же
мав продовжувати нести свiй тягар далi — привести народ аж
до самих кордонiв Ханаану. Вiн мiг лише здалеку подивитися
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на обiтовану країну, не увiйшовши до неї. Якби цi Божi слуги,
ставши бiля скелi в Кадешi, з покiрнiстю перенесли послане їм
випробування, їхнє майбутнє було б зовсiм iншим. Вчиненого
грiха вже нiчим не можна було поправити. Навiть праця усього
життя не взмозi надолужити втраченого за одну лише мить
спокуси або нерозважливостi.

Вiдсутнiсть у таборi обох великих вождiв, а також те, що з
ними пiшов Елеазар, котрий, як було добре вiдомо, мав стати
наступником Аарона у святому служiннi, викликало тривогу,
i народ нетерпляче чекав їхнього повернення. Роздивляючись
довкола, люди зауважували, що майже усi, котрi дорослими
залишили Єгипет, повмирали в пустелi. При згадцi про вирок,
винесений Мойсеевi та Аароновi, усi сповнилися передчуттям
лиха. Декотрi зрозумiли мету таємничого сходження на вер-
шину гори Гор, а тому їхнє занепокоєння долею своїх вождiв
ставало ще нестерпнiшим вiд гiрких спогадiв i самозвинува-
чень.

Нарештi люди побачили постатi Мойсея та Елеазара, котрi
повiльно спускалися з гори; Аарона з ними не було. Елеазар
був одягнений у священицькi шати, що свiдчило про те, що вiн
зайняв становище свого батька на святiй посадi. Коли люди з
важкими передчуттями оточили свого вождя, Мойсей розповiв
їм, як Аарон помер на його руках на горi Гор, i вони поховали[407]
його там. Громада зчинила плач i голосiння, бо усi любили Аа-
рона, хоч досить часто засмучували його. «I оплакував Аарона
увесь Iзраїлiв дiм тридцять днiв».

Щодо поховання iзраїльського Первосвященика, у Святому
Письмi мiститься лише скупий запис: «Там помер Аарон, i був
похований» (Втор.10:6). Який же разючий котраст iснує мiж
звичаями наших днiв i цим похованням, здiйсненим згiдно з
чiтким повелiнням Бога. В наш час поховання людини, яка
обiймала високу посаду, не раз стає приводом для непомiрного
марнотратства. Коли ж помер Аарон, — один з найславетнiших
людей, якi будь-коли жили на землi, — лише двоє близьких
родичiв стали свiдками його смертi; тiльки вони були прису-
тнiми на його похоронi; самотня могила на горi Гор назавжди
залишилась невiдомою для Iзраїлю. Бог не прославляється пи-
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шними церемонiями над померлими та величезними витратами
на те, щоб поховати їх.

Вся громада тужила за Аароном, однак нiхто так гостро
не вiдчував цiєї втрати, як Мойсей. Смерть Аарона стала для
нього красномовним нагадуванням про те, що i його кiнець
вже близький; хоча йому бути на землi залишалося недовго, вiн
гостро вiдчував втрату свого постiйного спiвпрацiвника, котрий
впродовж багатьох рокiв дiлив його радiсть i смуток, надiї та
тривоги. Вiднинi Мойсей повинен був продовжувати свою
працю один, хоч знав, що його вiрним Другом залишається Бог
i тому ще бiльше покладався на Нього.

Незабаром пiсля того як iзраїльтяни залишили гору Гор; во-
ни зазнали поразки в сутичцi з Арадом, одним iз ханаан- ських
царiв. Та коли вони щиро звернулися до Бога за до- помогою, їм
був посланий Божественний захист, i ворог був розгромлений.
Ця перемога замiсть того, щоб викликати в народi вiдчуття
вдячностi та усвiдомлення залежностi вiд Бога, зробила їх
самовпевненими i хвалькуватими. А незабаром iзраїльтяни по-
вернулися до старої звички нарiкати. Цього разу вони були
незадоволенi тим, що Iзраїлю не було дозволено увiйти до
Ханаану вiдразу, ще 40 рокiв тому, пiсля їхнього бунту, ви-
кликаного повiдомленням розвiдникiв. Вони заявляли, що їхнє
надто довге перебування в пустелi було непотрiбним гаянням [408]
часу; люди вважали, що могли б тодi так само легко подолати
ворогiв, як i тепер.

Продовжуючи рух на пiвдень, їм довелося проходити спеко-
тною пiсчаною долиною, позбавленою будь-якої рослинностi.
Дорога видавалася довгою i тяжкою; люди знемагали вiд втоми
та спраги. I знову вони не змогли витримати випробування
своєї вiри i терпiння. Постiйно зосереджуючи увагу лише на
темних сторiнках свого життя, вони все далi й далi вiдходили
вiд Бога. Iзраїльтяни забули: саме через нарiкання в Кадешi,
коли там забракло води, вони змушенi тепер обходити Едом.
Господь мав на метi дати їм щось краще. Потрiбно було дя-
кувати Боговi за те, що Його покарання за грiх було таким
легким. Але замiсть цього вони потiшали себе думкою про
те, що, якби Мойсей i Бог не втрутилися, вони б уже давно
заволодiли обiтованою землею. Пiсля того як iзраїльтяни самi
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накликали на себе лихо, зробивши свою долю набагато тяж-
чою, нiж планував у Своєму промислi Бог, вони в усiх своїх
нещастях звинувачували Його. Люди з гiркотою вiдзначали,
що Вiн несправедливо повiвся з ними i, врештi-решт, почали
висловлювати незадоволення. Єгипет видавався їм привабли-
вiшим i бажанiшим, нiж свобода i земля, до якої провадив їх
Бог.

Плекаючи дух незадоволення, iзраїльтяни перестали цiну-
вати отриманi ними благословення. I говорив народ проти Бога
та проти Мойсея: «Навiщо вивели ви нас iз Єгипту, щоб ми
повмирали в пустинi? Бо ж нема тут хлiба й води, а душi нашiй
обридла ця непридатна їжа».

Мойсей докладно представив народовi його великий грiх,
довiвши, що лише завдяки Божiй силi iзраїльтяни уцiлiли в «цiй
великiй пустинi, яка збуджує страх, де вуж, сараф i скорпiон,
i висохла земля, де нема води» (Втор. 8:15). Щодня протягом
усiєї своєї мандрiвки вони були збереженi чудом Божествен-
ної милостi. Провадженi Богом, iзраїльтяни на всьому своєму
шляху мали воду для угамування спраги i небесний хлiб для
заспокоєння голоду; вони знаходили мир та безпеку пiд тiнню
хмарного стовпа вдень i вогняного — вночi. Ангели прислуго-
вували їм пiд час сходжень на скелястi вершини та переходу
суворими стежками пустелi. Нез-[409]

важаючи на труднощi, серед них не було жодного хворо-
го, їхнi ноги не пухли пiд час довгих переходiв, а одяг не
зношувався. Бог упокоряв перед ними лютих хижих звiрiв та
отруйних змiй лiсу й пустелi. Оскiльки народ, незважаючи на
усi докази Його любовi, продовжував нарiкати, Господь вирi-
шив позбавити iзраїльтян Свого захисту, доки вони не оцiнять
Його милосердя, турбот про них та не навернуться до Нього в
покаяннi та смиреннi.

Перебуваючи пiд охороною божественної сили, люди навiть
не пiдозрювали, якi незлiченнi небезпеки оточували їх. У своїй
невдячностi та невiрствi вони бажали померти, i тому Господь
дозволив смертi вiдвiдати табiр. Отруйних змiй, якими кишiла
пустеля, називали вогненними через страшнi наслiдки, до яких
призводили їхнi укуси, — гостре запалення i швидку смерть.
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Коли захищаюча Божа рука була забрана вiд Iзраїлю, чимало
людей зазнали нападу цих отруйних створiнь.

Жах i сум’яття охопили весь табiр. Майже в кожному на-
метi був помираючий або вже мертвий. Нiхто не почувався
в безпецi. Дуже часто нiчну тишу табору порушували неса-
мовитi крики, якi свiдчили про новi жертви. Тепер усi мали
роботу: однi доглядали за хворими, iншi гарячково намагались
уберегти тих, якi ще не стали жертвами укусiв. Усякi нарiкання
припинилися. Порiвняно з теперiшнiми стражданнями, їхнi
попереднi труднощi та випробовування, здавалось, не вартi
були жодної згадки.

Лише тепер народ упокорився перед Богом. Люди прийшли
до Мойсея у щирому розкаяннi, визнаючи свої грiхи. «Згрiшили
ми, — говорили вони, — бо виступали проти Господа та проти
тебе». Нещодавно вони вважали вождя своїм найзапеклiшим
ворогом, причиною усiх лих i страждань. Проте, навiть коли тi
слова були у них на вустах, вони розумiли безпiдставнiсть своїх
звинувачень; коли ж справжнє лихо їх спiткало, iзраїльтяни
кинулися до нього — єдиного заступника перед Богом. «Молися
до Господа, — благали вони, — i нехай Вiн забере вiд нас цих
змiїв».

Мойсей отримав божественне повелiння зробити мiдного
змiя за подобою живого i виставити його перед наро- дом. Ко- [410]
жний уражений мiг дивитися на нього i зцiлитися. Мойсей так
i вчинив, по табору негайно розiйшлася радiсна вiстка: кожний
уражений може, глянувши на мiдного змiя, отримати зцiлення.
Багато людей на цей час вже повмирало, i коли Мойсей виста-
вив на високiй жердинi змiя, декотрi вiдмовлялись повiрити в
те, що варто лише подивитись на мiдного змiя — i отримати
зцiлення; такi гинули у своєму невiрствi. Але набагато бiльше
людей повiрили в цей рятiвний засiб, запроваджений Богом.
Батьки, матерi, брати, сестри докладали усiх сил, щоб допо-
могти своїм страждаючим i помираючим друзям спрямувати
згасаючий погляд на змiя. Варто було цим знесиленим людям
хоча б глянути на нього, як вони негайно ставали здоровими.

Народ здавав собi справу, що в самому мiдному змiєвi не
було сили, яка могла б викликати таку змiну в тих, якi спо-
глядали на нього. Зцiлення приходило лише вiд Бога. У Своїй
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премудростi Вiн обрав якраз цей засiб, аби явити Свою силу.
Завдяки такому простому дiйству люди почали усвiдомлювати,
що накликали на себе лихо власними грiхами. Це також було
запевненням у тому, що, доки вони слухатимуться Бога, немає
жодної причини для страху; Бог збереже їх.

Через мiдного змiя Iзраїль мав засвоїти важливий урок:
тiльки Бог здатний зцiлювати людей. Однак вони мали засвiд-
чити свою вiру в засiб, запропонований Богом. Щоб жити,
iзраїльтяни повиннi були дивитися на мiдного змiя. Боговi по-
трiбна була лише їхня вiра; вона ж виявлялася у тому, щоб
спрямовувати свiй погляд на мiдного змiя. Люди розумiли, що
в самому змiєвi не було нiчого спасаючого, але вiн був сим-
волом Христа. Таким чином вони починали усвiдомлювати
необхiднiсть вiри в Христовi заслуги. I до цього багато людей
приносили свої жертви Боговi, вважаючи, що цього цiлком
достатньо для вiдкуплення грiхiв. Вони не покладалися на
прийдешнього Вiдкупителя, прообразом Котрого були усi цi
жертвоприношення. Тепер Господь бажав навчити людей, що
їхнi жертви самi по собi мали не бiльше сили або чеснот, нiж
мiдний змiй, але, подiбно до нього, вони були тим засобом,
який спрямовував їх до Христа — дiйсно величної жертви за
грiх.[411]

«I як Мойсей пiднiс змiя в пустинi, так мусить бути пiднесе-
ний i Син Людський, щоб кожний, хто вiрує в Нього, мав вiчне
життя» (Йоан 3:14-15). Усi тi, котрi будь-коли жили на зем-
лi, вiдчули смертельне жало «вужа стародавнього, що зветься
дияволом i сатаною» (Вiдкр.12:9).

Фатальних наслiдкiв грiха можна уникнути, лише скори-
ставшись засобом, запропонованим Богом. Iзраїльтяни вряту-
ванням свого життя завдячували тому, що дивилися на пiдне-
сеного змiя. Їхнiй погляд свiдчив про вiру. Вони залишалися
живими, бо вiрили в Боже Слово, довiряючи засобам, перед-
баченим для їхнього оздоровлення. Так i грiшник, дивлячись
на Христа, житиме. Вiн отримує прощення через вiру у вику-
пну жертву. На противагу мертвому, неiстотному символовi,
Христос має в Собi силу i достоїнство, щоб зцiляти розкаяних
грiшникiв.
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Хоча грiшник i не може сам себе спасти, однак повинен
дещо зробити, аби отримати спасiння. «Того, хто до Мене
приходить, — говорить Христос, — Я не вiдштовхну геть»
(Йоан 6:37). Ми повиннi прийти до Нього i, каючись у своїх
грiхах, повiрити, що Вiн приймає нас i прощає. Вiра — Божий
дар, але втiлювати її в життя повиннi ми самi. Вiра — це рука,
за допомогою якої душа може ухопитися за божественнi дари
благодатi i милостi.

Нiщо, крiм праведностi Христової, не дає нам права хоча
б на одне з благословень Заповiту благодатi. Є чимало таких,
котрi бажають i навiть намагаються здобути цi благословен-
ня, але не отримують, бо плекають надiю на те, що своїми
вчинками можуть заслужити їх. Їхнiй погляд спрямований на
самих себе, i вони забувають, що лише Iсус, Спаситель, може
задовольнити усi потреби. Ми не повиннi вважати, що нашi
особистi заслуги спасуть нас; Христос — наша єдина надiя на
спасiння. «Бо немає пiд небом iншого iменi, даного людям,
яким належало б нам спастися» (Дiї 4:12).

Коли ми цiлковито довiряємось Боговi, коли покладаємось
на заслуги Христа — Спасителя, Який прощає грiхи, тодi отри-
муємо всю необхiдну допомогу. Нехай нiхто не вважає, що
має силу спасти самого себе. Iсус помер за нас, оскiльки ми
були безсилi зробити це. У Ньому наша надiя, виправдання [412]
i праведнiсть. Але, усвiдомлюючи власну грiховнiсть, не па-
дайте духом i не бiйтеся, нiби у вас немає Спасителя або Вiн
позбавлений милостi. Саме в хвилини нашої безпорадностi Бог
кличе, щоб ми прийшли до Нього i були врятованi.

Чимало iзраїльтян не вiрили, що засiб, запропонований
Небом, допоможе. Навколо них лежали мертвi та помираючi,
котрi знали, що без божественної допомоги їх спiткає така ж
доля; але цi люди продовжували оплакувати свої рани, боля-
чки та неминучу смерть; їхнi сили слабшали, очi склянiли,
в той час як вони могли негайно зцiлитися. Усвiдомлюючи
свої потреби, не витрачайте сил на нарiкання. Знаючи, що без
Христа ми безпораднi, не падайте духом, але покладайтеся на
заслуги розп’ятого i воскреслого Спасителя. Дивiться i живiть!
Iсус урочисто пообiцяв, що спасе кожного, хто приходить до
Нього. Хоч мiльйони людей, потребуючи зцiлення, вiдкидають
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Божу милiсть, нiхто з тих, хто вiрить у Його заслуги, не буде
залишений на поталу.

Багато людей не бажають прийняти Христа, доки їм не
вiдкриються усi таємницi Плану спасiння. Вони вiдмовляються
подивитися з вiрою, хоча й знають, що тисячi тих, якi спряму-
вали свiй погляд на хрест Христiв, отримали силу. Багато хто
блукає у лабiринтах фiлософiї в пошуках доказiв, яких нiколи
не знайдуть, вiдкидаючи водночас найголовнiший доказ, який
дає Бог. Вони вiдмовляються ходити у свiтлi Сонця Праве-
дностi лише тому, що не розумiють причини Його сяйва. Той,
хто вперто це робить, не зможе пiзнати правди. Бог в жодно-
му разi не усуне всi причини для сумнiву. Вiн дає достатньо
доказiв для утвердження вiри, i якщо людина не приймає їх,
то залишається у темрявi. Якби ужаленi змiями люди почали
сумнiватися, ставлячи рiзнi питання, перш нiж погодилися б
подивитися на мiдного змiя, то безперечно вони загинули б.
Наш першочерговий обов’язок — подивитись, а погляд вiри
дасть життя.[413]



Роздiл 39. Завоювання Башану

За основу цього роздiлу взято книгу Второзаконiя, роздiли 2;
3:1-11

Пiдiйшовши до пiвденної частини Едому, iзраїльтяни звер-
нули на пiвнiч i знову рушили до обiтованого краю. Тепер їхнiй
шлях пролягав через розлоге плоскогiр’я, обвiюване легким,
свiжим вiтром з гiр. Це була приємна перемiна пiсля випале-
ної сонцем долини, якою вони йшли, i, сповненi бадьоростi й
надiї, люди рухались вперед. Перейшовши потiк Зеред, вони
пiшли до схiдних кордонiв Моаву, бо отримали повелiння: «Не
ворогуй з Моавом i не починай з ним вiйни, бо Я не дам тобi
з їхньої землi нi клаптика; бо Лотовим синам дав Я Ар на
поселення». Таке ж повелiння було дане й вiдносно амонiтян,
котрi також були нащадками Лота.

Рухаючись на пiвнiч, Iзраїль незабаром пiдiйшов до краю
амореїв. Цей сильний, войовничий народ ранiше займав пiв-
денну частину Ханаанського краю, але, намножившись, вони
перейшли через Йордан i вiдвоювали в моавiтян частину їхньої
територiї. Тут вони оселилися, заволодiвши усiєю землею вiд
Арнону аж до Яббоку на пiвночi; право володiння цим краєм
так нiхто й не наважувався заперечувати. Дорога до Йорда-
ну, якою бажали пройти iзраїльтяни, пролягала якраз через
їхню землю, i Мойсей надiслав дружнє послання до Сигона,
аморейського царя, в його столицю: «Дозволь менi перейти
через твою землю; я йтиму лише дорогою, не звертаючи нi [414]
праворуч, нi лiворуч. Харчi за грошi продаватимеш менi, —
щоб я мав що їсти, i воду даватимеш менi за грошi, щоб я
мав що пити. Дозволь менi тiльки перейти». У вiдповiдь на
це прохання надiйшла рiшуча вiдмова i все вiйсько амореїв
було зiбране, щоб протистояти пришельцям. Така грiзна ар-
мiя викликала великий жах у iзраїльтян, погано пiдготовлених
до сутички з добре озброєним та вимуштруваним вiйськом.

401
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Щодо вiйськової майстерностi, то перевага, звичайно, була на
боцi ворога. З людської точки зору, Iзраїль мiг сподiватися на
швидку загибель.

Та погляд Мойсея був звернений до хмарного стовпа; вiн
пiдбадьорював народ, говорячи, що ознака Божої присутностi
все ще з ними. Водночас вiн наказав робити усе, що було в
їхнiх силах, аби приготуватися до битви. їхнi вороги нетерпляче
очiкували початку битви, впевненi, що проженуть зi своєї землi
не готових до бою iзраїльтян. Та вiд Повелителя усiєї землi
вийшов наказ iзраїльському вождю: «Уставайте, рушайте, та
й перейдiть потiк Арнон! Ось Я вiддаю у твою руку Сигона,
царя Хешбону, амореяни- на; починай займати його землю i
воюй з ним. Того дня Я почну наводити страх перед тобою
на усi народи пiд небом, якi, почувши про тебе, затремтять, i
жахатимуться перед тобою».

Народи, що мешкали на кордонi Ханаану, були б помилува-
нi, якби не виявили своєї зневаги до Божого слова, чинячи опiр
на шляху Iзраїлю. Навiть до цих язичницьких народiв Господь
виявляв Своє довготерпiння, велику милiсть i нiжне спiвчуття,
Коли Авраамовi було показано у видiннi, що його насiння, дiти
Iзраїлю, 400 рокiв будуть приходьками в чужiй землi, Господь
дав йому також i обiтницю: «А поколiння четверте повернеться
сюди, бо досi ще не повний грiх амореянина» (Бут. 15:16). Хоча
амореї i були iдолопоклонниками, якi втратили усяке право на
життя через своє велике беззаконня, Бог милував їх ще 400
рокiв, посилаючи незаперечнi докази того, що Вiн — єдиний
правдивий Бог, Творець неба i землi. Їм було вiдомо про усi
чудеса, якi Вiн звершив, виводячи Iзраїля з Єгипту.[415]

Дока
зiв було достатньо; амореї мали змогу пiзнати правду, якби

тiльки захотiли залишити iдолопоклонство та аморальнiсть.
Але, вiдкинувши свiтло, вони прив’язалися до своїх iдолiв.

Коли Господь вдруге привiв Свiй народ до кордонiв Ха-
наану, цим язичницьким народам був даний ще один доказ
Божої могутностi. Вони бачили, що Бог був з Iзраїлем пiд час
перемоги над Арадом та хананеями, а також, коли чудом були
врятованi тi, котрi помирали вiд смертельних укусiв змiїв. Хоч
iзраїльтянам не було дозволено перейти через едомську землю
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i вони були змушенi пройти довгий i важкий шлях бiля Черво-
ного моря, однак пiд час своїх зупинок, в дорозi, яка пролягала
повз Едом, Моав та Амон, вони поводилися мирно i не завда-
ли жодної шкоди анi людям, анi їхньому майну. Пiдiйшовши
до кордонiв амореїв, Iзраїль лише попросив дозволу перейти
через їхню землю, обiцяючи дотримуватися тих же правил, що
i по вiдношенню iнших народiв. Коли ж аморейський цар на
ввiчливе прохання вiдповiв вiдмовою та ще й зiбрав вiйська до
бою, чаша його беззаконня наповнилась, i надiйшов час для
Бога виявити Свою могутнiсть, щоб завдати поразки амореям.

Iзраїльтяни перейшли потiк Арнон i рушили назустрiч во-
роговi. Спалахнув бiй, який закiнчився перемогою Iзраїлю;
скориставшись отриманою перевагою, iзраїльтяни дуже скоро
заволодiли усiєю країною амореїв. Це Вождь Господнього вiй-
ська подолав ворогiв Свого народу; Вiн зробив би це саме 38
рокiв тому, якби Iзраїль довiрявся Йому.

Сповнившись надiї й мужностi, iзраїльська армiя бадьоро
просувалася на пiвнiч i незабаром пiдiйшла до країни, яка ма-
ла стати мiсцем випробування iзраїльтян, їхньої вiри в Бога.
Перед ними лежало могутнє густонаселене Башанське царство,
на територiї якого були великi мiста з кам’яними стiнами, якi й
по сьогоднiшнiй день залишаються дивом для свiту. Шiстдесят
мiст з «високими стiнами, брамами й засувами; окрiм того
дуже багато iнших, неукрiплених мiст» (Втор.3:1-11). Будинки
були спорудженi з величезних брил чорного каменя i таких
вражаючих розмiрiв, що робили їх абсолютно неприступними
перед засобами, якi в той час використовували у вiйнi. Це була
країна диких печер, стрiм- ких урвищ, зяючих безодень та ске- [416]
лястих фортець. Мешканцi цього краю, нащадки велетнiв, були
людьми незвичайного зросту й сили, вiдзначалися такою лютi-
стю й жорстокiстю, що наводили жах на навколишнi народи.
Ог, цар цiєї країни, вирiзнявся особливим зростом i вiдвагою,
нечуваними навiть серед народу велетнiв.

Однак хмарний стовп рухався вперед, i єврейськi полчи-
ща, прямуючи за ним, пiдiйшли до Едреї, де на них чекав
цар- велетень зi своїм вiйськом. Ог вдало обрав мiсце для би-
тви. Мiсто Едрея було розташоване на краю плоскогiр’я, яке
стрiмко здiймалося над рiвниною i було вкрите гостроверхи-
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ми вулканiчними породами. Сюди можна було дiстатися лише
вузькими, стрiмкими та важкопрохiдними стежками. У разi
поразки його вiйська могли знайти сховище в цiй скелястiй
пустелi, де чужинцi не змогли б переслiдувати їх.

Впевнений в успiховi цар i його численне вiйсько вийшли
на вiдкриту рiвнину; переможнi вигуки лунали з плоскогiр’я,
на якому можна було бачити списи тисяч воїнiв, готових рину-
тись у бiй. Коли євреї побачили високу постать цього велетня
велетнiв, що височiла над воїнами його армiї, а також вiйсько,
що оточувало його та неприступну на вигляд фортецю, за му-
рами якої причаїлися ще тисячi противникiв, — серця багатьох
iзраїльтян здригнулися вiд страху. Та Мойсей залишався твер-
дим i спокiйним; Господь сказав про башанського царя: «Не
бiйся його, бо в твою руку Я вiддам його, i увесь народ його,
та країну його; i вчиниш з ним те, що вчинив ти iз Сигоном,
царем аморiйським, який жив у Хешбонi».

Непорушна вiра вождя придала народовi впевненостi у то-
му, що Бог не залишить їх. Iзраїльтяни все вiддали в руку
Всемогутнього i не залишилися обманутими. Анi велетнi, анi
укрiпленi мiста, анi озброєне вiйсько чи скелястi фортецi не
змогли встояти перед Вождем Господнього вiйська. Сам Го-
сподь був на чолi армiї, Вiн завдав поразки вороговi, Господь
воював за Iзраїль. Цар-велетень i його армiя були знищенi, а
iзраїльтяни швидко оволодiли усiєю країною. Так був стертий
з лиця землi цей незвичайний народ, який вiддався беззаконню
й огидному iдолопоклонству.[417]

У завоюваннi Гiлеаду i Башану брали участь багато з тих,
котрi добре пам’ятали подiї в Кадешi, якi 40 рокiв тому при-
рекли Iзраїль на таке довге подорожування по пустелi. Вони
бачили, що розповiдi розвiдникiв про обiтований край у бага-
тьох вiдношеннях виявилися достовiрними. Мiста були укрi-
пленими, оточеними високими мурами; в них мешкали велетнi,
порiвняно з котрими iзраїльтяни здавалися карликами. Тепер
вони зрозумiли, що фатальною помилкою їхнiх батькiв було
недовiр’я до Божої сили. Саме через це вони не увiйшли одразу
до цього чудового краю.

Тодi увiйти до Ханаану було набагато легше, нiж тепер. Бог
обiцяв Своєму народовi: якщо вiн послухається Божого голосу,



Завоювання Башану 405

то Господь пiде перед ним i воюватиме за нього; Вiн також
пошле шершнiв, щоб вигнати мешканцiв тiєї землi. У тi часи
народи ще не були охопленi загальним страхом, не були готовi
протистояти iзраїльтянам. Iнша справа тепер, коли Iзраїль отри-
мав наказ вiд Господа йти вперед; нинi йому доведеться мати
справу з пильними i могутнiми ворогами, воювати з великими
i вимуштруваними армiями, готовими протистояти на їхньому
шляху.

Сутичка з Огом i Сигоном стала для народу випробуванням,
подiбним до того, якого не витримали їхнi батьки. Правда, те-
пер це випробування було значно суворiшим, нiж тодi, коли Бог
звелiв Iзраїлевi йти вперед. Труднощiв на шляху побiльшало,
нiж було тодi, коли вони вiдмовилися йти в iм’я Бога. Господь
i тепер таким же чином випробовує Свiй народ. Якщо люди не
витримують випробування, Вiн приводить їх на те саме мiсце,
звiдки вони вийшли i вдруге пiддає їх випробуванню, але бiльш
суворому. Це триватиме доти, доки вони не витримають випро-
бування; якщо ж люди й надалi залишатимуться непокiрними,
то Бог забере вiд них Своє Свiтло i вони загинуть у темрявi.

Тепер євреї згадали, як одного разу їхнi вiйська були роз-
битi в битвi i тисячi загинули. Але тодi вони дiяли всупереч
Божому повелiнню. Вони виступили без Мойсея, — вождя, при-
значеного Богом, без хмарного стовпа — символа божественної
присутностi, без Ковчега. Тепер же Мойсей iшов з ними, змi- [418]
цнюючи словами надiї та вiри; Божий Син, Який перебував
у хмарному стовпi, вказував їм дорогу, а священний Ковчег
супроводжував вiйсько.

Цей досвiд має стати наукою для нас. Могутнiй Бог Iзраїлю
— наш Бог. Йому можна вiрити, i якщо виконуватимемо Його
вимоги, Вiн дiятиме задля нас таким же чудовим чином, як дiяв
для Свого народу i в давнину. Кожного, хто намагається йти
шляхом обов’язку, iнодi долатимуть сумнiви i невiр’я. Часом на
дорозi виникатимуть, на перший погляд, нездоланнi перешко-
ди, якi позбавлятимуть мужностi людей, схильних занепадати
духом; але до таких Бог говорить: Iдiть вперед! Виконуйте
свiй обов’язок за будь-яку цiну. Труднощi, якi видаються на-
стiльки нездоланними, що наповнюють вашу душу страхом,
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зникнуть, якщо ви будете йти вперед шляхом послуху, у покорi
покладаючись на Бога.[419]



Роздiл 40. Валаам

За основу цього роздiлу взято книгу Числа, роздiли 22-24

Повернувшись до Йордану пiсля завоювання Башану, iзра-
їльтяни, отаборившись бiля рiки — вище того мiсця, де вона
впадає у Мертве море, якраз навпроти Єрихонської долини,
— почали пiдготовку до негайного завоювання Ханаану. Вони
перебували на кордонi з Моавом; думка про те, що завойовники
знаходяться поруч з ними, наводила на моавiтян жах.

Iзраїльтяни не докучали моавiтянам, однак тi спостерiга-
ли за всiм, що вiдбувалося в сусiднiх країнах, з тривогою та
лихими передчуттями. Амореї, перед якими вони змушенi бу-
ли вiдступити, були переможенi євреями; землею, яку амореї
колись вiдiбрали в Моава, заволодiли iзраїльтяни. Башанськi
вiйська також не встояли перед таємничою силою у хмарному
стовпi, i їхнi могутнi фортецi були покоренi iзраїльтянами. Мо-
авiтяни не наважувалися нападати на них, розумiючи, що зброя
безсила перед надприродною силою, котра була на їхньому
боцi. Через те, подiбно до фараона, вони вирiшили вдатися до
чаклунства, щоб таким чином перешкодити Божiй справi. Вони
спробували накликати прокляття на Iзраїль.

Народ Моаву мав iз мiдiянiтянами тiснi зв’язки як нацiо-
нального, так i релiгiйного характеру. Балак, моавiтсь- кий цар,
викликав страх цього братнього народу i заручився їхньою
пiдтримкою в своїх лихих задумах проти Iзраї- лю. Вiн ска- [420]
зав: «Ось тепер об’їсть ця голота геть усе навкруги нас, як
об’їдає вiл траву в полi». Валаам, мешканець Месопотамiї,
був вiдомий як муж, надiлений надприродною силою; слава
про нього дiйшла до землi Моава. Було вирiшено прикликати
його на допомогу. Отож, до Ваалама були посланi «моавськi
старшини та старшини Мiдiяну» з проханням застосувати свої
чари проти Iзраїлю.

407
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Посланцi негайно вирушили у довгу дорогу, яка пролягала
через гори i пустелi до Месопотамiї, i, прибувши до Валаама,
передали йому слова свого царя: «Ось вийшов народ iз Єгипту
й покрив поверхню землi, i осiвся навпроти мене. Тож прошу:
прийди та прокляни менi цей народ, бо вiн сильнiший вiд мене.
Може, вдасться менi розбити його й вигнати з країни; бо знаю,
кого ти поблагословиш, той благословенний, а кого проклянеш,
той буде проклятий».

Валаам був колись благочестивим мужем i Божим пророком,
та вiдступив вiд Нього i пiддався грiховi користолюбства; однак
вiн усе ще вважав себе слугою Всевишнього. Йому було вiдомо,
що Бог здiйснив для Iзраїля; дiзнавшись вiд послiв про мету
їхнього прибуття, Валаам добре знав, що його обов’язок —
вiдмовитися вiд подарункiв Балака та вiдiслати послiв. Однак
вiн наважився загравати зi спокусою i запропонував посланцям
заночувати в нього, заявивши, що не зможе дати їм остаточної
вiдповiдi, доки не запитає поради у Господа. Валаам також знав,
що його прокляття не зашкодять Iзраїлевi. Бог був на боцi цього
народу, i доки вони залишалися вiрними Йому, жоднi сили
землi чи пекла не могли їх здолати. Але слова послiв лестили
його гордощам: «Кого ти поблагословиш, той благословенний,
а кого проклянеш, — той буде проклятий». Хабар у виглядi
багатих дарiв i можливiсть прославитись викликали у нього
жадiбнiсть. Валаам з пожадливiстю прийняв запропонованi
багатства i, хоч на словах запевняв про послух Божiй волi, на
дiлi намагався задовольнити бажання Балака.

Вночi до Валаама прийшов Господнiй Ангел з вiсткою: «Не
йди з ними, й того народу не проклинай, бо вiн благословен-
ний!»[421]

Вранцi Валаам неохоче вiдпустив послiв, але не передав їм
слiв Господа. Гнiваючись, що його сподiвання на багатство i
честь так несподiвано розвiялись, вiн з роздратуванням вигу-
кнув: «Повертайтесь до свого краю, бо не дозволив Господь
менi йти з вами».

Валаам «полюбив нагороду неправедну» (2Петр.2:15). Грiх
користолюбства, який Бог розцiнює як iдолопоклонство, зро-
бив його пристосуванцем, i через цей єдиний порок сатана
повнiстю оволодiв ним. Саме це й призвело його до загибелi.
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Спокусник завжди зводить людей земним багатством i сла-
вою, аби вiдвернути їх вiд служiння Боговi. Вiн нашiптує,
що вони не можуть досягти великих успiхiв у життi через
те, що є надмiрно доброчесними. Таким чином вiн багатьох
спокушає зiйти з дороги беззастережної чесностi. Пiсля пер-
шого неправильного кроку зробити наступний буває значно
легше, i такi люди поступово стають дедалi самовпевненiши-
ми. Поступившись одного разу жадiбностi чи властолюбству,
вони плануватимуть i чинитимуть жахливi речi. Чимало людей
тiшать себе думкою, що можуть на деякий час знехтувати че-
снiстю задля земних переваг; вони вважають, що, досягнувши
мети, зможуть змiнити свою поведiнку, коли тiльки забажають
цього. Такi люди заплутуються в тенетах сатани, i рiдко кому
вдається вирватися з них.

Коли посли повiдомили Балака про вiдмову пророка при-
йти з ними, вони не згадали про те, що Бог заборонив йому
це зробити. Гадаючи, що Валаам зволiкає задля отримання
бiльшої нагороди, цар послав вельмож поважнiших i в бiльшiй
кiлькостi, нiж спочатку, з обiцянками ще бiльших почестей. Вiн
уповноважував їх погоджуватися на будь-якi умови Валаама.
Балак наполегливо просив: «Не вiдмовляйся прийти до мене. Я
тебе дуже за те вшаную, i зроблю все, що скажеш менi. Прийди
ж i прокляни менi народ той!»

Валаам був випробуваний ще раз. Вiдповiдаючи на про-
хання послiв, вiн удавав iз себе людину сумлiнну й чесну,
запевняючи, що жодне золото чи срiбло не примусять його
чинити всупереч Божiй волi. Але разом з тим вiн прагнув за-
довольнити прохання царя, а тому, незважаючи на те що Божа [422]
воля була чiтко визначена, запропонував послам переночува-
ти, сподiваючись ще раз запитати Бога, нiби Безмежний був
людиною, яку можна вмовити.

Вночi Господь з’явився Валаамовi i сказав: «Якщо цi люди
прийшли покликати тебе, то вставай, iди з ними, але чини-
тимеш тiльки те, що Я скажу тобi». За такої умови Господь
дозволив Валаамовi виконати його бажання, оскiльки вiн на-
полягав на цьому. Валаам не прагнув чинити Божу волю, але
обрав власну дорогу, докладаючи при цьому зусиль, аби зару-
читися ще й Божим схваленням.
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Тисячi людей в наш час поводяться так само. їм було б
неважко зрозумiти свiй обов’язок, якби вiн спiвпадав з їхнi-
ми бажаннями. Бiблiя, обставини життя i здоровий глузд ясно
вказують їм на цей обов’язок, але оскiльки цi докази супе-
речать їхнiм бажанням i намiрам, вони часто вiдкидають їх,
насмiлюючись при цьому запитувати в Бога, у чому полягає
їхнiй обов’язок. З великою, на перший погляд, сумлiннiстю
такi люди довго й палко моляться, прохаючи свiтла. Але Бог не
терпить такого ставлення. Вiн дозволяє таким людям задоволь-
няти свої бажання i згодом пожинати плоди. «Але Мiй народ
не послухався Мого голосу... Тому Я залишив їх дiяти за сва-
вiллям їхнього серця; нехай вони ходять за своїми думками!»
(Псал.81:12-13). Якщо людина ясно бачить свiй обов’язок, то
нехай не наважується приступати до Бога, прохаючи в молитвi
звiльнити її вiд його виконання. Навпаки, впокорившись, по-
трiбно просити божественної сили i мудростi для виконання
покладеного обов’язку.

Моавiтяни були розбещеними iдолопоклонниками, однак,
вiдповiдно до отриманого усiма свiтла, їхня вина в очах Небес
була меншою, нiж провина Валаама. Оскiльки вiн називав себе
Божим пророком, то все сказане ним сприймалося як слово, що
мало печатку божественного авторитету. Тому вiн не мав права
говорити усе, що заманеться, але передавати Божу вiстку. «Але
чинитимеш те, що Я скажу тобi», — таким було божественне
повелiння.

Валаам отримав дозвiл пiти разом з моавськими послами,
якщо вони вранцi прийдуть i покличуть його. Але посли, роз-
дратованi його зволiканнями i, сподiваючись почути ще одну[423]
вiдмову, вирушили додому, не порадившись iз ним. Усякий при-
вiд для виконання прохання Балака був усунутий. Та Валаам
сповнився рiшучостi все ж отримати подарунки i, осiдлавши
ослицю, на якiй завжди їздив, вирушив у дорогу. Щоб не втра-
тити божественного дозволу, вiн дуже поспiшав, турбуючись
лише про одне: щоб такi бажанi для нього багатства якимось
чином не вислизнули йому з рук.

Але «став Ангел Господнiй на дорозi, щоб перешкодити
йому». Тварина, зауваживши божественного вiсника, якого не
бачила людина, звернула з дороги в поле. Жорстокими побоями
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Валаам примусив її знову вийти на стежку, але у вузькому про-
ходi мiж стiнами знову з’явився Ангел, i ослиця, намагаючись
обминути загрозливу постать, притиснула ногу свого госпо-
даря до стiни. Валаам, не пiдозрюючи про втручання Небес,
не знаючи про те, що Сам Бог заступив йому шлях, страшно
розлютився i став немилосердно бити ослицю, примушуючи
йти вперед.

Знову «у тiсному мiсцi, де не було дороги збочити нi право-
руч, нi лiворуч», з’явився грiзний Ангел. Безпорадна тварина,
тремтячи вiд жаху, нарештi зупинилася i лягла на землю пiд
своєю ношею. Лють Валаама не знала меж, а тому вiн ще з
бiльшою жорстокiстю почав бити тварину палицею. Тодi Бог
вiдкрив їй уста, i «безсловесна ослиця, промовивши людським
голосом, зупинила безумство пророка» (2Петр.2:16). «Що я
зробила тобi, що ти вже втретє б’єш мене?» — запитала ослиця.

Не тямлячи себе вiд лютi через перешкоди, якi виникали
на його шляху, Валаам вiдповiв тваринi так, як би перед ним
була розумна iстота: «Бо ти глумишся з мене; коли б був у руцi
моїй меч, я вбив би тебе на мiсцi!» Цей так званий чарiвник,
що вирушив у дорогу, аби виголосити прокляття над цiлим
народом i тим позбавити його сили, виявився неспроможним
навiть убити тварину, на якiй їхав!

Тепер Валаамовi очi вiдкрилися, i вiн побачив Божого Ан-
гела, що стояв з простягнутим мечем, готовий уразити його.
З жахом вiн «вклонився i припав обличчям своїм до землi».
Ангел сказав йому: «Навiщо ти бив ослицю свою аж тричi?
Ось я вийшов, щоб перешкодити тобi, бо ця дорога супротивна [424]
менi. I побачила мене ослиця, та й звернула передi мною оце
вже тричi. I якби вона не звернула передi мною, то давно я
вбив би тебе, а її позоставив би живою».

Своїм життям Валаам був зобов’язаний нещаснiй тваринi, з
якою так жорстоко повiвся. Муж, який претендував на звання
Господнього пророка, який запевняв, що має очi вiдкритi i
бачить «видiння Всемогутнього», був настiльки заслiплений
жадiбнiстю i честолюбством, що не помiтив Божого Ангела,
котрого зауважила навiть тварина. «Бог цього свiту ослiпив
розум, щоб не засяяло їм свiтло» (2Кор.4:4). Як же багато
таких заслiплених людей! Вони стають на забороненi дороги,
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порушуючи божественний Закон i не розумiючи, що Бог та
ангели протидiють їм. Як i Валаам, вони обурюються на тих,
котрi бажають вiдвернути їхню загибель.

Своїм поводженням з ослицею Валаам засвiдчив, який дух
володiв ним. «Пiклується праведний життям скотини своєї, але
серце нечестивого жорстоке» (Прип.12:10). Лише декотрi розу-
мiють, який грiх кривдити тварин та завдавати їм страждань
через недбалiсть.

Той, хто створив людину, створив також i тварин, «Його
милосердя — на усе Його творiння!» (Псал.145:9). Тварини
створенi, щоб служити людинi, але це не дає їй права грубим i
жорстоким ставленням до них завдавати їм болю.

Через грiх людини «усе створiння разом зiтхає i донинi
мучиться» (Римл.8:22). Таким чином, страждання i смерть ста-
ли долею не лише людського роду, а й тварин. Тому людинi
потрiбно полегшувати, а не збiльшувати тягар страждань, який
лiг на усе Боже творiння внаслiдок її грiхопадiння. Той, хто
мучить тварин, оскiльки вони пiдвладнi йому, — є тираном i
боягузом. Бажання завдавати болю чи то своїм ближнiм, чи
тваринам має сатанинське походження. Багато хто гадає, що
про їхню жорстокiсть нiхто нiколи не довiдається, бо нещаснi
тварини не можуть говорити. Але якби очi цих людей вiдкри-
лися, як у Валаама, вони б побачили Божого Ангела, який там
знаходиться i свiдчитиме проти них у небесних дворах. Такий
грiх записується на Небесах, i прийде той день, коли над тими,
котрi кривдять Божi створiння вирок буде проголошений.[425]

Побачивши Божого вiсника, Валаам з жахом вигукнув: «Я
згрiшив, бо не знав, що ти стоїш на дорозi навпроти мене.
Отож, якщо це недобре на твiй погляд, то я повернуся назад».
Господь дозволив йому продовжувати шлях, але дав зрозумiти,
що його слова будуть пiд контролем божественної сили. Бог
бажав дати свiдчення Моаву про те, що євреї перебувають пiд
захистом Небес, i Вiн зробив це з великим успiхом, показавши,
що без божественного дозволу Валаам не може висловити на
них прокляття.

Як тiльки моавського царя повiдомили про наближення
Валаама, вiн в оточеннi пишної учти вийшов до кордонiв свого
царства, щоб зустрiти його. Коли цар висловив здивування з
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приводу Валаамових зволiкань, хоча на нього чекали багатi
дарунки, пророк вiдповiв: «Ось я прибув до тебе. Та хiба ж то
моя воля — щось говорити? Що Бог вкладе в уста мої, тiльки
те я скажу». Валаам вельми жалкував з приводу такого обме-
ження. Вiн побоювався, що не зможе виконати свого намiру,
бо Господня сила постiйно керувала ним.

З надзвичайною пишнiстю цар у супроводi вельмож свого
царства вiдпровадив Валаама на Бамот-Баал, звiдки вiн мiг
побачити табiр євреїв. Пророк стояв на висотi, спрямувавши
погляд на табiр вибраного Божого народу. Iзраїльтяни навiть не
здогадувалися, що вiдбувалося зовсiм поруч! Як же мало вони
усвiдомлювали Божу опiку, що простягалася над ними вдень i
вночi! Як же притупилася чутливiсть Божого народу! Якими
повiльними вони були в усi часи щодо розумiння Його великої
любовi та милостi! Якби вони усвiдомлювали, що чудесна Божа
сила постiйно дiє задля їхнього добробуту, то чи не сповнилися
б їхнi серця подякою та благоговiнням за Його любов вiд думки
про Його велич i силу?

Валаам дещо знав про жертвоприношення євреїв i сподi-
вався, що, коли вiн перевершить їх багатством своїх дарiв, то
зможе отримати Боже благословення i домогтися виконання
своїх грiховних задумiв. Йому передався настрiй iдолопоклон-
никiв-моавiтян. Його мудрiсть перетворилася на безумство,
духовний зiр притупився i, вiддавшись владi сатани, вiн ви-
явився заслiпленим. [426]

Валаам звелiв спорудити сiм жертiвникiв i на кожному з
них принiс жертви. Тодi вiн пiднявся «на високу гору», щоб
зустрiтися з Господом, пообiцявши розповiсти Балаковi те, що
вiдкриє йому Бог.

В оточеннi князiв i вельмож Моаву цар стояв бiля жер-
тiвникiв, а навколо них юрмився зацiкавлений натовп, який
чекав на повернення пророка. Нарештi вiн з’явився, i народ
сподiвався почути слова, якi раз i назавжди паралiзують ту
дивовижну Силу, Котра дiє на користь ненависних iзраїльтян.
Валаам сказав:

«Iз Араму мене припровадив Балак,
цар моавський, з гiр сходу:
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Iди ж, прокляни менi Якова,
йди ж i скажи зло на Iзраїля!

Та як же менi проклинати того,
кого Бог не прокляв?

I як же казати зло на того,
на кого гнiву не має Господь?

Я бачу його з вершка скелi,
i з високих гiр його оглядаю.

Ось народ, що окремо живе,
i серед людей не числиться.

Хто ж перелiчив порох Якова,
i хто порахував пил Iзраїлiв?

Хай душа моя помре смертю праведного,
i кiнець мiй хай буде такий, як його!»

Валаам визнав, що вiн прийшов проклясти Iзраїля, але
виголошенi ним слова рiзко суперечили настрою його серця.
Вiн змушений був благословляти, в той час як душа була
сповнена проклять.

Дивлячись на табiр Iзраїля, Валаам з подивом вiдзначив
їхнє процвiтання. Йому розповiдали, що це був народ вiдсталий
i неорганiзований, вiд розбiйницьких банд якого кишiв край;
що iзраїльтяни були лихом i жахом для навколишнiх народiв,
але побачена ними картина суперечила цим твердженням. З
усього було видно, що численний та iдеально органiзований
табiр характеризувався належною дисциплiною та порядком.
Вiн зрозумiв, з якою прихильнiстю Бог ставиться до Iзраїлю,[427]
а також незаперечний факт, що Його вибраний народ є осо-
бливим суспiльством. Їх не можна було порiвняти з iншими
народами, оскiльки вони стояли вище вiд усiх. «...Народ, що
окремо живе, i серед людей не числиться». Коли цi слова були
виголошенi Валаамом, iзраїльтяни, справдi, не мали постiйного
мiсця проживання; Валаам нiчого не знав i про особливiсть
цього народу, про його звичаї та спосiб життя. Але наскiльки
гiдним подиву є виконання цього пророцтва в майбутнiй iсторiї
Iзраїлю! Протягом усiх рокiв полону, впродовж усiх столiть
розпорошення серед iнших нацiй, iзраїльтяни залишалися осо-
бливим народом. Так i сучасний Божий народ — правдивий
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Iзраїль, хоч i розпорошений помiж усiма народами, є лише
чужинцем на землi, але громадянство якого на Небесах.

Валаамовi було показано не тiльки iсторiю єврейського
народу, як нацiї. Вiн бачив зростання та розквiт правдивого
Божого Iзраїлю аж до кiнця часу. Вiн бачив особливе милосер-
дя Всевишнього до тих, котрi люблять i бояться Його. Пророк
бачив, як Божа рука пiдтримує тих, котрi йдуть долиною смер-
тної тiнi. Вiн бачив, як вони виходять з могил, увiнчанi славою,
честю i безсмертям. Валаам бачив радiсть викуплених у нев’-
янучiй славi оновленої землi. Споглядаючи цю картину, вiн
вигукнув: «Хто ж перелiчив порох Якова, i хто порахував пил
Iзраїлiв?» Дивлячись на вiнцi слави на кожному чолi, на сяючi
радiстю обличчя, на нiчим не затьмарене щастя вiчного життя,
вiн урочисто виголосив молитву: «Хай душа моя помре смертю
праведного, i кiнець мiй хай буде такий, як його!»

Якби Валаам захотiв прийняти послане Богом свiтло, вiн
вчинив би за своїми словами, — негайно розiрвав би усякi
зв’язки з Моавом. Вiн не зловживав би далi Божою милiстю,
але глибоко розкаявшись, навернувся б до Нього. Та Валаам
полюбив винагороду неправедну i був сповнений рiшучостi
отримати її.

Балак сподiвався почути прокляття, яке, немов моровиця,
впало б на Iзраїль, та почувши слова пророка, вiн гарячково
вигукнув: «Що ти вчинив зi мною? Я взяв тебе, щоб ти прокляв
моїх ворогiв, а ти їх поблагословив!» Валаам, бажаючи виправ- [428]
датись, заявив, що цi слова були сказанi пiд дiєю незалежної
вiд нього Божественної сили i вiн змушений виконувати Божу
волю. Вiн сказав: «Чи ж не те, що Господь вкладе в мої уста, я
мав би говорити?»

Але й тепер Балак не вiдмовився вiд свого намiру. Вiн по-
думав, що це iмпровiзоване видовище, яким був багатолюдний
табiр євреїв, так налякало Валаама, що той не наважився засто-
сувати проти них свої чари. Цар вирiшив поставити пророка в
таке мiсце, звiдки було видно лише невелику частину табору.
Якщо Валаам прокляне хоча б ту частину Iзраїлю, тодi увесь
табiр буде приречений на знищення. Наступна спроба мала
мiсце на верхiв’ї Пiсги. Знову було споруджено сiм жертiв-
никiв, i принесенi тi самi жертви, що й ранiше. Цар i його
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князi залишилися бiля жертiвникiв, а Валаам вирушив, щоб
зустрiтися з Богом. Знову пророковi була дана божественна
вiстка, яку вiн був безсилий змiнити або приховати.

Повернувшись до людей, якi нетерпляче очiкували його,
Валаам почув запитання: «Що сказав Господь?» Його вiдповiдь,
як i попередня, наповнила жахом серця царя i князiв:

«Бог — не людина, щоб неправду казати,
i не син людський, щоб Йому каятись.

Чи ж Вiн може сказати — i не зробити,
чи Вiн може говорити — i не виконати?

Тож я одержав наказ — поблагословити;
Вiн поблагословив, а я того не вiдкличу!

Вiн не побачив нечестя у Якова,
i грiха на Iзраїлi немає.

З ним Господь, його Бог,
величний Володар у ньому перебуває!»

Благоговiючи перед таким вiдкриттям, Валаам вигукнув:
«Немає ворожби проти Якова, i чари не дiють проти Iзраї-
лю». Знаменитий чарiвник випробував свої чари на прохання
моавiтян, але у цьому випадку вiн змушений сказати: «Ось
що зробив Бог!» Доки Iзраїль перебував пiд божественним
захистом, жоден народ не мiг подолати їх навiть при допомозi
усiєї сили сатани. Чудо, здiйснене Богом задля Його народу,
мало викликати подив усього свiту — мужем, який вирiшив йти[429]
шляхом грiха, настiльки оволодiла божественна сила, що за-
мiсть прокляття, урочисто i палкою мовою поезiї вiн виголосив
найбагатшi i найцiннiшi обiтницi.

Божа ласка, виявлена над Iзраїлем у той час, навiки мала
стати запорукою Його захисту i турботи про Своїх слухняних та
вiрних дiтей. Коли сатана пiдбурюватиме лихих людей зводити
наклепи на Божий народ, мучити i знищувати його, тодi вiрнi
Божi дiти згадають цю подiю; вона додасть їм мужностi та
змiцнить вiру в Бога.

Розчарований i засмучений цар Моава у вiдчаї вигукнув:
«Краще вже не проклинай його й не благословляй!» Проте
слабка надiя все ще жеврiла в його серцi, i вiн вирiшив вда-
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тися ще до однiєї спроби. Тепер вiн повiв Валаама на гору
Пеор, де знаходився храм, присвячений для поклонiння їхньо-
му боговi Вааловi, що супроводжувалося розпустою. Тут знову
було споруджено таку ж кiлькiсть жертiвникiв, як i в перших
двох випадках, принесено стiльки ж жертв, але Валаам вже не
пiшов, як ранiше, щоб довiдатися про Божу волю.

Вiн вже не претендував на чарiвництво, а стоячи бiля жер-
тiвникiв, споглядав на намети Iзраїлю. Знову Божий Дух спочив
на ньому, i його уста проголосили божественнi слова:

«Якi ж гарнi намети твої, Якове,
мiсця перебування твого, Iзраїлю!

Вони розкинулись, немов долини, наче сади понад рiками,
немов дуби, що Господь насадив, як кедри над водами!

Вода ллється з його вiдер,
а насiння його над великими водами.

Його цар стане могутнiшим за Агага,
i царство його пiднесеться.

...Нахилився вiн, лiг, немов лев,
i як левиця, — хто пiдiйме його?

Хто благословляє тебе — той благословенний,
а хто проклинає тебе — той проклятий!»

Успiх i процвiтання Божого народу тут змальованi за допо-
могою найпрекраснiших образiв, якi можна лише вiднайти в
природi. Пророк уподiбнює Iзраїля до родючих до- лин, бага- [430]
тих на ряснi врожаї, до квiтучих садiв, зрошуваних джерелами,
що нiколи не висихають; до запашного сандалового дерева i
величного кедра. Останнє порiвняння є одним з найпрекраснi-
ших i найглибших у Святому Словi. Ливанський кедр високо
цiнувався усiма мешканцями Сходу. Дерева сiмейства ливан-
ського кедра можна зустрiти по всiй землi, де лише ступала
нога людини. Вони тiшать серце людей своєю пишною кроною
на берегах рiк, величаво i гордо пiдносяться серед спраглої й
спаленої сонцем пустелi. Вiд холодної Арктики i до гарячих
тропiкiв кедри однаково тiшаться теплом i хоробро переносять
холод. Вони глибоко пускають корiння серед гiрських скель i
мужньо витримують усi бурi. Їхнє листя залишається свiжим
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i зеленим навiть тодi, коли усе iнше гине вiд першого подиху
зими. 3-помiж усiх дерев ливанський кедр вирiзняється силою,
мiцнiстю й довговiчнiстю деревини; саме через це вiн став сим-
волом людей, життя яких «сховане в Бозi з Христом» (Кол.3.3).
У Святому Письмi зазначається: «Праведник... росте, немов
кедр...» (Псал.92:13). Божественна рука звеличила кедр, зро-
бивши його царем лiсiв. «Ялицям було далеко до гiлля його, а
каштани не досягали до його вiття» (Єзек.31:8), як i всяке iнше
дерево в Божому саду. Кедр неодноразово використовувався як
символ царської емблеми, i той факт, що у Святому Письмi вiн
уособлює праведникiв, свiдчить про те, як Небеса дивляться
на людей, котрi виконують Божу волю.

Валаам пророкував, що Цар Iзраїлю буде величнiшим i
могутнiшим за Агага. Цим iм’ям називали царiв амаликiтян
— у той час най могутнiшого народу, однак Iзраїль, якщо зали-
шатиметься вiрним Боговi, пiдкорить усiх своїх ворогiв. Тим
царем Iзраїлю був Божий Син, i прийде час, коли Його пре-
стол утвердиться на землi, а влада буде вищою понад усi земнi
царства.

Почувши слова пророка, Балак сповнився розчарування,
страху i гнiву. Вiн був обурений, що крiм благословення Iзраї-
лю Валаам не мiг нiчим його пiдбадьорити, тодi як усе склада-
лося проти нього. Лукава i користолюбна поведiнка пророка
викликала в нього презирство. Цар розлючено вигукнув: «Геть
забирайся до свого краю! Мав я на думцi гарно тебе вшану-[431]
вати, та ось Господь стримав тебе вiд пошани». У вiдповiдь
пророк нагадав царевi про своє попередження, а саме: — вiн
говоритиме тiльки те, що дозволить йому Бог.

Перш нiж повернутися до свого народу, Валаам висловив
одне з найпрекраснiших i найвеличнiших пророцтв про Вiдку-
пителя свiту та остаточне знищення Божих ворогiв:

«Я бачу Його, та не тепер,
дивлюся на Нього, та Вiн не близько!

Сходить зоря вiд Якова, i пiдiймається берло з Iзраїлю, —
ламає Вiн скронi Моава та черепа усiх синiв Сифа!»
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Закiнчив Валаам тим, що передрiк повне знищення Моава,
Едому, Амалика та Кенеїв, не залишивши для моавiтського
царя жодного променя надiї.

Зазнавши розчарування у своїх сподiваннях на багатство
i почестi, опинившись у немилостi в царя та розумiючи, що
вiн накликав на себе Боже незадоволення, Валаам повернувся
зi своєї свавiльно обраної мiсiї. Та лише вiн прибув додому,
стримуюча сила Божого Духа залишила його; жадiбнiсть, яку
досi йому вдавалося приборкати, отримала над ним повну
перемогу. Вiн був готовий вдатися до будь-яких засобiв, аби
отримати обiцяну Балаком нагороду. Валаам знав, що успiх
Iзраїлю залежить вiд послуху Боговi i що єдиний шлях, яким
можна призвести iзраїльтян до падiння, — це спокусити їх до
грiха. Тепер вiн вирiшив здобути прихильнiсть Балака, давши
моавiтянам пораду, як їм дiяти, аби стягнути прокляття на
Iзраїль.

Вiн негайно повернувся до моавської землi та виклав свiй
план царевi. Тепер моавiтяни знали: доки Iзраїль залишатиме-
ться вiрним Боговi, доти Вiн буде йому захистом. План, запро-
понований Валаамом, полягав у тому, щоб спокусити Iзраїля
до iдолопоклонства i таким чином вiддалити вiд Бога. Якщо
вдасться схилити iзраїльтян до участi в аморальному поклонiн-
нi Вааловi й Астартi, тодi Всесильний Захисник стане їхнiм
ворогом, а самi вони — легкою здобиччю жорстоких войовни-
чих народiв, що оточували їх. Цар з го- товнiстю прийняв цей [432]
план, а Валаам залишився при дворi, щоб допомогти втiлити
його в життя.

Валаам став свiдком успiху свого сатанинського задуму. Вiн
бачив, як Боже прокляття спiткало вибраний народ, i тисячi
людей стали жертвою Його судiв, але божественна справе-
дливiсть, караючи грiх в Iзраїлi, не дозволила, щоб винуватцi
спокуси уникнули покарання. У бою Iзраїлю з мiдiянiтянами
Валаам був убитий. Передчуваючи, що його кiнець близький,
вiн виголосив: «Хай душа моя вмре смертю праведного, i кi-
нець мiй хай буде такий, як його!» Та вiн не побажав жити
життям праведних i тому роздiлив долю Божих ворогiв.

Доля Валаама схожа на долю Юди, а їхнi характери разю-
че подiбнi. Обидва намагалися поєднати служiння Боговi зi
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служiнням мамонi, й обидва також зазнали очевидної пораз-
ки. Валаам визнавав правдивого Бога i запевняв, що служить
Йому; Юда вiрив у Iсуса як Месiю та приєднався до Його
послiдовникiв. Валаам сподiвався зробити служiння Єговi за-
собом збагачення й досягнення свiтської слави, але зазнавши
невдачi, вiн спiткнувся й упав, так бiльше i не пiднявшись. Юда
сподiвався завдяки своєму зв’язку з Христом здобути багатство
i посiсти високе становище у тому земному царствi, котре, як
вiн вiрив, мав встановити Месiя. Крах надiй пiдштовхнув його
до вiдступництва й загибелi. I Валаам, i Юда отримали велике
свiтло, користувалися особливими перевагами, але один-єди-
ний виплеканий грiх зiпсував їм характер i став причиною
загибелi.

Вельми небезпечно дозволяти, щоб якась нехристиянсь- ка
риса перебувала в серцi. Навiть один викоханий грiх поступово
зiпсує характер, примушуючи усi благороднi здiбностi коритися
неосвяченим бажанням. Варто усунути з нашого сумлiння лише
один «запобiжний засiб», потурати тiльки однiй лихiй звичцi,
лише раз знехтувати високими вимогами обов’язку, як душа
залишиться без охорони i вiдкриється шлях для сатани, котрий
увiйде, щоб звести нас з дороги. Єдино безпечний шлях — це
щоденно, вiд щирого серця молитися так, як це робив Давид:
«Змiцнюй стопи мої на дорогах Твоїх, щоб не спiткнулись ноги
мої!» (Псал. 17:5).[433]



Роздiл 41. Вiдступництво при Йорданi

За основу цього роздiлу взято книгу Числа, роздiл 25

З радiсними серцями та вiдродженою вiрою в Бога опол-
чення Iзраїлю, здобувши перемогу, поверталося з Башану.

Вони заволодiли багатою землею i були впевненi в швидкому
завоюваннi Ханаану. Тепер тiльки рiка Йордан вiддiляла їх
вiд обiтованого краю. По той бiк рiчки, якраз навпроти них,
простягалась родюча зелена рiвнина, яка зрошувалась повново-
дними джерелами i перебувала пiд тiнню розкiшних пальмових
дерев. На заходi рiвнини пiдносилися башти й палаци Єрихо-
ну, оточеного пальмовими гаями, через що вiн i дiстав назву:
«мiсто пальм».

На схiдному боцi Йордану, мiж рiчкою i високим плоско-
гiр’ям, яке вони вже перейшли, також була рiвнина завширшки
в декiлька миль, що простягалася вздовж рiчки. У цiй затишнiй
долинi з тропiчним клiматом цвiли акацiї або дерева шiттiм,
тому рiвнина мала назву «Долина Шiттiм». Саме тут отабори-
лися iзраїльтяни, для котрих акацiєвi гаї на березi рiчки стали
приємним пристановищем.

Проте на лонi чудової природи їм довелося зазнати лиха,
страшнiшого за могутнє, добре озброєне вiйсько або диких
звiрiв пустелi. Ця країна з її багатою природою була опоганена
своїми мешканцями. Пiд час загального поклонiння Вааловi
— їхньому головному божеству — тут постiйно мали мiсце
найогиднiшi сцени аморальностi та беззаконня. На кожному
кроцi зустрiчалися мiсця, пов’язанi з iдолопоклон- ством та [434]
розпустою. Вже самi їхнi назви свiдчили про порочнiсть i
зiпсутiсть народу.

Таке оточення справило згубний вплив на iзраїльтян, їхнiй
розум призвичаювався до порочних думок, на якi наводило
безтурботне, бездiяльне життя; якось непомiтно для себе вони
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вiдiйшли вiд Бога i опинились у такому становищi, коли легко
можна стати здобиччю спокуси.

Пiд час стоянки бiля Йордану Мойсей готувався до завою-
вання Ханаану. Великий вождь був повнiстю поглинутий цiєю
справою, але для народу час очiкування i непевностi став най-
бiльшим випробуванням: не минуло й декiлькох тижнiв, як
iзраїльтяни заплямували себе найга- небнiшими вчинками, що
свiдчили про втрату доброчесностi й чистоти.

Спочатку iзраїльтяни мало спiлкувалися зi своїми сусi- да-
ми-язичниками, але згодом мiдiянськi жiнки почали закрада-
тися в табiр. Їхня поява не викликала тривоги, вони вели себе
дуже обережно, так, що навiть Мойсей не звертав на них уваги.
Мета, яку переслiдували цi жiнки, полягала в тому, щоб через
взаємостосунки з євреями спокушувати їх до порушення Божо-
го Закону, залучити до участi в язичницьких обрядах i звичаях,
ввести в iдолопоклонство. Такi намiри старанно приховувались
пiд виглядом звичайних дружнiх стосункiв, так що про них не
здогадувалися навiть начальники народу.

За пропозицiєю Валаама цар Моава оголосив велике свято
на честь своїх богiв; було прийняте таємне рiшення, згiдно з
яким Валаам мав заохотити iзраїльтян до участi у святi. Вони
приймали Валаама за Божого пророка, а тому йому було не-
важко досягти своєї мети. Велика кiлькiсть євреїв пiшла разом
з ним подивитися на свято. Фактично, вони наважилися сту-
пити на заборонену територiю — i потрапили у тенета сатани.
Зачарованi музикою i танцями, а також вродою язичницьких
весталок, iзраїльтяни забули про свою вiрнiсть Єговi. Захопленi
загальними веселощами й бенкетом, запамороченi вином, вони
втратили контроль над собою. Пристрасть повнiстю опану-
вала ними, i, опоганивши своє сумлiння похiтливiстю, вони
поступилися умов- лянням поклонитися iдолам. Iзраїльтяни[435]
приносили жертви на язичницьких жертiвниках та брали участь
у найогид- нiших обрядах.

Не минуло багато часу, як ця отрута, подiбно до смертоно-
сної iнфекцiї, поширилась по всьому iзраїльському таборi. Тi,
котрi перемагали своїх ворогiв у бою, були переможенi хитро-
щами язичницьких жiнок. Люди немов збожеволiли. Старiй-
шини i правителi народу виявились серед перших порушникiв
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Закону, i стали головними винуватцями того, що вiдступництво
стало всенародним. «I прилiпився Iзраїль до пеорського Ваа-
ла». Коли Мойсей це усвiдомив, ворожi задуми мали вже такий
успiх, що iзраїльтяни не тiльки брали участь в аморальному
поклонiннi на горi Пеор, а й почали запроваджувати язични-
цькi обряди у власному таборi. Похилого вiку вождь народу
сповнився обурення; запалився також i Божий гнiв.

Язичницькi обряди зробили з Iзраїлем те, чого не могли
досягти усi чари Валаама, — вони вiдокремили їх вiд Бога.
Суди, що негайно надiйшли, розбудили народ, виявивши всю
мерзеннiсть грiха. Незабаром у таборi вибухнула страшна епi-
демiя, жертвою якої стали десятки тисяч людей. Бог звелiв,
щоб винуватцi вiдступництва були вiдданi на смерть суддями
Iзраїлю. Цей наказ було негайно виконано. Злочинцiв було
страчено, а їхнi тiла повiсили перед усiм Iзраїлем, аби громада,
побачивши, яке суворе покарання спiткало керiвникiв, могла
краще усвiдомити, наскiльки огидним є для Бога їхнiй грiх i
який страшний Його гнiв.

Усi розумiли, що покарання було справедливим, i люди
прийшли до Скинiї, де, плачучи, в глибокому приниженнi,
визнавали свої грiхи. В той час як люди ридали перед Бо-
гом бiля дверей Скинiї, коли страшна пошесть все ще сiяла
смерть, а суддi виконували своє жахливе доручення, Зiмрi —
один з iзраїльських вельмож — нахабно увiйшов до табору
у супроводi мiдiянiтянської блудницi, князiвни «знатного до-
му Мiдiянiтського», яку вiн провiв у свiй намет. Нiколи ще
порок не виявляв себе так зухвало й затято. Розпалений ви-
ном, Зiмрi оголосив свiй грiх «содомським» i насолоджувався
власною ганьбою. В той час як священики i старiйшини, з
горя i приниження впавши на землю, ридали «мiж притвором [436]
та мiж жертiвником», благаючи Господа змилуватись над Йо-
го народом та не вiддавати Свiй спадок на ганьбу, цей князь
iзраїльського народу хизувався власним грiхом на очах усiєї
громади, нiби зневажаючи Божу помсту та насмiхаючись зi
суддiв народу. Тодi Пiнхас, син Первосвященика Елеазара, за-
лишив громаду i, взявши списа, «увiйшов за Iзраїлевим мужем
до намету» i вбив їх обох. Так було зупинено поразу, а свя-
щеник, котрий звершив божественний суд, був вшанований
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перед усiм Iзраїлем, а священство було закрiплено за ним i
його домом навiки.

Пiнхас «вiдвернув Моє обурення вiд Iзраїлевих синiв...», —
сказав Господь, — тож оголоси: «Ось Я даю йому Заповiт миру,
що буде йому та його потомству Заповiтом вiчного священства
за те, що вiн ревнував за свого Бога i очистив Iзраїлевих синiв».

Суди, що впали на Iзраїль за його грiх у Шiттiмi, уразили
тих, котрi залишилися живими з численної групи людей, якi
майже 40 рокiв тому накликали на себе вирок: «Вони помруть
у пустелi». Обчислення iзраїльтян, здiйснене за божественною
вказiвкою на рiвнинах Йордану, виявило, що «мiж ними не
було вже нiкого з тих синiв Iзраїля, яких перелiчив Мойсей зi
священиком Аароном у Сiнайськiй пустелi... крiм Калева, сина
Єфуннеєвого, та Iсуса, сина Навинового» (Числ.26:64-65).

Бог покарав судами Iзраїль за те, що вiн пiддався спокусам
мiдiянiтян, але й спокусники не уникли гнiву божественної
справедливостi. Амаликiтяни, котрi напали при Рефiдiмi на тих,
котрi знесиленi i змученi йшли позаду, були покаранi Богом
набагато пiзнiше, але мiдiянiтянам, котрi спокусили iзраїльтян
до грiха, довелося, як бiльш небезпечним ворогам, дуже скоро
зазнати Божої кари. «Пометись на мiдiянiтах за кривду Iзраїле-
вих синiв, — наказав Бог Мойсею, — пiсля чого приєднаєшся до
своїх предкiв» (Числ. 31:2). Цей наказ був негайно виконаний.
З кожного поколiння було вибрано тисячу чоловiк вiйська пiд
керiвництвом Пiнхаса. «I вирушили вони вiйною на Мiдiян, як
наказав Господь Мойсеевi... Помiж iншими полеглими вбили
вони... п’ять мiдiян- ських царiв, i Валаама, Беорового сина,[437]
вбили мечем» (в. 7-8). Жiнок, захоплених у полон, також було
знищено за наказом Мойсея як найнебезпечнiших ворогiв, якi
найбiльше завинили перед Iзраїлем.

Такою була доля тих, котрi замислили лихе проти Божого
народу. Псалмист говорить: «Народи попадали в яму, яку вико-
пали для iнших; в сiтi, якi порозставляли, заплутались самi»
(Псал. 9:16). «Господь не покине народу Свого, i спадщини
Своєї не залишить, бо суд повернеться до правди». Коли люди
«збираються проти душi праведного», Господь «їхнє беззако-
ння поверне на них i знищить їх у їхньому нечестi» (Псал.
94:14-15,21,23).
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Коли Валаама покликали проклясти євреїв, вiн, незважаючи
на усi свої чари, не змiг заподiяти їм зла, бо тодi Господь не
знайшов «беззаконня в Якова» та не помiтив «порочностi в
Iзраїлi» (Числ.23:21,23). Але коли вони, пiддавшись спокусi,
порушили Божий Закон, цей захист було забрано вiд них. Коли
Божий народ залишається вiрним Його Заповiдям, тодi «не
iснує чарiв проти Якова i ворожби проти Iзраїлю». Тому сатана
докладає усiх зусиль i хитрощiв, аби спокусити людей до грiха.
Якщо тi, котрi називають себе охоронцями Божого Закону,
стають порушниками його приписiв, вони вiдокремлюють себе
вiд Бога i не зможуть встояти перед ворогами.

Iзраїльтяни, котрих не могли подолати ворожi армiї й нiякi
мiдiянiтянськi чари, стали жертвою блудниць. Велику силу має
жiнка, котру використовує сатана як своє знаряддя, щоб зва-
блювати i губити душi. «Бо вона багатьох зраненими покинула;
i багатьох сильних убила вона!» (Прип. 7:26). З цiєї ж причини
дiти Сифа вiдступили вiд чистоти, i святе насiння було згань-
блене. Так був випробуваний Йосиф. Через це Самсон вiддав
до рук филистимлян свою силу — захист Iзраїлю. На цьому
спiткнувся Давид; а Соломон, най- мудрiший серед царiв, ко-
трий в Бiблiї тричi названий улюбленцем Божим, став рабом
пристрастi, принiсши свою чистоту на вiвтар тiєї ж чаклунської
сили.

«Все це трапилося з ними, як приклади, а записано як
пересторога нам, якi досягни останнiх вiкiв. Тому, хто ду- [438]
має, що вiн стоїть, нехай стережеться, щоб не впасти!» (1Кор.
10:11-12). Сатана чудово знає людське серце, оскiльки протягом
тисяч рокiв з неймовiрною енергiєю вивчає найбiльш уразливi
мiсця характеру кожної людини. В усiх наступних поколiннях
йому вдавалося подолати найсильнiших мужiв — князiв Iзраїлю
— з допомогою тих же спокус, якi мали небувалий успiх на
Ваал-Пеорi. В усi вiки зустрiчаються люди, якi розбиваються
об скелi потурання чуттєвим насолодам. З наближенням кiнця
часу, коли Божий народ пiдiйде до кордонiв небесного Ханаану,
сатана, як i в давнину, подвоїть свої зусилля, щоб перешкодити
йому увiйти в цей чудовий край. Вiн розставляє тенета перед
кожною душею. Тому пильнувати повиннi не лише неосвiченi
й простi люди, — вiн готуватиме спокуси й для тих, котрi
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обiймають найвищi посади, здiйснюючи святе служiння; якщо
б тiльки йому вдалося занапастити їхнi душi, то вже через них
вiн погубить багатьох. Сьогоднi вiн використовує тi ж засоби,
що й три тисячi рокiв тому. Через свiтських друзiв, зваблення
жiночою красою, через пошуки задоволень i веселощiв, через
бенкети або келих вина вiн спокушує людей порушувати сьому
Заповiдь.

Перед тим як ввести Iзраїль в iдолопоклонство, сатана пiд-
штовхнув людей до розпусти. Хто зганьбив Божий образ та
опоганив Його храм — власне тiло, той без сорому може завда-
ти Боговi й iншої ганьби, задовольняючи бажання розбещеного
серця. Чуттєвi задоволення ослаблюють розум i псують душу.
Задоволення тваринних пристрастей притуплюють розум, пара-
лiзуючи моральнi сили, а раб пристрастi не здатний усвiдомити
священнi принципи Божого Закону, оцiнити викуплення або
пiзнати справжню цiну душi. Доброчеснiсть, чистота, iстина,
благоговiння перед Богом i любов до всього святого — усi
високi прагнення i шляхетнi бажання, якi з’єднують людей
з небесним свiтом, — нищаться у полум’ї пристрастi. Душа
уподiбнюється до темної, безлюдної пустелi, стає житлом злих
духiв i «сховищем усiх птахiв нечистих та диких звiрiв». Iсто-
ти, створенi за Божою подобою, опускаються до рiвня грубої
тварини.[439]

Спiлкування з iдолопоклонниками та участь у їхнiх свя-
тах призвели євреїв до порушення Божого Закону, накликавши
Його суди на увесь народ. Так i в нашi днi сатана користує-
ться найбiльшим успiхом тодi, коли йому вдається спокусити
послiдовникiв Христа до грiха, спонукуючи їх спiлкуватися
з безбожниками та брати участь в їхнiх розвагах. «Тому ви-
йдiть з-помiж них i вiддiлiться, — говорить Господь, — i не
торкайтесь до нечистого» (2Кор.6:17).

Бог i нинi вимагає, щоб мiж Його народом i свiтом була
така ж велика рiзниця у звичаях, звичках i принципах, як Вiн
вимагав цього вiд стародавнього Iзраїлю. Якщо вони належно
дотримуватимуться Його Слова, то така рiзниця iснуватиме;
iнакше i бути не може. Застереження євреям не уподiбнюва-
тися до язичникiв були такими ж чiткими i зрозумiлими, як i
застереження християнам не пристосовуватися до безбожних
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звичаїв i не переймати їхнього духу. Христос звертається до
нас: «Не любiть свiту, нi того, що в свiтi: хто любить свiт, в
тому немає любовi Отчої» (1Йоан 2:15). «Дружба зi свiтом
— це ворожнеча проти Бога. Тож, хто хоче бути приятелем свi-
товi, той стає ворогом Боговi» (Якiв 4:4). Послiдовники Христа
повиннi вiдокремитись вiд грiшникiв, шукаючи їхнього това-
риства лише тодi, коли є змога учинити їм добро. Неможливо
безкарно змiшуватися з тими, чий вплив може вiддалити нас
вiд Бога. Прохаючи в молитвi: «I не введи нас у спокусу...»,
ми повиннi уникати спокуси настiльки, наскiльки для нас це
можливо.

Саме тодi, коли iзраїльтяни вважали, що досягли стану без-
пеки i свободи, вони впали в грiх. Люди втратили з поля зору
Бога, нехтуючи молитвами i плекаючи дух самовпевненостi.
Неробство i самодогоджання позбавили захисту фортецю душi,
куди знайшли свiй доступ хтивi думки. Виявилися зрадники се-
ред своїх, котрi знехтували непорушнiстю принципiв i вiддали
Iзраїля до рук сатани. Саме так сатана намагається призвести
душi до загибелi. Перш нiж християнин вчинить вiдкритий
грiх, в його серцi довго й непомiтно для iнших проходить пiд-
готовчий процес. Нiколи в свiдомостi людини не вiдбувається
мит- тєвого переходу вiд чистоти та святостi до розбещеностi, [440]
порочностi й злочину. Потрiбний час, щоб iстота, створена
за подобою Божою, повнiстю деградувала до тваринного, а
то й до сатанинського стану. Ми змiнюємося, споглядаючи.
Потураючи нечистим думкам, людина може так виховати свiй
розум, що грiх, який ранiше викликав огиду, стане приємним
для неї.

Сатана використовує усi засоби, щоб зробити злочин i роз-
пусту популярними. Неможливо пройти вулицями наших мiст,
щоб не зустрiти злочину, про який повiдомляють в пресi, опи-
сують на сторiнках романiв, ставлять на сценах театрiв. Суча-
снi засоби масової iнформацiї повiдомляють про насильство
i розпусту, але усе, що може збудити пристрастi, подається у
виглядi захоплюючих iсторiй. Люди так багато чують, дивля-
ться i читають про злочини, що їхня, ранiше чутлива совiсть,
що змушувала їх колись з жахом вiдвертатися вiд подiбних
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сцен, притуплюється i грубiє, людина з жадiбною цiкавiстю
зосереджується на розтлiннi.

Чимало популярних сьогоднi у свiтi розваг навiть серед
так званих християн, призводять до того ж наслiдку, що й
язичницькi. Серед них, практично, майже не залишається та-
ких, якi не використовувалися б сатаною, щоб губити душi.
За допомогою драматичних творiв вiн упродовж вiкiв збуджує
пристрастi, прославляючи розпусту. Вiн використовує навiть
оперу з її чарiвною музикою та привабливими декорацiями,
а особливо маскаради, танцi, картярськi столи, аби зламати
моральнi обмеження i вiдчинити дверi чуттєвим насолодам.
У кожному розважальному закладi, де лише людина заохочує
i пiдтримує свою гордiсть чи потурає апетитовi, де людина
здатна забути про Бога i втратити з поля зору вiчнiсть, сатана
сковує душi своїми ланцюгами.

«Понад усе ... серце своє бережи, — радить премудрий Со-
ломон, — бо з нього джерела життя» (Прип.4:23). «Бо як вiн
думає в серцi своїм, таким вiн є» (Прип.23:7). Серце повин-
но вiдновитися божественною благодаттю, iнакше даремними
будуть усi зусилля домогтися чистоти життя. Хто намагається
сформувати благородний, доброчесний характер незалежно вiд
благодатi Христа, той будує свiй дiм на хиткому пiску. Пiд[441]
час грiзної бурi спокус вiн неодмiнно впаде. Молитвою кожної
душi має стати прохання Давида: «Серце чисте створи менi,
Боже, i тривалого духа в менi вiднови» (Псал.51:12). Приче-
тнi до небесного дару, ми повиннi прямувати до досконалостi,
«силою Божою через вiру» (1Петр. 1:5).

Але й ми самi повиннi чинити опiр спокусi. Хто не бажає
стати жертвою сатанинських спокус, той повинен добре охоро-
няти усi пiдступи до власної душi; уникайте, щоб не читати,
не дивитися i не слухати того, що може навiяти нечистi думки.
Не можна дозволяти своїм думкам зупинятися на темах, за-
пропонованих противником душ. «Пiдперезавши крижi розуму
вашого, — радить апостол Петро, — та бувши тверезi... не при-
стосовуйтесь до попереднiх пожадливостей вашого невiдання,
але за прикладом Святого, Який покликав вас, i самi будьте
святi в усiх ваших вчинках» (1Петр.1:13-15). Апостол Павло
говорить: «Що тiльки правдиве, що тiльки чесне, що тiльки
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справедливе, що тiльки чисте, що тiльки любе, що тiльки гi-
дне похвали, що тiльки чеснота i похвала, — про те думайте!»
(Филп.4:8). Це потребує ревної молитви i щохвилинної пиль-
ностi. Ми маємо потребу в постiйнiй допомозi Святого Духа,
Котрий спрямовує нашi думки до небесних iстин i привчає
розум зосереджуватись на тому, що чисте й святе. Старанно
дослiджуйте Боже Слово. «Як юнак держатиме стежку свою
у чистотi? — Як дотримуватиметься Твоїх слiв». «Я заховав
Твоє Слово, — говорить псалмист, — в серцi своїм, щоб менi
не грiшити проти Тебе» (Псал. 119:9,11).

Грiх Iзраїлю на Ваал-Пеорi накликав Божi суди на увесь на-
род, i хоча сьогоднi подiбнi грiхи можуть негайно не каратись,
однак розплата за них прийде неодмiнно. «Якщо хто зруйнує
храм Божий, того покарає Бог» (1Кор.З:17). Природа передба-
чає жахливi покарання за усi злочини, — кара рано чи пiзно
спiткає кожного грiшника. Саме цi грiхи бiльше, нiж будь-якi
iншi, призвели людський рiд до страшного виродження, хвороб
i страждань, стали прокляттям для свiту. Люди можуть прихо-
вати свої грiхи вiд ближнiх, однак змушенi будуть пожинати
вiдповiднi плоди: страждання, хворо- би, слабоумство i смерть. [442]
А пiсля цього життя чекає ще суд i вiдплата вiчного покаран-
ня. «Тi, котрi чинять таке, не вспадкують Царства Божого», а
разом iз сатаною та лихими ангелами будуть вкинутi в «озеро
вогняне», яке стане «другою смертю» (Гал.5:21; Вiдкр.20:14).

«Бо з вуст чужої жiнки витiкають солодощi; i маснiшi вiд
оливи слова її, але, як полин, гiркi її наслiдки; гострi, як меч
обосiчний» (Прип.5:3-4). «Вiддали ти вiд неї дорогу свою i не
наближайсь до дверей її дому, щоб честi своєї ти не вiддав
iншим, а рокiв своїх — жорстоким, щоб чужi не насичувались
здоров’ям твоїм; i трудами твоїми у чужому домi! I ти будеш
стогнати наприкiнцi, як знеможуться твої сили i тiло» (в. 8-
11). «Бо дiм її веде до смертi... Нiхто, хто заходить до неї, не
повертається» (Прип.2:18-19). «У глибинах шеолу — запрошенi
нею!» (Прип.9:18). [443]



Роздiл 42. Повторення Закону

За основу цього роздiлу взято книгу Второзаконня, роздiли
4-6; 28

Господь оголосив Мойсеевi про наближення того часу, коли
iзраїльський народ заволодiє Ханааном; пророк, муж вже похи-
лого вiку, стоячи на узгiр’ї, з якого було видно рiку Йордан та
Обiтований край, з величезною цiкавiстю дивився на спадок
свого народу. Можливо, вирок за вчинений ним у Кадешi грiх
буде скасований? Вiн щиро благав Бога: «Владико Господи,
— Ти почав показувати слузi Своєму велич Свою та потужну
Свою руку! Бо який iнший Бог на небi чи на землi спромiгся
б здiйснити дiла, як Твої великi вчинки? Тож дозволь перейти
та побачити той гарний край, що на тiм боцi Йордану, отi
прекраснi гори та Ливан!» (Втор.З:24-27).

Мойсей отримав вiдповiдь: «Досить з тебе. Не говори Менi
бiльше про це! Вийди на верхiв’я гори Пiсгi, й пiдведи свої очi
на захiд, i на пiвнiч, i на пiвдень, i на схiд; i добре подивись,
бо за Йордан ти не перейдеш!»

Без жодних нарiкань Мойсей пiдкорився Божому повелiн-
ню. Тепер головним об’єктом його хвилювань i тривог був
Iзраїль. Хто ще так пiклуватиметься про його добробут, як вiн?
З глибини сповненого туги i тривоги серця вiн знову молився:
«Нехай Господь, Бог духiв i кожного тiла, поставить над грома-
дою чоловiка, щоб виступав i йшов перед ними, i щоб виводив
i вводив їх, i щоб не була Господня громада, як отара, що не
має пастуха» (Числ.27:16)[444]

Господь почув молитву Свого раба i сказав йому: «Вiзьми
собi Iсуса Навина, мужа, що має в собi Духа, i поклади свою
руку на нього. Постав його перед священиком Елеазаром та
перед усiєю громадою, i передай йому свою владу на їхнiх очах,
й придiли йому своєї гiдностi, щоб чула уся громада Iзраїлевих
синiв» (в. 18-20). Iсус Навин давно допомагав Мойсеевi; був

430



Повторення Закону 431

мудрим, здiбним та вiрним мужем, тому саме вiн був обраний
його наступником.

Через покладання рук Мойсеєм Iсус Навин був вiдокрем-
лений на служiння в якостi вождя Iзраїлю. Ця сцена, що су-
проводжувалась урочистим виголошенням постанов i законiв,
справила на народ велике враження. Iсус був допущений до
участi в урядуваннi. Мойсей оголосив громадi слова Господнi,
сказанi Ним про Iсуса Навина: «I стане вiн перед священиком
Елеазаром, а той запитає про нього вироку урiму перед Госпо-
дом. I за наказом його вони виходитимуть, i за наказом його
входитимуть — вiн та всi Iзраїлевi сини з ним, уся громада»
(в.21-23).

Перш нiж залишити посаду вождя Iзраїлю, Мойсей отри-
мав Наказ ще раз нагадати людям iсторiю їхнього визволення
з Єгипту i подорожувань по пустелi, а також повторити Закон,
проголошений на Синаї. Коли цей Закон був даний, лише де-
котрi з теперiшньої громади були достатньо дорослими, щоб
усвiдомити величну урочистiсть тiєї подiї. Оскiльки незабаром
вони мали перейти через Йордан та заволодiти обiтованим
краєм, Бог бажав знову нагадати їм вимоги Свого Закону, за-
кликавши до послуху, як необхiдної умови їхнього добробуту.

Мойсей став перед народом, щоб виголосити останнi слова
застереження та повчання. Його обличчя сяяло святим свiтлом.
Хоч волосся з лiтами побiлiло наче снiг, та постава залишалася
стрункою, а вираз обличчя свiдчив про силу й здоров’я; його
очi були чистими i ясними. Це була важлива подiя, i Мойсей з
глибоким почуттям змалював любов i милосердя Всемогутньо-
го Захисника.

«Спитай-но про давнi часи, що були перед тобою, вiд того
дня, коли Бог створив людину на землi, й вiд одного краю не-
бес i аж до другого, — чи вiдбувалось колись щось таке велике,
як ця велика подiя, або чи було чути щось подiбне! Хiба чув [445]
народ голос Бога, що говорив iз полум’я вогню, як чув ти i
залишився живим? Або хiба пробував якийсь бог прийти; щоб
вибрати собi народ з-помiж iншого народу досвiдом, ознаками
й чудесами, вiйною та потужною рукою, i простягнутим раме-
ном та страхiттям великим, як усе це зробив вам Господь, Бог
ваш, у Єгиптi перед вашими очима? Тобi воно було показане,
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щоб ти зрозумiв, що Господь — то Бог, i немає iншого, крiм
Нього».

«Не через численнiсть вашу мiж iншими народами Господь
уподобав та вибрав вас, бо ж ви найменший з усiх народiв, але
з Господньої любовi до вас, щоб здiйснити клятву, якою Вiн
клявся вашим батькам, Господь вивiв вас потужною рукою, i
визволив вас iз дому неволi, з руки фараона, царя єгипетського.

Знай же, що Господь, Бог твiй, — то правдивий Бог, Бог вiр-
ний, що дотримується Заповiта та милостi до тих, хто любить
Його та дотримується Його Заповiдi на тисячi поколiнь» (Втор.
7:7-9).

Ранiше iзраїльтяни були готовi звалити всю вину за свої
бiди на Мойсея, але тепер їхнi пiдозри, нiби вiн керувався
гордiстю, честолюбством або егоїзмом, розвiялись, i вони з
довiрою сприйняли його слова. Мойсей дуже сумлiнно вказав
їм на їхнi помилки та беззаконня їхнiх батькiв. Вони часто
були нетерплячими i непокiрними через те, що їм довелося
довго блукати пустелею, але не Господь був винний у затримцi.
Вiн був засмучений ще бiльше, нiж вони, через те, що не
змiг вiдразу запровадити їх до обiтованого краю i тим самим
показати перед усiма народами Свою могутнiсть, виявлену
у звiльненнi Свого народу. Через недовiр’я до Бога, через
гордощi та вiдсутнiсть вiри iзраїльтяни не були готовими увiйти
до Ханаану. Такими вони аж нiяк не могли зарекомендувати
себе народом, Богом якого є Господь, тому що не володiли
рисами, притаманними характеру Бога — чистотою, милiстю i
добротою. Якби їхнi батьки з вiрою пiдкорилися наказам Бога,
виконували Його повелiння та ходили шляхом Його постанов,
вони давно б уже оселилися в Ханаанi i жили там як святий,
щасливий та процвiтаючий народ! Їхня затримка з входом до
обiтованого краю ганьбила Бога, применшуючи Його славу в
очах навколишнiх народiв.[446]

Мойсей, котрий розумiв природу i значення Божого Закону,
запевнив народ у тому, що жодний iнший народ не має таких
мудрих, справедливих i милосердних Заповiдей, якi були данi
євреям. Дивiться, — сказав вiн, — я вас навчав постановам та
законам, як заповiдав менi Господь, Бог мiй, щоб ви дотримува-
лись їх у тому краї, куди ви йдете, щоб зайняти його. Бережiть
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i виконуйте їх, бо це мудрiсть ваша та ваш розум перед очима
народiв, якi слухатимуть про усi цi постанови та й скажуть:
«Справдi, це мудрi i розумнi люди — цей великий народ».

Мойсей пригадав громадi той день, коли усi вони стояли
перед лицем Господа, їхнього Бога при Хоривi. Далi Вiн за-
питав євреїв: «Бож де на свiтi є такий великий народ, до кого
Бог був би так близько, як є Господь Бог наш, кожного разу, як
ми кличемо до нього? I де є такий великий народ, що мав би
такi справедливi постанови й закони, як увесь той Закон, що
я даю вам сьогоднi?» Такi запитання можна i сьогоднi задати
сучасному Iзраїлю. Закони, данi Богом Його народовi в дав-
нину, були мудрiшими, кращими й гуманнiшими, нiж закони
сучасних найцивiлiзованiших держав свiту. Людськi закони
мають вiдбиток слабкостi та пристрастi невiдновленого серця,
у той час, як на Божому Законi — печатка божественностi.

«А вас Господь узяв i вивiв iз залiзної гутничої печi, — об’-
вив Мойсей, — щоб ви стали Його власним народом». Такими
чудовими словами був описаний край, в який вони мали незаба-
ром увiйти i який за умови послуху повинен був стати їхньою
власнiстю. Якими зворушливими були, напевно, цi слова для
Iзраїлю ще й через те, що той, котрий так яскраво змалював
їм благословення омрiяного доброго краю, не мiг через грiх
роздiлити спадщини свого народу. «Бо Господь, Бог твiй, вво-
дить тебе до краю хорошого», не такого, «як єгипетський край,
звiдки ви вийшли, де ти сiяв насiння своє й поливав руками, як
овочi в городi. Земля, в яку оце маєш увiйти, щоб заволодiти
нею — це край гiр та долин, — земля, яка п’є воду iз небесного
дощу»; «у край водних потокiв, джерел та пiдземних вод, що
б’ють на рiвнинах й на горах; у край пшеницi, ячменю й ви-
нограду, фiги i гранат; у край оливкових дерев, олiї та меду; [447]
у край, де з достатком будеш їсти хлiб i нiчого не забракне
тобi; у край, де залiзнi рудовища i де з гiр добуватимеш мiдь».
«Край, що про нього дбає Господь, Бог твiй, завжди на ньому
очi Господа, Бога твого, вiд початку року аж до кiнця року»
(Втор.8:7; 11:10-11; 8:7-9; 11:12).

«Як же приведе тебе Господь, Бог твiй у землю, про яку
клявся батькам твоїм, Авраамовi, Iсааковi та Якову, щоб дати
тобi великi та гарнi мiста, яких ти не будував, та доми, повнi
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всякого добра, яких ти не нагромадив; i викопанi колодязi,
яких ти не копав; виноградники та оливковi гаї, яких ти не
садив, i будеш їсти й наситишся, — вважай тодi, щоб ти не
забув Господа». «Вважайте, щоб не забули ви Заповiту Господа,
вашого Бога... Бо Господь, Бог твiй, — палаючий огонь, Бог
ревнивий» (Втор. 6:10-12; 4:23-24).

Коли ж iзраїльтяни чинитимуть лихе в очах Господа, то,
за словами Мойсея: «незабаром конче загинете в краю, на
вспадкування якого ви переходите Йордан».

Повторивши Закон перед усiм народом, Мойсей завершив
працю над записом усiх законiв, постанов, заповiдей, якi дав
йому Бог, а також усiх розпоряджень щодо системи жертво-
приношень. Книга, що мiстила всi цi записи, була передана
вiдповiдним мужам i дбайливо зберiгалася в Ковчезi. Однак
великий вождь усе ще побоювався, що люди можуть вiдiйти
вiд Бога. У величних, зворушливих словах вiн запропонував
їм благословення, котрi вони отримають за умови послуху, або
прокляття — як результат беззаконня.

«Якщо уважно будеш слухати голос Господа, Бога твого,
старанно додержуючись виконання усiх Його Заповiдей, що
я наказую тобi сьогоднi... Благословенний ти будеш в мiстi,
i благословенний на полi! Благословенний плiд лона твого,
i плiд твоєї землi, i плiд худоби твоєї... Благословенний твiй
кошик i дiжа твоя! Благословенний ти у входi своїм, i благо-
словенний у виходi своїм! Господь так учинить, що вороги
твої, якi повстануть проти тебе, будуть розбитi перед тобою...
Господь накаже Своєму благословенню бути з тобою в коморах
твоїх та в усьому, чого доторкнеться рука твоя» (Втор.28:1-8).

«Коли ж не будеш слухатися голосу Господа, Бога твого,
щоб додержуватись виконання усiх Його Заповiдей та поста-[448]
нов, що я сьогоднi заповiдаю тобi, то прийдуть на тебе всi тi
прокляття i досягнуть тебе». «I станеш ти страхiттям, приказ-
кою та посмiховиськом серед усiх народiв, до яких вiдпрова-
дить тебе Господь». I розпорошить тебе Господь серед усiх
народiв вiд кiнця землi й аж до кiнця землi; ти служитимеш
там iншим богам, яких не знав анi ти, анi батьки твої, — дереву
та каменю. Та й помiж тими народами не матимеш спокою, i
не буде мiсця споминку для стопи твоїх нiг. Господь дасть тобi
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там серце лякливе, i згасатимуть очi твої й умлiватиме душа. I
буде життя твоє висiти на волосинцi перед тобою; ти боятиме-
шся вдень та вночi i не будеш певний за своє життя. Уранцi ти
скажеш: «О, якби настав вечiр!», а ввечерi говоритимеш: «О,
якби ранок!» — вiд страху серця твого, та вiд усього того, що
побачать очi твої.

Натхнений пророчим духом, дивлячись у глибину вiкiв,
Мойсей змалював жахливi сцени остаточного падiння Iзраї-
лю як нацiї та зруйнування Єрусалима римськими вiйськами:
«Господь пiдiйме проти тебе народ iздалека, з кiнця землi, що
злетить на тебе, мов орел; народ, мови якого ти не розумi-
єш; народ жорстокий, що не зважатиме на старих i не має
милосердя до дiтей».

За цiлi столiття вперед вiн живо змалював картину цiлко-
витого спустошення обiтованої землi та жахливих страждань
народу, якi матимуть мiсце через багато столiть пiд час облоги
Єрусалима Титом. «Вiн буде жерти плiд твоєї худоби i врожаї
твоєї землi, аж поки не знищить тебе... Вiн стане облогою
навколо усiх твоїх мiст, аж поки не впадуть по всiй твоїй країнi
високi й укрiпленi мури... Ти їстимеш плiд лона свого, тiло
синiв та дочок своїх, яких дав тобi Господь, Бог твiй, пiд час
облоги та в утиску, яким буде гнобити тебе твiй ворог». «Най-
нiжнiша й найделiкатнiша мiж вами жiнка, яка через пещення
та нiжнiсть не наважувалася ступити босою ногою на землю,
дивитиметься з-пiд лоба на свого коханого чоловiка й на дiтей
своїх, що має народити, — бо вона з’їсть їх потайки через брак
усього пiд час облоги та в утиску, яким буде гнобити тебе твiй
ворог у мiстах твоїх».

Мойсей закiнчив свою промову такими вражаючими сло-
вами: «Сьогоднi взяв я за свiдкiв проти вас небо й землю, [449]
— життя i смерть пропоную я вам, благословення й прокляття.
Вибирай життя, щоб жив ти та потомство твоє; щоб любив
Господа, Бога твого, щоб слухався голосу Його та прихиливсь
до Нього; бо ж Вiн життя твоє, i довгота днiв твоїх, щоб жити
на землi, яку Господь поклявся дати батькам твоїм: Авраамовi,
Iсааковi та Якову» (Втор.30:19-20).

Аби цi iстини нiколи не стерлися зi свiдомостi народу, ве-
ликий вождь втiлив їх у слова священної поезiї. Ця пiсня має
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не лише iсторичний, а й пророчий характер. У нiй, крiм згадки
про те, як чудово ставився Бог до Свого народу в минулому,
мiститься передвiщення великих подiй майбутнього, остато-
чної перемоги вiрних при Другому пришестi Христа у силi
та славi. Людям було наказано вивчити напам’ять слова цього
поетичного твору, в якому описується iсторiя Iзраїлю, i навчати
своїх дiтей та їх нащадкiв. Цей твiр виконували всi разом пiд
час богослужiнь; люди, зайнятi щоденною працею, повиннi
були повторювати його слова. Обов’язком батькiв було закарбу-
вати слова цiєї пiснi у сприйнятливих дитячих умах, аби вони
нiколи не забулися.

Через те, що iзраїльтяни особливим чином мали бути хоро-
нителями i шанувальниками Божого Закону, то необхiдно було
закарбувати в їхнiй свiдомостi, а також в свiдомостi їхнiх дiтей
та внукiв значення Божих постанов i важливiсть їх виконання.

Щодо Своїх постанов Господь звелiв: «Ти пильно навчати-
меш цьому дiтей своїх, i говоритимеш про них, як сидiтимеш
удома, i коли йтимеш дорогою, коли лежатимеш, i коли вста-
ватимеш... I напишеш їх на одвiрках дому свого й на воротах
своїх».

Коли в майбутньому дiти запитали б: «Що це за свiдоцтва,
постанови й закони, що вам дав Господь, Бог наш?» — тодi
батьки повиннi були розповiсти їм iсторiю милостивого став-
лення Бога до них, а також як Господь визволив їх, щоб вони
могли дотримуватися Його Закону, особливо наголошуючи:
«Наказав нам Господь виконувати усi цi постанови з поша-
ни до Господа, Бога нашого, щоб було добре нам в усi днi, i
щоб зберегти нас при життi, як i до сьогоднi. I буде ця наша
праведнiсть у тому, що будемо пильнувати i виконувати усi
цi Заповiдi перед лицем Господа, Бога нашого, як Вiн наказав
нам».[450]



Роздiл 43. Смерть Мойсея

За основу цього роздiлу взято книгу Второзаконня, роздiли
31-34

Вiдносини Бога з Його народом — вражаючий приклад
того, як Божа любов i милiсть поєднуються iз суворою та
неупередженою справедливiстю. Прикладом цього є iсторiя
єврейського народу. Бог злив великi благословення на Iзра-
їль. Нiжна любов Божа до нього змальована зворушливими
словами: «Як орел манить (до злету) своїх малят i ширяє над
своїми малятами, крила свої простягає, пiдхоплює їх i носить
на раменi крилатiм своїм, — так Господь провадив його». I
водночас вiдомо, як швидко й суворо були покаранi iзраїльтяни
за свої переступи!

Безмежна Божа любов виявила себе в дарi Його Єдиноро-
дного Сина, Котрий викупив грiшний рiд. Христос прийшов
на землю, щоб показати людям характер Свого Отця; кожний
Його вчинок свiдчив про божественну нiжнiсть i спiвчуття. I
все ж Сам Христос сказав: «Доки небо i земля не минеться, жо-
дна йота, жоден значок в Законi не минеться» (Матв.5:18). Той
самий голос, котрий так терпляче й з любов’ю благає грiшника
прийти до Нього, щоб придбати прощення i мир, в день суду
звернеться до тих, котрi вiдкинули Його милiсть, з наказом:
«Iдiть вiд Мене, проклятi» (Матв.25:41). У Бiблiї Бог постає не
тiльки як нiжний Отець, а й як справедливий Суддя. Хоча Вiн
любить милувати, «вибачає провину, переступ i грiх», однак
Господь «не вважає чистим винуватого» (Вих.34:7). [451]

Великий Правитель народiв проголосив, що Мойсей не
запровадить iзраїльський народ до обiтованого краю, i, не-
зважаючи на щирi благання, Божий слуга не змiг домогтися
скасування винесеного Богом вироку! Мойсей розумiв, що по-
винен померти, однак нi на хвилину не переставав пiклуватися
про Iзраїль. Вiн вiрно виконував свiй обов’язок, готуючи народ
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до вступу в обiцяний спадок. За божественним наказом Мой-
сей та Iсус направлялись у Скинiю, а в той час хмарний стовп
знявся i зупинився над входом до неї. Тут в урочистiй обста-
новцi подальша турбота про iзраїльський народ була доручена
Iсусовi Навину. Мiсiя Мойсея як вождя народу завершилася.
Та навiть тепер вiн забув про себе, продовжуючи пiклуватись
про iнтереси народу. У присутностi всiєї громади Мойсей звер-
тається до свого наступника в Iм’я Боже зi словами святого
пiдбадьорення: «Будь сильний i вiдважний, бо саме ти впрова-
диш Iзраїлевих синiв до краю, про який Господь клявся їхнiм
батькам, що дасть її їм». Потiм, звертаючись до старiйшин i
начальникiв народу, вiн урочисто звелiв їм вiрно виконувати
усе, що Бог проголосив через нього.

Дивлячись на цього, похилого вiку мужа, котрий незабаром
мав залишити їх, люди, з новим, глибоким почуттям вдячностi
згадували його батькiвську лагiднiсть, мудрi поради i невтом-
ну працю. Як часто, коли грiхи iзраїльтян накликали на них
справедливi Божi суди, Господь вислуховував молитви Мойсея
та милував їх. Горе людей ставало ще бiльшим через докори
сумлiння. З гiркотою вони згадували, як їхнє свавiлля спрово-
кувало Мойсея до грiха, через який вiн повинен тепер померти.

Розлука з улюбленим вождем стала для Iзраїля значно бiль-
шим докором, нiж той, який вони могли б отримати, якби
Мойсей залишився живим i продовжував своє служiння. Бог
бажав, аби вони засвоїли науку, що не слiд робити життя май-
бутнього вождя таким же тяжким, яким було життя Мойсея.
Бог промовляє до Свого народу через благословення, якi люди
отримують; але якщо ними нехтують, Вiн промовляє до них
iншим чином — позбавляє благословень, щоб вони побачили
власнi грiхи i всiм серцем навернулися до Нього.[452]

Того самого дня Мойсей отримав вказiвку: «Зiйди на гору
Аварiм, на гору Нево... i подивись Ханаанський край, що Я
даю Iзраїлевим синам на володiння. Ти помреш на горi, ку-
ди вийдеш, i приєднаєшся до свого народу». Пiдкоряючись
божественному повелiнню, Мойсей часто залишав табiр для
спiлкування з Богом; але тепер на нього чекало нове, невiдоме
доручення. Вiн повинен був вiдiйти i вiддати своє життя в руки
Творця. Мойсей знав, що помиратиме один. Жоден зi земних
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друзiв не повинен був прислуговувати йому в останнi хвилини
його життя. Те, що чекало на нього попереду, було опови-
те таємницею, викликало страх, заставляло здригатися серце.
Найтяжчим випробуванням для нього була розлука з народом,
який був об’єктом його турботи й любовi — народом, з котрим
вiн давно вже поєднав свої iнтереси i життя. Однак Мойсей
звик покладатися на Бога, а тому з повною вiрою вручив себе
i свiй народ пiд опiку Божої любовi та милостi.

Мойсей стояв востаннє серед зiбрання. Знову Святий Дух
зiйшов на нього, i в найпiднесенiших, найзворушливi- ших
словах вiн виголосив благословення над кожним поколiнням, а
наприкiнцi поблагословив усю громаду:

«Нема такого, як Бог, Єшуруна!
Вiн летить по небу на помiч тобi,

у Своїй величi рухається на хмарах.
Прибiжище твоє — Бог Предвiчний,

ти в вiчних раменах Його.
Вiн прогнав ворога перед тобою, i сказав: Знищ!

I живе Iзраїль безпечно, самотно,
вiн джерело Якова в землi багатiй хлiбом i вином,

де з неба скрапує роса.
Ти блаженний, Iзраїлю!

Котрий iнший народ, якого спасає Господь, як тебе?
Вiн Щит допомоги твоєї».

(Втор.ЗЗ:26-29)

Мойсей залишив громаду i на самотi мовчки попрямував
до гiрської вершини, вийшов «на гору Нево, на верхiв’я Пiс-
гi». Стоячи на вершинi, вождь ясним поглядом споглядав

чудову картину, що вiдкрилася перед ним. Далеко на заходi [453]
виблискували блакитнi води Великого моря; на пiвночi, на фонi
неба пiдносилась гора Єрмон, на сходi — плоскогiр’я Моава, а
за ним Башан — мiсце трiумфу Iзраїлю; на пiвдень вiд нього
розкинулася пустеля їхнiх довгих мандрувань.

Мойсей згадував своє, повне мiнливостей i труднощiв, жи-
ття, вiдколи вiдмовився вiд почестей двору i перспективи очо-
лити єгипетське царство, поєднавши таким чином свою долю
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з вибраним Божим народом. У пам’ятi воскресли спогади про
довгi роки, проведенi в пустелi з отарами Їтро, про з’явлення
Ангела в палаючому кущi i, нарештi, своє покликання стати
визволителем Iзраїлю. Знову i знову в його уявi поставали
могутнi чудеса, якi вчинив Бог задля вибраного народу; вiн
згадував приклади довготерпiння та милостi Господа, виявленi
протягом усiх рокiв блукань i непокори. Недивлячись на все
те, що Бог вчинив для них, незважаючи на особистi молитви i
працю Мойсея, лише двоє з великої кiлькостi людей, котрi до-
рослими вийшли з Єгипту, виявилися достойними, щоб увiйти
до обiтованого краю. Нинi, пiдбиваючи пiдсумки своєї працi,
Мойсеевi здавалось, що усе його життя, сповнене Випробувань
i жертовностi, прожите майже даремно.

Однак Мойсей не жалкував, що йому довелося нести такий
життєвий тягар. Вiн знав, що його мiсiя i праця були покладенi
на нього Самим Богом. Коли вперше вiн був - покликаний стати
вождем Iзраїлю, щоб визволити його вiд рабства, то намагався
уникнути цiєї вiдповiдальностi, але, взявшись за справу, вже
не думав про те, як позбутися тягаря. Навiть коли Господь
запропонував звiльнити його, знищивши бунтiвний Iзраїль,
Мойсей не мiг з цим погодитися. Хоч, дiйсно, випробування
були великими, вiн разом з тим бачив особливi ознаки Божої
прихильностi; пiд час перебування в пустелi вождь отримав
багатий досвiд, став свiдком проявiв Божої сили i слави, пiзнав
Його любов. Вiн вiдчував, що зробив мудрий вибiр, вирiшив-
ши краще страждати з Божим народом, нiж насолоджуватися
дочасними грiховними задоволеннями.

Коли вiн оглядався на своє минуле життя, як вождя Божого
народу, вiн зрозумiв, що один неправильний вчинок може зi-[454]
псувати усе. О, якби вдалося викреслити цей грiх, то й смерть
не була б страшною. Мойсей був впевнений: усе, чого вимагав
Бог, це розкаяння i вiри в обiтовану Жертву; вiн знову визнав
свiй грiх, благаючи прощення в Iм’я Iсуса.

Тепер, як у панорамi, Мойсей побачив обiтований край.
Йому було показано кожний куточок країни; ця картина поста-
ла перед його захопленим поглядом ясно й чiтко, в усiй своїй
красi, а не в тьмяних i непевних обрисах туманної далечини.
Вiн бачив обiтовану землю не такою, якою вона була на той
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час, а якою мала стати пiсля того, як стане благословенною
спадщиною Iзраїля. Здавалось, що вiн бачить другий Едем
з його горами, вкритими лiванськими кедрами, оливковими
деревами, пагорбами, що духмянiють виноградними лозами,
широкими родючими зеленими рiвнинами з барвистими квi-
тами; а ось тропiчнi пальми, там золотiють хвилюючись вiд
подиху вiтру лани пшеницi та ячменю; залитi сонцем долини
наповненi дзюрчанням струмкiв та спiвом пташок; вiн бачив
прекраснi мiста i чудовi сади, повноводнi, як моря, озера; на
схилах пагорбiв було видно отари овець, що паслися, i навiть
схованi серед скель рої диких бджiл, якi з дружнiм дзижчанням
збирали свої скарби. Ця земля справдi була такою, як, натхне-
ний Божим Духом, Мойсей змалював Iзраїлевi: «Благословенна
Господом земля... найцiннiшими дарами з неба, з росами та з
безоднями, що лежать унизу, i з дарами врожаю вiд сонця... i
з дарами вiдвiчних пагорбiв, i усiма скарбами землi, що в її
надрах» (Bmop.33:13-16).

Мойсей бачив, як вибраний народ оселиться в Ханаанi, i
кожне поколiння матиме свої володiння. Йому була показана
подальша їхня iсторiя пiсля замешкання в обiтованому краї
— довга сумна iсторiя вiдступництва та покарання. Вiн бачив,
як через власнi грiхи люди будуть розпорошенi серед язичникiв
i як слава вiдiйде вiд Iзраїлю: його чудовi мiста лежатимуть
у руїнах, а народ перебуватиме в чужоземному полонi. Вiн
бачив, як євреї знову повернуться до землi своїх батькiв i,
врештi-решт, опиняться пiд владою Риму.

Мойсеевi було дозволено зазирнути в глибину вiкiв i по-
бачити Перший прихiд нашого Спасителя. Вiн бачив Iсу- са [455]
— Немовля з Вiфлеєму, чув ангельськi хори, якi радiсно про-
славляли Бога, закликаючи до миру на землi. Вождь Iзраїлю
спостерiгав на небi зiрку, яка привела мудрецiв зi Сходу до
Iсуса; яскраве свiтло наповнило його душу, коли вiн прига-
дав пророчi слова: «Сходить зоря вiд Якова, i пiдiймається
берло з Iзраїля» (Числ.24:17). Перед його зором пройшли сце-
ни скромного життя Iсуса в Назаретi, Його служiння любовi,
спiвчуття i зцiлення; з гiркотою вiн зрозумiв, що сповнений
гординi, втративши вiру, вибраний народ вiдкине Христа. Вiн
здивовано слухав хвалькуватi запевнення iзраїльтян у тому, що
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вони звеличують Закон, тодi як насправдi вони зневажили i
вiдкинули Того, Ким цей Закон був даний. Вiн бачив, як Iсус
на Оливнiй горi, ридаючи, прощався з улюбленим мiстом. I
ось Мойсей зрозумiв, що народ, так щедро благословенний
небом, врештi-решт, буде вiдкинутий — той народ, задля якого
вiн стiльки працював, молився i жертвував, та задля якого во-
лiв, щоб його власне iм’я було стерте з Книги Життя. Коли ж
пролунали страшнi слова: «Ось дiм ваш залишається для вас
пустим!» (Матв.23:38), — серце Мойсея зазнало невимовного,
нестерпного болю, а з очей полилися гiркi сльози спiвчуття
страждаючому Божому Синовi...

Мойсей стежив за Спасителем у Гефсиманiї, бачив Його
агонiю в саду, сцени зради, знущання i бичування, а пiсля цьо-
го — розп’яття. Муж Божий бачив, що, подiбно до того, як вiн
пiднiс мiдного змiя в пустелi, так повинен бути пiднесений Син
Божий, «щоб кожний вiруючий у Нього не загинув, але мав
життя вiчне» (Йоан 3:15). З болем, обуренням i жахом Мойсей
дивився на лицемiрство та сатанинську ненависть юдейського
народу до свого Вiдкупителя, — могутнього Ангела, Котрий
провадив їхнiх батькiв. Вiн чув болiсний зойк Христа: «Боже
Мiй, Боже Мiй, — нащо Мене Ти покинув?» (Марк 15:34). Ось
вiн бачить Спасителя у новому гробi Йосифа... Здавалось, тем-
рява, вiдчай безнадiйностi оповили увесь свiт. Вiн поглянув ще
раз — i ось Iсус виходить з гробу Переможцем, пiдноситься на
небо у супроводi вiдданих Йому ангелiв та багатьох, звiльне-
них вiд смертi полонених. Вiн бачить, як вiдчиняються сяючi
ворота, щоб прий- няти Його, i сонми небожителiв вiтають[456]
свого Повелителя пiснями перемоги. Мойсеевi було вiдкрито,
що й вiн буде одним з тих, хто прислуговуватиме Спасителевi,
вiдчинить перед Ним ворота вiчностi. Вiн споглядав цю сце-
ну, i його обличчя сяяло небесним свiтлом. Якими мiзерними
здавалися тепер його випробування i жертви порiвняно з тими,
яких зазнав Божий Син! Яким легким усе це було порiвня-
но з «безмiрним багатством слави вiчної ваги» (2Кор.4:17)!
Вiн тiшився, що удостоєний хоча б незначною мiрою стати
спiвучасником Христових страждань.

Мойсей бачив учнiв Iсуса, якi проповiдували Євангелiє свi-
товi. Вiн зрозумiв, що хоч «Iзраїль за тiлом» виявився негiдним
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тiєї високої мiсiї, до якої його покликав Бог, хоч через невiрство
вiн не змiг стати свiтлом для свiту, хоч i вiдкинув милiсть Божу,
втративши благословення як Його вибраний народ, — однак
Бог не вiдкинув Авраамове насiння; тi величнi задуми, якi Вiн
бажав здiйснити через Iзраїль, все-таки повиннi були втiлитись
у життя. Кожен, хто через Христа стане дитиною вiри, вва-
жатиметься насiнням Авраама; усi вiрнi вспадкують обiтницi
Заповiту. Як i Авраам, вони були покликанi дотримуватись i
звiщати свiтовi Божий Закон та Євангелiє Його Сина. Мойсей
бачив, як свiтло Євангелiя свiтитиме через учнiв Iсуса, — тих,
«хто сидiв у темрявi» (Матв.4:16), i тисячi людей з язичницьких
земель вийдуть назустрiч Йому. Вiн тiшився, дивлячись на цю
картину процвiтання i зростання Iзраїлю.

Та ось iнша картина розгорнулася перед ним. Мойсею були
вiдкритi дiї сатани, який домiгся того, що євреї вiдкинули Хри-
ста, стверджуючи водночас про свою пошану до Закону Його
Отця. Вiн бачив, що християнський свiт також перебуватиме в
полонi обману; християни, запевняючи, що прийняли Христа,
водночас вiдкинуть Божий Закон. Вiн чув шаленi крики свяще-
никiв i старiйшин: «Геть Його! Розiпни Його! Розiпни Його!»
Тепер також з уст так званих вчителiв християнства зривається
крик: «Геть Закон!» Вiн бачив, як буде зневажатися субота,
мiсце якої займе фальшива постанова. Це знову сповнило по-
дивом i жахом Мойсея. Як можуть тi, котрi вiрили в Христа,
вiд- кинути Закон, який Вiн Сам проголосив на святiй горi? [457]
Як могли тi, котрi вважають, що бояться Бога, усунути Закон,
що є пiдвалиною Його правлiння на небi i на землi? I тут з
радiстю Мойсей зауважив, як жменька вiрних Боговi людей
вшановувала та звеличувала Божий Закон. Вiн став свiдком i
останньої великої боротьби, коли земнi правителi намагатиму-
ться знищити тих, хто дотримуватиметься Божого Закону. Вiн
бачив той час, коли Бог покарає мешканцiв землi за вчиненi
беззаконня, а тi, котрi мали страх перед Його Iменем, в день
Його гнiву будуть захованi та захищенi. Вiн чув слова Божого
Заповiту миру з тими, котрi дотримувалися Його Закону, коли
Вiн, наче грiм, проговорив зi Своєї святої оселi, i вiд Його
голосу здригалися небо й земля. Мойсей бачив Друге прише-
стя Христа у славi, воскресiння праведних для безсмертного
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життя, а також живих святих, котрi не зазнають смертi, а в
одну мить змiняться i з радiсними пiснями пiднесуться разом з
воскреслими до Божого мiста.

Ще одна картина була показана йому: земля, звiльнена вiд
прокляття, набагато прекраснiша за обiтованйй край, який щой-
но був йому показаний. Там не буде грiха i смертi. Спасеннi
народи знайдуть там свою вiчну домiвку. З невимовною радi-
стю Мойсей споглядав цю картину — на остаточне визволення,
слава якого перевершить усi його заповiтнi мрiї та сподiвання.
Земнi блукання скiнчаться назавжди i Божий Iзраїль нарештi
увiйде до чудового краю.

Видiння щезло, i перед Мойсеєм знову постала вдалинi
Ханаанська земля. Наче змучений воїн, Мойсей лiг, щоб пе-
репочити. «Там i помер... Господнiй слуга, у Моавському краї
За словом Господа. Вiн же i поховав його у долинi в Моав-
ському краї навпроти Бет-Пеору; i по цей день нiхто не знає
гробу його» (Втор.34:5-6). Багатьом з тих, котрi не бажали
прислуховуватись до порад Мойсея за його життя, пiсля смер-
тi загрожувала небезпека зробити його мертве тiло об’єктом
iдолопоклонства, якби їм стало вiдоме мiсце поховання. З цiєї
причини воно було закрите вiд людей. Це Божi Ангели по-
ховали тiло вiрного слуги Господа i охороняли його самотню
могилу.[458]

«Не появився бiльше в Iзраїлi такий пророк, як Мойсей, з
яким розмовляв Господь вiч-на-вiч; так само можна сказати
щодо всiх ознак та чудес, якi Господь посилав його чинити...
як i щодо потужної руки, i тих страшних та дивовижних чудес,
якi Мойсей чинив на очах усього Iзраїля» (Втор. 34:10-12).

Якби Мойсей не заплямував себе тим єдиним грiхом, коли,
виводячи воду зi скелi в Кадешi, вiн не вiддав славу Боговi, то
увiйшов би до обiтованого краю i був би перенесений на небо,
так i не зазнавши смертi. Та недовго довелося йому перебувати
в могилi. Сам Христос разом з ангелами, котрi поховали Мой-
сея, зiйшов з Небес, щоб воскресити Свого померлого святого.
Сатана насолоджувався власним успiхом, оскiльки примусив
Мойсея згрiшити проти Бога, зробив пiдвладним смертi. Ве-
ликий Божий супротивник заявив, що божественний вирок:
«Ти порох, — i до пороху повернешся» (Бут.3:19), дає йому
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право на померлих; що влада могили нiколи не повинна бути
зруйнована, а це означало, що усi, хто в могилах — його в’язнi,
котрi нiколи не вийдуть iз своїх похмурих в’язниць.

Вперше Христос зiйшов, щоб повернути життя померлому.
Коли Князь життя та сяючi ангели наблизилися до могили,
сатана вiдчув тривогу за своє правлiння. Вiн пiднявся зi своїми
злими ангелами на захист територiї, яку вважав власнiстю. Са-
тана з погордою хвалився, що слуга Божий став його в’язнем.
Вiн заявив, що навiть Мойсей нездатний був виконати Божий
Закон; що, привласнюючи славу, яка належала Єговi, Мойсей
вчинив той самий грiх, через який сатана був скинутий з неба,
i внаслiдок переступу став пiдвладним сатанi. Архизрадник
повторював звинувачення, якi вiн вiд початку висував проти бо-
жественного правлiння, скаржачись на Божу несправедливiсть
щодо нього.

Христос не став сперечатися iз сатаною. Вiн мiг би зви-
нуватити його у жахливих наслiдках, до яких призвiв його
обман на Небесах, що призвело до загибелi великої кiлькостi
небожителiв. Вiн мiг би вказати на брехню, сказану ним в
Едемi, яка привела до грiха Адама i накликала смерть на все
людство. Христос мiг би нагадати сатанi, що саме вiн споку- [459]
шував Iзраїля до нарiкань i непокори, через що вичерпалося
довготерпiння їхнього вождя; це сатана у слушний час приму-
сив Мойсея вчинити грiх, за який той став пiдвладним смертi.
Але Син Божий усе це залишив Своєму Отцевi, сказавши:
«Хай Господь докорить тобi!» (Юди 9). Спаситель не вступив
у суперечку зi Своїм противником, однак у той час i на тому
мiсцi розпочав Свою справу, метою якої було ослабити владу
ворога i повернути померлого до життя. Це стало доказом того,
що сатана неспроможний протидiяти верховнiй владi Божого
Сина i мало завжди служити запевненням у воскресiннi. Сатана
втратив здобич — померлий праведник житиме знову.

Внаслiдок грiха Мойсей пiдпав пiд владу сатани. Через
власнi вчинки вiн став законним в’язнем смертi, однак був
воскрешений до вiчного життя, на яке мав право в Iм’я Вiд-
купителя. Мойсей вийшов з могили прославленим i вознiсся
разом зi своїм Визволителем до Божого мiста.
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Нiколи ще справедливiсть i любов Божа, вiдкритi в жертвi
Христа, не були так вражаюче виявленi, як у Його ставлен-
нi до Мойсея. Бог не дозволив Мойсеевi увiйти до Ханаану,
цим подаючи людям урок, який не слiд забувати: Вiн вима-
гає абсолютного послуху, i людям слiд остерiгатися, аби не
приписувати собi славу, яка належить лише Творцевi. Бог не
мiг виконати прохання Мойсея, котрий бажав увiйти до спадку
Iзраїлю, однак не забув i не залишив Свого слуги. Небесний
Отець розумiв страждання, яких зазнав Мойсей; Ним вiдзна-
чений кожний вчинок його вiрного служiння впродовж довгих
рокiв боротьби i випробувань. На вершинi Пiсгi Бог покликав
Мойсея до спадщини, незрiвнянно прекраснiшої, нiж земний
Ханаан.

На Горi Переображення Мойсей з’явився разом з Iллею,
який був живим взятий на небеса. Отець послав їх до Свого
Сина як носiїв свiтла та слави. Таким чином, те, про що просив
у молитвi Мойсей багато столiть тому, нарештi здiйснилося. Вiн
стояв на прекраснiй горi серед спадку свого народу, свiдкуючи
про Того, в Кому зосередились усi обiтницi Iзраїлю. Це остання
сцена, вiдкрита для очей смертних в iсторiї цього мужа, так
високо вшанованого небесами.[460]

Мойсей був прообразом Христа. Вiн сам сказав Iзраїлю:
«Пророка з-посеред тебе, з братiв твоїх, такого, як я, поста-
вить тобi Господь, Бог твiй, — Його будете слухати» (Втор.
18:15). Бог вважав за потрiбне виховати Мойсея в школi страж-
дань i бiдностi, перш нiж вiн буде готовий впровадити Iзраїль
до земного Ханаану. У Божого Iзраїлю, що направляється до
Небесного Ханаану, Вождем є Той, Котрий не має потреби в
людськiй пiдготовцi, за допомогою якої вiн був би готовий до
виконання божественної мiсiї. Вiн досяг «досконалостi через
страждання... Бо як Сам Вiн перетерпiв, бувши спокушуваним,
то може й спокушуваним допомогти» (Євр.2:10,18). Хоч наш
Вiдкупитель не виявив людської слабкостi та недосконалостi,
однак Вiн помер, аби дати нам право увiйти до обiтованого
краю. «I Мойсей був вiрний в усьому домi Його, як слуга, для
засвiдчення того, про що мало бути звiщено пiзнiше. Христос
же, — як Син у домi Його, а дiм Його — ми, якщо тiльки збере-
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жемо непохитне довiр’я i похвалу надiї аж до кiнця» (Євр.3:5
- 6). [461]



Роздiл 44. Перехiд через Йордан

За основу цього роздiлу взято книгу Iсуса Навина, роздiли
1-5:12

Iзраїльтяни глибоко тужили за своїм померлим вождем.
Протягом 30 днiв проводились особливi служiння, якими вша-
новувалась пам’ять про нього. Лише тепер, коли Мойсея не
стало, вони до кiнця усвiдомили значення його мудрих порад,
батькiвську лагiднiсть i непохитну вiру. З новим, не знаним
досi почуттям вдячностi, вони згадували дорогоцiннi науки, якi
вiн викладав їм при життi.

Мойсей помер, але його вплив i далi вiдчувався серед наро-
ду. Пам’ять про його святе, безкорисливе життя мала надовго
зберiгатися в душах людей, як нiме, але переконливе свiдчення,
яке було покликане змiнювати життя навiть тих, якi за життя
пророка нехтували його словами. Подiбно до того, як промiння
сонця, що вже сховалося за гори, ще довго освiтлює гiрськi
вершини, так i дiяння святих, чистих i благородних мужiв ще
довго посилають своє свiтло для свiту, хоча самi вони давно
зiйшли у могилу. їхнi вчинки i слова, їхнiй приклад житимуть
вiчно: «...У вiчнiй пам’ятi праведний буде!» (Псал. 111:6).

Хоча люди вельми сумували з приводу великої втрати, однак
iзраїльтяни знали, що не залишенi напризволяще. Хмарний
стовп удень, а вогняний — уночi спочивав над Скинiєю на знак
того, що Бог i надалi буде їхнiм Провiдником та Помiчником,
якщо вони ходитимуть дорогами Його Заповiдей.[462]

Iсус Навин став тепер визнаним вождем Iзраїлю. Вiн був
передусiм вiдомий, як мужнiй воїн; а його обдарування та че-
сноти мали виняткове значення саме на даному етапi iсторiї
народу. Вiдважний, рiшучий, наполегливий, вправний, непiд-
купний, позбавлений егоїстичних iнтересiв у пiклуваннi про
тих, котрi перебували пiд його опiкою, i чи не найголовнiше,
— керований живою вiрою в Бога. Таким був муж, обраний
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Провидiнням в якостi вождя Iзраїлю, щоб запровадити його до
обiтованого краю. Iсус Навин був першим помiчником Мойсея
i своєю незламною вiрнiстю, якою нiколи не хизувався, стiйкi-
стю у тих випадках, коли iншi похитнулися, твердим бажанням
захищати iстину, незважаючи на небезпеки, засвiдчив, що може
стати наступником Мойсея ще до того, як Божий голос поойкав
його на цю посаду.

З великою тривогою i невпевненiстю у собi Iсус думав про
ту мiсiю, яка чекала на нього, але запевнення Боже розвiяло
усi його сумнiви. «Як був Я з Мойсеєм, так буду з тобою, — не
залишу й не покину тебе... бо ти маєш передати цьому народовi
в посiлiсть землю, про яку Я клявся їхнiм батькам, що дам
їм». «Кожне мiсце, де ступить стопа ноги вашої, Я дам вам, як
Я говорив Мойсеевi». Вiд вершин далеких Лiванських гiр до
берегiв Великого моря i на схiд до великої рiки Єфрат — усе
мало належати iзраїльтянам.

Разом з обiтницею був даний наказ: «Тiльки будь мужнiм
i вельми хоробрим, щоб достеменно чинити за Законом, як
наказав тобi Мойсей, Мiй слуга». Далi Господь сказав: «Нехай
книга цього Закону нiколи не вiдiйде вiд твоїх уст, але будеш
роздумувати над нею вдень та вночi». «Не вiдхиляйся вiд нього
нi праворуч, нi лiворуч», «тодi матимеш успiх у твоїх справах
i буде щастити тобi».

Iзраїльтяни усе ще таборилися на схiдному боцi Йордану
— головної перешкоди на шляху завоювання Ханаану. «А тепер
вставай, — прозвучав перший Божий наказ Iсусовi; — перейди
Йордан ти та увесь народ цей до того краю, що Я даю їм». Сто-
совно ж дороги, якою iзраїльтяни мали здiйснити цей перехiд,
не було сказано нiчого. Проте Iсус знав: яким би не був Божий
наказ, Вiн Сам приготує шлях для Свого народу, i з цiєю вiрою [463]
безстрашний вождь негайно почав збиратися в дорогу.

На вiдстанi декiлькох миль вiд протилежного берега рiчки,
якраз навпроти того мiсця, де отаборилися iзраїльтяни, зна-
ходилося велике й добре укрiплене мiсто Єрихон. Це мiсто,
фактично, було ключем до всiєї країни i представляло собою
грiзну перешкоду для iзраїльтян. Тому Iсус Навин послав на
розвiдку двох юнакiв, котрi мали увiйти до мiста i дiзнатися
дещо про те, яке там населення, його особливостi та наскiльки
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мiцнi його мури. Мешканцi мiста, наляканi й сповненi пiдо-
зри, були постiйно на сторожi, тому розвiдники опинились
у великiй небезпецi. Однак, ризикуючи власним життям, їх
врятувала мiсцева жителька Єрихона Рахав. На знак вдячностi
за її доброту вони пообiцяли їй захист у той час, коли мiсто
буде захоплене.

Розвiдники благополучно повернулися з такою вiсткою:
«Справдi Господь дав у нашi руки всю цю землю, а всi її
мешканцi в страсi перед нами». В Єрихонi їм було сказано: «Ми
чули, як Господь висушив воду Червоного моря перед вами,
коли ви виходили з Єгипту, i що ви зробили обом аморейським
царям, що по той бiк Йордану, Сигоновi та Оговi, яких ви
повнiстю знищили. Почули ми про це, i зомлiло серце наше, i
не стало смiливостi в людях зi страху перед вами, бо Господь,
Бог ваш, — Вiн Бог на небесах угорi й на землi внизу!»

Пiсля цього iзраїльтяни отримали розпорядження негайно
готуватися в дорогу. Вони мали запастися їжею на три днi
шляху, а вiйсько повинне було приготуватися до бою. Усi охоче
погодилися з планами вождя, запевняючи його в своєму до-
вiр’ї та пiдтримцi. «Усе, що накажеш нам, ми зробимо, i куди
пiшлеш нас, пiдемо. У всьому, як слухалися ми Мойсея, так
будемо слухатися тебе, тiльки нехай буде Господь, Бог твiй
буде з тобою, як ,був Вiн iз Мойсеєм».

Знявшись з табору, розташованого серед гаїв акацiї у Ситтi-
мi, iзраїльтяни вирушили до берегу Йордану. Однак усiм було
ясно, що без божественної допомоги не можна було й думати,
щоб перейти його. В таку пору року — навеснi — коли в горах
тане снiг, i рiвень води в рiчцi настiльки високо пiднiмається,
що вона виходить з берегiв, годi й думати, щоб перейти рiчку[464]
вбрiд. Але Бог бажав зробити так, щоб перехiд Iзраїлю через
Йордан став чудом. Згiдно з божественною вказiвкою, Iсус
Навин звелiв народовi освятитись; iзраїльтяни розкаялися в
своїх грiхах та очистили себе вiд усякої зовнiшньої нечистоти.
Господь «чинитиме чудо помiж вами». Ковчег Заповiту повиннi
були нести попереду. Як тiльки люди побачать, що священики
несуть в бiк рiчки Ковчег — ознаку присутностi Єгови, — вони
мали знятися зi своїх мiсць i йти за ним. План переходу iзраїль-
тян через Йордан був детально розроблений напередоднi. Iсус
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сказав: «По цьому пiзнаєте, що помiж вами є Бог живий, i Вiн
прожене перед вами хананеян... Оце Ковчег Заповiту Владики
всiєї землi переходить попереду вас через Йордан».

У призначений час табiр прийшов у рух; процесiю очо-
лював Ковчег, якого священики несли на плечах. Людям було
наказано йти на певнiй вiдстанi, щоб мiж ними i Ковчегом
залишався простiр бiльш як у пiвмилi. Усi з великою цiкавiстю
стежили за тим, як священики з Ковчегом спускалися з берега
до Йордану. Iзраїльтяни бачили, як вони рiшуче увiйшли до
бурхливого шумуючого потоку, так що вода покрила їхнi ноги.
Раптом у вiрхiв’ї рiки вода вiдступила назад, а та, що нижче,
продовжувала свiй бiг — i таким чином дно рiчки вiдкрилося.

Згiдно з божественним повелiнням священики з Ковчегом
дiйшли до середини рiчки, i там потiм зупинились, чекаючи,
поки увесь народ перейде на протилежний берег. Таким чином
Iзраїль пересвiдчився, що та сама сила, котра 40 рокiв тому
вiдкрила перед їхнiми батьками шлях через Червоне море, нинi
зупинила для них води Йордану. Коли увесь народ перейшов на
захiдний берег рiки, туди був перенесений i Ковчег. Як тiльки
вiн опинився у безпечному мiсцi i стопи священикiв стали на
сухiй землi, стримуванi до цього часу води невпинним потоком
побiгли вниз по звичному руслу рiчки.

Це велике чудо мало бути увiковiчене для майбутнiх поко-
лiнь. Тому у той час, коли ще священики, котрi несли Ковчег,
все ще стояли посеред Йордану, 12 мужiв, обраних ранiше,
по одному з кожного колiна, взяли по каменю з дна рiчки, де [465]
стояли священики, i перенесли їх на захiдний берег. З цих ка-
менiв мав бути споруджений пам’ятник на мiсцi їхньої першої
стоянки по той бiк рiки. Народ отримав повелiння передавати
своїм дiтям та онукам iсторiю дивовижного визволення, яке
Бог вчинив для них, щоб, за словами Iсуса Навина, «усi наро-
ди землi пiзнали потужну руку Господню, i щоб ви боялися
Господа, Бога вашого, по всi днi».

Це велике чудо мало важливе значення як для євреїв, так i
для їхнiх ворогiв. Для Iзраїлю воно стало запевненням у тому,
що Бог i надалi перебуває серед них та захищає їх; що Вiн
дiятиме через Iсуса Навина так само, як колись дiяв через Мой-
сея. Вони мали потребу в такому запевненнi, щоб їхнi серця
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укрiпилися перед завоюванням краю — здiйсненням величної
мети, яка 40 рокiв тому похитнула вiру їхнiх батькiв. Перед
переходом Йордану Господь об’явив Iсусовi Навину: «Цього
дня почну звеличувати тебе в очах усього Iзраїлю, який поба-
чить, що як був Я з Мойсеєм, так буду з тобою». Ця обiтниця
виконалася. «Того дня звеличив Господь Iсуса в очах усього
Iзраїля, i стали боятися його, як боялися Мойсея по всi днi
його життя».

Виявлення божественної могутностi для добра Iзраїлю мало
також викликати страх в усiх навколишнiх народiв i таким
чином полегшити їм шлях до бiльш легкої i повної перемоги.
Коли чутки про те, що Бог зупинив води Йордану перед синами
Iзраїлю, дiйшли до царiв аморейських та ханаанських, їхнi
серця затремтiли вiд страху. Євреї вже отримали перемогу над
п’ятьма мiдiянськими царями, а також над могутнiм Сигоном,
царем аморiйським, та Огом, царем башанським; тепер же
їхнiй перехiд через бурхливий, повноводний Йордан сповнив
усi навколишнi народи жахом. Хананеї, увесь Iзраїль i навiть
сам Iсус Навин отримали незаперечний доказ того, що Живий
Бог — Цар неба i землi — перебував серед Свого народу i що
Вiн не зрадить, не покине його.

Мiсце першого табору євреїв у Ханаанi було неподалiк вiд
Йордану. Тут Iсус «здiйснив обрiзання Iзраїлевих синiв», «i
залишались Iзраїлевi сини в Гiлгалi, i справили там Пасху».
Невиконання обряду обрiзання з того часу, як народ пов- став[466]
у Кадешi, постiйно нагадувало Iзраїлю про те, що його Заповiт
з Богом, символом якого був цей обряд, порушений. Недотри-
мання свята Пасхи, яке нагадувало їм про звiльнення з Єгипту,
було доказом Господнього незадоволення з приводу того, що
вони захотiли повернутися до землi свого рабства. Однак час
вiдкинення Iзраїлю закiнчився. Бог визнав його Своїм наро-
дом, i ознака Заповiту знову була вiдновлена. Над усiма, хто
народився в пустелi, був здiйснений обряд обрiзання i Господь
об’явив Iсусовi: «Сьогоднi Я зняв з вас єгипетську ганьбу». На
згадку про їхню стоянку це мiсце було назване «Гiлгал», що
значить «зняття» або «скинення».

Язичники дорiкали Господа i Його народ тим, що євреям
не вдалося, хоч вони на це надiялись, вiдразу пiсля виходу
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з Єгипту заволодiти Ханааном. Їхнi вороги торжествували з
приводу того, що Iзраїль так довго блукав у пустелi; глузуючи,
вони заявляли, що Бог євреїв виявився неспроможним ввести
їх до обiтованого краю. Вiдкривши Своєму народовi шлях крiзь
води Йордану, Господь чудовим чином виявив свою могутнiсть
та милiсть, i вороги замовкли.

Ввечерi «чотирнадцятого дня мiсяця» на рiвнинах Єрихону
святкували Пасху. «А на другий день Пасхи їли вони з урожаю
тiєї землi, опрiсноки та пражене зерно. I перестала падати
манна того самого дня, як вони стали їсти з урожаю тiєї землi;
вже бiльш не було в синiв Iзраїля манни; вони харчувались того
року з урожаю Ханаанського краю». Довгi виснажливi роки
поневiрянь у пустелi закiнчились. Нарештi Iзраїль вступив в
обiтований край. [467]



Роздiл 45. Падiння Єрихона

За основу цього роздiлу взято книгу Iсуса Навина, роздiли
5:13-13; 6-7

Євреї увiйшли до Ханаану, однак це не означало, що вони
пiдкорили його; на людський розсуд боротьба за володiння цим
краєм обiцяла бути тривалою i тяжкою. Цю землю населяли
сильнi племена, готовi будь-якої хвилини захистити свою те-
риторiю. Страх перед спiльним ворогом ще бiльше об’єднував
рiзнi народи. Кiннота, залiзнi бойовi колiсницi, обiзнанiсть iз
мiсцевiстю, вiйськова пiдготовка давали противнику велику
перевагу. Крiм того, на вартi країни стояли фортецi — «мiста
великi й укрiпленi аж до неба» (Втоор.9:1). Лише покладаю-
чись на силу згори, iзраїльтяни могли сподiватися на успiх у
неминучiй вiйнi.

Якраз перед ними, на невеликiй вiдстанi вiд Гiлгалу, де
iзраїльтяни отаборилися, розташувалась одна з наймогутнiших
фортець країни — велике i багате мiсто Єрихон. Здiймаючись
на межi родючої рiвнини, що ряснiла рiзноманiттям розкiшної
тропiчної рослинностi, горде мiсто, оточене масивними шпиля-
стими мурами, своїми палацами i храмами, де панували розкiш
та розпуста, кидало виклик Iзраїлевому Боговi. В Єрихонi —
одному з центрiв iдолопоклонства, особливою популярнiстю
користувалася богиня мiсяця, Астарта. Це був осередок усього
найогиднiшого та най-аморальнiшого в релiгiї хананеїв. Iзра-
їльський народ, у пам’ятi котрого були ще свiжi згадки про[468]
страшнi наслiдки грiха на Ваал-Пеорi, дивився на це язични-
цьке мiсто з почуттям огиди i жаху.

Iсус Навин розумiв, що здобуття Єрихона — це перший крок
у завоюваннi Ханаану. Але перш за все вiн прагнув отримати
запевнення в божественному керiвництвi, i воно було йому
дане. Коли Iсус Навин залишив табiр для роздумiв i молитви,
прохаючи Бога Iзраїлю далi провадити Свiй народ, вiн побачив

454



Падiння Єрихона 455

озброєного воїна високого зросту та владного з вигляду, «з
оголеним мечем у руцi його». На запитання Iсуса: «Чи ти
наш, чи наших ворогiв?» — почулась вiдповiдь: «Я Вождь
Господнього вiйська; ось Я прийшов» (Iс.Нав.5:13-14). Далi
поступило таке ж повелiння, як було колись дане Мойсеевi на
Хоривi: «Скинь взуття твоє з нiг твоїх, бо мiсце, на якому стоїш
ти, — земля свята»; цi слова свiдчили про те, ким був насправдi
таємничий незнайомець. Сам Христос стояв перед вождем
Iзраїлю. Охоплений благоговiнням, Iсус Навин упав долiлиць
i поклонився Йому; потiм вiн почув слова обiтницi: «Ось Я
вiддаю у твою руку Єрихон та царя його, i перебуваючих з
ним сильних воякiв»; далi вiн отримав особливi вказiвки щодо
здобуття мiста.

Пiдкоряючись божественному повелiнню, Iсус Навин ви-
шикував вiйська Iзраїлю. Вони не повиннi були йти на штурм.
Їм потрiбно було лише обiйти навколо мiста, несучи Божий
Ковчег пiд звуки сурми. Першими виступили озброєнi воїни,
вибранi мужi, котрi мали отримати перемогу не своєю вiй-
ськовою майстернiстю чи хоробрiстю, а завдяки виконанню
Божих вказiвок. За ними йшли семеро священикiв зi сурмами.
Потiм священики, одягненi в одежi вiдповiдно до свого сану,
несли Божий Ковчег, оточений ореолом божественної слави.
Далi рухалося iзраїльське вiйсько; кожне поколiння йшло пiд
своїм прапором. Такою була процесiя, що обходила приречене
мiсто. Не чути було жодного звуку, окрiм ходи могутньої армiї
та урочистого звучання сурм, вiдлуння яких було чути в горах
i на вулицях Єрихона. Закiнчивши обхiд, воїни мовчки повер-
талися до своїх наметiв, а ковчег встановлювали на його мiсце
у Скинiї. [469]

З подивом i тривогою вартовi мiста вiдзначали кожний рух
iзраїльського вiйська i повiдомляли про все своїх начальни-
кiв. Вони не розумiли значення цього видовища, але щодня
спостерiгаючи, як озброєне вiйсько разом зi священним Ков-
чегом i священиками по одному разу обходить мiсто, серця
жрецiв i простих горожан наповнювались жахом. Вони знову
й знову перевiряли мiцнi мури свого мiста, щоб упевнитися,
чи зможуть успiшно вiдбити найсильнiший напад. Багато хто
з глузуванням вiдкидали усяке припущення про те, що така
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своєрiдна демонстрацiя сили може завдати їм якоїсь шкоди.
Iншi, спостерiгаючи за процесiєю, котра щодня обходила мiсто,
вiдчували благоговiйний страх. Вони знали, що перед iзраїль-
ським народом колись розступилося Червоне море, так само як
i рiчка Йордан. Вони не знали, якi ще чудеса може здiйснити
для нього в майбутньому Бог.

Протягом шести днiв iзраїльськi вiйска здiйснювали обхiд
мiста. Надiйшов сьомий день, i з першими проблисками зорi
Iсус Навин знову пiшов на чолi Господнього вiйська. Тепер їм
було наказано обiйти навколо Єрихону сiм разiв i, пiд сильний
звук сурми, прокричати голосний бойовий клич, бо Сам Бог
вiддав це мiсто у їхнi руки.

Величезне вiйсько урочистою процесiєю обходило прирече-
нi стiни мiста. Панувала тиша, яку порушували лише розмiренi
кроки iзраїльтян та поодинокий звук сурми. Здавалося, могу-
тнi кам’янi мури кидали виклик завойовникам. Зi зростаючим
страхом вартовi на стiнах мiста стежили, як вiйсько зробило
перший круг, потiм другий, третiй, четвертий, п’ятий i шостий.
Якою була мета цих таємничих дiй? Яка видатна подiя вiдбу-
деться пiсля цього? Їм не довелося довго чекати. Як тiльки
iзраїльтяни сьомий раз обiйшли Єрихон, величезна процесiя зу-
пинилась. Сурми, якi на деякий час замовкли, знову зазвучали
з надзвичайною силою, i вiд їхнього звуку, здавалось здригну-
лася земля. В той час мури, зведенi зi суцiльного каменю, з
їхнiми масивними вежами й шпилями, захиталися до самої
основи i з гуркотом повалились. Мешканцi Єрихона зацiпенiли
вiд жаху, а iзраїльськi вiйська увiйшли до мiста й заволодiли
ним.[470]

Таким чином iзраїльтяни здобули перемогу, але не власни-
ми силами; ця перемога повнiстю належала Господевi, i, як i
перший плiд землi, мiсто з усiм, що знаходилося в ньому, мало
бути посвячене Боговi як жертва. Це мало навчити Iзраїль, що
при завоюваннi Ханаану слiд керуватися не власними iнтере-
сами, а стати знаряддям для виконання Божої волi; iзраїльтяни
повиннi були прагнути не багатства або самозвеличення, а
слави для Єгови, свого Царя. Напередоднi захоплення мiста
було дане повелiння: «I стане це мiсто закляттям, — воно та
все, що в ньому». «Та тiльки бережiться заклятого, щоб ви не
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накликали на себе закляття... щоб тим не пiдвели Iзраїлевого
табору пiд закляття i не навели на нього якогось нещастя».

Усiх мешканцiв мiста i усе живе, що в ньому, «чоловiкiв
i жiнок, молодих i старих, волiв, овець i ослiв» — усе було
знищене мечем. Тiльки вiрна Рахав зi своєю рiднею була поми-
лувана, як i обiцяли їй розвiдники. Саме ж мiсто було спалене:
його палаци, храми, величнi споруди з розкiшними меблями,
багатими драпiровками i дорогим вбранням пожерло полум’я.
Те, що не могло згорiти, «срiбло та золото, речi мiднi та залi-
знi», було посвячене на служiння в Скинiї. Навiть саме мiсце,
на якому стояло мiсто, стало заклятим: Єрихон як опора i твер-
диня нiколи вже не повинно було вiдбудовуватись; кожному,
хто наважився б вiдбудувати мури, зруйнованi божественною
силою, загрожувала кара. В присутностi усього Iзраїлю було
урочисто проголошено: «Проклятий хай буде перед Господом
кожен, хто зважиться вiдбудувати мiсто Єрихон, — на перворо-
дному своєму вiн заснує його, i на наймолодшому поставить
брами його».

Повне винищення мешканцiв Єрихона було не чим iншим,
як виконанням вказiвок, даних колись через Мойсея щодо
мешканцiв Ханаану. «Ти їх поб’єш i пiддасиш цiлковитому
знищенню» (Втор. 7:2). «У мiстах тих народiв... не позоставиш
при життi жодної душi» (Втор.20:16). Багатьом людям здає-
ться, що цi накази суперечать духовi любовi й милостi, яким
пройнятi багато вiршiв Бiблiї, насправдi ж вони продиктова-
нi безмежною мудрiстю i добротою. Поселивши iзраїльтян в
Ханаанi, Бог мав на метi зробити їх таким народом i з такою [471]
формою правлiння, щоб вони стали зразком Його царства на
землi. Iзраїльтяни мали бути не лише спадкоємцями правдивої
релiгiї, а й поширювачами її принципiв по всьому свiту. Хана-
неї ж погрузли в язичництвi, причому в його найогиднiшiй та
найаморальнiшiй формi, через що необхiдно було очистити зем-
лю вiд того, що, безсумнiвно, могло перешкодити виконанню
добрих Божих намiрiв.

Мешканцi Ханаану мали змогу покаятись. Шлях, прокла-
дений 40 рокiв тому через Червоне море, суди, здiйсненi над
Єгиптом, — усе свiдчило про верховну владу Iзраїлевого Бога.
Далi скинення мiдiянських царiв, пiдкорення Плеяду i Башану
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також були подальшим доказом того, що Єгова стоїть вище
за всiх богiв. Про святiсть Його характеру та огиду до амо-
ральностi свiдчили суди, що спiткали Iзраїль за його участь
у мерзенних обрядах на Ваал-Пеорi. Усi цi подiї були вiдомi
мешканцям Єрихона, серед котрих чимало було таких, якi були
переконанi, подiбно до Рахави, що Єгова, Iзраїлiв Бог, є «Бог на
небесах угорi й на землi внизу», однак вони не захотiли пiдко-
ритися Йому. Подiбно до мешканцiв допотопного свiту, хананеї
жили лише для того, щоб ганьбити Небеса й опоганювати
землю. Як любов, так i справедливiсть вимагали негайного
знищення цих бунтiвникiв проти Бога та ворогiв людини.

Як же легко небесне воїнство зруйнувало мури Єрихона,
гордовитого мiста, бастiони якого 40 рокiв тому наводили
жах на десять невiрних розвiдникiв! Могутнiй Вождь Iзраїлю
сказав: «Я вiддаю у твої руки Єрихон», — i проти цих слiв
людина була безсила.

«Вiрою впали єрихонськi мури» (Євр.11:30). Вождь Го-
споднього вiйська розмовляв лише з Iсусом Навином; Вiн не
явив Себе усiй громадi, залишивши за людьми право повiрити
словам Iсуса або ж сумнiватися, пiдкоритися наказам, про-
голошеним в Iм’я Господнє, або не визнати його авторитету.
Iзраїльтянам не дано було бачити ангельськi сонми, якi супро-
воджували їх на чолi з Божим Сином. Вони могли б вдатися
до таких мiркувань: «Що за безглуздi дiї i якесь кумедне ви-
довище — обходити щодня мiськi мури, сурмля- чи при цьому[472]
в баранячi роги. Все це аж нiяк не зашкодить таким могутнiм
укрiпленням». Однак вже сам цей план, За яким їм доведе-
ться так довго обходити мури, перш нiж вони впадуть, давав
змогу Iзраїлю виявити свою вiру. Iзраїльтяни мали усвiдоми-
ти, що їхня сила не в людськiй мудростi чи могутностi, але
виключно в Бозi їхнього спасiння. Таким чином вони повиннi
були навчитися цiлковито покладатися на свого Божественного
Вождя.

Бог чинитиме великi справи для тих, хто довiряє Йому.
Божий народ має таку малу силу з тiєї причини, що забагато
покладається на власну мудрiсть i не дає змогу Господевi ви-
явити Свою могутнiсть для їх же добра. Бог допомагає Своїм
вiруючим дiтям у кожнiй критичнiй ситуацiї, якщо тiльки вони



Падiння Єрихона 459

виявляють до Нього повне довiр’я i будуть сумлiнно виконува-
ти Його вказiвки.

Невдовзi пiсля падiння Єрихона Iсус Навин вирiшив на-
пасти на Ай, невелике мiсто серед ущелин, розташоване в
декiлькох милях на захiд вiд Йорданської долини. Розвiдни-
ки повернулися звiдти з повiдомленням, що мешканцiв там
небагато i для завоювання його знадобиться зовсiм невелика
кiлькiсть людей!

Блискуча перемога, яку Бог вчинив для iзраїльтян, зробила
їх самовпевненими. Оскiльки Бог обiцяв їм всю Ханаанську
землю, то вони почували себе в безпецi i забули про те, що
лише божественна допомога може принести їм успiх. Навiть
Iсус Навин, складаючи план захоплення Аю, не звернувся за
порадою до Бога.

Iзраїльтяни почали пишатися своєю силою, з презирством
дивлячись на своїх ворогiв. Сподiваючись легкої перемоги,
вони вважали, що для здобуття мiста достатньо 3000 чоловiк.
Таким чином вони вступили в бiй, не отримавши запевнення,
що Бог на їхньому боцi. Пiдiйшовши майже до ворiт мiста, во-
ни зустрiли рiшучий опiр. Наляканi чисельнiстю ворога i його
ретельною пiдготовкою до бою, iзраїльтяни почали в панiцi
тiкати вниз по крутому схилу. Хананеї завзято переслiдували
їх; вони «гнали їх з-перед брами i розбили їх на узбiччi гори».
Хоч iзраїльтяни чисельно зазнали невеликих втрат: було вбито
36 чоловiк, однак поразка поз- бавила мужностi всю громаду. [473]
«I охляло серце народу та й стало, як вода». Це був перший
випадок, коли вони зустрiлися з хананеями безпосередньо на
полi бою; i якщо мешканцi цього маленького мiста примуси-
ли їх тiкати, то що ж буде з ними, коли розпочнеться велика
битва? Iсус Навин розцiнив цю поразку як свiдчення Божого
невдоволення; охоплений вiдчаєм i невтiшними передчуттями,
вiн «роздер одежу свою, упав долiлиць на землю перед Госпо-
днiм Ковчегом, i лежав аж до вечора — вiн i старшини Iзраїлевi,
i посипали порохом свої голови».

«Ах, Владико Господи, — молився вiн, — невже ж для цього
Ти перевiв цей народ через Йордан, щоб вiддати нас у руку
амореянина i щоб знищити нас? О, Господи! Що я маю казати
пiсля того, як Iзраїль удався до втечi вiд своїх ворогiв? По-
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чують про це ханаанеяни й усi мешканцi краю, оточать нас, i
викоренять навiть iм’я наше iз землi. I що тодi Ти вчиниш для
великого iменi твого?»

Єгова вiдповiв йому: «Устань, — чого це ти падаєш до-
лiлиць? Iзраїль згрiшив, вiн переступив Мiй Заповiт, що Я
заповiдав їм». Надiйшов час для негайних i рiшучих дiй, а не
для розпачу та плачу. В таборi мав мiсце таємний грiх, який
потрiбно було викрити й усунути, щоб Господь мiг надалi пе-
ребувати зi Своїм народом i благословляти Його. «Не буду я
бiльше з вами, якщо не усунете заклятого з-помiж себе!»

Один iз мужiв, якому було доручено виконати Божi суди,
знехтував Його наказом, i усiм людям довелося вiдповiдати за
провину грiшника. Вони «взяли iз заклятого, а також украли
i утаїли». Iсус отримав вказiвки, як викрити злочинця i пока-
рати його. Для цього було кинуто жереб. Грiшник не одразу
був виявлений; деякий час справа залишалася неясною, щоб
народ вiдчув вiдповiдальнiсть за iснуючi помiж людьми грiхи,
дослiдив свої серця та впокорився перед Богом.

Рано-вранцi Iсус Навин зiбрав народ за поколiннями, i роз-
почалося вражаюче урочисте слiдство. Розслiдування просува-
лося крок за кроком. Ось-ось стане вiдомим результат страшної
перевiрки. Спочатку було виявлене поколiння, потiм плем’я,
сiм’я, а далi й член сiм’ї. Божий перст вказав на Ахана, сина[474]
Кармiя з Юдиного поколiння як на головну причину нещастя в
Iзраїлi.

Щоб довести незаперечнiсть його вини та уникнути зви-
нувачень у несправедливому осудженнi, Iсус Навин урочисто
звернувся до Ахана iз закликом сказати правду. Нещасний пов-
нiстю зiзнався у своєму злочинi: «Дiйсно, згрiшив я Господевi,
Боговi Iзраїля... Побачив я мiж здобиччю гарний шiнеарський
плащ, двiстi шеклiв срiбла та один золотий зливок, вагою в
п’ятдесят шеклiв; забажав я їх, i узяв собi. I ось усе це закопа-
не в землi в серединi мого намета». Негайно до намета були
посланi люди, котрi розкопали землю в зазначеному мiсцi, i
«ось сховане все в наметi, а срiбло пiд ним. Взяли вони усе те з
намета, i принесли до Iсуса... i поклали його перед Господом».

Злочинцю було винесено вирок, який негайно було вико-
нано. «Чому ти навiв на нас нещастя? Нехай же так Господь
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наведе сьогоднi це нещастя на тебе!» — сказав Iсус Навин.
Оскiльки людям довелося вiдповiдати за грiх Ахана i постра-
ждати вiд його наслiдкiв, iзраїльтяни, а точнiше їхнi представ-
ники, повиннi були взяти участь в покараннi цього мужа: «I
увесь Iзраїль побив його камiнням».

Пiсля цього над ним накидали величезну купу камiння як
свiдоцтво про грiх i покарання за нього. «Тому i називається те
мiсце долиною Ахор», що означає «бiда». У книзi Хронiк про
нього сказано: «Ахан, що навiв бiду на Iзраїль» (1Хронiк 2:7).

Ахан згрiшив, вiдкрито знехтувавши надзвичайно ясними
i серйозними застереженнями, а також наймогутнiшими про-
явами Божої сили. «Стережiться заклятого, щоб ви самi не
стали закляттям», — було оголошено Iзраїлю. Це повелiння
прозвучало вiдразу пiсля чудодiйного переходу через Йордан
i звершення в народi обряду обрiзання як визнання Божого
Заповiту; пiсля святкування Пасхи i з’явлення Ангела Заповiту
— Вождя Господнього вiйська. Пiсля цього вiдбулось завоюван-
ня Єрихона, яке свiдчило про знищення, яке неминуче прийде
на всiх порушникiв Божого Закону. Той факт, що iзраїльтя-
ни здобули перемогу тiльки завдяки божественнiй силi i що
власними зусил- лями вони нiколи не завоювали б Єрихона, [475]
надавав особливої ваги повелiнню, яке забороняло привласню-
вати воєннi трофеї. Могутнiстю Свого Слова Бог зруйнував цю
фортецю; завоювання належало Йому, i лише Йому Одному
мало бути посвячене це мiсто з усiм, що в ньому знаходилося.

В ту урочисту годину перемоги та Божого суду серед мiль-
йонiв iзраїльтян знайшлася лише одна людина, котра наважила-
ся порушити Господнiй наказ. Багатий шiнеарський одяг збудив
у серцi Ахана пожадливiсть, i навiть тодi, коли через цей одяг
йому довелося зустрiтися вiч-на-вiч зi смертю, вiн i далi нази-
вав його «гарним шiнеарським плащем». Один грiх потягнув
за собою iнший, i вiн привласнив золото та срiбло, посвяченi
для Господньої скарбницi; iншими словами, вiн обiкрав Бога
стосовно перших плодiв Ханаанської землi.

Коренем смертельного грiха, що призвiв Ахана до загибелi,
була жадiбнiсть — найпоширенiший з усiх грiхiв, до якого
ставляться досить легковажно. Як часто порушення десятої
Заповiдi не викликає навiть осудження, тодi як iншi грiхи
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бувають викритими i покараними. Iсторiя з Аханом повинна
стати уроком, що вказує на потворнiсть цього грiха та його
жахливi наслiдки.

Зажерливiсть — грiх, який розвивається поступово. Ахан ви-
ховував у своєму серцi користолюбство, доки воно не увiйшло
у звичку, вiд якої майже неможливо звiльнитися. Виношуючи у
своєму серцi зло, вiн не думав про те, що може накликати бiду
на увесь Iзраїль; його розумове сприйняття було вбите грiхом i
Ахан став легкою здобиччю спокуси.

А чи не зустрiчаються нинi подiбнi грiхи, всупереч сер-
йозним та недвозначним застереженням? Заборона потурання
користолюбству є такою ж ясною, як i заборона Ахановi при-
власнювати трофеї Єрихона. Бог вважає цей грiх iдолопоклон-
ством. Нам данi застереження: «Не можете служити Боговi й
мамонi» (Матв.6:24). «Стережiться усякої зажерливостi» (Лука
12:15). «Зажерливiсть нехай навiть не згадується помiж вами»
(Ефес.5:3). Ми знаємо про страшну долю, що спiткала Ахана,[476]
Юду, Ананiя та Сапфiру. А першим з усiх був Люцифер, «син
зiрницi досвiтньої», котрий, забажавши високого становища,
навiки втратив славу й блаженство Небес. I все ж, незважаючи
на всi цi застереження, користолюбство процвiтає. Воно усюди
залишає свiй слизький слiд, стає причиною незадоволення i
розладу в сiм’ях, викликає заздрiсть та ненависть бiдних вiдно-
сно багатих, спонукає багатих пригноблювати бiдних. Це зло
iснує не лише у свiтi, а й у Церквi, де вже звичними стали его-
їзм, скупiсть, обман, нехтування доброчиннiстю та обкрадання
Бога «десятиною та приношеннями». Як же багато Аханiв є,
на жаль, серед членiв Церкви, котрi навiть користуються до-
брою репутацiєю... Багато людей регулярно вiдвiдують церкву,
беруть участь у Вечерi Господнiй, в той час як серед їхнього
майна прихованi незаконно надбанi, проклятi Богом речi. Задля
«прекрасного вавилонського одягу» чимало людей жертвують
власним сумлiнням i надiєю осягти Небеса. Багато є й таких,
котрi промiняли свою чеснiсть i здатнiсть приносити користь
на гаманець зi «срiбними шеклями». Зойки нещасних бiдарiв
залишаються непочутими; свiтло Євангелiя не поширюється;
вчинки, якi не личить робити християнам, викликають насмi-
шки серед свiтських людей, однак користолюбець продовжує
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накопичувати скарби. «Чи людина обманить Бога? Мене ж ви
обманюєте», -- говорить Господь (Мал.3:8).

Грiх Ахана став лихом для всього народу. За грiх однiєї
людини Боже невдоволення може залишатися на Його Цер-
квi, доки грiх не буде виявлено i викорiнено. Вплив, якого
найбiльше повинна боятися Церква, походить не вiд явних
противникiв, безбожникiв та богозневажникiв, а вiд нещирих
послiдовникiв Христа. Саме вони є перешкодою в отриманнi
благословень Iзраїлевого Бога; вони ослаблюють Його народ.

Коли Церква переживає труднощi; коли мають мiсце холо-
днiсть i духовний занепад, що стає приводом для торжества
Божих ворогiв, нехай члени Церкви, замiсть того, щоб оплаку-
вати, склавши руки, своє жалюгiдне становище, замисляться
над тим, чи не має Ахана в їхньому таборi? [477]

Нехай кожний упокориться i дослiдить своє серце, щоб
виявити там прихованi грiхи, через якi Бог не може перебувати
з ними.

Ахан визнав власну провину, але це визнання було вчи-
нене надто пiзно, аби становище можна було виправити. Вiн
бачив, що iзраїльське вiйсько повернулося з Аю з поразкою,
пригнiчене, i все ж не вийшов, щоб визнати свiй грiх. Вiн
бачив, як Iсус Навин i старiйшини Iзраїля в невимовному горi
попадали долiлиць. Якби саме тодi вiн визнав свiй грiх, то
це певною мiрою свiдчило б про його щире розкаяння. Але
вiн продовжував мовчати. Ахан чув, як оголосили про те, що
скоєно великий злочин i як цей злочин навiть було названо, та
вуста його скувала мовчанка. Незабаром вiдбулося серйозне й
урочисте розслiдування. Який жах охопив його душу, коли вiн
почув, що вказано його поколiння, потiм його плем’я i нарештi
його сiм’я! Однак вiн так i не визнав свого грiха, доки Божий
перст прямо не вказав на нього. I тiльки, коли грiх не можна
було далi приховувати, Ахан розповiв правду.

Як часто можна почути подiбнi визнання... Грiшники по-
годжуються з фактами, якi вже доведенi, але визнати грiхи,
вiдомi лише нам i Боговi, — це двi зовсiм рiзнi речi. Ахан нiко-
ли б не зiзнався, якби не надiявся уникнути через це наслiдкiв
свого злочину. Та його визнання було лише доказом того, що
покарання справедливе. Ахан не розкаявся за вчинений грiх
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i не мав огиди до зла; його намiри залишилися такими ж, як
були i ранiше.

Подiбнi визнання будуть робити грiшники, котрi стояти-
муть перед Божим судом пiсля того, як справа кожного буде
вирiшена на життя або смерть. Страх перед наслiдками змусить
кожного зiзнатись у своїй провинi. Це буде вимушене визнання,
викликане страхом перед судом. Але такi визнання не можуть
спасти грiшника.

Чимало людей, подiбно до Ахана, почуваються безпечно,
доки вдається приховувати грiхи вiд ближнiх; вони тiшать себе
думкою про те, що Бог не буде суворо карати їхнє нечестя.
Коли ж викриються їхнi грiхи, буде надто пiзно; їм вже не
вдасться зняти їх iз себе анi жертвою, анi приношеннями. Коли[478]
розкриються небеснi книги, Судця не скаже анi слова людинi
про її вину; достатньо буде лише проникливого, викриваю-
чого Божого погляду, щоб беззаконник пригадав кожний свiй
ганебний вчинок. Тодi не потрiбно буде, як за днiв Iсуса На-
вина, шукати винного, переходячи вiд поколiння аж до сiм’ї;
його власнi уста визнають ганьбу, i прихованi вiд людей грiхи
стануть вiдомi усьому свiтовi.[479]



Роздiл 46. Благословення i прокляття

За основу цього роздiлу взято книгу Iсуса Навина, роздiл 8

Пiсля виконання вироку над Аханом Iсус Навин отримав
наказ зiбрати усе вiйсько, щоб виступити проти мiста Ай. Сила
Божа знову була з Його народом, тому iзраїльтяни швидко
захопили мiсто.

Пiсля цього воєннi дiї на деякий час припинилися, щоб
увесь Iзраїль мiг взяти участь в урочистому богослужiннi. Лю-
ди з нетерпiнням чекали того часу; коли зможуть оселитися в
Ханаанi; iзраїльтяни все ще не мали анi земель, анi будинкiв
для своїх родин; щоб придбати все це, необхiдно було прогна-
ти хананеїв; однак таку важливу справу слiд було вiдкласти,
оскiльки бiльш серйозний обов’язок потребував їхньої уваги.

Перш нiж заволодiти своєю спадщиною, iзраїльтяни повин-
нi були поновити свiй Заповiт вiрностi з Богом. В останнiх
настановах Мойсей двiчi нагадував про те, щоб усi племена
зiбралися бiля Сихему на горах Евал i Гарiзiм, де мали урочи-
сто засвiдчити своє визнання Божого Закону. Виконуючи його
доручення, всi iзраїльтяни — не лише чоловiки, а й «жiнки,
дiти i приходьки, що жили серед них», — залишили свiй табiр
у Гiлгалi та вирушили через землю своїх ворогiв до долини
Сихем, яка знаходилась майже в центральнiй частинi країни.
Хоча їх оточували непiдкоренi вороги, однак їм не загрожува-
ла небезпека, оскiльки вони перебували пiд Божою охороною
доти, доки залишалися вiрними Йому; як i за днiв Якова, «ве- [480]
ликий жах огорнув тi мiста, що навколо них» (Бут.35:5), i вони
не дошкуляли євреям.

Мiсце, призначене для урочистого служiння, вважалося свя-
щенним, оскiльки мало безпосереднє вiдношення до iсторiї
їхнiх батькiв. Саме тут Авраам спорудив першого жертiвника
Єговi в Ханаанськiй землi. Тут Авраам i Якiв будували свої
намети. Тут Якiв купив частину поля, на якому поколiнням

465
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Iзраїля належало поховати тiло Йосифа. Тут також була кри-
ниця, викопана Яковом, i дуб, пiд яким вiн закопав iдолiв, що
належали його сiм’ї.

Сихем був одним з найпрекраснiших куточкiв Палестини,
гiдним того величного i вражаючого видовища, яке мало тут
вiдбутися. Принадна долина iз зеленими луками, оливковими
гаями та польовими квiтами простягалася помiж позбавлених
рослинностi пагорбiв, i зрошувалась струмками та джерелами.
По обидва боки долини пiдносилися гори Евал i Гарiзiм, якi
майже торкались одна одної, а нижнi уступи обох гiр утворюва-
ли своєрiдну природну «кафедру», де кожне слово, вимовлене
на однiй горi, було виразно чути на iншiй.

Згiдно зi вказiвками Мойсея, на горi Евал було споруджено
пам’ятник з великого камiння. На цих каменях, заздалегiдь
вкритих шаром вапна, був написаний Закон: не лише Десять
Заповiдей, проголошених на Синаї та вирiзьблених на кам’яних
таблицях, а й iншi закони, данi Мойсеевi i занесенi ним до
книги. Бiля цього пам’ятника був поставлений жертiвник з
необтесаного камiння, на якому були принесенi жертви Господу.
Той факт, що жертiвник споруджений на горi Евал, звiдки
мало прозвучати прокляття, був сповнений глибокого змiсту:
оскiльки Iзраїль порушив Божий Закон, вiн заслужено накликав
на себе Його гнiв, який негайно вилився б на них, якби не
викупна жертва Христа, символом якої став цей жертiвник.

Шiсть поколiнь, нащадки Лiї та Рахiлi, розмiстилися на горi
Гарiзiм; а тi, котрi походили вiд служниць, разом з Рувимом
та Завулоном пiднялись на гору Евал; священики з ковчегом
розташувались помiж ними в долинi. Звук сурми був для на-
роду сигналом до мовчання; в присутностi усього зiбрання,[481]
серед нiмої тишi, Iсус Навин, котрий стояв бiля священно-
го Ковчегу, читав слова благословення, обiцяного тим, котрi
виконуватимуть Божий Закон. Всi поколiння, що стояли на
Гарiзiмi, сказали: «Амiнь!» Тодi вiн зачитав слова прокляття, i
поколiння, що знаходилися на Евалi, так само висловили своє
схвалення. Десятки тисяч людей в один голос дали урочисту
вiдповiдь. Пiсля цього був прочитаний Божий Закон разом з
постановами i судовими кодексами, переданими через Мойсея.
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На Синаї Iзраїль отримав Закон безпосередньо з Божих уст;
священнi Заповiдi Закону, написанi Божим перстом, i надалi
зберiгалися в Ковчезi. Тепер їх було знову написано там, де всi
могли прочитати. Кожний мав змогу побачити на власнi очi,
якими були умови Заповiту, згiдно з яким вони могли заволо-
дiти Ханааном. Кожний мав засвiдчити своє прийняття умов
Заповiту та обрання для себе благословень в разi їх викона-
ння або прокляття за недодержання їх. Закон не тiльки був
записаний на каменях пам’ятника, а й прочитаний Iсусом На-
вином перед усiм Iзраїлем. Хоч минуло небагато часу, вiдколи
Мойсей ознайомив народ зi змiстом книги Повторення Закону
(Второзаконня), та все ж Iсус Навин вирiшив знову прочитати
Закон.

Не лише мужi Iзраїлю, а й «усi жiнки i дiти» слухали слова
Закону; важливо було, щоб i вони знали та виконували свої
обов’язки. Щодо Своїх постанов Бог наказав Iзраїлю: «Покла-
дiть оцi слова Мої у свої серця та у свою душу, прив’яжiть їх
як знак на руку свою, i нехай вони будуть вам мов налобник
мiж очима. Навчай їх дiтей своїх... щоб днi вашi та днi дiтей
ваших на землi, яку Господь поклявся дати батькам вашим,
були такi довгi, як днi неба над землею» (Втор. 11:18-21).

Закон повинен був щорiчно читатися перед усiм Iзраїлем, як
звелiв Мойсей: «Наприкiнцi кожного сьомого року, окресленого
часу року вiдпущення, у свято кучок, коли прийде увесь Iзраїль,
щоб з’явитися перед Господом, Богом своїм, у тому мiсцi, яке
вибере Вiн, будеш читати цей Закон перед усiм Iзраїлем, щоб
вони чули. Збери людей — чоловiкiв, жiнок, дiтей, i приходькiв
своїх, що в твоїх мiстах, щоб вони слухали й навчалися боятися
Господа, Бога вашого, i щоб вiрно вико- нували усi слова [482]
цього Закону. Також i їхнi дiти, якi нiчого не знають, нехай
слухають та навчаються боятися Господа, Бога вашого, по всi
днi вашого життя на землi, яку, перейшовши Йордан, маєте
зайняти» (Втор.31:10-13).

Сатана постiйно намагається перекрутити Божi слова, за-
слiплюючи розум, затьмарюючи здатнiсть розумiти i таким
чином увести людей у грiх. Ось чому Господь виклав Свої
вимоги гранично чiтко й зрозумiло, щоб нiхто не помилявся.
Бог постiйно прагне захистити людей, щоб спокуслива, жор-
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стока сила сатани не мала над ними влади. Вiн принизився
до того, що особисто промовляв до них i Своєю рукою за-
писав животворнi вислови. Цi благословеннi слова, сповненi
життя й iстини, залишаються найдосконалiшим дороговказом
для людей. Оскiльки сатана завжди готовий вiдвернути увагу
людини та послабити їх силу любовi до Господнiх обiтниць
i вимог, то яку ж велику стараннiсть потрiбно докласти, щоб
вони залишалися в пам’ятi та в серцi людини!

Релiгiйнi вчителi повиннi придiляти бiльше уваги ознайом-
ленню людей з фактами та уроками бiблiйної iсторiї, застере-
женнями й вимогами Господа. Викладайте їх простою мовою,
щоб вас зрозумiли й дiти. Навчання молодi зi Святого Письма
— це справа як служителiв, так i батькiв.

Батьки можуть i повиннi зацiкавити своїх дiтей рiзнома-
нiтнiстю знань, якi мiстяться на сторiнках священної книги.
Але для того, щоб вони могли зацiкавити своїх синiв та дочок
Словом Божим, їм необхiдно самим зацiкавитися ним. Батьки
повиннi бути обiзнаними з Його вченням i, як звелiв Бог Iзра-
їлю, говорити про нього, «сидячи удома, i йдучи дорогою,
лягаючи, i встаючи» (Втор.6:7; 11:19). Хто бажає, щоб дiти
любили й шанували Бога, той повинен говорити про Його до-
броту, велич i силу, як записано про це у Божому Словi та
засвiдчено в дiлах творiння.

Кожний роздiл i вiрш Бiблiї — це вiстка людям вiд Бога.
Його Заповiдi повиннi бути знаком на наших руках та пов’яз-
кою на чолi. Якщо Божий народ вивчатиме та пiдкорятиметься
їм, вони провадитимуть його, як провадив iзраїльтян хмарний
стовп удень, а вогняний — уночi.[483]



Роздiл 47. Союз iз гiвеонiтянами

За основу цього роздiлу взято книгу Iсуса Навина, роздiл 9-10

Iз Сихему iзраїльтяни повернулися до свого табору в Гiлгал.
Тут їх незабаром вiдвiдали якiсь дивнi люди, котрi забажали
укласти з ними союз. Вони повiдомили, що прийшли з дале-
кого краю, а їхнiй зовнiшнiй вигляд служив пiдтвердженням
слiв: одяг, дiйсно, був старим i полатаним, а взуття зношеним.
Дорожнi запаси їжi заплiснявiли, а бурдюки, в яких зберiгалося
вино, були подертi i нiби похапцем, як це трапляється пiд час
подорожi, пiдремонтованi.

На їхнiй далекiй батькiвщинi, що, як вони запевняли, зна-
ходилася за межами Палестини, люди чули про чудеса, якi Бог
здiйснив для Свого народу, i послали їх укласти з Iзраїлем союз.
Євреї ще ранiше отримали особливе застереження не укладати
жодних угод з iдолопоклонниками Ханаану, тому начальники
народу почали дещо сумнiватися в правдивостi слiв незнайом-
цiв: «А може, ви живете поблизу нас?» — сказали вони. На
це тi вiдповiли: «Ми — твої раби». Та коли Iсус Навин прямо
запитав їх: «Хто ви та звiдки прийшли?» — вони повторили
вже сказанi слова i на доказ своєї щиростi додали: «Ось наш
хлiб: взяли ми його на харчi в дорогу з наших домiвок у день
нашого виходу, коли вирушали в дорогу, а тепер вiн почерствiв
i став заплiснiлим. А цi бурдюки для вина: були вони новi,
коли ми їх наповнювали, а тепер подертi! Та й одежа наша i
взуття наше повитиралось вiд цiєї вельми далекої дороги». [484]

Цi слова справили належне враження. Євреї «Господньої
поради не питали. I уклав Iсус мир з ними, i ухвалив з ними
угоду, щоб зоставити їх живими; i поклялися їм начальники
громади». Так було укладено союз. Правда виявилася через
три днi. Iзраїльтяни «почули, що зблизька вони i живуть помiж
ними». Усвiдомлюючи своє безсилля перед євреями, гiвонiтяни,
аби зберегти своє життя, вдалися до хитрощiв.

469
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Великим було обурення iзраїльтян, коли вони зрозумiли,
що пiддалися обману. Обурення стало ще сильнiшим, коли
пiсля триденного переходу вони пiдiйшли до мiст гiвонiтян,
розташованих майже в центрi країни. «I нарiкала вся грома-
да на начальникiв», але тi вiдмовилися розiрвати укладений
нечесним шляхом союз через те, що «поклялися їм Господом,
Богом Iзраїля». «I не повбивали їх Iзраїлевi сини». Гiвеонiтяни
заприсяглися, що залишать iдолопоклонство i служитимуть
Єговi; через це помилування їхнього життя не вступало у су-
переч з Божим наказом знищити хананеїв-iдолопоклонникiв.
Отже, євреї, давши цю клятву, не вчинили грiха. I хоч клятва
була отримана шляхом обману, її не можна було порушувати.
Якщо хтось у чомусь присягався i ця присяга не вимагала вiд
нього недоброго вчинку, то вона вважалася священною. Зиск,
помста чи особистi iнтереси в жодному разi не були причи-
ною порушення клятви чи присяги. «Уста брехливi — огида
для Господа» (Прип.12:22); «Хто зiйде на гору Господню i хто
стоятиме на святому мiсцi Його», буде людиною, яка «присягає
навiть собi на шкоду — i дотримує» (Псал. 24:3; 15:4).

Життя гiвеонiтян було збережене, але вони стали нiби раба-
ми, виконуючи найпростiшу роботу при святинi. «I зробив їх
Iсус з того дня дроворубами та носiями води для громади й для
Господнього жертiвника». Цi умови були прийнятi гiвеонiтяна-
ми з вдячнiстю, оскiльки вони усвiдомлювали свою провину
перед iзраїльтянами i погоджувалися на все задля збереження
життя. «Ось тепер ми у твоїх руках, — сказали вони до Iсу-
са, — роби з нами, що ти вважаєш добрим i справедливим».
Протягом столiть їхнi нащадки працювали при святинi.[485]

На територiї Гiвеону знаходилося чотири мiста. Народ цей
не мав царя; ними управляли старiйшини i начальники. Гiвеон,
найважливiше з цих мiст, було «як одне з мiст царських... а всi
люди його — лицарi». Те, що народ цього мiста принизив себе,
вдавшись до хитрощiв, аби врятувати своє життя, є вражаючим
доказом того, який жах викликали iзраїльтяни в мешканцiв
Ханаану.

Доля гiвеонiтян була б набагато кращою, якби вони чесно
повелися з iзраїльтянами. Хоч те, що вони покорилися Єговi,
зберегло їм життя, однак їхнiй обман принiс їм лише гань-
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бу i рабство. Господь передбачив, щоб усi тi, котрi залишать
iдолопоклонство та приєднаються до Iзраїлю, могли користу-
ватися благословеннями Заповiту. Вони належали до категорiї
тих, яких називали «приходько, що серед тебе»; за незначними
винятками, цей клас людей користувався тими ж благами i
перевагами, що й Iзраїль. Господь звелiв: «А коли якийсь при-
ходько мешкатиме з тобою у вашiм Краї, то не пригноблюйте
його. Приходько, що мешкає з вами, буде для вас як той, що
народився серед вас, — i ти будеш любити його, як самого
себе» (Левит 19:33-34). А ось повелiння щодо Пасхи i жертво-
приношень: «Постанова одна як для вас, так i для приходька,
що мешкає тимчасово, — постанова вiчна для ваших поколiнь:
як ви, так i приходьки, будете перед Господнiм лицем» (Числ.
15:15).

На такiй умовi могли бути прийнятi i гiвеонiтяни, якби не
їхнiй обман. Для мешканцiв «царського мiста, всi люди якого
лицарi», було немалим приниженням стати дроворубами та
водоносами у всiх прийдешнiх поколiннях. Задля обману вони
обрали собi одяг убогостi, який i був залишений їм як символ
вiчного рабства. Так у всiх майбутнiх поколiннях їхнє рабське
становище мало свiдчити про ненависть, з якою Бог ставиться
до неправди.

Пiдкорення Гiвеону iзраїльтянами стривожило усiх царiв
Ханаану. Негайно були вжитi заходи, щоб помститися народовi,
котрий уклав мир iз загарбниками. Пiд проводом Адонi-Цеде-
ка, єрусалимського царя, п’ять ханаанських царiв уклали мiж
собою угоду, щоб воювати проти Гiвеону. Вони дiяли швидко.
Гiвеонiтяни, не готовi до захисту, пос- лали вiсника до Iсу- [486]
са Навина в Гiлгал: «Не покидай слуг твоїх! Прийди до нас
негайно, спаси та допоможи нам, бо зiбралися проти нас усi
аморейськi царi, що живуть по горах!» Це була загроза не лише
для гiвеонiтян, а й для Iзраїлю. Через це мiсто пролягали шля-
хи до центральної й пiвденної Палестини, i якщо iзраїльтяни
мали намiр пiдкорити всю країну, то це мiсто вкрай потрiбно
було зберегти.

Iсус негайно приготувався йти на захист Гiвеону. Мешкан-
цi оточеного мiста побоювалися, що вiн не виконає їхнього
прохання через обман, до якого вони вдалися; але оскiльки
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гiвеонiтяни пiдкорилися Iзраїлю i стали поклонятися Боговi,
Iсус Навин розумiв, що його обов’язок — захистити їх. Цього
разу вiн вирушив у дорогу пiсля того, як спитав божественної
поради, i Господь схвалив його рiшення. «Не бiйся їх, — були
Господнi слова, — бо Я вiддав їх у твої руки; нiхто з них не
встоїть перед тобою». «I вирушив Iсус з Гiлгалу, з усiм своїм
збройним вiйськом й вiйськовими лицарями».

Вони йшли цiлу нiч i на ранок наблизилися до Гiвеону. Не
встигли ще вiйська князiв-союзникiв оточити мiсто, як Iсус
напав на них. В результатi, противники зазнали повної поразки.
Численнi вiйська кинулися тiкати до гiрського перевалу Бет-
Хорону, з вершини якого понеслися вниз стрiмким схилом гори.
Але тут на них вдарив сильний град. «Господь спустив на них
iз неба велике камiння... Тих, що загинули вiд кам’яного граду,
було бiльше, нiж тих, що Iзраїлевi сини повбивали мечем».

В той час як амореї продовжували стрiмголов тiкати, сподi-
ваючись сховатися в горах, Iсус Навин, подивившись з гори,
зрозумiв, що до кiнця дня вiн не встигне закiнчити бiй. Якщо
вороги не будуть повнiстю розбитi, вони об’єднаються для
нової боротьби. «Тодi Iсус сказав Господевi... на очах Iзраїля:
Зупинись, сонце, над Гiвеоном, а ти, мiсяцю, в айялонськiй
долинi! I сонце зупинилось, i став мiсяць, аж поки народ пом-
стився своїм ворогам... I сонце зупинилось посеред неба i не
поспiшало заходити майже цiлий день».

Перш нiж настав вечiр, обiтниця, дана Iсусовi Богом, здiй-
снилася. Ворог повнiстю був вiдданий до його рук. По-[487]
дiї того дня надовго залишилися в пам’ятi iзраїльського народу.
«I не було бiльше такого, як той день, — анi перед ним, анi по
ньому, щоб Господь так слухав голосу людини, бо Сам Господь
воював за Iзраїля». «Сонце й мiсяць спинилися... при свiтлi
Твоїх стрiл вони тiкають, при сяйвi блискучого списа Твого.
У гнiвi Ти по землi ступаєш, в обуреннi людей топчеш. Ти
вийшов спасати Свiй народ» (Авак.3:11-13).

Натхненний Божим Духом Iсус Навин молився про те, щоб
мати доказ сили Iзраїлевого Бога. Це прохання не було проди-
ктоване самовпевненiстю великого вождя. Iсусу Навину була
дана обiтниця, що Бог неодмiнно знищить цих ворогiв Iзраїлю,
однак вiн докладав таких великих зусиль, нiби успiх битви
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повнiстю залежав вiд iзраїльського вiйська. Вiн зробив усе, що
тiльки було пiд силу людинi, пiсля чого з вiрою благав про
божественну допомогу. Таємниця успiху полягає в поєднан-
нi божественної могутностi з людськими зусиллями. Великих
успiхiв досягають тi, котрi беззастережно покладаються на
руку Всемогутнього. Муж, який звелiв: «Зупинись, сонце над
Гiвеоном, а ти, мiсяцю, в айялонськiй долинi!», — був му-
жем, котрий довгi години проводив розпростертим на землi у
молитвi, в таборi при Гiлгалi. Люди молитви — це люди сили!

Таке незвичне чудесне явище свiдчить про те, що приро-
дою керує Творець. Сатана намагається приховати вiд людей
божественне втручання у життя натурального свiту — постiйну
невтомну творчу працю Великої Первопричини iснування усьо-
го Всесвiту. Це чудо є докором на адресу тих, котрi природу
пiдносять вище за Бога, Котрий створив її.

За своїм бажанням Бог викликає сили природи, щоб подола-
ти Своїх ворогiв — «вогонь та град, снiг та туман i буйнi вiтри
виконують волю Його» (Псал. 148:8). Коли язич- ники-амореї
почали чинити опiр Його намiрам, Бог втрутився, скинувши
на ворогiв Iзраїлю «з неба велике камiння». У Божому Словi
розповiдається про набагато бiльшу битву, яка вiдбудеться на
заключному етапi земної iсторiї, коли «Господь вiдчинить Своє
сховище, i вийме звiдти знаряддя гнiву Свого» (Єрем.50:25).
«Чи доходив ти колись, — запитує Вiн, — до сховищ снiгу? Чи
може бачив склади граду, якi Я тримаю на час лихолiття, на [488]
день битви й вiйни?» (Йов: 38:22-23).

Йоан у книзi Вiдкриття змальовує нещастя, яке матиме
мiсце пiсля того, як голос гучний пролунає з небесного храму,
вiд престолу, який скаже: «Звершилось!» Далi вiн говорить: «I
спав на людей великий град з неба, вагою в талант 3 ...» (Вiдкр.
16:17,21). [489]

3Талант — приблизно 26 кг (прим. ред.).



Роздiл 48. Розподiл Ханаану

За основу цього роздiлу взято книгу Iсуса Навина, роздiли
10:40-43; 11 та 14-22

Незабаром пiсля перемоги над Бет-Хораном був завойо-
ваний пiвденний Ханаан. «I побив Iсус увесь гористий край
пiвденний i низину... А усiх тих царiв та їхнi землi Iсус здобув
одним походом, бо Господь, Бог Iзраїлiв, воював за Iзраїля.
Нарештi повернувся Iсус з усiм Iзраїлем до табору в Гiлгал».

Племена, що населяли пiвнiчну Палестину, наляканi успi-
хом iзраїльського вiйська, уклали проти них союз. Його очолив
Явiн, цар хацорський, котрий мав володiння на захiд вiд озера
Мером. «I вийшли вони та усi їхнi полчища з ними». Це вiйсько
було значно бiльшим вiд тих, з якими iзраїльтянам доводилося
досi воювати у Ханаанi, — «народ, численний кiлькiстю, як
пiсок, що на березi моря, дуже багато коней та колiсниць. I
змовилися усi тi царi, прийшли й отаборились разом при озерi
Мером, щоб воювати з Iзраїлем». Та Iсус знову почув вiд Го-
спода пiдбадьорливi слова: «Не бiйся їх: завтра в цю пору Я
покладу їх усiх трупами перед Iзраїлем».

Iсус Навин напав на табiр союзникiв бiля озера Мером i
повнiстю розгромив їх. «I вiддав їх Господь Iзраїлевi в руки,
й вони розбили їх, i гнали їх... так що не зоставили жодного
врятованого». Колiсницi й кiннота — гордiсть i слава хананеїв
— не повиннi були стати власнiстю Iзраїлю. Згiдно з Божим
наказом колiсницi спалили, а коням попiдрiзали жи- ли, зро-[490]
бивши їх таким чином непридатними для вiйськової справи.
Iзраїльтяни повиннi були надiятися не на колiсницi або кiнноту,
але на «їм’я їхнього Господа Бога».

Одне за одним завойовувалися мiста, а Хацор — фортецю
союзникiв — було спалено. Вiйна тривала декiлька рокiв, доки
Iсус не пiдкорив увесь Ханаан. «I край заспокоївся вiд вiйни».

474
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Хоч опiр хананеїв вдалося зламати, проте певною мiрою
вони ще залишалися господарями в країнi. На заходi все ще
володiли родючою низиною вздовж морського узбережжя фи-
листимляни, в той час як на пiвночi ще мешкали сидоняни,
яким належав Лiван. Землi на пiвдень до Єгипту також були
заселенi ворогами Iзраїлю.

Але Iсус Навин припинив вiйну. Великому вождю, перш нiж
скласти з себе правлiння над Iзраїлем, необхiдно було виконати
ще одну роботу. Усю землю — як завойованi територiї, так i тi,
якi ще потрiбно було пiдкорити, — потрiбно було роздiлити мiж
поколiннями. Обов’язком кожного поколiння було — повнiстю
пiдкорити собi надiл, отриманий у спадок. Якщо б iзраїльтяни
виявились вiрними Боговi, Вiн прогнав би з-перед них ворогiв;
Вiн обiцяв дати їм ще бiльшi володiння за умови, що вони
залишаться вiрними Його Заповiту.

Зробити розподiл землi було доручено Iсусовi Навину разом
з Первосвящеником Елеазаром та главами поколiнь; мiсце, в
якому мало оселитися кожне поколiння, визначалось жереб-
куванням. Мойсей сам встановив кордони земель, якi пiсля
завоювання Ханаану мали вiдiйти тому чи iншому поколiнню,
а також призначив у кожному поколiннi князя, котрий пови-
нен був взяти участь у розподiлi. Поколiння Левiя, призначене
на служiння у святинi, не враховувалося при розподiлi, про-
те в рiзних регiонах країни було призначено 48 мiст в якостi
спадщини для левитiв.

Перед тим як розпочався розподiл землi, Калев разом з
главами свого поколiння подав особливе прохання. Окрiм Iсуса
Навина, Калев був тепер одним з найстарiших мужiв у Iзраїлi.
Калев та Iсус Навин — єдинi iз розвiдникiв, котрi принесли
добру вiстку про Обiтований край, заохочуючи народ пiти й [491]
заволодiти ним в Iм’я Господа. Тепер Калев нагадав Iсусовi
про дану йому тодi обiцянку як винагороду за вiрнiсть. «Земля,
по якiй ступали твої ноги, буде на спадок тобi та нащадкам
твоїм навiки, бо ти був цiлковито слухняним Господу Боговi».
На цiй пiдставi Калев подав прохання, щоб Хеврон був даний
йому у володiння. Багато рокiв ця мiсцевiсть була мiсцем про-
живання Авраама, Iсаака та Якова; там, у печерi Махпела, вони
й похованi. Нинi у Хевронi проживав страхiтливий велетень
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Єнак, богатирська постава якого настiльки налякала десять роз-
вiдникiв, що через них втратив мужнiсть увесь Iзраїль. Саме
це мiсце Калев, який повнiстю покладався на Божу силу, обрав
собi у спадок.

«Оце Господь зберiг мене живим, — сказав вiн, — отих сорок
п’ять рокiв вiд того часу, як Господь сказав це слово Мойсеевi...
Тепер менi вiсiмдесят п’ять рокiв; але я й досi почуваю себе
таким сильним, як i того дня, коли Мойсей посилав мене
на розглядини. Як бувало колись, так i нинi моя сила така
сама, чи то воювати, чи виходити i входити. Тож тепер дай
менi цей гористий край, про який Господь говорив того дня,
бо ти чув тодi, що там живуть велетнi, й мiста їхнi великi
та укрiпленi. Може, Господь буде зi мною, i я вижену їх, як
сказав Господь». Це прохання було пiдтримане начальниками з
Юдиного поколiння. Калев, призначений вiд свого поколiння
взяти участь у розподiлi землi, вирiшив залучити цих людей
до подання свого прохання, аби не склалося у кого-небудь
враження, нiби вiн використовує свою владу в егоїстичних
цiлях.

Його прохання було негайно виконане. Не було бiльш на-
дiйного мужа, котрому можна було б довiрити завоювання цiєї
гiгантської фортецi. «I поблагословив його Iсус, i дав Калевовi,
синовi Єфуннеєвому, Хеврон на спадок... за те, що вiн зро-
бив, як говорив Господь, Бог Iзраїля». Вiра Калева залишилася
такою ж, як i тодi, коли його свiдчення було прямою проти-
лежнiстю неправдивому звiтовi iнших розвiдникiв. Вiн вiрив
Божiй обiтницi про те, що Бог дасть Ханаан Своєму народовi у
володiння, а тому повнiстю покладався на Господа. Вiн перенiс
зi своїм народом труднощi блукання по пустелi, роздiляючи
таким чином з винуватими усi роз- чарування й тягарi; однак не[492]
скаржився, а звеличував Божу милiсть, яка зберегла йому жит-
тя в пустелi, тодi як його брати там померли. Господь охороняв
його серед усiх нестаткiв, поневiрянь, небезпек i покарань, що
спiткали багатьох пiд час мандрiв по пустелi i протягом усiх
рокiв вiйни в Ханаанi; тепер, коли йому виповнилося 80 рокiв,
його сила й енергiя не ослабли. Вiн просив не вже завойованої
землi, але саме того мiсця, яке, на думку бiльшостi розвiдникiв,
неможливо було пiдкорити. З Божою допомогою вiн надiявся
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вiдвоювати землю у велетнiв, вiд потуги котрих похитнулася
вiра Iзраїлю. Прохання Калева було продиктоване не бажан-
ням почестей i слави. Старий вiдважний воїн бажав залишити
своєму народовi приклад, який прославив би Бога i надихав
усi поколiння до повного пiдкорення краю, який їхнi батьки
вважали недосяжним.

Халев вiрив у спадщину, про яку мрiяв 40 рокiв; вiрячи,
що Бог з ним, «вигнав звiдти трьох синiв Єнакових». Пiсля
завоювання спадку для себе i свого дому його завзятiсть не
ослабла; вiн не осiв на мiсцi, щоб насолоджуватися отриманим,
але iшов до дальших перемог на користь свого народу та на
славу Божу.

Боязливi та непокiрнi повмирали в пустелi, але вiрнi розвi-
дники споживали виноград Ешколу. Кожний отримав за своєю
вiрою. Малодушнi побачили, що їхнi побоювання справдились.
Незважаючи на Божу обiтницю, вони заявили, що успадкуван-
ня Ханаану — неможлива справа, а тому й не заволодiли ним.
Але тi, котрi, покладаючись на Бога, думали не про труднощi,
з якими доведеться зустрiтися, а про силу свого Всемогутньо-
го Провiдника, увiйшли до Чудового краю. Вiрою Божi герої
давнини «царства перемагали... уникали вiстря меча, змiцню-
валися вiд немочi, були хоробрi на вiйнi, змушували до втечi
полки чужоземцiв» (Євр. 11:33-34). «I ця перемога, що свiт
перемогла, — вiра ваша» (1Йоан 5:4).

Iнша вимога щодо розподiлу землi виявила дух, який значно
вiдрiзнявся вiд духу Калева. Вона походила вiд дiтей Йосифа,
— поколiння Єфрема та половини поколiння Манасiї. З огля-
ду на свою переважаючу чисельнiсть, цi поколiння вимагали
подвiйної частини надiлу. За жеребом їм припала найбагатша [493]
земля, включаючи родючу долину Шарон, однак багато голов-
них мiст цiєї долини усе ще належали хананеям; i цi поколiння,
намагаючись ухилитися вiд труднощiв та небезпек, пов’язаних
iз завоюванням своїх надiлiв, забажали додаткової частини вже
завойованої землi. Єфремове поколiння було одним з найбiль-
ших в Iзраїлi; до нього належав також Iсус Навин, тому вони
вважали, що заслуговують на особливу увагу. «Чому ти дав
менi лише один надiлу спадщину, один жеребок, — говори-
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ли вони, — хоч я народ численний?» Однак нiщо не могло
примусити непохитного вождя вчинити несправедливо.

У вiдповiдь вiн сказав: «Якщо ти народ численний, то йди в
лiс, та й повикорчовуй собi там лiс на поле у землi перiзiйськiй
та рефаїмськiй, коли Єфремова гора стала тiсна для тебе».

Вiдповiдь цих людей виявила справжню причину нарiкання.
Вони не мали вiри й смiливостi, щоб вигнати хананеїв. «Не
вистачить нам гiр; — сказали вони, — та й у хананеян, що
живуть по долах, є залiзнi колiсницi».

Потужнiсть Бога Iзраїлю була гарантiєю непереможностi
Його народу, i якби єфремляни мали смiливiсть та вiру Калева,
перед ними не встояли б жоднi вороги. Їхнє очевидне бажа-
ння уникнути труднощiв та небезпек було зустрiнуте Iсусом
з твердiстю та непохитнiстю. «Ти численний народ, i в тебе
сила велика.., — сказав вiн, — ти виженеш хананеянина, хоч у
нього колiсницi залiзнi i хоча вiн сильний». Таким чином, їхнi
власнi докази обернулися проти них. Численний народ, як вони
твердили, цiлком самостiйно мiг прокласти собi дорогу, як це
робили їхнi брати. Маючи Божу допомогу, нема чого боятися
залiзних колiсниць.

Досi Гiлгал був осередком перебування народу та мiсцем
знаходження Скинiї. Але тепер Скинiю необхiдно було пере-
нести на постiйне мiсце до Шiло, невеликого мiста з надiлу
Єфрема, розташованого неподалiк вiд центру країни, у зру-
чному для всiх поколiнь мiсцi. Ця частина країни була вже
завойована, i нiщо не загрожувало б тим, якi приходитимуть
на поклонiння. «I була зiбрана вся громада Iзраїлевих синiв до
Шiло, i вони поставили там Скинiю Заповiту». По-[494]
колiння, котрi все ще перебували в таборi пiд час виносу Скинiї
з Гiлгалу, пiшли слiдом i розташувалися бiля Шiло. Тут вони й
отаборилися, доки не увiйшли у свої володiння.

Ковчег залишався в Шiло 300 рокiв, доки через грiхи до-
му Iлiя не потрапив до рук филистимлян, а саме мiсто було
зруйноване. Пiсля цього Ковчег уже нiколи не повертався на
це мiсце. Пiзнiше служiння Святинi перенесли до храму в
Єрусалимi, а мiсто Шiло втратило своє значення. Нинi лише
руїни нагадують про те, що тут колись iснувало мiсто. Через
багато столiть доля, що спiткала Шiло, стала застереженням
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для Єрусалима: «Пiдiть-но до житла Мого, що в Шiло, — сказав
Господь через пророка Єремiю, — де Я спочатку оселив iм’я
Моє, та й подивiтесь, що вчинив Я йому через лукавство Мого
народу Iзраїлевого... учиню так само iз цим домом, що носить
Моє їм’я i що ви на нього покладаєтесь, i з мiсцем, яке Я дав
його вам та вашим батькам, так само, як Я зробив iз Шiло»
(Єрем. 7:12, 14).

Коли «скiнчили вони роздiл землi» i кожному поколiнню
був призначений його спадок, Iсус Навин висунув свою ви-
могу. Йому, як i Калеву, була дана особлива обiтниця щодо
спадщини; однак вiн просив не просторих земель, а лише одне
мiсто. «Дали йому те мiсто, яке вiн жадав... I збудував вiн
мiсто, та й осiвся в ньому». Назва цього мiста — Тiмнат-Серах
(«залишок») — свiдчить про шляхетний характер та безкори-
сливий дух завойовника, котрий замiсть того, щоб першим
висунути свої права на здобич, вiдкладав це до того часу, доки
найскромнiший з його народу не отримав своєї частки.

Шiсть мiст, вiдокремлених для левитiв, — по три з обох
бокiв Йордану, — були мiстами-сховищами, в якi мiг утекти
вбивця людини i перебувати там у безпецi. Цi мiста були вiд-
окремленi за вказiвкою Мойсея: «I втече туди вбивця, котрий
убив когось ненавмисне. I будуть для вас тi мiста як притулок
вiд месника, — сказав вiн, — щоб убивця не загинув ранiше, нiж
стане на суд перед громадою» (Числ.35:11-12). Цi милостивi
заходи були продиктованi необхiднiстю, оскiльки за давнiм
звичаєм кровної помсти покарання вбивцi було справою рук
найближчого родича або спадкоємця загибло- то. У випадках, [495]
коли провина була очевидною, не було жодної необхiдностi
чекати судового розгляду справи. Месник мiг переслiдувати
злочинця i вбити його там, де зустрiне. На той час Господь
не вважав за потрiбне скасовувати цей звичай, але передбачив
заходи, якi гарантували б безпеку тим, котрi могли звершити
вбивство ненавмисне.

Мiста-сховища були розташованi так, що з будь-якого ку-
точку країни до них можна було дiстатися за пiвдня шляху.
Дороги, що провадили до них, потрiбно було утримувати в на-
лежному порядку; вздовж цих дорiг стояли стовпи з виразним
чiтким написом «Сховище», щоб утiкачевi легше було орiєнту-
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ватись i вiн не марнував анi хвилини. Будь-яка людина — єврей,
захожий або тимчасовий мешканець — могла скористатися цим
правом. Однак, хоч це давало змогу невинному врятуватися
вiд поспiшної страти, винуватий не уникав покарання. Справа
втiкача неупереджено розглядалася вiдповiдними людьми, що
стояли при владi, i тiльки пiсля того, як його визнавали не-
винним, а вбивство — ненавмисним, йому надавався притулок
у мiстi-сховищi. Винних видавали до рук месника. Всi, хто
отримував право на захист, могли скористатися ним тiльки у
тому разi, якщо залишалися у мiстi-сховищi. Якщо ж хтось
виходив за означенi межi i там потрапляв до рук месника, то
розплачувався своїм життям за нехтування застережними захо-
дами Господа. Пiсля смертi Первосвященика усi, хто знайшов
захист у мiстах-сховищах, могли повернутися додому.

Пiд час суду над вбивцею звинувачення виносилось на
пiдставi свiдчень кiлькох свiдкiв, навiть якщо провина його
була незаперечною. Господь звелiв: «Кожного, хто вб’є люди-
ну, пiсля переслухання свiдкiв, потрiбно вiддати на смерть...
А одного лише свiдка не вистачає, щоб осудити когось на
смерть» (Числ.35:30). Це Христос дав такi вказiвки Мойсеевi
для Iзраїлю; i пiзнiше, коли Великий Учитель перебував на
землi, навчаючи Своїх учнiв, як слiд поводитися з грiшниками,
Вiн повторив настанову про те, що свiдчення однiєї людини
недостатньо для виправдання або засудження. Думки або по-
гляди однiєї людини не повиннi вирiшувати спiрнi питання. В
усiх таких справах необхiдно два або бiльше свiдкiв, котрi ра-[496]
зом повиннi нести вiдповiдальнiсть, «щоб пiдтвердилась усяка
справа устами двох чи трьох свiдкiв» (Матв. 18:16).

Якщо пiдсудний виявився винним у вбивствi, його не мо-
гли врятувати анi вiдшкодування, нi викуп. «Хто проллє кров
людини, того кров буде пролита людиною» (Бут.9:6). «Не при-
йматимете викупу за душогубця, який повинен умерти: вiн
мусить умерти». «Вiзьми його навiть вiд жертовника Мого на
смерть», — таким було Боже повелiння, — нiчим не можна очи-
стити землю вiд пролитої на нiй кровi, як тiльки кров’ю того,
хто її пролив» (Числ.35:31, 33; Вих.21:14). Безпека i чистота
нацiї вимагали суворого покарання такого грiха, як вбивство.
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Життя людини, яке може дати лише Бог, необхiдно свято обе-
рiгати.

Мiста-сховища, призначенi Богом для стародавнього наро-
ду, символiзують сховище, яке можна знайти у Христi. Той
самий милосердний Спаситель, подбавши колись про iснува-
ння тимчасових сховищ, пролиттям Своєї кровi забезпечив
порушникiв Божого Закону надiйним сховищем, у якому вони
можуть почуватися в безпецi, не боячись другої смертi. Жодна
сила не здатна вихопити з Божих рук душi, котрi приходять до
Бога за прощенням: «Отже, нема тепер нiякого осудження тим,
котрi у Христi Iсусi». «Хто осуджує? Христос Iсус помер, але
й воскрес; Вiн праворуч Бога i заступається за нас». «Щоб...
ми мали мiцну утiху, прибiгши вхопитися за надiю, яка перед
нами» (Римл.8:1, 34; Євр.6:18).

Той, хто втiкав до мiста-сховища, не повинен був баритися.
Необхiдно було залишити i сiм’ю, i роботу. Не було навiть
часу попрощатися зi своїми рiдними. Його життя було в не-
безпецi, i, щоб дiстатися до безпечного мiсця, вiн повинен
пожертвувати всiм. Про втому треба було забути, на труднощi
не звертати уваги; втiкач нi на хвилину не уповiльнював своєї
ходи, доки не опинявся за мурами мiста. Грiшниковi загрожує
вiчна смерть, якщо вiн не знайде сховища у Христi; подiбно
до того, як повiльнiсть або недбалiсть могли позбавити втiкача
єдиного шансу на життя, так зволiкання та байдужiсть можуть
призвести душу до загибелi. Сатана, великий противник, пере-
слiдує кожного поруш- ника святого Божого Закону; той, хто [497]
не усвiдомлює небезпеки i не прагне знайти захист у вiчному
сховищi, стане здобиччю губителя.

В’язень, котрий виходив за межi мiста-сховища, потрапляв
до рук месника. Це було наукою для людей, щоб вони до-
тримувалися засобiв, призначених Безмежною Мудрiстю для
їхньої безпеки. Так само, недостатньо лише вiрити у Христа,
щоб отримати прощення грiхiв; через вiру i послух, — грiшник
повинен перебувати в Ньому. «Якщо ми, пiзнавши iстину, грi-
шимо свавiльно, то не залишається бiльше жертви за грiхи,
а якесь страшне очiкування суду i лютостi вогню, готового
пожерти противникiв» (Євр. 10:26-27).
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Два з половиною поколiння Iзраїлю — Гад, Рувим та по-
ловина Манасiїного поколiння — отримали свою частину до
переходу через Йордан. Їх, чабанiв, приваблювали просторi
полонини (нагiрнi рiвнини), на яких можна було випасати вiвцi
та рогату худобу, розкiшнi лiси Гiлеаду i Башану, якi не знали
собi рiвних навiть у самому Ханаанi; тому цi два з половиною
поколiння висловили своє бажання оселитися тут, але, перш
нiж зробити це, послали свою частину озброєних людей, котрi
разом зi своїми братами мали перейти Йордан та допомогти їм
у завоюваннях, доки i тi не увiйдуть до свого спадку. Це зобо-
в’язання вони вiрно виконали. Коли десять поколiнь увiйшли
до Ханаану, «Рувимовi сини, сини Гадовi та половина племенi
Манасiїного... — коло сорока тисяч озброєних воїнiв пройшли
перед Господом на вiйну в єрихонськi степи» (I.Нав.4:12-13).
Протягом усiх рокiв завоювань вони вiдважно воювали плiч-
о-плiч зi своїми братами. Тепер прийшов час повернутися до
свого надiлу, а оскiльки вони нарiвнi зi своїми братами брали
участь у всiх битвах, то дiлили з ними й воєннi трофеї. Так
що вони поверталися «з великими скарбами, з дуже великими
стадами, зi срiблом i золотом, з мiддю i залiзом, та з безлiч-
чю одежi»; усе це вони повиннi були роздiлити з тими, хто
залишився з родинами й отарами.

Тепер їм доведеться жити далеко вiд Господньої Святинi,
тому Iсус Навин проводжав їх iз тривогою в серцi, знаючи,
якими сильними будуть спокуси, що спiткають їх у самотньому[498]
життi кочiвникiв, зокрема, бажання запозичити звичаї язични-
цьких племен, котрi жили на кордонi з їхнiми землями.

В той час як Iсуса Навина та iнших начальникiв гнiтили
недобрi передчуття, до них дiйшли дивнi чутки При Йорда-
нi, бiля того мiсця, де Iзраїль чудодiйним способом перейшов
через рiку, два з половиною поколiння спорудили великий жер-
тiвник, схожий на жертiвник цiлопалення в Шiло. Божий Закон
пiд страхом смертi забороняв запроваджувати iнше служiння,
окрiм того, яке було у Святинi. Якщо цей жертiвник було спо-
руджено для служiння, то якщо його так залишити, вiдверне
народ вiд правдивої вiри.

Зiбранi з цього приводу в Шiло представники народу, прой-
нявшись загальним невдоволенням та обуренням, запропону-
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вали негайно пiти вiйною на вiдступникiв. Однак за порадою
бiльш обачних було вирiшено спочатку вiдправити послiв, щоб
отримати вiд цих поколiнь пояснення такої поведiнки. Було
обрано десять князiв, по одному вiд кожного поколiння, на чолi
з Пiнхасом, котрий вiдзначився своєю ревнiстю на Ваал-Пеорi.

Люди з цих двох з половиною поколiнь припустилися сер-
йозної помилки, коли без жодних пояснень вдалися до такого
вчинку, викликавши у своїх братiв тяжкi пiдозри проти себе.
Посланцi, переконанi в тому, що їхнi брати завинили, звернули-
ся до них з рiзким докором. Вони звинувачували їх у повстаннi
проти Господа, наказуючи не забувати про суди, що спiткали
Iзраїль пiд час вiдступництва на Ваал-Пеорi. Вiд iменi усього
Iзраїлю Пiнхас об’явив синам Гада i Рувима, що, коли вони не
бажають жити в цьому краї без жертiвника, на якому приноси-
лися б жертви, їхнi брати по той бiк Йордану охоче подiляться
з ними своїми володiннями й перевагами.

У вiдповiдь звинуваченi пояснили, що їхнiй жертiвник не
призначається для жертвоприношень, а споруджений на свiд-
чення того, що хоч їх i роздiляє рiка, вони визнають ту саму
вiру, що й їхнi брати в Ханаанi. Вони побоювалися, щоб у май-
бутньому їхнi дiти не вiддiлили себе вiд Скинiї як такi, що не
мають частки в Iзраїлi. У такому разi жертiвник, споруджений [499]
на зразок Господнього жертiвника в Шiло, мав стати нiмим
свiдком того, що його будiвничi також поклоняються Живому
Боговi.

З великою радiстю посланцi вислухали таке пояснення i
негайно ж понесли вiстку тим, котрi послали їх. Усi думки i
плани про вiйну самi по собi були зруйнованi i народ радiв,
прославляючи Бога.

Сини Гадовi й Рувимовi зробили тепер напис на жертiвнику,
який вказував на мету його спорудження: «Вiн свiдок мiж
нами, що Господь — Вiн наш Бог». Цим вони намагалися
запобiгти непорозумiнням у майбутньому та усунути все, що
могло призвести до спокуси.

Як часто через просте непорозумiння виникають серйознi
труднощi навiть серед тих, котрi дiють, здавалося б, з найбла-
городнiших спонукань; а якщо при цьому не виявити ще й
люб’язностi та стриманостi, до яких тiльки серйозних i навiть
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фатальних наслiдкiв вони можуть призвести... Десять поколiнь
пам’ятали, як у випадку з Аханом Бог докорив їм за вiдсу-
тнiсть пильностi у викриттi грiхiв, що мали мiсце серед них.
Тепер же вони вирiшили вжити негайних i серйозних заходiв,
але, намагаючись уникнути попередньої помилки, вдалися до
протилежної крайностi. Замiсть того, щоб ввiчливо розпитати
про всi подробицi справи, вони накинулись на своїх братiв з
доганою та осудом. Якби мужi Гадовi та Рувимовi вiдповiли у
такому ж дусi, результатом могла б бути вiйна. У той час як,
з одного боку, важливо не допускати недбалого ставлення до
грiха, не менш важливо, з iншого — уникати рiзкої критики та
безпiдставних пiдозр.

Чимало людей, якi дуже болiсно реагують на найменший
осуд своєї поведiнки з боку iнших людей, водночас надто суво-
ро поводяться з тими, хто, на їхню думку, помиляється. Осу-
дження i докори ще нiкого не виправили, але як багато людей
через них ще бiльше вiдiйшли вiд правдивої дороги, зробив-
ши свої серця Запеклими. Доброта, люб’язнiсть i стриманiсть
можуть врятувати грiшника i покрити багато грiхiв.

Мудрiсть, яку виявили Рувимовi сини та їхнi брати, гiдна
наслiдування. У той час як вони щиро прагнули ут- вердити[500]
правдиву релiгiю, їх хибно зрозумiли та суворо засудили; однак
вони не виказали обурення. Перш нiж вдатися до захисту, во-
ни ввiчливо й терпляче вислухали звинувачення своїх братiв,
а тодi дали вичерпне пояснення мотивiв, довiвши цим вла-
сну невиннiсть. Таким чином, непорозумiння, яке загрожувало
серйозними наслiдками, було дружелюбно врегульоване.

Той, хто правий, може дозволити собi залишатися спокiй-
ним i тактовним навiть тодi, коли його незаслужено звинувачу-
ють. Боговi вiдомо усе, що люди неправильно зрозумiли або
помилково витлумачили, тому ми можемо спокiйно вiддати
свою справу до Його рук. Вiн обов’язково виправдає тих, хто
покладається на Нього, так само, як виявив вину Ахана. Всi, ке-
рованi Духом Христа, виявлятимуть любов, яка довготерпелива
i милосердна.

Божа воля полягає в тому, щоб Його народ вiдзначався єд-
нiстю i братньою любов’ю. У Своїй молитвi перед розп’яттям
Христос просив, щоб Його учнi були єдинi, як Вiн єдиний
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зi Своїм Отцем; щоб увiрував свiт, що Бог послав Його. Ця
найзворушливiша i найпалкiша молитва охоплює усi вiки аж
до наших днiв, бо Вiн молився: «Не за них тiльки благаю, але
й за вiруючих у Мене через слово їхнє» (Йоан 17:20). Хоча
ми не повиннi жертвувати жодним принципом iстини, нашою
постiйною метою має бути досягнення саме такої єдностi. Це є
доказом того, що ми — Його учнi. Iсус сказав: «По тому пiзна-
ють усi, що ви Мої учнi, коли будете мати любов мiж собою»
(Йоан 13:35). Апостол Петро навчає Церкву: «Будьте всi однiєї
думки, спiвчутливi, братолюбнi, милосерднi, смиренномудpi.
Не вiддавайте злом за зло, образою за образу, а навпаки, благо-
словляйте, знаючи, що ви на це i покликанi, щоб успадкувати
благословення» (1Петр.3:8-9) [501]



Роздiл 49. Останнi слова Iсуса Навина

За основу цього роздiлу взято книгу Iсуса Навина, роздiли
23-24

Вiйни та завоювання прийшли до кiнця, й Iсус Навин по-
вернувся у свiй мирний куточок в Тiмнат-Серах. «I минуло
багато часу по тому, як Господь дав мир Iзраїлевi вiд усiх воро-
гiв його... то скликав Iсус усього Iзраїля, його старiйшин, голiв
його, суддiв його й урядникiв його».

Минуло декiлька рокiв вiд того часу, як люди оселилися у
своїх надiлах; поступово почали виявлятись грiхи, якi й ранiше
накликали Божi суди на Iзраїль. Вiдчуваючи, що немiч старостi
пiдкрадається до нього, i розумiючи, що його справа незабаром
завершиться, Iсус був сповнений тривоги за майбутнє свого
народу. Коли iзраїльтяни ще раз зiбралися навколо свого вождя,
котрий досяг похилого вiку, вiн звернувся до них зi словами,
якi свiдчили щось бiльше, нiж тiльки батькiвська турбота. «Ви
бачили все, — сказав вiн, — що зробив Господь Бог ваш, з усiма
цими народами задля вас, i як Сам Господь, Бог ваш, воював
за вас!» Хоч хананеї й були пiдкоренi, все ж вони володiли
значною частиною землi, обiтованої Iзраїлевi; Iсус закликав
народ не зупинятися на досягнутому i не забувати Господньо-
го повелiння про повне звiльнення країни вiд язичницьких
народiв.

Народ барився з вигнанням язичникiв. Поколiння розiйшли-
ся за своїми надiлами, вiйсько було розформоване, i вiдновле-
ння вiйни видавалося тяжкою й сумнiвною справою. Та Iсус
об’явив: «Сам Господь, Бог ваш, прожене їх перед вами... i[502]
ви заволодiєте їхнiм краєм, як обiцяв вам Господь, Бог вам. I
Тому старайтесь якомога краще виконувати й чинити усе, що
записано в книзi закону Мойсея, не вiдхиляючись вiд нього анi
праворуч, анi лiворуч».

486



Останнi слова Iсуса Навина 487

Iсус закликав народ у свiдки, нагадавши, що доки iзраїльтя-
ни дотримувалися поставлених умов, Бог залишався вiрним у
виконаннi Своїх обiтниць. «Отож визнайте усiм своїм серцем
та всiєю своєю душею, — сказав вiн, — що не пропущено анi
одне слово зi всiх тих добрих обiтниць, якi вам дав Господь,
Бог ваш, — усе збулося, анi одна з них не залишилась неви-
конаною». Разом з тим вiн запевнив їх також у тому, що, як
Господь виконав Свої обiтницi, так виконає i Свої погрози.
«Але як здiйснилась над вами кожна добра обiтниця, що дав
вам Господь, Бог ваш, так само наведе Господь на вас усяке
лихо... Коли ви переступите Заповiт Господа... то запалає гнiв
Господнiй на вас, i ви скоро зникнете з цiєї хорошої землi, яку
Вiн вам дав».

Сатана багатьох зводить теорiєю, в яку люди охоче вiрять,
а саме: Божа любов до Його народу є такою великою, що Вiн
простить їм всякий грiх; сатана запевняє, що погрози, якi мi-
стяться в Божому Словi, лише переслiдують певну мету в Його
моральному правлiннi, проте не здiйснюються буквально. Але
Бог у всiх взаємовiдносинах зi Своїм творiнням застосовує
принцип праведностi, вiдкриваючи iстинний характер грiха та
вказуючи на те, що вiн неодмiнно призводить до страждань i
смертi. Безумовного прощення грiха нiколи не було i не буде.
Таке прощення свiдчило б про вiдмову вiд принципiв праве-
дностi, якi є пiдвалиною Божого правлiння. Це викликало б
подив i жах у безгрiшному Всесвiтi. Бог вiрно вказав на на-
слiдки грiха; якщо ж цi застереження неправдивi, то як можна
бути впевненому у тому, що здiйсняться Його обiтницi? Така
«милiсть», яка вiдкидає справедливiсть, була б, фактично, не
милiстю, а слабкiстю.

Бог — Життєдавець. Вiд початку метою усiх Його законiв
було збереження життя. Але грiх порушив установлений Богом
порядок i внiс безладдя. Доки iснуватиме грiх, страждання i
смерть неминучi. I лише завдяки тому, що Вiдкупи- тель понiс [503]
замiсть нас прокляття грiха, людина може надiятись, що уникне
його страшних наслiдкiв.

Перед смертю Iсуса Навина начальники й глави поколiнь,
виконуючи його вказiвку, знову зiбралися в Сихемi. З жодним
мiсцем цього краю не було пов’язано стiльки святих спогадiв,
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як з цим; воно нагадувало їм про Заповiт Бога з Авраамом та
Яковом, воскрешаючи в пам’-ятi урочисто проголошенi ними
клятви перед входом до Ханаану. Неподалiк височiли гори Евал
та Гарiзiм, нiмi свiдки тих присяг, якi нинi вони збиралися
поновити в присутностi свого помираючого вождя. Скрiзь було
видно докази того, що Бог вчинив для них: Вiн дав їм землю,
заради якої вони не працювали; мiста, яких вони не будували;
виноградники й оливковi гаї, яких не насаджували. Iсус Навин
ще раз пригадав iсторiю Iзраїлю, докладно зупиняючись на
чудових Божих дiлах, аби усi могли вiдчути Його любов i
милiсть та служити Йому «в щиростi та в правдi».

За наказом Iсуса Навина з Шiло принесли Ковчег. Це була
особливо урочиста подiя; символ Божої присутностi мав пiдси-
лити враження, яке вождь бажав справити на народ. Нагадавши
їм про Божу доброту щодо Iзраїлю, вiн звернувся до них iз
закликом обрати в Iм’я Єгови того, кому вони бажають служи-
ти. Серед народу ще мало мiсце приховане iдолопоклонство,
тому Iсус Навин намагався спонукати їх ухвалити рiшення,
щоб назавжди покiнчити з цим грiхом в Iзраїлi. «Коли ж вам
неприємно служити Господевi, — сказав вiн, — то виберiть собi
сьогоднi, кому будете служити...». Iсус Навин бажав, щоб вони
служили Боговi не з примусу, а добровiльно. Саме любов до
Бога має лежати в основi правдивої релiгiї, а служити Йому
лише з метою отримання нагороди або через страх перед пока-
ранням — даремна справа. Вiдверте вiдступництво не є бiльш
образливим для Бога, нiж лицемiрство i формальне поклонiння.

Престарiлий вождь закликав людей серйозно обмiркувати
усе те, що вiн їм сказав, та вирiшити, чи справдi вони бажають
жити так, як живуть морально деградованi народи — iдолопо-
клонники, що оточували їх. Якщо, з їхньої точки зору, недобре
служити Єговi — Джерелу сили i благосло- вень, то нехай са-[504]
мi вирiшать, кому мають служити: «чи богам, яким служили
вашi батьки», вiд яких був узятий Авраам, «чи богам аморей-
ським, що ви живете в їхньому краї». Цi останнi слова були
гiрким докором Iзраїлевi. Як було усiм вiдомо, боги аморей-
ськi виявилися безсилими захистити своїх прихильникiв. Цей
нечестивий народ був знищений через огиднi, тяжкi грiхи, а
чудова земля, якою вони колись володiли, була вiддана Божому
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народовi. Яким же безумством з боку Iзраїлю було б обирати
собi божество, за поклонiння якому були знищенi амореї! «А я
та мiй дiм, — сказав вiн, — будемо служити Господевi». Свята
ревнiсть, яка сповнювала серце вождя, передалась i народовi.
На його заклик увесь народ без вагання вiдповiв: «Борони нас,
Боже, покинути Господа, щоб служити iншим богам!»

«Ви не можете служити Господевi i чужим богам, — ска-
зав Iсус, — бо Вiн — Бог святий... Не простить Вiн ваших
переступiв та ваших грiхiв». Перш нiж наступить докорiнне пе-
ретворення» народ мав усвiдомити свою повну неспроможнiсть
коритися Боговi власними зусиллями. Iзраїльтяни порушили
Його Закон, який засуджував їх як грiшникiв, але не перед-
бачав шляху до спасiння. Доки вони покладалися на власну
силу i праведнiсть, вони не могли отримати прощення грiхiв
та задовольнити вимоги досконалого Божого Закону, тому да-
ремно було присягатися, що вони вiрно служитимуть Боговi.
Лише через вiру в Христа вони могли отримати прощення грi-
хiв i силу коритися Законовi Божому. Якщо вони бажали бути
прийнятими Богом, їм треба було надiятись не на власнi сили
для досягнення спасiння, а повнiстю покладатися на заслуги
обiтованого Спасителя.

Iсус бажав, щоб його слухачi добре зважили свої слова i
стрималися вiд клятв, до виконання яких були неготовi. Щи-
ро й палко вони повторювали: «Нi, тiльки Господевi будемо
служити!» Урочисто погодившись бути свiдками щодо самих
себе в тому, що вони все ж обирають Єгову, iзраїльтяни ще
раз повторили клятву вiрностi: «Господевi, Боговi нашому, ми
будемо служити, i голосу Його будемо слухатися!» [505]

«I уклав Iсус Заповiт з народом того дня, i дав йому по-
станови та Закони в Сихемi». Записавши слова цiєї урочистої
угоди, Iсус положив їх бiля Ковчега разом iз книгою Закону.
Як пам’ятний знак вiн положив там пiд дубом бiля Святилища
великий камiнь, говорячи: «Оцей камiнь буде свiдком проти
нас, бо вiн чув усi слова, що Господь до нас говорив; тож нехай
вiн буде свiдком проти вас, щоб ви не зреклися вашого Бога».
«I вiдпустив Iсус народ, — кожного до спадку його».

Дiяльнiсть Iсуса для Iзраїлю закiнчилась. Вiн «служив Го-
сподевi цiлим серцем», i в Божiй книзi про нього написано:



490 Патрiархи i пророки

«Господнiй слуга». Найблагороднiшим свiдченням на користь
його характеру i життя як вождя народу стала iсторiя поколiн-
ня, котре скористалося плодами його трудiв: «I служив Iзраїль
Господевi у всi днi Iсуса та в усi днi старiйшин, котрi пережили
Iсуса».[506]



Роздiл 50. Десятина i дари

В Iзраїлi десята частина прибуткiв призначалась для пiд-
тримки богослужiнь. Мойсей оголосив iзраїльтянам: «Усяка
десятина з землi, — чи вiд засiвiв поля, чи вiд плодiв дерева
— буде Господевi, вона святиня Господа!» «I усяку десятину з
великої чи дрiбної скотини... — десятина з усього — святiсть
для Господа» (Левит 27:30,32).

Однак система десятини бере свiй початок не вiд євреїв.
З найдавнiших часiв Господь претендував на десяту частину
як на Свою власнiсть, i цю вимогу Його дiти визнавали й
шанували. Вiдомо, що Авраам дав десятину Мелхиседековi,
священиковi Бога Всевишнього (Бут.14:20). Якiв, вигнанець i
мандрiвник, обiцяв Господевi в Бет-Елi: «З усього, що Ти даси
менi, я дам Тобi десятину!» (Бут.28:22). Коли iзраїльтяни мали
утвердитися як народ, закон про десятину знову вступив у силу
як одна з божественних постанов, вiд виконання якої залежав
їхнiй добробут.

Система десятини i дарiв мала на метi закарбувати у свi-
домостi людей велику iстину про те, що саме Бог — Джерело
всiх благословень, яким користується Його творiння; люди-
на ж повинна виявляти Йому вдячнiсть за добрi дари Божого
Провидiння.

«Вiн дає усiм життя, i дихання, i все» (Дiї 17:25). Господь
говорить: «Бо Менi належить вся лiсна звiрина та худоба iз
тисячi гiр» (Псал.49:10). «Моє срiбло й Моє золото» (Огiй
2:8). Бог дає людинi силу придбати багатство (Втор. 8:18).
На знак визнання того, що все походить вiд Нього, Господь [507]
звелiв повертати Йому частину з Його щедрот у виглядi дарiв i
приношень для пiдтримки богослужiнь.

«Десятина — Господевi». Тут вжито таку ж форму вислову,
як i в Законi про суботу. «День сьомий — субота для Господа,
Бога твого» (Вих.20:10). Бог утримує для Себе певну частину
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часу та коштiв людини, i той, хто використовує їх у власних
iнтересах, не залишиться без вини.

Десятина призначалася лише для левитiв — поколiння, вiд-
окремленого здiйснювати служiння у святинi. Але приношен-
ням десятини не обмежувалися пожертвування на релiгiйнi цiлi.
Скинiя, а пiзнiше й храм були спорудженi лише на добровiльнi
дари. Щоб забезпечити кошти для необхiдних вiдновлюючих
робiт чи iнших потреб, Мойсей звелiв народовi пiд час кожного
перепису давати половину шекля «на служiння скинiї». За днiв
Неємiї на цю справу жертвували щороку (див. Вих.30:12-16;
2Цар. 12:4-5; 2Хронiк 24:4-13; Неєм.10:32-33). Час вiд часу, як
дар Боговi приносили пожертвування за грiх, а також подячнi.
Таких дарiв особливо багато приносили пiд час щорiчних свят,
а найбiльш щедрi пожертвування призначались для бiдних.

Принесення десятини не було єдиним засобом визнання
Божих вимог. Усi першi плоди землi присвячувались Йому.
Перше руно вовни, зняте з овечок, першi зерна пшеницi пiд
час молотьби, перша олива i вино призначалися Боговi. Це
саме стосувалося первородних з усiх тварин, а за первiстка-
сина вносився викуп. Першi плоди мали бути принесенi у
присутнiсть Господа до Святинi, пiсля чого їх могли споживати
священики.

Ця постанова постiйно нагадувала людям про те, що справ-
жнiм господарем їхнiх ланiв, овець i худоби є Бог; Вiн посилає
сонце й дощ пiд час сiвби та жнив; усе, чим люди володiють,
є Його творiнням, а їх Вiн зробив лише управителями Своїх
благ.

Коли iзраїльськi чоловiки, навантаженi першими плодами
полiв, садiв i виноградникiв, збиралися бiля Скинiї, це було
привселюдним свiдченням того, що вони визнають Божу до-
броту. Коли священик приймав дар, той, хто приносив його,
промовляв у присутностi Господа наступнi слова: «Мiй батько[508]
був мандрiвним арамеянином». Далi вiн згадував про подорож
i перебування у Єгиптi та лихо, вiд якого Бог визволив Iзраїль
«рукою сильною та простягнутим раменом, серед великого
страху, ознак i чудес». Потiм додавав: «I привiв нас на це мi-
сце, i цю землю — край, що тече молоком та медом. Тож оце
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тепер принiс я первоплоди землi, яку Ти дав менi, Господи»
(Втор.26:5,8-11).

Пожертвування, що надходили вiд євреїв на релiгiйнi й
доброчиннi цiлi, загалом становили одну четверту частину
їхнiх прибуткiв. При такому великому податку можна було
сподiватися, що народ зубожiє, однак, виходило навпаки: вiр-
не виконання цих обов’язкiв було однiєю з умов добробуту.
Наступна Божа обiтниця мала здiйснитися саме за умови їхньо-
го послуху. «Заради вас Я забороню саранi-ненажерi, щоб не
пустошила у вас земного плоду, та й щоб виноград не став
у вас безплiдним... I будуть усi народи вважати вас щасли-
вими, бо будете Країною втiхи, — говорить Господь Саваот»
(Мал.3:11-12).

У книзi пророка Аггея виразно показанi наслiдки вiдмови
людей вiд добровiльних приношень на користь Бога. Пiсля
повернення з вавилонського полону юдеї почали вiдбудову
Божого храму, але, зустрiвшись iз рiшучим опором ворогiв,
припинили роботу; наступна жахлива посуха призвела їх до
такого зубожiння, що вони навiть вiдмовилися вiд думки за-
вершити будiвництво храму. «Не настав ще час вiдбудувати
дiм Господнiй», — говорили вони. Але через Господньою про-
рока їм було сказано: Чи час вам сидiти у ваших вигiдних
домах, тодi як цей дiм лежить в руїнах? Тепер же так каже
Господь Саваот: «Розважте добре над вашими дорогами! Ви
сiєте багато, але збираєте мало; їсте, але не насичуєтеся, п’єте
— та не напиваєтеся, одягаєтеся, але вам не тепло; той же, хто
працює, заробляє для дiрявого гаманця!» (Аггей 1:2-6). А далi
вказано на причину цього: «Ви сподiвалися багато, а вийшло
мало; коли ж ви принесли те додому, Я його розвiяв. За що?
Вiдповiдає Господь Саваот: Тому що храм Мiй лежить у руїнах,
а ви хапаєтесь кожен до дому свого. Тому то над вами небо
затримало росу, а земля затримала урожай свiй. Я покликав
посуху на землю й на гори, на хлiб, на сiк виноградний, на
свiжу оливу й на все, що дає земля, на людину й на худобу, i [509]
на всю працю рук» (в. 9-11). «Коли так було, щоб приходив
хтось до купи, де мало б двадцять мiрок зерна, а в нiй тiльки
десять; приходив до чавила, щоб зачерпнути п’ят- десят мiр,
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а в нiй лише двадцять. Карав Я вас посухою, зеле- нячкою i
градом, побив усю працю ваших рук» (Аггей 2:16-17).

Наляканi такими застереженнями, Люди взялися за будiвни-
цтво Божого дому. Тодi до них знову надiйшло Слово Господа:
«Розважте, прошу, добре у вашiм серцi вiд цього дня й надалi
— вiд двадцять четвертого дня, дев’ятого мiсяця, — вiд того
дня, коли було закладено Господнiй храм... Вiд цього ж дня я
поблагословлю вас» (в. 18-19).

Мудрець говорить: «Iнший розсiває щедро, i прибуває в
нього, а iнший надмiру зберiгає, i далi бiднiє» (Прип.11:24).
Цю ж саму науку викладає в Новому Завiтi апостол Павло:
«Хто скупо сiє, — той скупо й жатиме, а хто сiє щедро, — той
щедро й жатиме!» «А Бог спроможний всякою благодаттю вас
збагатити, щоб ви, маючи завжди i у всьому достаток, були
багатi на всяке добре дiло» (2Кор.9:6,8).

Божий намiр полягав у тому, щоб Його народ — Iзраїль
— став носiєм свiтла для всiх мешканцiв Землi. Пiдтримуючи
своїми дарами служiння Господевi, вони цим свiдчили про
iснування й верховну владу Живого Бога. Матерiальна пiд-
тримка цього служiння розцiнювалася ними як привiлей, як
виявлення вiрностi Боговi i любовi до Нього. Господь передба-
чив, щоб поширення свiтла iстини на землi залежало вiд зусиль
i пожертвувань тих, якi причетнi до небесного дару. Бог мiг
би зробити вiсниками Своєї правди ангелiв, мiг би особисто
звiстити Свою волю, як проголосив Закон на Синаї, однак у
Своїй безмежнiй любовi й мудростi Вiн покликав людей бути
Його спiвпрацiвниками, обравши їх для цiєї справи.

За днiв Iзраїлю десятина i добровiльнi дари були необхiднi
для пiдтримання служiння Господевi. А хiба в наш час Божий
народ мав би жертвувати менше? Принцип, закладений Хри-
стом, полягає в тому, щоб приносити пожертвування Боговi
вiдповiдно до отриманого свiтла i переваг. «Вiд кожного, кому
багато дано, багато вимагається» (Лука 12:48). Спаситель, по-
силаючи Своїх учнiв у свiт, сказав: «Ви даром отримали, даром[510]
i давайте» (Матв. 10:8). Оскiльки кiлькiсть отриманих нами
благословень i привiлеїв збiльшується, — тим бiльше, що ми
маємо перед собою незрiвнянну жертву прославленого Божого
Сина, — чи ж не повинна наша вдячнiсть знайти своє виявле-
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ння у щедрiших дарах, аби вiстка про спасiння могла стати
доступною iншим людям? Справа євангелiзацiї, набуваючи де-
далi бiльшого розмаху, потребує значно бiльше коштiв, анiж у
давнину, тому закон про десятину i пожертвування набуває на-
багато бiльшого значення сьогоднi, анiж за часiв стародавнього
Iзраїлю. Якби Божий народ щедро пiдтримував Його справу
добровiльними дарами, замiсть того щоб поповнювати свої
багатства, вдаючись до нех- ристиянських, а iнодi i нечестивих
методiв, Бог був би вшанований i значно бiльше душ було б
придбано для Христа.

План Мойсея щодо збору коштiв на побудову Скинiї мав
величезний успiх. Нiкого не потрiбно було переконувати. Не
вдавався вiн також i до тих вигадок, якi так часто викори-
стовують церкви в наш час. Вiн не влаштовував грандiозного
бенкету, не запрошував людей у мiсця розваг, на танцi та за-
бави; вiн не проводив лотерей, не вдавався до жодних iнших
сумнiвних заходiв, аби зiбрати грошi на спорудження Скинiї
для Бога. Господь наказав Мойсеевi закликати дiтей Iзраїлю
до принесення своїх дарiв. Вiн повинен був приймати їх вiд
кожного, хто давав охоче, вiд усього серця; дарiв виявилося так
багато, що Мойсей звелiв народовi припинити приношення, бо
їх вже було зiбрано бiльше, нiж потрiбно.

Бог зробив людей Своїми управителями. Власнiсть, яку Вiн
дав у їхнi руки, — це тi кошти, якi призначенi для поширення
Євангелiя. Тим, хто на дiлi виявиться вiрним управителем, Вiн
довiрить ще бiльшi переваги. Господь говорить: «Я вшаную
тих, хто шанує Мене» (1Сам.2:30). «Бог любить того, хто з
радiстю дає». I коли Його народ з вдячним серцем приносить
Йому свої дари i пожертвування («не в смутку й не з приму-
су»), тодi Його благословення супроводжуватимуть їх, як Вiн
i обiцяв: «Принесiть же ви всю десятину до дому скарбницi,
щоб була пожива у Моїм домi, i таким чином Мене випробуй-
те, — промовляє Господь Саваот, — чи не вiдчиню небесних
отворiв вам та не зiллю на вас благословення понад мiру?»
(Мал.3:10). [511]
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Для того, щоб заохотити людей для участi i в релiгiйному
служiннi, а також з метою кращого забезпечення бiдних, вини-
кла потреба в другiй десятинi з усього прибутку. Щодо першої
десятини Господь проголосив: «А Левiєвим синам Я дав у
спадщину всi десятини» (Числ.18:21). З приводу другої деся-
тини Вiн звелiв: «I будеш їсти перед Господом, Богом твоїм на
мiсцi, яке Вiн вибере, щоб їм’я Його перебувало там, десятину
збiжжя твого, виноградного соку, олiї твоєї й перворiдних твоєї
великої й дрiбної худоби, щоб ти навчався боятися Господа,

Бога твого, по всi днi» (Втор. 14:23,29; 16:11-14). Цю деся-
тину або її еквiвалент у грошах люди повиннi були приносити
на мiсце, де була встановлена Святиня, протягом двох рокiв.
Пiсля принесення дарiв подяки Боговi та особливої части-
ни священиковi, залишки використовували для влаштування
релiгiйного свята, в якому брали участь левити, паломники,
сироти i вдови. Такою була постанова щодо дарiв подяки та
учт, влаштовуваних пiд час щорiчних свят, коли народ мав
змогу перебувати в товариствi священикiв та левитiв, вiд яких
вони отримували повчання й пiдбадьорення пiд час служiння.
Проте кожного третього року друга десятина використовувала-
ся вдома — для частування левитiв i бiдних, як звелiв Мойсей:
«...I будуть вони їсти в житлах твоїх i наситяться» (Втор.26:12).
Ця десятина витрачалася на доброчиннi цiлi та для виявлення
гостинностi.[512]

Для надання допомоги бiдним були передбаченi ще й iн-
шi заходи. Пiсля того, як люди визнали Божi вимоги, їм бу-
ли запропонованi закони Мойсея, якi вирiзнялись щедрiстю,
добротою й гостиннiстю до бiдних. Хоч Бог i обiцяв рясно
благословити Свiй народ, в Його намiри не входило повнi-
стю огородити їх вiд убогостi. Вiн заявив, що бiднi завжди
будуть на землi. Серед Його народу завжди будуть убогi, якi
спонукуватимуть iзраїльтян до виявлення спiвчуття, доброти
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та великодушностi. Тодi, як i тепер, людей могло спiткати лихо,
хвороба, втрата майна; однак, доки вони чинили так, як цього
вимагав Бог, серед них не було анi жебракiв, анi голодуючих.

Згiдно з Божим Законом, бiдний мав право на певну частину
того, що родить земля. Голодна людина могла пiти на поле
свого сусiда або до його саду чи виноградника й узяти зерна
або плодiв для вгамування голоду. Користуючись цим дозволом,
учнi Iсуса, проходячи в суботу ланами, зривали колосся та їли
зерно.

Усе, що залишалося пiсля жнив на полi, в саду чи виногра-
днику, належало бiдним. «Коли будеш жати жниво на своїм
полi, — сказав Мойсей, — i забудеш на полi снопа, не повертай-
ся за ним... Коли будеш оббивати оливкове дерево, не будеш
придивлятися ще раз до галузок... Коли будеш збирати вино-
град зi свого виноградника, не будеш збирати залишеного за
собою, — воно має належати приходьковi, сиротi та вдовi. Па-
м’ятай, що рабом ти був в єгипетськiй землi» (Втор.24:19-22;
Левum 19:9-10).

Кожний сьомий рiк передбачав особливi привiлеї д ля бi-
дних. Суботнiй рiк, як його називали, починався пiсля жнив.
Коли пiсля збирання врожаю надходив час сiвби, люди не по-
виннi були сiяти, а також обробляти виноградники; вони не
повиннi були сподiватися врожаю на полi чи збору винограду.
З того, що земля вродить сама, вони могли споживати свiжi
плоди, але не повиннi були робити з них запасiв у своїх схо-
вищах. Урожай того року належав захожим, сиротам, вдовам i
навiть польовим звiрям (Вих.23:10-11; Левит 25:5).

Однак, якщо земля, зазвичай, приносила врожаї, яких ви-
стачало лише для задоволення потреб людей, то як могли вони [513]
проiснувати сьомий рiк, взагалi не зiбравши врожаю? Божа
обiтниця проголошувала, що їхнi потреби будуть повнiстю
забезпеченi: «I зiшлю Я благословення Своє на вас шостого
року, — сказав Вiн, — i зародить врожай за три роки. А як
посiєте восьмого року, то їстимете ще зi старого врожаю аж
до дев’ятого року, — до збору нового врожаю будете їсти зi
старого» (Левит 25:21-22).

Дотримання суботнього року мало бути на користь як землi,
так i людям. Земля, що вiдпочине протягом року, даватиме ря-
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снiший врожай. Люди в цей час також звiльнялися вiд важких
польових робiт, i хоч були iншi види роботи, яку вони викону-
вали в цей час, всi насолоджувалися вiдпочинком, який давав
змогу вiдновити сили, необхiднi для працi в наступнi роки.
Вони мали бiльше часу для роздумiв, молитв, ознайомлення з
Господнiм вченням i Його вимогами, а також для повчання й
виховання своїх домашнiх.

Суботнього року рабiв-євреїв вiдпускали на волю, до того
ж — не з порожнiми руками. Господь звелiв: «А коли вiдпуска-
тимеш його вiд себе на волю, то не вiдпускай його з порожнiми
руками; i обов’язково обдаруй його щедро iз твоєї кошари та з
току твого, i з твоєї винотоки, — усiм, чим поблагословив тебе
Господь, Бог твiй, ти даси йому» (Втор. 15:13-14).

Платня за працю мала видаватися без затримок. «Не при-
гноблюй нужденного наймита, убогого чи то з братiв твоїх, чи
з приходькiв, якi перебувають у твоїм Краї... Того самого дня
ще до заходу сонця виплати йому заробiток, бо вiн убогий, i
всiєю душею чекає плати» (Втор.24:14-15).

Особливi вказiвки були данi й щодо слуг, котрi втiкали вiд
своїх господарiв: «Не видавай пановi його раба, який сховає-
ться у тебе, втiкаючи вiд свого господаря. Вiн житиме в тебе у
такому мiсцi, яке вiн сам собi вибере — в одному з твоїх мiст
(осель), i не пригноблюй його» (Втор. 23:15-16).

Для бiдного сьомий рiк був роком звiльнення вiд боргiв.
Євреям було наказано завжди допомагати своїм братам, якi
терплять злиднi, позичаючи їм грошi без лихви (вiдсоткiв).
Брати з бiдного лихву суворо заборонялося: «А коли зубожiє
твiй брат i виявиться в злиднях, допоможи йому, приходько[514]
вiн чи осiлий, щоб вiн мiг жити при тобi. Не братимеш вiд
нього вiдсоткiв та прибутку — бiйся Бога свого, — i нехай живе
брат при тобi. Грошей не позичатимеш йому на вiдсотки, i не
даватимеш йому їжi на лихву» (Левит 25:35-37).

Якщо борг був несплаченим до року вiдпущення, то його
прощали. З цього приводу народ отримав яснi застереження
— не вiдмовляти своїм братам в потрiбнiй допомозi: Коли буде
серед тебе вбогий, хтось iз братiв твоїх... то не зроби запеклим
свого серця, i не закрий перед ним своєї руки... Стережися,
щоб у серцi твоїм не зародилася грiшна думка i ти не ска-
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зав: «Наблизився сьомий рiк, рiк вiдпущення», та й станеш
споглядати лихим оком на вбогого брата твого, i не даси йому
нiчого; вiн закликав би тодi Господа проти тебе й був би на тобi
грiх... Справдi, не переведуться убогi з-посеред Краю, тому я
наказую тобi: «Щедро вiдкривай руку свою для брата свого,
для нужденного i для незаможного в краї твоїм». «Обов’язково
позич йому за його потребою, дай, що буде бракувати йому»
(Втор.15:7-9, 11).

Нiхто не повинен був побоюватися, що щедрiсть призве-
де його до зубожiння. Послух Божим Заповiдям неодмiнно
стягує благословення i добробут. «Ти позичатимеш багатьом
людям, — сказав Вiн, — а сам у них позичати не будеш; воло-
дiтимеш багатьма народами, та вони не володiтимуть тобою»
(Втор.15:6).

Пiсля «семи суботнiх рокiв», «по сiм рокiв сiм раз», над-
ходив великий суботнiй рiк вiдпущення — ювiлейний. «I за-
сурмите у ювiлейнi сурми... по цiлому Краю. I освятите рiк
п’ятдесятирiччя, i оголосите волю для всiх мешканцiв Краю. Це
буде ювiлей для вас: i повернеться кожен до своєї посiдлостi, i
до родини своєї» (Левит 25:9-10).

«Десятого дня сьомого мiсяця, в день очищення» звучала
ювiлейна сурма. По всiй землi, де лише мешкав єврейський
народ, було чути цей звук, що закликав усiх дiтей Якова зустрi-
ти рiк визволення. Великого Дня очищення прощалися грiхи
Iзраїлю, i народ з радiсним серцем вiтав ювiлейний рiк.

Цього року, як i суботнього, не сiяли i не збирали врожаю,
а те, що родила земля, вважалося законною власнiстю бiдних.
Певний клас єврейських рабiв — всi тi, котрi не отримали сво- [515]
боди в суботнiй рiк, — тепер мали бути звiльненi. Та ювiлейний
рiк особливо вiдзначався тим, що вся власнiсть на землю пе-
реходила до її колишнiх господарiв. Земля була подiлена за
жеребом — згiдно iз наказом Божим. Пiсля подiлу нiхто не
мав права обмiнювати своє володiння або продавати землю,
хiба що злиднi примушували його це зробити; але, якщо хтось
iз родичiв такого або сам господар бажали згодом викупити
землю назад, то той, хто купив її, не мав права вiдмовити у
продажi її; якщо ж земля все ще залишалася невикупленою, то
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в ювiлейний рiк вона все рiвно поверталася до свого власника
або до його спадкоємцiв.

Господь об’явив Iзраїлю: «А землi не будете продавати
назавжди, бо земля Моя; ви ж приходьки та осiлi орендарi в
Мене» (Левит 25:23). Люди повиннi були розумiти, що зем-
ля, якою їм дозволялося тимчасово користуватися, належить
Боговi, що Вiн є її законним Володарем та повноправним Го-
сподарем, Котрий особливим чином пiклується про бiдних та
знедолених. Усi повиннi були усвiдомлювати, що бiднi мають
таке ж саме право на мiсце в Божому свiтi, як i багатi.

Такими були заходи, передбаченi нашим милосердним Твор-
цем, щоб полегшити страждання i внести промiнь надiї й iскру
свiтла в життя знедолених та зневiрених.

Господь бажав стримати надмiрну любов людей до власно-
стi та влади. Постiйне накопичення багатства одним класом
за рахунок зубожiння та деградацiї iншого класу суспiльства
призводить до великого лиха. Якщо б владу багатих якимось
чином не обмежувати, то бiднi, хоч вони й дорогi в Божих
очах, були б зневаженi i занедбанi; багатi виявляли б по вiд-
ношенню до них зверхнiсть, забуваючи при цьому про те, що
бiднi люди в Божих очах мають таку ж саму вартiсть. Утиски
й пригнiчення викликатимуть гнiв i обурення бiдного люду.
Вiдчай та безнадiйнiсть призведуть до занепаду моралi у су-
спiльствi, вiдчинять дверi усiм видам злочину. Запровадженi
Богом постанови мали на метi збереження соцiальної рiвностi.
Заходи, передбаченi суботнiм i ювiлейним роками, значною мi-
рою виправляли недолiки, якi впродовж того чи iншого перiоду[516]
часу виникали в соцiальному й полiтичному життi народу.

Цi постанови передбачали для багатих благословення не
меншi, нiж для бiдних. Вони мали вберегти їх вiд жадiбностi
й самозвеличення, виховати в них благородний дух добро-
зичливостi, змiцнюючи добру волю й довiр’я мiж рiзними
класами суспiльства; вони забезпечували соцiальний порядок
та стабiльнiсть управлiння. Усi ми, немов окремi нитки, тiсно
переплiтаємося один з одним у великому полотнi людства, а
тому усе, що можемо зробити для добра i пiднесення iнших,
повернеться до нас благословенням. Закон взаємозалежностi
поширюється на усi верстви суспiльства. Бiднi не бiльше за-
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лежать вiд багатих, нiж багатi вiд бiдних. У той час як один
клас просить частки благословень, котрi Бог злив на бiльш
заможних сусiдiв, останнi мають потребу у їх вiрнiй службi, в
силi розуму й рук, що якраз i є капiталом бiдних.

Iзраїлевi були обiцянi ряснi благословення за умови послуху
Господнiм вказiвкам. «Я посилатиму вам дощi у вiдповiднiй
порi — оголосив Вiн, — i земля даватиме свiй урожай, а польове
дерево приноситиме свої плоди. Молотьба триватиме у вас до
збирання винограду, а збiр винограду триватиме до сiвби; i ви
їстимете хлiб свiй i насичуватиметесь, будете жити безпечно
у своєму Краї. Я встановлю миру країнi, i ви будете лягати
(спати), i нiхто не буде вас турбувати; Я повиганяю хижих звiрiв
з країни, i меч не проходитиме через Край ваш... Я ходитиму
серед вас, i буду вашим Богом, а ви будете Менi народом... Коли
ж ви не будете слухнянi Менi i не виконуватимете усiх оцих
Заповiдей... ламаючи Заповiт Мiй, то... ви надаремно сiятимете
зерно своє, бо з’їдять його вороги вашi. Я повернусь проти
вас, i вас поб’ють вороги вашi; над вами володарюватимуть
ненависники вашi, — i ви втiкатимете, хоч нiхто не гнатиметься
за вами» (Левит 26:4-17).

Багато людей з великим ентузiазмом переконують у то-
му, що всiм людям повинна належати однакова частка земних
Божих благословень. Однак це суперечить намiру Творця. Роз-
бiжнiсть в умовах життя — один iз засобiв, за допомогою яких
Бог випробовує i розвиває характер людини. Однак Вiн бажає,
аби тi, що володiють земними ба- гатствами, розумiли, що вони [517]
є лише управителями Його благ, а кошти, дорученi їм, повиннi
служити на користь страждаючим i убогим.

Христос сказав, що бiднi завжди будуть мiж нами, i Вiн не
байдужий до долi Свого страждаючого люду. Серце нашого
Вiдкупителя сповнене спiвчуття до найбiднiших та найскром-
нiших Його земних дiтей. Бог говорить, що вони — Його пред-
ставники на землi. Вiн помiстив їх серед нас, щоб викликати
в нашому серцi любов, подiбну до тiєї, яку Вiн вiдчуває до
страждаючих i пригноблених. Жалiсть i щедрiсть щодо них
приймаються Христом так, нiби вони виявленi до Нього Само-
го. Жорстокiсть або зневагу до них Вiн розцiнює так, як нiбито
вони вчиненi особисто Йому.
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Якби закон, даний Богом для блага бiдних, постiйно людьми
дотримувався, наскiльки iншим був би стан сучасного свiту в
моральному, духовному й матерiальному вiдношеннях! Егоїзм
i зарозумiлiсть не процвiтали б так, як бачимо сьогоднi, а
кожний пiклувався б про щастя й добробут iнших; не було б i
таких злиднiв, якi бачимо сьогоднi в багатьох країнах.

Дотримання Божих принципiв мало б уберегти людей вiд
жахливого лиха — пригноблення бiдних багатими упродовж ба-
гатьох вiкiв, а також вiд тiєї ненавистi i недовiр’я, з якими бiднi
ставляться до багатих. Стаючи на перешкодi нагромадженню
величезних багатств i потуранню розкошам, якi не мають меж,
вони запобiгли б неосвiченостi та виродженню десяткiв тисяч
нещасних убогих людей, за рахунок низько оплачуваної працi
яких нагромаджуються колосальнi багатства. Вони сприяли б
мирному розв’язанню тих проблем, якi сьогоднi загрожують
привести свiт до анархiї та кровопролиття.[518]



Роздiл 52. Щорiчнi свята

За основу цього роздiлу взято книгу Левит, роздiл 23

Тричi на рiк увесь Iзраїль збирався до Святинi для покло-
нiння Боговi (Вих.23:14-16). Деякий час мiсцем таких зiбрань
було Шiло, але пiзнiше центром нацiонального поклонiння став
Єрусалим; тут у днi урочистих свят збиралися усi поколiння.

Iзраїльський народ оточували войовничi племена, постiйно
готовi захопити їхнi землi, однак тричi на рiк усi боєздатнi чо-
ловiки i тi, хто тiльки мiг подорожувати, залишали свої оселi,
вирушаючи на мiсце зiбрання в центральну частину країни.
Що могло перешкодити їхнiм ворогам напасти на залишенi без
захисту оселi та спустошити їх вогнем i мечем? Що могло пере-
шкодити ворожому вторгненню та взяттю у полон Iзраїлю? Бог
обiцяв захищати Свiй народ. «Ангел Господнiй стоїть на вартi
навкруги тих, що бояться Його, — i визволяє їх» (Псал.34:8). В
той час як iзраїльтяни брали участь у богослужiннi, божествен-
на сила стримувала ворогiв. Божа обiтниця запевняє: «Коли Я
вижену народи перед тобою, i поширю кордони твої, нiхто не
посягатиме на твою землю, коли ходитимеш, щоб показатись
перед лицем Господа, Бога твого, тричi на рiк» (Вих.34:24).

Першим з таких свят була Пасха, або свято опрiснокiв,
що припадало на мiсяць авiв — перший мiсяць юдейського
року, що вiдповiдає кiнцю березня — початку квiтня. Зимовi
холоди закiнчувалися, випадав пiзнiй дощ, i вся при- рода [519]
вiдроджувалась, насолоджуючись свiжiстю й красою весни.
Пагорби i долини вкривалися зеленою травою, а на полях
з’являлися барвистi квiти. Мiсяць, що в цi днi досягав повноти,
надавав вечорам чарiвностi. Цю пору року чудово змалював
спiвець Iзраїлю:

«Глянь бо: зима минула,
дощi прогули, прошумiли.

503
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З’явились квiти на землi, прийшов час спiву птахiв,
i голос горлицi в нашому краї лунає!

Смокiвниця випустила свої раннi бруньки,
i виноград у цвiту пахощi розливає».

(П.Пiсень 2:11-13)

З усiєї країни групи паломникiв направлялись до Єрусали-
ма. Пастухи, котрi випасали отари, чабани з гiрських пасовищ,
рибалки з Галiлейського моря, землероби з полiв, пророчi си-
ни (студенти) священних шкiл — усi вирушали до того мiсця,
де вiдкривалась слава Божа. Вони робили невеликi переходи,
оскiльки бiльшiсть iшла пiшки. Каравани весь час поповню-
валися новими групами паломникiв i в мiру наближення до
святого мiста робилися дуже великими.

Краса навколишньої природи пробуджувала в серцях Iзраї-
лю радiсть i вдячнiсть Подателю усiх благ. Люди наспiвували
чудовi єврейськi псалми, вихваляючи славу i велич Єгови. Пiд
звуки сигнальної сурми, в супроводi бубнiв сотнi голосiв зли-
валися в одному величезному хорi:

«Я зрадiв, коли менi сказали:
«Ходiмо до дому Господнього!»

Ноги нашi стояли в воротах твоїх, Єрусалиме...
Туди приходять племена, племена Господнi...

щоб скласти подяку Iменi Господньому!
Миру бажайте для Єрусалима:

нехай будуть у безпецi тi, що люблять тебе!»

(Псал. 122:1-6)

Дивлячись на навколишнi гори, де язичники колись запа-
лювали вогнi на своїх жертiвниках, Iзраїль спiвав:

«Свої очi я звожу на гори,
звiдки прийде менi допомога, —

[520]

менi допомога вiд Господа,
що створив небо й землю!»

(Псал. 121:1-2)
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«Тi, хто надiю складає на Господа,
вони як Сiонська гора,

яка не захитається,
яка буде стояти повiк!

Єрусалим, — гори кругом нього,
а Господь навкруги народу Свого

вiдтепер й аж навiки!»

(Псал. 125:1-2)

Пiднявшись на пагорби, з вершин яких було видно святе
мiсто, вони з благоговiнням спостерiгали за тим, як натов-
пи бажаючих взяти участь у поклонiннi прямували до храму.
Зауваживши, як хмаринка пахощiв пiдноситься до неба, та
вслухаючись до звуку сурм левитiв, котрi звiщали про початок
священного служiння, вони, вiдчуваючи натхнення вiд усього
побаченого, знову спiвали:

«Великий Господь i прославлений вельми
у мiстi нашого Бога,

на Його святiй горi!
Прекрасна країна, розрада всiєї землi, —

це Сiонська гора, на її пiвнiчних околицях,
мiсто Царя можновладного!»

(Псал.48:2-3)

«Нехай буде мир у мiстi
i добробут у палатах твоїх!»

«Вiдчинiть менi брами правди, —
я ними увiйду, буду славити Господа!»

«Обiтницi свої Господевi я виконаю
перед усiм народом Його,

у дворах Господнього дому,
посеред тебе, о Єрусалиме!

Алiлуя!»

(Псал.122:7; 118:19;
116:18-19)
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Всi оселi Єрусалима вiдчинялися для паломникiв; для них
готувались кiмнати для безплатної ночiвлi, та цього було недо-
статньо для такої великої кiлькостi народу, тому на всiх вiльних
мiсцях по усьому мiсту й навколишнiх пагорбах ставилися на-
мети.[521]

Вечором чотирнадцятого дня мiсяця святкували Пасху; уро-
чистi, справляючi особливе враження церемонiї, якими супро-
воджувалося її святкування, нагадували про звiльнення народу
з єгипетської неволi i вказували на жертву, яка має звiльнити
їх з неволi грiха. Коли Спаситель вiддав Своє життя на Гол-
гофi, Пасха втратила своє значення; був запроваджений обряд
Господньої Вечерi на згадку про подiю, прообразом якої була
Пасха.

Пiсля Пасхи йшло свято опрiснокiв, що тривало сiм днiв.
Перший та останнiй днi були днями священних богослужiнь,
в якi заборонялось виконання будь-якої роботи. Другого дня
свята перед Боже лице приносили першi плоди нового врожаю.
З усякого збiжжя ячмiнь у Палестинi дозрiвав найпершим;
до початку свята вiн уже був стиглим. Священик потрясав
снопом ячменю перед Божим вiвтарем на знак того, що усе
належить Боговi. Лише пiсля здiйснення цiєї церемонiї можна
було починати збiр урожаю.

Через 50 днiв пiсля принесення перших плодiв наступала
П’ятидесятниця, яку називали також святом жнив, або святом
седмиць. На знак вдячностi за хлiб, перед Боже лице приноси-
ли двi хлiбини, спеченi з кислого тiста. Свято П’ятидесятницi
тривало лише один день, який присвячувався релiгiйному слу-
жiнню.

Сьомого мiсяця вiдбувалося свято кучок (куща), або збира-
ння врожаю. Це свято свiдчило про визнання Божої щедростi,
яка виявляла себе у плодах садiв, оливкових гаїв i виногра-
дникiв. Це було заключне свято в роцi. Земля вiддала свої
плоди, врожай зiбрано до клунь, фрукти, олива й вино покла-
денi на зберiгання; першi плоди уже були принесенi, i тепер
люди приходили з дарами подяки до Бога, Котрий так щедро
благословив їх.

Це свято мало бути найбiльш радiсним. Воно починалося
вiдразу пiсля великого дня очищення, коли народ отримував
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пiдтвердження того, що його грiхи вже нiколи не згадаються.
Примиренi з Богом люди приходили перед Його обличчя, щоб
визнати Божу доброту i прославити Його за милосердя. Врожай
був зiбраний, а праця нового року ще не починалася, i тому
вiльний вiд турботи народ мiг насо- лоджуватися радiсними [522]
годинами свята, Хоча лише батьки iз своїми синами мали йти
на це свято, однак, якщо це було можливо, їх супроводжували
цiлi родини, а їхньою гостиннiстю мали скористатися слуги,
левити, чужинцi та бiднi.

Свято кучок, як i Пасха, нагадувало про пам’ятну подiю.
На згадку про мандрiвне життя в пустелi люди залишали свої
оселi, жили в наметах або курiнях, зроблених iз зелених гiлок
«гарного дерева, пальмового вiття i галузок густолистого дерева
та приточних тополь (верболозу)» (Левит 23:40,42-43).

Першого дня вiдбувалося священне зiбрання, i до семи днiв
свята додавався ще восьмий день, який святкувався таким же
чином.

Цi щорiчнi свята надихали серця молодих i старших iзраїль-
тян на служiння Боговi, а спiлкування людей з рiзних куточкiв
країни сприяло змiцненню їхньої любовi до Бога i ближнього.
Було б добре, щоб Божий народ i нинi вiдзначав це свято як ра-
дiсний спомин про Божi благословення. Як iзраїльський народ
вшановував звiльнення, яке Бог вчинив для їхнiх батькiв, та
чудеса, здiйсненi Ним для збереження їх пiсля виходу з Єгипту,
так i ми повиннi з вдячнiстю згадувати тi рiзноманiтнi шляхи,
за допомогою яких Господь вивiв нас зi свiту, з темряви омани
до дорогоцiнного свiтла Своєї iстини та благодатi.

Тим, хто проживав далеко вiд Скинiї, доводилося витрача-
ти щороку бiльше мiсяця на вiдвiдування щорiчних свят. Цей
приклад посвячення Боговi наголошує на важливому значеннi
богослужiнь взагалi та необхiдностi пiдкоряти свої егоїстичнi,
земнi iнтереси усьому тому, що є духовним i вiчним. Ми багато
втрачаємо, нехтуючи можливiстю збиратися разом, аби пiдкрi-
пити й пiдбадьорити один одного в служiннi Боговi. Через те
iстини Його Слова тьмянiють у нашiй свiдомостi, втрачаючи
своє важливе значення. Освячуючий вплив бiльше не осяває,
не пробуджує наших сердець, i в результатi ми переживаємо
духовний занепад. Ми багато втрачаємо у своєму християн-
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ському спiлкуваннi через вiдсутнiсть спiвчуття один до одного.
Хто замикається в самому собi, той не вiдповiдає тому поло-[523]
женню, до якого покликав його Бог. Всi ми — дiти одного Отця,
i наше щастя залежить одне вiд одного. Ми повиннi пам’ятати
про обов’язки по вiдношенню до Бога i людства. Правильний
розвиток властивих природi людини потреб життя в суспiльствi
породжує спiвчуття до наших братiв i робить нас щасливими,
якщо ми намагатимемось зробити щасливими iнших.

Свято кучок було не лише подiєю пам’ятного значення,
а й прообразом. Воно не тiльки нагадувало про тимчасову
блуканину по пустелi, але й було святом жнив, яке вiдзначалося
на честь збирання всiх плодiв землi, вказувало на майбутнє, —
на той великий день останнiх жнив, коли Господар жнив пошле
Своїх женцiв зв’язати кукiль у пучки для вогню, а пшеницю
зiбрати до Божої клунi. Це буде час, коли усi нечестивi загинуть.
З ними станеться так, «якби їх нiколи не було» (Овдiй 16); увесь
Всесвiт об’єднається в радiсному прославленнi Бога. Йоан у
книзi Вiдкриття говорить: I кожне створiння, що на небi, i на
землi, i пiд землею, i на морi, i все, що в них, чув я, говорило:
«Тому, Хто сидить на престолi, i Агнцевi — благословення, i
честь, i слава, i сила на вiчнi вiки!» (Вiдкр.5:13).

Iзраїльтяни прославляли Бога пiд час свята кучок, згадуючи
про Його милiсть, явлену їм у визволеннi з єгипетської неволi,
та нiжну турботу про них пiд час блукань у пустелi. Вони
тiшилися думкою про те, що отримали прощення i прийнятi
Богом завдяки служiнню у великий день примирення й очище-
ння, який передував цьому святу. Але коли люди, викупленi
Господом, назавжди звiльненi вiд рабства прокляття, пiд яким
«усе створiння разом зiтхає й мучиться донинi» (Римл.8:22),
будуть зiбранi в небесному Ханаанi, вони тiшитимуться радi-
стю невимовною i преславною. Велика справа примирення,
яку Христос звершував для людей, закiнчиться, i їхнi грiхи
будуть назавжди стертi.

«Звеселиться пустиня та суха земля,
радiтиме степ, i зацвiте, мов нарцис!

Хай квiтом процвiтає i веселиться,
нехай радiє та спiває,
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бо буде дана йому слава Лiвану,
пишнота Кармелу й Сарону; [524]

вони бачитимуть славу Господа,
велич нашого Бога!..

Тодi прозрять очi слiпих,
i вiдкриються вуха глухим,

тодi буде скакати кульгавий, немов олень,
i озветься пiснею язик нiмого,

бо води в пустелi заб’ють джерелом
i потоки в степу!

I вигорiла земля стане ставом,
а спрагнений край мiсцем вод джерельних.

I буде там чиста дорога та путь;
її називатимуть: дорога свята;

не ходитиме нею нечистий,
i вона належатиме народовi його;

не заблудить на нiй навiть нерозумний,
як буде тiєю дорогою йти.

Не буде там бiльше лева,
i хижий звiр не ступить на неї;

там будуть ходити лише викупленi.
Визволенi Господом повернуться нею

та до Сiону зi спiвом увiйдуть;
i радiсть довiчна буде в них над головою!

Веселiсть i радiсть будуть з ними,
а журба та зiтхання зникнуть»

(Iсая 35:1-2,5-10)
[525]



Роздiл 53. Першi суддi

За основу цього роздiлу взято книгу Суддi, роздiли 6-8; 10

Оселившись у Ханаанi, iзраїльський народ не докладав
особливих зусиль, аби повнiстю завоювати цей край. Задоволь-
нившись отриманою територiєю, вiн втратив колишнiй запал i
вiйни припинилися. «Коли ж Iзраїль змiцнився, то вiн наклав
на ханаанеян данину, але не вигнав їх» (Суд.1:28).

Господь зi Свого боку вiрно виконав усi данi Iзраїлевi обi-
тницi. Iсус Навин подолав силу хананеїв та подiлив землю мiж
поколiннями. Їм залишалося лише, покладаючись на обiтницю
про божественну допомогу, остаточно прогнати мешканцiв цiєї
землi. Та вони не зробили цього. Укладаючи угоди з хананеями,
iзраїльтяни грубо порушували Боже повелiння i тим самим не
виконали умов, на яких Вiн обiцяв дати їм Ханаанську землю
у володiння.

Ще на самому початку, коли Бог спiлкувався з ними на
Синаї, вони отримали застереження проти iдолопоклонства.
Вiдразу пiсля проголошення Закону їм через Мойсея щодо ха-
наанських народiв було наказано: «Не будеш вклонятися їхнiм
богам, i не служитимеш їм, i не будеш дiяти за вчинками їх;
нещадно порозбиваєш i зруйнуєш їхнi стовпи для богiв. I слу-
житимеш Господевi, Боговi своєму, а Вiн поблагословить твiй
хлiб та воду, i з-посеред тебе прожене хворобу» (Вих.23:24-25).
Бог запевнив iзраїльтян: доки вони залишатимуться вiрними
Боговi, Вiн пiдкорятиме усiх їх- нiх ворогiв. «Мiй страх пошлю[526]
попереду тебе, i приведу в збентеження увесь той народ, куди
ти увiйдеш. I всi вороги твої втiкатимуть перед тобою. I пошлю
шершнiв перед тобою, i вони виганятимуть перед тобою хiввi-
їв, ханаанеян та хiттеян. Не за один рiк вижену їх перед тобою,
щоб не став той Край спустошеним, i не намножилися проти
тебе дикi звiрi. Поволi Я буду їх виганяти перед тобою, аж поки
ти намножися i заволодiєш цим краєм... Я вiддам у вашi руки

510
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мешканцiв Краю, i ти проженеш їх вiд себе. Не укладай з ними
та їхнiми богами угод. Не повиннi вони жити у твоїм Краї, щоб
не ввели тебе в грiх супроти Мене, коли служитимеш їхнiм
богам; це стало б пасткою тобi!» (Вих.23:27-33). Цi постанови
урочисто повторив перед своєю смертю Мойсей, а потiм Iсус
Навин.

Бог оселив Свiй народ у Ханаанi, щоб вiн як могутнiй щит
стримував потiк аморальностi, здатний затопити увесь свiт.
Якби Iзраїль залишався вiрним Боговi, то, за Його намiром, вiн
продовжував би завоювання, отримуючи перемогу за перемо-
гою. Бог вiддав би до рук Iзраїлю набагато могутнiшi народи,
анiж хананеї. Тому була дана обiтниця: «Якщо будете твердо
дотримуватись усiх Заповiдей, що я наказав виконувати..., — то
Господь прожене перед вами усi тi народи, i ви владарюватиме-
те ще бiльшими й могутнiшими вiд вас народами. Кожне мiсце,
куди ступить ваша нога, буде вашим. Вiд пустелi до Ливану,
вiд великої рiчки Єфрату й аж до захiдного моря проходитиме
ваш кордон. Не встоїть нiхто перед вами; так i страх перед
вами пошле Господь, Бог ваш, на кожну землю, на яку ступите
ногою вашою, як Вiн вас запевнив» (Втор.11:22-25).

Однак, незважаючи на своє високе покликання, iзраїльтяни
обрали спокiйне, легке життя самодогодження; вони не ско-
ристалися можливiстю завершити завоювання країни, а тому
наступнi поколiння страждали вiд залишкiв iдолопоклонни-
цьких народiв, якi, за словами пророка, стали «колючками» для
їхнiх очей i «тернями» для їхнiх бокiв (Числ.33:55).

Iзраїльтяни «змiшувались з язичниками i приймали їхнi
звичаї» (Псал.106:35). Вони укладали шлюби з хананеями;
iдолопоклонство поширювалося по землi, як чума. «Вони слу- [527]
жили їхнiм iдолам, а тi пасткою стали для них. Вони навiть
приносили в жертву синiв своїх i дочок своїх демонам... I земля
осквернилась вiд кровi... Тому проти народу запалав гнiв Го-
споднiй, i спадок Його став Йому огидним» (Псал. 106:36-40).

Доки залишалося Живим поколiння, навчене Iсусом На-
вином, iдолопоклонство не мало великого успiху, але батьки
пiдготували дорогу вiдступництва для своїх дiтей. Нехтування
Божими застереженнями з боку тих, хто успадкував Ханаан-
ську землю, посiяло насiння зла, яке принесло свої гiркi плоди
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багатьом наступним поколiнням. Простий спосiб життя євреїв
був гарантiєю їх фiзичного здоров’я, та стосунки з язичниками
призвели до потурання апетитовi й пристрастям, що поступо-
во послабило фiзичну, моральну й розумову силу iзраїльтян.
Грiхи вiддалили їх вiд Бога; Його сила була забрана, i вони
не могли вже подолати своїх ворогiв. Таким чином, iзраїльтян
поневолили тi народи, яких з Божою допомогою вони мали
пiдкорити.

«Вони покинули Господа, Бога батькiв своїх, Котрий вивiв
їх iз Єгипту». «Немов отару, Вiн вiв народ Свiй через пусти-
ню... Вони засмучували Його своїми висотами, гнiвили Його
своїми бовванами». Тому Господь «покинув оселю в Шiло,
Скинiю, де Вiн перебував серед людей, i вiддав у неволю Вiн
славу Свою, i величнiсть Свою — в руки ворога» (Суд.2:12;
Псал.78:52,58,60-61). Проте Господь не залишив Свiй народ
остаточно. Завжди був вiрний Єговi залишок, i час вiд часу
Господь посилав вiдданих Йому хоробрих мужiв, щоб зруй-
нувати iдолопоклонство i звiльнити Iзраїль вiд ворогiв. Але
як тiльки визволитель помирав, народ, звiльнившись вiд його
впливу, поступово знову повертався до своїх iдолiв. Таким
чином, iсторiя вiровiдступництва i покарання, визнання грiхiв
i визволення повторювалася знову й знову.

Царi Месопотамiї, Моава, а потiм филистимляни та хананеї
з Гiцера пiд керiвництвом Сiсери один за одним гнобили Iзра-
їль. Отнiїл, Егуд, Шамгар, Девора i Барак були визволителями
свого народу. I ось знову «Iзраїлевi сини чинили зло в очах
Господнiх, i Вiн вiддав їх у руки мiдiянiтян на сiм рокiв». Досi
рука гнобителя не дуже тяжiла над племена- ми, якi жили на[528]
схiд вiд Йордану, але тепер вони опинилися в числi перших,
хто постраждав вiд цього лиха.

Амаликiтяни, що проживали на пiвднi Ханаану, так само,
як i мiдiянiтяни на схiдному кордонi з боку пустелi, усе ще
залишалися непримиренними ворогами Iзраїлю. За часiв Мой-
сея мiдiянiтяни були майже знищенi iзраїльтянами, але з того
часу вони вельми намножились i стали могутнiм, численним
народом. Це плем’я прагнуло помсти, i тепер, коли охороняюча
рука Божа була забрана вiд Iзраїлю, надiйшла слушна мить.
Не лише поколiння, що проживали на схiд вiд Йордану, а й
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уся країна страждала вiд причинених ними спустошень. Ди-
кi, лютi мешканцi пустелi, «у великiй кiлькостi, як сарана»
(Суд.6:5), розповсюдилися в країнi разом зi своєю худобою
й вiвцями. Подiбно до спустошливої чуми, вони розiйшлися
по всiй країнi — вiд рiки Йордан до филистимської рiвнини.
Вони з’являлись, коли достигав урожай, i залишалися, доки
не закiнчувався збiр останнiх плодiв. Цi люди спустошували
лани, грабували й кривдили мешканцiв краю, а пiсля того знову
поверталися до пустелi. Тому iзраїльтяни, котрi мешкали на
вiдкритiй мiсцевостi, змушенi були залишати свої оселi та ску-
пчуватися в укрiплених мiстах, шукаючи захисту у фортецях, а
то й печерах та ущелинах гiр. Цi утиски тривали сiм рокiв; але
коли, перебуваючи у вiдчаї, народ Божий прислухався до Його
докору i визнав свої грiхи, Бог знову послав їм помiчника.

Гедеон був сином Йоаша з поколiння Манасїїного. Рiд, з
якого походила ця родина, не посiдав високого становища,
але сiм’я Йоаша вирiзнялася смiливiстю й чеснiстю. Про його
хоробрих синiв сказано: «Кожний мав вигляд царського сина».
Усi, крiм одного, iм’я якого викликало страх у загарбникiв,
полягли в боях з мiдiянiтянами. До Гедеона був звернений
божественний заклик — стати визволителем свого народу.

У той час Гедеон молотив пшеницю. Приховавши трохи
пшеницi, вiн не наважувався вимолотити її на току, а вибрав
з цiєю метою мiсце бiля виноградного чавила; оскiльки час
збирання винограду був ще попереду, то на виногрдни- ки [529]
вороги не звертали особливої уваги. Гедеон мовчки працював у
потаємному мiсцi, iз сумом роздумуючи про становище Iзраїлю
i про те, як скинути ярмо гнобителiв зi свого народу.

Раптом з’явився Ангел Господнiй i звернувся до нього зi
словами: «Господь з тобою, хоробрий мужу!»

«О, Пане мiй, — вiдповiв той, — якщо Господь з нами, то
чому усе це прийшло на нас? I де усi Його чудеса, про якi
розповiдали нам нашi батьки, говорячи: Ось з Єгипту вивiв нас
Господь? А тепер Господь покинув нас i вiддав у руки мiдiян».

На це небесний Вiсник вiдповiв: «Iди в оцiй своїй силi, i
ти врятуєш Iзраїль з руки мiдiян. Знай, Я посилаю тебе».

Гедеон бажав отримати доказ того, що Той, Хто говорив з
ним, був Ангелом Заповiту, Котрий у минулому був з Iзраїлем.
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Ангели Божi, котрi спiлкувалися з Авраамом, одного разу за-
трималися, щоб скористатися його гостиннiстю; Гедеон також
почав умовляти божественного Посланця бути його гостем.
Увiйшовши поспiшно до свого намета, вiн приготував зi своїх
убогих запасiв козеня й опрiсноки; усе це винiс i поставив
перед Гостем. Але Ангел звелiв йому: «Вiзьми це м’ясо й опрi-
сноки, та й поклади на оцю скелю, а юшку вилий». Гедеон
так вчинив, i тодi вiн отримав ознаку, якої так бажав. Ангел
доторкнувся кiнцем палицi, що була в його руцi, до м’яса й
опрiснокiв, i вогонь, що вийшов з каменя, пожер жертву. Пiсля
цього Ангел зник.

Батько Гедеона — Йоаш, вiдступник, як i його спiввiтчизни-
ки, спорудив у Офрi, де мешкав, великого жертiвника Ваало-
вi, якому поклонялися жителi мiста. Гедеоновi було наказано
зруйнувати цей жертiвник, а на тому каменi, де було спалене
приношення, спорудити жертiвник Єговi та принести жертву
Господу. Жертвоприношення Боговi були дорученi священикам
i могли здiйснюватися тiльки на жертiвнику в Шiло, але Той,
Хто запровадив обрядове служiння i на Кого вказували усi цi
жертви, мав владу змiнити вимоги. Визволенню Iзраїля мав
передувати рiшучий протест проти поклонiння Вааловi. Перш
нiж вийти на поле бою з ворогами свого народу, Гедеон мав
оголосити вiйну iдолопоклонству.[530]

Божественне повелiння було досконально виконане. Знаю-
чи, що вiн зустрiне опiр, якщо дiятиме вiдверто, Гедеон зробив
цю справу таємно, за одну нiч, з допомогою слуг. Яким же
великим був гнiв мешканцiв Офри, коли наступного ранку во-
ни прийшли поклонитися Вааловi! Вiдступники позбавили б
Гедеона життя, якби Йоаш, котрий знав про вiдвiдини Ангела,
не став на захист свого сина. «Так це ви хочете обстоювати
Ваала? — сказав Йоаш. — Чи може хочете допомогти йому? Хто
за нього буде обстоювати, той помре ще до ранку. Якщо вiн бог,
то нехай сам заступиться за себе проти того, хто зруйнував йо-
го жертiвник». Це означало: якщо Ваал не мiг захистити свого
жертiвника, то як вiн може захистити своїх прихильникiв?

Усi задуми вчинити насильство над Гедеоном були вiдкину-
тi, i коли вiн засурмив, скликаючи народ на вiйну, мужi Офри
одними з перших згуртувалися пiд його прапором. Гедеон по-



Першi суддi 515

слав вiсникiв до поколiння Манасiї, з якого походив, а також
до поколiнь Асира, Завулона, Нефталима, i усi вiдгукнулись на
його заклик.

Гедеон не наважувався стати на чолi вiйська, не маючи
повної впевненостi в тому, що Бог покликав його до цiєї справи
i що Вiн буде з ним. Цей мужнiй чоловiк молився: «Якщо Ти
справдi хочеш рятувати Iзраїль моєю рукою, як обiцяв, — то ось
я розстелю на току вовняне руно; якщо роса впаде тiльки на
саме руно, а вся земля буде суха, то я знатиму, що Ти спасеш
Iзраїля моєю рукою, як обiцяв». Вранцi вовна була мокрою, а
земля — сухою. Але в Гедеона знову виник сумнiв: адже вовна
за своєю властивiстю здатна вбирати вологу, що є в повiтрi; ця
перевiрка не переконала його. Тому вiн знову просив ознаки,
але вже протилежної тiй, яку отримав, благаючи при цьому,
щоб його надмiрна обережнiсть не прогнiвила Бога. Гедеонове
прохання було виконане.

Пiдбадьорений таким чином, Гедеон повiв своїх людей на
боротьбу iз загарбниками. «Тодi усi мiдiянiти й амаликiтяни
та сини Сходу зiбралися разом, i, перейшовши Йордан, ота-
борились в долинi Iзреел». Пiд проводом Гедеона було 32000
чоловiк; незважаючи на величезнi полчища во- рогiв, що розта- [531]
шувалися перед ними, Господь сказав: «Забагато людей у тебе
i Я не можу дати мiдiянiтян їм у руки, — щоб не загордився
передi Мною Iзраїль, говорячи: Рука моя врятувала мене. А
тепер оголоси, отже, щоб люди почули:

Хто боязливий та полохливий, нехай повертається додому
вiд гори Гiлеад». Тi, котрi боялися зустрiтись з небезпекою i
труднощами, котрих земнi iнтереси вiдвертали вiд Божої спра-
ви, не могли додати сили iзраїльськiй армiї. їхня присутнiсть
тiльки ослабила б iнших. В Iзраїлi iснував закон, згiдно з яким
перед початком бою до вiйська робилася вiдозва: «Хто є тут та-
кий, що збудував новий дiм, та ще не посвятив його? Нехай вiн
повертається до свого дому, щоб не трапилось померти на вiйнi
i щоб хтось iнший не посвятив його. Хто насадив виноградник
i ще не користувався ним? Нехай вiн також повертається до
свого дому, щоб не [549] трапилось померти на вiйнi i хтось
iнший не скористався ним. Хто засватав жiнку, але ще не взяв
її? Нехай повертається до свого дому, щоб не померти на вiйнi
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i щоб iнший не взяв її». I далi урядники хай скажуть до народу:
«Хто боязливий та м’якосердий? Нехай i вiн повертається до
свого дому, щоб не послабив вiн сердець братiв своїх, як серце
його» (Втор. 20:5-8).

Оскiльки людей у Гедеона, порiвняно з ворогом, було неба-
гато, вiн утримався вiд цiєї традицiйної вiдозви i був вражений,
коли почув, що його армiя надто велика. Однак у серцях Свого
народу Господь бачив гордiсть i невiрство. Запалившись вiд
рiшучих закликiв Гедеона, вони охоче вступили до вiйська,
але чимало з них сповнилися страхом, побачивши велику ар-
мiю мiдiянiтян. Однак у випадку перемоги Iзраїлю цi ж самi
люди привласнили б славу собi замiсть того, щоб приписати
перемогу Боговi.

Гедеон пiдкорився повелiнню Господа i з важким серцем
спостерiгав, як 22000 чоловiк, що становило понад двi третини
його армiї, вирушили додому. I знову до нього було слово
Господнє: «Ще забагато людей у тебе. Веди їх до води, i Я
випробую їх там для тебе; про котрого Я скажу тобi: Цей нехай
iде з тобою, — той i пiде, а про кого Я скажу тобi: Цей нехай не
йде, — той не пiде». Народ, спо- дiваючись, що незабаром пiде[532]
у наступ на ворога, пiдiйшов до води. Лише декотрi, поспiхом
зачерпнувши рукою трохи води, попили i пiшли далi, але майже
всi стали на колiна i, не поспiшаючи, пили з джерела. Тих, хто
пив воду з руки, було лише 300 чоловiк з 10000, якi залишились
пiсля першої вiдозви, однак саме вони i були вибранi; iншим
було дозволено повернутися додому.

Часто характер перевiряється найпростiшими засобами. На
тих, котрi в час небезпеки думали про задоволення власних
потреб, не можна було покластись у критичнi хвилини. Го-
сподь у своїй справi не знаходить мiсця для лiнивих, а також
тих, якi догоджають собi. До невеликого числа обраних Ним
мужiв належали тi, котрi не дозволили б своїм бажанням бути
перешкодою у виконаннi покладених на них обов’язкiв. Триста
вибраних мужiв володiли не тiльки смiливiстю i самовлада-
нням, — вони були людьми вiри. Цi люди не опоганили себе
iдолопоклонством. Бог мiг керувати такими i через них да-
ти визволення Iзраїлю. Успiх не залежить вiд кiлькостi. Бог
посилає визволення як через велику кiлькiсть людей, так i
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через малу. Вiн прославляється не стiльки великою кiлькiстю,
скiльки характером тих, хто служить Йому.

Iзраїльтяни розташувалися на схилi гори, що височiла над
долиною, де отаборилися вiйська загарбникiв. «А мiдiянiтяни
й амаликiтяни та всi сини Кедему розташувались в долинi, мов
сарана, — така велика була їх численнiсть. Так i верблюдам
їхнiм не було числа, — як пiску на березi моря, — така кiль-
кiсть» (Суд.7:12). Гедеон тремтiв, думаючи про завтрашнiй бiй.
Але Господь звернувся до нього вночi та звелiв разом з його
помiчником Пурою зiйти до мiдiянського набору, зазначивши
при цьрму, що там вiн почує щось пiдбадьорливе. Гедеон пi-
шов i, причаївшись у нiчнiй тишi, слухав, як один iз воїнiв
розповiдав свiй сон товаришевi: «Оце снився менi сон: коти-
ться ото буханець ячмiнного хлiба мiдiянiтянським табором. А,
докотившись до намета, ударив його так, що той упав, пере-
вернувся i розпався». Iнший солдат вiдповiв йому словами, якi
до глибини душi вразили невидимого слухача: «Це нiщо iнше,
як меч Гедеона, Йоа- шевого сина, мужа iзраїльського, — Бог [533]
дав у його руки мiдiянiтян i увесь цей табiр». Гедеон пiзнав
Божий голос, що звертався до нього через цих мiдiянiтянських
воїнiв. Повернувшись до свого невеликого загону, вiн сказав:
«Уставайте, бо Господь вiддав у вашi руки мiдiянiтянський
табiр!»

Бог також запропонував план нападу, i Гедеон вiдразу ж
узявся за його здiйснення. Триста чоловiк було подiлено на три
загони. Кожному воїновi дали сурму i смолоскип, якого вiн
мав поставити у глиняний глечик. Люди були розмiщенi таким
чином, щоб могли пiдiйти до мiдiянiтянського табору з рiзних
бокiв. Глухої ночi, за сигналом вiйськової сурми Гедеона, всi
три загони засурмили в сурми, пiсля чого, розбивши глечики i
тримаючи в руках палаючi смолоскипи, кинулися на ворога з
грiзним бойовим кличем: «Меч Господа та Гедеона!»

Несподiваним виявилось пробудження сплячої армiї. З усiх
бокiв палали смолоскипи. Звiдусiль чулися звуки сурм i вигуки
нападаючих. Мiдiянiтяни, гадаючи, що потрапили в оточення
переважаючої за силою армiї, були охопленi панiкою. З вiд-
чайдушними зойками вони кинулися рятувати своє життя i,
приймаючи своїх воїнiв за ворожих, убивали один одного. Коли
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розiйшлася вiстка про перемогу, тисячi iзраїльських мужiв, вiд-
пущених додому, повернулися i взяли участь у переслiдуваннi
втiкаючого ворога. Мiдiянiтяни кинулися до Йордану, сподi-
ваючись перейти рiчку i дiстатися до свого краю. У той час
Гедеон направив послiв до Єфремового поколiння iз закликом
перехопити втiкачiв бiля пiвденного броду. Сам вiн разом iз
загоном у 300 чоловiк, — «змученими, однак переслiдуючими»,
— перейшов рiчку, йдучи по слiдах втiкачiв, котрi щойно дiста-
лися протилежного берега. Двоє князiв — Зевах та Цалмунна,
— котрi стояли на чолi усього вiйська i яким вдалося втекти
разом з 15000 чоловiк, були схопленi Гедеоном; їхня армiя була
розбита, а самi вони — узятi в полон i вбитi.

Пiд час цiєї блискучої перемоги загинуло не менше як
120000 ворогiв. Сила мiдiянiтян була розгромлена, i вони вже
нiколи не могли воювати проти Iзраїлю. Вiстка про те, що
Бог Iзраїлю знову воював за Свiй народ, швидко рознес- лася[534]
по всiх околицях. Жодними словами неможливо описати той
жах, що охопив навколишнi народи, коли вони довiдалися, за
допомогою яких простих засобiв була досягнута перемога над
хоробрими i войовничими мiдiянiтянами.

Вождь, котрого Бог обрав для розгрому ворогiв, не посi-
дав якогось помiтного становища в Iзраїлi. Гедеон не був нi
начальником, нi священиком, нi левитом. Вiн вважав себе за
найменшого в батькiвському домi. Та Бог вбачав у ньому мужа
смiливого й чесного. Гедеон не покладався на себе, але бажав
у всьому дотримуватися вказiвок Господа.

Бог не завжди запрошує для виконання Своєї справи на-
йобдарованiших. Вiн обирає тих, кого може якнайкраще вико-
ристати: «Перед славою йде покора» (Прип. 15:33). Найуспi-
шнiше Господь може дiяти через тих, якi особливим чином
усвiдомлюють власну безпораднiсть, але покладаються на Ньо-
го як на свого Вождя i Джерело своєї сили. Таких Вiн робить
сильними i мудрими, поєднуючи їхню слабкiсть зi Своєю си-
лою, їхнє незнання зi Своєю мудрiстю.

Господь мiг би здiйснити для Свого народу значно бiльше,
якби iзраїльтяни виявили справжню покiрнiсть i смирення; але
як мало таких людей, якi, обiйнявши вiдповiдальну посаду та
досягнувши успiху, не стали б самовпевненими i не забули про
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власну залежнiсть вiд Бога. Ось чому, обираючи знаряддя для
виконання Своєї роботи, Господь обминає тих, котрi в очах
свiту є великими, талановитими й здiбними. Надто часто вони
бувають гордими та самовпевненими. Такi люди вважають, що
можуть обiйтися без Божої поради.

Простий засiб — засурмити сурмою, — до якого вдалася
армiя Iсуса Навина, обходячи Єрихон, так само, як невеличкий
загiн Гедеона поблизу мiдiянiтянського вiйська, мав успiх у
справi перемоги над могутнiми Божими ворогами, але завдяки
Його силi. Найдосконалiша система, будь-коли винайдена лю-
дьми, приречена на поразку, якщо в нiй немає мiсця для Божої
сили та мудростi; водночас найпростiшi методи будуть успi-
шними, якщо мають божественне схвалення i приймаються з
вiрою та смиренням. Довiра до Бога та послух Його волi мають
неперевершене значення для хрис- тиян у їхнiй духовнiй борнi; [535]
це ми бачимо на прикладах Гедеона та Iсуса Навина в їхнiх
битвах з хананеями. Знову i знову виявляючи Свою силу при
захистi iзраїльтян, Бог бажав змiцнити в людях вiру до Нього,
довiр’я, яке спонукувало б їх шукати Його допомоги в кожну
критичну хвилину. Вiн i нинi готовий спiвпрацювати зi Своїм
народом, здiйснюючи великi справи за допомогою слабких зна-
рядь. Небеса чекають, чи зрозумiємо ми свою потребу в Божiй
мудростi та силi? Бог «може зробити незрiвнянно бiльше того,
чого ми просимо або про що думаємо» (Ефес.3:20).

Повернувшись пiсля переслiдування ворогiв, Гедеон почув
звинувачення й докори спiввiтчизникiв. Коли на його заклик
iзраїльськi мужi зiбралися проти мiдiянiтян, поколiння Єфре-
мове залишилось осторонь. Вони вважали цю справу небез-
печною, а оскiльки Гедеон не звернувся до них iз особливим
запрошенням, — скористались цим, як виправданням того, що
не допомогли своїм братам. Та коли до єфремлян дiйшли чутки
про перемогу Iзраїлю, вони запалилися заздрiстю, тому що
не мали в нiй частки. Пiсля розгрому мiдiянiтян, єфремляни,
за вказiвкою Гедеона, захопили переправи на Йорданi, не до-
зволивши таким чином вороговi втекти. Завдяки такiй тактицi
було знищено велику кiлькiсть ворогiв, зокрема двох князiв
— Орева та Зеева. Отже, єфремляни, фактично, продовжили бiй
i допомогли здобути повну перемогу. Незважаючи на це, вони
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залишались заздрiсними та незадоволеними, вважаючи, нiби
Гедеон чинив це за власним розсудом i волею. Вони не бачили
Божої руки в перемозi Iзраїлю i не вiдчували подяки до Нього
за Його силу i милiсть, виявленi в їхньому визволеннi; саме ця
обставина показала, що єфремляни не гiднi бути вибраними як
Його особливе знаряддя.

Повернувшись iз воєнними трофеями, вони сердито доко-
ряли Гедеоновi: «Що це за рiч зробив ти нам, що не покликав
нас, коли йшов воювати з Мiдiяном?»

«Що я зробив iнше, нiж ви? — запитав їх Гедеон. — Хiба
пiдбирання останкiв винограду Єфремом не краще вiд вино-
зборiв Авiєзера? У вашi руки Бог дав мiдiянiтянських князiв
Орева та Зеева i що мiг би я зробити такого, як ви?»[536]

Дух заздростi мiг би легко призвести до сварки, що закiн-
чилася б сутичкою i кровопролиттям, але скромна вiдповiдь
Гедеона погасила гнiв єфремлян, i вони мирно розiйшлися по
домах. Твердий i безкомпромiсний, коли йшлося про принципи,
«хоробрий муж» на вiйнi, Гедеон виявив також люб’язнiсть,
що зустрiчається надто рiдко.

Iзраїльський народ, вдячний за те, що отримав визволення
вiд мiдiянiтян, запропонував Гедеоновi стати царем з тим, щоб
престол назавжди належав його нащадкам. Ця пропозицiя була
прямим порушенням принципiв теократiї. Iзраїльським Царем
був Бог, а посадити людину на престол — означало вiдкинути
божественного Монарха. Гедеон розумiв це; його вiдповiдь
свiдчить про те, якими чистими i шляхетними були його спо-
нукання. «Не буду правити я вами, i не буде правити вами син
мiй, — сказав вiн, — Господь нехай править вами».

Але Гедеон припустився iншої помилки, яка накликала
лихо на його дiм та увесь Iзраїль. Бездiяльнiсть, що приходить
на змiну активнiй боротьбi, часто приховує в собi небезпеку,
значно бiльшу, нiж у перiод труднощiв. На таку небезпеку й
наразився Гедеон. Ним опанував дух неспокою. Досi вiн охоче
виконував Божi вказiвки, але тепер, замiсть того щоб чекати
божественного керiвництва, вiн почав складати власнi плани.
Коли Господнє вiйсько отримує блискучу перемогу, сатана
подвоює свої зусилля, аби зруйнувати Божу справу. Сатана
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навiяв Гедеоновi такi думки i плани, через якi народ Iзраїлю
був зведений з правильної дороги.

Оскiльки Гедеоновi було наказано принести жертву на ка-
менi, бiля якого йому з’явився Ангел, вiн дiйшов висновку,
що йому належить бути священиком. Не чекаючи Божого до-
зволу, вiн вирiшив знайти вiдповiдне мiсце та запровадити
систему поклонiння на зразок тiєї, що мала мiсце в Скинiї. Ко-
ристуючись популярнiстю i пiдтримкою народу, вiн без жодних
труднощiв здiйснив свiй задум. На його прохання люди вiддали
всi золотi сережки, забранi в мiдiянiтян як вiйськовi трофеї.
Народ зiбрав також багато iнших коштовностей, зокрема, роз-
кiшно прикрашений, дорогий одяг мiдiянiтянських князiв. З
вiдповiдних матерiалiв Гедеон ви- готовив ефод i нагрудник [537]
на зразок тих, якi носив первосвященик. Його дiї виявилися
пасткою як для нього та його сiм’ї, так i для всього Iзраїлю.
Це незаконне служiння призвело до того, що багато людей
залишили Господа, щоб поклонятись iдолам. Пiсля смертi Ге-
деона чимало людей, зокрема, i його сiм’я, продовжували брати
участь у цьому вiдступництвi. Народ вiдiйшов вiд Бога через
мужа, котрий колись завдав нищiвного удару iдолопоклонству.

Далеко не всi розумiють, який далекосяжний вплив мають
їхнi слова та вчинки. Як часто помилки батькiв обертаються
надзвичайно згубними наслiдками для дiтей та онукiв навiть
тодi, коли вони самi вже давно знаходяться в могилi. Кожна
людина справляє певний вплив на iнших, i їй доведеться вiдпо-
вiдати за наслiдки цього впливу. Слова та вчинки мають велику
силу, i результати нашого теперiшнього життя виявлять себе
в далекому майбутньому. Враження, яке справили нашi слова
i вчинки, обернеться для нас самих або благословенням, або
прокляттям. Думка про це мала б змусити нас з усiєю серйо-
знiстю замислитися над своїм життям та в смиреннiй молитвi
наблизитися до Бога, прохаючи Його мудрого керiвництва.

Тi, котрi обiймають найвищi посади, можуть також збитися
з вiрного шляху. I наймудрiшi помиляються; i найсильнiший
може захитатися й спiткнутися. Як же ми потребуємо того,
щоб свiтло згори постiйно освiтлювало нашу життєву стежку!
Наша єдина безпека полягає в тому, щоби без вагань довiрити
своє життя Тому, Який сказав: «Iди за Мною».
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Пiсля смертi Гедеона «Iзраїлевi сини не пам’ятали про Го-
спода, Бога свого, що спасав їх вiд рук усiх їхнiх навколишнiх
ворогiв. I не були вони вдячнi родинi Єруббаала-Гедеона за
усе те добро, яке вiн зробив для Iзраїлю». Iзраїльський народ,
забувши все, чим був зобов’язаний Гедеоновi, своєму суддi й
визволителю, обрав царем його незаконнонародженого сина
Авiмелеха, котрий для змiцнення своєї влади знищив усiх за-
конних дiтей Гедеона, за винятком одного. Вiдкинувши Божий
страх, люди легко забувають про честь i поряднiсть. Хто ж
здатний оцiнити Господню милiсть, той виявить вдячнiсть i
до мужiв, котрi, подiбно до Геде- она, стали Божим знаряддям[538]
для благословення Його народу. Iзраїль жорстоко поставився
до дому Гедеона: вiд народу, який виявляв таку невдячнiсть по
вiдношенню до Бога, годi було й чекати чогось iншого.

Пiсля смертi Авiмелеха правлiння суддiв, котрi боялися
Бога, на деякий час стримувало поширення iдолопоклонства,
але незабаром люди знову повернулися до язичницьких звичаїв
навколишнiх народiв. Серед поколiнь, якi жили на пiвночi, ко-
ристувалися великою популярнiстю сiрiйськi та сiдонськi боги.
На пiвденному заходi — филистимськi iдоли, а на сходi — боги
Моава й Аммона вiдвернули серця iзраїльтян вiд Бога їхнiх
батькiв. Але вслiд за вiдступництвом дуже швидко надiйшло
покарання. Аммонiтяни, пiдкоривши схiднi поколiння i пере-
йшовши Йордан, вдерлися на територiю Юди та Єфрема. На
заходi, зi своєї приморської рiвнини нападали филистимляни,
спалюючи та грабуючи усе довкола. Здавалось, що Iзраїль був
залишений на волю безжалiсних ворогiв.

I знову народ звернувся за допомогою до Того, Кого зали-
шив i образив. I кликали Iзраїлевi сини до Господа, кажучи:
«Згрiшили ми проти Тебе, бо покинули свого Бога, i служили
ваалам». Однак їхнiй смуток не був щирим покаянням. Народ
сумував не з приводу того, що через переступ Його святого
Закону зганьбив Бога, а тому, що їхнi грiхи стали причиною
страждань. Справжнє розкаяння — це щось бiльше, анiж тiльки
смуток з приводу вчиненого грiха. Це рiшучий вiдхiд вiд зла.

Господь вiдповiв iзраїльтянам через одного зi Своїх про-
рокiв: «Хiба не спас Я вас вiд Єгипту, вiд амореянина, вiд
Аммонових синiв i вiд филистимлян? А коли сидоняни, Ама-
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лик i Мiдянин гнобили вас, а ви кликали до Мене, то хiба Я
не спас вас вiд їхнiх рук? Та ви полишили Мене, щоб служити
iншим богам; через те бiльше не спасатиму вас. Iдiть, i кличте
до тих богiв, яких ви вибрали собi, — нехай вони спасуть вас
пiд час вашої скрути».

Цi урочистi й грiзнi слова спрямовують нашi думки до
iншої сцени — великого дня останнього суду, коли тi, котрi
вiдкинули Божу милiсть i зневажили Його благодать, зуст- рi- [539]
нуться вiч-на-вiч з Божою справедливiстю. На тому судi їм
доведеться вiдповiсти за те, що данi їм Богом таланти, час,
кошти i розумовi здiбностi вони присвятили служiнню богам
цього свiту. Вони залишили свого справжнього, люблячого
Друга задля зручностей i свiтського задоволення. Вони на-
вiть мали намiр згодом повернутися до Бога, але свiт з його
безумством та оманою заволодiв їхньою увагою. Легковажнi
розваги, хизування одягом, потурання апетитовi зробили серця
жорстокими, а сумлiння нечуттєвим настiльки, що вони вже
не чули голосу iстини. Цi люди знехтували своїм обов’язком
та з легковажнiстю поставилися до того, що має вiчну цiн-
нiсть; їхнi серця втратили будь-яке бажання жертвувати задля
Того, Хто так багато зробив для людини. Але в час жнив вони
пожинатимуть те, що посiяли.

Господня премудрiсть говорить: «Бо кликала Я, та вiдмови-
лись ви; простягала руку Свою, та нiхто не звертав уваги! Ви
знехтували усi поради Мої i не приймали докорiв Моїх! Тож...
коли найде на вас страх, немов вихор, i прийде ваше нещастя,
немов буря; коли прийде спустошення та утиск на вас, тодi
кликатимуть Мене, алея не вiдiзвуся, шукатимуть Мене, та не
знайдуть; за те, що науку зненавидiли, i не вибрали страху
Господнього; не захотiли поради Моєї, зневажили усiма Моїми
докорами! I тому нехай їдять вони з плодiв учинкiв своїх, i
вiд думок своїх хай насичуються... А хто Мене слухає, той
буде жити безпечно i буде спокiйний вiд страху перед злом»
(Прип.1:24-31, 33).

I ось iзраїльтяни упокорилися перед Господом, «повикидали
вони з-помiж себе чужих богiв, й стали служити Господевi». I
любляче серце Господа, глибоко сумуючи, «не могло бiльше
терпiти страждань Iзраїлю». О, довготерпiння i милiсть нашого
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Бога! Коли народ вiдкинув грiхи, що вiддаляли вiд Бога, Вiн
почув молитви i вiдразу ж почав допомагати людям.

Господь послав визволителя — Їфтаха Гiлеадянина, котрий
воював з аммонiтянами i перемiг їх. Протягом 18-ти рокiв до
цього iзраїльтяни страждали вiд утискiв ворогiв, однак наука,
яку вони засвоїли через страждання, була знову забута.[540]

Коли Божий народ знову повернувся до своїх лихих до-
рiг, Господь дозволив, щоб филистимляни — могутнi вороги
— пригноблювали його. Протягом багатьох рокiв цей жорстокий
войовничий народ не переставав докучати Iзраїлевi, а часом на-
вiть повнiстю пiдкоряв його. Змiшавшись з цими iдолопоклон-
никами, беручи участь у язичницьких розвагах i поклонiннi,
Iзраїль, здавалось, повнiстю пройнявся їхнiм духом та iнтереса-
ми. Пiзнiше цi удаванi друзi iзраїльтян стали найзапеклiшими
ворогами, намагаючись будь-якими засобами знищити Iзраїля.

Подiбно до iзраїльтян, християни надто часто пiддаються
впливовi свiту, приймають його принципи й звичаї, щоб збе-
регти дружнi стосунки з нечестивими, але, врештi-решт, ви-
явиться, що цi так званi друзi є найнебезпечнiшими ворогами.
Бiблiя ясно навчає, що мiж Божим народом i свiтом не може
бути нiчого спiльного. «Не дивуйтеся, браття мої, коли свiт вас
ненавидить!» (1Йоан 3:13). Наш Спаситель пiдбадьорює: «Ко-
ли вас свiт ненавидить, знайте, що Мене вiн зненавидiв перше,
нiж вас» (Йоан 15:18). Сатана пiд маскою дружби дiє через не-
честивцiв, щоб звабити Божий народ до грiха i розлучити його
з Богом; а коли той залишається без захисту, вiн використовує
своїх агентiв, щоб повстати проти нього i повнiстю знищити.[541]



Роздiл 54. Самсон

За основу цього роздiлу взято книгу Суддi, роздiли 13-16

Незважаючи на широко розповсюджене вiдступництво, тi,
котрi зберегли вiрнiсть Боговi, не переставали благати Його про
визволення Iзраїлю. Хоча на перший погляд могло здаватися,
що Бог не чує їхнiх молитов, оскiльки з кожним роком вороже
гноблення ставало все сильнiшим, Боже провидiння готувало
їм допомогу. В першi роки филистимської навали народилася
дитина, за допомогою якої Бог мав намiр приборкати могутнiх
ворогiв.

У гористому краї, що межував з филистимськими рiвнина-
ми, розташувалося невеличке мiстечко Цора. У ньому мешкала
родина Маноя з роду Данового. Це була одна з тих нечисленних
сiмей, якi серед загального вiдступництва залишилися вiрними
Єговi. Бездiтнiй дружинi Маноя явився Ангел Господнiй з вiс-
ткою, що вона народить сина, через якого Бог розпочне справу
визволення Iзраїлю.

З огляду на це Ангел дав їй вказiвки щодо способу її жит-
тя та виховання дитини: «А тепер стережись, не пий вина та
п’янкого напою, i не їж нiчого нечистого». Ця сама заборона
стосувалася й хлопчика; окрiм того, йому не можна було обрi-
зувати волосся, оскiльки вiн вiд народження був посвячений
Боговi як назарей.

Жiнка Маноя, прийшовши до свого, розповiла йому про
Ангела, котрий вiдвiдав її, та повторила Його слова. Побою-
ючись, щоб не зробити якоїсь помилки в дорученiй їм обом [542]
важливiй справi, Маной молився: «Господи, Божий чоловiк,
що Його посилав Ти, нехай прийде до нас ще i навчить, що ми
маємо зробити для дитини, яка народиться».

Коли Ангел з’явився знову, Маной стурбовано запитав: «Як
нам виховувати дитину i що чинити з нею?» Ангел повторив
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те, що й ранiше: «Усього, що сказав я жiнцi, нехай вона сте-
режеться. Усього, що виходить з виноградного куща, не буде
вона вживати, а вина та напою п’янкого нехай не п’є i нiчо-
го нечистого нехай не їсть. Нехай дотримується усього, що я
наказав їй».

Бог мав намiр доручити обiтованому сину Маноя важливу
справу, i, щоб вiн мiг її виконати, спосiб життя матерi та дитини
мав бути пiдпорядкованим особливому режимовi. «...Вина та
напою п’янкого нехай (вона) не п’є... — звелiв Ангел дружинi
Маноя. — ...I нiчого нечистого нехай не їсть. Нехай дотри-
мується усього, що я наказав». Звички матерi справляють на
дитину добрий або поганий вплив. Якщо вона бажає добра сво-
їй дитинi, то й сама повинна дотримуватися певних принципiв,
виявляючи помiркованiсть i самозречення. Немудрi порадники
запевняють матiр у тому, що вона може задовольняти кожне
своє бажання та примху, але така точка зору хибна i шкiдлива.
Сам Бог урочисто закликає матiр виявляти вiдповiдальнiсть та
самообмеження.

Така вiдповiдальнiсть покладається не лише на матерiв, але
й на батькiв. Дiтям передаються розумовi i фiзичнi особливостi
батькiв, їхня вдача та нахили. Непомiркованiсть батькiв часто
призводить до того, що дiти залишаються фiзично, розумово й
морально слабкими. Вiд п’яниць та курцiв їхнiм дiтям можуть
передатися i передаються ненаситнi бажання, запальнiсть, пога-
на кров та дратiвливiсть. Аморальнi батьки передають у спадок
своїм нащадкам грiховнi пристрастi, i навiть огиднi захворю-
вання. Оскiльки дiти можуть меншою мiрою, нiж їхнi батьки,
опиратися спокусам, кожне наступне поколiння в моральному
планi опускається все бiльше й бiльше.

Батьки у першу чергу вiдповiдальнi не лише за грiховнi
пристрастi та збочення своїх дiтей, а й за тiлеснi вади ти-
сяч жертв, якi народжуються глухими, хворими, слiпими або[543]
недоумкуватими.

Кожний батько та кожна матiр повиннi запитати себе:
«Що маємо робити з дитиною, котра народиться?» Чимало

людей не надають важливого значення передродовому перiодо-
вi дитини, але вказiвки, данi Небом для цих єврейських батькiв
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i при тому двiчi повторенi в такiй яснiй та урочистiй формi,
свiдчать про те, як на цю справу дивиться наш Творець.

Для дитини обiтницi не було достатньо отримати добру
спадщину вiд своїх батькiв. Пiсля народження важливе значен-
ня мали старанне виховання i формування правильних звичок.
Бог звелiв, щоб майбутнiй суддя й визволитель Iзраїлю iз ран-
нього дитинства виховувався в суворiй помiркованостi. Вiн мав
стати назореєм вiд народження; таким чином, йому забороня-
лося вживати вино чи мiцнi напої. Змалечку дiтям потрiбно
прищеплювати науку стриманостi, самозречення та самовлада-
ння.

Заборона, виголошена Ангелом, поширювалася також на
«усе нечисте». Рiзниця помiж чистою та нечистою їжею не
тiльки була продиктована приписами церемонiального зако-
ну, а грунтувалася на принципах санiтарiї. Iзраїльський народ,
котрий упродовж тисячолiть вирiзнявся гiдним подиву довголi-
ттям, великою мiрою завдячував цим дотриманню принципiв
санiтарiї. Стриманiсть передбачає дещо бiльше, нiж заборону
спиртних напоїв. Вживання їжi, яка є збуджуючою або нестрав-
ною (нелегкотравною), часто наносить здоров’ю не меншу
шкоду, i в багатьох випадках готує грунт для пияцтва. Правди-
ва помiркованiсть навчає нас повнiстю вiдмовлятися вiд усього
шкiдливого, розумно використовуючи усе корисне. Мало хто
належним чином усвiдомлює, який великий вплив на наше
здоров’я, характер, здатнiсть приносити користь у цьому свiтi
та на вiчну долю справляють звички у харчуваннi. Апетит зав-
жди повинен пiдкорятися моральному й розумовому контролю.
Тiло має бути слугою розуму, а не навпаки.

Божественна обiтниця, дана Маноєвi, у певний час здiйсни-
лася: у сiм’ї народився син, якого назвали Самсоном. У [544]
мiру того як хлопчик зростав, ставало очевидним, що вiн во-
лодiє надзвичайною фiзичною силою. Однак Самсон i його
батьки знали: причиною цього була не добре розвинута му-
скулатура, а принцип назорейства, символом чого стало його
волосся, якого не торкалася бритва. Якби Самсон так само
вiрно дотримувався божественних повелiнь, як це робили його
батьки, доля юнака була б значно шляхетнiшою й щасливiшою.
Але спiлкування з iдолопоклонниками зiпсувало його.
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Мiсто Цора знаходилося поблизу филистимського краю, i
Самсон зав’язав iз филистимлянами дружнi зв’язки. Цi близькi
стосунки, що зародилися ще в роки його юностi, затьмарили
згодом усе його життя. Самсон покохав молоду жiнку з фили-
стимського мiста Тiмна i вирiшив взяти її собi за дружину. На
усi вмовляння богобоязливих батькiв, якi намагалися вiдрадити
його вiд цього задуму, вiн вiдповiдав лише одне: «Вона люба
очам моїм». Нарештi батьки поступилися його бажанням, i
шлюб вiдбувся. Саме тодi, коли вiн змужнiв i повинен був
виконати божественну мiсiю, якнайбiльше виявляючи вiрнiсть
Боговi, Самсон з’єднався з ворогами Iзраїлю. Вiн не запитував
себе, чи зможе найкращим чином прославити Бога, поєднавши
своє життя з обраною ним жiнкою, чи, навпаки, — опиниться у
такому становищi, коли не зможе виконати поставленого перед
ним завдання. Усiм тим, котрi перш за все прагнуть прославити
Бога, Вiн обiцяє мудрiсть; але немає жодної обiтницi для тих,
котрi дiють свавiльно.

Як же багато людей поводяться за прикладом Самсона! Як
часто укладаються шлюби вiруючих з нечестивими лише тому,
що у виборi супутника життя люди керуються пристрастю! Нi
одна, нi друга сторони не питають поради у Бога i не думають
про Його славу. Християнство мало б стати вирiшальною регу-
люючою силою в питаннi шлюбних вiдносин, хоча надто часто
трапляється так, що мотиви, за якими такий союз утворюється,
не узгоджуються з християнськими принципами. Сатана по-
стiйно намагається змiцнити свою владу над Божим народом,
спокушуючи їх до укладання союзiв зi своїми пiдлеглими; аби
досягти цього, вiн намагається збудити в серцях грiховнi при-[545]
страстi. Та Господь у Святому Писаннi навчає Свiй народ не
з’єднуватися з тими, в котрих немає Його любовi. «Яка згода
мiж Христом i велiаром? Або яка частка вiрного з невiрним?
Або яка сумiснiсть храму Божого з iдолами?» (2Кор. 6:15-16).

Саме через шлюбнi зв’язки Самсон увiйшов у близькi сто-
сунки з тими, котрi ненавидiли Iзраїлевого Бога. Хто добровiль-
но заводить знайомство з такими людьми, той буде змушений
певною мiрою пристосовуватися до їх звичок i уподобань.
Час, проведений таким чином, гiрший вiд втраченого взагалi.
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Плекаються думки, вимовляються слова, якi можуть захитати
непорушнi основи принципiв та послабити фортецю душi.

Жiнка, задля якої Самсон порушив Боже повелiння, ви-
явила вiроломство щодо свого чоловiка ще пiд час весiлля.
Обурений її зрадою, Самсон на деякий час залишив її i повер-
нувся до свого дому в Цорi. Коли ж його серце пом’якшилось,
вiн вирiшив провiдати свою наречену, але побачив, що вона
— дружина iншого. Його помста, яка виявилась у знищеннi усiх
филистимських полiв i виноградникiв, спровокувала ворогiв
убити цю жiнку, хоча саме їхнi погрози змусили її вдатися до
обману, з якого й почалося усе лихо. Самсон ще ранiше виявив
свою дивовижну фiзичну силу, коли неозброєними руками вбив
молодого лева та 30 мужiв з Ашкелона. Тепер же, сповнений
гнiву за звiряче вбивство своєї колишньої дружини, вiн напав
на филистимлян, заподiявши їм «дошкульну поразку». Пiзнiше,
намагаючись втекти вiд своїх ворогiв, вiн сховався в ущелинi
«скелi Етам» на територiї Юдиного поколiння.

Численнi вороги переслiдували Самсона, у той час як ме-
шканцi Юди, охопленi тривогою, пiдло погодилися видати його
в руки ворогiв. Три тисячi мужiв з поколiння Юди прийшли
до Самсона. Але навiть при такiй нерiвностi в силах вони не
наважилися б пiдiйти до нього, якби не були впевненi у тому,
що вiн не зробить зла своїм спiввiтчизникам. Самсон дозволив,
щоб його зв’язали й привели до филистимлян, але спочатку
отримав вiд юдейських мужiв обiт- ницю, що вони не нападуть [546]
на нього i не змусять його до кривавої сутички з ними.

Самсон дозволив себе зв’язати двома новими шнурами; пiд
радiснi вигуки його привели до ворожого табору. Але у той час,
як вiдлуння радiсних вигукiв розляглось серед найближчих гiр,
«зiйшов на нього Дух Господнiй», Самсон розiрвав на клаптики
новi мiцнi шнури, нiби вони були зробленi з льону, що зiтлiв
у вогнi. Тодi, схопивши першу-лiпшу зброю, що опинилася
пiд рукою — ослячу щелепу, яка, однак, виявилася не менш
ефективною, нiж меч або спис, вiн бив филистимлян, доки
вони не почали тiкати вiд жаху, залишивши на полi бою 1000
мертвих тiл.

Якби iзраїльтяни були готовi об’єднатися iз Самсоном i ско-
ристалися цiєю перемогою, вони змогли б вже тодi звiльнитися
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вiд гнобителiв, але вони виявили легкодухiсть i боягузтво. Зне-
хтувавши обов’язком, який Бог звелiв їм виконати — прогнати
язичникiв, — вони запозичили їхнi аморальнi звички, терпели-
во зносячи їхню жорстокiсть, а в деяких випадках, якщо це
не стосувалося їх самих, ще й виправдовували несправедли-
вiсть ворогiв. Опинившись пiд владою гнобителiв, iзраїльтяни
покiрно сприйняли це принизливе становище, якого могли б
уникнути, якби тiльки впокорились Боговi. Навiть тодi, коли
Господь посилав їм визволителя, вони нерiдко залишали його,
об’єднуючись зi своїми ворогами.

Пiсля перемоги, отриманої Самсоном, iзраїльтяни обрали
його суддею, i вiн правив Iзраїлем 20 рокiв. Та один невiрний
крок тягне за собою наступний. Самсон порушив Божий наказ,
взявши собi за дружину филистимлянку, i знову ж, — задля
задоволення грiховної пристрастi, — вiн наважився з’явитися
серед них, тепер уже своїх смертельних ворогiв. Покладаючись
на свою велику силу, яка викликала жах у филистимлян, вiн
смiливо вирушив у Газу до мiсцевої блудницi. Мешканцi мiста
дiзнались про це i сповнилися бажанням помститися. Їх ворог
був надiйно замкнутий у стiнах одного з найукрiпленiших
мiст, i, впевненi в тому, що здобич не вислизне з їхнiх рук,
филистимляни лише чекали ранку, який принесе їм повну
перемогу. Опiв- ночi Самсон прокинувся. Згадавши про те, що[547]
порушив обiтницю назорейства, вiн вiдчув докори сумлiння.
Та, незважаючи на його грiх, Божа милiсть не залишила його.
Надзвичайна сила знову врятувала Самсона. Прийшовши до
мiської брами, вiн вирвав її разом з одвiрками й засувами та
винiс на верхiв’я гори по дорозi до Хеврону.

Однак навiть цей випадок, коли Самсон ледве уникнув
небезпеки, не стримав його на шляху зла. Вiн бiльше не нава-
жувався заходити до филистимлян, але продовжував шукати
чуттєвих насолод, якi й призвели його до загибелi. «Покохав
вiн жiнку в долинi Сорек», неподалiк вiд мiсця його наро-
дження. Iм’я її було Далiла — «споживачка». Долина Сорек
славилася своїми виноградниками, що також було спокусою
для нестiйкого назорея, який вже одного разу дозволив собi
скуштувати вина, розiрвавши таким чином ще одну ланку, що
з’єднувала його з моральною чистотою та Богом. Филистим-
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ляни пильно стежили за кожним кроком свого ворога, i коли
вiн впав ще нижче, вiддавшись своєму новому захопленню,
вони вирiшили з допомогою Далiли домогтися загибелi цього
велетня.

У долину Сорек була направлена делегацiя, в яку входило
по одному володарю з кожної филистимської провiнцiї. Вони не
наважувалися схопити Самсона, знаючи про його надзвичайну
силу, але сподiвалися, якщо вдасться, дiзнатися про таємницю
цiєї сили. Тому вороги пiдкупили Далiлу, щоб вона вивiдала
цю таємницю i вiдкрила їм.

В той час як зрадниця ставила Самсону запитання, вiн
обманював її, запевняючи, що стане таким, як усi iншi люди,
коли щодо нього будуть застосованi певнi заходи. Коли ж вона
випробувала їх, обман виявився. Далiла звинуватила його у
брехнi, говорячи: «Як же ти говориш: кохаю тебе, а серце
твоє не зi мною? Уже тричi ти обманув мене, i не розповiв, у
чому твоя велика сила». Тричi Самсон мав змогу переконатися,
що филистимляни перебувають у змовi з жiнкою, яка хоче
погубити його, але, коли її задум не вдавався, вона обертала
все на жарт, i Самсон слiпо вiдганяв вiд себе усi пiдозри.

Так Далiла докучала йому повсякчас, «що вже саме життя
йому набридло»; однак якась пiдступна сила утримувала його [548]
бiля неї. Переможений, Самсон нарештi вiдкрив їй свою таєм-
ницю: «Бритва не торкалася моєї голови, бо я Божий назорей
вiд утроби своєї матерi. Якби мене остригли, то залишила б ме-
не сила моя, i став би я, як iншi люди, малосильним». Негайно
був посланий вiсник до филистимських князiв з пропозицiєю
не баритися з приходом. В той час як цей мужнiй воїн спав,
важкi пасма його волосся були зрiзанi. Потiм, як i в першi
три рази, Далiла вигукнула: «Филистимляни йдуть на тебе,
Самсоне!» Раптово прокинувшись, вiн мав намiр використа-
ти свою силу, як робив це ранiше, щоб знищити ворогiв, та
безсилi руки вже не слухалися його, i Самсон зрозумiв, що
«Господь вiдступився вiд нього». Коли його поголили, Далiла
почала дражнити його, завдаючи йому болю, щоб пересвiд-
читися, чи насправдi вiн знесилiв, оскiльки филистимляни не
наважувалися наблизитись, доки не переконаються, що сила
дiйсно вiдiйшла вiд нього. Врештi-решт, схопивши Самсона,
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вони викололи йому очi й привели до Гази. Там, у в’язницi,
його закували в кайдани, примусивши тяжко працювати.

Яка ж змiна вiдбулася з тим, хто був суддею й захисни-
ком Iзраїлю! Нинi вiн став слабким, слiпим в’язнем, котрий
виконував найчорнiшу роботу! Крок за кроком вiн порушував
умови свого священного покликання. Бог довгий час терпiв йо-
го, однак, коли вiн настiльки пiдкорився силi грiха, що вiдкрив
свою таємницю, Господь вiдiйшов вiд нього. Звичайно, сила
була не в його довгому волоссi, — воно було лише ознакою його
вiрностi Боговi, — а тому коли символ було принесено в жертву
пристрастi, благословення, ознакою яких вiн був, виявилися
також втраченими.

У стражданнях i приниженнi, ставши посмiховиськом для
филистимлян, Самсон, як нiколи ранiше, усвiдомлював своє
безсилля; лихо, якого вiн повною мiрою зазнав, призвело його
до покаяння. В мiру того як вiдростало волосся, сила також
поступово поверталася до нього, хоч вороги, котрi дивилися
на Самсона як на безпомiчного в’язня, закутого в кайдани, не
знали про це.

Филистимляни приписували отриману ними перемогу своїм
богам i, торжествуючи, ганьбили Iзраїлевого Бога. На[549]

честь бога Дагона, «бога риб», «покровителя моря», було
влаштовано велику гостину. На це свято зiбрався народ зi сво-
їми князями з усiх мiст i сiл филистимського краю. Натовп
молiльникiв заповнив величезний храм i крутi галереї. Усi радi-
ли й веселилися. Пiсля жертвоприношень, здiйснених з усiєю
пишнiстю, пiд звуки мелодiй почався бенкет. Потiм привели
Самсона — найвидатнiшу здобич могутнього Дагона. Його зу-
стрiли вигуками захоплення. Народ i князi насмiхалися над
жалюгiдним становищем героя та славили бога, який, на їхню
думку, знищив «спустошника їхнього краю». Через деякий час
Самсон, нiби вiдчуваючи втому, попросив дозволу вiдпочити,
обпершись на два центральнi стовпи, якi пiдтримували дах
храму. Мовчки вiн помолився: «Владико Господи! Зглянся на
мене, благаю, i дай менi, Боже мiй, ще тiльки цього разу таку
силу, щоб я за одним разом помстився филистимлянам». З ци-
ми словами вiн, «обпершись в обидва середнi стовпи» своїми
дужими руками, вигукнув: «Нехай помру я разом з филис-
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тимлянами!». Дах храму рухнув, заподiявши смерть всiм, хто
знаходився там. «I було померлих, що вiн погубив, умираючи,
бiльше, нiж тих, котрих повбивав за свого життя».

Iдол i його поклонники, жрецi та землероби, воїни i знать
— усi були похованi пiд руїнами Дагонового храму. Серед них
було i велетенське тiло того, кого Бог обрав визволителем
Свого народу. Вiстка про загибель филистимлян дiйшла й до
Iзраїлю; родичi Самсона прийшли зi свого гiрського краю i
взяли без жодних перешкод тiло загиблого героя. «I взяли його
та поховали мiж Цорою та Ештаолом у гробницi Маноя, батька
його».

Божа обiтниця про те, що через Самсона Вiн «почне спасати
Iзраїль з рук филистимлян», здiйснилася, але якою темною та
жахливою була iсторiя життя того, котрий мiг стати славою
для Бога та гордiстю нацiї! Якби Самсон залишився вiрним
божественному покликанню, тодi Божий намiр здiйснився б, а
Самсон був би звеличений i прославлений. Та поступившись
спокусi, вiн виявився негiдним виявленого йому довiр’я; його
мiсiя виконалася через поразку, рабство та смерть. [550]

У фiзичному вiдношеннi Самсон був найсильнiшою лю-
диною на землi, але з точки зору самовладання, чистоти й
твердостi, вiн залишався одним iз найслабкiших. Чимало лю-
дей помиляються, приймаючи сильнi пристрастi за сильний
характер, але насправдi той, ким опановують пристрастi, є
найслабшою людиною. Правдива велич людини вимiрюється
силою почуттiв, якими вона управляє, а не тими почуттями,
якi керують нею.

Боже Провидiння пiклувалося про Самсона, готуючи його
до виконання мiсiї, для якої вiн i був покликаний. З перших
днiв життя вiн мав сприятливi умови для розвитку фiзичної
та розумової сили, моральної чистоти. Але внаслiдок зв’язкiв
iз нечестивими людьми вiн перестав покладатися на Бога —
єдину запоруку безпеки для людини, i тому стрiмкий потiк
зла пiдхопив його. Особистостi, котрi при виконаннi своїх
обов’язкiв зазнають випробувань, можуть бути впевненими,
що Бог збереже їх, але якщо вони добровiльно наражаються
на спокуси, то рано чи пiзно впадуть.
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Сатана особливим чином намагається звести тих, кого Бог
має намiр використати як Своє знаряддя для виконання особли-
вої роботи. Вiн нападає на нашi слабкi мiсця, використовуючи
недолiки характеру, щоб повнiстю опанувати нами, знаючи:
якщо людина не буде вести боротьбу зi своїми недолiками, то
вiн матиме успiх. Однак кожний може вийти з цiєї боротьби
переможцем. Людинi не потрiбно боротися однiй, перемагаючи
силу зла власними слабкими зусиллями. Допомога знаходиться
поруч i надається кожнiй душi, котра справдi бажає цього. Божi
ангели, пiдiймаючись i опускаючись сходами, якi бачив увi снi
Якiв, допоможуть кожнiй прагнучiй душi пiднятись в найвищi
небеснi сфери.[551]



Роздiл 55. Отрок Самуїл

За основу цього роздiлу взято першу Книгу Самуїла, роздiли
1; 2:1-11

Елкана, левит з Єфремових гiр, був заможним i впливовим
мужем, який любив i боявся Господа. Його дружина Анна була
вельми набожною жiнкою. Лагiдна й скромна, вона вирiзнялась
неабиякою ревнiстю та глибокою вiрою.

Це побожне подружжя було позбавлене благословення, яко-
го так щиро прагнула кожна єврейська родина: їхню оселю не
звеселяли дитячi голоси; бажання зберегти свiй рiд спонукало
Елкану, як це траплялося з багатьма iншими, укласти другий
шлюб. Та цей крок, продиктований недостатньою вiрою в Бога,
не принiс щастя. В домi з’явилися сини й доньки, але радiсть
i краса священної постанови, запровадженої Богом, затьма-
рилися: в сiм’ї не було миру. Пенiна, нова дружина Елкани,
виявилася ревнивою й обмеженою жiнкою, яка поводилася пи-
хато й зухвало. Анна, здавалось, не мала жодної надiї; її життя
стало нестерпно тяжким, однак вона зносила випробування
лагiдно, без нарiкань.

Елкана ретельно дотримувався усiх Божих постанов. Слу-
жiння все ще вiдбувалося в Шiло, однак нерегулярно, а тому
вiд Елкани не вимагалось особливої роботи, яку вiн, як левит,
повинен був виконувати у Святинi. Проте вiн приходив на
призначенi зiбрання зi своєю сiм’єю, щоб поклонитися Боговi
та принести жертви. [552]

Злий дух, який мучив його сiм’ю, давався взнаки навiть пiд
час свят, пов’язаних зi служiнням Боговi. Пiсля принесення
жертви подяки вся сiм’я, за встановленим звичаєм, сходилася
на урочисту й разом з тим веселу гостину. У таких випадках
Елкана давав другiй дружинi, матерi його дiтей, спецiальну
частину для неї i для кожного сина й доньки; однак на знак
поваги до Анни вiн давав їй подвiйну частку, пiдкреслюючи
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цим, що кохає її так, якби вона мала сина. Тодi друга дружина,
охоплена ревнощами, вимагала, щоб першiсть все ж належала
їй, оскiльки вона особливим чином удостоїлася Божої милостi,
i докучала Аннi, нагадуючи про її бездiтнiсть як доказ того, що
Господь позбавив її Своєї ласки. Це повторювалося з року в рiк,
i Анна бiльше не могла цього зносити. Не в змозi приховати
своє горе, вона безутiшно плакала й залишала гостину. Даремно
чоловiк намагався потiшити її. «Чого ти плачеш i чому не їси?
I чого сумне твоє серце? — казав вiн. — Чи ж я не кращий у
тебе за десятьох синiв?»

Анна не вимовила нi слова докору. Тягар, який вона не
могла роздiлити з жодним другом на землi, вона принесла
до Бога. Анна ревно благала, щоб Вiн зняв з неї ганьбу та
подарував їй найбiльшу дорогоцiннiсть — сина, котрого вона
виростить i виховає для Нього. Жiнка дала урочисту обiтницю:
якщо її прохання буде почуте, вона посвятить Боговi свою
дитину вiд самого її народження. Так Анна, наблизившись
до входу в Скинiю, в скорботi духа «молилася... та плакала
гiрко». Не вимовляючи вголос жодного слова, вона розмовляла
з Богом у серцi своїм. У тi недобрi часи вияви щирого молiння
були рiдкiсним явищем. Непристойнi учти, i навiть пияцтво
пiд час релiгiйних свят, стали звичайною справою, тому Iлiй,
Первосвященик, побачивши Анну, подумав, що вона упилася
вином. Гадаючи, що жiнка заслуговує докору, вiн суворо сказав:
«Доки ти будеш п’яною? Йди, та витверезись!»

Засмучена й налякана Анна лагiдно вiдповiла: «Нi, пане
мiй, — я — бiдна жiнка i в смутку, а вина чи п’янкого напою
я також не пила. Я виливаю мою душу перед Господом. Не
вважай твою рабиню за якусь негiдницю, бо я молюсь так
довго з великої скорботи та з туги своєї».[553]

Первосвященик був глибоко зворушений почутим, адже
вiн був мужем Божим, i замiсть докору благословив її: «Iди з
миром! Нехай Бог Iзраїлiв дасть тобi по бажанню твоєму».

Молитва Анни була почута; жiнка отримала дар, про який
так щиро молилася. Вона назвала дитину Самуїлом, що означає
«випрошений вiд Бога». Як тiльки хлопчик пiдрiс i його вже
можна було вiдлучити вiд матерi, вона виконала свою обiтницю.
Анна любила свого сина з усiєю вiдданiстю материнського
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серця; спостерiгаючи за його розвитком та слухаючи дитяче
лепетання, вона щодня все бiльше й бiльше прив’язувалась до
нього. Вiн був ЇЇ єдиним сином, особливим даром Небес, але
вона отримала Його як скарб, посвячений Боговi, i не могла
утримати вiд Подателя того, що Йому належало.

Ще раз Анна з чоловiком пiшла в Шiло i представила свiй
дорогоцiнний дар в Iм’я Боже священиковi з такими словами:
«Я молилася за цю дитину, — i Господь дав менi те, що я
просила в Нього, а тепер я вiддаю його Господевi; на увесь його
вiк, хай належить Господевi». Iлiй був глибоко зворушений
вiрою та вiдданiстю цiєї iзраїльської жiнки.

Як надто поблажливий батько, вiн був приголомшений i
засоромлений, дивлячись на велику жертву матерi, котра розлу-
чалася зi своєю єдиною дитиною, щоб посвятити її на служiння
Боговi. Вiн бачив у цьому докiр власнiй егоїстичнiй любовi;
у смиреннi та благоговiннi Iлiй схилився перед Господом i
поклонився Йому.

Серце матерi було сповнене радостi та хвали, i вона прагну-
ла висловити свою подяку Боговi. Пiд натхненням Духа, Який
зiйшов на неї, Анна молилась такими словами:

«Серце моє у Господi радiє,
Мiй рiг пiднявся вгору у моїм Бозi;

Розкрилися уста мої на моїх ворогiв,
бо радiю спасiнням Твоїм!

Немає святiшого, як Господь,
Немає iншого, крiм Тебе,

i скелi iншої немає, як Бог наш!
Бiльше не говорiть гордовито,

нехай з ваших уст не виходить зухвальство,
бо Господь — Бог всевiдаючий, [554]

i Вiн зважує вчинки!
Господь побиває й оживлює,

до шеолу зводить i пiдносить до неба.
Господь робить убогим i збагачує,

понижує Вiн, але й звеличує.
Вiн пiдiймає нужденного з пороху вгору,

пiдносить убогого зi смiтникiв,
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щоб посадити з вельможами
i престол слави їм дати на спадщину,

бо Господнi основи землi,
i на них Вiн поставив Вселенну.

Вiн кроки святих Своїх оберiгає,
а нечестивi у темрявi замовкнуть,

бо не силою величається людина.
Противники Господнi будуть розбитi!

Всевишнiй громом ударить на небi,
Господь судитиме усi кiнцi землi!

Вiн дасть силу Своєму Царевi,
пiднесе вгору рiг Помазаника Свого!»

Молитва Анни виявилася пророчою: вона стосувалася як
Давида, царя Iзраїлю, так i Месiї, Господнього Помазаника.
Слова цiєї жiнки, якi передусiм засуджували хвастощi нахабної
та сварливої жiнки, вказували на загибель Божих ворогiв i
остаточне торжество Його викупленого народу.

Зi Шiло Анна з миром повернулася до свого дому в Рамi,
залишивши малого Самуїла в Скинiї, де пiд керiвництвом Пер-
восвященика вiн мав навчатися служiнню у Божому домi. З
перших днiв свiдомого життя сина вона навчала його любити
й шанувати Бога, вважати себе надбанням Господа. За допомо-
гою усього, що оточувало дитину, матiр намагалася спрямувати
його думки на Творця. Незважаючи на розлуку зi своїм хло-
пчиком, ця вiрна мати не переставала пiклуватися про нього.
Щодня вона молилася за нього. Щороку Анна власноручно
виготовляла йому одяг для служiння у Святинi i, приходячи
разом з чоловiком на поклонiння в Шiло, вручала його синовi
на знак своєї любовi. Кожна ниточка цiєї одежi була вплетена з
молитвою, щоб вiн вирiс чистим, благородним i вiрним. Матiр[555]
не просила для свого сина земної величi, але ревно молилась,
щоб вiн досягнув величi, яка цiнується на Небесах; щоб вiн
шанував Бога i став благословенням для своїх ближнiх.

Якою ж чудовою була винагорода Анни! Як же Бог пiдтри-
мав її вчинок! Кожнiй матерi надаються неоцiненнi можливостi
i дорогоцiннi переваги. На те скромне коло обов’язкiв, якi в
очах жiнок часто вважаються неважливою, втомлюючою пра-
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цею, ми повиннi дивитися як на велику, благородну справу.
Бути благословенням для свiту — привiлей матерi; саме це
приносить радiсть у її власне серце. Вона може вирiвняти сво-
їм дiтям дорогу до славних висот, яка пролягатиме як через
свiтло, так i темряву.

Мати може сподiватися на виховання своїх дiтей за боже-
ственним зразком лише у тому разi, якщо сама намагатиметься
жити так, як навчає Христос. Свiт чинить неабиякий розтлi-
ваючий вплив. Мода та звичаї свiту мають велику силу над
молоддю. Якщо матiр не виконає свого обов’язку, навчаючи,
направляючи та стримуючи дiтей, то вони, цiлком природно,
навчаться поганому й ухилятимуться вiд доброго. Нехай кожна
мати частiше приходить до свого Спасителя зi словами моли-
тви: «Як нам виховувати дитину i що чинити з нею?» Нехай
вона прислухається до Божих повчань, що мiстяться в Його
Словi, i коли лише буде необхiдно їй, буде дана мудрiсть.

«А отрок Самуїл рiс, здобуваючи ласку яку Господа, так
i у людей». Хоч юнi роки Самуїла були присвяченi Боговi i
проходили у Скинiї, однак i там вiн не був вiльним вiд лихого
впливу та грiховного прикладу. Сини Iлiя не боялися Бога й
не шанували свого батька, але Самуїл не шукав їхнього това-
риства i не наслiдував їхнiх недобрих вчинкiв. Вiн постiйно
прагнув стати таким, яким бажав його бачити Бог. Це — при-
вiлей кожного юнака та дiвчини. Боговi приємно, коли навiть
найменшi дiти посвячують себе на служiння Йому.

Самуїл був залишений пiд опiкою Iлiя, i краса характеру
хлопчика викликала теплi почуття i глибоку симпатiю у похи-
лого вiку священика. Самуїл виростав добрим, велико- душним, [556]
слухняним i шанобливим. Iлiй, прикро вражений норовливою
вдачею власних синiв, знаходив спокiй, потiху й благословення
у товариствi свого вихованця. Самуїл був люб’язним i нiжним
у поводженнi; жоден батько не любив свого сина сильнiше, нiж
Iлiй цього хлопчика. Було щось надзвичайне у тому, що помiж
головним суддею народу i звичайною дитиною iснувала така
палка любов. Коли Iлiй на схилi лiт почав вiдчувати старечi
немочi, а серце сповнювалось тривогою та докорами сумлiння
через розпусну поведiнку власних синiв, вiн знаходив потiху
лише в Самуїлi.
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Левити зазвичай не розпочинали служiння, доки не дося-
гнуть двадцятип’ятилiтнього вiку, але Самуїл став винятком з
цього правила. Щороку йому довiряли все бiльш вiдповiдальне
служiння; ще дитиною вiн одягав лляний ефод на знак посвя-
чення на служiння у Святинi. Уже в тому юному вiцi, в якому
його привели до Скинiї, Самуїлу доручались певнi обов’язки
при богослужiннi. Цi обов’язки — спочатку дуже скромнi й не
завжди приємнi — вiн намагався виконувати якнайкраще, вiд
усього серця. Його релiгiйнiсть давалася взнаки при виконаннi
кожного життєвого обов’язку. Вiн вважав себе Божим слугою, а
свою працю — також Божою. Зусилля юнака були прийнятi, то-
му що були продиктованi любов’ю до Бога та щирим бажанням
чинити за Його волею. Ось так Самуїл став спiвпрацiвником
Господа неба й землi. А Бог знайшов його гiдним виконання
великої роботи для Iзраїлю.

Якби дiтей навчали дивитися на скромне коло обов’язкiв
як на засiб, призначений Господом, як на школу, в якiй вони
повиннi навчитися вiрно й успiшно служити, наскiльки приєм-
нiшою i почеснiшою видавалася б їм їхня робота, Виконання
кожного обов’язку, як для Господа, робить принадною най-
скромнiшу працю, об’єднуючи земних працiвникiв зi святими
iстотами, котрi виконують Божу волю на небi.

Успiх у цьому життi i в досягненнi вiчностi залежить вiд
старанного, сумлiнного ставлення до дрiбниць. У найменших
Божих дiлах бачимо не менше досконалостi, нiж у найвеличнi-
ших.[557]

Рука, що розмiстила величезнi свiти у просторi, з витонче-
ною майстернiстю створила й польовi лiлiї. Як Бог досконалий
у Своїй дiяльностi, так i ми повиннi бути досконалими у своїй.
Гармонiйний, сильний, благородний характер формується в
результатi виконання особистих обов’язкiв. Вiрнiсть як у най-
меншому, так i в найбiльшому має стати характерною рисою
нашого життя.

Сумлiнне ставлення навiть до незначних справ, вiрнiсть i
доброта, виявленi в малому, освiтлюватимуть радiстю дорогу
життя; i коли наша справа на землi прийде до свого завершення,
тодi виявиться, що кожний невеликий обов’язок, який був
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вiрно виконаний, послужив благотворним впливом на добро
— впливом, який нiколи не зникне.

Сучасна молодь може стати такою ж дорогою в Божих очах,
як i Самуїл.

Могутня сила — вiрнiсть християнському обов’язку — пере-
творює людину. В наш час iснує потреба в таких людях. Бог
має роботу для кожного з нас. I в нашi днi можна досягти не
менших звершень для Бога та людства, нiж Божi мужi минуло-
го, завдяки людям, якi сумлiнно виконують усе, що доручив їм
Бог. [558]



Роздiл 56. Iлiй та його сини

За основу цього роздiлу взято першу Книгу Самуїла, роздiл
2:12-36

Iлiй був священиком i суддею в Iзраїлi. Вiн посiдав най-
вище i найвiдповiдальнiше становище серед Божого народу.
Вибраний Богом для виконання важливих обов’язкiв, пов’я-
заних зi священством, поставлений над країною як найвища
судова влада, вiн був зразком для всiх i користувався великим
впливом серед племен Iзраїлю. Та, незважаючи на призначення
бути правителем народу, вiн не управляв власним домом. Iлiй
був слабохарактерним батьком. Полюбляючи мирне, спокiйне
життя, вiн не користувався своєю батькiвською владою, щоб
виправляти згубнi звички та нахили своїх дiтей. Замiсть того,
щоб вести боротьбу з їхнiми недолiками, застосовувати пока-
рання, вiн поступався волi синiв, надаючи їм повну свободу
дiй. Замiсть того, щоб дивитися на виховання дiтей як на один
iз найважливiших обов’язкiв, вiн не надавав йому особливого
значення. Священик i суддя Iзраїлю, вiн не мiг не знати прин-
ципiв приборкування та виховання дiтей, яких Бог доручив
його опiцi. Та Iлiй ухилявся вiд виконання цього обов’язку,
тому що це суперечило б бажанням його синiв, змушувало б
його карати їх та виявляти до них суворiсть. Не замислюючись
над жахливими наслiдками своєї поведiнки, вiн дозволив їм
робити усе, що заманеться; вiн нехтував їхньою пiдготовкою
для служiння Богу та виконання життєвих обов’язкiв.[559]

Бог сказав про Авраама: «Я знаю, що вiн накаже синам сво-
їм i домовi своєму по собi дотримуватися дороги Господньої,
щоб чинити справедливiсть та суд» (Бут.18:19). Та Iлiй дозво-
лив своїм дiтям управляти собою. Батько зайняв становище
пiдлеглого. Поведiнка його синiв була низькою i аморальною.
Вони не пiзнали Бога i не розумiли святостi Його Закону. Слу-
жiння Боговi стало для них звичайною справою. З дитинства
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вони звикли до Святинi та служiння в нiй, але замiсть того,
щоб з роками ставитися до цього з дедалi бiльшим благоговiн-
ням, вони втратили будь-яке уявлення про святiсть та значення
служiння. Батько не вчив їх виявляти повагу до його авторитету
i не зупиняв у нешанобливому ставленнi до урочистих служiнь
у Святинi, тому в їхнi зрiлi роки проявилися смертоноснi плоди
скептицизму й непокори.

Хоча сини Iлiя зовсiм не були придатнi для служiння, однак
їх поставили священиками у Святинi, щоб служили перед Бо-
гом. Господь дав яснi й конкретнi вказiвки щодо здiйснення
жертвоприношень, але цi нечестивi мужi не виявляли поваги
не тiльки до влади, а й до служiння Божого; вони не надавали
жодного значення закону про жертвоприношення, якi мали
здiйснюватися з великою урочистiстю. Жертви, що вказували
на смерть Христа, повиннi були пiдтримувати в серцях народу
вiру у Вiдкупителя, Котрий мав прийти; через те суворе дотри-
мання Господнiх вказiвок щодо жертвоприношень залишалося
надзвичайно важливим. Мирнi жертви були особливим виявом
подяки до Бога. Пiд час таких жертвоприношень на жертiвнику
спалювали тiльки тук; певна частина жертви призначалася для
священикiв, а бiльша поверталася тому, хто приносив жертву,
щоб вiн їв її разом зi своїми друзями на жертiвному обiдi.
Таким чином, кожне серце з подякою та вiрою зверталося до
Великої Жертви, Котра мала взяти на Себе грiх усього свiту.

Замiсть того, щоб усвiдомити серйознiсть цього прообра-
зного служiння, сини Iлiя думали лише про те, яким чином
перетворити його на засiб задоволення власних бажань. Не за-
довольняючись тiєю частиною мирних жертв, яка призначалася
для них, вони вимагали додаткової час- тки; велика кiлькiсть [560]
таких жертв пiд час щорiчних свят стала для священикiв за-
собом збагачення за рахунок народу. Вони не тiльки вимагали
бiльше вiд того, що належало їм по праву, але й вiдмовлялися
чекати, поки тук буде спалено як жертва Боговi. Крiм того, во-
ни наполягали щоб їм дали саме ту частину, яка їм подобалася,
а в разi вiдмови погрожували вiдiбрати її силою.

Таке нешанобливе ставлення з боку священикiв незабаром
позбавляло служiння його глибокого, святого значення — i
народ «зненавидiв жертву Господню». Вони зовсiм не зами-
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слювалися над величчю прообразної Жертви, яку повиннi були
чекати в майбутньому. «I був грiх тих юнакiв вельми великий
перед Господом».

Цi негiднi священики порушували також Божий Закон, гань-
били свiй священицький сан гидкими, аморальними вчинками,
своєю присутнiстю опоганювали Божу Скинiю. Багато людей,
обуренi зiпсутiстю Хофнi та Пiнхаса, перестали приходити на
призначене для служiння мiсце.

Таким чином, служiння, встановлене Богом, через грiхи
цих нечестивих мужiв було зневажене й занедбане, а схильнi
до злого особистостi ще бiльш заохочувались до грiха. Не-
вiр’я, розпуста i навiть iдолопоклонство набули жахливого
поширення.

Iлiй зробив велику помилку, дозволивши своїм синам здiй-
снювати святе служiння. Виправдовуючи їхню поведiнку пiд
одним або iншим приводом, вiн зовсiм перестав помiчати їхнi
грiхи; але, врештi-решт, вони досягли такої межi, що батько
вже не мiг закривати очi на злочини власних синiв. Люди скар-
жилися на їхнi беззаконнi дiї, i первосвященик страждав з
цього приводу. Вiн вирiшив бiльше не мовчати, але його сини
звикли думати лише про себе i вже не звертали уваги нi на
кого. Вони бачили горе свого батька, але це не зворушувало
їхнi черствi серця. Хофнi та Пiнхас чули лагiднi батькiвськi
застереження, але вони не справляли на них жодного враження.
Незважаючи на те, що сини Iлiя були попередженi про наслiдки
свого беззаконня, вони не вiдчували нi найменшого бажання
залишити грiховний спосiб життя. Якби Iлiй дiяв справедливо
що- до своїх нечестивих синiв, вони були б позбавленi права[561]
священства i покаранi смертю. Однак, побоюючись, що цим
вiн стягне на них ганьбу й осудження народу, вiн продовжу-
вав утримувати їх на священних посадах. Iлiй, як i ранiше,
дозволяв їм змiшувати грiховне життя зi святим служiнням
Боговi, завдаючи цим непоправної шкоди iстинi. Оскiльки ж
суддя Iзраїлю знехтував дорученою йому роботою, Бог узяв
цю справу до Своїх рук.

I прийшов Божий чоловiк до Iлiя, та й сказав йому: «Так
говорить Господь: Чи ж Я не об’явився родинi твого батька,
коли були вони в Єгиптi рабами у фараоновiм домi? Я вибрав
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їх Собi iз усiх Iзраїлевих племен в священики, щоб присту-
пати до Мого жертiвника, палити кадило, носити ефод передi
Мною. I дав Я домовi твого батька всi жертви Iзраїлевих синiв.
Чого ж ти кидаєш пiд ноги Мою жертву та жертву хлiбну, що
Я заповiв для Скинiї? Ти поважаєш синiв своїх бiльше, нiж
Мене, годуючи їх жиром iз найкращих частин усяких Iзра-
їльських приношень передi Мною? Тому то слово Господа,
Бога Iзраїлевого, таке: Хоч Я й сказав: Дiм твiй та дiм батька
твого ходитимуть перед лицем Моїм повiки, але тепер слово
Господнє: Не так воно буде! Я шаную тих, хто шанує Мене, а
тi, котрi зневажають Мене, будуть зневаженi! ...А Я поставлю
Собi священика вiрного — вiн буде чинити по серцю Моєму за
Моєю волею. Я збудую йому постiйний дiм, i вiн буде ходити
перед Моїм Помазаником по всi днi».

Бог звинуватив Iлiя в тому, що вiн вшановував своїх синiв
бiльше, нiж Господа. Замiсть того, щоб соромити синiв за їхнi
нечестивi й огиднi вчинки, Iлiй допустив, щоб жертвоприно-
шення, призначене Богом як благословення для Iзраїлю, стало
ненависним.

Тi, котрi виявляють слiпу любов до своїх дiтей, дозволяючи
їм задовольняти егоїстичнi бажання; не докоряють за грiх,
посилаючись на Божий авторитет i намагаючись виправити
зло, свiдчать цим, що шанують своїх нечестивих дiтей бiльше,
нiж Бога. Вони волiють краще пiдтримати репутацiю власних
дiтей, анiж прославити Бога, догоджати бiльше своїм дiтям,
анiж Господевi, оберiгаючи Його служiння вiд усяких проявiв
зла. [562]

Бог поклав на Iлiя як на священика й суддю Iзраїлю вiд-
повiдальнiсть за моральний та релiгiйний стан його народу i
особливою мiрою за характер його синiв. Спочатку йому слiд
було вдаватися до м’яких заходiв у боротьбi зi злом, але якщо
це не допомагало б, застосовувати найсуворiшi методи. Iлiй
стягнув на себе Господнiй гнiв тим, що не докоряв за грiх i не
виявляв справедливостi вiдносно грiшника.

Iлiй виявився нездатним зберегти чистоту Iзраїлю. Тi, котрi
не мають достатньо смiливостi, щоб докорити за грiх, або через
лiнощi чи байдужiсть не докладають належних зусиль, щоб
зберегти в чистотi власну сiм’ю або Божу Церкву, вiдповiдати-
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муть за зло, до якого може призвести їхнє недбале ставлення
до обов’язкiв.

Ми будемо вiдповiдальнi за зло, якому могли б запобiгти в
iнших людях, застосовуючи свою батькiвську або пасторську
владу, так, якби вчинили його самi.

Iлiй не управляв своєю сiм’єю згiдно з Божими правилами.
Вiн дiяв на власний розсуд. Люблячий батько дивився крiзь
пальцi на помилки й грiхи синiв у дитячi роки, гадаючи, що
з вiком вони звiльняться вiд недобрих нахилiв. Багато людей
сьогоднi припускаються подiбної ж помилки, вважаючи, що
їхнiй метод виховання дiтей кращий вiд того, який дав Бог у
Своєму Словi. Вони сприяють укорiненню в дiтях недобрих
звичок, вдаючись до таких виправдань: «Мої дiти ще занадто
малi, щоб їх карати. Почекаємо, коли вони подорослiшають i
будуть бiльше розумiти». Так недобрi звички укорiнюються,
стаючи другою натурою. Дiти виростають невихованими, не
визнаючи жодних обмежень, з такими рисами характеру, якi
стають для них прокляттям на все життя i легко передаються
iншим.

Не iснує бiльшого лиха для сiм’ї, нiж дозвiл дiтям робити
все, що їм заманеться. Якщо батьки потурають усiм бажанням
дiтей, дозволяючи їм робити те, що не служитиме на добро,
то такi дiти швидко втрачають усяку повагу до батькiв, до
Божого й людського авторитету, починають виконувати волю
сатани. Вiдсутнiсть належного управлiння в сiм’ї — дуже поши-
рене явище; воно справляє згубний вплив на усе суспiльство.[563]
Так зароджується потiк зла, який захльостує сiм’ї, громади та
суспiльство.

Оскiльки Iлiй посiдав високе становище, вiн користував-
ся бiльшим впливом, нiж звичайнi люди. Його сiмейне життя
стало зразком для наслiдування в Iзраїлi. Згубнi наслiдки не-
дбайливого ставлення до власних синiв позначилися на тисячах
iзраїльських сiмей, якi дiяли за його прикладом. Якщо дiти
погано себе поводять, а їхнi батьки — вiруючi люди, то Божа
iстина зазнає ганьби. Найкращою перевiркою того, чи є сiм’я
дiйсно християнською, служить характер, сформований пiд її
впливом. Вчинки красномовнiшi за найпереконливiшi запевне-
ння в благочестi. Якщо люди, якi претендують на релiгiйнiсть,
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не докладають ревних, наполегливих i старанних зусиль для
того, щоб у їхнiх сiм’ях був належний порядок як свiдчення на
користь вiри в Бога; якщо вони недбало виконують обов’язки
управлiння власною сiм’єю, дозволяючи дiтям задовольняти усi
свої забаганки, то вони дiють так, як чинив Iлiй, стягаючи гань-
бу на Христову справу та гублячи себе й свою .сiм’ю. Та яким
би великим не було зло, заподiяне батькiвською невiрнiстю,
воно вдесятеро зростає, якщо виявляється в сiм’ях тих, котрi
поставленi вчителями народу. Зазнавши невдачi в управлiннi
власними сiм’ями, вони своїм недобрим прикладом зводять
багатьох iнших. Чим вiдповiдальнiше становище посiдають
люди, тим бiльшою є їхня провина порiвняно з iншими.

За Божою обiтницею потомки Аарона повиннi були ходити
перед Богом вiчно, але за умови, що вони вiд усього серця при-
святять себе на служiння в Святинi, вшановуючи Бога на усiх
своїх дорогах, i не служитимуть собi, дiючи у вiдповiдностi зi
своїми лихими нахилами. Iлiй та його сини були випробуванi, i
Господь знайшов їх цiлковито негiдними високого покликання
до священицького служiння в Святинi. I сказав Бог: «Не буде
в Мене такого». Вiн не мiг здiйснити усе те добре, що було
Його намiром, тому що вони не зробили того, що повиннi були
зробити.

Усi, що займають в Церквi святi посади, повиннi показувати
людям приклад, спонукуючи їх шанобливо ставитися до Бога,
боячись образити Його. Коли люди, поставленi як «пос- ли [564]
вiд iменi Христового» (2Кор.5:20), щоб звiщати народу Божу
вiстку про Його благодать i примирення, використовують святе
покликання як прикриття для задоволення своїх егоїстичних
та чуттєвих бажань, вони стають найуспiшнiшими агентами
сатани. Їхня поведiнка, якi поведiнка Хофнi й Пiнхаса, при-
зводить до того, що народ «зненавидить жертву Господню».
Деякий час лихi вчинки можуть приховуватися вiд людей, але
як тiльки виявиться їх справжнiй характер, вiра народу зазнає
такого удару, який нерiдко призводить до втрати всякого до-
вiр’я до релiгiї. Це стає приводом того, що вони починають
ставитися з пiдозрою до усiх учителiв Божого Слова. В такому
разi вiстка навiть правдивого Христового слуги сприймається
зi сумнiвом. Постiйно у свiдомостi виникають запитання: «Чи
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не виявиться i цей чоловiк настiльки зiпсутим, як той, кого ми
вважали святим?» Таким чином, Слово Боже втрачає належний
вплив на душi людей.

Слова докору, сказанi Iлiєм власним синам, коли вiн вже
«був вельми старий», сповненi глибокого й грiзного змiсту; бу-
ло б добре, щоб над ними замислилися всi священнослужителi:
«Якщо згрiшить хтось проти людини, то Бог заступиться за
нього. А якщо людина згрiшить проти Господа, то хто засту-
питься за неї?» Якби злочини Хофнi й Пiнхаса завдали шкоди
лише їхнiм ближнiм, суддя мiг би примирити їх, призначивши
покарання та зажадавши вiдшкодування; таким чином, вину-
ватцi були б прощенi. Або якщо б їхнiй грiх не був надто
зухвалим, то за нього було б принесено жертву.

Хоч Хофнi й Пiнхас виконували служiння як священики
Всевишнього, приносили жертви за грiхи народу, однак самi
завинили у багатьох переступах, i Божа справа була ними
заплямована й опоганена; жодна викупна жертва вже не могла
бути прийнята.

Рiдний батько хоча й був первосвящеником, однак вже не
насмiлився заступитися за них; вiн не мiг захистити їх вiд
гнiву святого Бога. З усiх грiшникiв найбiльше винуватими є тi,
котрi виявляють презирство до засобiв, призначених Небесами
для викуплення людей, — вони «знову розпинають у собi Сина
Божого i зневажають...» (Євр.6:6).[565]



Роздiл 57. Захоплення ковчега филистимлянами

За основу цього роздiлу взято першу Книгу Самуїла, роздiли
3-7

Ще одне застереження мало бути дане дому Iлiя. Бог не
мiг спiлкуватися з первосвящеником i його синами; їхнi грiхи,
подiбно до густої хмари, закрили вiд них присутнiсть Святого
Духа. Але серед пануючого безчестя отрок Самуїл залишався
вiрним Небу, i йому, як пророку Всевишнього, було доручено
проголосити осудження домовi Iлiя.

«Господнє слово рiдко можна було почути за тих часiв,
видiння також не були частi. Одного дня, коли Iлiй лежав на
своєму звичному мiсцi, а його зiр став слабшати й вiн уже не
мiг бачити виразно, а Божий свiтильник ще не погас; Самуїл
також лежав у Господньому храмi, там, де стояв Божий ковчег,
— покликав Господь Самуїла». Гадаючи, що його кличе Iлiй,
хлопчик поспiшив до ложа священика, говорячи: «Ось я, ти
кликав мене?» Той вiдповiв: «Я не кликав. Вертайся й лягай
спати». Тричi Самуїл чув голос, що кликав його, i тричi вiдпо-
вiдав подiбним чином. Тодi Iлiй зрозумiв, що таємничий голос
був голосом Божим. Господь пройшов мимо свого вибраного
слуги, мужа, вкритого почесною сивиною, щоб говорити з ди-
тиною. Цей факт вже сам по собi був гiрким, хоч i заслуженим
докором Iлiю та його сiмейству. [566]

У серцi Iлiя не проявилося нi ревнощiв, нi заздростi. Вiн
порадив Самуїловi вiдповiсти, якщо той ще раз почує голос:
«Говори, Господи, бо раб Твiй слухає Тебе!» Голос, дiйсно, по-
кликав ще раз, i хлопчик сказав: «Говори, Господи, бо раб твiй
слухає». Вiн був настiльки пройнятий благоговiйним страхом
при думцi, що великий Бог говоритиме до нього, що не мiг
пригадати докладно тих слiв, якi Iлiй звелiв йому сказати.

I сказав Господь до Самуїла: «Ось Я зроблю таке в Iзраїлi,
що в кожного, хто про це почує, задзвенить в обох вухах його.
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Того дня Я здiйсню над Iлiєм усе, що Я сказав про його родину,
— вiд початку й до кiнця. Ти скажеш йому, що Я покараю його
дiм навiки за те злодiяння, про яке вiн знав, що сини його
зневажають Бога, але не спиняв їх. Тому — клянусь Я домовi
Iлiя, що не загладиться грiх Iлiєвого дому анi жертвами, анi
приношеннями хлiбними повiки».

До цього часу «Самуїл ще не знав голосу Господнього, i ще
не вiдкривалося йому Господнє слово»; це означає, що Божа
присутнiсть ще не вiдкривалась йому явно, як це траплялося
з пророками. Господнiй намiр полягав у тому, щоб вiдкрити
Себе несподiваним чином i щоб Iлiй мiг довiдатися про це,
вiдповiдаючи на запитання здивованого юнака.

Самуїл був наляканий i вельми вражений страшною вiс-
ткою, даною йому. Вранцi вiн, як завжди, приступив до ви-
конання своїх обов’язкiв, але важкий тягар гнiтив його юну
душу. Господь не наказував йому передавати це страхiтливе
звинувачення, тому вiн мовчав, уникаючи, наскiльки це було
можливо, присутностi Iлiя. Вiн тремтiв вiд однiєї лише думки
про те, що внаслiдок розпитування Iлiя вiн буде змушений
сповiстити про божественнi суди над тим, кого вiн любив i
шанував. Iлiй був упевнений, що ця вiстка пророчила велике
лихо для нього та його дому. Вiн покликав Самуїла й звелiв йо-
му чесно розповiсти про все, що вiдкрив йому Господь. Юнак
послухався, i похилого вiку муж з покорою та смиренням ви-
слухав страшний вирок. «Вiн — Господь, нехай робить те, що
Йому до вподоби».

Однак Iлiй не виявив щирого каяття. Вiн визнав вину, але
злегковажив можливiстю знищити грiх. З року в рiк Господь[567]
вiдкладав Свої страшнi суди. Багато чого можна було б зро-
бити за цi роки, спокутуючи помилки минулого, але старий
священик не робив нiчого, аби виправити зло, яке опоганювало
Господню Святиню i призвело тисячi iзраїльтян до загибелi.
Зловживаючи Божим терпiнням, Хофнi та Пiнхас зробили свої
серця ще запеклiшими; вони стали ще зухвалiшими у своєму
беззаконнi. Iлiй сповiстив усьому народовi Божi слова пере-
стороги й докору, зверненi до його дому. Цим вiн сподiвався
якоюсь мiрою протистати лихим наслiдкам, до яких призвела
його недбалiсть у минулому. Та народ, як i священики, зне-
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хтував цими застереженнями. Навколишнi народи, котрi знали
про беззаконня, що їх чинив Iзраїль, також осмiлiли у своїх
злочинах та iдолопоклонствi. Язичники не вiдчували вини за
свої грiхи, що могло б вiдбутись, якби iзраїльтяни зберiгали
себе в чистотi. Та день вiдплати наближався. Божим авторите-
том знехтували, Його служiння було занедбано й принижено,
тому Бог змушений був втрутитися, щоб вiдстояти честь Свого
Iменi.

«I виступив Iзраїль на вiйну проти филистимлян, та й ота-
борились при Евен-Езерi, а филистимляни отаборились пiд
Афеком». Iзраїльтяни вдалися до воєнних дiй без Божої поради,
без згоди Первосвященика або пророка. «I вишикувались фи-
листимляни навпроти Iзраїлю; бiй був запеклий, i Iзраїль був
розбитий филистимлянами. I полягло на полi битви з iзраїль-
ського вiйська близько чотирьох тисяч чоловiк». Коли розбитi
та розчарованi люди повернулися до свого табору, Iзраїлевi
старшини сказали: «Чому побив нас сьогоднi Господь перед
филистимлянами?» Чаша беззаконня народу переповнилась,
однак iзраїльтяни не усвiдомлювали того, що саме їхнi грiхи
були причиною страшного лиха. I сказали вони: «Вiзьмiмо iз
Шiло ковчег Господнього Заповiту, щоб iшов посеред нас, i
спас нас iз рук наших ворогiв».

I знову ж таки, Господь не давав нi наказу, нi дозволу брати
Ковчег на вiйну, але iзраїльтяни були впевненi, що цим буде
забезпечено перемогу; i коли сини Iлiя принесли Ковчег у табiр,
вони зустрiли його голосними вигуками радостi.

Филистимляни сприймали Ковчег в якостi iзраїльського
бога. Вони приписували його силi усi великi дiла, якi Єгова [568]
вчинив для Свого народу. Почувши радiснi вигуки, що супро-
воджували його появу, филистимляни сказали: «Що це за крик
великий у єврейському таборi?» I коли довiдалися, що то Го-
споднiй ковчег прибув до табору, злякалися, бо говорили: «Бог
прибув у табiр!» I сказали вони: «Бiда, хто нас урятує вiд руки
цього могутнього Бога, що побив Єгипет усякими карами в пу-
стинi. Крiпiться й покажiть себе мужами, филистимляни, якщо
не хочете стати єврейськими рабами, як вони були вашими.
Будьте мужнi, i воюйте!»
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Внаслiдок шаленого наступу филистимляни завдали нищiв-
ної поразки Iзраїлю, який понiс великi втрати. Тридцять тисяч
воїнiв полягло на полi бою, Божий Ковчег був захоплений, i
два сини Iлiя також загинули, захищаючи його. Так iсторiя
закарбувала ще одне свiдчення для усiх майбутнiх поколiнь,
що беззаконня Божого народу не залишиться без покарання.
Чим глибше люди знають Божу волю, тим важчий грiх тих, якi
зневажають її.

Iзраїль спiткало найстрашнiше лихо, яке тiльки могло тра-
питися. Божий Ковчег був захоплений ворогом; символ постiй-
ної присутностi й сили Єгови був забраний вiд iзраїльтян. Зi
священним Ковчегом пов’язувалися найпрекраснiшi об’явлен-
ня iстини й Божої могутностi. У минулому там, де вiн тiльки
з’являвся, чудодiйним чином були отриманi перемоги. Ковчег
осiняли крила золотих херувимiв; невимовна слава Шекiни
— видимого символу Всевишнього Бога — спочивала над ним у
Святому Святих. Але тепер вiн не принiс перемоги. Цього разу
Ковчег не став охороною, i весь Iзраїль перебував у жалобi.

Люди не усвiдомлювали, що їхня вiра стала формальною i
втратила силу переборювати Бога (Бут.32:29). Божий Закон, що
зберiгався у Ковчезi, також був символом Його присутностi, але
iзраїльтяни з презирством поставилися до Заповiдей, знехту-
вали Божими вимогами, засмутили Господнього Духа, Котрий
i залишив їх. Доки народ був слухняний святим Постановам,
Господь перебував з ним, посилаючи їм Свою безмежну силу,
але коли iзраїльтяни, покладаючись на Ковчег, не пов’язували
його з Богом i не виявляли шани до об’явлення Божої волi
через дотримання Його Закону, користь вiд Ковчега виявилась[569]
для них не бiльшою, нiж вiд звичайної скринi. Вони ставилися
до Ковчега так, як iдолопоклонницькi народи до своїх богiв:
нiби в самому Ковчезi мiстилася сила й спасiння. Люди по-
рушили Закон, який зберiгався в ньому, оскiльки преклонiння
перед самим Ковчегом призвело до формалiзму, лицемiрства та
iдолопоклонства. Грiх роздiлив їх iз Богом, а тому Вiн не мiг
дати їм перемогу доти, доки вони не розкаються i не залишать
беззаконня.

Недостатньо було, щоб Ковчег i Святиня перебували по-
серед Iзраїлю. Недостатньо було, щоб священики приносили
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жертви, а народ iменував себе Божим народом. Господь не чує
прохання тих, якi плекають беззаконня у своїх серцях. Напи-
сано: «Хто вiдхиляє вухо своє, щоб не слухати Закона, то й
молитва того огидна» (Прип.28:9).

Коли армiя вирушила на вiйну, Iлiй, старий i незрячий, за-
лишився в Шiло. З тривогою i лихими передчуттями очiкував
вiн результатiв битви, бо «серце його тремтiло за Божий ков-
чег». Цiлими днями вiн сидiв бiля ворiт Скинiї, неподалiк вiд
дороги, з нетерпiнням чекаючи вiсника з поля бою.

Нарештi один воїн з Венiаминового племенi з’явився на
стрiмкiй стежинi, що провадила до мiста. «Одежа його була
подерта, i порох лежав на головi його». Не звертаючи уваги на
старого чоловiка при дорозi, вiн поспiшив до мiста, щоб сповi-
стити нетерплячому натовповi страшну новину про поразку та
втрати.

Крик голосiння й плач дiйшов до мужа, що пильнував при
Скинiї. До нього привели чоловiка, який прибув iз вiсткою. I
промовив вiн до Iлiя: «Побiг Iзраїль перед филистимлянами,
i сталась велика поразка в народi. I обидва сини твої, Хофнi
та Пiнхас, також полягли». Хоч вiстка була жахливою, та Iлiй
знайшов у собi силу вислухати її, оскiльки щось подiбне вiн
вже чекав.

Та коли вiсник сказав: «I ковчег Божий узятий!» — на облич-
чi Iлiя з’явився вираз невимовної муки. Думка про те, що його
грiх зганьбив Бога i став причиною того, що Вiн залишив Iзра-
їля, була настiльки нестерпною, що вiн, втративши силу, впав,
«зламав в’язи i помер...» [570]

Дружина Пiнхаса, незважаючи на нечестиву поведiнку сво-
го чоловiка, була жiнкою, котра мала страх Господнiй. Смерть
свекра, чоловiка, а понад усе — жахлива вiстка про захоплення
Божого Ковчега призвели i її до смертi. Вона зрозумiла, що
остання надiя Iзраїлю втрачена, а тому дитинi, яку народила у
важкий час горя, дала iм’я Iхавод, що значить «втрачена слава».
Помираючи, вона з гiркотою повторяла слова: «Вiдiйшла слава
вiд Iзраїлю, бо взятий Божий Ковчег».

Та Господь не вiдкинув остаточно Свого народу i не мав
намiру довго терпiти торжество язичникiв. Вiн лише викори-
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став филистимлян як знаряддя для покарання грiшникiв, а за
допомогою Ковчега уразив филистимлян.

У минулому Божественна присутнiсть супроводжувала Ков-
чег, щоб бути силою та славою Його слухняного народу. Ця
невидима присутнiсть i нинi була з Ковчегом, щоб завдати жа-
ху i призвести до загибелi iнших порушникiв святого Божого
Закону. Господь не раз використовував Своїх найзапеклiших
ворогiв, щоб покарати Свiй народ за їхню невiрнiсть. Нече-
стивi можуть навiть якийсь час торжествувати, дивлячись, як
внаслiдок покарання страждає Iзраїль, але прийде час, коли i
їм доведеться зустрiтися з вироком святого Бога, Який нена-
видить грiх. Усюди, де лише процвiтає беззаконня, швидко й
неминуче вдарять Божi суди.

Торжествуючи, филистимляни принесли ковчег до Ашдо-
ду, — одного зi своїх п’яти головних мiст, — i помiстили його
в храмi свого бога Дагона. Вони уявляли собi, що сила, яка
досi супроводжувала Ковчег, тепер належатиме їм i, об’єднав-
шись iз силою Дагона, вона зробить їх непереможними. Але,
увiйшовши наступного дня в храм, вони побачили картину,
яка викликала в них невимовний страх. Їхнiй бог Дагон ле-
жав долiлиць на землi перед Господнiм Ковчегом. Священики
шанобливо пiдняли iдола й поставили його на мiсце. Але на-
ступного ранку вони знайшли його дивним чином знiвеченого;
iдол знову валявся на землi перед Ковчегом. Верхня частина
цього iдола була подобою людини, а нижня — подобою риби.
Тепер частину, що нагадувала людину, було вiдтято, i залиши-
лось лише тiло риби. Священи- кiв i народ охопив жах; вони[571]
розцiнювали це таємниче явище як недобру ознаку вiд Бога єв-
реїв, що пророчила загибель i їм, i їхнiм iдолам. Вони винесли
Ковчег з храму i поставили його в окремому примiщеннi.

Мешканцi Ашдоду були враженi прикрою та смертельною
хворобою. Пам’ятаючи кари, посланi Iзраїлевим Богом на Єги-
пет, народ пов’язував свої страждання з присутнiстю Ковчега.
Було вирiшено вiдiслати його до Гата. Однак пораза дала знати
про себе одразу ж пiсля перенесення сюди Ковчега, а тому
люди того мiста вислали його до Екрона.

Екроняни прийняли ковчег з жахом i викриками: «Перене-
сли до нас Ковчега Iзраїлевого Бога, щоб вигубив нас та народ
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наш». Вони просили своїх богiв захистити їх, як це робили i
мешканцi Гата й Ашдода, але губитель почав звершувати свою
справу i «зойк мiста пiднявся до неба». Боячись i далi зберi-
гати Ковчег у населених мiсцях, народ винiс його у вiдкрите
поле. Та це призвело до нового лиха — нашестя мишей, якi
заполонили усю країну, знищуючи урожай на долях i запаси у
сховищах. Тепер язичникам загрожувало повне знищення або
вiд хвороб, або вiд голоду.

Сiм мiсяцiв Ковчег залишався у филистимському краї, i за
увесь цей час iзраїльтяни не зробили жодної спроби повернути
його. Але филистимляни самi бажали тепер так палко звiль-
нитися вiд нього, як колись прагнули заволодiти ним. Замiсть
того, щоб стати для язичникiв джерелом сили, Ковчег виявився
важким тягарем i страшним прокляттям. Однак вони не знали,
до яких заходiв вдатися, бо, куди б його не вiдсилали, там
починали звершуватися Божi суди. Народ звернувся до князiв,
жрецiв i ворожбитiв, з нетерпiнням запитуючи: «Що робити з
Господнiм Ковчегом? Скажiть нам, як вiдiслати його в належне
мiсце?» Їм порадили повернути Ковчег назад до Iзраїлю з ба-
гатими жертвами. «Тодi, — сказали жрецi, — будете вилiкуванi,
i дiзнаєтесь, чому не вiдступає Його рука вiд вас».

З метою вiдвернення небезпеки або звiльнення вiд порази,
язичники вдавалися до стародавнього звичаю: iз золота, срiбла
чи iншого матерiалу виготовляли подобу того, що спричиняло
смерть, або зображення тiєї частини тiла, яка була особливо [572]
вражена хворобою. Пiсля цього такий витвiр встановлювали
на стовпi або в якомусь iншому видному мiсцi, i народ вiрив,
що це — надiйний захист вiд зла, уособлюваного ним. Подiбнi
звичаї й досi ще поширенi серед деяких язичницьких народiв.
Коли людина, котра страждає вiд якоїсь хвороби, йде до храму
свого iдола, щоб отримати зцiлення, вона несе iз собою витвiр
або зображення частини тiла, враженої хворобою, вiддаючи це
зображення в жертву своєму боговi.

Виходячи з цього, филистимськi князi порадили людям зро-
бити подоби пораз, що спiткали їх, — «п’ять золотих болячок
та п’ять золотих мишей, за числом филистимських володарiв,
бо одна кара для всiх вас i для ваших князiв».
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Цi мудрi мужi визнали, що з Ковчегом пов’язана таємнича
сила, подолати яку їм бракує мудростi. Однак вони не поради-
ли народовi залишити iдолопоклонство i служити Господевi.
Вони продовжували ненавидiти Iзраїлевого Бога; хоча й пiд
тиском нездоланних судiв змушенi були пiдкоритися Його вла-
дi. Таким чином, Божi кари можуть переконати грiшникiв у
тому, що боротьба з Ним є даремною. Хоча вони й змушенi ча-
сом пiдкоритися Божiй силi, однак їхнi серця повстають проти
Його влади. Таке впокорення не може спасти грiшника. Щоб
розкаяння людини було прийняте, вона повинна вiддати Боговi
своє серце, пiдкорившись божественнiй благодатi.

Яке ж велике Боже довготерпiння до нечестивих! Iдолопо-
клонники филистимляни i вiдступники iзраїльтяни однаковою
мiрою користувалися дарами Його Провидiння. Десятки тисяч
непомiчених милостей безшумно встеляли дорогу цих невдя-
чних, непокiрних людей. Кожне благословення говорило їм про
Подателя усiх благ, але вони залишалися байдужими до Його
любовi. Боже терпiння надзвичайно велике до синiв людських,
але, коли вони вперто тримаються свого нечестя, Вiн заби-
рає вiд них Свою захищаючу руку. Так i цi люди вiдмовилися
слухати Божий голос у Його творiннi, а також у застережен-
нях, порадах i докорах Його Слова, тому Вiн був змушений
промовляти до них через свої суди.[573]

Серед филистимлян знайшлися i такi, котрi були готовi
перешкодити поверненню Ковчега до iзраїльського краю. Вони
вважали, що визнання сили Iзраїлевого Бога принизило б їхню
нацiональну гордiсть. Але жрецi й ворожбити переконували
народ не бути впертими, як колись фараон i єгиптяни, стягаючи
цим на себе ще бiльше лихо. Було запропоновано план, який
здобув загальне схвалення i за виконання якого филистимляни
негайно взялися. Ковчег i золотi речi, як жертва за провину,
були поставленi на нову колiсницю, усуваючи цим будь-яку
можливiсть опоганення Ковчега. У колiсницю впрягли двох
корiв, на яких ще нiколи не накладалося ярмо. їхнiх телят
залишили вдома, а коровам дали змогу йти туди, куди вони
захочуть. Филистимляни мiркували так: якщо ковчег повер-
неться до iзраїльтян дорогою, що провадить до Бет-Шемеша,
найближчого мiста левитiв, то для филистимлян це буде до-
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казом того, що саме Бог Iзраїлiв завдав їм це велике лихо. «А
якщо нi, — говорили вони, — то пiзнаємо, що не Його рука
побила нас, — а просто стався випадок».

Опинившись на волi, корови, не повертаючись до своїх
телят, ревучи, пiшли дорогою, Що провадила просто до Бет-
Шемеша. Керованi не людською рукою, цi терпеливi тварини
продовжували йти. Божественна присутнiсть супроводжувала
Ковчег, i вiн щасливо прибув на мiсце призначення.

Були саме жнива, i мешканцi Бет-Шемеша жали пшени-
цю в долинi. «I пiдвели вони очi свої, побачили Ковчег — i з
радiстю пiшли йому назустрiч! А колiсниця увiйшла на поле
бетшемешанина Iсуса i там зупинилась. Там був величезний
камiнь. I порубали вони колiсницю на дрова, а корiв принесли
цiлопаленням для Господа». Филистимськi князi, котрi йшли
слiдом за Ковчегом «аж до границi Бет-Шемеша», бачили, як
був прийнятий Ковчег, i повернулися до Екрону. Кара припи-
нилася, i вони переконалися, що це лихо було за присудом
Iзраїлевого Бога.

Мешканцi Бет-Шемеша швидко розповсюдили вiстку про
те, що Ковчег перебуває в них, i з усiх навколишнiх поселень
посходилися iзраїльтяни, щоб вiтати його повернення. Ковчег
поставили на камiнь, який перед цим служив за жертiвника, [574]
i люди принесли додатковi жертви для Господа. Якби тi, якi
це робили, розкаялися у своїх грiхах, вони отримали б Божi
благословення.

Та iзраїльтяни не здiйснили правдивого послуху Його Зако-
новi, i, радiючи поверненню Ковчега, як провiсника добра, вони
по-справжньому не усвiдомлювали його святостi. Замiсть того,
щоб приготувати для Ковчега вiдповiдне мiсце, вони залишили
його в полi. Розглядаючи цю священну скриню та розмiркову-
ючи над її чудесним поверненням, вони почали висловлювати
рiзнi припущення щодо того, в чому могла б приховувати-
ся його особлива сила. Врештi-решт, переможенi цiкавiстю,
iзраїльтяни зняли з нього покриття i наважились вiдкрити його.

Увесь Iзраїль був навчений благоговiйному й шанобливому
ставленню до Ковчега. Коли потрiбно було переносити його
з мiсця на мiсце, левитам дозволялося не бiльше, як тiльки
глянути на нього. Лише один раз на рiк Первосвящениковi було
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дозволено дивитися на Божий Ковчег. Навiть язичники фили-
стимляни, хоч i були язичниками, не наважилися зняти з нього
вiко. Невидимi Божi ангели постiйно супроводжували Ковчег
пiд час подорожувань народу. Зухвала смiливiсть мешканцiв
Бет-Шемеша була одразу ж покарана. Багатьох iз них спiткала
раптова смерть.

Незважаючи на цю кару, тi, котрi залишилися живими, не
розкаялися у своїх грiхах, а лише почали ставитися до Ковчега
iз забобонним страхом. Палко бажаючи позбутися його i во-
дночас не наважуючись доторкнутися до нього, бет-шемитяни
послали вiстку до мешканцiв Кiр’ят-Єарiма, пропонуючи їм
забрати Ковчег до себе. З великою радiстю люди цього мiста
прийняли священний Ковчег. Вони знали, що вiн був запору-
кою божественної ласки для всiх слухняних i вiрних. Урочисто
й радiсно вони принесли його до свого мiста i поставили в домi
левита Амiнадава. Цей муж доручив своєму синовi Елеазару
доглядати за ним, i Ковчег залишався там багато рокiв.

З того часу як Господь вперше об’явив Себе синовi Анни,
про покликання Самуїла на пророче служiння стало вiдомо
усьому народовi. Самуїл, достовiрно передавши вiс- тку боже-[575]
ственного застереження домовi Iлiя, хоч цей обов’язок виявився
важким i болiсним, довiв цим свою вiрнiсть як вiсник Єгови,
i «Господь був iз ним, i не дав жодному його слову впасти на
землю. I увесь Iзраїль, вiд Дана аж до Бет-Шеви, визнав, що
Самуїл був поставлений пророком Господнiм».

Iзраїль як нацiя усе ще перебував у невiрствi та iдолопо-
клонствi i, покараний за це, був поневолений филистимлянами.
Упродовж цього часу Самуїл вiдвiдував мiста й села краю,
намагаючись навернути серця людей до Бога їхнiх батькiв; i
його зусилля не були даремними. Пiсля 20 рокiв тяжкого гнiту
ворогiв iзраїльтяни «з великим плачем звернулись до Госпо-
да». Самуїл обiцяв їм Божi благословення за умови: «Якщо ви,
справдi, усiм вашим серцем навернетеся до Господа, усунете
з-помiж себе чужих богiв та Астарт, i приготуєте свої серця
для Господа й будете служити лише Йому Одному». З цього
бачимо, що за днiв Самуїла проповiдувалося практичне благо-
честя, — релiгiя серця, — як i за днiв Христа, коли Спаситель
перебував на землi. Для стародавнього Iзраїлю зовнiшнi форми
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релiгiї, позбавленi благодатi Христа, не мали жодної цiнностi.
Такими ж вони залишаються i для сучасного Iзраїлю.

Сьогоднi, як i за часiв стародавнього Iзраїлю, iснує потреба
у вiдродженнi правдивої релiгiї серця. Покаяння — це перший
крок, який повиннi Зробити усi, котрi бажають навернутися
до Бога. Нiхто не зробить цiєї роботи за iншого. Кожний з
нас, зокрема, повинен упокорити душу перед Богом i залишити
своїх iдолiв. Коли ми зробимо усе, що в наших силах, Господь
виявить нам Своє спасiння.

За iнiцiативою керiвникiв племен до Мiцпи зiйшлося багато
людей. Тут вони урочисто постались. Люди з глибоким упоко-
ренням визнавали свої грiхи i на доказ того, що вони вирiшили
виконувати почутi вказiвки, поставили Самуїла суддею.

Филистимляни розцiнили це зiбрання як вiйськову нараду i
кинули проти iзраїльтян значнi вiйськовi сили, щоб розiгнати
їх, перш нiж вони здiйснять свої плани. Вiстка про наближення
ворогiв викликала великий страх в Iзраїлi. На- [576]
род благав Самуїла: «Не переставай кликати за нас до Господа,
нехай Вiн спасе нас вiд руки филистимлян».

У той час як Самуїл приносив у жертву цiлопалення ягня-
тко, филистимляни розпочали бiй. Тодi Всемогутнiй, Котрий
серед вогню, диму й грому, зiйшов на Синай, Котрий роздiлив
Червоне море i проклав синам Iзраїлю через Йордан дорогу,
знову виявив Свою силу. Знялася страшенна буря над вiйськом,
що йшло в наступ, i в результатi вся земля вкрилася мертвими
тiлами могутнiх воїнiв.

Iзраїльтяни занiмiли в благоговiннi, тремтячи вiд страху й
надiї. Дивлячись на загибель своїх ворогiв, вони розумiли, що
Бог прийняв їхнє всепалення. Хоч i не готовi до бою, вони
взяли в руки зброю полеглих филистимлян i переслiдували
втiкачiв до Бет-Кара. Ця блискуча перемога була здобута на
тому самому полi, де 20 рокiв тому iзраїльтяни були розбитi
филистимлянами; на тому ж мiсцi, де їхнi священики були
вбитi, а Божий Ковчег захоплений у полон.

Як для цiлих держав, так i для кожної людини зокрема,
шлях послуху Боговi — єдино безпечний i щасливий шлях, у
той час як беззаконня призводить лише до нещастя й поразки.
Тепер филистимляни настiльки упокорились, що змушенi були



560 Патрiархи i пророки

повернути Iзраїлю укрiпленi мiста-фортецi, колись захопле-
нi ними, i протягом багатьох рокiв не вдавалися до жодних
ворожих дiй. Iншi народи також наслiдували їхнiй приклад, i
iзраїльтяни насолоджувалися миром до тих пiр, доки Самуїл
залишався їхнiм правителем.

Щоб ця подiя нiколи не забулася, Самуїл поставив помiж
Мiцпою i Шеном великого каменя як пам’ятника. Вiн назвав це
мiсце Евен-Езер — «камiнь допомоги», сказавши людям: «Аж
доти допомiг нам Господь».[577]



Роздiл 58. Школи пророкiв

Сам Господь управляв освiтою Iзраїля. Його пiклування не
обмежувалося лише релiгiйною сферою; усе, що стосувалося
розумового чи фiзичного добробуту, також було в центрi уваги
Божого Провидiння, пiдкорялось божественному Законовi.

Бог звелiв євреям навчати дiтей Його вимогам, розповiд-
аючи їм про те, як Вiн повiвся з їхнiми батьками. Це стало
одним з особливих обов’язкiв батька та матерi, якого не мо-
жна було доручити комусь iншому. Не чужi вуста, а люблячi
серця батька й матерi повиннi були навчати дiтей. Думки про
Бога повиннi були стати невiд’ємною частиною усiх щоденних
подiй. Могутнiсть Бога, Який визволив Свiй народ, i обiтни-
цi про Вiдкупителя, Котрий мав прийти, були обов’язковою
темою частих розмов у iзраїльських сiм’ях, а використання
при цьому обрядiв i символiв сприяло кращому запам’ятову-
ванню цих урокiв. Великi iстини щодо Божого Провидiння та
майбутнього життя закарбовувалися в свiдомостi молодi. Дiтей
навчали бачити Бога i в природi, i в словах божественного
вiдкриття. Небеснi зiрки, дерева та польовi квiти, високi гори,
дзюрчання струмкiв — усе вказувало на Творця. Урочисте жер-
твоприношення, служiння у Святинi та слова пророкiв були
Божим вiдкриттям.

Таке виховання отримали: Мойсей у скромнiй хатинi землi
Гошен; Самуїл — вiд вiрної матерi Анни; Давид — серед Вi-
флеємських пагорбiв, i Даниїл — перш нiж внаслiдок полону
вiн був розлучений з батьками. У такiй атмосферi пройшли
дитячi роки Христа в Назаретi. Таким було виховання хлопчика [578]
Тимофiя, котрого навчали iстинам Святого Письма його бабуся
Лоiда та мати Евнiкiя (2Тим.1:5; 3:15). Запровадження шкiл
пророкiв сприяло подальшому вихованню молодi. Якщо юнак
прагнув до бiльш глибокого пiзнання iстин Божого Слова, шу-
кав мудростi згори, щоб стати вчителем в Iзраїлi, дверi цих
шкiл були для нього вiдкритими. Школи пророкiв заснував
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Самуїл; вони повиннi були стати перешкодою на шляху загаль-
ного морального зiпсуття, пiдтримувати молодь на належному
моральному та духовному рiвнi, забезпечуючи подальше про-
цвiтання нацiї. Пророчi школи готували майбутнiх керiвникiв i
радникiв богобоязливих мужiв. З цiєю метою Самуїл збирав
молодих, побожних, розумних i старанних юнакiв. Їх називали
синами пророкiв. Природний хист юнакiв збагачувався мудрi-
стю згори пiд час особистого спiлкування з Богом i вивчення
Його Слова та Його дiянь. Вчителями були мужi, котрi не лише
мали глибокi пiзнання божественної Iстини, а й перебували
у тiсному контактi з Богом, отримавши особливий дар Його
Духа. Вони користувалися повагою i довiр’ям народу завдяки
своїй ученостi й побожностi.

За днiв Самуїла iснували двi такi школи — одна в Рамi, де
жив пророк, а друга — в Кiр’ят-Єарiмi, де в той час знаходився
Ковчег. Iншi школи були органiзованi пiзнiше.

Учнi цих шкiл утримували себе своєю працею, обробля-
ючи землю або займаючись ремiсництвом. Для Iзраїлю це не
було дивним або принизливим заняттям, навпаки, вважалося
злочином не навчати дiтей якiйсь кориснiй працi. За Божим
повелiнням кожну дитину навчали якомусь ремеслу, навiть
якщо її готували до святого служiння. Багато вчителiв релiгiї
утримували себе працею своїх рук. Навiть пiзнiше, за часiв
апостолiв, Павло та Акiла користувалися не меншою повагою,
заробляючи собi на життя виготовленням наметiв.

Основними предметами вивчення в цих школах були Закон
Божий та постанови, данi через Мойсея, а також священна
iсторiя, духовна музика й поезiя. Методика навчання була зов-
сiм iншою, нiж у сучасних теологiчних уч- бових закладах,[579]
в яких чимало студентiв пiсля їх закiнчення мають реальнi
знання про Бога та духовнi iстини набагато меншi, нiж тодi,
коли вони вступали туди. У цих стародавнiх пророчих школах
перед усiма учнями ставилася висока мета — пiзнати Божу
волю та обов’язок людини щодо Нього. Там вивчали лiтописи
священної iсторiї, позначенi присутнiстю Єгови. Великi iстини,
представленi символами, оживали перед учнями, i вiрою вони
осягали головний предмет — Агнця Божого, Який повинен був
узяти на Себе грiх свiту.
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У цих школах плекали дух посвяченостi. Учням не тiльки
прищеплювали думку про необхiднiсть молитви, а й учили,
як потрiбно молитися, як у молитвi наближатись до свого
Творця, розвивати вiру в Нього, як розумiти вчення Його Духа
i дотримуватись Божих постанов. Освяченi уми молодих людей
видобували з Божої скарбницi новi й старi iстини, а Божий Дух
виявляв себе у пророцтвi й духовних пiснях.

Викладання музики мало на метi служiння святому iде-
аловi, — спрямуванню думок людини до того, що є чистим,
благородним i пiднесеним; пробудженню в душi посвяченостi i
вдячностi до Бога. Яка ж велика розбiжнiсть у ставленнi до му-
зики в давнину i тепер! Як багато людей розвивають музичний
дар для самозвеличення, замiсть того щоб прославити ним Бо-
га. Любов до музики спонукує необережнi душi приєднуватися
до людей, котрi полюбляють свiт iшукають задоволень в роз-
важальних збiговиськах, якi Бог заборонив вiдвiдувати Своїм
дiтям. Таким чином, те, що при правильному використаннi є
великим благословенням, стає одним iз найуспiшних засобiв,
за допомогою яких сатана вiдволiкає нас вiд наших обов’язкiв
та роздумiв про вiчнi Iстини.

Музика є складовою частиною богослужiнь у небесних
дворах, i ми повиннi робити усе для того, щоб нашi похваль-
нi пiснi були спiвзвучнi гармонiї небесних хорiв. Правильна
постановка голосу — важливий елемент у процесi виховання,
яким не слiд нехтувати. Спiв як частина релiгiйного служiння
є таким же важливим, як i молитва. Сер- [580]
це повинно пройнятися духом пiснi, аби надати їй належної
виразностi.

Яка ж велика розбiжнiсть iснує помiж школами Божих про-
рокiв i нашими сучасними навчальними закладами! Бiльшiсть
нинiшнiх шкiл керуються принципами та звичаями свiту! Як
сумно бачити вiдсутнiсть у них необхiдних обмежень i ро-
зумної дисциплiни. Викликає тривогу iснуюче в середовищi
так званих християн незнання Божого Слова. Розмови, що но-
сять поверховий характер, дешевий сентименталiзм, стають
основою морального i релiгiйного виховання. Такi теми, як
справедливiсть i милiсть Божа, краса святостi та неодмiнна
нагорода за праведнi дiла, огидний характер грiха та страшнi
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результати, до яких вiн неминуче призводить, не справляють
належного впливу на юнi уми. Поганi товариства штовхають
молодь на шлях злочину, розпусти й аморальностi.

Хiба сучаснi педагоги не могли б запозичити чимало ко-
рисного вiд стародавнiх єврейських шкiл? Той, Хто створив
людину, подбав про те, щоб вона розвивалася фiзично, ро-
зумово й духовно. Отже, справжнiй успiх залежить вiд того,
наскiльки люди виявляють вiрнiсть у здiйсненнi плану Творця.

Правдивою метою виховання є вiдновлення Божої подо-
би в душi людини. Адже на початку Бог створив людину за
Своєю подобою. Вiн надiлив її шляхетними якостями. Розум
людини був врiвноважений, а всi його здiбностi — гармонiйно
розвинутi. Та грiхопадiння i його наслiдки зiпсували цi дари.
Грiх спотворив i майже знищив у людинi Божий образ. План
спасiння призначений для того, щоб вiдновити Божу подобу
в людинi, i їй дане життя, наповнене випробовуваннями. Ве-
лика мета життя, яка сосновою всього iншого, полягає в тому,
щоб повернути людинi досконалiсть, надану їй при творiннi.
Мiсiєю батькiв i учителiв у сферi виховання залишається вико-
нання цього божественного намiру; чинячи так, вони стають
«спiвробiтниками Божими» (1Кор-3:9).

Рiзноманiтнi спроможностi розуму, душi i тiла Бог дав лю-
динi, щоб усiма своїми силами вона намагалася досягну- ти[581]
найвищу степiнь досконалостi. Але у цiй справi не повинно
бути мiсця егоїзму, або вiдчуттю власної винятковостi, оскiль-
ки характером Бога, подобу Якого ми маємо в собi вiдновити,
є любов i доброзичливiсть. Кожне дарування, властивiсть хара-
ктеру, якими Творець надiлив нас, повиннi служити звеличен-
ню Його слави i духовному зростанню наших ближнiх. Лише
таке застосування буде найчистiшим, благородним i щасливим.

Якби цьому принципу надавали належної уваги, яка доко-
рiнна змiна вiдбулася б у деяких загальноприйнятих методах
виховання! Замiсть того, щоб апелювати до гордостi та егоїсти-
чного честолюбства, розпалюючи дух суперництва, вчителям
слiд було б пробудити в душах любов до доброго, правдиво-
го й прекрасного, викликати бажання досягти досконалостi,
— тодi учень прагнув би розвивати в собi Божi дари не для
того, щоб перевершити iнших, а щоб виконати намiр Творця
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та уподiбнитися Йому. Замiсть того, щоб спрямовувати погляд
на звичайнi земнi iдеали або керуватися бажанням звеличити
себе, що гальмує духовне зростання людини i принижує її,
нашi думки, бажання та прагнення належали б Творцевi, щоб
ми були в станi пiзнавати Його та уподiбнюватися Йому.

«Страх Господнiй — початок премудростi, а пiзнання Свято-
го — це розум» (Прип.9:10). Формування характеру є великою
справою усього життя, а пiзнання Бога — основою всякого
правдивого виховання. Завдання кожного вчителя полягає в
тому, щоб передати це пiзнання, формуючи у вiдповiдностi до
нього характер. Божий Закон є вiдображенням сутностi Бога.
Ось чому псалмист говорить: «Всi Твої Заповiдi — справедли-
вiсть», i «вiд наказiв Твоїх я мудрiший став» (Псал.118:172,
104). Бог вiдкрив нам Себе у Своєму Словi та в дiлах творiння.
Ми приходимо до пiзнання Бога через натхненну Богом Книгу,
а також «книгу» природи.

За законом, який керує функцiонуванням людського розуму,
вiн поступово призвичаюється до тих тем, на яких найчастiше
зосереджується. Якщо розум зайнятий лише простими, зви-
чайними речами, вiн поступово обмежуватиметься i слабшати-
ме. Якщо людина нiколи не береться за розв’язання складних [582]
проблем, то через деякий час процес його розвитку майже
припиняється. Щодо цього Бiблiя як учбовий посiбник не знає
собi рiвних. У Божому Словi розум знаходить для себе теми
для найвищих роздумiв, найбiльш високих спрямувань. Бiблiя
є найбiльш повчальною Книгою серед усiх, якi вiдомi людям.
Вона бере свiй початок вiд початкового Джерела вiчної iсти-
ни; божественна рука оберiгає її чистоту впродовж усiх вiкiв.
Бiблiя висвiтлює далеке минуле, куди даремно намагається про-
никнути допитливий людський розум. У Божому Словi бачимо
божественну силу, яка заклала основи Землi та розпростерла
небеса. Тiльки з неї ми можемо дiзнатися про iсторiю нашого
роду, неспотворену людськими упередженнями та гордiстю.
На її сторiнках мiстяться записи про боротьбу, поразки та пе-
ремоги найвидатнiших мужiв, яких будь-коли знав свiт. В нiй
розкривається призначення людини та її доля у вiчностi. За-
вiса, що вiддiляє видимий свiт вiд невидимого, пiднята, i ми
спостерiгаємо за боротьбою помiж антагонiстичними силами
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добра i зла, починаючи з тiєї хвилини, коли з’явився грiх, i
до остаточної перемоги праведностi та iстини; усе це нiщо
iнше, як об’явлення Божого характеру. Пiд час благоговiйних
роздумiв над iстинами, викладеними у Його Словi, розум лю-
дини, яка дослiджує його; спiлкується з Безмежним Розумом.
Таке заняття не тiльки очистить та ушляхетнить характер, а й
неодмiнно примножить i змiцнить розумовi сили.

Вивчення Бiблiї суттєво позначиться на добробутi люди-
ни в усiх сферах її життя. Вона розкриває принципи, котрi є
нарiжним каменем процвiтання нацiї; принципи, на яких за-
сновується добробут суспiльства i якi зберiгають єднiсть сiм’ї;
принципи, без яких жодна людина не може досягти успiху, ща-
стя й пошани у цьому життi та безсмертя — в майбутньому. Не
iснує такої ситуацiї в життi чи такої стадiї в людському досвiдi,
на якi в Бiблiї не знайшлося б суттєвої вiдповiдi. Дослiджен-
ня Божого Слова i послух Боговi сприяють розвитковi бiльш
сильного та активного iнтелекту, анiж найретельнiше вивчення
усiх напрямкiв людської фiлософiї. Якби таке сталося, то це
дало б свiтовi людей iз сильни- ми та цiлiсними характерами,[583]
гострим сприйняттям i здоровими судженнями — людей, котрi
були б славою для Бога та благословенням для свiту.

Ми повиннi отримувати знання про Творця i вiд вивчення
природознавчих наук. Усяка правдива наука є нiчим iншим,
як тлумаченням Божого Слова в матерiальному свiтi. Науковi
дослiдження i вiдкриття — це лише новi i новi докази Божої
мудростi та сили. Правильне розумiння як «книги» природи,
так i писаного Божого Слова, знайомить нас iз Богом, навчає
Його мудрим i корисним законам.

Навчайте дiтей бачити Бога у кожному дiлi творiння. Вчите-
лям потрiбно наслiдувати приклад Великого Учителя, Котрий
використовував вiдомi усiм явища природи як iлюстрацiї, якi
робили Його вчення простiшим i закарбовували його у свiдо-
мостi слухачiв. Пташиний спiв у зелених гаях, польовi квiти,
величнi дерева, родючi землi, новi паростки збiжжя, що про-
кльовуються на полi, висохла земля, захiд сонця, що золотить
своїм промiнням небеса, — усе це засоби навчання. Спаситель
пов’язував видимi дiла Творця зi словами життя так, що Його
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слухачi, дивлячись на цi предмети, пригадували уроки iстини,
якi Вiн пов’язував iз ними.

Печать Божества, вiдбита на сторiнках об’явлення, можна
побачити на високих горах, в родючих долинах, безмежному й
глибокому океанi. Природа свiдчить людинi про любов Творця,
Котрий пов’язав Себе з нами незлiченними ознаками на небi й
на землi. Цей свiт сповнений не лише смутком i нещастям. «Бог
є любов», — написано на кожнiй бруньцi, що розкривається,
на пелюстках квiтiв, на кожнiй билинцi. Хоча через прокляття
грiха ми бачимо на землi немало колючок i будякiв, однак i бу-
дяки вкриваються квiтами, а колючки ховаються пiд трояндами.
Усе в природi свiдчить про нiжну, батькiвську турботу нашого
Бога та Його бажання зробити Своїх дiтей щасливими. Його
заборони та приписи є не лише виявом Божої слави; усе, що
Вiн робить, призначене для блага Його дiтей. Бог не вимагає,
щоб люди вiдмовлялися вiд того, що приносить їм користь.

Домiнуюча в деяких верствах суспiльства думка про те, що
релiгiя не приносить здоров’я i щастя вже у цьому життi, є [584]
однiєю з найзгубнiших помилок. Писання говорить: «Страх
Господнiй веде до життя, i хто його має, буде задоволений»
(Прип. 19:23). «Хто б ти не була людина, що бажає життя i
любить довголiття, щоб бачити добро ? Свiй язик бережи вiд
лихого, а уста свої — вiд слiв лукавих. Ухиляйся вiд злого
i добре чини; миру шукай i його тримайся» (Псал.34:13-15).
Слова мудростi — «життя для тих, хто їх знайшов, i здоров’я
для усього тiла його» (Прип.4:22).

Правдива релiгiя приводить людину до гармонiї з Божими
законами у фiзичному, розумовому i моральному вiдношен-
нях. Вона навчає самовладанню, спокою, стриманостi. Релiгiя
облагороджує душу, прищеплює витончений смак i освячує
розум. Вона робить душу причетною до небесної чистоти. Вiра
в Божу любов та керiвництво Його Провидiння полегшує тягар
тривог i турбот. Вона наповнює серце радiстю та вдоволенням
як у години щастя, так i недолi. Релiгiйнiсть, безумовно, сприяє
полiпшенню здоров’я, продовженню життя, допомагаючи лю-
дям якнайповнiше насолоджуватися Божими благословеннями.
Вона вiдкриває для душi невичерпне джерело щастя. О, якби
тi, котрi ще не обрали Христа, могли зрозумiти, що Вiн бажає
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їм дати щось значно краще, нiж те, чого вони собi бажають!..
Людина завдає своїй душi непоправної шкоди i чинить неспра-
ведливо щодо себе, коли думає i дiє усупереч волi Божiй. Нiхто
не знайде справжньої радостi на шляху, забороненому Тим,
Який знає, що краще для нас, i пiклується про благо Свого
творiння. Шлях беззаконня провадить до нещастя й загибелi, а
шляхи мудростi — «то дороги приємнi, i всi стежки її — мирнi»
(Прип. 3:17).

Вивчення методiв фiзичного й релiгiйного виховання, за-
проваджених у єврейських школах, може виявитися корисним.
Значення такого виховання ще не отримало належної оцiнки.
Помiж розумом i тiлом iснує тiсний зв’язок, i для того, щоб
досягти високого рiвня морального та iнтелектуального роз-
витку, необхiдно дотримуватися законiв, якi керують нашим
фiзичним єством. Щоб сформувати сильний врiвноважений
характер, необхiдно розвивати i застосовувати на практицi як
розумовi, так i фiзичнi сили.[585]

Чи може бути для молодi важливiше заняття, нiж вивчення
власного чудового органiзму, довiреного нам Богом, а також
законiв, якi дають змогу зберегти його здоровим? Сьогоднi,
як i за днiв стародавнього Iзраїлю, кожний юнак i дiвчина
повиннi навчитися виконанню обов’язкiв щоденного життя.
Кожен повинен оволодiти якимсь ремеслом, щоб у разi потреби
заробляти собi ним на життя. Це слiд розглядати не лише як
вельми важливий запобiжний засiб вiд злиднiв, а й фактор, що
впливає на фiзичний, розумовий i моральний розвиток людини.
Навiть якщо хтось впевнений у тому, що в нього нiколи не
буде потреби заробляти собi на життя фiзичною працею, все
одно вiн повинен навчитися працювати. Без фiзичних вправ
нiхто не матиме здорового органiзму й мiцного здоров’я, а
умiння правильно органiзувати працю не менш важливе для
придбання глибокого й енергiйного розуму та благородного
характеру.

Кожний, хто навчається, повинен присвятити частину дня
для активної працi. Таким чином будуть сформованi трудовi
навички, з’явиться почуття впевненостi у власних силах; во-
дночас молодь буде захищена вiд багатьох лихих та аморальних
звичок, якi у багатьох випадках є наслiдком неробства. Усе це
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перебуває у тiсному зв’язку з основною метою виховання, бо
завдяки працi, старанностi й чистотi ми перебуваємо у гармонiї
з Творцем.

Допоможiть молодi усвiдомити мету людського буття —
стати славою для Бога i благословенням для ближнiх. Нехай
юнаки й дiвчата вiдчують нiжну любов, яку Небесний Отець
виявляє до них, i те високе призначення, до якого їх повинна
приготувати школа життя; нехай вони зрозумiють достоїнство
i честь, до яких вони покликанi, щоб стати Божими дiтьми.
Якщо це станеться, тодi тисячi молодих людей з презирством i
огидою вiдкинуть низькi та егоїстичнi прагнення, легковажнi i
пустi задоволення, якими вони досi захоплювались. Такi особи-
стостi навчаться ненавидiти грiх i гидувати ним не лише задля
нагороди й страху перед покаранням, а й через усвiдомлення
низької природи грiха, який призводить до деградацiї даних
Богом здiбностей, спотворюючи Божу подобу в людинi. [586]

Бог бажає, щоб молодь не задовольнялась незначним, а
мала високi прагнення. Риси характеру, якi роблять людину
удачливим i шанованим членом суспiльства, нездоланне прагне-
ння до досконалостi, непохитна воля, енергiйнi дiї та невтомна
наполегливiсть — усе це не слiд приборкувати. Навпаки, за
допомогою Божої благодатi їх потрiбно спрямовувати до мети,
яка настiльки вища за егоїстичнi й дочаснi iнтереси, наскiль-
ки небеса вище вiд землi. Виховання, що почалось у цьому
життi, триватиме й у вiчностi. Щодня чудовi Божi дiла, докази
Його мудростi та сили, явленi у творiннi Всесвiту, безмежна
таємниця любовi й мудростi Плану викуплення щоразу вiдкри-
ватимуться людському розумовi у новiй красi.

«Чого око не бачило й вухо не чуло, i що на серце люди-
нi не приходило, те Бог приготував тим, якi люблять Його»
(1Кор.2:9). Уже в цьому життi ми можемо зауважувати ознаки
Божої присутностi та вiдчувати радiсть спiлкування з Небе-
сами, але повноту цiєї радостi та благословення ми зазнаємо
лише у вiчностi. Тiльки вiчнiсть вiдкриє той славний iдеал,
якого може досягти вiдновлена за Божою подобою людина. [587]



Роздiл 59. Перший цар Iзраїлю

За основу цього роздiлу взято першу Книгу Самуїла, роздiли
8-12

Правлiння Iзраїлем здiйснювалося вiд Iменi Бога та Його
владою. Завдання Мойсея, сiмдесяти старiйшин, начальникiв
i суддiв полягало лише у тому, щоб втiлити у життя Закони,
данi Богом; вони не мали права видавати для iзраїльтян власнi
закони. Це було умовою iснування Iзраїлю як народу. У кожно-
му столiттi натхненнi Богом мужi приходили у свiт iз мiсiєю
навчати народ жити згiдно з цими Законами.

Господь передбачив бажання Iзраїлю мати царя, але Вiн
не погодився змiнити принципи, що лежали в основi держа-
вотворення. Цар повинен був стати намiсником Всевишнього.
Бог i далi залишався визнаним Главою народу, а Його Закон
потрiбно було шанувати як найвищий Закон країни (Додаток
8).

Iзраїльтяни, оселившись у Ханаанi, спочатку визнавали
принципи теократичного управлiння, i народ процвiтав пiд
проводом Iсуса Навина. Та зростання кiлькостi населення i сто-
сунки з iншими народами внесли вiдповiднi змiни. Iзраїльтяни
запозичили багато звичаїв у своїх сусiдiв-язичникiв, втративши
через це великою мiрою свою особливу святiсть. Поступово
були втраченi i Божi благословення, оскiльки Iзраїль бiльше
не цiнував великої переваги бути вибраним Божим народом.
Зачарованi пишнiстю та розкiшшю язичницьких монархiв, во-
ни вiдчули, що їхня простота їх обтяжує. Помiж поколiннями
виникали ворожнеча i заздрiсть. Внутрiшнi суперечностi осла-[588]
били Iзраїль; вiн постiйно зазнавав нападiв з боку ворожих
язичницьких народiв. Водночас вони дедалi бiльше перекону-
валися в тому, що задля збереження свого становища серед
iнших народiв усi племена повиннi об’єднатися пiд єдиним
могутнiм правлiнням.

570
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Ухилившись вiд послуху Божому Закону, вони побажали
звiльнитися i вiд свого божественного Правителя; таким чином,
бажання мати царя стало загальною вимогою усього Iзраїлю.

Вiд днiв Iсуса Навина нiхто не управляв Iзраїлем з такою
великою мудрiстю й успiхом, як Самуїл. Помазаний Богом на
потрiйне служiння — суддi, пророка та священика, вiн зi зав-
зяттям, невтомно i безкорисливо працював задля добра свого
народу, i нацiя процвiтала пiд його мудрим керiвництвом. По-
рядок був вiдновлений, народ боявся й шанував Бога, а дух
невдоволення на деякий час вщух. Та з плином часу пророк
був змушений роздiлити тягар своїх турбот щодо врядування
з iншими, а тому призначив помiчниками двох своїх синiв.
У той час як Самуїл виконував свої обов’язки в Рамi, молодi
люди знаходилися в Беер-Шевi, щоб вершити правосуддя серед
людей, котрi жили поблизу пiвденних кордонiв країни.

Самуїл призначив на цю посаду своїх синiв при повнiй зго-
дi народу, однак цi мужi не виправдали довiр’я батька. Господь
через Мойсея дав Своєму народовi спецiальнi вказiвки, щоб
старiйшини Iзраїлю судили народ справедливо, чесно ставили-
ся до вдiв та сирiт, не беручи хабарiв. Але Са- муїлових синiв
«тягло до наживи, вони брали дарунки i нехтували правдою».
Сини пророка не дотримувалися принципiв, якi вiн намагався
закарбувати у свiдомостi iзраїльтян. Вони не жили чистим,
безкорисливим життям, як їхнiй батько. Перестороги, посланi
Iлiю, не справили належного впливу на Самуїла. Певною мi-
рою i вiн виявився поблажливим до власних синiв, i наслiдки
цього позначилися на їхнiх характерах i життi.

Несправедливiсть цих судцiв викликала масове незадово-
лення, i це послужило приводом до здiйснення перемiн, яких [589]
люди потайки чекали вже довгий час. I зiбралися усi Iзраїлевi
старiйшини, i прийшли до Самуїла в Раму, i сказали йому:
«Ось ти вже старий, а сини твої не йдуть слiдами твоїми. Отже,
постав нам царя, щоб правив нами, як воно є у всiх народiв».
Про випадки зловживання владою Самуїловi не було вiдомо.
Якби вiн знав про лихi вчинки своїх синiв, то негайно усу-
нув би їх, але не цього бажали прохачi. Самуїл розумiв, що
справжнiм мотивом, який керував ними, було невдоволення
й гордiсть, а їхня вимога — результат продуманого, рiшучого
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намiру. Проти Самуїла не було висунуто жодної скарги. Всi
визнавали чеснiсть i мудрiсть його керiвництва, але похило-
го вiку пророк розцiнював прохання старiйшин як осуд щодо
себе, а також вiдверту спробу усунути його. Однак вiн нiчим
не видав своїх почуттiв, не вимовив i слова докору, а лише в
молитвi виклав цю справу перед Господом, шукаючи поради у
Нього.

I сказав Господь Самуїлу: «Послухай голосу народу в усьо-
му, що вони скажуть тобi, бо не тебе вони вiдкинули, але Мене,
щоб Я не царював над ними. Так само, як завжди вони по-
водилися зi Мною з того дня, коли Я вивiв їх з Єгипту i аж
досi — вони залишали Мене й служили iншим богам; так вони
поводяться i з тобою».

У цих словах було видно докiр пророковi за те, що вiн
засмутився i поведiнку людей прийняв на свiй рахунок. Во-
ни виявили неповагу не до Самуїла, а до влади Бога, Який
призначав керiвникiв Свого народу. Тi, котрi зневажають i не-
хтують вiрним Божим слугою, виявляють презирство не лише
до людини, а й до Господа, Який послав її. Вони зневажають
не людськi, а Божi слова, Його докори i поради; це Його владу
вони вiдкидають.

Найбiльшого розквiту Iзраїль осягнув тодi, коли визнавав
Єгову своїм Царем, коли Закони i постанови, запровадженi
Ним, ставилися ними вище вiд законiв усiх iнших народiв.
Щодо Господнiх Заповiдей Мойсей оголосив Iзраїлю: ...Це
мудрiсть ваша та ваш розум перед очами народiв, якi почують
про усi цi постанови та й скажуть: «Справдi, це мудрi i розумнi
люди — оцей великий народ!» (Втор.4:6). Але, вiдступивши вiд
Божого Закону, євреї не змогли стати на- родом, котрим Бог[590]
бажав зробити їх; в результатi, усе зло, яке стало наслiдком
їхнього грiха i безумства, вони приписали Божому правлiнню.
Таким чином, грiх повнiстю заслiпив людям очi.

Господь провiстив через Своїх пророкiв, що Iзраїлем буде
правити цар, але це не означало, що така форма правлiння є
найкращою для нього i що вона вiдповiдає Божiй волi. Вiн
дозволив людям чинити за власним вибором, тому що люди
вiдмовилися керуватися Його порадою. Осiя говорить, що Бог
дав їм царя у Своєму гнiвi (Осiя 13:11). Коли люди обирають
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власний шлях, не шукаючи Божої поради, або опираються Йо-
го ясно вираженiй волi, Вiн часто задовольняє їхнi бажання,
аби, зазнавши гiркого досвiду, вони могли усвiдомити своє
безумство i розкаятися в грiхах. Гордiсть i людська мудрiсть
— небезпечнi дороговкази. Те, чого серце прагне усупереч Бо-
жiй волi, виявляється наприкiнцi швидше прокляттям, анiж
благословенням.

Бог бажав, щоб Його народ вбачав у Ньому свого єдиного
Законодавця та Джерело сили. Вiдчуваючи залежнiсть вiд Бога,
люди постiйно шукали б Його. Як вибраний народ, вони мали б
стати благородними людьми з високими iдеалами, гiдними того
високого призначення, до якого Вiн їх покликав, але, вибравши
царем людину, вони вiдвернулися б вiд Бога. У такому разi вони
бiльше покладалися б на людську силу, анiж на божественну, а
беззаконня, допущенi їхнiм царем, вводили б у грiх i вiддаляли
б вiд Бога.

Самуїл одержав повелiння задовольнити прохання народу,
але попередити його про Господнє несхвалення, а також про
наслiдки їхнiх дiй. «I переказав Самуїл усi Господнi слова до
народу, який жадав вiд нього царя». Вiн вiрно вказав iзраїльтя-
нам про тяжкi обов’язки, що будуть покладенi на них, провiвши
рiзницю помiж тим станом, при якому вони зазнаватимуть ути-
скiв, i їхнiм теперiшнiм, порiвняно вiльним i процвiтаючим
становищем. Їхнiй цар захоче наслiдувати пишнiсть i розкiш
iнших монархiв, а щоб досягти цього, обкладатиме їх та їхнє
майно надмiрними податками. Вiн вимагатиме, щоб найкращi
юнаки були вiдданi для служiння йому, зробить їх кучерами
своїх колiсниць, вiзниками та гiнцями. Вони змушенi будуть [591]
служити у його армiї, обробляти його лани, збирати його вро-
жаї та виготовляти для його вiйська зброю. Iзраїльськi дочки
будуть взятi у царськi палаци, щоб готувати їжу i пекти хлiб.
Щоб утримувати своїх придворних, вiн вiдбере їхнi найкращi
землi, данi народовi Самим Єговою. Вiн забере їхнiх найкра-
щих слуг i худобу, щоб «виконувати його роботу». Окрiм цього,
цар вимагатиме десятину з усього їхнього прибутку, отрима-
ного як вiд ремесла, так i вiд усього, що вродила земля. «Ви
самi станете його рабами», — сказав на закiнчення пророк. «I
коли будете нарiкати на вашого царя, якого собi вибрали, — то
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вiдповiдати Господь вам не буде». Незважаючи на те, що те
гноблення виявиться дуже тяжким, iзраїльтяни вже не зможуть
звiльнитися вiд встановленої назавжди монархiї, якби навiть i
захотiли цього.

Та народ на все це вiдповiв так: «Нi, — нехай цар буде над
нами! I будемо як усi люди, вiн судитиме нас. I вiн виступатиме
перед нами, провадитиме нашi вiйни».

«Як усi люди...». Iзраїльтяни не хотiли розумiти: їхнiм осо-
бливим привiлеєм i благословенням було якраз те, що вони вiд-
рiзнялися вiд iнших народiв. Бог вiдокремив їх вiд усiх iнших,
щоб зробити Своїм вибраним скарбом. Але вони, знехтував-
ши цiєю високою честю, палко бажали наслiдувати приклад
язичникiв!

I донинi палке бажання пристосовуватися до свiтського
ЖИТТЯ i звичаїв характерне для так званого Божого народу.
Коли люди вiдходять вiд Господа, у них з’являється честолюбне
прагнення переваг i почестей свiту. Християни постiйно нама-
гаються наслiдувати звички тих, котрi поклоняються божеству
цього свiту. Чимало є таких, котрi переконанi, що, об’єднав-
шись зi свiтськими людьми та запозичивши їхнi звичаї, вони
зможуть справляти сильнiший вплив на невiруючих. Але всi,
котрi йдуть цим шляхом, вiдокремлюються вiд Джерела своєї
сили. Ставши друзями свiту, вони перетворюються на воро-
гiв Бога. Задля земних почестей вони жертвують невимовно
високою честю, призначеною їм Богом, — «звiщати чесноти
Того, Хто покликав нас iз темряви до дивного свiтла Свого»
(1Петр.2:9).[592]

З глибоким сумом Самуїл вислухав слова народу, але Го-
сподь сказав йому: «Послухайся їхнього голосу i постав їм
царя!» Пророк виконав свiй обов’язок. Вiн належним чином
виклав їм слова перестороги, але вони були вiдкинутi. З тяжким
серцем вiн вiдпустив народ, а сам вiдiйшов, щоб приготуватися
до великої реформи в управлiннi країною.

Життя Самуїла, сповнене чистоти i безкорисливої вiддано-
стi, було постiйним докором для своєкорисливих священикiв
та старiйшин, а також гордого, сповненого плотських бажань,
iзраїльського народу. Хоча його служiння не вiдзначалося пока-
зною пишнiстю, воно було вiдзначене печаткою Небес. Самуїл
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був вшанований Вiдкупителем свiту, пiд керiвництвом Якого
управляв єврейським народом. Та людям надокучила побо-
жнiсть i благочестя Самуїла; вони знехтували скромнiстю i
смиренням, з якими вiн здiйснював своє правлiння, i промiня-
ли його на мужа, котрий мав царювати над ними.

У характерi Самуїла бачимо вiдображення образу Христа.
Непорочне життя нашого Спасителя викликало лють сатани.
Його життя стало свiтлом для свiту, яке викривало приховану
зiпсутiсть людських сердець. Саме святiсть Христа викликала
проти Нього таку люту ненависть тих, котрi видавали себе за
побожних людей. Христос прийшов у цей свiт не в сяйвi слави,
не в пишнотi багатства, однак дiла, якi Вiн чинив, свiдчили
про те, що Вiн мас владу бiльшу вiд влади будь-якого iз земних
правителiв. Євреї чекали, що Месiя скине ярмо поневолюва-
чiв, однак продовжували робити грiхи, через якi це ярмо було
покладене на їхнi шиї. Якби Христос не звертав уваги на їхнi
грiхи та схвалив їхню зовнiшню побожнiсть, вони прийняли б
Його своїм царем, але безстрашне викриття Ним порокiв було
для них нестерпним. Вони знехтували красою Його характеру,
головними рисами якого були доброзичливiсть, непорочнiсть
та святiсть, i в якому не було ненавистi нi до чого, окрiм грiха.
Так було в усi вiки. Небесне свiтло викриває усiх, хто вiдмов-
ляється ходити в ньому. Коли життя тих, котрi ненавидять грiх,
стає докором для лицемiрiв, тодi вони стають знаряддями сата-
ни, щоб мучити й переслiдувати вiрних. «Усi, хто хоче жити [593]
побожно у Христi Iсусi, — будуть переслiдуванi» (2Тим.3:12).
Хоча пророцтвом передбачалось, що формою урядування в
Iзраїлi буде монархiя, Бог залишив за Єобою право обрати
для народу царя. Поважаючи авторитет Бога, євреї повнiстю
покладалися на Нього у виборi царя. Вибiр впав на Саула, сина
Кiшового з племенi Венiяминового.

Особистi риси майбутнього монарха повнiстю вiдповiдали
марнославним бажанням народу: «Серед Iзраїлевих синiв не
було нiкого вродливiшого за нього» (1Сам. 9:2). Благородний,
сповнений гiдностi, в розквiтi сил, вродливий i високий, вiн,
здавалося, був народжений, щоб стати повелителем. Однак,
незважаючи на зовнiшню привабливiсть, Саул не володiв тими
високими якостями, якi характеризують правдиву мудрiсть. В
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юнацькi роки вiн не навчився володiти своїми поривчастими
й бурхливими пристрастями. Саул нiколи не вiдчував на собi
вiдновлюючої сили божественної благодатi.

Саул, син заможного i впливового iзраїльського начальника,
за звичаєм тих часiв, якi вiдзначалися простотою, подiляв зi
своїм батьком скромнi обов’язки землероба. Декiлька ослиць,
що належали батьковi Саула, якось загубилися в горах, i Саул
зi своїм слугою вирушив шукати їх. Три днi вони провели в
марних пошуках, i, коли опинилися недалеко вiд Рами (Додаток
9), де жив Самуїл, слуга запропонував запитати пророка щодо
загублених ослиць. «Ось у мене є чверть, шекля срiбла, —
сказав вiн, — я дам грошi Божому чоловiковi, i вiн розповiсть
нам про нашу дорогу». Це вiдповiдало звичаям тих часiв.
Звертаючись до того, хто посiдав вище за нього положення,
людина мала вручити йому на знак поваги невеликий дарунок.

Наблизившись до мiста, вони зустрiли молодих дiвчат, котрi
вийшли по воду, i запитали в них, де можна знайти провидця. Тi
вiдповiли, що в мiстi має вiдбутися богослужiння i пророк вже
прибув; народ мав зробити жертвоприношення «на узвишшi»,
пiсля якого буде жертовна учта.

Велика перемiна вiдбулася за часiв Самуїла. Коли вiн впер-
ше почув Божий поклик, служiння у Святинi було занедбане.
«Людям була ненависна жертва Господня» (1Сам.2:17). Але[594]
тепер богослужiння вiдбувалися по всiй країнi, тому що народ
виявляв зацiкавленiсть до релiгiйного життя. Оскiльки служiн-
ня у Скинii не вiдбувалося, жертви деякий час приносилися на
iншому мiсцi. З цiєю метою були вибранi мiста священикiв i
левитiв, куди люди приходили за настановами. Пiдвищення в
таких мiстах, зазвичай, були мiсцями жертвоприношень i тому
називалися «висотами» (узвишшями).

Бiля ворiт мiста Саула зустрiв сам пророк. Бог вiдкрив
Самуїловi час, коли мав прийти до нього вибраний цар Iзраїлю.
Коли вони зустрiлися вiч-на-вiч, Господь сказав Самуїловi:
«Оце той чоловiк, про якого Я говорив тобi, — вiн царюватиме
над народом Моїм».

На прохання Саула: «Скажи менi, де тут дiм провидця?»,
Самуїл вiдповiв: «Я — той провидець». Запевнивши, що загу-
бленi тварини знайшлися, пророк запропонував Сауловi зали-
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шитися та взяти участь в учтi, натякаючи водночас на велике
майбутнє, що чекало на нього: «Бо для кого все, що найкраще
в Iзраїлi? Хiба ж не для тебе й усього дому батька твого?»
Серце Саула стрепенулося вiд цих слiв пророка. Вiн не мiг
не вiдчути, що в них мiститься важливе провiщення, оскiльки
бажання iзраїльтян мати царя перетворилося на справу, яка
викликала всезагальне зацiкавлення. Однак вiдповiдь Саула
свiдчила про скромнiсть i благопристойнiсть: «Чи ж я не ве-
нiяминянин, iз найменшого з Iзраїлевих племен? Чому, отже,
таке менi говориш?»

Самуїл запровадив захожого до мiсця, де були зiбранi най-
знатнiшi мужi мiста. За вказiвкою пророка Сауловi було вiдве-
дене серед них почесне мiсце, а пiд час учти йому подавали
найкращi страви. Пiсля закiнчення церемонiї Самуїл запро-
сив гостя до свого дому i там на покрiвлi розмовляв з ним,
викладаючи величнi принципи, на яких було засноване уряду-
вання в Iзраїлi; таким чином пророк певною мiрою намагався
пiдготувати Саула до високої посади.

Коли наступного ранку Саул вирушив у дорогу, пророк
пiшов разом з ним. Вийшовши з мiста, Самуїл послав слугу
вперед, а Сауловi сказав зупинитися i вислухати вiстку вiд Бога.
I взяв Самуїл посудину з оливою i вилив Сауловi на голову, [595]
поцiлував його та й промовив; «Оцим помазав тебе Господь
над народом Своїм на володаря». На доказ того, що це було
вчинено божественного владою, вiн передрiк подiї, якi мали
трапитися по дорозi додому, запевнивши Саула, що Божий Дух
приготує його до тiєї високої мiсiї, що чекала на нього. «I
зiйде на тебе Дух Господнiй, — сказав пророк, — i ти будеш
пророкувати з ними, станеш iншою людиною. I коли цi ознаки
здiйсняться, — чини так, як вважатимеш за слушне, бо Бог з
тобою».

Саул пiшов своєю дорогою, i все вiдбулося так, як сказав
пророк. На кордонi Венiаминової землi йому сповiстили про
те, що загубленi тварини знайшлися. На Фаворськiй рiвнинi
вiн зустрiв трьох чоловiкiв, котрi йшли поклонитися Боговi до
Бет-Ела. Один iз них нiс трьох козенят для жертвоприношен-
ня, другий — три буханцi хлiба, а третiй — бурдюк вина для
жертiвної учти. Вони привiтали Саула звичайним привiтанням
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i дали йому двi хлiбини. У Гiв’ї, рiдному мiстi, вiн зустрiв
громаду пророкiв, якi поверталися з пагiрка i спiвали, прослав-
ляючи Бога, пiд звуки сопiлки, арфи, бубна та цитри. Коли
Саул наблизився до них, Дух Господнiй зiйшов на нього i вiн
приєднався до їхнього похвального спiву та пророкував разом
iз ними. Його мова вiдзначалася такою плавнiстю i мудрiстю, i
вiн так ревно брав участь у служiннi, що тi, котрi знали його,
здивовано вигукнули: «Що то сталося Кiшовому синовi? Чи й
Саул мiж пророками?»

Коли Саул разом iз пророками брав участь у служiннi, пiд
впливом Святого Духа у ньому вiдбулась велика перемiна.
Свiтло божественної чистоти й святостi засяяло серед мороку
плотського серця, Вiн побачив себе таким, яким дiйсно був
перед Богом. Саул вiдчув красу святостi. Тепер вiн був покли-
каний боротися з грiхом i сатаною, усвiдомлюючи, що в цiй
боротьбi може черпати силу лише вiд Бога. План спасiння, досi
такий неясний i незрозумiлий, тепер вiдкрився його розумiнню.
Господь надiлив Саула мужнiстю й мудрiстю для високої мiсiї.
Бог вiдкрив йому джерело сили та благодатi, просвiтивши його
розум щодо Божественних вимог i його особистого обов’язку.[596]

Народ не знав про те, шо Саул помазаний на царя. Божий
вибiр мав вiдкритися привселюдно за допомогою жеребка. З
цiєю метою Самуїл скликав народ до Мiцпи. Була звершена
молитва про божественне керiвництво, пiсля чого вiдбулася
урочиста церемонiя кидання жеребка. Народ, що зiбрався, мов-
чки очiкував результату. Спочатку було виявлено поколiння,
потiм — рiд i сiм’я, а потiм жереб впав безпосередньо на Са-
ула, сина Кiшового. Та Саула не виявилось серед зiбраних.
Пригнiчений вiд усвiдомлення тягаря великої вiдповiдально-
стi, яка мала бути покладена на нього, вiн непомiтно залишив
зiбрання. Однак його привели назад, i народ з гордiстю й задо-
воленням дивився на його царст- венну поставу й благородну
зовнiшнiсть, i «був вiн вищий вiд усього народу на цiлу голо-
ву». Навiть Самуїл, представляючи його зiбранню, вигукнув:
«Чи бачите, кого вибрав Господь? Бо нема такого, як вiн, се-
ред усього народу». У вiдповiдь, з уст численного натовпу
пролунав довгий, голосний i радiсний вигук: «Хай живе цар!»
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Потiм Самуїл виклав перед народом «права царства», вказу-
ючи на принципи, на яких має грунтуватися монархiчне прав-
лiння i якими воно буде керуватися. Цар не був абсолютним
монархом, — його влада пiдпорядковувалася волi Всевишнього.
Це звернення, в якому визначалися права царя, а також права i
привiлеї народу, було записане до книги. Хоча народ знехтував
пересторогою Самуїла, однак вiрний пророк, змушений пiдко-
ритися бажанню людей, все ж намагався, наскiльки можливо,
захистити їхню свободу!

В той час, як майже увесь народ був готовий визнати Саула
своїм царем, чимала група склала опозицiю. Те, що монарха
було обрано з Венiяминового, — найменшого племенi Iзраїлю,
— а не з племенi Юди чи Єфрема — найчисленнiших та наймо-
гутнiших, було розцiнено як зневагу, з якою останнi не могли
змиритися. Вони вiдмовилися засвiдчити свою вiрнiсть Сау-
ловi та вручити йому подарунки, як це було прийнято робити.
Саме тi, котрi найбiльше наполягали на тому, щоб мати царя,
тепер вiдмовилися прийняти з подякою мужа, призначеного
Богом. У кожнiй фракцiї (групi) був свiй улюбленець, якого
вони хотiли бачити на тронi, а декотрi з керiвникiв, звичай- [597]
но, бажали цiєї честi для себе. Полум’я заздростi та ревнощiв
охопило серця багатьох. Вчинки, до яких людей пiдштовхнули
гордiсть i честолюбство, призвели до загального розчарування
та незадоволення.

У такiй ситуацiї Саул не наважився прийняти царство. Зали-
шивши Самуїла урядувати, як i ранiше, вiн повернувся до Гiв’ї.
Його з почестями супроводжувала група прихильникiв, котрi
бачили в ньому Божого обранця i твердо вирiшили пiдтримува-
ти його. Та вiн не робив жодної спроби силою утвердити своє
право на престол. На батькiвщинi, серед пагорбiв Венiямино-
вої землi, Саул мирно продовжував займатися землеробством,
повнiстю вiддавши в Божi руки справу утвердження свого
правлiння.

Незабаром пiсля обрання Саула царем, аммонiтяни на чолi
з царем Нахашем вдерлися на територiю племен, що жили на
схiд вiд Йордану, створивши загрозу для гiлеадського Явеша.
Мешканцi цього мiста намагалися укласти з ними мир, обiцяю-
чи виплачувати данину. Однак жорстокий цар не прийняв такої
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пропозицiї i висунув умову: виколоти в кожного праве око для
вiчного свiдоцтва своєї могутностi.

Мешканцi обложеного мiста благали дати їм сiм днiв на
роздуми. Аммонiтяни погодилися, сподiваючись таким чином
домогтися ще бiльшої слави вiд очiкуваної перемоги. Тим
часом з Явеша були посланi гiнцi з проханням про допомогу
вiд племен, якi жили на захiдному бонi Йордану.

Гiнцi принесли цю вiстку i до Гiв’ї, викликавши жах усього
народу. Саул, повертаючись увечерi з поля, де працював зi
своїми волами, почув голосiння, що свiдчило про велике лихо.
Вiн спитав: «Що трапилось з народом, що вiн плаче?» Коли
вiн почув цю ганебну iсторiю, сили, якi досi дрiмали в ньому,
пробудилися. I злинув Божий Дух на Саула... I взяв вiн пару
волiв, розсiк їх на шматки i розiслав по усiм Iзраїлевiм краї
через гiнцiв, говорячи: «Хто не пiде за Саулом i Самуїлом, то
отак буде зроблено волам його».

Триста тисяч чоловiк зiбралися на рiвнинi Безек за наказом
Саула. До обложеного мiста одразу ж послали гiнцiв iз запевне-
нням, що допомога надiйде вранцi, саме в той день, коли вони
мали пiдкоритися аммонiтянам. Швидко здiйс- нивши перехiд,[598]
Саул зi своєю армiєю перейшов вночi Йордан, прибувши до
Явеша «пiд час ранньої сторожi». Подiбно до Гедеона, Саул по-
дiлив своїх людей на три загони i напав на аммонiтський табiр
в ранню пору, коли там менш за все сподiвалися небезпеки. В
панiцi, що виникла внаслiдок цього, аммонiтяни були повнiстю
розбитi. А «позосталi розбiглися, так що не позосталося мiж
ними навiть двох разом».

Винахiдливiсть, з якою дiяв Саул, його мужнiсть, а також
вiйськова майстернiсть, що виявилась пiд час переможного
бою з такою великою армiєю, були саме тими якостями, якi
iзраїльтяни бажали бачити в свого царя, щоб провадити пере-
можнi вiйни з iншими народами. Тепер вони вiтали його як
свого царя, приписуючи славу перемоги людському вмiнню i
забуваючи про те, що без особливого Божого благословення
усi їхнi зусилля залишилися б даремними. Пiд впливом таких
почуттiв декотрi запропонували стратити тих, котрi спочатку
вiдмовилися визнати владу Саула. Але цар втрутився в цю
справу, говорячи: «Нiкого не треба убивати цього дня, бо Го-
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сподь сьогоднi дав перемогу Iзраїлю», Цi слова свiдчили про
перемiну в його характерi. Замiсть того, щоб привласнити сла-
ву собi, вiн вiддав її Боговi. Замiсть того, щоб виявити дух
помсти, вiн виявив милосердя й прощення. Це безпомилковий
доказ того, що Божа благодать перебуває у серцi людини.

Пiсля цього Самуїл запропонував скликати народ на зiбра-
ння в Гiлгалi, щоб публiчно закрiпити за Саулом царство. Так
вони й зробили; «i принесли мирнi жертви перед Господом. I
веселились там Саул та усi iзраїльськi мужi!»

Гiлгал був тим мiсцем, де Iзраїль вперше отаборився в
обiтованому Краї. Тут Iсус Навин за божественною вказiвкою
спорудив стовпа iз 12 каменiв в пам’ять про чудесний пере-
хiд через Йордан. Тут було вiдновлено обряд обрiзання. Тут
iзраїльтяни вперше пiсля аморального падiння, вчиненого в
Кадешi, та мандрувань по пустелi, святкували Пасху. Тут вони
перестали отримувати манну з неба. Тут Вождь вiйська Госпо-
днього показав, що Вiн є головним Провiдником iзраїльських
ополчень. З цього мiсця вони вирушили на завоювання Єрихо-
на та Айя. Тут Ахан зазнав покарання за скоєний грiх i тут же [599]
був укладений союз iз мешканцями Гiвону, який став карою
для Iзраїлю, оскiльки вони виявили недбалiсть, не запитавши
поради в Бога. На цiй рiвнинi, з якою пов’язано так багато
хвилюючих спогадiв, стояли Самуїл i Саул; коли вигуки, якими
вiтали царя, затихли, похилого вiку пророк, колишнiй прави-
тель народу, звернувся до iзраїльтян зi словами прощання.

«Ось, — сказав вiн, — я послухався вашого голосу в усьому,
що ви просили мене, — i поставив над вами царя. Вiднинi цар
буде виступати перед вами; Я ж уже постарiв та посивiв... Я
ходив перед вами в сiяннi молодостi аж до цього дня. Ось я!
Свiдкуйте проти мене перед Господом та перед Його помаза-
ником. В кого я взяв вола чи осла? А кого я пригноблював, над
ким чинив насильство? I з чиєї руки взяв я пiдкуп, щоб цим
заплющити очi вiд нього? Я усе це поверну вам».

Увесь народ вiдповiв у один голос: «Не гнобив ти нас, i не
чинив нам кривди, i нi вiд кого нiчого не брав».

Ставлячи цi запитання, Самуїл мав на метi не тiльки ви-
правдати свою поведiнку. Перед цим вiн виклав принципи,
якими мали керуватися як цар, так i народ; тепер вiн бажав на-
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дати ваги своїм словам, нагадавши людям про свiй особистий
приклад. З дитинства вiн працював для Бога; впродовж усього
довгого життя перед ним стояла одна мета: прославлення Бога
i досягнення найвищого блага для Iзраїлю.

Iзраїль мiг надiятися на свiй добробут не ранiше, нiж вiн
розкається перед Богом. Внаслiдок грiха iзраїльтяни втратили
вiру в Бога i здатнiсть цiнувати Його мудрiсть та силу в управ-
лiннi ними; вони втратили вiру в те, що Бог здатний вiдстояти
Свою справу. Перш нiж отримати справжнiй мир, вони повиннi
були усвiдомити i визнати свої грiхи перед Богом. Вимагаючи
царя, люди зазначили: «I буде нас судити наш цар. Вiн ходи-
тиме перед нами i провадитиме нашi вiйни». Самуїл пригадав
iсторiю Iзраїлю, починаючи з того дня, як Бог вивiв iзраїльтян
з Єгипту. Єгова, Цар царiв, йшов перед ними i воював за них.
Не раз їхнi грiхи вiддавали їх до рук ворогiв, але, як тiльки
вони залишали свої лихi шляхи, Божа милiсть посилала їм
визволителя. Господь послав Гедеона i Барака, «Їфтаха i Саму-
їла, — й врятував вас iз рук навколишнiх ваших ворогiв, i ви[600]
жили в безпецi». Однак, опинившись у небезпецi, iзраїльтяни
проголосили: «Нехай царює над нами цар!», хоч їхнiм Царем,
за словами пророка, залишався «Єгова, Бог ваш».

«Отож ще раз, — продовжував Самуїл, — станьте, i побачите
те велике диво, яке Господь учинить у вас перед очима. Хiба
ж сьогоднi не жнива на пшеницю? Я покличу до Господа, i
Вiн пошле грiм та дощ; а ви пiзнаєте й побачите, яке велике
зло ви зробили перед Господнiми очима жаданням для себе
царя. I кликнув Самуїл до Господа, й Господь послав того
дня громи й дощ». Пiд час жнив пшеницi, у травнi та червнi,
на Сходi нiколи не буває дощу. Небо переважно залишається
безхмарним, а повiтря — чистим i м’яким. Сильна буря, що
знялася в ту пору року, наповнила страхом серця людей. Тепер
вони в смиреннi визнали грiх, в якому завинили: «Помолися
за твоїх рабiв до Господа, Бога твого, щоб нам не померти, бо
ми до усiх наших грiхiв додали ще й оце зло, — зажадали для
себе царя».

Самуїл не залишив людей у вiдчаї, бо це стало б для них
перешкодою у виправленнi свого життя. Сатана навiював би
їм думку про те, що Бог суворий i не прощає; таким чином
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Iзраїльтяни наразилися б на рiзноманiтнi спокуси. Бог мило-
стивий, готовий прощати i завжди бажає виявити ласку до
Свого народу, якщо вiн прислухається до Його голосу. «Не
бiйтеся! — сказав Бог через Свого слугу. — Хоч ви й зробили
усе це зло, але не вiдступайте вiд Господа i служiть Йому усiм
серцем вашим. I не вiдступайте, не йдiть за марнотою, яка не
допоможе i не врятує, бо марнота — нiщо. Господь не залишить
народу Свого».

Самуїл жодним словом не згадав про зневагу, виявлену до
нього. Вiн не докорив за ту невдячнiсть, якою Iзраїль вiдплатив
йому за служiння, котре вiн здiйснював усе своє життя, а
запевнив людей у своєму постiйному пiклуваннi про них: «Не
дай менi, Боже, згрiшити проти Господа тим, щоб перестав
я молитися за вас! I я буду наставляти вас на дорогу добру
й просту. Лише бiйтеся Господа, i служiть Йому вiд усього
вашого серця, бо ви бачили, якi великi дiла вчинив Вiн iз вами!
Коли ж ви вперто будете чинити зло, то загинете i ви, i цар
ваш!» [601]



Роздiл 60. Самовпевненiсть Саула

За основу цього роздiлу взято першу Книгу Самуїла, роздiли
13-14

Пiсля зiбрання в Гiлгалi Саул розпустив армiю, скликану за
його наказом для вiйни з аммонiтянами, залишивши лише 2000
чоловiк при собi в Хмашi, а 1000 — у розпорядженнi свого сина
Йонатана в Гiв’ї. Цим Саул припустився серйозної помилки.
Його воїни були сповненi надiї та мужностi, яку додала їм
нещодавна перемога, i якби вiн одразу ж виступив проти iнших
ворогiв Iзраїлю, то, завдавши їм нищiвного удару, звiльнив би
свiй народ.

Тим часом войовничi сусiди — филистимляни — не си-
дiли, склавши руки. Пiсля поразки в Евен-Гаезерi вони все
ще утримували деякi гiрськi фортецi в iзраїльськiй землi i
тепер закрiпились у самому серцi країни. Щодо зброї, осна-
щення, природних умов филистимляни мали велику перевагу
над Iзраїлем. Упродовж довгих рокiв пригноблення iзраїльтян
вони значно змiцнiли, забороняючи євреям займатися коваль-
ським ремеслом, аби таким чином перешкодити їм виготовляти
зброю. Уклавши мир, євреї все ще були змушенi звертатися
до филистимлян, коли виникала потреба в ковальськiй робо-
тi. Звикнувши до утискiв та принижень, яких вони зазнавали
протягом довгих рокiв гноблення, iзраїльськi мужi нiчого не
робили, щоб забезпечити себе власною зброєю. Пiд час вiйни
вони користувалися луком i пращею; цi види зброї iзраїльтяни
могли ви- готовляти самi, але серед них не було нiкого, крiм[602]
Саула та його сина Йонатана, хто володiв би списом чи мечем.

Лише на другий рiк царювання Саула була зроблена спро-
ба пiдкорити филистимлян. Першого удару завдав Йонатан,
царський син, який напав на вороже угруповання у Гiв’ї i
розгромив його.

584
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Филистимляни, розлюченi цiєю поразкою, поспiхом готува-
лися до вiйни з Iзраїлем. Тепер Саул був змушений об’явити
вiйну, засурмивши у сурми по всьому краю, щоб скликати всiх
чоловiкiв, здатних до вiйни, в тому числi i з племен, що жили
за Йорданом, зiбратися в Гiлгалi. Цей наказ було виконано.

Филистимляни також зiбрали величезне вiйсько в Мiхмашi
— «тридцять тисяч колiсниць i шiсть тисяч кiнних, а народу,
як пiску на морському березi». Коли вiстка про це дiйшла
до Саула i його армiї у Гiлгалi, воїни злякалися однiєї лише
думки про могутню армiю, з якою доведеться зустрiтися пiд
час бою. Армiя не була готова до зустрiчi з ворогом, i багатьох
воїнiв охопив такий жах, що вони навiть не наважувалися
розпочинати бiй. Однi перейшли за Йордан, iншi — поховалися
в печерах, ямах i серед скель, яких було багато в цiй частинi
краю. З наближенням бойових дiй кiлькiсть дезертирiв значно
зросла, а тi, котрi залишилися, були сповненi страху i лихих
передчуттiв.

Перед помазанням Саула на царя Iзраїлю вiн отримав вiд
Самуїла чiткi вказiвки щодо того, як потрiбно поводитися в
такий час. «I зiйдеш ти передi мною до Гiлгалу, — сказав
пророк, — а я прийду до тебе, щоб принести там цiлопалення й
мирнi жертви. Сiм днiв чекай, аж поки прийду до тебе, i скажу
тобi, що маєш робити» (1Сам. 10:8).

З дня на день Саул чекав, не вживаючи жодних рiшучих
заходiв, щоб пiдбадьорити народ i пiдтримати його вiру в Бога.
Коли призначений час минув, вiн втратив терпiння через таку
затримку, а тяжкi обставини, в яких вiн опинився, позбавили
його мужностi. Замiсть того, щоб сумлiнно готувати народ до
служiння, на яке мав прийти й виконати Самуїл, вiн дозволив
собi впасти в невiр’я i сумнiв. Шукати спiлкування з Богом
шляхом принесення жертви — це найурочистiша i найважливi- [603]
ша справа; Бог вимагав, щоб Його народ дослiдив свої серця
i розкаявся у грiхах з тим, щоб Вiн мiг прийняти цю жер-
тву i поблагословити воїнiв на перемогу над ворогом. Однак
Саула охопив неспокiй, i народ, замiсть того щоб надiятися
на допомогу вiд Бога, став дивитися на царя, чекаючи його
керiвництва.
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Однак Господь продовжував пiклуватися про iзраїльтян i не
дозволив, щоб їх спiткало лихо, яке неминуче сталося б, якби
їхньою єдиною опорою була рука смертної людини. Бог поста-
вив їх у такi умови, за яких вони могли б усвiдомити безумство
надiй на людину i звернутися до Нього — їхньої єдиної допомо-
ги. Для Саула настав час випробування. Тепер вiн повинен був
показати, чи надiється на Бога i чи здатний терпляче чекати,
як наказав Бог; чи засвiдчить про себе як про мужа, на котрого
Бог може покластися в скрутних обставинах як на вождя Свого
народу, чи, навпаки, виявиться нерiшучим i негiдним свого
святого покликання. Чи слухатиметься цар, обраний Iзраїлем,
Царя царiв? Чи зверне вiн увагу своїх малодушних воїнiв на
Того, Хто є Джерелом вiчної сили й визволення?

З дедалi зростаючим нетерпiнням Саул чекав прибуття Са-
муїла, приписуючи замiшання, вiдчай i дезертирство своєї армiї
вiдсутностi пророка. Настав призначений час, але Божий чо-
ловiк не прийшов. Боже Провидiння перешкодило Його слузi
прийти. Неспокiйний, iмпульсивний Саул не мiг далi стримува-
ти себе. Вiдчуваючи, що потрiбно щось робити, аби заспокоїти
народ, вiн вирiшив скликати людей на релiгiйне служiння i,
принiсши жертву, просити божественної допомоги. Бог звелiв,
щоб жертви Йому приносили тiльки посвяченi на це служiння
особи. Однак Саул наказав: «Приведiть до мене призначене на
цiлопалення»; i таким, як був, у вiйськових обладунках, вiн
наблизився до жертiвника i принiс жертви Боговi.

«Ледве скiнчив вiн приносити цiлопалення, аж ось прихо-
дить Самуїл. I вийшов Саул, щоб зустрiти i привiтати його».
Самуїл одразу ж зауважив, що Саул вчинив усупереч вказiвкам,
даним йому. Господь сказав, що цього часу Вiн через проро-
ка об’явить, що потрiбно робити Iзраїлю в таку кри- тичну[604]
хвилину. Якби Саул дотримався умов, за яких була обiцяна
божественна допомога, Господь через тих небагатьох, котрi
залишилися вiрними царевi, вчинив’би чудесне визволення
Iзраїлю. Та Саул був настiльки вдоволений собою i своїм вчин-
ком, що вийшов зустрiчати пророка з таким виглядом, нiби
заслуговував похвали, а не осуду.

На обличчi Самуїла був вираз тривоги й занепокоєння, але
на його запитання: «Що ти зробив?», Саул почав виправдову-



Самовпевненiсть Саула 587

вати свiй самовпевнений вчинок. Вiн сказав: «Я побачив, що
вiйсько розбiгається вiд мене, а ти не прийшов на умовлений
час. А филистимляни зiбралися в Мiхмашi. I я подумав; тепер
филистимляни пiдуть на мене до Гiлгалу, а я ще не просив
допомоги у Господа. Тому я осмiлився, i принiс цiлопалення!»

I сказав Самуїл до Саула: «Ти зробив нерозумно! Якби
ти дотримав наказу Господа, Бога твого, то тепер Господь
утвердив би навiки твоє царювання над Iзраїлем. Тепер же
царство твоє не зможе встояти. Господь знайшов Собi чоловiка
по Своєму серцю i поставив його володарем над народом
Своїм... I встав Самуїл, i пiшов з Галгалу до Венiяминової
Гiв’ї».

Iзраїль або мав би перестати бути Божим народом, або ж
повинен був визнати божественну силу i владу, дотримуючись
принципiв, на яких утверджувалася монархiя. Якби Iзраїль
цiлковито вiддався Господевi, пiдкоривши свою земну людську
волю Божiй волi, тодi Бог залишався б його Правителем. Доки
цар i народ пiдкорялись Боговi, доти Вiн залишався їхньою
Охороною. Але жодна монархiя в Iзраїлi, яка не визнавала
верховної Божої влади, не могла мати успiху.

Якби Саул виявив пошану до Божих вимог у той час ви-
пробувань, тодi Бог виконав би через нього Свою волю. Не-
достойна поведiнка Саула довела, що вiн не був гiдним стати
намiсником Бога i очолити Його народ. Вiн повiв би Iзраїль по
неправильному шляху, керуючись не Божою волею, а своєю
власною. Якби Саул залишився вiрним, тодi його царство бу-
ло б утверджене навiки, але оскiльки вiн виявився негiдним,
то Божий намiр повинен був здiйснитися через iншого мужа.
Правлiння над Iзраїлем повинно було перейти до рук того, [605]
котрий урядував би над народом згiдно з волею Небес.

У бiльшостi випадкiв ми не знаємо якi великi переваги мо-
жуть бути нами втраченi пiд час Божого випробування. Єдина
наша безпека полягає у суворому послусi Божому Слову. Усi
Його обiтницi данi за умови вiри та послуху; невиконання нами
Божих повелiнь стає на завадi отриманню багатьох благосло-
вень, обiцяних нам у Святому Письмi. Ми не повиннi дiяти пiд
впливом пориву або покладатися на судження людей; потрiбно
керуватися вiдкритою нам Божою волею i дiяти згiдно з Його
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ясно викладеними повелiннями, незважаючи на оточуючi нас
обставини. Бог подбає про наслiдки; вiрнiсть Його Слову в
час випробувань допоможе нам довести перед людьми та анге-
лами, що Господь може довiряти нам, — що у тяжкi хвилини
ми виконаємо Його волю, прославимо Його Iм’я i станемо
благословенням для Його народу.

Саул втратив Божу ласку, однак не бажав упокорити своє
серце й розкаятись. Те, чого йому бракувало для правдивого
благочестя, вiн намагався надолужити запалом, з яким вико-
нував релiгiйнi обряди. Саул знав про поразку Iзраїлю, коли
Божий Ковчег був принесений до табору Офнi й Пiнхасом, i
все ж вiн вирiшив послати за Ковчегом i священиком, який
виконував би служiння при ньому. Якщо за допомогою цього
заходу йому вдасться вселити впевненiсть у серця людей, тодi
вiн збере свою армiю, що розбiглася, i вступить у бiй з фили-
стимлянами. Саул бажав тепер позбутися присутностi Самуїла
та його пiдтримки i таким чином звiльнитися вiд його осуду.

Сауловi був даний Святий Дух, щоб просвiтити його розум
i пом’якшити серце. Вiн отримав точну вказiвку вiд проро-
ка вiдносно того, як потрiбно дiяти, а пiзнiше й докiр за те,
що вiдступив вiд вказаного Богом шляху, зробивши по-своєму.
Якою ж великою була його впертiсть! Iсторiя життя першого
царя Iзраїлю — сумний приклад сили поганих звичок, набутих
у ранньому вiцi. В юностi Саул не любив i не боявся Бога; його
поривчаста натура, якої вiн не впокорив замолоду, була завжди
готовою повстати проти божественного авторитету. Тi, котрi[606]
замолоду плекають святу пошану до Божої волi, вiрно вико-
нуючи свої обов’язки, приготують себе до вищого служiння
у життi прийдешньому. Але неможливо роками спотворювати
данi Богом здiбностi i вважати, що вони залишатимуться в
повнiй цiлостi, а коли вам заманеться змiнити своє життя, їх
можна буде застосувати цiлком у протилежному напрямку.

Спроби Саула пiдняти дух народу виявилися марними. За-
лишившись тiльки з 600 воїнами, вiн пiшов з Гал гала до
фортецi в Гiв’ї, нещодавно вiдвойованої у филистимлян. Це
мiсто знаходилося на пiвденному боцi глибокої, кам’янистої до-
лини або ущелини, в декiлькох милях на пiвнiч вiд Єрусалима.
На пiвнiчному боцi тiєї ж долини, в Мiхмашi, отаборилися фи-
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листимляни, окремi загони яких звершували набiги на країну,
спустошуючи її.

Бог допустив таку кризу для Iзраїлю, щоб викрити впер-
тiсть Саула i навчити Свiй народ покорi й вiрi. Через грiх Саула,
котрий самовпевнено принiс жертву, Господь не дозволив, щоб
слава вiд перемоги над филистимлянами була присвоєна Са-
уловi. Йонатан, царський син — муж, котрий боявся Господа,
став вибраним знаряддям у визволеннi Iзраїлю. Спонуканий
божественною силою, вiн запропонував своєму зброєносцю
здiйснити таємний напад на ворожий табiр. «Може, — напо-
лягав вiн, — Господь дiятиме для нас, бо Господевi нiщо не
може бути на перешкодi, щоб дати перемогу через багатьох чи
небагатьох».

Зброєносець, також муж вiри та молитви, пiдтримав цей
намiр i вони разом таємно залишили табiр, оскiльки побоюва-
лись, щоб їм не перешкодили. Ревно помолившись Тому, Який
провадив їхнiх батькiв, вони домовилися про ознаку, на пiдста-
вi якої мають вирiшити, що робити далi. Зiйшовши в ущелину,
що роздiляла двi армiї, вони мовчки йшли вперед, ховаючись у
тiнi скель, пагорбiв i виступiв гiр. Наблизившись до фортецi
филистимлян, вони опинились на очах своїх ворогiв, котрi, глу-
зуючи, сказали: «Ось, виходять iз щелин євреї, що поховалися
там»; кидаючи їм виклик, филистимляни додали: «Пiдiймiться
до нас, i ми вам щось скажемо», сподiваючись провчити двох
iзраїльтян за їхню смi- ливiсть. Цi слова були ознакою того, [607]
що Господь благословляє їхню справу. Зникнувши тепер з очей
филистимлян, воїни пiднiмалися вгору по таємнiй i важкiй
для сходження стежинi, пробираючись до вершини скелi, яка
вважалася неприступною i тому погано охоронялась. Таким
чином вони увiйшли до ворожого табору, вбивши вартових,
котрi вiд несподiванки й страху не чинили жодного опору.

Небеснi ангели охороняли Йонатана та його слугу, а також
воювали на їхньому боцi, i филистимляни падали один за дру-
гим. Земля здригалася так, нiби наближалася велика кiлькiсть
вершникiв та колiсниць. Йонатан розцiнював це як ознаку бо-
жественної допомоги, i тодi филистимляни зрозумiли, що Бог
заступається за Iзраїль. Великий страх охопив воїнiв — i на
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полi битви, i в таборi. В панiцi приймаючи своїх солдатiв за
ворожих, филистимляни вбивали один одного.

Незабаром вiдгомiн бою почули в iзраїльському таборi. Вар-
товi царя повiдомили про велику панiку серед филистимлян, а
також про те, що їхнi лави помiтно порiдшали. Однак вiдсу-
тнiсть котрогось iз воїнiв ще не була помiчена. Пiсля огляду
вiйська виявилось, що всi на мiсцях, окрiм Йонатана та його
зброєносця. Переконавшись, що филистимляни вiдступають,
Саул повiв своє вiйсько в наступ. Євреї, що було приєднали-
ся до ворогiв, тепер пiднялися проти них; велика кiлькiсть їх
повернулася також зi своїх сховищ, i армiя Саула, переслiдую-
чи втiкаючого ворога, вчинила жахливе спустошення в їхнiх
лавах.

Маючи намiр сповна використати свою перевагу, цар неро-
зважливо наказав воїнам не їсти нiчого протягом дня, скрiпив-
ши свiй наказ урочистою присягою: «Проклятий той, хто буде
їсти хлiб до вечора, поки я пiмщуся своїм ворогам». Перемога
була здобута без вiдома й участi Саула, але вiн мав надiю про-
славитись, повнiстю знищивши переможених ворогiв. Наказ
стриматися вiд їжi був породжений честолюбивими амбiцiями
i свiдчив про те, що цар байдуже ставився до потреб своїх
людей, якщо вони перешкоджали його бажанню самозвеличен-
ня. Скрiпивши свiй наказ урочистою присягою, Саул виявив
цим власну непомiркованiсть i бого- хульство. Вже самi слова[608]
присяги свiдчили про те, що Саул бажав прославити себе, а
не Бога. Вiн не сказав: «поки Господь помститься на своїх
ворогах», а «поки я пiмщуся на своїх ворогах», що й вiдкрило
його справжню мету.

Ця заборона призвела до того, що народ порушив Божу
Заповiдь. Увесь день вони воювали й ослабли вiд голоду, а як
тiльки час заборони минув, накинулися на здобич, поїдаючи
м’ясо разом з кров’ю i порушуючи цим закон, який забороняв
вживати в їжу кров.

Пiд час бою, що точився вдень, Йонатан, котрий не чув
про наказ царя, несвiдомо порушив його, з’ївши трохи дикого
меду, який вiн знайшов, пробираючись через лiс. Увечерi Саул
довiдався про це. Ранiше вiн оголосив, що порушення його
наказу буде каратися смертю, i, хоча Йонатан порушив наказ
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ненавмисне; хоча Бог чудесним чином зберiг йому життя i че-
рез нього здiйснив вибавлення євреїв, цар оголосив, що вирок
має бути виконаний. Помилування сина означало б для Саула
визнання того, що вiн згрiшив, вiддаючи такий непомiркований
наказ, що в свою чергу уражало його гордiсть. «Нехай Бог
зробить менi те i гiрше! — був його страшний вирок. — Ти
мусиш померти, Йонатане».

Саул не мiг претендувати на славу переможця, а тому сподi-
вався прославитись неухильним дотриманням власної присяги.
Вiн бажав показати своїм пiдлеглим, що царський авторитет
повинен бути збережений, навiть якщо для цього доведеться по-
жертвувати власним сином. Нещодавно, в Гiлгалi, Саул насмi-
лився усупереч Божiй постановi виконувати функцiї священика.
Незважаючи на докори Самуїла, вiн уперто виправдовував свої
дiї. Тепер же, коли був порушений його безглуздий наказ, до
того ж порушений не навмисне, а через незнання, цар-батько
засудив свого сина на смерть.

Народ протестував проти виконання вироку. Не лякаючись
гнiву царя, воїни об’явили: «Невже ж помирати Йонатановi,
що здiйснив оцю велику перемогу в Iзраїлi? Борони Боже! Як
живий Господь, — не впаде волосина з голови його на землю,
бо вiн з Богом здiйснював цю справу». Гордий монарх не
наважився знехтувати цим одностайним рiшенням, i Йонатан
був помилуваний. [609]

Саул не мiг не бачити, що i народ, i Господь надавали
перевагу не йому, а його синовi. Помилування Йонатана стало
суворим докором необачностi царя. У нього навiть з’явилося
передчуття, що його прокляття впадуть на його власну голову.
Вiн припинив вiйну з филистимлянами й повернувся додому
похмурий i незадоволений.

Тi, котрi завжди готовi вибачити або виправдати себе за
скоєний грiх, часто є найсуворiшими суддями для iнших. Ба-
гата хто, подiбно до Саула, стягає на себе Боже невдоволення,
але не прислухається до порад i нехтує докорами. Навiть пере-
конавшись у тому, що Господь не на їхньому боцi, такi люди
вiдмовляються визнати, що причина їхнього нещастя приховує-
ться в них самих. Викохуючи в собi гордiсть i самовдоволення,
вони водночас жорстоко судять i ганьблять тих, котрi кращi за



592 Патрiархи i пророки

них. Було б добре, якби такi самовпевненi суддi замислилися
над словами Христа: «Яким судом судите, таким i вас осудять;
i якою мiрою мiряєтег такою вiдмiряють i вам» (Матв. 7:2).

Часто тi, котрi прагнуть звеличити себе, потрапляють у
такi ситуацiї, в яких виявляється їхнiй справжнiй характер. Так
було i з Саулом. Його поведiнка переконала народ, що честь
царя i влада для нього дорожчi, нiж справедливiсть, милiсть
та великодушнiсть. Таким чином, народ, який вiдкинув Боже
правлiння, змiг побачити власну помилку.

Iзраїльтяни промiняли побожного пророка, молитви котрого
приносили їм благословення, на царя, котрий у слiпому запалi
молився, щоб впало на них прокляття.

Якби iзраїльськi мужi не втрутилися, щоб врятувати життя
Йонатановi, їхнiй визволитель став би жертвою царського указу.
Неважко уявити, з якою тривогою i поганими передчуттями цi
люди виконували подальшi вказiвки Саула! Якою гiркою була
думка про те, що вiн пiднятий на трон завдяки їхнiм зусиллям!
Господь довготерпеливо зносить примхи людей, даючи змогу
усiм усвiдомити й залишити свої грiхи; i хоча може видаватися,
нiби Вiн сприяє добробуту тих, котрi нехтують Його волею
i вiдкидають Його застереження, — свого часу Вiн неминуче
виявить їхнє безумство.[610]



Роздiл 61. Вiдкинення Саула

За основу цього роздiлу взято першу Книгу Самуїла, роздiл 15

Саул не витримав випробування вiрою у скрутнiй ситуацiї
в Гiлгалi, зганьбивши Боже служiння, але його грiх ще можна
було виправити; тому Господь надав Сауловi ще одну змогу
засвоїти урок непорушного довiр’я Його Слову та послуху
Його повелiнням.

Коли пророк докоряв йому в Гiлгалi, Саул не вбачав ве-
ликого грiха в тому, що скоїв. Вiн вважав, що з ним повели-
ся несправедливо, i намагався виправдати свої дiї, вибачити
помилки. З того часу вiн рiдко бачився з пророком. Самуїл
полюбив Саула як власного сина, а смiливий, запальний Саул
вельми поважав пророка; однак його образив докiр Самуїла, i
з того часу Саул, наскiльки це було можливо, уникав його.

Та Господь послав до Саула Свого слугу з iншою вiсткою.
Своїм послухом вiн ще мiг довести вiрнiсть Боговi та виправ-
дати довiр’я Iзраїлю. Самуїл прийшов до царя i передав йому
Господнi слова. Щоб монарх зрозумiв, наскiльки важливий
послух цим словам, Самуїл особливим чином пiдкреслив, що
звiщає божественний наказ, який походить вiд Небесної Влади,
що настановила Саула на престол. Пророк сказав: Так сказав
Господь Саваот: «Я згадав те, що вчинив Амалик Iзраїлевi,
ставши йому на перешкодi по дорозi iз Єгипту. Отож iди i
побий Амалика, цiлковито знищ усе, що вiн має, i не щади
нiчого... вiд чоловiка до жiнки, вiд дитини до немовляти, вiд
вола й до вiвцi, верблюда й осла». [611]

Вiдомо, що амаликiтяни першими вступили у вiйну з Iзраї-
лем в пустелi, i за цей грiх, а також за повну зневагу до Бога,
їхнє розтлiваюче iдолопоклонство Господь через Мойсея винiс
їм вирок. За божественним наказом iсторiя їхнього жорстокого
ставлення до Iзраїлю була записана разом iз вказiвкою: «Зiтреш
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пам’ять Амалика з-пiд неба. Не забудь!» (Втор.25:19). Упро-
довж чотирьох столiть виконання цього вироку вiдкладалося,
однак амаликитяни не залишили своїх грiхiв. Господь знав, що
цей нечестивий народ, якби тiльки мiг, стер би з лиця землi
iзраїльтян i їхню релiгiю. Тепер нарештi настав час виконати
вирок, який так довго вiдкладався.

Боже довготерпiння щодо нечестивих робить їх ще смiливi-
шими в переступах, однак, незважаючи на те, що покарання
довгий час вiдкладається, воно буде жахливим i неминучим.
«Бо повстане Господь, як на горi Перацiм; розгнiвається, як в
Гiв’онськiй долинi, щоб здiйснити Свою справу — предивний
Свiй чин, щоб здiйснити роботу Свою, незвичайне дiло Своє!»
(Iсая 28:21). Для милостивого Бога покарання — незвичайна
справа. «Як живий Я, — говорить Господь Бог, — не бажаю
смертi грiшника, а тiльки щоб вiдвернути нечестивого з дороги
його; i буде вiн жити» (Єзек.33:11). Господь «милосердний i
ласкавий, довготерпеливий, многомилостивий та правдивий...
Що прощає беззаконня, злочини й грiхи». Однак Вiн «не за-
лишає нiчого без кари» (Вих.34:6-7). Хоча Бог не знаходить
задоволення у помстi, але неодмiнно покарає порушникiв Сво-
го Закону. Вiн змушений це зробити, щоб уберегти мешканцiв
Землi вiд повного розтлiння й загибелi. Щоб спасти декотрих,
Бог змушений знищити тих, котрi стали запеклими в грiхах.
«Господь довготерпеливий i силою потужний, але без кари
винного Вiн не залишає» (Наум 1:3); за допомогою жахливого
чину правосуддя Вiн вiдновить авторитет Свого зневаженого
Закону. Його небажання вершити правосуддя свiдчить про мер-
зеннiсть грiхiв, якi вимагають Його покарання, i про суворiсть
вiдплати, що чекає на грiшника.

Але, звершуючи суд, Бог не забуває i про милiсть. Амали-
китяни мали бути знищенi, а кенеяни, що мешкали по- мiж[612]
ними, — помилуванi. Цей народ, хоч i не звiльнився зовсiм вiд
iдолопоклонства, однак служив Боговi i мав дружнi стосунки
з Iзраїлем. До цього народу належав шурин Мойсея — Ховав,
який супроводжував iзраїльтян в їхнiх мандрiвках по пустелi i
який, добре знаючи країну, був для них цiнним помiчником.

Пiсля поразки филистимлян у Мiхмашi Саул воював з Мо-
авом, Аммоном, Едомом, а також iз амаликiтянами та фили-
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стимлянами, здобуваючи все новi й новi перемоги. Отримавши
наказ виступити проти амаликитян, вiн одразу ж оголосив вiй-
ну. Його авторитетний наказ, скрiплений словами пророка, був
проголошений по всiй країнi, i здатнi воювати мужi iзраїльськi,
почувши заклик до бою, згуртувалися пiд прапором Саула.
Не завоювання було метою вiйськового походу; у цiй вiйнi
iзраїльтянам не належали анi слава перемоги, анi воєннi тро-
феї. Вони вирушили на вiйну лише тому, щоб виявити послух
Боговi та вчинити Його суд над амаликитянами. Бог бажав,
щоб усi народи побачили, яка доля має спiткати людей, котрi
нехтували Його верховною владою; Бог також хотiв показати,
що язичникiв знищив саме той народ, до якого вони ставилися
з презирством.

«Саул побив Амалика вiд Хавiли аж до самого Шуру, що на
кордонi з Єгиптом. I взяв вiн Агага, амаликського царя, живим,
а увесь народ знищив вiстрям меча. Однак змилосердився Саул
разом з народом над Агагом, i над усiм найкращим з його
худоби дрiбної та з його великої худоби... i не хотiли вони
знищити їх. Лише те, що було нiчого не варте, те знищили».

Перемога над амаликитянами була однiєю з найблискучi-
ших перемог Саула, i гордiсть знову запалала в його серцi, що
становило для нього найбiльшу небезпеку. Божественний наказ
повнiстю знищити Божих ворогiв був виконаний лише час-
тково. Прагнучи примножити трiумф свого повернення, Саул
наважився наслiдувати звичаї навколишнiх народiв: помилував
Агага — лютого та войовничого царя амаликитян; iзраїльтя-
ни залишили собi найкращих овець, велику рогату худобу та
в’ючних тварин, виправдовуючи свiй грiх тим, що худоба буде
принесена в жертву Господевi. Нас- [613]

правдi ж тварин вони мали намiр використати замiсть вла-
сних i таким чином зберегти свою худобу.

Саул зазнав останнього випробування. Самовпевненiсть, з
якою вiн зневажав Божу волю, свiдчила про те, що вiн мав
намiр i далi дiяти як незалежний монарх; це було доказом того,
що Саул негiдний бути намiсником Господа. В той час як Саул i
його вiйсько поверталися додому, насолоджуючись перемогою,
в домi пророка Самуїла панував глибокий сум. Вiн отримав
вiстку вiд Бога, Який засуджував вчинок царя: «Жалкую, що
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Я настановив Саула царем; вiн вiдвернувся вiд Мене, i слiв
Моїх не виконав». Пророк був глибоко засмучений поведiнкою
непокiрного царя; всю нiч вiн плакав i молився, щоб страшний
вирок було скасовано.

Каяття Бога не подiбне до каяття людини. «Слава Iзраїлю
неправди не говорить i не змiнюється, бо Вiн не чоловiк, щоб
змiнюватись». Каяття людини означає змiну думок i поглядiв,
а Боже каяття має на увазi змiну обставин i вiдносин. Людина
може змiнити своє ставлення до Бога, виконуючи умови, за
якими отримає божественну ласку, або ж внаслiдок власних
вчинкiв позбудеться її, але Господь «учора, i сьогоднi, i навiки
Той Самий» (Євр. 13:8). Непослух Саула змiнив його ставлення
до Бога, але умови прийняття його Богом залишилися незмiн-
ними. Це означає, що Божi вимоги були тими ж, що й ранiше,
оскiльки в Нього «нема перемiни i нi тiнi змiни» (Якiв 1:17).

Вранцi наступного дня пророк з болем у серцi вирушив
назустрiч царевi, котрий згрiшив. Самуїл плекав надiю, що
цар схаменеться, усвiдомить свiй грiх i, розкаявшись та упоко-
рившись, знову знайде божественну ласку. Але пiсля першого
кроку на шляху беззаконня зробити наступнi — значно легша
справа. Низько впавши через непослух, Саул вийшов назустрiч
Самуїловi з неправдою на устах. Вiн вигукнув: «Благословен-
ний ти в Господа! Я виконав Слово Господнє».

Слова, почутi пророком, стали доказом неправдомовностi
непокiрного царя. На прискiпливе запитання: «А що це за ме-
кання овець, що до моїх вух доходить, та рик великої худоби,
що я чую?» Саул вiдповiв: «Вiд амаликитянина пригнали їх,
бо народ пощадив найкраще iз овець та волiв, щоб прине-
сти в жертву Господу, Богу твоєму; а все решту ми повнiстю[614]
знищили». Iзраїльтяни виконували вказiвки Саула, але, щоб
вигородити себе, вiн був готовий перекласти вину за власний
грiх непослуху на них.

Вiстка про вiдкинення Саула невимовно засмутила Самуїла.
Її потрiбно було оголосити перед усiм iзраїльським вiйськом;
сповненi гордостi та торжества воїни отриману перемогу повнi-
стю пов’язували з доблестю та вiйськовою майстернiстю свого
царя, оскiльки й сам Саул не приписував Боговi успiх Iзраї-
лю у цiй битвi. Переконавшись у непокiрностi Саула, пророк



Вiдкинення Саула 597

сповнився обурення — той, якого так високо вiдзначив Бог,
виявивши до нього Свою прихильнiсть, порушив наказ Небес,
чим ввiв Iзраїль у грiх. Пояснення царя не могли обманути
Самуїла. Iз змiшаним вiдчуттям жалю i обурення вiн сказав:
«Годi, дай менi оголосити тобi, що Господь вiдкрив менi цiєї
ночi... Чи ж немалим ти собi здавався, коли став головою над
колiнами Їзраїля й Господь помазав тебе царем над Iзраїлем?»
Вiн повторив Божий наказ вiдносно Амалика i вимагав вiд
Саула пояснення щодо причини непослуху.

Саул продовжував уперто виправдовуватись: «Я послухався
Господнього голосу i пiшов у похiд, в який Господь послав
мене, i привiв амаликитянського царя Агага та винищив ама-
ликитян; народ же взяв iз здобичi овець i худоби, що було
найкраще iз заклятого, щоб принести його в жертву Господевi,
Боговi твоєму, в Гiлгалi».

Суворо, хоч i урочисто, пророк вiдкинув, здавалося б, спа-
сительний обман Саула, оголосивши йому неминучий вирок:
«Невже ж всепалення i жертви Господевi бiльш до вподоби,
нiж послух Господньому слову? Послух кращий вiд жертви, а
слухнянiсть — вiд баранячого жиру. Бо непокiрнiсть — такий
же грiх, як ворожбитство, а свавiлля — те ж, що й служiння
бовванам. Через те, що ти вiдкинув Господнi слова, то Вiн
вiдкинув тебе, щоб ти не був царем».

Коли цар почув цей страшний вирок, вiн закричав: «Згрiшив
я, переступивши Господнiй наказ i твої слова, але я злякався
народу i виконав його волю». Злякавшись осудження пророка,
Саул визнав провину, яку до цього часу вперто заперечував, [615]
але, як i ранiше, продовжував перекладати її на народ, виправ-
довуючись, що згрiшив через те, що боявся людей.

На жаль, не розкаяння за скоєний грiх, а страх перед пока-
ранням спонукав Саула благати Самуїла: «Прости ж мiй грiх
i повернися зо мною, а я поклонюсь Господевi». Якби Саул
щиро розкаявся, то привселюдно визнав би свiй грiх, але його
непокоїло лише одне: як зберегти власний авторитет i владу
над народом. Саул жадав присутностi Самуїла, оскiльки вона
розцiнювалася як честь i могла посилити вплив царя на народ.

«Не повернуся з тобою, — вiдповiв пророк, — бо ти вiдкинув
Господнє слово, а Господь вiдкинув тебе, щоб ти не був царем
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над Iзраїлем». Коли Самуїл повернувся, щоб iти з цього мiсця,
охоплений жахом цар ухопився за край його одягу, але вiн
розiрвався у нього в руках. На це пророк об’явив: «Господь
вiдiрвав сьогоднi вiд тебе Iзраїлеве царство i передав його
твоєму ближньому, кращому вiд тебе».

Однак Саула бiльше непокоїло вiдчуження Самуїла, нiж
Боже невдоволення. Вiн знав, що народ ставився до пророка
з бiльшим довiр’ям, нiж до нього. Саул розумiв: якщо тепер
хтось iнший, за Божественним повелiнням, буде помазаний на
царя, то йому вже не вдасться зберегти владу над народом.
Побоюючись, що коли Самуїл остаточно залишить його, то
неминуче виникне бунт, Саул благав пророка вшанувати його
перед старiйшинами та перед народом, прийнявши участь у
релiгiйному служiннi. Пiдкоряючись божественному повелiн-
ню, Самуїл виконав прохання царя, щоб не дати приводу до
повстання, але вiн був присутнiй на служiннi лише як нiмий
свiдок.

Залишалась ще одна справа честi i справедливостi, сувора
й страшна, яку потрiбно було виконати. Самуїл повинен був
привселюдно вiдстояти Божу честь i викрити поведiнку Саула.
Вiн звелiв привести до нього амаликського царя. Бiльше за
всiх, котрi впали вiд меча Iзраїлю, завинив жорстокий Агаг; вiн
ненавидiв Божий народ i намагався знищити його, а вплив царя-
язичника вiдiгравав велику роль у поширеннi iдолопоклонства.
Вiн з’явився за наказом пророка, тiшачи себе думкою про те,[616]
що небезпека смертi минула. Самуїл проголосив: «Як твiй
меч позбавляв життя жiнок i дiтей, так позбавиться сина твоя
мати мiж жiнками. I розрубав Самуїл Агага перед Господнiм
лицем». Зробивши це, вiн повернувся до свого дому у Рамi, а
Саул пiшов до себе в Гiв’ю. Пророк i цар бачилися пiсля цього
лише один раз.

Коли Саул був тiльки-но покликаний на престол, вiн був
скромної думки про власнi здiбностi й охоче прислухався до
слiв повчання. Юнаку, безумовно, бракувало знання й досвiду,
а його характер мав серйознi недолiки. Але Господь дарував
Сауловi Святого Духа, Який би навчав i допомагав йому, пiднiс
би його до такого рiвня, щоб вiн мiг розвивати якостi, необхiднi
для правителя Iзраїлю. Якби Саул i далi залишався скромною
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людиною та постiйно прагнув, щоб божественна мудрiсть ке-
рувала ним, то вiдповiдав би своєму покликанню з успiхом i
честю. Пiд впливом божественної благодатi змiцнiла б його
кожна добра риса характеру, а лихi звички втратили б свою
силу.

Саме цю роботу Господь бажає здiйснити для кожного, хто
посвячує себе Йому. Багатьох Вiн покликав до Своєї працi,
тому що вони покiрливi та готовi прислухатися до порад. У
Своєму Провидiннi Господь вiдводить їм таке мiсце, в якому
вони могли б вчитися вiд Нього. Вiн вiдкриває людям їхнi
недолiки; усiм, хто шукає Його допомоги, дасть силу виправити
помилки.

Але Саул надто покладався на себе i ганьбив Бога своїм
невiр’ям та непослухом. Хоча на початку свого царювання вiн
був скромною людиною i навiть сумнiвався у собi, успiх зробив
його самовпевненим. Вже перша перемога на початку його
царювання розпалила в ньому гордiсть, що стало для Саула
найбiльшою небезпекою. Доблесть i вiйськова майстернiсть,
виявленi царем у звiльненнi Явеша Гi- леадського, викликали
захоплення народу. Люди славили свого царя, забувши про те,
що вiн був лише знаряддям, за допомогою якого дiяв Бог; i хоч
спочатку Саул вiддав славу Боговi, пiзнiше вiн привласнив її
собi. Саул забув про свою залежнiсть вiд Бога, i його серце
вiдiйшло вiд Господа. Таким чином був пiдготовлений шлях
для скоєння грiха са- мовпевненостi та блюзнiрства в Гiлгалi. [617]
Ця ж слiпа самовпевненiсть змусила Саула вiдкинути докори
Самуїла. Саул визнавав, що Самуїл — пророк, посланий Богом,
тому мав би прислухатися до його докорiв, якби навiть i не
вважав себе винуватим. Якби вiн захотiв усвiдомити й визнати
власну помилку, цей гiркий досвiд став би для нього захистом
у майбутньому.

Якби Господь зовсiм залишив Саула, то не звертався б до
нього знову через Свого пророка i не доручив би йому викона-
ти певну роботу, аби виправити помилки минулого. Якщо той,
хто називає себе Божою дитиною, починає виявляти недбалiсть
у виконаннi Його волi i цим подає поганий приклад iншим, ро-
блячи їх нешанобливими i неуважними до Господнiх вказiвок,
то його поразки навiть ще можуть перетворитися на перемоги,
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якщо вiн, щиро розкаявшись, прийме докiр i навернеться до
Бога з вiрою i покiрнiстю. Приниження вiд поразки часто обер-
тається на благословення, тому що воно виявляє нашу власну
неспроможнiсть виконати волю Божу без Його допомоги.

Коли Саул вiдкинув докiр, посланий йому через Божого
Духа, вiн продовжував вперто виправдовувати себе, вiдкинув-
ши єдиний засiб, за допомогою якого Бог мiг спасти його вiд
самого себе. Саул свiдомо вiдiйшов вiд Бога i не мiг отримати
нi божественної допомоги, нi Його керiвництва доти, доки не
повернеться до Нього i не визнає свiй грiх.

Приносячи жертву Боговi перед iзраїльським вiйськом у
Галгалi, Саул прагнув створити враження людини свiдомої i
сумлiнної. Та його побожнiсть не була правдивою. Релiгiйне
служiння, виконання якого було грубим порушенням Божого
розпорядження, лише ослабило руки Саула, позбавляючи його
допомоги, яку Бог так бажав йому дати.

Саул гадав, що у вiйнi з Амаликом вiн зробив усе, що нака-
зав йому Бог, але Господь був незадоволений лише частковим
послухом i не бажав пройти мимо того, чим було знехтувано,
хоча й пiд нiбито пристойним приводом.

Бог не дав людям свободи вiдступати вiд Його вимог. Го-
сподь сказав Iзраїлю: «Ви не повиннi робити... кожен, що йому
здається справедливим в його очах»; «виконуй i слухай усi тi[618]
слова, що Я наказую тобi, щоб повiки було добре тобi i дiтям
твоїм по тобi через те, що чиниш добре перед очима Господа,
Бога твого» (Втор.12:8, 28). Приймаючи якесь рiшення, ми
повиннi цiкавитися не тим, чи завдасть воно нам якоїсь шкоди,
але, чи буде це вiдповiдати Божiй волi. «Є дорога, яка здається
людинi простою, але кiнець її — дорога смертi» (Прип.14:12).

«Послух кращий вiд жертви». Жертвоприношення самi по
собi не мали жодної цiнностi в Божих очах. Вони мали лише
свiдчити про те, що людина, яка їх приносить, кається у своєму
грiсi, вiрить у Христа i обiцяє у подальшому життi виявляти
послух Божому Законовi. Але без каяття, вiри й сердечної
покори цi жертви не мали жодної цiнностi. Коли Саул, грубо
порушивши Божий наказ, мав намiр принести в жертву Боговi
те, що було призначене Ним на знищення, до божественного
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авторитету була виявлена вiдверта зневага. Таке служiння стало
б образою для Небес.

Знаючи про грiх Саула та його наслiдки, як же багато лю-
дей йдуть подiбним шляхом! Вiдмовляючись вiрити в певнi
Господнi вимоги та коритися їм, вони вперто продовжують
звершувати перед Ним формальнi релiгiйнi обряди. Божий Дух
не вiдповiдає на таке служiння. З якою б ревнiстю люди не
виконували релiгiйнi церемонiї, Господь не може прийняти
їх, якщо вони продовжують свiдомо порушувати одну з Його
Заповiдей.

«Непокiрливiсть, — такий же грiх, як ворожбитство, а сва-
вiлля — як iдолопоклонство». Непокiрливiсть бере початок вiд
сатани, i усяке обурення проти Господа викликане сатанин-
ським впливом. Тi, котрi повстають проти Божого правлiння,
вступають у союз iз архивiдступником, який використовує свою
силу й хитрiсть, щоб поневолити їхнi почуття i затьмарити ро-
зум. Сатана подає усе в неправдивому свiтлi. Подiбно до наших
прабатькiв, тi, що перебувають у владi його звабних чар, бачать
лише великi переваги вiд порушення Закону.

Немає переконливiшого доказу чаклунської сили сатани,
нiж той факт, що багато людей, яких вiн звiв, обманюють себе
думкою про те, нiбито вони служать Боговi. Коли [619]

Корей, Датан i Авiрон повстали проти авторитету Мойсея,
вони гадали, що опираються лише людському керiвниковi,
звичайнiй людинi, як i вони самi; до того ж вiрили, що цим
служать Боговi. Однак, вiдкидаючи вибране Богом знаряддя,
вони вiдкинули Христа й образили Божого Духа. Так i за днiв
Христа юдейськi книжники та старiйшини, претендуючи на
те, що вони вельми пiклуються про славу Божу, розп’яли Його
Сина; Той самий дух все ще продовжує жити в серцях людей,
якi вирiшують чинити за власною волею i всупереч Божiй волi.

Саул мав найпереконливiший доказ того, що Самуїл На-
тхнений Духом Божим. Смiливiсть, з якою вiн порушив Божий
наказ, даний через пророка, суперечила здоровому глуздовi,
велiнням розуму. Його фатальну самовпевненiсть слiд вiдне-
сти до тiєї ж категорiї, що й сатанинське чарiвництво. Саул
з великим запалом провадив боротьбу з iдолопоклонством i
чаклунством, однак його непослух божественному наказовi був
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викликаний тим самим духом протидiї Боговi; вiн був натхне-
ний сатаною так само, якi тi, що займалися чарiвництвом. Коли
Саула докорили, до його непокiрностi додалася ще й впертiсть.
Вiн не мiг би завдати бiльшої образи Божому Духовi навiть
тодi, коли б вiдверто об’єднався з iдолопоклонниками.

Зневажливе ставлення до докорiв i застережень Божого
Слова та Його Духа дуже небезпечне. Багато людей, подiбно
до Саула, поступаються спокусi, доки у своєму заслiпленнi
перестають бачити правдивий характер грiха. Вони тiшать
себе тим, що мали нiбито добрий намiр i не зробили нiчого,
що суперечило б Господнiм вимогам. Дiючи усупереч Духовi
благодатi, такi люди, врештi-решт, перестають чути Божий
голос i залишаються в тенетах обману, який самi обрали.

В особi Саула Бог дав iзраїльтянам царя за бажанням їхнiх
сердець, як про це сказав Самуїл, коли наставляв його на
престол у Гiлгалi: «Оце вам той цар, якого ви вибрали, якого
домагались» (1Сам.12:13). Вродливий i випещений, з царською
поставою, вiн своєю зовнiшнiстю вiдповiдав їхньому уявленню
про царське достоїнство, а завдяки його доблестi та вмiнню[620]
командувати вiйськами вони розраховували здобути повагу й
славу серед iнших народiв. Iзраїльтян мало цiкавило, чи володiє
їхнiй цар тими благородними якостями, якi можуть зробити
його здатним управляти справедливо й неупереджено.

Люди не просили собi царя, котрий насправдi мав би шля-
хетний характер, любив i боявся Бога. Вони не питали поради
у Бога щодо якостей, якими повинен володiти правитель, щоб
Iзраїль, як Його вибраний народ, зберiг свiй особливий, святий
характер. Вони шукали не Божого шляху, а власного. Тому
Бог дав їм царя, котрого вони бажали; вдача Саула вiдповiдала
їхнiм характерам. Серця людей не упокорилися перед Богом,
а їхнiй цар не пiдкорився божественнiй благодатi. Правлiння
такого царя повинно було стати сумним досвiдом, який допомiг
би їм усвiдомити свою помилку й вiдновити вiрнiсть Боговi.

Однак Господь, поклавши на Саула вiдповiдальнiсть за цар-
ство, не залишив його напризволяще. Святий Дух сходив на
Саула, вiдкриваючи царевi його слабкостi та потребу в боже-
ственнiй благодатi. Якби Саул покладався на Бога, Господь був
би з ним. Доти, доки його воля пiдпорядковувалась волi Божiй
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i вiн був послушний Його Духовi, Бог посилав йому успiх у
всьому. Але коли Саул вирiшив дiяти незалежно вiд небесного
управлiння, Господь не мiг бiльше залишатися його Провiд-
ником i в результатi змушений був усунути царя. Тодi Бог
покликав на престол «мужа по серцю Своєму» (1Сам.13:14),
який також мав недолiки характеру, але замiсть того, щоб надi-
ятися на себе, покладався на Бога i був керований Його Духом;
мужа, котрий, якщо й згрiшить, з покiрнiстю прийме докiр i
навiть покарання. [621]



Роздiл 62. Помазання Давида

За основу цього роздiлу взято першу Книгу Самуїла, роздiл
16:1-13

В декiлькох милях на пiвдень вiд Єрусалима, «мiста вели-
кого Царя», знаходиться Вiфлеєм, в якому бiльше нiж за 1000
рокiв до того, як в яслах колисали немовля Iсуса i поклоня-
лися Йому мудрецi зi Сходу, народився Давид, син Єссея. За
багато столiть перед приходом Спасителя, Давид ще зовсiм
дитиною i на свiтанку своєї юностi пильнував отари овець на
пагорбах, що оточували Вiфлеєм. Простий хлопчина-пастушок
наспiвував пiснi, котрi сам складав, а звуки його арфи були
милозвучним акомпанементом для молодого, чистого голосу.
Господь обрав Давида, а тому готував його, коли той перебував
на самотi серед своїх отар, до працi, яку мав намiр довiрити
йому в майбутньому.

У той час як Давид провадив скромне пастирське життя,
Бог звернувся до пророка Самуїла з такими словами; Доки ти
сумуватимеш за Саулом? Я вiдкинув його, щоб вiн не царював
над Iзраїлем. Наповни рiг твiй оливою i йди... до вiф- леєм-
лянина Єссея, бо Я зауважив царя мiж синами його... Вiзши
в свої руки теля i скажи: «Я прийшов, щоб принести жертву
для Господа». I закличеш Єссея до жертви, а Я вкажу тобi, що
маєш робити; помажеш менi того, на кого вкажу тобi. I зробив
Самуїл, що Господь сказав йому. I прийшов вiн до Вiфлеєма,
а старiйшини мiста, вийшовши йому назустрiч iз тремтiнням,
сказали: «Чи твiй прихiд з миром?» А вiн вiдповiв: «З миром!».[622]
Старiйшини також прийняли запрошення прийти до жертви, а
Самуїл покликав ще й Єссея та його синiв. Спорудили жертiв-
ник i приготували усе для жертвоприношення. Була присутня
вся сiм’я Єссея, крiм Давида — наймолодшого сина, котрого
залишили пильнувати овець, тому що кидати отари без нагляду
було небезпечно.

604
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Коли жертвоприношення було закiнчене, перед початком
жертiвної учти Самуїл обвiв пророчим поглядом синiв Єссея,
котрi мали шляхетну зовнiшнiсть. Елiяв був найстаршим; сво-
єю вродою та поставою вiн бiльше за всiх нагадував Саула.
Його миловиднi риси та пропорцiйна будова тiла привернули
увагу пророка. Дивлячись на його цар- ственну поставу, Саму-
їл подумав: «Справдi, це, напевно, той муж, якого Бог вибрав
замiсть Саула!» — i чекав божественної вказiвки, щоб помазати
його. Та Єгова дивиться не на зовнiшнiсть людини. Елiяв не
боявся Господа. Якби вiн зiйшов на престол, то був би таким
же гордим, суворим правителем. Господь сказав Самуїловi: «Не
дивись на обличчя його та на високий зрiст його, — Я вiдкинув
його. Бо Бог дивиться не так, як людина: людина дивиться на
лице, а Господь дивиться на серце». Зовнiшня краса нiчого
не говорить Боговi про душу. Мудрiсть i вищiсть, виявленi
в характерi та поведiнцi, становлять справжню красу люди-
ни; саме внутрiшнє багатство, досконалiсть серця визначають,
чи будемо ми прийнятi Господом. Як же глибоко повиннi ми
усвiдомлювати цю iстину, коли судимо про себе та iнших!

Помилка, якої припустився Самуїл, вчить нас, яка мар-
на справа — оцiнювати когось за вродою обличчя або благо-
родством постави; наскiльки неспроможна людська мудрiсть
збагнути таємницi серця i Божi поради без особливого просвi-
тлення з Небес. Божi намiри i Його шляхи щодо Його творiнь
перевищують наш обмежений розум, однак ми можемо бути
впевненi: Його дiти посядуть саме те мiсце, якому вiдповiд-
ають, i виконають доручену їм роботу, якщо пiдкорять свою
волю волi Божiй, аби Його плани, що мають послужити на
благо людини, не були порушенi через її примхливiсть. [623]

Залишивши Елiява, Самуїл почав оглядати по черзi шi-
стьох iнших братiв, присутнiх на служiннi; але Господнiй вибiр
не впав нi на жодного з них. У нестерпному чеканнi Самуїл
дивився на останнього з юнакiв; пророк був збентежений i
розгублений. Вiн запитав Єссея: «Чи то уже всi твої дiти?» Ба-
тько вiдповiв: «Ще позостався найменший, — вiн пасе отару».
Самуїл звелiв привести його, говорячи: «Не сядемо за стiл, аж
поки вiн не прийде сюди».
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Самотнiй пастушок був вражений несподiваним запрошен-
ням посланця, котрий об’явив, що пророк прийшов до Вiфле-
єму i послав за ним. Вiн здивовано розпитував, чому пророк
та судця Iзраїлю бажає бачити саме його, однак без зволiкань
пiдкорився запрошенню. «Вiн був русявий, iз гарним обличчям
i приємною зовнiшнiстю».

Коли Самуїл iз задоволенням подивився на вродливого, му-
жнього, скромного юнака-пастуха, Господнiй голос промовив
до нього: «Устань, помаж його, — бо це вiн!» Давид виявляв
хоробрiсть i вiрнiсть у скромнiй працi пастуха; тепер же Бог
обрав його керiвником Свого народу. «I взяв Самуїл рiг з оли-
вою й помазав його серед братiв його. I Дух Господнiй зiйшов
на Давида i був на ньому вiд того дня i в майбутньому». Пророк
виконав доручену йому справу i з легким серцем повернувся у
Раму.

Самуїл не сказав про мету свого приходу навiть сiм’ї Єссея,
i помазання Давида було таємним. Цим пророк дав зрозумiти
юнаковi, яка велична доля чекає на нього, аби серед рiзно-
манiтних досвiдiв i небезпек наступних рокiв думка про це
допомагала йому залишатися вiрним Божому намiру, який мав
здiйснитися в його життi.

Велика честь, виявлена Давидовi, не запаморочила йому
голови. Незважаючи на високе становище, яке чекало на ньо-
го, юнак продовжував добросовiсно пасти овець, з покiрнiстю
чекаючи здiйснення Господнiх планiв у призначений Ним час i
призначеним Ним способом. Залишаючись покiрним i скром-
ним, яким вiн був i до помазання, хлопчик-пастух повернувся
в гори, щоб пiклуватися про свої отари з тiєю ж нiжнiстю, що
й ранiше. Правда, з новим натхненням вiн почав складати свої
мелодiї та грав на арфi.[624]

Перед його очима простягався прекрасний, розкiшний кра-
євид: грона винограду виблискували на сонцi, а зеленi крони
лiсових дерев колисав легенький вiтерець. Вiн дивився на сон-
це, яке, заливаючи все небо свiтлом, виходило, нiби наречений
зi свого чертога, й радiло, як той атлет, котрому належить слава
у перегонах.

Шпилястi вершини гiр здiймались що неба; а трохи далi
височiли голi бескиди гiрського пасма Моава, над якими про-
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стягалася нiжна блакить небосхилу. А над усiм цим був Бог.
Давид, звичайно, не мав змоги бачити Його, але Божi дiла
свiдчили про Його славу. Свiтло дня, що золотило лiси й гори,
луки й рiчки, спрямовувало думки до Отця свiтил, Подателя
всякого добра й досконалого дару. Щоденне все нове вiдкриття
характеру та величi Творця наповнювало серце юного поета
й музиканта палкою любов’ю й захопленням. У роздумах про
Бога та Його дiла розвивалися й мiцнiли для майбутньої працi
розумовi й душевнi здiбностi Давида. З кожним днем його вза-
ємини з Богом ставали дедалi ближчими. Юний розум глибше
проникав у пiзнання Бога, знаходячи все новi теми для пiсень
i музики. Його дзвiнкий, мелодiйний голос бринiв у повiтрi,
вiдкликаючись вiдлунням у горах, нiби вiдповiдаючи на радiснi
спiви небесних ангелiв.

Хто може вимiряти результати тих рокiв працi й поневiрянь
серед самотнiх пагорбiв? Спiлкування з природою i Богом,
турбота про свої отари, небезпеки i порятунок, печалi й радостi
його скромної долi повиннi були не лише сформувати характер
Давида i справити вплив на його подальше життя, — досвiди,
оспiванi у псалмах солодкого спiвця Iзраїлю, мали запалювати
любов’ю серця Божих дiтей упродовж усiх вiкiв, наближаючи
їх до вiчнолюблячого серця Того, Котрий є Джерелом життя
усього Свого творива.

У розквiтi краси та змужнiння Давид готувався посiсти
високе становище серед найшляхетнiших мужiв нашої Землi.

Його таланти — дорогоцiннi дари вiд Бога — послужили для
прославлення святого Iменi Подателя. Можливiсть споглядати
Божу славу та розмiрковувати про неї збагатили його мудрiстю
i благочестям, зробивши улюбленцем Бога та ан- гелiв. Розду- [625]
муючи над досконалiстю Творця, вiн отримував бiльш повне
уявлення про Бога. Незрозумiлi теми висвiтлювалися, важкi
питання розв’язувались, збентеження поступалося мiсцем гар-
монiї, а кожний промiнь нового свiтла викликав новi хвилi
захоплення i породжував ще мелодiйнiшi гiмни на славу Бога
й Вiдкупителя. Любов, яка надихала Давида, печалi, що не раз
напосiдали на нього, перемоги, що супроводжували його, — усе
це було темою для дiяльного розуму юнака, i коли вiн згадував
про любов Божу, виявлену до нього, серце, переповнене пал-
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кою прихильнiстю i вдячнiстю, вiдповiдало палкою любов’ю;
голос Давида виспiвував ще прекраснiшi мелодiї, арфа звучала
ще урочистiше й радiснiше, i юний пастух зростав у силi та
пiзнаннi, бо Дух Господнiй пробував на ньому.[626]



Роздiл 63. Давид i Голiят

За основу цього роздiлу взято першу Книгу Самуїла, роздiли
16:14-23; 17

Коли цар Саул зрозумiв, що Бог вiдкинув його, i вiдчув
усю силу слiв осуду, сказаних йому пророком, то сповнився
гiркого обурення й вiдчаю. Голова гордого царя схилилася, але
не тому, що вiн щиро розкаявся. Саул не мав чiткого уявлення
про уразливу природу свого грiха i не намагався змiнити своє
життя; вiн лише виношував у серцi думку про те, що Бог
вчинив несправедливо, позбавивши його престолу в Iзраїлi, а
його нащадкiв -- права на царювання. Передчуття лиха, яке має
спiткати його дiм, не залишало царя. Вiн вважав, що доблесть,
виявлена ним у боротьбi з ворогом, повинна спокутувати грiх
непослуху. Вiн не прийняв з покiрнiстю Божого покарання, а
його гордовитий дух настiльки зневiрився, що Саул мало не
збожеволiв.

Радники запропонували царевi скористатися послугами та-
лановитого музиканта, сподiваючись, що заспокiйлива музика
втихомирить його збентежений дух. За Провидiнням Божим,
до царя запросили Давида — майстерного музиканта на арфi.
Пiднесенi, натхненнi Небесами звуки його iнструмента спра-
вили бажаний ефект. Пригнiченiсть i меланхолiя, якi темною
хмарою оповили розум Саула, розвiялись.

Коли послуги Давида при дворi Саула вже не були потрiбни-
ми, вiн повертався до своїх отар, що паслися помiж пагорбами, [627]
залишаючись i далi скромним, простим юнаком. Але як тiльки
виникала потреба, його знову кликали прислуговувати царевi
i заспокоювати збентежену душу монарха, доки злий дух не
залишав його. Хоча Саул з прихильнiстю ставився до Давида й
захоплювався його музикою, юний пастух щоразу з полегшен-
ням i радiстю залишав царський дiм, направляючись у поля й
гори.

609
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Давид продовжував зростати у милостi в Бога та людей.
Вiн був навчений ходити Господнiм шляхом i тепер, як нiколи
ранiше, палко бажав у всьому виконувати Божу волю. У нього
з’явилися новi теми для роздумiв. Перебуваючи при дворi
Саула, вiн побачив, яка велика вiдповiдальнiсть лежить на
царевi. Йому стали зрозумiлими спокуси, що напосiдали на
душу цього мужа, i вiн збагнув дещо загадкове в характерi та
вчинках першого царя Iзраїлю. Давид спостерiгав, як царську
славу оточує темна хмара печалi, розумiв, що особисте життя
членiв сiм’ї Саула не таке вже й щасливе. Усе це викликало
занепокоєння в серцi юнака, вже помазаного на царя Iзраїлю.
Перебуваючи в полонi тривожних думок, Давид брав арфу,
здобуваючи з неї звуки, що пiдносили його дух до Подателя
всiх благ, — i тодi чорнi хмари, що затуманювали горизонт його
майбутнього, розвiювались.

Бог викладав Давидовi уроки довiр’я. Подiбно до того як
Мойсей був вихований для своєї мiсiї, Господь готував сина
Єссеєвого стати на чолi Божого вибраного народу. Самостiйно
пiклуючись про отару, Давид почав цiнувати турботу Великого
Пастиря про овець Його пастви.

Безлюднi пагорби та яри, серед яких поневiрявся Давид
зi своїми отарами, були сховищами для диких звiрiв. Нерiдко
траплялося, що з гущавини уздовж Йордану з’являвся лев або
ж виходив зi своєї барлоги ведмiдь; голоднi й розлюченi звiрi
намагалися напасти на отару. За звичаями того часу Давид був
озброєний лише пращею та пастушою палицею, однак вiн рано
показав себе сильним i смiливим захисником отари. Пiзнiше,
розповiдаючи про цi сутички, вiн говорив: «Я кидався за ним
навздогiн, i бив його, i виривав овечку з пащi його. А як вiн
кидався на мене, то я хапав його за гриву i вбивав насмерть»
(1Сам. 17:34-35). Такi дос- вiди були випробуванням мужностi[628]
Давида i розвивали в ньому вiдвагу, стiйкiсть i вiру.

Ще перед тим, як юнака запросили до двору Саула, вiн
прославився своїми доблесними вчинками. Сановник, котрий
рекомендував його царевi, вiдгукнувся про нього як про «лица-
ря та вояку, що розумiється на речах», додавши: «I Господь iз
ним».
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Коли Iзраїль оголосив вiйну филистимлянам, троє синiв
Єссеєвих вступили до вiйська, яким командував Саул, а Давид
залишився вдома. Однак через деякий час вiн вiдвiдав табiр
Саула. Батько звелiв Давидовi вiднести їжу старшим братам
i довiдатися, чи вони живi й здоровi. Та Єссей не знав про
те, що юному пастуховi доручена бiльш висока мiсiя. Вiйська
Iзраїлю потрапили у небезпеку, i ангел звелiв Давидовi спасти
його народ.

Наближаючись до того мiсця, де розташувалися вiйська,
Давид почув шум пiдготовки до бою — «вiйсько вирушало
лавами, вигукуючи вiйськовий клич до бою». Iзраїльське та
филистимське вiйська вишикувалися одне проти одного. Давид
пiдбiг до своїх братiв i привiтав їх. У той час як вiн розмовляв
iз ними, Голiят, филистимський герой, вийшов i образливими
словами кинув виклик Iзраїлю, пропонуючи обрати з-помiж
себе чоловiка, який вступив би з ним у двобiй.

Голiят повторив виклик. Давид, побачивши, що Iзраїль охо-
плений страхом, i дiзнавшись про те, що кожного дня iзраїльтя-
ни зазнають такої наруги вiд филистимлянина i немає жодного
воїна, котрий змусив би його замовкнути, сповнився обурення.
Давида охопило палке бажання вiдстояти честь Живого Бога i
Його народу.

Iзраїльська армiя занепала духом. Мужнiсть залишила вої-
нiв. Вони говорили один одному: «Чи бачите ви того чоловiка,
що он виходить? А виходить вiн, щоб зневажати Iзраїля».

У гнiвi й обуреннi Давид вигукнув: «Хто цей необрiзаний
филистимлянин, що смiє так зневажати полки Живого Бога?»

Елiяв, старший брат Давида, слухаючи цi слова, добре ро-
зумiв, якi почуття хвилюють душу юнака. Як пастух, Да- вид [629]
вирiзнявся рiдкiсною смiливiстю, мужнiстю й силою, а таєм-
ничi вiдвiдини Самуїлом дому їхнього батька i його мовчазне
вiдбуття пробудили в серцях братiв пiдозру щодо дiйсної ме-
ти його вiзиту. Коли брати побачили, що Давидовi виявлена
бiльша честь, анiж їм, то сповнилися заздрощiв; його чистота
i братерська нiжнiсть не викликали в них належної поваги
та любовi. Брати дивилися на Давида як на звичайного хло-
пця-пастушка, а в його запитаннi Елiяв вбачав осуд власнiй
боязливостi, оскiльки вiн не робив жодних спроб, щоб при-
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мусити замовкнути цього филистимського велетня. Старший
брат сердито вигукнув: «Чого то ти прийшов сюди? I на кого
ти покинув тих небагатьох овечок в пустинi? Я знаю зухва-
лiсть твою та нерозумне твоє серце; бо ти прийшов лише для
того, щоб подивитися на вiйну!» Давид вiдповiв шанобливо,
але рiшуче: «Та що я таке зробив? Чи не за наказом батька я
прибув?»

Слова Давида передали царевi, який прикликав юнака до
себе. Саул з подивом вислухав слова пастуха, котрий сказав:
«Нехай нiхто не падає духом заради нього. Слуга твiй висту-
пить i буде битися з отим филистимлянином». Саул намагався
вiдговорити Давида, але хлопець залишався непохитним. Вiн
вiдповiдав просто й скромно, посилаючись на досвiди, якi мав,
охороняючи отари свого батька. Вiн сказав: «Господь, що вря-
тував мене з лап лева та ведмедя, Вiн врятує мене з руки цього
филистимлянина». I сказав Саул: «Iди, i нехай Господь буде з
тобою».

Упродовж 40 днiв iзраїльське вiйсько тремтiло перед бундю-
чним викликом филистимського велетня. Воїни завмирали вiд
страху, дивлячись на його велетенську поставу в шiсть лiктiв i
п’ядь висоти. На головi Голiята був мiдний шолом, а на ногах
— мiднi наголiнники. Одягнений вiн був у кольчугу, яка важила
5000 шеклiв. Кольчуга була зроблена iз мiдних пластинок, що
накладалися одна на одну у виглядi риб’ячої луски. Вони так
тiсно прилягали одна до одної, що нiякий гострий предмет не
мiг пробити їх. За плечима велетень носив величезного списа,
також iз мiдi. «А держак списа його — як ткацький вал, а вi-
стря списа його — шiстсот шеклiв залiза. А перед ним ходив
щитоноша».[630]

Вранцi й увечерi Голiят пiдходив до iзраїльського табору i
голосно кричав: «Чого ви вийшли й стаєте до бою? Хiба ж я
не филистимлянин, а ви не раби Сауловi? Оберiть собi одного,
i нехай вiн виступить проти мене. Якщо вiн зможе боротися
зi мною i вб’є мене, то ми будемо вашими рабами. А якщо я
переможу i вб’ю його, то ви станете нашими рабами i будете
служити нам». I сказав филистимлянин: «Я цього дня зневажу
Iзраїлевi полки. Дайте менi чоловiка, i будемо боротися вдвох».
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Хоча Саул дозволив Давидовi прийняти виклик Голiята,
однак вiн сумнiвався у тому, що Давид матиме успiх у цьо-
му смiливому починаннi. Було дано наказ одягнути юнака у
царськi вiйськовi обладунки. На його голову одягли важкий мi-
дний шолом, а самого Давида — в кольчугу, з боку «прип’яли»
царський меч. Озброєний таким чином, вiн вже було вирушив,
але незабаром повернувся назад. Першою думкою стурбованих
спостерiгачiв було те, що Давид вирiшив не ризикувати своїм
життям у нерiвному поєдинку з ворогом. Але вiдважний юнак
був далекий вiд такої думки. Повернувшись до Саула, вiн по-
просив у нього дозволу скинути важкi обладунки, говорячи:
«не можу в цьому ходити, бо я не звик!» Скинувши їх, вiн узяв
лише свою палицю, пастушу торбу i звичайну пращу. Вибрав-
ши п’ять гладеньких камiнцiв з потоку, вiн поклав їх до своєї
торби i з пращею в руках став наближатися до филистим- ляни-
на. Велетень смiливо вийшов назустрiч, гадаючи, що побачить
одного з наймогутнiших воїнiв Iзраїлю. Його зброєносець йшов
перед ним, а сам вiн мав такий вигляд, нiби наперед смакував
перемогу. Пiдiйшовши ближче, Голiят побачив усього-навсього
пiдлiтка, котрого називали хлопчиком через його юний вiк.
Обличчя Давида пашiло здоровим рум’янцем, а вiдсутнiсть
вiйськових обладункiв вигiдно пiдкреслювала його добре збу-
довану постать; однак помiж юнаком та масивними розмiрами
филистимлянина iснував помiтний контраст.

Голiят сповнився подиву й гнiву. «Чи я пес, — вигукнув вiн,
— що ти вийшов на мене з києм?» Пiсля цього вiн спрямував на
Давида потiк найжахливiших проклять вiд iменi всiх вiдомих [631]
йому богiв. Вiн кричав, глузуючи: «Ходи ж до мене, а я твоє
тiло вiддам птаству небесному та звiринi польовiй».

Давид не злякався филистимського героя. Зробивши крок
уперед, вiн сказав своєму суперниковi: «Ти йдеш на мене з
мечем i списом та ратищем, а я йду на тебе в iм’я Господа
Саваота, Бога вiйськ Iзраїлевих, якi ти зневажив. Сьогоднi
вiддасть тебе Господь у мої руки, — i я вб’ю тебе, i вiдсiчу
голову вiд твого тiла; сьогоднi ж я дам твiй труп i трупи
филистимського вiйська птаству небесному та дикiй звiринi. I
пiзнає вся земля, що є Бог у Iзраїля! I пiзнає вся ця громада,
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що Господь спасає не мечем та списом, — бо це вiйна Господа,
i Вiн вiддасть вас у нашi руки».

У голосi Давида не вiдчувалося страху, а гарне обличчя
сяяло торжеством перемоги i радостi. Цi слова, сказанi чистим,
мелодiйним голосом, були нiби пiдхопленi вiтром i луною поне-
слись до тисяч воїнiв, що вишикувались до бою. Гнiв Голiята
не знав меж. У своїй лютi вiн зiрвав шолом, який захишав
йому чоло, i несамовито розлючений кинувся на суперника.
Син Єссеїв був готовий зустрiти ворога. «Коли филистимлянин
рушив i, йдучи, наближався до Давида, юнак швидко вибiг
iз лав назустрiч филистимляниновi. I сягнув Давид рукою до
торби, взяв звiдти камiнь, метнув ним iз пращi — i влучив
филистимлянину у чоло його. Камiнь застряв йому в чолi, i вiн
упав обличчям своїм на землю».

Бойовi ряди двох армiй завмерли вiд подиву. Усi були впев-
ненi, що Давид загине, але, коли в повiтрi зi свистом просвистiв
камiнь i влучив у цiль, вони побачили, як могутнiй Голiаф за-
тремтiв i простягнув вперед руки, нiби його зненацька вразила
слiпота. Велетень захитався i, як зрубаний дуб, повалився на
землю. Давид не чекав нi хвилини. Вiн вискочив на розпростер-
те тiло филистимлянина i обома руками вхопився за важкий
меч Голiята. Хвилиною ранiше велетень вихвалявся, що цим
мечем вiдiтне голову юнаковi й викине його тiло небесному
птаству. Тепер цей меч був пiднесений у повiтрi i — голова
богозневажника скотилася з плечей; iзраїльський табiр напов-
нився криками радостi.[632]

Охопленi жахом филистимляни в панiцi кинулися тiкати.
Крики iзраїльських воїнiв, що переслiдували втiкаючих воро-
гiв, луною прокотилися серед гiрських вершин; филистимлян
переслiдували до долини i ворiт Екрона. I вкрили трупи фили-
стимлян дорогу аж до Шаараїа, Ната, Екрона... I повернулися
Iзраїлевi сини з гонитви за филистимлянами та й пограбували
їхнi намети. «А Давид узяв голову филистимлянина i принiс її
до Єрусалима, а зброю його склав у своєму наметi».[633]



Роздiл 64. Давид-утiкач

За основу цього роздiлу взято першу Книгу Самуїла, роздiли
18-22

Пiсля перемоги над Голiятом Саул узяв Давида до себе, не
дозволивши йому повернутися до батькiвського дому. I сталося
так, що «серце Йонатана прихилилося до серця Давидового,
— i полюбив його Йонатан, як свою душу». Йонатан i Давид
уклали мiж: собою угоду, що будуть як брати, i царський син
«зняв iз себе плаща, що був на ньому, i дав його Давидовi, а
також вiйськовий одяг i усе, — аж до меча свого, лука i пояса
свого». На Давидовi лежала велика вiдповiдальнiсть, однак вiн
залишався скромним i завоював любов не тiльки народу, а й
царської сiм’ї.

«I ходив Давид скрiзь, куди лише посилав його Саул, дi-
яв мудро, так що настановив його Саул над своїм вiйськом».
Давид вiдзначався розважливiстю i вiрнiстю; було очевидно,
що благословення Боже спочивало на ньому. Iнодi Саул усвi-
домлював свою неспроможнiсть правити Iзраїлем, вiдчуваючи,
що його царство знаходилося б у бiльшiй безпецi, якби вiн мав
пiдтримку людини, котра керується Господнiми вказiвками.
Саул надiявся, що взаємостосунки з Давидом захищатимуть
його. Оскiльки Давид користувався милiстю i прихильнiстю
Господа, а також Його захистом, то присутнiсть юнака стала б
охороною для Саула в час бойових дiй.

Нiщо iнше, як Боже Провидiння звело Давида iз Саулом.
Становище Давида при царському дворi давало йому змогу [634]
увiйти в курс справ i тим самим приготуватися до майбутньої
великої дiяльностi, а також завоювати довiр’я народу. Злигоднi
й труднощi, що випали на його долю через ворожнечу Саула,
навчили його усвiдомлювати залежнiсть вiд Бога i повнiстю
покладатися на Нього. Дружба Йонатана й Давида також була
Провидiнням Божим, щоб зберегти життя майбутньому пра-
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вителевi Iзраїлю. У всьому цьому Бог здiйснював Свої добрi
намiри щодо Давида i iзраїльського народу.

Однак Саул не довго виявляв прихильнiсть до Давида. Ко-
ли Саул i Давид поверталися пiсля бою з филистимлянами,
«повиходили жiнки зо всiх Iзраїлевих мiст, — щоб спiвати i
танцювати назустрiч царевi Сауловi пiд звуки бубнiв, iз радi-
стю, та з цимбалами». Однi з них спiвали: «Саул побив тисячi»,
— а iншi, пiдхопивши мелодiю, додавали: «а Давид — десятки
тисяч!» Демон ревнощiв увiйшов у серце царя. Вiн розсер-
дився через те, що iзраїльськi жiнки у своїй пiснi вихваляли
Давида бiльше, нiж його. Замiсть того, щоб придушити в собi
заздрiсть, вiн, являючи свою слабкiсть, вигукнув: «Давидовi
дали десятки тисяч, а менi тiльки тисячi, — йому бракує ще
тiльки царювання!»

Великим недолiком Саула було те, що вiн любив, аби його
хвалили. Ця риса справляла домiнуючий вплив на його дiї
й думки; усе навколо свiдчило про його жадобу похвали i
самозвеличення. У визначеннi того, що є правильним, а що
помилковим, Саул керувався досить низькими стандартами
— схваленням народу. Нiхто не може перебувати в безпецi,
якщо намагається догодити людям, не шукаючи перш за все
Божого схвалення. Саул постiйно мрiяв бути першим в очах
народу, i коли жiнки спiвали похвальну пiсню, у царя виникло
тверде переконання в тому, що Давид завоює серця народу i
царюватиме замiсть нього.

Саул вiдчинив своє серце перед духом ревнощiв, який отру-
їв його душу. Незважаючи на слова пророка Самуїла про те,
що Бог виконає все, що намiтив, i нiхто не зможе перешкоди-
ти Йому, цар своєю поведiнкою довiв, що не мав правдивого
знання щодо планiв i Божої сили. Воля iзраїльського царя чи-
нила опiр волi Безмежного. Керуючи iзраїльським царством,
Саул не навчився керувати собою. Вiн доз- воляв почуттям[635]
заволодiвати його розумом, поки, врештi- решт, його охопила
нестямна лють. У приступi гнiву Саул був готовий вiдiбрати
життя у кожного, хто наважився протистати його волi. Пiсля
такого приступу шаленства вiн впадав у депресiю, вiдчуваючи
презирство до самого себе, а докори сумлiння напосiдали на
його душу.



Давид-утiкач 617

Саул любив слухати, як Давид грає на арфi; здавалося, що
в такi хвилини злий дух на деякий час залишав царя. Та одного
разу, коли юнак спiвав перед ним похвальнi гiмни Боговi пiд
акомпанемент солодких звукiв арфи, Саул раптом кинув списа
у спiвака, маючи намiр убити його. Бог врятував Давида, i вiн
неушкодженим втiк вiд гнiву знавiснiлого царя.

Однак ненависть Саула до Давида зростала, вiн все ре-
тельнiше шукав нагоди позбавити юнака життя, але жоден
злочинний намiр, спрямований проти Божого помазаника, не
мав успiху. Саул повнiстю опинився пiд владою нечистого
духа, який управляв ним, в той час як Давид покладався на
могутнього Порадника i сильного Визволителя. «Страх Госпо-
днiй — початок премудростi» (Прип.9:10), i Давид постiйно
молився Боговi, щоб Вiн допомiг йому ходити перед Ним у
непорочностi.

Бажаючи звiльнитися вiд присутностi суперника, цар «вiд-
далив його вiд себе i настановив тисячником... А весь Iзраїль та
Юда любили Давида». Народ швидко зрозумiв, що Давид — тя-
мущий чоловiк i довiренi йому справи вирiшує розумно i вмiло.
Поради юнака свiдчили про те, що вiн, дiйсно, мудра та обачна
людина, на яку можна покластися, тодi як судження Саула iнодi
виявлялися ненадiйними, а його рiшення — нерозважливими.

Хоча Саул завжди шукав можливостi знищити Давида, але
разом з тим боявся його, оскiльки було очевидним, що Господь
перебував з юнаком. Непорочнiсть Давида викликала гнiв царя;
монарховi здавалося, що його життя i присутнiсть служать для
царя докором, оскiльки, порiвняно з Давидом, його власний
характер виглядав дуже непривабливо. Заздрiсть зробила Саула
нещасним, наражаючи на небезпеку його скромного слугу. [636]

Яке ж невимовне лихо спричинює в нашому свiтi ця недо-
бра риса характеру! Та сама ворожнеча, яка пiдбурювала Каїна
повстати проти Авеля через те, що дiла брата були праведними
i Бог вшанував його, а його дiла — лихими i Господь не мiг
поблагословити їх, оселилась i в серцi Саула. Заздрiсть — це
плiд гордостi, i, якщо її виношувати в серцi, вона призведе
до ненавистi i, врештi-решт, до помсти та вбивства. Сатана
виявив свiй характер, викликаючи лють Саула проти того, хто
не заподiяв йому жодного зла.
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Цар пильно стежив за Давидом, сподiваючись спiймати його
на якомусь необдуманому вчинку, що послужило б приводом
його опали. Саул вiдчував, що не матиме спокою, доки не
позбавить юнака життя, i водночас розумiв: такий лихий вчинок
не користуватиметься схваленням народу. Вiн розставив пастку
для Давида, спонукаючи його ще з бiльшим запалом провадити
вiйну з филистимлянами, обiцяючи як нагороду за мужнiсть
— шлюб зi своєю найстаршою донькою. На таку пропозицiю
Давид скромно вiдповiв: «Хто я i яке життя моє та рiд мого
батька в Iзраїлi, щоб бути зятем царя?»

Саул довiв свою нещирiсть, вiддавши царiвну замiж за
iншого.

Прихильнiсть, з якою ставилася до Давида Мелхола — най-
молодша Саулова донька — надала царевi iншу можливiсть,
щоб скласти змову проти свого суперника. Юнаковi була обiця-
на рука Мелхоли за умови, якщо вiн завдасть поразки i знищить
певну кiлькiсть ворогiв Iзраїлю. «Саул думав тим зробити так,
щоб Давид попав у руки филистимлян», але Бог зберiг Свого
слугу. Давид повернувся переможцем з поля бою, щоб стати
зятем царя. «Мелхола, Саулова дочка, покохала його», i роз-
лючений цар побачив, що усi його iнтриги привели лише до
звеличення того, кого вiн мав намiр знищити. Вiн все бiльше
переконувався, що Давид є саме тим чоловiком, про якого Го-
сподь сказав, що вiн кращий за нього, i який буде царювати над
Iзраїлем замiсть нього. Скинувши з себе маску, Саул наказав
Йонатану та слугам свого двору позбавити життя того, кого
вiн ненавидiв.[637]

Йонатан вiдкрив Давидовi намiр царя i звелiв йому схо-
ватися, доки вiн не вблагає батька помилувати визволителя
Iзраїлю. Йонатан нагадав царевi про все, що зробив Давид, аби
зберегти честь i життя iзраїльтян, i попередив, що на вбивцю
того, котрого Бог використав, щоб розiгнати їхнiх ворогiв, впа-
де страшна вина. Цi слова вплинули на сумлiння царя, i його
серце пом’якшало. I Саул присягнув: «Як живий Господь, — не
буде вiн убитий!» Давида привели до Саула, i вiн служив йому,
як i ранiше.

Знову розпочалася вiйна помiж iзраїльтянами й филистим-
лянами, i Давид попровадив своє вiйсько проти ворогiв. Євреї
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здобули велику перемогу i вихваляли Давида за мудрiсть та
героїзм. Це розбудило в Саулi колишню ненависть. Одного
разу, коли молодий чоловiк грав перед царем i мелодiйнi звуки
його арфи наповнювали палац, Саул, впавши в гнiв, жбурнув у
Давида списа, сподiваючись прибити музиканта до стiни, але
Господнiй ангел вiдхилив смертоносну зброю. Давид врятував-
ся i втiк до свого дому. Саул послав своїх людей, наказавши їм
схопити Давида вранцi, як вiн буде виходити з дому, i вбити.

Однак Мелхола попередила Давида про намiр батька. Вона
благала його сховатися, щоб врятувати собi життя, i допомо-
гла спуститися йому через вiкно, даючи можливiсть утекти.
Давид утiк до Самуїла в Раму, i пророк, не лякаючись гнiву
царя, прийняв втiкача. Якою мирною оселею був дiм Самуїла
порiвняно з царським палацом! Тут, серед оточуючих пагорбiв,
шанований Господнiй слуга продовжував своє служiння. З ним
проживали кiлька пророкiв, якi осягали Божу волю та з благо-
говiнням прислухалися до повчань Самуїла. Якi ж дорогоцiннi
уроки засвоїв Давид вiд учителя Iзраїлю! Давид вважав, що
Сауловi загони не отримають наказу вдиратися у це священне
мiсце, але для царя, розум якого потьмарився i привiв його до
вiдчаю, не залишилося вже нiчого святого. Спiлкування Давида
з Самуїлом викликало в царя ревнощi, адже той, кого увесь
Iзраїль шанував як Божого пророка, своїм впливом сприяв
успiховi його суперника. Довiдавшись, де переховується Давид,
Саул послав слуг, щоб тi привели його до Гiв’ї, де вiн збирався
здiйснити свiй кривавий задум. [638]

Посланцi вирушили в дорогу, сподiваючись позбавити Да-
вида життя, але Той, Котрий сильнiший вiд Саула, керував
ними. Їх перестрiли невидимi ангели, як це трапилося колись
з Валаамом, коли той iшов проклясти Iзраїль. Посланцi Сау-
ла почали пророкувати про те, що трапиться у майбутньому,
звiщаючи славу та велич Єгови. Таким чином Бог вiдвернув
гнiв людини i виявив Свою силу стримувати зло, оточивши
водночас Свого слугу ангельською охороною.

Вiстка про це дiйшла до Саула, котрий нетерпляче чекав,
коли Давид опиниться в його руках, але замiсть того, щоб
вiдчути Божий докiр, вiн ще бiльше розгнiвався i послав iнших
слуг. Цими також опанував Божий Дух, i вони, пророкуючи,
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приєдналися до перших. На третiй раз цар знову посилає по-
сланцiв, але, коли вони прийшли до пророкiв, божественна
сила зiйшла на них i вони також почали пророкувати. Тодi
Саул вирiшив пiти сам, оскiльки люта ворожнеча довела йо-
го до нестями. Вiн твердо вирiшив не чекати iншої нагоди i
не думати про жоднi наслiдки, а при першiй же можливостi
власноручно вбити Давида.

Але по дорозi Саула зустрiв Божий ангел, який справив
на нього свiй вплив. Божий Дух тримав Саула в Своїй владi;
вiн iшов, пiдносячи молитви Боговi, пророкуючи та спiваючи
святi гiмни. Вiн пророкував про прийдешнього Месiю — Ви-
зволителя свiту. Прийшовши в Раму до пророка, Саул зняв
верхнiй одяг — знак свого царського сану i, перебуваючи пiд
впливом божественного Духа, лежав той день та цiлу нiч пе-
ред Самуїлом i його учнями. Народ приходив звiдусiль, щоб
побачити дивну перемiну, що вiдбулася з царем. Вiстка про це
рознеслася по всiй країнi. Тому знову, вже перед самим кiнцем
його царювання в Iзраїлi народилося прислiв’я, що й Саул в
пророках.

I знову гонитель зазнав поразки. Вiн запевняв Давида, що
настроєний мирно, але Давид не вiрив у розкаяння царя i,
скориставшись нагодою, утiк, доки настрiй царя знову не змi-
нився. Давид переживав сердечнi муки i палко бажав ще раз
побачитися зi своїм другом Йонатаном. Переконаний у своїй
невинностi, вiн знайшов царського сина i звернувся до ньо-
го зi зворушливими словами. «Що я зробив? — запитав вiн.[639]
— Яка провина моя й який мiй грiх перед батьком твоїм, що
вiн шукає моєї душi?» Йонатан повiрив, що його батько змiнив
своє ставлення до Давида i вже не має намiру позбавити його
життя. I сказав до нього Йонатан: «Нiколи такого не буде! Ти
не помреш! Батько мiй не робить жодної справи, великої чи
малої, поки не вiдкриє менi. Чому мiй батько мав би крити
вiд мене цю справу? Це неможливо!» Пiсля такого чудового
вияву Божої сили Йонатан не мiг повiрити, що батько все ще
бажає заподiяти Давидовi зло, оскiльки це було б явним пов-
станням проти Бога. Але йому не вдалося переконати Давида.
З надзвичайною серйознiстю вiн сказав Йонатановi: «Як живий
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Господь i як жива душа твоя, — мiж мною та смертю не бiльше
кроку».

Кожного новомiсяччя в Iзраїлi вiдзначалось релiгiйне свято.
Це свято мало мiсце наступного дня пiсля розмови Давида з
Йонатаном, i обидва молодi чоловiки повиннi були з’явити-
ся до царського двору. Але Давид побоювався прийти, i було
вирiшено, що вiн пiде вiдвiдати своїх братiв до Вифлеєма.
Повернувшись звiдти, Давид мав сховатися у полi неподалiк
вiд мiсця гостини i впродовж трьох днiв не з’являтися перед
царем, а Йонатан спостерiгатиме, яке враження це справляє на
Саула. Якщо, вiн поцiкавиться мiсцем перебування сина Єссе-
євого, тодi Йонатан скаже, що той пiшов у дiм свого батька,
щоб бути присутнiм пiд час жертвоприношення. Якщо цар не
розгнiвається, а вiдповiсть: «Добре!», — Давид зможе безпечно
повернутися до царського двору. Але якщо його вiдсутнiсть ви-
кличе гнiв царя, тодi питання вирiшиться однозначно: Давидовi
доведеться зникнути.

Першого дня учти цар не спитав про Давида, але, коли його
мiсце виявилося вiльним i на другий день, вiн поцiкавився:
«Чому не прийшов на хлiб Єссеїв син i вчора, i сьогоднi?» I
вiдповiв Йонатан Сауловi: «Дiйсно, попросився Давиду мене
пiти у Вифлеєм. Вiн говорив: вiдпусти мене, бо в нас у мiстi
родинна жертва i запросили мене брати мої. А тепер, якщо
знайшов я милiсть в очах твоїх, дозволь менi пiти i вiдвiдати
братiв моїх. Тому й не прийшов вiн до царського столу». [640]

Почувши цi слова, Саул сповнився нестямної лютi. Вiн
об’явив, що доки Давид живий, Йонатан не зiйде на престол
Iзраїлю, i вимагав негайно послати за Давидом, щоб позбавити
його життя. Йонатан знову заступився за свого друга, благаючи:
«Чому вiн має бути убитий? Що вiн зробив?» Це благання ще
бiльше розпалило сатанинську лють царя, i списа, призначеного
Давидовi, вiн жбурнув у власного сина.

Засмучений i обурений, царський син пiшов i бiльше не
з’являвся пiд час гостини. З тяжким серцем вирушив вiн у
призначений час до того мiсця, де Давид мав дiзнатися про
царський намiр щодо себе. Впавши один одному на груди,
друзi гiрко ридали. Страшний гнiв царя кинув тiнь на життя
молодих людей, i їхня скорбота була невимовно тяжкою. Коли
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вони розлучалися, щоб пiти кожний своєю дорогою, у душу
Давида запали останнi слова Йонатана: «Iди з миром! А що
заприсягнися ми обоє в Господнє їм’я, то нехай Господь буде
свiдком мiж мною та мiж тобою, i мiж потомством моїм та
потомством твоїм повсякчасно».

Царський син повернувся до Гiв’ї, а Давид пiшов до Нова
— мiста, що знаходилося на вiдстанi декiлькох миль i також
належало племенi Венiямина. Сюди з Шiло була перенесена
Скинiя, тут служив первосвященик Ахiмелех. Давид розумiв,
що йому залишається шукати сховища лише у Божого слу-
ги. Священик здивовано глянув на Давида, який, поспiшаючи,
зовсiм один, стривожений i сумний, прийшов до нього. Вiн
поцiкавився, що привело його сюди. Молодий чоловiк, котрий
постiйно боявся, щоб його не спiймали, вдався до обману.
Давид сказав священиковi, що цар послав його з таємним до-
рученням, яке необхiдно негайно виконати. Цим вiн виявив
недовiр’я до Бога, i його грiх став причиною смертi первосвя-
щеника. Якби Давид розповiв йому всю правду, Ахiмелех знав
би, як йому поводитися, щоб врятувати своє життя. Бог вима-
гає, щоб правдивiсть була вiдмiнною рисою Його народу навiть
пiд час найбiльшої небезпеки. Давид попросив у священика
п’ять хлiбiв. Божий муж не мав нiчого, окрiм священних хлiбiв,
але Давидовi вдалося заспокоїти його сумлiння й отримати хлiб
для вгамування голоду.[641]

Тепер виникла нова небезпека. Доег — провiдник Саулових
пастухiв, який прийняв єврейське вiросповiдання, знаходився
того дня на мiсцi поклонiння, приносячи свої обiтницi. Поба-
чивши цього чоловiка, Давид вирiшив негайно шукати для себе
iншого притулку, роздобувши при цьому зброю на випадок,
якщо доведеться захищати себе. Вiн попросив у Ахiмелеха
меча; той вiдповiв, що має тiльки меч Голiята, який зберiгався
у Скинiї як релiквiя. Давид вiдповiв: «Такого iншого не знайти,
— дай його менi».

Смiливiсть повернулась до нього, як тiльки до його рук по-
трапив меч, яким вiн колись вiдрубав голову филистимського
велетня. Давид утiк до Ахiша — царя гатського, бо розумiв, що
для нього безпечнiше перебувати серед ворогiв свого народу,
нiж у володiннях Саула. Але Ахiша повiдомили, що Давид був
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саме тим чоловiком, котрий декiлька рокiв тому вбив фили-
стимського героя. Таким чином, той, хто шукав притулку серед
ворогiв Iзраїлю, опинився у великiй небезпецi. Але, вдаючи iз
себе божевiльного, вiн обдурив своїх ворогiв i таким чином
врятувався.

Першою помилкою Давида було недовiр’я, яке вiн виявив
до Бога у Новi, а другою — обман Ахiша. Давид мав бла-
городний характер, i завдяки своїм моральним чеснотам вiн
завоював прихильнiсть народу, але пiд час випробування його
вiра похитнулась i далася взнаки людська слабкiсть. У кожнiй
людинi вiн вбачав шпигуна i зрадника. У критичну хвилину,
коли Давид з непохитною вiрою дивився на Бога, вiн перемог
филистимського героя. Вiн вiрив у Бога i виступив у Його Iм’я.
Але пiд час переслiдувань та гонiнь розгубленiсть i вiдчай
майже закрили вiд його погляду Небесного Отця.

Однак це випробовування навчило Давида мудростi; вiн
усвiдомив власну слабкiсть i необхiднiсть постiйної залежностi
вiд Бога. О, яким дорогоцiнним є приємний вплив Божого Духа
на пригнiченi, зневiренi душi; вiн пiдбадьорює малодушних,
змiцнює слабких, дає мужнiсть i допомогу Господнiм слугам
пiд час випробувань! О, якого Бога ми маємо! Вiн виявляє
милiсть до грiшних, терпiння та спiвчуття у час лиха або
великого горя. [642]

Кожна невдача, що її зазнають Божi дiти, трапляється через
брак вiри. Коли темрява огортає душу, коли ми прагнемо свiтла
i мудрого керiвництва, спрямуймо свiй погляд догори, де за
темрявою сяє свiтло. Давид нi на хвилину не повинен був ви-
являти недовiр’я до Бога. Вiн мав причину надiятися на Нього,
адже вiн був Господнiм помазаником, якого пiд час небезпеки
охороняли Божi ангели. Достатньо смiливий, щоб звершувати
великi дiла, Давид — якби тiльки йому вдалося пiднятись над
своїм важким положенням, довiряючись великiй Божiй силi,
— отримав би мир навiть серед смертної тiнi. Давид мiг би
з упевненiстю повторяти Господню обiтницю: «Бо зрушаться
гори й пагорби захитаються, та милiсть Моя не вiдiйде вiд тебе
i Заповiт Мого миру не захитається» (Iсая 54:10) i залишатися
спокiйним.
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Серед юдейських гiр Давид знайшов притулок вiд переслi-
дувань Саула. Вiн сховався в Адулламськiй печерi, в якiй мiг би
розмiститись навiть невеличкий загiн i протистояти численнiй
армiї.

«Довiдавшись про це, його брати та уся його родина при-
йшли до нього туди». Родина Давида не могла почуватися в
безпецi, знаючи, що у будь-який час необгрунтованi пiдозри
Саула можуть впасти на них лише з тiєї причини, що вони були
родичами Давида. Тепер вони зрозумiли те, що повинен був
зрозумiти увесь Iзраїль, а саме: Бог вибрав Давида майбутнiм
правителем Свого народу, i вони вiрили, що перебуватимуть
у бiльшiй безпецi з ним, втiкачем, який сховався у вiдлюднiй
печерi, нiж залишаючись у владi божевiльного вiд ревнощiв
царя.

В Адулламськiй печерi всiх членiв родини об’єднувала
любов i взаєморозумiння. Син Єссея мiг спiвати пiд звуки
арфи: «Глядiть, як добре i як любо, коли брати живуть укупi!»
(Псал. 132:1). Вiн зазнав гiркоти недовiр’я вiд рiдних братiв,
тому злагода, що прийшла на змiну колишнiй ворожнечi, тепер
тiшила серце вигнанця. Саме тут Давид склав 56-й псалом.

Не минуло багато часу, як до Давида приєдналися й iншi
люди, котрi бажали звiльнитися вiд деспотизму царя. Було
чимало таких, якi втратили вiру в правителя Iзраїлю,оскiль- ки[643]
бачили, що Господнiй Дух вже давно покинув його. «I кожен
пригноблений, усi заборгованi та усi незадоволенi приходили
до Давида, i вiн став їхнiм ватажком. I було з ним близько
чотирьох com чоловiк». Таким чином Давид заснував невеличке
царство, де панував порядок i дисциплiна. Але навiть у цьому
сховищi серед гiр вiн не почував себе у безпецi, оскiльки
надходили постiйнi вiдомостi про те, що цар не вiдмовився вiд
свого кривавого задуму.

Знайшовши притулок для своїх батькiв у Моавського царя i
дiзнавшись вiд Господнього пророка про небезпеку, що чатува-
ла на нього, вiн втiк зi свого таємного сховища до лiсу Херет.
Досвiд, який ранiше отримав Давид, не пройшов для нього
даремно. Бог провiв його через сувору життєву школу, щоб вiн
мiг стати не тiльки мудрим воєначальником, а й справедливим
i милостивим царем.



Давид-утiкач 625

Разом зi своїми людьми вiн готувався до виконання справи,
яку Саул через свою злочинну пристрасть i нерозважливiсть
був цiлком неспроможний здiйснити. Люди не можуть нехтува-
ти Божими порадами i водночас зберiгати спокiй та мудрiсть,
якi допомагають дiяти справедливо i виважено. Не iснує безум-
ства, жахливiшого i безнадiйнiшого, нiж керуватися людською,
а не Божою мудрiстю.

Саул мав намiр спiймати Давида в Адулламськiй печерi,
але коли стало вiдомо, що вiн залишив це сховище, цар дуже
розгнiвався. Втеча Давида залишалася для Саула таємницею.
Вiн мiг пояснити це тiльки зрадою котрогось зi своїх людей,
якi повiдомили сина Єссеєвого про наближення царя i його
намiри.

Саул запевняв своїх радникiв, що проти нього складено
змову, i обiцяв їм багатi подарунки та високе становище, якщо
вони вкажуть йому тих, якi заприязнилися з Давидом. Доег
iдумеянин став зрадником. Спонукуваний честолюбством, жа-
дiбнiстю i ненавистю до священика, котрий докоряв йому за
грiхи, Доег розповiв про вiдвiдини Давидом Ахiмелеха, викла-
даючи справу в такому свiтлi, щоб викликати гнiв Саула проти
Божого мужа. Цей зловмисний язик, запалений вiд геєнни, про-
будив у серцi Саула найнижчi пристрастi. Знавiснiлий вiд лютi,
вiн оголосив, що вся родина священика повинна бути знище- [644]
на. I жахливий вирок було виконано... Не лише Ахiмелех, а й
члени родини його батька — «вiсiмдесят п’ять осiб, що носили
лляний ефод», за наказом царя були вбитi рукою Доега.

«А Нов, священиче мiсто, вигубив мечем, — чоловiкiв i жi-
нок, дiтей i немовлят, волiв, ослiв, овець — усе знищив вiстрям
меча». Ось на що виявився здатним Саул, опинившись у владi
сатани. Коли Бог сказав, що чаша беззаконня амаликитян пере-
повнилася, i наказав Сауловi повнiстю знищити їх, вiн вважав
себе надто милосердним, щоб виконати божественний вирок, i
пощадив приречених на знищення. А тепер, без Божого наказу,
пiд керiвництвом сатани, вiн був здатний вбити Господнiх свя-
щеникiв i знищити усiх мешканцiв Нова. Ось яка зiпсованiсть
людського серця, що вiдмовилось вiд Божого керiвництва.

Цей нелюдський вчинок Саула викликав жах в усьому Iзра-
їлi. Нiхто iнший, як цар, котрого вони самi обрали, вчинив
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цей злочин, наслiдуючи звичаї царiв iнших народiв, котрi не
боялися Бога. Ковчег залишався в iзраїльтян, але священики, до
яких вони зверталися зi своїми питаннями, були вбитi мечем.
Чого ж чекати далi?[645]



Роздiл 65. Великодушнiсть Давида

За основу цього роздiлу взято першу Книгу Самуїла, роздiл
22:20-27

Пiсля того як Господнi священики були по-звiрячому вбитi
Саулом, один iз синiв Ахiмелеха на iм’я Евiятар втiк до Давида.
Вiн розповiв Давидовi, що Саул повбивав Господнiх священи-
кiв. Тодi Давид сказав Евiятаровi: «Я знав це ще того дня, коли
iдумеянин Доег був там, що вiн напевне розповiсть Сауловi. Я
став причиною загибелi всiх душ дому твого батька! Зостанься
ж зi мною, не бiйся, бо той, хто шукатиме твоєї душi, шукатиме
й душi моєї. Ти будеш пiд моєю охороною».

Давид, переслiдуваний царем i далi, не знаходив мiсця, де
почував би себе спокiйно та безпечно. У Кеїлi його хоробрi
воїни врятували мешканцiв мiста вiд филистимського полону,
але навiть там, серед звiльнених ним людей, вони не були у
безпецi. З Кеїла вони вирушили до пустелi Зiф.

У той час, коли в життi Давида було так мало приємних
хвилин, для нього великою радiстю став несподiваний прихiд
Йонатана, котрий, дiзнавшись про мiсце перебування Давида,
вiдвiдав його. Якими ж дорогими були цi хвилини спiлкування
для двох друзiв! Вони розповiдали один одному про все, чого
їм довелося зазнати; i Йонатан пiдбадьорив Давида, говорячи:
«Не бiйся, бо не знайде тебе рука мого батька Саула! I ти будеш
царювати над Iзраїлем, а я буду твоїм заступником. Це знає й
батько мiй Саул». В розмовi про чудовi дiла, якi Бог вчинив для
Давида, зацькований утiкач отримав велике пiдбадьорення. «I [646]
вони обидва склали умову перед Господом. I залишився Давид
у лiсi, а Йонатан пiшов до свого дому».

Пiсля вiдвiдин Йонатана Давид знаходив пiдбадьорення для
своєї душi у похвальних пiснях, супроводжуючи спiв грою на
арфi:

627



628 Патрiархи i пророки

«Я надiюсь на Господа, —
як же кажете ви до моєї душi:

«Вiдлiтай ти на гору свою,
немов птах?»

Бо ось нечестивi натягають луки,
мiцно ставлять стрiли свої на тятиви,

щоб iз засiдки правих серцем стрiляти.
Як основи зруйновано, —

що тодi праведний зробить?
Господь у святiм Своїм храмi,

Господь — престол Його на небесах,
бачать очi Його, повiки Його випробовують

людських синiв!
Господь випробовує праведного,

а нечестивого й того, хто любить насильство,
ненавидить душа Його!»

(Псал.11:1-5)

Зiфеяни — мешканцi тiєї дикої мiсцевостi, куди прийшов
Давид з Кеїла, послали сказати Сауловi до Гiв’ї, що вони
знають, де переховується Давид i можуть привести туди царя.
Але Давид, якого попередили про їхнi намiри, пiшов звiдти,
знайшовши сховище в горах помiж Маоном i Мертвим морем.

I знову Саул отримав вiстку: «Ось, Давид у пустелi Ен-
Гедi». I взяв Саул вибраних з усього Iзраїлю воякiв, i пiшов

шукати Давида та його людей в горах, де живуть дикi кози.
У Давида було лише 600 чоловiк, тодi як Саул вийшов проти
нього з вiйськом, що налiчувало 3000 воїнiв. У вiдлюднiй печерi
Єссеїв син i його люди чекали вказiвок вiд Бога, як їм дiяти
далi. Пiдiймаючись у гори, Саул звернув у бiк i один увiйшов до
печери, де переховувався Давид зi своїм загоном. Побачивши
це, люди Давида почали намовляти свого начальника вбити
Саула. Цар потрапив тепер до їхнiх рук, i вони розцiнювали це[647]
як незаперечний доказ того, що Сам Бог вiддав їм ворога, аби
знищити його. Давид був спокушуваний погодитися з такою
думкою, але голос сумлiння промовляв до нього: «Не торкайся
помазаника Господнього».
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Люди Давида, котрi аж нiяк не могли погодитись на те, щоб
вiдпустити Саула з миром, нагадали своєму начальнику Божi
слова: «Ось Я даю ворога твого в твою руку, i ти зробиш йому,
як буде добре в твоїх очах». Давид встав i непомiтно вiдтяв
полу Саулового плаща. Та сумлiння докоряло йому пiзнiше
навiть за те, що вiн зiпсував царський одяг.

Саул встав i вийшов з печери, щоб продовжити пошуки,
коли зненацька почув слова, якi приголомшили його: «Пане
мiй, царю!» Вiн озирнувся, щоб подивитися, хто звертається до
нього, — i, о диво, це був син Єссеїв — муж, якого вiн давно вже
бажав схопити й убити. Давид поклонився царевi, визнаючи
тим самим, що вiн визнає його паном. Потiм Давид звернувся
до Саула з такими словами: Навiщо ти слухаєш слiв тих, котрi
кажуть, що Давид хоче тобi зла? Дивися, ось сьогоднi ти бачив,
що Господь видав тебе у мої руки в печерi. I радили менi вбити
тебе, та я пощадив тебе, сказавши: «Не пiднiму своєї руки на
мого пана, бо вiн — помазаник Господнiй! Подивися, батьку
мiй, ось у мене в руцi частина поли плаща твого. Як бачиш, я
вiдрiзав частину поли плаща твого, а тебе не вбив. Зрозумiй,
що я не мислю тобi зла, анi зради, я не згрiшив проти тебе, а
ти чигаєш, щоб погубити душу мою?»

Почувши такi слова, Саул був вражений, бо не мiг запере-
чити їхньої щиростi. Вiн був глибоко зворушений вiд однiєї
думки про те, що перебував у повнiй владi мужа, котрого хотiв
позбавити життя. Давид стояв перед ним, щирий у своїй не-
винностi. Зм’якшившись, Саул вигукнув: «Чи не твiй це голос,
сину мiй Давиде?» I пiдняв Саул голос свiй та й заплакав. I
сказав вiн до Давида: «Справедливiший ти вiд мене, бо ти
робив менi добро, а я вiдплатив тобi лихом... Чи чувано, щоб
хтось, зустрiвши свого ворога, вiдпустив його доброю доро-
гою? Нехай Господь вiдплатить тобi добром за те, що ти зробив
менi сьогоднi. А тепер я знаю, що ти, дiйсно, будеш царем i [648]
укрiпиться в руцi твоїй Iзраїлеве царство». I Давид склав умову
з Саулом, що коли це станеться, вiн милостиво поведеться з
домом Саула i не вигубить потомства його.

Знаючи з минулих досвiдiв, на що здатний Саул, Давид
не повiрив запевненням царя i не сподiвався, що це каяття
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буде тривалим. Тому, коли Саул повернувся додому, Давид
залишився у своїй гiрськiй фортецi.

Часом ворожнеча, яку виношують проти Божих слуг тi,
що вiддалися у владу сатани, поступається мiсцем примирен-
ню i почуттю прихильностi, але ця перемiна не завжди буває
тривалою. Пiсля того як зловмисники зроблять або скажуть
щось лихе на слуг Господнiх, ними iнколи опановує пере-
конання, що вони неправi. Дух Господнiй бореться з ними;
вони впокорюють свої серця перед Богом i тими, чию репу-
тацiю намагалися зiпсувати; такi люди можуть навiть змiнити
ставлення до них. Однак проходить час i вони знову й знову
починають прислуховуватись до навiювань лукавого; колишнi
сумнiви вiдроджуються, ворожнеча, яка на певний час затихла,
прокидається, i вони беруться за ту саму роботу, в якiй колись
каялися i яку на деякий час залишили. Знову вони говорять
погане, звинувачуючи та засуджуючи найжорстокiшим чином
тих, перед ким так щиро каялись. У таких випадках сатана
може використати цi душi з набагато бiльшим успiхом, нiж
ранiше, тому що вони вiдкинули значно бiльше свiтло.

«I вмер Самуїл, i зiбрався весь Iзраїль, та й оплакував його,
i поховали його в його домi в Рамi». Смерть Самуїла була для
iзраїльського народу непоправною втратою. Великий i благо-
честивий пророк, видатний суддя помер, i горе народу було
глибоким та щирим. З раннiх днiв своєї юностi Самуїл служив
Iзраїлю чесно й справедливо. Хоча Саул й був офiцiйно ви-
знаним царем, вплив Самуїла був значно сильнiшим, оскiльки
його життя становило взiрець вiрностi, послуху i посвячення.
Писання свiдчить, що вiн судив Iзраїль у всi днi свого життя.

Порiвнюючи життя Саула з життям Самуїла, люди бачили,
якої помилки вони припустилися у своєму бажаннi мати царя,[649]
щоб нiчим не вiдрiзнятися вiд навколишнiх народiв. Багато хто
з тривогою спостерiгав за тим, як швидко закваска невiр’я та
безбожностi позначилася на станi суспiльства. Особистий при-
клад їхнього правителя справляв великий вплив, тому Iзраїль
мав серйозну пiдставу сумувати з приводу смертi Господнього
пророка Самуїла.

Народ втратив засновника та керiвника духовних шкiл, але
це ще не все. Люди втратили того, до кого звикли приходити
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зi своїми питаннями й бiдами, котрий постiйно заступався за
них перед Богом, дбаючи про добробут народу. Заступництво
Самуїла приносило їм спокiй, бо «дуже могутня ревна молитва
праведного» (Якiв 5:16). Тепер люди вiдчували, що Бог залишає
їх. Здавалося, їхнiй цар повнiстю збожеволiв; правосуддям
знехтували, а порядок перетворився на безлад.

Саме тодi, коли країна страждала вiд внутрiшнiх конфлi-
ктiв, коли спокiйна порада побожного Самуїла була, як нiколи,
необхiдна, Бог дав спочинок своєму старому слузi. Гiркими
були думки людей, коли вони дивилися на мирне мiсце його
спочинку i згадували про нерозважливiсть, якої припустилися,
вiдкидаючи правлiння того, котрий перебував у таких тiсних
стосунках з Небом, i, здавалося, зв’язував увесь Iзраїль з пре-
столом Єгови. Це Самуїл навчив їх любити Бога i коритися
Йому, але тепер, коли вiн помер, люди почували себе залише-
ними на милiсть царя, котрий об’єднався з сатаною i розлучає
народ з Богом та Небом.

Давид не мiг бути присутнiм на похованнi Самуїла, але
оплакував його так щиро й палко, як тiльки вiрний син мiг
оплакувати свого вiдданого й нiжного батька. Вiн розумiв, що
зi смертю Самуїла обривалася остання ланка, яка стримувала
дiї Саула, вiдчував, що знаходиться в бiльшiй небезпецi, нiж за
життя пророка. Доки Саул був у жалобi через смерть Самуїла,
Давид мав нагоду пiдшукати бiльш надiйне мiсце; вiн пiшов
у пустелю Паран. Саме там вiн склав 119-й i 120-й псалми.
У цих вiдлюдних, диких мiсцях, сумуючи з приводу смертi
пророка i знаючи, що цар залишається його ворогом, Давид
спiвав:

«Менi допомога вiд Господа,
що створив небо й землю! [650]

Вiн не дасть захитатися нозi твоїй,
не дрiмає твiй Сторож:

Оце не дрiмає й не спить Сторож Iзраїлiв!..
Господь стерегтиме тебе вiд усякого зла,

стерегтиме Вiн душу твою, —
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Господь стерегтиме твiй вихiд та вхiд
вiдтепер аж навiки!»

(Псал.121:2-8)

Пiд час перебування у пустелi Паран Давид i його люди обе-
рiгали вiд розбiйницьких нападiв овець та iншу худобу одного
багатiя на iм’я Навал, якому належали величезнi володiння у
тiй мiсцевостi. Хоч Навал був нащадком Калева, однак вiдомий
як чоловiк грубий i скупий.

Настав час стрижки овець, коли люди виявляли особливу
гостиннiсть. Давид i його люди мали надзвичайну потребу в
провiзiї i, за звичаєм тих часiв, син Єссеїв послав десять юнакiв
до Навала привiтати його вiд iменi їхнього пана, додавши: «Так
скажете тому, що живе багато: Мир тобi та мир дому твоєму,
i усьому, що твоє, мир! Почув я, що в тебе стрижуть овець.
Пастухи твої були з нами, — ми не кривдили їх, i нiчого в них
не пропало за увесь час перебування їх на Кармелi 4 . Запитай
своїх слуг, i вони скажуть тобi. 1 нехай знайдуть в очах твоїх
милiсть оцi молодi люди, бо святкового дня ми прийшли. Дай
же слугам твоїм та синовi твоєму Давидовi, що маєш пiд рукою
твоєю!»

Давид i його люди були надiйним захистом для Навалових
пастухiв i отар, тому тепер вони зверталися з проханням, щоб
цей багатий чоловiк дав щось зi свого достатку для задоволення
потреб людей, котрi зробили йому таку цiнну послугу. Давид i
його люди могли б самi взяти з його овець i худоби, та вони не
зробили цього. Вони повелися чесно. Однак Навал не оцiнив
їхньої добропорядностi. Вiдповiдь, яку вiн надiслав Давидовi,
свiдчила про його характер: «Хто такий Давид та хто Єссеїв
син? Сьогоднi намножилося рабiв, що втiкають вiд панiв своїх!
Невже я вiзьму свiй хлiб i воду та усе, що я зготував для своїх[651]
стрижиїв, i дам людям, про яких не знаю, звiдки то вони?»

Коли посланцi повернулися з порожнiми руками i розповiли
усе Давидовi, вiн дуже обурився. Давид наказав своїм людям
готуватися до сутички, тому що вирiшив покарати чоловiка,

4Кармель — мається на увазi не гора Кармел, а мiсцевiсть в Юдеї поблизу
гiрського мiста Маон (прим. ред.).
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котрий вiдмовив йому в тому, на що вiн мав право, додавши
до свого несправедливого вчинку ще й образу. Звичайно, таке
iмпульсивне рiшення вiдповiдало бiльше характеровi Саула,
нiж Давида, але синовi Єссея ще потрiбно було навчитися
терпiнню в школi страждань.

Пiсля того як люди Давида пiшли вiд Навала, один iз його
слуг поспiшив до дружини Навала Авiгайли i розповiв їй проте,
що трапилося. «Ось, — сказав вiн, — Давид прислав iз пустинi
посланцiв, щоб привiтати нашого пана, та вiн накинувся на
них. Тi ж люди були дуже добрi до нас, ми не були ними
покривдженi, i нiчого у нас не пропало за увесь час, коли ми
перебували з ними на полi. Вони були охороною нашою i вночi,
i вдень повсякчас, як ми пасли отари. А тепер подумай, що
маєш зробити, бо над нашим паном та усiм домом його нависла
бiда».

Не порадившись iз чоловiком i нiчого не сказавши йому про
свiй намiр, Авiгайла, взявши велику кiлькiсть провiзiї, поклала
її на ослiв i послала Давидовi пiд охороною своїх слуг, сама
ж вирушила слiдом назустрiч Давидовi та його людям. Вони
зустрiлись на пагорбi.

Авiгайла побачила Давида i поспiхом зiйшла з осла, i впала
перед Давидом долiлиць, вклонившись до землi. Потiм впала
вона до нiг його й сказала: «На менi, пане мiй, ця прови-
на!Дозволь сказати твоїй слугинi». Авiгайла звернулася до
Давида з такою шанобливiстю, нiби вiн був коронованим мо-
нархом. Якщо Навал глузливо вигукнув: «Хто такий Давид?»,
то Авiгайла назвала його «пане мiй». Люб’язними словами
вона намагалася вгамувати його почуття гнiву, заступаючись
за свого чоловiка. Позбавлена всякої гордостi та фальшi, але
сповнена мудрiстю i Божою любов’ю, Авiгайла довела, на-
скiльки вона вiддана своїй сiм’ї; ця жiнка пояснила Давидовi,
що недобрий вчинок її чоловiка аж нiяк не був особистою
образою, завданою йому навмис- не, а лише вибухом почуттiв [652]
жалюгiдної егоїстичної натури. «А тепер, мiй пане, як живий
Господь i як жива душа твоя, — Господь стримає тебе, щоб ти
не дiйшов до пролиття кровi та щоб рука твоя не чинила пiм-
сти! Нехай вороги твої стануть, як Навал, i тi, що задумують
чинити зло пановi моєму!»



634 Патрiархи i пророки

Авiгайла не привласнила собi заслугу, що саме вона стрима-
ла Давида вiд виконання його необдуманого намiру, але вiддала
славу та честь Боговi. Потiм вона запропонувала свої багатi
дари як мирну жертву для людей Давида, як нiби вона сама
завдала образи їхньому начальниковi.

«Прости ж провину слугинi своєї, — говорила вона, — бо
напевно зробить Господь моєму пановi довготривалий дiм, бо
пан мiй провадить вiйни Господнi, i несправедливостi не буде
знайдено в усi днi життя твого». Авiгайла якоюсь мiрою вказала
також Давидовi на його обов’язок. Вiн повинен був провадити
Господнi вiйни, а не мститися за особистi образи, навiть якщо
його переслiдували як зрадника. Вона продовжувала: «I хоч
пiднявся б хтось гнати тебе i шукати твоєї душi, то нехай життя
мого пана буде зв’язане у вузол живих iз Господом, Богом
твоїм... I коли Господь учинить моєму пановi все те добро,
про яке говорив щодо тебе, i постановить тебе володарем над
Iзраїлем, то хай це не буде тобi приводом до смутку серця
мого пана, що вiн пролив невинну кров, i вчинив суд власною
рукою. А коли Господь ущасливить мого пана, то ти згадай
про свою слугиню!» (1 Сам.25:29-31).

Подiбнi слова могли вийти з уст лише того, хто має дар
мудростi згори. Благочестя Авiгайли, подiбно до пахощiв квi-
тки, несвiдомо вiдбивалось на її обличчi, у словах i жестах.
Дух Божого Сина наповнював її душу. Слова жiнки, приправ-
ленi благодаттю, сповненi доброти й миру, справили небесний
вплив. Почуття Давида перемiнились на краще; вiн трепетав
вiд думки про те, якими могли би бути наслiдки його нерозва-
жливого кроку.

«Блаженнi миротворцi, бо вони будуть називатися синами
Божими» (Матв.5:9). О, якби бiльше було таких жiнок, як оця
iзраїльтянка, котрi вгамовували б почуття гнiву, стри- мували[653]
вiд нерозважливих учинкiв i вiдводили лихо своїми спокiйни-
ми, мудрими словами,

Посвячене християнське життя завжди розповсюджує свi-
тло, розраду та мир. Воно вирiзняється чистотою, простотою
i кориснiстю. Його рушiйною силою є безкорислива любов,
яка освячує усе навкруги. Таке життя сповнене присутнiстю
Христа, i той, хто ним живе, залишає за собою свiтлий слiд,
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куди б вiн не йшов. Авiгайла була мудрою порадницею, вмiла
напучувати на добре. Пiд впливом її розсудливих слiв гнiв Да-
вида вщух. Тепер вiн був переконаний, що вчинив нерозумно,
втративши контроль над собою.

З покiрним серцем вiн прийняв докiр, що повнiстю узгоджу-
валося зi словами його псалма: «Як праведний вразить мене,
— то це милiсть, а його докiр, — олива на голову» (Псал.140:5).
Вiн подякував Авiгайлi i поблагословив за справедливу пора-
ду. Є чимало таких, котрi думають, що заслуговують похвали,
приймаючи докiр без роздратування, але як мало тих, якi дяку-
ють вiд щирого серця за докiр i благословляють людей, котрi
намагаються спасти їх вiд лихих вчинкiв.

Повернувшись додому, Авiгайла застала Навала та його
гостей за великою гостиною, яку вони перетворили на п’яну
гулянку. Лише наступного ранку вона розповiла своєму чоло-
вiковi про зустрiч з Давидом. Навал у глибинi своєї душi був
боягузом, i, коли вiн зрозумiв, наскiльки близько був вiд смертi
через свою нерозважливiсть, його вдарив паралiч. Побоюю-
чись, що Давид усе ще помститься йому, вiн сповнився такого
жаху, що впав у повне безпам’ятство. Через десять днiв вiн
помер. Життя, дане йому Богом, стало лише прокляттям для
свiту. Серед веселощiв i розваг Бог оголосив йому, як багачевi
з притчi: «У цю нiч душу твою вiзьмуть у тебе» (Лука 12:20).

Пiзнiше Давид взяв Авiгайлу собi за дружину. У нього вже
була дружина, але iснуючий на той час звичай згубно позна-
чився i на його рiшеннях та дiях. Навiть великi i праведнi
мужi помилялись, запозичуючи свiтськi звичаї. Упродовж усьо-
го свого життя Давид гостро вiдчував гiркi результати свого
багатожонства. [654]

Пiсля смертi Самуїла Давид мав спокiй лише декiлька мi-
сяцiв. Вiн знову пiшов у пустелю до зiфеян, але цi вороги,
сподiваючись знайти ласку в очах царя, повiдомили його про
те, де переховувався Давид. Ця вiстка розбудила демона гнiву,
що якийсь час дрiмав у серцi Саула. Знову вiн зiбрав своїх
вiйськових i вирушив з ними на пошуки Давида. Але друзi-
розвiдники повiдомили Єссеєвого сина про те, що Саул знову
переслiдує його, тому, взявши iз собою декiлька чоловiк, Давид
пiшов розвiдати, де знаходиться ворог. Була нiч, коли, обере-
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жно просуваючись, розвiдники натрапили на табiр i побачили
намети царя та його слуг. Вони залишились непомiченими, бо
усi в таборi спали. Давид запропонував своїм людям пiти з
ним у саму гущу ворогiв. На запитання: «Хто пiде зi мною до
Саула у табiр?» — вiдповiв Авiшай: «Я пiду з тобою!»

Ховаючись у густих гiрських тiнях, Давид i його супутник
увiйшли до ворожого табору. Бажаючи встановити кiлькiсть
ворогiв, вони натрапили на Саула, який спав; його спис був
устромлений в землю, а в головах стояв глиняний глечик з во-
дою. Поряд лежав Авнер — головний воєначальник, а навколо
мiцно спали воїни. Авiшай пiднiс свого списа i промовив до
Давида: «Сьогоднi Бог видав твого ворога в руки твої, а тепер
дозволь, i я приколю його ж списом до землi одним ударом,
i не повторю!» Вiн чекав дозволу, але у вiдповiдь почувся
шепiт: «Не вбивай його, бо хто, простягнувши руку свою на
Господнього помазаника, залишився б невинним?.. Як живий
Господь, — тiльки Вiн може уразити його: прийде день його — i
вiн помре, або пiде на вiйну й загине. Борони мене, Господи,
простягнути свою руку на Господнього помазаника! А тепер
вiзьми цього списа, що бiля голови його, та горня з водою i хо-
дiмо собi! » I взяв Давид списа та горня з водою вiд Саулового
приголiв’я, та й пiшли. I нiхто не бачив, не знав, i не пробу-
дився; усi вони спали, бо на них прийшов глибокий сон вiд
Господа. Як же легко Господевi вiдiбрати силу у найсильнiшого
i приспати пильнiсть найобережнiшого!

Вiдiйшовши на безпечну вiдстань вiд табору, Давид став на
вершинi пагорба i голосно вигукнув, звертаючись до народу[655]
та Авнера: «Чи ти не муж? I хто рiвний тобi в Iзраїлi? I чому
не охороняв свого пана, царя? Бо хтось iз народу пробрався,
щоб убити царя, твого пана. Не добра та рiч, що ти зробив.
Як живий Господь, — ви заслужили смертi, бо не охороняли
ви пана свого, Господнього помазаника! А тепер подивись, де
царський спис i горня з водою, що були в приголiв’ї його? I
пiзнав Саул Давида голос, та й сказав: «Чи не твiй це голос,
сину мiй Давиде?» А Давид вiдповiв: «Це мiй голос, пане мiй,
царю!» I додав: «Чого то пан мiй ганяється за своїм рабом?
Що я зробив i чим провинився? А тепер нехай пан мiй, цар,
послухає слiв свого слуги». З уст царя знову зiрвалося визна-
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ння: «Згрiшив я! Вернися, сину мiй, Давиде, бо не заподiю
вже бiльше тобi зла через те, що дороге було моє життя в очах
твоїх цього дня. Я вчинив нерозумно, i тяжко провинився. » А
Давид вiдповiв: «Ось тут царський спис — нехай прийде хтось
зi слуг, i нехай його вiзьме». Хоча Саул i пообiцяв: «...Не вчиню
вже тобi зла...», Давид не повiрив у його обiцянку.

Цей другий випадок, коли Давид виявив пошану до життя
монарха, справив глибоке враження на Саула, змушуючи його
ще з бiльшою покорою визнати власну провину. Така доброта
вразила й впокорила його. Прощаючись iз Давидом,

Саул вигукнув: «Благословенний ти, сину мiй Давиде! Ти
й дiло зробиш, i пересилиш». Та Єссеїв син не вiрив у те, що
цар довго залишатиметься у такому настрої.

Давид втратив усяку надiю на примирення зi Саулом. Зда-
валось, що вiн неминуче врештi-решт стане жертвою царя,
тому знову вирiшив шукати притулку у филистимськiй землi.
У супроводi 600 воїнiв вiн пiшов до Ахiша — Гатського царя.

Рiшення Давида про те, що Саул неодмiнно виконає свiй
кривавий задум, визрiло в нього без жодних на те Божих вка-
зiвок. Навiть коли Саул влаштовував змову i намагався вбити
його, Господь працював над тим, щоб забезпечити царство
Давиду. Бог здiйснює Свої плани, навiть коли для людських
очей вони оповитi таємницею. Люди не в змозi зрозумiти Божi
шляхи, дивлячись на речi поверхово i сприймаючи випробову-
вання, спокуси та труднощi, якi Бог до- пускає для них як щось [656]
недобре, що приносить їм лише загибель, Так мiркував i Давид,
не заглиблюючись у суть справи i забуваючи про Божi обiтни-
цi. Вiн навiть сумнiвався у тому, що колись посяде престол.
Довготривалi випробування ослабили його вiру i вичерпали
терпiння.

Господь не посилав Давида шукати захисту у филистимлян
— найзапеклiших ворогiв Iзраїлю. Саме цей народ залишався в
числi його найлютiших ворогiв до самого кiнця, проте вiн утiк
до них, шукаючи допомоги в скрутний для себе час. Втративши
довiру до Саула i його слуг, вiн вiддався на милiсть ворогiв
свого народу. Давид був хоробрим полководцем, виявив себе
мудрим i здiбним воїном, та, пiшовши до филистимлян, вiн дiяв
усупереч власним iнтересам. Бог призначив Давида пiднести
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свiй прапор в Юдейськiй землi, але через брак вiри вiн залишив
своє вiдповiдальне становище без вказiвки Господа.

Бог був зганьблений невiр’ям Давида. Филистимляни бо-
ялися його бiльше, нiж Саула з його вiйськом, а вiн, зару-
чившись їхньою пiдтримкою, виявив слабкiсть свого народу.
Таким чином, Давид заохотив цих безжалiсних ворогiв гнобити
Iзраїль. Давид був помазаний, щоб стояти на захистi Божо-
го народу, i Господь не бажає, щоб Його слуги заохочували
нечестивих, вказуючи на слабкi сторони Його народу або ви-
являючи байдужiсть у добробутi народу. Бiльше того, у братiв
Давида склалося враження, нiбито вiн перейшов до язичникiв,
аби служити їхнiм богам. Цей вчинок дав привiд для хибно-
го трактування його дiй, i багато хто поставився до нього з
упередженням. Давид зробив саме те, чого так бажав сатана,
оскiльки прохання про притулок у филистимлян викликало
велику радiсть у ворогiв Бога та Його народу. Звичайно, Давид
i далi поклонявся Боговi, залишаючись вiдданим Його справi,
але пожертвував довiр’ям до Нього задля особистої безпеки i
таким чином заплямував свою чеснiсть i вiрнiсть — чесноти,
яких Бог очiкує вiд Своїх слуг.

Филистимський цар радiсно прийняв Давида. Такий те-
плий прийом пояснювався певною мiрою тим, що цар був у
захопленнi вiд вiйськових дарувань Давида; крiм того його[657]
марнославству лестила думка про те, що єврей шукає у нього
захисту. Перебуваючи у володiннях Ахiша, Давид не боявся
зради. Вiн привiв сюди свою сiм’ю, родину i доставив своє
майно; так само вчинили i його люди. Складалося враження,
що вiн прийшов у филистимську землю, щоб оселитися там на-
довго. Усьому цьому сприяв Ахiш, котрий пообiцяв захистити
iзраїльських бiженцiв.

На прохання Давида, який хотiв оселитися за межами цар-
ського мiста, цар люб’язно вiддав у його володiння Цiклаг.
Давид розумiв, що вплив iдолопоклонства буде небезпечним i
для нього, i для його людей. У мiстi, повнiстю вiдданому в їхнє
розпорядження, iзраїльтяни могли поклонятися Боговi з бiль-
шою свободою, нiж залишаючись у Гатi, де язичницькi обряди
могли бути для них лише джерелом зла та неприємностей.
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Пiд час перебування у цьому вiдокремленому мiстi Давид
провадив вiйни з гешуреянами, гiрзеянами, амаликитянами, не
залишаючи нiкого серед живих, щоб про це не стало вiдомо
в Гатi. Повертаючись iз бою, вiн давав Ахiшовi зрозумiти,
нiби воював зi своїм народом — Iзраїлем. Внаслiдок цього у
филистимського царя склалося враження, що Давид сприяє
їхньому державному змiцненню. Цар говорив: «Вiн зробився
зовсiм ненависним своєму народовi в Iзраїлi i тому буде моїм
вiчним рабом!» Давид знав, що згiдно з волею Божою повинен
буде знищити цi язичницькi племена, але, вдаючись до обману,
чинив не за волею Божою.

Того часу зiбрали филистимляни свої вiйська, щоб воювати
з Iзраїлем. I сказав Ахiш до Давида: «Маєш знати, що пiдеш
зi мною в похiд — ти та люди твої». Давид не мав намiру
пiднiмати руку на свiй народ, але не знав, як вчинити; вiн
вiрив, що обставини самi вкажуть йому на його обов’язок. Вiн
ухилився вiд прямої вiдповiдi царю, говорячи: «Нинi побачиш,
що вчинить твiй раб». Ахiш зрозумiв цi слова як обiцянку
допомоги у вiйнi, що має вiдбутись, i присягнув, що виявить
Давидовi велику честь, давши йому високу посаду при своєму
дворi.

Хоч вiра Давида у Божi обiтницi дещо похитнулась, однак
вiн не забув про те, що Самуїл помазав його на царя Iзраїлю. [658]
Вiн пригадав усi перемоги, якi Бог допомiг йому отримати над
ворогами в минулому. Давид роздумував над великою Божою
милiстю, що вберегла його вiд руки Саула, i твердо вирiшив не
зрадити своєму священному дорученню. I хоч цар Iзраїлю хотiв
знищити його, вiн не приєднається до ворогiв свого народу. [659]



Роздiл 66. Смерть Саула

За основу цього роздiлу взято першу Книгу Самуїла, роздiли
28; 31

Знову спалахнула вiйна мiж Iзраїлем i филистимлянами. «I
зiбралися филистимляни, i прийшли, i отаборились в Шунелi»
на пiвнiчному боцi Iзраїльської долини, в той час як Саул i його
вiйсько розташувалися за декiлька миль вiд них бiля пiднiжжя
гори Гiлбоа, на пiвденному боцi долини. Колись тут Гедеон зi
своїми 300 людьми воював iз мiдiянiтянським вiйськом. Але
як сильно вiдрiзнявся дух, який надихав тодiшнього визволи-
теля Iзраїлю, вiд того, що хвилював нинi серце царя! Гедеон
виступив iз твердою вiрою в могутнього Бога Якового, а Саул
почувався самотнiм i беззахисним, тому що Бог залишив його.
Дивлячись на филистимське вiйсько, «вiн злякався, i сильно
затремтiло його серце».

Саул дiзнався про те, що Давид i його люди перебувають
у филистимлян, i думав, що Єссеїв син використає цю нагоду,
аби помститися за вчинену йому кривду. Цар був у глибокому
вiдчаї. Через його безрозсудний гнiв, бажання вбити Божого
обранця iзраїльський народ опинився у великiй небезпецi. Вiд-
давши увесь свiй час i сили на переслiдування Давида, Саул
занедбав охорону царства. Филистимляни, скориставшись цим,
проникли вглиб країни. В той час як сатана пiдбурював Саула
докласти всiх зусиль, аби упiймати Давида й убити його, той
самий злий дух намовляв филистимлян використати цю нагоду,
щоб погубити Саула i знищити Божий народ.[660]

Як часто ворог роду людського застосовує подiбну такти-
ку! Через неосвячене серце вiн викликає почуття заздростi
та розбрату у Церквi, а тодi, скориставшись роздiленням, що
має мiсце серед Божого народу, дiє через своїх агентiв, щоб
призвести його до загибелi.

640
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Наступного дня Саул мав воювати iз филистимлянами. По-
хмурi передчуття близької загибелi гнiтили його душу; вiн
прагнув допомоги i поради. Але даремно шукав вiн її у Бога.
«Не вiдповiдав йому Господь анi в снах, анi через урiм, анi
через пророкiв». Господь нiколи не вiдвертається вiд душi,
яка щиро впокорює себе перед Ним. Чому ж вiн не вiдповiд-
ав Сауловi? Своїми вчинками вiн сам позбавив себе благої
можливостi запитувати Бога. Вiн знехтував порадою пророка
Самуїла; зробив Давида, якого вибрав Бог, вигнанцем; убив
Господнiх священикiв. Як мiг такий чоловiк сподiватися, що
Бог вiдповiсть йому, коли сам зруйнував призначенi Небеса-
ми засоби спiлкування? Саул згрiшив проти Духа благодатi,
то чи мiг Господь вiдповiдати йому через сни або iншi Свої
об’явлення? Саул не прийшов до Бога у смиреннi та каяттi. Вiн
шукав не прощення грiха i примирення з Богом, а звiльнення
вiд ворогiв. Через свою впертiсть i непокiрнiсть вiн вiддалив-
ся вiд Бога. Саул мiг повернутися до Господа лише шляхом
каяття, але гордий монарх, знемагаючи вiд страху, вирiшив
шукати допомоги з iншого джерела. I сказав Саул до своїх
слуг: «Пошукайте менi жiнку-ворожку, i я пiду i запитаю її».
Сауловi було добре вiдомо, що являло собою спiлкування з
померлими; смертний вирок чекав на всiх, хто займався цим
грiховним ремеслом. За життя Самуїла Саул наказав, щоб усi
чаклуни i тi, що спiлкувалися з духами, були знищенi. Але
тепер у вiдчаї сам звернувся до вiщунки, яку ж сам засудив, як
мерзоту.

Царевi сказали, що в Ен-Дорi знайшла собi сховище жiн-
ка, що викликає духiв. Ця жiнка була зв’язана iз сатаною i
повнiстю перебувала в його владi, виконуючи його задуми;
князь зла творив через неї чудеса i вiдкривав таємнi речi. Пере-
одягнувшись, Саул пiшов уночi лише з двома своїми слугами
шукати мiсце, де переховувалась чарiвни- ця. Яке жалюгiдне [661]
видовище! Цар Iзраїлю, поневолений сатаною, йде туди, куди
той провадить його! Який же темний шлях обирає собi людина,
коли вперто наполягає на своєму, чинячи опiр святому впливовi
Божого Духа! Що може бути жахливiшим за те рабство, коли
людина пiдкоряється владi найлютiшого тирана — свого «я»!
Вiра в Бога та послух Його волi були єдиними умовами, за яких
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Саул мiг бути царем Iзраїлю. Якби вiн виконав цi умови пiд
час свого правлiння, то його царство перебувало б у безпецi;

Бог провадив би його i був би його щитом. Бог довго
терпiв Саула, i, хоча непокiрнiсть та впертiсть майже заглушили
божественний голос в його душi, вiн, однак, мав ще змогу
розкаятись. Та коли, опинившись у небезпецi, Саул вiдвернувся
вiд Бога, щоб шукати свiтла в прибiчницi сатани, цим вiн
розiрвав останню ланку, яка з’єднувала його з Творцем. Саул
цiлковито вiддав себе у владу тiєї бiсiвської сили, яка впродовж
багатьох рокiв впливала на нього i нарештi привела на межу
загибелi.

Пiд покровом ночi Саул i його супутники перейшли через
долину; спокiйно минувши филистимський табiр, вони здолали
гiрський кряж i опинилися перед самотньою оселею чаклунки
з Ен-Дора. Тут переховувалася жiнка, яка таємно займалася
своїм нечестивим ремеслом. Хоча Саул був переодягнений,
його велична постава та царськi манери свiдчили про те, що
вiн не був звичайним воїном. Жiнка запiдозрила, що її гостем
був Саул, а його багатi дарунки тiльки змiцнили її пiдозру.
На його прохання: «Поворожи менi i виклич менi того, кого
скажу тобi», жiнка вiдповiла: «Ти ж знаєш, що зробив Саул,
— як викорiнив iз землi ворожбитiв та вiщунiв. Навiщо ставиш
сiть на мою душу, щоб мене вбити?» Тодi Саул присягнув їй
Господом, говорячи: «Як живий Господь, — не буде на тобi
провини за цю справу!» Коли жiнка спитала: «Кого ж маю я
викликати тобi?», — вiн вiдповiв: «Самуїла виклич менi».

Почаклувавши, вона сказала: «Я бачу щось у подобi бога
виходить з землi... Виходить старий чоловiк, зодягнений у
довгу одежу». «I Саул пiзнав, що то Самуїл, i схилив своє
обличчя до землi, та й уклонився».[662]

Але не святий Божий пророк був викликаний заклинанням
чарiвницi. Самуїла не було у тому лiгвi злих духiв. Це надпри-
родне з’явлення було викликане лише силою сатани. Сатанi
однаково легко прийняти вид Самуїла, як i ангела свiтла, коли
вiн спокушав Христа у пустелi.

Першi слова, якi жiнка вимовила у процесi чаклунства, були
зверненi до царя: «Навiщо ти обманув мене, — та ж ти Саул!»
Отже, першою справою злого духа, який прийняв вид пророка,
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було таємно повiдомити цю нечестиву жiнку про те, що вона
стала жертвою обману. Уявний пророк спитав, звертаючись до
Саула: «Навiщо ти непокоїш мене? Для чого викликав мене?»
А Саул вiдповiв: «Дуже тяжко менi, — филистимляни воюють
зо мною, а Бог вiдступився вiд мене i не вiдповiдає вже анi
через пророкiв, анi в снах. I покликав я тебе, щоб ти навчив
мене, що маю робити».

За життя Самуїла Саул нехтував його порадами та обурю-
вався, коли той докоряв йому. Але зараз, у хвилину вiдчаю та
лиха, вiн розумiв, що поради пророка були його єдиною надiєю
i, щоб налагодити зв’язок iз небесним посланцем, вiн звертався
по допомогу до вiсницi пекла! Саул повнiстю вiддався у владу
сатани, i той, єдиним задоволенням якого завжди було прино-
сити нещастя та загибель, докладав усiх зусиль, щоб погубити
нещасного царя. У вiдповiдь на вiдчайдушне благання Саула
почулися страшнi слова, сказанi нiбито Самуїлом: «Чого ж ти
питаєш мене, якщо Господь вiдступив вiд тебе i став iз твоїм
ворогом? Господь зробив тобi те, що говорив через мене: Вiн
забере царство з твоїх рук i вiддасть його твоєму ближньому
— Давидовi. Як же ти не послухався Господнього голосу i не
виконав палкого гнiву Його на Амалика, тому Господь сьогоднi
сам так учинив з тобою. I Господь видасть iз тобою також
Iзраїля у руки филистимлян».

Непокiрний Саул був обманутий i зведений сатаною. Робота
спокусника полягає в тому, щоб применшити значення грiха,
зробити шлях беззаконня легким i привабливим, заслiпити ро-
зум, щоб людина не сприйняла Господнiх застережень i погроз.
Сатана, застосовуючи свою демонiчну силу, спонукав Саула
виправдовувати себе, незважаючи на докори та застереження [663]
Самуїла. Тепер же, у скрутний для царя час, вiн зненацька
змiнив своє ставлення до нього, вказуючи на потворнiсть його
грiха та позбавляючи надiї на прощення, щоб таким чином
довести його до вiдчаю. Вже нiчого гiршого не можна було й
придумати, щоб позбавити Саула мужностi, затьмарити його
розум та призвести до вiдчаю i самогубства.

Саул ослаб вiд утоми й посту; його мучив страх i докори
сумлiння. Почувши страшне провiщення, вiн захитався, як дуб
перед бурею, i впав на землю.
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Чарiвниця вельми злякалась. Цар Iзраїлю лежав перед нею,
як мертвий. Що станеться з нею, якщо вiн помре в її оселi?
Вона благала Саула встати й поїсти, твердячи, що оскiльки
вона, ризикуючи власним життям, задовольнила його бажання,
то й вiн повинен виконати її прохання, аби зберегти життя
собi. Сауловi слуги також приєдналися до її благань, i цар,
врештi-решт, поступився: жiнка принесла йому м’ясо вiдгодо-
ваного теляти i поспiшно спечений хлiб. Яка картина! У дикiй
печерi чарiвницi, де нещодавно в присутностi вiсницi сатани
прозвучали фатальнi слова про сумний кiнець, той, хто був
помазаний Богом на царя Iзраїлю, сiв за трапезу, пiдкрiпляючи
свої сили для смертельного бою, що мав вiдбутися наступного
дня.

Вiн повернувся зi своїми слугами в iзраїльський табiр до
свiтанку, щоб востаннє приготуватися до бою. Спiлкуючись iз
духом темряви, Саул погубив самого себе. Пригнiчений жахом
i вiдчаєм, вiн вже не мiг вселити мужностi у серця своїх воїнiв.
Вiдокремлений вiд Джерела сили, вiн вже не мiг скерувати
погляди iзраїльтян на Бога — їхнього Помiчника. Так мало
здiйснитися провiщене лихо.

На рiвнинi Шунеш i на схилах гори Гiльбоа iзраїльськi
та филистимськi вiйська втупили у смертельний бiй. Хоча
страшна картина в Ен-Дорськiй печерi вбила в серцi Саула
усяку надiю, вiн з вiдчайдушною смiливiстю вiдстоював свiй
престол i царство. Однак усе це було марною справою. «I
побiгли Iзраїлевi мужi вiд филистимлян, i падали трупами на
горi Гiльбоа». Три хоробрих царських сина загинули поруч з
ним. Лучники напосiдали на Саула. Вiн бачив, як його воїни
падали кругом нього, як полягли його сини. Поранений цар не[664]
мiг уже анi воювати, анi втiкати. Спасiння стало неможливим,
i тодi, щоб не потрапити живим до рук филистимлян, Саул
наказав своєму зброєносцю: «Витягни свого меча i проколи
мене ним». Коли ж той вiдмовився пiдняти руку на Господнього
помазаника, Саул, упавши на меча, сам позбавив себе життя.

Так загинув перший цар Iзраїлю, взявши на душу ще й грiх
самогубства. Його життя було погублене, i вiн зiйшов в могилу
у вiдчаї та ганьбi через те, що Божiй волi протиставляв власну
викривлену волю.
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Вiстка про поразку пронеслась усюди, викликаючи жах в
Iзраїлi, Народ утiкав iз мiст, i филистимляни захоплювали їх без
жодного опору. Царювання Саула, який хотiв бути незалежним
вiд Бога, закiнчилося майже повним крахом для його народу.

Наступного дня, коли филистимляни оглядали поле бою та
грабували вбитих, вони знайшли тiла Саула i трьох його синiв.
Для повного трiумфу вони вiдтяли Сауловi голову i зняли з ньо-
го зброю; голову i вiйськовий обладунок, просякнутий кров’ю,
було вiдiслано до филистимського краю як трофеї перемоги,
щоб «сповiстити своїм iдолам i народовi добру новину». Пiзнi-
ше вiйськова зброя Саула була покладена в каплицi Астарти, а
голова — у храмi Дагона. Таким чином, слава перемоги була
приписана могутностi лжебогiв, а iм’я Єгови зазнало безчестя.

Трупи Саула та його синiв приволокли до Бет-Шана — мiста,
розташованого неподалiк вiд Гiльбоа та рiки Йордан. Тут їх
пiдвiсили на ланцюгах на поживу хижим птахам. Але хоробрi
мужi Явеша Гiлеадського не забули про те, як Саул врятував
їхнє мiсто за днiв свого раннього й щасливого царювання.
Тепер вони виявили свою вдячнiсть, знявшй тiла царя та його
синiв, i З честю поховали їх. Перейшовши вночi Йордан, вони
«взяли Саулове тiло та тiла його синiв з муру Бет-Шана i,
повернувшись до Явеша, спалили їх там. I взяли вони їхнi
костi, та й поховали пiд деревом в Явешi, пiсля чого постили
сiм днiв».

За благородний вчинок, зроблений 40 рокiв тому, нiжнi й
жалiсливi руки поховали Саула та його синiв у темну годину
поразки й ганьби. [665]
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Бiблiйна оповiдь про вiдвiдини Саулом жiнки з Ен- Дора
залишається джерелом непорозумiнь для багатьох дослiдни-
кiв Бiблiї. Декотрi вважають, що Самуїл насправдi говорив з
Саулом, але Бiблiя мiстить чимало доказiв для спростування
такої точки зору. Якщо, як доводять декотрi, Самуїл був уже на
небi, то його мала викликати звiдти певна сила: чи то Божа, чи
сатанинська. Нi на мить неможливо повiрити в те, що сатана
володiє силою зпровадити святого Божого пророка з небес, що-
би пiдтвердити чаклування нечестивої жiнки. Не можна також
припустити, що Бог покликав його у печеру вiдьми, оскiльки
Господь вже ранiше вiдмовився спiлкуватися зi Саулом через
сни, а також через урiм та пророкiв (див.1Сам.28:6). Саме цi
засоби спiлкування були призначенi Самим Богом. Вiн не мiг
залишити їх осторонь, щоб передати Свою вiстку через агента
сатани.

Вже сама ця вiстка красномовно свiдчить про її походжен-
ня. Мета її була в тому, щоб привести Саула не до покаяння, а
до загибелi, а це — нiщо iнше, як дiло сатани, а не Бога. Бiльше
того, сам факт, що Саул звернувся за порадою до чарiвницi,
є, як зазначає Святе Письмо, однiєю з причин того, що Бог
вiдкинув його i залишив на погибель: «I помер Саул за своє
беззаконня, яке вчинив проти Господа i проти слова Госпо-
днього, якого вiн не дотримувався, а також за те, що шукав
поради у тiєї, яка спiлкувалася з духами, питаючи в них, а не в
Господа; за це Вiн убив його, а царство його передав Давидовi,
Єссеєвому синовi» (1Хронiк 10:13-14). Тут ясно сказано, що
Саул питав чарiвницю, а не Господа. Вiн спiлкувався не iз
Самуїлом — Божим пророком, а через посередництво чарiвницi
розмовляв iз сатаною. Сатана не мiг прикликати справжнього
Самуїла, а сам набував його вигляд, щоб обманути людей.[666]

Майже усi види стародавнього чаклунства та ворожбитства
грунтувалися на вiрi у можливiсть спiлкування з мертвими.

646
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Тi, котрi займалися чорною магiєю, стверджували, нiбито роз-
мовляють з духами померлих i дiзнаються вiд них про те, що
станеться в майбутньому. Про цей звичай радитися з мертвими
згадується у пророцтвi Iсаї: А коли вам скажуть: «Запитайте
духiв померлих та чародiїв, що цвiрiнькають та муркають»,
то вiдповiдайте: «Чи ж народ не повинен звертатися до свого
Бога? Хiба про живих питати у мертвих?» (Iсая 8:19).

Вiра у можливiсть спiлкування з мертвими стала нарiжним
каменем вiрування язичницького iдолопоклонства. Вважалося,
що язичницькi боги — це святi духи померлих героїв. Факти-
чно, язичницька релiгiя зводилася до поклонiння мертвим. Це
видно iз свiдчення Святого Письма. З приводу грiха, вчинено-
го Iзраїлем при Ваал-Пеорi, говориться: «I оселився Iзраїль в
Шiттiмi, народ почав блуду вати з моавськими дочками. Вони
закликали народ до жертов їхнiм богам; народ їв та покло-
нявся богам їхнiм. Iзраїль прилiпився до пеорського Ваала»
(Числа 25:1-3). Псалмоспiвець говорить, яким саме богам при-
носилися жертви. Згадуючи про цей випадок вiдступництва
Iзраїлю, вiн зазначає: «I служили Вааловi пеорському, й їли
вони вiд жертв мертвим iдолам» (Псал. 106:28), тобто жертви,
що приносилися мертвим.

Обоготворення мертвих посiдає чiльне мiсце майже в ко-
жнiй язичницькiй релiгiї, як i так зване спiлкування з померли-
ми. Люди вiрили, що боги повiдомляють їм свою волю, i, коли
в них питають поради, дають її. Це саме можна сказати i про
вiдомих оракулiв Грецiї та Риму. [667]

Вiра у спiлкування з мертвими досi продовжує iснувати
навiть у так званих християнських країнах. За допомогою спi-
ритизму широко практикується спiлкування з iстотами, якi
стверджують, нiбито вони — душi померлих. Спiритизмом
переважно зваблюються люди, котрi втратили своїх рiдних i
близьких. Духи iнодi з’являються людям у виглядi їхнiх помер-
лих друзiв, розповiдають про дiйснi випадки з їхнього життя i
роблять те, що вони робили за свого життя. Це змушує людей
повiрити, що їхнi мертвi друзi стали ангелами, ширяють десь
поблизу i спiлкуються з ними. З часом iстотам, якi видають
себе за духiв померлих, починають певною мiрою поклонятися



648 Патрiархи i пророки

як своєрiдним iдолам, i для багатьох їхнє слово стає вагомiшим,
нiж Слово Боже.

Однак багато людей вважають спiритизм звичайним ша-
храйством. Прояви, за допомогою яких спiритизм претендує на
надприроднi властивостi, розцiнюються ними як омана з боку
медiума. Та хоч обманщики не раз видавали свої шахрайськi
трюки за дiйснi явища, iснує чимало явних доказiв дiї i втру-
чання надприродних сил. I багато з тих, котрi заперечували
спiритизм, вважаючи його витвором людської майстерностi або
хитрощами, стикаючись iз проявами, якi не можливо пояснити,
вони змушенi визнати його iснування.

В основi сучасного спiритизму i рiзних видiв стародавнього
чаклунства та iдолопоклонства, суттєвим принципом яких є
спiлкування з померлими, лежить та перша брехня, за допо-
могою якої сатана звiв у Едемi Єву: «Нi, напевно не помрете!
Бо знає Бог, що коли скуштуєте його... то станете, немов бо-
ги» (Бут.З:4-5). Вони не тiльки грунтуються на брехнi, яку
намагаються увiчнити, а й походять вiд «батька неправди».

Євреям було суворо заборонено вступати у будь-яке спiл-
кування з уявними духами померлих. Бог рiшуче замкнув цi
дверi, стверджуючи: «Померлi нiчого не знають... i нема вже
їм частки навiки нi в чому, що пiд сонцем дiється» (Екл.9:5-6).
«Вийде дух його — i вiн до своєї землi повертається, — того
дня усi його задуми гинуть!» (Псал. 146:4). Господь оголосив
Iзраїлю: «А душа, яка звертається до померлих духiв та до
чарiвникiв, щоб слiдом за ними блудити, — то Я повернуся[668]
проти такої людини й викорiню його з- помiж народу його»
(Левит 20:6).

Духи-вiщуни були не душами померлих, а злими ангелами
— посланцями сатани. Бiблiя зазначає, що стародавнє iдоло-
поклонство, яке, як ми вже знаємо, передбачало поклонiння
померлим i нiбито спiлкування з ними, насправдi є поклонiн-
ням нечистим духам. Апостол Павло, застерiгаючи братiв вiд
будь-якої форми iдолопоклонства, притаманної оточуючим їх
язичникам, писав: «Те, що язичники приносять у жертву, вони
приносять бiсам, а не Боговi, я ж не хочу, що б ви мали спiл-
кування з бiсами» (1Кор. 10:20). Псалмоспiвець говорить, що
iзраїльтяни «приносили в жертву своїх синiв i дочок демонам»;
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а в наступному вiршi пояснює, що вони жертвували їх «iдолам
ханаанським» (Псал. 106:37-38). Вважаючи, що поклоняються
померлим, такi люди насправдi поклонялися нечистим духам.

Сучасний спiритизм, заснований на тих самих принципах,
є вiдродженням у новiй формi стародавнього чаклунства та
поклонiння нечистим духам, яке Бог засудив i заборонив. Святе
Письмо передвiщає, що «в останнi часи вiдступлять декотрi
вiд вiри, слухаючи духiв пiдступних i наук демонiв» (1Тим.
4:1). Павло у другому Посланнi до солунян вказує на спiритизм
— особливий прояв дiї сатани — як на подiю, що вiдбудеться
безпосередньо перед Другим пришестям Христа. Говорячи про
Другий прихiд Христа, вiн зазначає, що робота сатани супро-
воджуватиметься «усякою силою й ознаками та неправдивими
чудесами» (2Сол.2:9).

Змальовуючи небезпеки, на якi наражатиметься Божа Цер-
ква в останнi днi, апостол Петро писав, що, як i у давнину
були неправдивi пророки, котрi вводили Iзраїль у грiх, так
з’являться i неправдивi вчителi, котрi «впровадять згубнi єресi
i вiдречуться Господа, що викупив їх ... i багато хто пiдуть
їх злими шляхами» (2Петр.2:2-2). Тут апостол вказує на одну
з характерних рис вчителiв-спiритуалiстiв. Вони не визнають
Христа за Сина Божого. Про таких вчителiв Йоан, улюблений
учень Христа, говорить: «Хто неправдомовець, як не той, хто
вiдкидає, що Iсус є Христос? Це антихрист, що вiдрiкається
Отця й Сина! Кожен, хто вiдрiкається Си- на, не має й Отця!» [669]
(1Йоан 2:22-23). Спiритизм, заперечуючи Христа, заперечує
водночас Отця i Сина, а Бiблiя називає це дiйством антихриста.

Передрiкаючи долю Саула через ворожку Ен-Дора, сатана
готував пастку для iзраїльського народу. Вiн сподiвався, що
євреї, пройнявшись довiр’ям до чарiвницi, приходитимуть до
неї за порадами. Таким чином, вони залишать Бога — свого
Порадника, i вiддадуться у владу сатани.

Спiритизм приваблює до себе велику кiлькiсть прихильни-
кiв, стверджуючи, що має можливiсть заглянути у майбутнє
i показати людям те, що Бог приховав вiд них. Бог у своєму
Словi накреслив великi подiї майбутнього — усе iстотне, що
нам необхiдно знати. Вiн дав нам надiйний дороговказ серед
небезпек, але мета сатани — пiдiрвати довiр’я людей до Бога,
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викликаючи в них невдоволення життям, бажання пiзнати те,
що Бог у Своїй мудростi приховав вiд них, i в той же час
ставитися з презирством до того, що Вiн вiдкрив у Своєму
Святому Словi.

Чимало людей втрачають спокiй, не знаючи, чим закiнчи-
ться та чи iнша справа. Люди не переносять невизначеностi;
виявляють нетерпiння, вiдмовляючись чекати, щоб побачити
Боже спасiння. Лихi передчуття мало не зводять їх з розуму.
Вони дають волю бентежним думкам i в своєму горi кидаються
то в один, то в iнший бiк, намагаючись дiзнатися про те, що
приховане вiд них. Якби такi люди надiялися на Бога, пильну-
вали й молились, то знайшли б божественну потiху. Їхнiй дух
заспокоївся б у спiлкуваннi з Богом. Стомленi та обтяженi душi
знайшли би для себе спокiй, якби прийшли до Iсуса. Однак,
нехтуючи засобами, призначеними Богом для їхньої потiхи, i
звертаючись до iнших джерел, аби дiзнатися про те, що Бог
приховав, вони повторюють помилку Саула i пiзнають лише
зло.

Бог незадоволений такими дiями i заявляє про це цiлком
виразно. Нетерпляче бажання зiрвати завiсу, що закриває вiд
нас майбутнє, свiдчить про вiдсутнiсть вiри в Бога, залишає
душу беззахисною перед навiюваннями сатани. Сатана спо-
нукує людей звертатися до ворожбитiв i, вiдкриваючи подiї
минулого, навiює їм думку, буцiмто вiн має силу пе- редрiкати[670]
майбутнє. Маючи багатовiковий досвiд, сатана знає наслiдки,
до яких призводять тi чи iншi дiї, i часто з великою точнiстю
передрiкає людинi її майбутнє. Таким чином вiн обманює бiднi,
заблудлi душi, котрi потрапляють пiд його владу i попадають у
полон його волi.

Бог застерiгає нас через пророка: А коли вам скажуть:
«Запитайте духiв померлих та чародiїв, що цвiрiнькають та
муркають», то вiдповiдайте: «Чи ж народ не повинен зверта-
тися до свого Бога? Хiба ж про живих питатися у мертвих?
Звертайтесь до Закону й свiдоцтва! Якщо вони не так ка- жуть,
як це слово, то немає для них свiтанку!» (Iсая 8:19-20).

Чи повиннi тi, в серцях яких перебуває Святий Бог, безме-
жний у мудростi й силi, звертатися до чарiвникiв, знання яких
є результатом тiсного спiлкування з ворогом нашого Господа?
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Сам Бог є Свiтлом для Свого народу; Вiн велить їм спрямувати
свiй погляд вiри на славу, приховану вiд людських очей. Сонце
праведностi посилає своє яскраве промiння в їхнi серця; вони
отримують свiтло вiд небесного престолу i не мають жодного
бажання залишити Джерело свiтла, звертаючись до вiсникiв
сатани.

Вiстка, отримана Саулом вiд нечистого духа, хоча й засу-
джувала його грiх та передвiщала вiдплату за нього, все ж
була призначена не для того, щоб викликати в Саулi змiну, але
призвести його до вiдчаю й загибелi. Однак, щоб успiшнiше
досягнути своєї мети i призвести людей до загибелi, спокусник
часто вдається до iншого засобу — лестощiв. Вчення бiсовських
iдолiв у стародавнi часи заохочувало до найогиднiшої розпусти.
Божественнi постанови, якi засуджували грiх i утверджували
правду, були вiдкинутi; iстиною було знехтувано; аморальнiсть
не лише дозволялась, а й заохочувалась. Спiритизм стверджує,
що немає нi смертi, нi грiха, нi суду, нi вiдплати; що люди — це
«полубоги, що нiколи не впали в грiх», а бажання людини є
найвищим законом, а тому людина вiдповiдальна лише перед
собою. Перешкоди, спорудженi Богом для охорони iстини, чи-
стоти й пошани, руйнуються, i це заохочує багатьох до грiха.
Хiба таке вчення не свiдчить про те, що воно має те саме
походження, що й поклонiнням демонам? [671]

Господь показав Iзраїлю наслiдки вiд спiлкування з нечи-
стими духами в гидотах, якi чинили хананеї, котрi були позбав-
ленi природних почуттiв, зiпсутi думками й огиднi вчинками,
— iдолопоклонники, розпусники, вбивцi.

Люди не знають самих себе, оскiльки «людське серце на-
шукавше понад все i надзвичайно порочне» (Єрем.17:9). Але
Бог розумiє слабкостi зiпсованої людської природи. У тi далекi
часи, як i нинi, сатана намагався створити вiдповiднi умови
для повстання проти Бога, щоб iзраїльський народ став для
Бога таким же огидним, як язичники-хананеї. Ворог людських
душ завжди готовий спрямувати проти нас нестримнi потоки
зла, тому що бажає, аби ми загинули i були засудженi Богом.

Сатана мав намiр зберегти за собою володiння Ханаан-
ською землею, а коли цей край став мiсцем поселення Iзраїлю,
а Божий Закон — законом країни, вiн зненавидiв Iзраїль лю-
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тою ненавистю i задумав знищити його. Внаслiдок втручання
злих духiв євреї почали поклонятися чужим богам; через своє
беззаконня вибраний народ був врештi-решт розпорошений по
усьому обiтованому краю.

Сатана намагається повторити ту саму iсторiю i в нашi днi.
Бог вiдокремлює Свiй народ вiд гидот цього свiту, щоб вiн
дотримувався Його Закону. Через це лють «обвинувача братiв
наших» не знає меж. «Бо до вас зiйшов диявол з великою лютi-
стю, знаючи, що небагато лишається часу» (Об’явл. 12:10-11).
Небесний Ханаан зовсiм недалеко вiд нас, i сатана докладає
усiх зусиль, аби знищити Божий народ i позбавити його бо-
жественної спадщини. Застереження: «Пильнуйте й молiться,
щоб не впасти в спокусу» (Марк 14:38), — сьогоднi, як нiколи,
дуже актуальне.

Слова Господнi, зверненi до стародавнього Iзраїлю, мають
вiдношення до Його народу i в нашi днi. «Не звертайтеся
до духiв померлих та до ворожбитiв i не доводьте себе до
опоганення ними», бо «гидота для Господа кожен, хто чинить
таке» (Левит 19:31; Втор. 18:12).[672]



Роздiл 68. Давид у Цiклазi

За основу цього роздiлу взято першу Книгу Самуїла, роздiли
29-30; друга Книга Самуїла, роздiл 1

Давид i його люди не брали участi у битвi мiж Саулом i
филистимлянами, хоча й на поле бою вирушили разом iз фи-
листимлянами. Коли два вiйська вишикувались для битви, син
Єссеїв опинився в дуже скрутному становищi. Передбачалося,
що вiн воюватиме на боцi филистимлян.

Залишити призначене для нього мiсце i пiти з поля бою
— означало не лише затаврувати себе ганьбою боягузства, а
й виявити невдячнiсть, зрадивши Ахiша, який довiряв йому i
прийняв пiд свiй захист. У тi часи подiбний вчинок не тiльки
зганьбив би iм’я людини, а й викликав би гнiв ворогiв, котрi
тепер були йому страшнiшi за Саула. Разом з тим Давид нi
на мить не мiг погодитися з тим, щоб воювати проти Iзраїлю.
Вчинивши так, вiн виявився б зрадником своєї країни — воро-
гом Бога та Його народу. Це назавжди закрило б йому шлях до
iзраїльського престолу, i якби Саул загинув пiд час такого бою,
у його смертi звинувачували б Давида.

Лише тепер Давид зрозумiв, що пiшов хибним шляхом. Для
нього було б значно краще знайти притулок серед гiр — не-
порушної Божої фортецi, анiж серед ворогiв Єгови та Його
народу. Але Господь у Своїй великiй милостi не покарав Свого
слугу за вчинену ним помилку, залишивши його у вiдчаї та [673]
розгубленостi, бо хоча Давид i знехтував божественною силою,
хоча спiткнувся й зiйшов зi шляху бездоганної чесностi, але
бажанням його серця завжди було зберiгати вiрнiсть Боговi. В
той час як сатана та його воїнство займалися тим, що допома-
гали противникам Бога та Iзраїлю розробляти пiдступнi плани
проти царя, що вiдступив вiд Бога, Господнi ангели намагали-
ся визволити Давида з тiєї небезпеки, яка йому загрожувала.
Небеснi вiсники так вплинули на мислення филистимських
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князiв, що викликали в них протест проти участi Давида та
його людей у битвi, яка мала вiдбутись.

«Чого тут цi євреї?» — обурювалися филистимськi вель-
можi, напосiдаючи на Ахiша. Останнiй, не бажаючи втратити
важливого союзника, вiдповiв: «Так це Давид, раб Саула, Iзраї-
левого царя, що був зi мною впродовж цих днiв та рокiв, i я
не знайшов у нього нiчого злого вiд часу його приходу i аж до
дня цього».

Та князi сердито наполягали: Вiдiшли назад цього чоловiка,
i нехай вiн повернеться до свого мiсця, яке ти призначив йому,
i нехай вiн не йде з нами на вiйну, щоб пiд час битви не
став нашим противником. I чим вiн може подобатися своєму
пановi? Хiба головами цих людей? Хiба ж це не той Давид,
про котрого спiвали в хороводах: «Саул побив тисячi, а Давид
— десятки тисяч!» Загибель славетного филистимського героя i
трiумф Iзраїлю з цього приводу все ще були свiжими у пам’ятi
вельмож. Вони не вiрили, що Давид воюватиме проти свого
народу, i якщо в розпалi бою вiн переметнеться на їхнiй бiк,
то завдасть филистимлянам бiльшої шкоди, нiж усе вiйсько
Саула.

Таким чином, Ахiш був змушений поступитися. Покли-
кавши Давида, вiн сказав: «Як живий Господь, — ти чесний,
i в моїх очах добрий твiй вихiд i вхiд у таборi, бо я не зна-
йшов у тобi жодного зла з того часу, як ти прийшов до мене
i понинi, однак в очах князiв ти не добрий. Тож повертайся i
йди собi в мирi, щоб не зробити нiчого зневажливого в очах
филистимських князiв».

Давид, побоюючись виказати свої справжнi почуття, вiдпо-
вiв: «Що ж таке зробив я? I що ти знайшов у своєму слузi з[674]
того часу, коли я прийшов на службу до тебе i до цього дня,
щоб менi не йти на вiйну проти ворогiв мого пана, царя?»

Вiдповiдь Ахiша правдоподiбно пробудила в серцi Давида
почуття сорому та докори сумлiння; вiн розумiв, яким негi-
дним вчинком був для Божого слуги той обман, до якого вiн
принизився. «Визнаю, що ти любий в очах моїх, немов Ангол
Божий, — вiдповiв цар, — однак филистимськi князi сказали:
нехай не йде вiн з нами на вiйну! А тому устань рано-вранцi
зi слугами пана твого, що прийшли з тобою, i йдiть на мiсце,
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яке я вам призначив!» Так тенета, в якi потрапив Давид, були
розiрванi, i вiн опинився на волi.

Пiсля триденної подорожi Давид i його загiн, що налiчував
600 чоловiк, прийшли до Дiклагу — свого мiсця проживання у
филистимському краї. Але яка ж картина спустошення постала
перед їхнiми очима! Амаликитяни, скориставшись вiдсутнi-
стю Давида та його воїнiв, помстилися за його набiги на їхню
територiю. Вони зненацька напали на незахищене мiсто i, по-
грабувавши та спаливши його, вiдiйшли з великою здобиччю,
захопивши в полон усiх жiнок та дiтей.

Занiмiвши вiд горя, Давид i його люди мовчки дивилися
на почорнiлi, ледь жеврiючi руїни. А коли вони, нарештi, усвi-
домили увесь жах того, що трапилося, загартованi в битвах
воїни «заголосили i плакали, аж поки не стало їм бiльше сили
плакати».

Так Давид знову був покараний за своє невiр’я, яке привело
його у филистимську землю. Тепер вiн мав змогу переконатись,
яким небезпечним було перебування серед ворогiв Бога та Його
народу. Люди Давида накинулися на нього як на винуватця
усього лиха. Вiн спровокував помсту амаликитян через свої
напади на них i, почуваючи себе безпечно серед ворогiв, зали-
шив мiсто незахищеним. Збожеволiвши вiд горя та лютi, його
воїни були готовi на вiдчайдушнi кроки i навiть погрожували
каменувати свого ватажка.

Давид, здавалося, був позбавлений усякої людської пiдтрим-
ки. Усе, що було дорогим для нього на цiй землi, було вiдiбрано.
Саул змусив його тiкати з рiдної землi; филистимляни прогнали
з табору; амаликитяни сплюндрували йо- го мiсто; його дружи- [675]
ни й дiти стали в’язнями; а добрi друзi повстали проти нього
i навiть погрожували смертю. У цей надзвичайно скрутний
час Давид, замiсть того щоби впадати у вiдчай, звернувся за
допомогою до Бога. Вiн «змiцнився надiєю на Господа». Давид
переглянув своє минуле, багате на рiзноманiтнi подiї життя.
Чи Господь коли-небудь залишав його? Згадуючи про численнi
докази Божої ласки, Давид знайшов пiдбадьорення для своєї
душi. Оточення Давида своїм вiдчаєм та безнадiєю робили
власнi страждання вдвiчi важчими, у той час як Божий муж,
котрий мав значно бiльшу причину для горя, зберiгав силу ду-
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ха. «Того дня, коли страх оволодiє мною, я надiю покладаю на
Тебе» (Псал. 56:4), — повторювало його серце. Хоча сам вiн не
бачив виходу з цiєї важкої ситуацiї, Бог бачив його страждання
i бажав вказати, що вiн має робити.

Пославши за Евiятаром, сином Ахiмелеха, Давид запитав
Господа: «Чи менi переслiдувати ту орду, i чи дожену її?» А Бог
вiдповiв: «Переслiдуй, бо доженеш, i визволиш» (1Сам.30:8).

Пiсля цих слiв душевне хвилювання i горе уляглися. Давид
та його воїни, не гаючи часу, вирушили в погоню за ворогом.
Вони просувалися настiльки швидко, що, дiйшовши до потоку
Бесор, який впадає поблизу Гази у Середземне море, 200 чоло-
вiк змушенi були через втому та виснаження залишитися. Але
Давид i з ним чотириста чоловiк безстрашно переслiдували
ворога.

По дорозi вони натрапили на єгиптянина-раба, який, як
видно, помирав вiд голоду та виснаження. Але, пiдкрiпившись
їжею та напившись води, вiн розповiв, що залишений вмирати
своїм жорстоким господарем-амаликитянином. Раб розповiв
про вчинений набiг загарбникiв, котрi пограбували цей край,
i, заручившись обiцянкою, що його не вб’ють i не вiддадуть
амаликитянам, погодився привести Давида та його людей у
табiр ворогiв.

Наблизившись до табору амаликитян, воїни побачили п’я-
ний розгул. Переможцi їли, пили та святкували «з приводу
усiєї великої здобичi, що награбували з филистимської землi та
з краю Юдиного». Отримавши наказ стрiмко напасти на табiр,[676]
воїни Давида Шалено атакували противника. Амаликитяни,
враженi таким нападом, розгубилися. Бiй тривав усю нiч i на-
ступного дня, доки ворог був майже повнiстю знищений. З них
лише 400 чоловiк врятувалися втечею на верблюдах. Так здiй-
снилось Слово Господа. «I врятував Давид усе, що позабирали
Амаликитяни. I обох своїх жiнок Давид визволив; не пропало
в них нiчого: усе, вiд малого до великого, нi з синiв, нi з дочок,
нi iз здобичi, — з усього, що тi забрали, — усе повернув Давид».

Коли вже Давид вторгнувся на територiю амаликитян, вiн
винищив усiх мешканцiв, якi потрапили до його рук. Лише
завдяки стримуючiй Божiй силi амаликитяни не знищили ме-
шканцiв Цiклага. Амаликитяни вирiшили зберегти життя поло-
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нених, плануючи зробити свою перемогу бiльш трiумфальною,
привiвши iз собою велику кiлькiсть полонених, яких пiзнiше
мали намiр продати в рабство. Так, несвiдомо для себе, язи-
чники виконали Божий намiр i не завдали шкоди полоненим,
якi змогли пiзнiше повернутися до своїх чоловiкiв i батькiв.

Кожна земна влада знаходиться пiд контролем Безмежного.
До наймогутнiшого правителя i найжорстокiшого гнобителя
Вiн говорить: «Аж досi ти дiйдеш, i не далi» (Йов 38:11). Божа
могутнiсть провадить постiйну боротьбу зi силами зла. Бог
завжди намагається не знищити людей, а щоб виправити їх i
спасти.

З великою радiстю переможцi вирушили в зворотну дорогу.
Повернувшись до своїх товаришiв, якi залишилися позаду,
найбiльш егоїстичнi i непокiрнi з групи 400 воїнiв почали
наполягати, щоб не дiлитися здобиччю з тими, котрi не брали
участi в битвi, говорячи, що для них достатньо отримати своїх
дружин i дiтей. Але Давид не мiг погодитися з таким рiшенням.
«Не робiть так, браття мої, — сказав вiн, — пiсля того, що дав
нам Господь... Бо яка частина тих, котрi ходили в битву, така
частина й тих, котрi сидiли при обозi! Усiм подiлiть порiвну».
Так i було зроблено; пiзнiше в Iзраїлi це стало законом, що всi,
котрi мали вiдношення до вiйськових походiв, отримували таку
ж саму частку здобичi, як i тi, що брали безпосередню участь
у боях. [677]

Отже, Давид i його люди повернули усе, що було забрано з
Цiклага, а також захопили в амаликитян велику кiлькiсть вели-
кої рогатої худоби й овець. Ця здобич називалась Давидовою.
Повернувшись до Цiклага, Давид послав частину iз здобутого в
дарунок старiйшинам поколiння Юди, до котрого належав сам.
Вiн пам’ятав про тих, якi допомагали йому та його людям в
горах, коли вiн змушений був тiкати з одного мiсця до iншого,
рятуючи життя. Доброта та спiвчуття людей — почуття, якi так
дорогi для вигнанця, були з вдячнiстю винагородженi.

Минуло три днi з того часу, як Давид та його воїни повер-
нулися до Цiклага. Вiдбудовуючи з руїн свої будинки, вони з
тривогою в серцi i нетерпiнням очiкували вiстки про битву мiж
Iзраїлем та филистимлянами. Раптом до мiста увiйшов гонець
— «одежа його була роздерта, i порох на його головi». Його
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негайно ж привели до Давида, якому вiн шанобливо вклонився,
визнаючи його за могутнього князя, ласку котрого бажав за-
служити. Давид з нетерпiнням запитав, чим закiнчилася битва.
Втiкач повiдомив про поразку Саула, його смерть, а також про
смерть Йонатана.

Однак у своїй розповiдi вiн не обмежився простим викла-
денням фактiв. Гадаючи, очевидно, що Давид плекає ворожi
почуття до свого невтомного гонителя, незнайомець вирiшив
приписати собi славу вбивцi царя. Вiн хвалькувато розповiв
про те, як пiд час бою знайшов пораненого iзраїльського мо-
нарха, на якого напосiдали вороги, i як, на прохання царя, вбив
його. Корону зi Саулової голови та золотi браслети з його ру-
ки вiн принiс Давидовi. Гонець був упевнений, що ця новина
буде зустрiнута з радiстю i вiн отримає за свiй вчинок багату
винагороду.

«I ухопився Давид за свою одежу й роздер її; те ж саме
вчинили усi люди, що були з ним. I голосили вони й плакали та
постили аж до вечора за Саулом та за сином його Йоната- ном,
i за народом Господнiм та за Iзраїлевим домом — людьми, що
попадали вiд меча». Опам’ятавшись вiд першого потрясiння,
викликаного страшною новиною, думки Давида звернулися до
незнайомця, що принiс цю вiстку, i до злочину, який вiн, за
його власними словами, вчинив. Давид запитав молодого чо-[678]
ловiка: «Звiдки ти?» А той вiдповiв: «Я син одного приходька,
амаликитянина». I сказав йому Давид: «Як же ти не побоявся
простягти руку свою, щоб убити Господнього помазаника?»
Двiчi Саул був у руках Давида, i коли його люди пропону-
вали вбити царя, вiн вiдмовлявся пiдняти руку на того, хто
за повелiнням Божим був посвячений царювати над Iзраїлем.
Однак амаликитянин не побоявся вихвалятися вбивством царя
Iзраїлю. Вiн звинуватив себе у злочинi, що заслуговував смертi.
Покарання не забарилось. Давид сказав: Кров твоя на головi
твоїй, бо уста твої засвiдчили проти тебе, говорячи: «Я вбив
Господнього помазаника».

Горе Давида з приводу смертi Саула було щирим i глибоким,
що свiдчило про великодушнiсть благородної натури. Загибель
ворога не тiшила його. Перешкода, що заважала Давидовi зiйти
на престол Iзраїлю, була усунута, та це не принесло йому
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радостi. Смерть Саула стерла з пам’ятi згадку про його пiдозри
i жорстокiсть; тепер вiн думав лише про те, що було в ньому
колись благородного i гiдного царського достоїнства.

Iм’я Саула було пов’язане з iм’ям Йонатана — щирого та
безкорисливого друга.

Пiсня, в якiй Давид виливає скорботу свого серця, стала
дорогоцiнним надбанням для його народу, а також Божого
народу усiх наступних вiкiв:

«Ой, слава Iзраїлева, прошита iз лука на згiр’ях своїх,
ой, попадали лицарi!

Не розповiдайте в Гатi про те,
не сповiщайте на вулицях Ашкалона,

щоб не тiшилися филистимлянськi дочки,
щоб не радiли дочки необрiзаних!

Гiлбоавськi гори!
Щоб на вас не було анi роси, анi дощу,

анi поля для жертвопринесення.
Бо заплямований там щит хоробрих,

щит Саулiв, як нiби оливою вiн не помазаний!..
Саул та Йонатан, цi улюбленi й милi за свого життя,

i в смертi своїй нерозлучнi,
прудкiшi були вiд орлiв та сильнiшi вiд левiв. [679]

Дочки Iзраїлевi! За Саулом ридайте,
що зодягав вас у багряницю з прикрасами,

що оздоблював золотом вашу одежу!
Ой, попадали хоробрi лицарi в бою...

Тужу за тобою, Йонатане, мiй брате!
Ти для мене був вельми улюблений,

любов твоя була для мене дорожчою вiд кохання жiночого!
Ой, попадали лицарi,

i загинула зброя вiйськова!»

(2Сам.1:19)
[680]



Роздiл 69. Покликання Давида на царство

За основу цього роздiлу взято другу Книгу Самуїла, роздiл
2:1-5:5

Зi смертю Саула зникли небезпеки, що прирекли Давида
на вигнання. Перед ним вiдкрився шлях повернення на ба-
тькiвщину. Коли днi плачу за Саулом i Йонатаном скiнчилися,
запитався Давид Господа, говорячи: «Чи йти менi в одне з Юди-
них мiст?» А Господь вiдповiв йому: «Iти!» I сказав Давид:
«Куди менi йти?» А Вiн вiдповiв: «У Хеврон!»

Хеврон знаходився в 20 милях на пiвнiч вiд Беф-Шеви,
приблизно на половинi шляху мiж цим мiстом i мiсцем, де
в майбутньому стоятиме Єрусалим. Спочатку вiн називався
Кiр’ят-Арба — мiсто Арби, батька синiв Єнакових. Пiзнiше
це поселення отримало назву Мамре; там знаходилося мiсце
поховання патрiархiв — печера Махпела. Хеврон, який ранiше
належав до володiння Калева, став тепер головним мiстом
Юдеї. Вiн був розташований в долинi, оточенiй родючими
пагорбами та землями. Цей край вкривали найпрекраснiшi в
Палестинi виноградники i численнi гаї оливкових та фруктових
дерев.

Давид i його люди готувились негайно виконати Боже пове-
лiння. Шiстсот озброєних мужiв зi своїми дружинами й дiтьми,
великою рогатою худобою та вiвцями незабаром вирушили
до Хеврона. Коли караван увiйшов до мiста, мужi Юдинi вже[681]
чекали на них, щоб привiтати Давида, як майбутнього царя
Iзраїлю. Одразу ж були зробленi приготування для його коро-
нацiї. «I помазали там Давида царем над Юдиним домом». Але
тодi не було зроблено жодної спроби силою встановити його
владу над iншими поколiннями.

Одним iз перших заходiв нового монарха було вшанування
пам’ятi Саула та Йонатана. Дiзнавшись про смiливий вчинок
мужiв Явеша Гiлеадського, що врятували тiла загиблих вождiв i
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гiдно їх поховали, Давид послав людей до Явеша, щоб сказати:
«Благословеннi ви Господом за той учинок милосердя, що
зробили ви володаревi своєму Сауловi, поховавши його! Нехай
же Господь вiдплатить вам милосердям та добротою. Я також
зроблю вам за те ласку». Повiдомляючи про своє сходження на
престол Юди, вiн закликав в союзники тих, котрi засвiдчили
про свою вiдданiсть i чистосердечнiсть.

Филистимляни не перешкоджали мешканцям Юди в по-
мазаннi Давида на царство. Коли Давид був у вигнаннi, вони
заприязнилися з ним, щоб послабити царство Саула, i тепер
сподiвалися, що, коли Давид прийшов до влади, вони матимуть
певнi вигоди в пам’ять про ту милiсть, яку виявили до нього
колись. Але царюванню Давида не судилося бути спокiйним.
З моменту його коронацiї починається похмурий лiтопис змов
i заколотiв. Давид зiйшов на престол не цiною зради — Бог
обрав його царем Iзраїлю, i тому не було жодних пiдстав для
недовiр’я чи опозицiї. Однак, коли, завдячуючи Авнеровi, на
престол Iзраїлю зiйшов Iш-Бошет, Саулiв син, Юдинi началь-
ники майже перестали визнавати владу Давида.

Iш-Бошет виявився слабовiльним i необiзнаним в держав-
них справах представником дому Саула, тодi як Давид був
щедро обдарований для того, щоб нести вiдповiдальнiсть за
царство. Авнер — головна дiюча особа в справi проголошен-
ня Iш-Бошета царем — був начальником Саулового вiйська i
одним iз найвидатнiших мужiв Iзраїлю. Авнер знав, що Го-
сподь призначив Давида царем Iзраїлю, але через багаторiчну
ворожнечу й переслiдування вiн не бажав, щоб Єссеїв син став
наступником Саулового престолу. Обстави- ни, в яких опинив- [682]
ся Авнер, вплинули на формування його характеру, показавши
його честолюбство та безпринципнiсть. Перебуваючи у тiсно-
му зв’язку зi Саулом, вiн пiд його впливом почав виявляти
презирство до мужа, якого Бог обрав царем над Iзраїлем. Його
ненависть стала ще сильнiшою пiсля гострого докору Давида
на його адресу за те, що той спав у таборi, коли були викраденi
глечик з водою i спис царя, що знаходилися поруч зi Саулом.
Авнер не забув, як Давид на повний голос питав у присутностi
царя та iзраїльського народу: «Чи ти не муж? I хто рiвний
тобi в Iзраїлi? Чому ж ти не пильнував свого пана, царя?.. Не
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добра це рiч, що ти зробив? Як живий Господь, — ви повиннi
померти, бо не пильнували ви володаря свого, Господнього
помазаника» (1Сам.26:15-16). Цей докiр терзав Авнерову душу,
i вiн вирiшив помститися, призвiвши Iзраїля до роздiлення з
метою власного звеличення. Для здiйснення своїх егоїстичних
i честолюбних намiрiв Авнер використав представника коли-
шнього царського дому. Вiн знав, що народ любив Йонатана.
Пам’ять про нього жила в народi, а воїни ще не забули перших
успiшних воєнних походiв Саула. З рiшучiстю, гiдною бiльш
благородної справи, цей непокiрний муж взявся за здiйснення
власних планiв.

Маханаїм, мiсто на протилежному березi Йордану, було
обране царською резиденцiєю, оскiльки вважалось надiйним
сховищем проти нападiв чи то Давида, чи филистимлян. Тут
вiдбулась i коронацiя Iш-Бошета. Його царську владу визнали
спочатку племена, що жили на схiд вiд Йордану, а згодом i
увесь Iзраїль, окрiм Юдиного поколiння. Два роки Сауловому
синовi вiддавали шану в його iзольованiй вiд усiх столицi. Та
Авнер, сповнений рiшучостi поширити його владу на увесь
Iзраїль, готувався до загарбницької вiйни. «I була довга вiйна
мiж домом Сауловим та мiж домом Давидовим. Але Давид усе
змiцнювався, а Саулiв син дедалi слабшав».

Нарештi престол, встановлений цiною ненавистi та често-
любства, впав через вiроломнiсть. Авнер, розчарований слабко-
духiстю та некомпетентнiстю Iш-Бошета, звернувся до Давида
з пропозицiєю привернути до нього усi племена Iзраїлю. Про-[683]
позицiю було прийнято, i Авнер з почестями вiдiйшов, щоб
здiйснити свiй намiр. Але прихильнiсть, з якою був прийнятий
цей досвiдчений i вiдомий в Iзраїлi воїн, викликала ревнощi
Йоава, воєначальника Давидової армiї. Мiж Авнером та Йоа-
вом пролягала кривава помста, оскiльки Авнер пiд час вiйни
Iзраїлю з Юдою вбив Асаїла, брата Йоава. Тепер Йоав, скори-
ставшись можливiстю помститися за братову смерть i водночас
звiльнитися вiд небезпечного майбутнього суперника, пiдстерiг
Авнера та пiдступно вбив його.

Давид, почувши про цей вiроломний вчинок, вигукнув: «Не-
винний я i царство моє перед Господом повiки в кровi Авнера,
Нерового сина. Нехай вона впаде на голову Йоава та на всю
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родину його батька». Через неутвердженiсть свого царства, а
також враховуючи владу i силу вбивць, оскiльки й Авiшай,
Йоавiв брат, був замiшаний у цьому, Давид не змiг покарати
цей злочин по усiй справедливостi, однак привселюдно заявив,
наскiльки огидним для нього є цей кривавий вчинок. Авнер
був похований з великими почестями. Вiйсько на чолi з Йо-
авом повинно було брати участь в похоронах в розiдраних
одежах, зодягнувшись у веретища. Про горе царя свiдчив пiст,
закладений ним у день похорону; вiн iшов за гробом, оплаку-
ючи Авнера, а сказанi ним слова над могилою Авнера стали
гострим докором убивцям.

«Цар плакав над Авнером, говорячи:
Чи Авнер мав загинути смертю негiдного?

Твої руки були ще не зв’язанi,
не забитi були твої ноги в кайдани.

Ти впав, як падають вiд розбiйникiв».

Великодушне ставлення Давида до того, хто був колись його
найлютiшим ворогом, викликало довiр’я й захоплення усього
Iзраїлю. «Народ довiдався про все, i воно було до вподоби
усiм, як i все, що робив цар, подобалось людям. Того дня
довiдався увесь Iзраїль, що то не з волi царя вбито Авнера,
сина Нерового». У вузькому колi довiрених радникiв i слуг цар,
говорячи про цей злочин та визнаючи своє безсилля покарати
вбивць по справедливостi, вiддав цю справу на суд Божий:
«Ото знайте, що князь i великий муж полiг цього дня! [684]

А я сьогоднi ще слабий, хоч i помазаний на царя, а тi
люди, сини Церуї, сильнiшi вiд мене. Нехай вiдплатить Господь
злочинцевi за його зло!»

Авнер був щирим у своїх пропозицiях Давиду, хоч керував-
ся низькими егоїстичними побудженнями. Вiн уперто опирався
сходженню на престол царя, призначеного Богом, сподiваю-
чись здобути славу для себе. Лише образа, уражена гордiсть
i спалах гнiву змусили його забути своє попереднє ставлення
до Давида i пiти до нього. Авнер сподiвався посiсти найви-
ще i найпочеснiше становище серед його слуг, Якби Авнеровi
пощастило здiйснити свiй намiр, то здiбностi й честолюбство,
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його великий вплив i вiдсутнiсть благочестя створили б велику
загрозу для престолу Давида, а також для миру й процвiтання
народу.

«I почув Саулiв син, що помер Авнер у Хевронi, — i опу-
стилися руки його, а увесь Iзраїль вельми засмутився». Стало
очевидним, що царство Саулового нащадка не встоїть довго.
Незабаром ще одна зрада довершила падiння вмираючої влади.
Iш-Бошета по-зрадницькому вбили два його полководцi. Вiд-
тявши йому голову, вони поспiшили принести її царевi Юди,
сподiваючись завоювати цим його прихильнiсть.

Зрадники стали перед Давидом iз закривавленою головою
— свiдченням їхнього злочину, кажучи: «Оце голова Iш-Бошета,
Саулового сина, твого ворога, котрий шукав твоєї душi. I дав
Господь цього дня пановi моєму, царевi, помститися над Саулом
та його потемками». Але Давид, престол якого утвердив Сам
Бог, визволяючи його вiд противникiв, не бажав змiцнювати
свою владу цiною вiроломства. Вiн нагадав убивцям про долю
того, котрий вихвалявся, що вбив Саула. «Тим бiльше, — додав
вiн, — коли злочинцi вбили чесну людину в її домi на її постелi!
А тепер, чи я не мав би вимагати його кровi з ваших рук i
не знищив би вас iз землi? I Давид дав наказ своїм слугам,
— i тi вбили їх... А Iш-Бошетову голову взяли й поховали в
Авнеровiм гробi в Хевронi».

Пiсля смертi Iш-Бошета усi iзраїльськi князi зажадали, щоб
Давид став царем над усiма поколiннями. I прийшли усi Iзра-
їлевi племена до Давида в Хеврон i сказали йому: «Ми твої
костi i твоє тiло!» Вони проголосили: «Ти й ра- нiше водив[685]
Iзраїля на вiйну i приводив назад. До того ж Господь тобi
сказав: ти пастимеш народ Мiй, Iзраїля, i будеш володарем
над Iзраїлем. I прийшли усi Iзраїлевi старiйшини в Хеврон;
цар Давид склав з ними умову в Хевронi перед Господом».
Так Боже Провидiння вiдкрило Давидовi шлях до престолу. Не
честолюбство керувало ним, бо вiн не шукав слави.

Понад 8000 нащадкiв Аарона та левитiв супроводжували
Давида. У настрої народу вiдбулася помiтна рiшуча змiна. Пе-
реворот здiйснився мирно й гiдно, як i личить великiй справi,
що була звершена. Майже 500 тисяч колишнiх пiдданих Саула
зiйшлися в Хевронi. На його околицях, на пагорбах i в долинах
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юрмилися люди. Було призначено час коронацiї мужа, якого
прогнали зi Саулового двору, котрий блукав у горах i ховався в
гiрських печерах, щоб врятувати своє життя; саме цей муж мав
незабаром прийняти найвищi почестi, якi тiльки може отримати
людина вiд суспiльства. Священики й старiйшини, зодягнутi в
свої пишнi шати, начальники й воїни з виблискуючими мечами
та шоломами, прочани з найвiддаленiших мiсць — усi зiйшли-
ся, бажаючи стати свiдками коронацiї вибраного царя. Давида
одягли в царський одяг. Первосвященик помазав його чоло
священною оливою, оскiльки колишнє помазання Самуїла було
лише пророчим i вказувало на те, що має вiдбутися при вступi
царя на престол. Настав час, i Давид був урочисто посвячений
на служiння як Божий намiсник. Йому вручили царський скi-
петр. Його верховну владу пiдтверджував особливий документ
— Заповiт, який передбачав його праведне правлiння, i народ
склав Давидовi присягу на вiрнiсть. На голову Давида поклали
вiнець — i церемонiя коронацiї завершилась. З цього часу Iзра-
їль отримав царя згiдно з божественним призначенням. Той,
який терпляче чекав Господнього втручання, став свiдком вико-
нання Божої обiтницi. «I Давид дедалi бiльше ставав могутнiм,
а Господь, Бог Саваот, був iз ним» (2Сам.5:10). [686]



Роздiл 70. Царювання Давида

За основу цього роздiлу взято другу Книгу Самуїла, роздiли
5:6-25; 6; 7; 9; 10

Як тiльки Давид утвердився на iзраїльському престолi, вiн
почав шукати бiльш вiдповiдне мiсце для столицi свого цар-
ства. З цiєю метою було вибрано мiсце у 20 милях вiд Хеврона.
До переходу Йордану iзраїльським вiйськом пiд керiвництвом
Iсуса Навина це поселення називали Салим. Неподалiк звiдти
Авраам засвiдчив свою вiрнiсть Боговi. За 800 рокiв до корона-
цiї Давида тут проживав Мелхиседек — священик Всевишнього
Бога. Салим був розташований на пiдвищеннi в центрi країни,
якого з усiх бокiв оточували пагорби. Вiн знаходився на кордонi
земель Венiяминового та Юдиного поколiнь i у безпосереднiй
близькостi вiд Єфрема. Саме тут пролягав найзручнiший шлях
до земель iнших поколiнь.

Щоб заволодiти Салимом, євреї повиннi були вигнати ха-
нанеїв, котрi ще залишалися тут, займаючи укрiпленi мiсця на
горах Сiон i Морiа. Ця фортеця дiстала назву Євус, а її ме-
шканцi були вiдомi як євусяни. Упродовж столiть Євус вважав-
ся неприступним, але євреї, пiд керiвництвом Йоава, взявши
Євус в облогу, захопили його. Винагородою за мужнiсть було
призначення Йоава начальником усього iзраїльського вiйська.
Таким чином Євус став з тих пiр столицею Iзраїлю i замiсть
язичницької назви отримав нову — Єрусалим.[687]

Хiрам, цар багатого мiста Тира, розташованого на березi
Середземного моря, забажав стати союзником iзраїльського
царя i надав допомогу Давиду в побудовi Єрусалимського па-
лацу. Iз Тира вирушили посли разом iз зодчими i будiвничими
у супроводi довгих обозiв з вантажем коштовної деревини,
зокрема, кедрових дерев та iнших цiнних матерiалiв.

Змiцнення Iзраїлю, що об’єднався пiд правлiнням Давида,
завоювання Євуса та союз з Хiрамом, тирським царем, збудили
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ворожiсть филистимлян, якi знову вдерлися в країну з великим
вiйськом, зайнявши долину Рефаїм неподалiк вiд Єрусалима.
Давид зi своїм вiйськом вiдступив у фортецю Сiон, де чекав
божественної вказiвки: «Давид запитався Господа: Чи виступа-
ти менi проти филистимлян? Чи даси їх у мої руки? I Господь
вiдповiв Давидовi: Виступай, бо вiддам филистимлян у твої
руки!»

Давид негайно вступив у бiй з ворогами; завдавши поразки
та знищивши їх, вiн забрав iдолiв, яких вони взяли зi собою,
щоб забезпечити перемогу. Розлюченi филистимляни, зазнав-
ши такого приниження, зiбрали ще бiльше вiйсько i знову
оголосили вiйну. I на цей раз вони «розташувалися в долинi
Рафаїм». Давид знову запитав Господа i Великий «Той, що
є», очолив iзраїльське вiйсько. Бог, повчаючи Давида, сказав:
«Не виступай на них, але обiйди їх з тилу i пiдiйди до них вiд
бальзамового лiска. I коли почуєш шелест, наче шум крокiв на
верховiттях бальзамових дерев, тодi поспiши, бо то Господь
пiшов перед тобою, щоб розгромити филистимський табiр».

Якби Давид, подiбно до Саула, вчинив по-своєму, вiн не
мав би успiху. Але Давид робив те, що наказував Господь, i
«розбив филистимлян вiд Гiв’ону аж до Гезеру. I пронеслося
Давидове iм’я по всiх краях, а Господь нагнав страх на всi
народи» (1Хронiк 14:16-17).

Коли Давид змiцнив свою владу i звiльнився вiд загарбни-
кiв, вiн вирiшив здiйснити свою заповiтну мрiю — перенести
Божий Ковчег у Єрусалим. Багато рокiв ковчег залишався в
Кiрiят-Єарiмi на вiдстанi дев’яти миль, але було доцiльним
вшанувати столицю народу саме цiєю ознакою Божественної
присутностi. [688]

Давид прикликав 30 тисяч найвидатнiших мужiв Iзраїлю,
оскiльки планував зробити цю церемонiю вельми радiсною
та вражаючою. Народ з радiстю вiдгукнувся. Первосвященик
зi своїми братами по священицькому служiнню, князi та на-
чальники поколiнь — усi зiбралися в Кiрiят-Єарiмi. Давид був
сповнений святого запалу. Ковчег винесли з дому Авiнадава i
поставили на нового воза, у який запрягли волiв, а два сини
Авiнадава супроводжували його.
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За Ковчегом iшли iзраїльськi мужi з радiсними вигуками й
пiснями; численнi голоси зливалися зi звуками музики: «Да-
вид та увесь Iзраїлiв дiм грали перед Господом... на цитрах,
арфах, на бубнах, гуслах, i цимбалах». Давно вже Iзраїль не
був свiдком такого торжества. Урочисто й радiсно ця величе-
зна процесiя рухалася в напрямку святого мiста, минаючи на
своєму шляху пагорби та долини.

Але, коли «пiдiйшли вони до току Нахона, Узза простягнув
свою руку до Ковчега Божого й ухопився за нього, бо воли
нахилили його. I запалився гнiв Господнiй i вiн помер бiля
Божого Ковчега». Великий жах охопив торжествуючий натовп.
Давид був вражений i глибоко стурбований; у глибинi душi
вiн навiть засумнiвався у Божiй справедливостi. Вiн бажав
належним чином вшанувати Ковчег — символ Божественної
присутностi. То чому ж, гадав цар, був допущений цей стра-
хiтливий суд, який перетворив радiсну подiю на сум i горе?
Вiдчуваючи, що тримати Ковчег бiля себе небезпечно, Давид
вирiшив залишити його поблизу того мiсця, де сталася траге-
дiя. З цiєю метою було знайдено сховище в домi Овед-Едома,
гатянина.

Доля, що спiткала Уззу, була божественним судом за по-
рушення дуже чiткого повелiння. Через Мойсея Господь дав
спецiальну вказiвку щодо перенесення Ковчега. Нiхто, крiм
священикiв, нащадкiв Аарона, не повинен був торкатися його
i навiть дивитися на нього, коли вiн непокритий. Божествен-
ним наказом проголошувалось: «Потiм пiдуть Кегатовi сини,
щоб нести його, але не торкатимуться до святого, щоб їм не
вмерти!» (Числ.4:15) Священики повиннi були покрити Ковчег,
а сини Кегатовi мали пiдняти його, тримаючись за держаки,
вставленi в кiльця, що зна- ходилися з кожного боку Ковчега[689]
i нiколи не виймалися звiдти. Гершоновим i Мерарiсвим си-
нам, вiдповiдальним за покривала, дошки та стовпи Скинiї,
Мойсей дав вози та волiв для перевезення того, що було їм до-
ручено. «А синам Кегатовим не дав, бо на них лежала служба
Святинi, — на плечах вони повиннi були носити» (Числ. 7:9
— пiдкреслено автором). Таким чином, при винесеннi ковчега з
Кiрiят-Єарiма була допущена очевидна i непростима неповага
до Господнiх вказiвок.
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Давид i його люди зiбралися, щоб здiйснити святе служiн-
ня; i вони робили це з радiстю й вiд усього серця. Але Господь
не мiг прийняти такого служiння, оскiльки воно звершувалося
не за Його вказiвками. Филистимляни, не знаючи Божого Зако-
ну, поставили Ковчег на воза, коли повертали його Iзраїлевi,
i Господь не заперечував цього. Але iзраїльтянам була чiтко
викладена Божа воля з усiх цих питань, а тому нехтування
вказiвками ганьбило Бога. На Уззi лежала тяжка вина само-
впевненостi. Порушення Божого Закону притупило в людськiй
свiдомостi почуття його святостi. Маючи за собою невизнанi
грiхи, незважаючи на божественну заборону, Узза насмiлив-
ся доторкнутися до символу Божої присутностi. Бог не може
прийняти часткового послуху або недбалого ставлення до Його
Заповiдей. Покаранням, яке спiткало Уззу, Вiн бажав показати
усьому Iзраїлевi важливiсть чiткого дотримання Його вимог.
Таким чином смерть однiєї людини могла привести народ до
каяття i запобiгти покаранню тисяч.

Вiдчуваючи, що i його серце не було цiлковито чистим
перед Богом, i побачивши, яке покарання спiткало Уззу, Давид
вiдчув страх перед Ковчегом; вiн не хотiв, щоб i його спiтка-
ла та сама доля через якийсь грiх. Але Овед-Едом, хоча й з
деяким страхом, радiсно прийняв священний символ як запо-
руку Божої милостi до слухняних. Увага усього Iзраїлю була
звернена тепер до гатянина та його дому: всi хотiли побачити,
що станеться з ним. «I Господь поблагословив Овед-Едом а та
увесь його дiм».

Божественний докiр справив належне враження на Давида.
Вiн, як нiколи ранiше, усвiдомив святiсть Божого Закону та [690]
необхiднiсть статечного послуху. Милiсть, виявлена домовi
Овед-Едома воскресила в Давидовому серцi надiю на те, що
Ковчег принесе благословення i йому, i усьому народовi.

Через три мiсяцi Давид вирiшив ще раз спробувати перене-
сти Ковчег. На цей раз вiн поставився з належною увагою до
кожної Господньої вимоги. Знову були покликанi начальники
народу, i бiля мiсця, де жив гатянин, зiбралася велика кiлькiсть
людей. З благоговiнням Ковчег був пiднятий на плечi мужiв,
призначених на це служiння Богом, а люди, утворивши довгу
процесiю, зi схвильованими серцями рушили вперед. Пiсля
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кожних шести крокiв лунав звук сурми, закликаючи процесiю
зупинитися. За наказом Давида щоразу в жертву мали приноси-
тися «вiл та вiдгодована одиниця худоби». Страх i хвилювання
поступилися мiсцем радостi. Цар зняв зi себе царський одяг i
зодягнувся в простий лляний ефод, який носили священики.

Давид не мав на метi показати цим, що зазiхає на права свя-
щеникiв, бо ефод, крiм священикiв, носили iнколи й iншi люди.
Давид просто бажав узяти участь у цьому святому служiннi
перед Богом на рiвних правах зi своїми пiдлеглими. Того дня
мав бути прославлений Єгова; Бог мав стати єдиним об’єктом
поклонiння.

I знову рушила ця довга процесiя; звуки арф, сурм i цимба-
лiв линули до небес, зливаючись зi спiвом численних голосiв.
«А Давид танцював перед Господнiм лицем в такт пiснi».

Деякi любителi задоволень, посилаючись на танець Давида,
охопленого благоговiйною радiстю перед Богом, намагаються
виправдати своє захоплення сучасними модними танцями, але
для такого аргумента немає жодної пiдстави. В нашi днi тан-
цi асоцiюються з глупотою та нiчними гулянками. Здоров’я
та моральнiсть приносяться в жертву задоволенню. Постiйнi
вiдвiдувачi танцювальних залiв не думають про Бога i не бла-
гоговiють перед Ним; молитва або спiв псалму недоречнi пiд
час таких збiговиськ. Саме таке мiркування має вiдiгравати
вирiшальну роль. Розвагам, якi можуть охолодити любов до
усього святого, та применшити радiсть, яку приносить служi-[691]
ння Боговi, не повинно бути мiсця серед християн. Музика i
танцi, як складова частина радiсного прославлення Бога пiд час
перенесення Ковчега, не мали нiчого спiльного з легковажними
розвагами — сучасними танцями. Першi мали на метi викли-
кати згадку про Бога i звеличити Його Святе Iм’я. Останнi
є винаходом сатани, за допомогою чого люди забувають про
Бога та ганьблять Його.

Урочиста церемонiя, яка супроводжувала Священний Сим-
вол невидимого Небесного Царя, наблизилася до столицi. Пi-
сня, що голосно пролунала в цей час, була повелiнням для
сторожi, що стояла на стiнах, — вiдчинити ворота Святого
Мiста:
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«Пiднесiться, брами високi,
вiдкривайтеся, дверi вiчнi, —

нехай увiйде Цар слави!»

Одна група спiвакiв й музикантiв запитувала:

«Хто ж той Цар слави?»

Iншi вiдповiдали їм:

«Господь сильний й могутнiй,
Господь, непереможний в бою!»

Тепер уже зазвучали сотнi голосiв, об’єднанi в трiумфаль-
ному хорi:

«Так, пiднесiться, брами високi
i вiдкривайтеся, ворота вiчнi, —

нехай увiйде Цар слави!»

Знову почулися радiснi вигуки:

«Хто ж цей Цар слави?»

I безлiч голосiв, «як шум великої води», урочисто вiдповiли:

«Господь Саваот — Вiн Цар слави!»

(Псал.24:7-10)

Тодi брами мiста широко вiдчинилися, процесiя увiйшла,
i Ковчег з благоговiнням поставили в наметi, спецiально для
цього приготовленому. Перед священним мiсцем спорудили
жертiвники для жертвоприношень; дим мирних жертов i цiло-
палення разом iз хмарами пахощiв, хвалою i молитвами Iзраїлю
пiдносились до Небес. Пiсля закiнчення служiння цар Давид
поблагословив народ. Потiм з царською щедрiстю вiн роздав
усiм їжу й пиття для пiдкрiплення сил. [692]

Представники усiх поколiнь були присутнiми на цьому
служiннi для вiдзначення найурочистiшої подiї, що мала мiсце
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пiд час царювання Давида. Божий Дух спочивав на царевi, i,
коли останнi променi призахiдного сонця зодягли Скинiю в
позолоту, його серце, сповнене вдячностi Боговi, трiумфувало
з приводу блаженного символу Божої присутностi, що вiднинi
перебуватиме так близько вiд iзраїльського престолу.

В полонi таких думок Давид повертався до палацу, щоб
«поблагословити свiй дiм». Але там знайшлася особа, котра
спостерiгала за сценами радостi з почуттями, протилежними
тим, якi хвилювали серце Давида. «Коли Господнiй Ковчег
входив у Давидове мiсто, то Мелхола, Саулова дочка, дивилась
у вiкно i побачила царя Давида, котрий танцював i скакав перед
Господом. I вона зневажила його у своєму серцi». Сповнена
гнiву, ледве дочекавшись повернення Давида, Мелхола вийшла
йому назустрiч, i у вiдповiдь на його люб’язне привiтання
спрямувала на нього потiк колючих слiв. Її мова вiдзначалася
гострою та їдкою iронiєю: «Який же славний був сьогоднi
Iзраїлiв цар, що свiтив оголеним тiлом на очах служниць та
своїх рабiв, як це зробив би який-небудь гульвiса!»

Давид, розумiючи, що цими словами Мелхола зневажає та
ганьбить Боже служiння, суворо вiдповiв: «Перед Господом,
Котрий вибрав мене понад твоїм батьком та над усiєю його
родиною i наказав менi бути володарем над Господнiм народом,
над Iзраїлем, — буду веселитися перед Господом. I принижу-
ся ще бiльше вiд цього; буду принижений у твоїх очах, але
перед невiльницями, про яких ти говорила, — я буду вшанова-
ний». До докору Давида Господь додав i Свiй; через гордiсть
i зарозумiлiсть Мелхоли «не було у неї дитини аж до дня її
смертi».

Урочистi церемонiї, якими супроводжувалося перенесення
Ковчега, справили на iзраїльтян глибоке враження, викликавши
значно бiльшу зацiкавленiсть служiнням у Святинi та запа-
ливши новою силою любов до Єгови. Давид докладав усiх
зусиль, щоб цi почуття залишались тривалими. Спiв псалмiв
став постiйною частиною релiгiйного служiння. Давид складав
псалми не лише для священикiв, котрi викону- вали їх пiд час[693]
служiння у святинi, але й для народу, — шоб вони спiвали їх,
мандруючи перед щорiчними святами до головного жертiвника
в Iзраїлi. Усi цi заходи справляли належний вплив на людей,
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сприяючи звiльненню народу вiд iдолопоклонства. У багатьох
навколишнiх народiв, якi спостерiгали за процвiтанням Iзраї-
лю, складалося позитивне враження про Iзраїлевого Бога, Який
здiйснював великi дiла для Свого народу.

Скинiя, споруджена Мойсеєм, з усiм її приладдям, яке мало
вiдношення до служiння у Святинi, за винятком Ковчега, усе
ще знаходилось у Гiв’ї. Давид планував зробити Єрусалим
релiгiйним центром народу. Вiн спорудив д ля себе палац i
вважав, що Божому Ковчеговi не личить залишатись у наметi.
Вiн вирiшив побудувати для нього храм, який би своєю пишнi-
стю свiдчив про те, що Iзраїль дорожить честю, виявленою до
нього внаслiдок постiйної присутностi Єгови — їхнього Царя.
Подiлившись своїм задумом з пророком Натаном, Давид отри-
мав пiдбадьорливу вiдповiдь: «Усе, що на серцi у тебе, iди й
зроби, бо Господь з тобою».

Але тiєї ж ночi Господь повiдомив Натановi Своє повелiння
царевi. Давид був позбавлений переваги спорудити Божий дiм,
але йому було дане запевнення в божественнiй милостi щодо
нього, його нащадкiв та iзраїльського царства: «Так сказав
Господь Саваот: Я взяв тебе з пасовиська, коли ходив ти за
отарою, щоб ти став володарем над народом Моїм, над Iзраїлем.
I був Я з тобою всюди, куди ти ходив. Я викорiнював усiх
ворогiв твоїх з-перед тебе, i зробив великим iм’я твоє, як iм’я
найбiльших на землi. I призначив Я мiсце для народу Мого,
Iзраїля, i вiн житиме на тому мiсцi, i не зазнає тривоги, тому
що беззаконники не будуть бiльше гнобити його, як ранiше».

Оскiльки Давид бажав спорудити дiм для Бога, йому була
дана обiтниця: «Господь звiщає тобi, що Вiн побудує тобi дiм...
Я поставлю пiсля тебе потомство твоє... Вiн збудує дiм iменi
Моєму, а Я змiцню престол його царства навiки».

Було також вказано на причину, через яку Давид не мiг
побудувати храм: «Ти пролив багато кровi, оскiльки вiв вiйни
великi. Не збудуєш ти храму Моєму Iменi... Ось народиться у [694]
тебе син, — вiн буде людиною мирною; i Я дам йому спокiй
вiд усiх ворогiв його... бо Соломон (мирний) буде iм’я йому,
i Я дам Iзраїлевi за його днiв мир та спокiй. Вiн збудує храм
Моєму iменi» (1Хронiк 22:8-10).
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Хоча Давидовi було вiдмовлено здiйснити заповiтну мрiю
його серця, вiн iз вдячнiстю прийняв цю вiстку: «Хто я, Госпо-
ди Боже? — вигукнув вiн, — i що таке мiй дiм, що Ти привiв
мене сюди? Та й це ще видалось малим в очах Твоїх, Господи
Боже; Ти поширив також обiтницi Твої на дiм Твого слуги у
майбутньому» — i Давид поновив свiй Заповiт з Богом.

Цар знав, що здiйснення справи, яку вiн так бажав, при-
несла б честь його iменi i прославила його правлiння, але вiн
був готовий пiдкоритися Божiй волi. Вдячнiсть i покiрнiсть, з
якою Давид прийняв вiдмову, рiдко зустрiчаються навiть серед
християн сьогоднi. Як же часто вже немолодi люди мрiють
вчинити щось велике, що вони носять у своєму серцi, однак
нездатнi здiйснити! Боже Провидiння може звертатись до них,
як це було у випадку з Давидом, пояснюючи, що справа, яку
вони так бажають здiйснити, доручається iншим. Їхнiм завда-
нням є лише приготувати шлях для тих, хто виконає її. Але
замiсть того, щоб iз вдячнiстю пiдкоритися божественному
повелiнню, багато хто, почуваючи себе ображеними i знехтува-
ними, вiдступають, розмiрковуючи: коли немає змоги здiйснити
бажану справу, тодi взагалi не треба робити нiчого. Iншi з вiд-
чайдушною рiшучiстю хапаються за роботу, якої не можуть
виконати, i марно намагаються здiйснити те, на що їм бракує i
вмiння, i здiбностей, у той час як те, що вони могли б зробити,
залишається занедбаним. Через вiдсутнiсть такого мислення i
послуху з їхнього боку, бiльш значуща робота зазнає перешкод
або ж зводиться нанiвець.

Давид, укладаючи колись союз з Йонатаном, обiцяв, що
коли вiн забезпечить спокiй вiд своїх ворогiв, то виявить ми-
лiсть домовi Саула. Дочекавшись миру, i, пам’ятаючи про свою
обiцянку, цар запитав: «Чи є ще хтось, що залишився з Сау-
лового дому? Я зроблю йому ласку заради Йонатана». Йому
доповiли про сина Йонатана — Мефiвошета, що був куль- гавий[695]
з дитинства. В той час як Саул зазнав поразки вiд филистим-
лян в Iзреельськiй долинi, нянька, втiкаючи з цiєю дитиною,
випадково випустила хлопчика з рук; вiн упав i пiсля цього
залишився калiкою на усе життя. Давид прикликав молодого
чоловiка до царського двору i виявив до нього гостиннiсть. Си-
новi Йонатана були поверненi володiння Саула для пiдтримки
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його родини, а сам Йонатанiв син отримав право бути постiй-
ним гостем царя, щодня споживаючи їжу за царським столом.
Наслухавшись наклепiв ворогiв Давида, Мефiвошет ставився
до нього з великою упередженiстю, як до узурпатора, але вели-
кодушнiсть царя та люб’язний прийом, а також його незмiнна
доброта полонили серце юнака; вiн полюбив Давида i, подiбно
до свого батька Йонатана, поєднав свої iнтереси з iнтересами
вибраного Богом царя.

Пiсля того як Давид утвердився на престолi Iзраїлю, народ
довгий час насолоджувався миром. Навколишнi народи, заува-
жуючи силу та єднiсть царства, вважали доцiльним стримува-
тись вiд вiдкритої ворожнечi. I Давид, зайнявшись органiзацiєю
та благоустроєм свого царства, вiдпочивав вiд загарбницьких
вiйн. Однак вiн змушений був розпочати вiйну зi старими
ворогами Iзраїлю — филистимлянами та моавiтянами — i, отри-
мавши перемогу, змусив їх платити йому данину.

Згодом проти Давидового царства повстала велика коалiцiя
язичницьких народiв; це стало причиною подальших воєн i
перемог, якими вiдзначилось його царювання, а також сприя-
ло змiцненню могутностi Давида. Вiн жодним чином не дав
приводу для утворення цього ворожого союзу, який був викли-
каний заздрощами перед зростанням його царської могутностi.
Зокрема, виникненню такого союзу сприяли ще й iншi обста-
вини.

До Єрусалима дiйшли чутки про смерть Нахаша — аммонiт-
ського царя, який виявив милiсть до Давида, коли той рятувався
вiд гнiву Саула. Бажаючи висловити свою вдячнiсть за доброту,
виявлену до нього в час лиха, Давид вiдправив послiв зi слова-
ми спiвчуття Гануну — синовi та спадкоємцю аммонiтського
царя. I сказав Давид: «Зроблю я лас- ку Гануновi, Нахашевому [696]
синовi, як батько його зробив колись благодiяння менi».

Але люб’язний вчинок Давида був неправильно витлума-
чений. Аммонiтяни ненавидiли правдивого Бога i залишалися
лютими ворогами Iзраїлю. Удавана доброта Нахаша щодо Да-
вида пояснювалася лише ненавистю до Саула — iзраїльського
царя. Отож, Послання Давида було фальшиво витлумачене
радниками Гануна.
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Вони сказали до свого володаря Гануна: «Невже ти гадаєш,
що Давид вшановує батька твого тим, що послав тобi потiши-
телiв? Хiба ж не тому Давид послав до тебе своїх слуг, щоб
оглянути i розвiдати мiсто, а потiм зруйнувати його?» Саме
через пораду своїх прибiчникiв, пiвстолiття тому, Нахаш по-
ставив жорстоку умову мешканцям Явеша Гiлеадського, котрi
пiд час облоги аммонiтянами просили миру. Нахаш зажадав
виколоти кожному з них праве око. Аммонiтяни все ще пам’я-
тали, як цар Iзраїлю тодi розладнав їхнiй жорстокий задум i
врятував народ, котрий вони хотiли принизити й понiвечити.
Вони й далi жили ненавистю до Iзраїлю. Цi люди не мали жо-
дного уявлення про дух великодушностi, що спонукав Давида
висловити спiвчуття. Коли сатана опановує розумом людей,
вiн викликає в них заздрiсть i пiдозри, через що вони непра-
вильно витлумачують навiть найкращi намiри. Послухавши
своїх радникiв, Ганун поставився до Давидових послiв як до
вивiдувачiв, образивши їх i пiднявши на смiх.

Бог допустив, щоб аммонiтяни повнiстю виявили лихi на-
мiри своїх сердець, i щоб Давид мiг побачити їхню справжню
сутнiсть. Не було Божої волi на те, щоб Iзраїль вступав у союз
iз цим вiроломним язичницьким народом.

У давнину, як i сьогоднi, мiсiя посла вважалася священною.
За звичаєм, якого дотримувалися усi народи, пословi був за-
безпечений захист як вiд насильницьких дiй, так i вiд наруги
над особистiстю. Посол був представником свого монарха, i
будь-яка зневага, виявлена щодо нього, вимагала негайного
покарання. Аммонiтяни, розумiючи, що образа, якої вони за-
вдали Iзраїлю, неодмiнно призведе до помсти, приготувалися
до вiйни. «I побачили аммонiтяни, що вони стали ненависними[697]
Давидовi. Тому послав Ханун та аммонi- тяни тисячу талантiв
срiбла, щоб найняти собi колiсницi та верхiвцiв в Месопота-
мiї, в Сорiї-Маахи, i в Цовi. I найняли вони собi тридцять двi
тисячi колiсниць... I пiднялись сини Аммоновi зi своїх мiст i
виступили до бою» (1Хронiк 19:6-7).

Це i справдi був грiзний союз. Мешканцi земель мiж рiчкою
Євфрат i Середземним морем уклали союз з аммонi- тянами. З
пiвночi та сходу Ханаан виявився оточеним озброєним ворогом,
що об’єднався з метою знищення Iзраїля.
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Євреї не стали чекати, доки ворог вторгнеться на територiю
їхньої країни. Вiйська пiд командуванням Йова перейшли через
Йордан i стали просуватися до аммонiтської столицi. Полко-
водець, ведучи вiйсько до бою, намагався пiдбадьорити воїнiв
словами: «Будь мужнiй, i стiймо непорушно за народ наш та за
мiста нашого Бога, а Господь зробить усе, що добре в очах Йо-
го» (1Хронiк 19:13). Об’єднанi сили противника були розбитi
у першому ж бою. Однак язичники не вiдмовилися вiд бороть-
би, i наступного року воєннi дiї вiдновилися. Сiрiйський цар
зiбрав свої вiйська, погрожуючи Iзраїлю численною армiєю.
Давид, розумiючи, як багато залежить вiд результату цiєї вiйни,
сам керував битвою i з Божою допомогою завдав союзникам
такого нищiвного удару, що сiрiйцi не тiльки програли вiйну, а
й були вимушенi сплачувати данину Iзраїлю — вiд Ливану аж
до Євфрату. Давид з успiхом провадив вiйну з аммонiтянами,
доки їхнi фортецi не впали остаточно i вся земля не перейшла
у володiння Iзраїля.

Небезпека, яка загрожувала народу повним винищенням,
завдяки Божому провидiнню, стала саме тим засобом, з до-
помогою якого вiн досяг нечуваної величi. На спогад про це
чудове визволення Давид склав псалом:

«Живий Господь, —
i благословенна будь, Скеля моя;

i нехай Бог спасiння мого звеличиться;
Бог, Який мстить за мене, i пiдкоряє менi народи,

Який рятує мене вiд моїх ворогiв,
Який звеличив мене над тими,

що повстали проти мене,
спасає мене вiд насильника!

Тому прославляю Тебе, Господи, мiж народами,
i спiватиму хвалу Твоєму Iменi! [698]

Велике визволення Вiн дав Своєму царевi;
i виявляє милiсть Своєму помазанику

Давидовi i потомству його навiки».

(Псал.18:47-51)
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Провiдною думкою всiх пiсень Давида залишається переко-
нання у тому, що Єгова — це Опора й Визволитель iзраїльського
народу:

«Не захистить царя велике вiйсько його,
не врятується велетень великою силою своєю.

Для спасiння i кiнь ненадiйний,
i велика сила його не збереже».

(Псал.33:16-17)

«Ти Сам — Цар мiй, о Боже,
звели ж про спасiння Якова.

З Тобою поб’ємо своїх ворогiв,
Iм’ям Твоїм будемо топтати повсталих на нас,

бо я буду надiятися не на лукавого,
i мiй меч не поможе менi.

Але Ти нас спасаєш вiд противникiв наших,
i наших ненависникiв засоромиш!».

(Псал.44:5-8)

«Однi надiються на колiсницi, iншi — на коней;
Ми ж покладаємось на їм’я Єгови, Бога нашого».

(Псал.20:8)

Лише тепер для iзраїльського царства здiйснилась обiтниця,
дана Авраамовi, а пiзнiше повторена Мойсеевi: «Потомству
твоєму Я дав оцю землю вiд рiчки Єгипту й аж до великої рiчки
Євфрата» (Бут. 15:18). Iзраїль став могутньою державою, яку
поважали i яку боялись навколишнi народи. На своїх пiдданих
Давид виявляв величезний вплив. Управляючи державою, вiн
користувався великим авторитетом, любов’ю та вiдданiстю
свого народу, чого удостоюються лише деякi монархи. Вiн
прославив Бога, i тепер Бог вшанував його.

Однак в успiхах завжди приховується небезпека. Пiд час
найблискучiшого трiумфу Давид опинився в найбiльшiй небез-
пецi i зазнав найпринизливiшої поразки.[699]
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За основу цього роздiлу взято другу Книгу Самуїла, роздiли
11-12

Бiблiя досить стримана стосовно похвали людям. У нiй
вельми скупо розповiдається про заслуги навiть найвидатнiших
мужiв, якi будь-коли жили. Подiбне замовчування не випадкове
i з нього потрiбно зробити висновки. Усi добрi якостi, якi мають
люди, є Божим даром; добрi справи звершуються Божою бла-
годаттю через Христа. Оскiльки люди всiм зобов’язанi Боговi,
то й слава вiд того, ким вони є i що роблять, належить тiльки
Йому; люди — лише знаряддя в Божих руках. Бiльше того,
на пiдставi бiблiйних iсторiй довiдуємось, якою небезпечною
справою є вихваляння або звеличування людини; якщо тiльки
особистiсть починає забувати про свою повну залежнiсть вiд
Бога i надiятися на власнi сили, її падiння стає неминучим.
Кожна людина провадить боротьбу з ворогами, котрi сильнiшi
вiд неї: «Бо наша боротьба не проти кровi та плотi, але проти
начальства, проти влади, проти свiтоправителiв темряви свi-
ту цього, — проти пiднебесних духiв злоби» (Ефес.6:12). Ми
не здатнi боротися власними силами, тому усе, що вiдвертає
нашi думки вiд Бога, все, що призводить до самозвеличення
та почуття власної незалежностi, неодмiнно приготує дорогу
для нашого падiння. Бiблiя має на метi викликати недовiр’я до
людської сили i в той же час вселити вiру в силу божественну. [700]

Нiщо iнше, як дух самовпевненостi й самозвеличення при-
готував Давидовi шлях до падiння. Лестощi та майстернi зва-
блення, на якi так багатi влада й розкiш, не обминули його.
Взаємовiдносини з навколишнiми народами також позначилися
згубним впливом. За звичаєм, поширеним серед правителiв
Сходу, злочини, недопустимi для пiдлеглих, обходилися царевi
безкарно; закон про стриманiсть, обов’язковий для пiдданих, не
поширювався на царя; усе це притупило в Давида усвiдомлення
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огидної природи грiха. Замiсть того щоб в покорi покладатись
на силу Єгови, цар почав надавати перевагу власнiй мудростi i
силi.

Як тiльки сатанi вдається розлучити душу з Богом — єди-
ним Джерелом сили, вiн намагається збудити грiховнi бажання
тiлесної природи. Дiяльнiсть ворога вiдзначається холоднокров-
нiстю i послiдовнiстю; спочатку вона може бути непомiтною
i не викликати жодних побоювань, однак ця таємна робота
руйнує фортецю принципiв. Вона починається з речей, на пер-
ший погляд, незначних: людина починає нехтувати вiрнiстю
Боговi, необхiднiстю повнiстю покладатися на Нього i починає
запозичувати звички свiту, наслiдувати його вчинки.

Перед закiнченням вiйни з аммонiтянами Давид, передав-
ши керiвництво вiйськом Йоавовi, повернувся до Єрусалима.
Сiрiйцi були вже пiдкоренi Iзраїлем, а тому повна перемога
над аммонiтянами здавалася неминучою. Давид був оточений
плодами перемоги та почестями свого мудрого й умiлого прав-
лiння. Саме тодi, коли вiн заспокоївся i втратив пильнiсть,
спокусник скористався можливiстю, аби опанувати його ро-
зумом. Той факт, що Бог перебував у тiсному спiлкуваннi з
Давидом i виявляв до нього таку велику милiсть, повинен був,
як нiщо iнше, спонукувати царя берегти себе непорочним. Але,
опинившись у безпецi та добробутi, Давид перестав поклада-
тися на Бога i поступився сатанi, заплямувавши свою душу
грiхом. Призначений Небом стати на чолi народу; вибраний
Богом для того, щоб дотримуватись Його Закону, цар сам зне-
важив його постанови. Той, котрий повинен був наводити жах
на грiшникiв, власним прикладом змiцнив їхнi руки.[701]

Серед небезпек, якi загрожували йому замолоду, Давид,
свiдомий своєї непорочностi, мiг вiддати свою справу Боговi.
Рука Господня провадила його безпечним шляхом повз числен-
нi тенета, поставленi для його нiг. Але зараз, винуватий та
нерозкаяний, вiн не просив допомоги та керiвництва Небес, а
намагався виплутатися з небезпеки, в яку втягнув його грiх.
Вiрсавiя, чия згубна краса виявилася пасткою для царя, була
дружиною Урiї-хiттеянина, одного з найхоробрiших i найвiр-
нiших воїнiв Давида. Нiхто не мiг передбачити, якими будуть
наслiдки цього злочину, якщо про нього стане вiдомо. Закон



Грiх Давида i каяття 681

Божий проголошував перелюбника гiдним смертi, i гордий
збезчещений воїн мiг би помститися, навiть вiдiбравши життя
в царя або пiдбуривши народ до повстання.

Усяка спроба Давида приховати свою провину не мала успi-
ху. Вiн вiддав себе у владу сатани; йому загрожувала небезпека;
ганьба, що чекала на нього, була гiрша за смерть. Вихiд, зда-
валося, був лише один, i у вiдчаї Давид поспiшив додати до
перелюбу ще й вбивство. Той, хто знищив Саула, намагався
призвести до загибелi й Давида. Хоча спокуси були рiзними,
вони провадили до одного — порушення Божого Закону. Давид
вважав, що, коли Урiя буде вбитий у бою рукою ворога, вина
за його смерть не буде приписана царевi; у такому випадку
Вiрсавiя буде вiльною стати дружиною Давида, а вiн уникне
пiдозри, i царська честь буде збереженою.

Урiя сам став вiсником, принiсши наказ про власний смер-
тний вирок. У листi царя, який Урiя власноручно передав Йоа-
вовi, зазначалося: «Поставте Урiю попереду у найтяжчому бою
i вiдступiть вiд нього, щоб вiн був уражений i помер». Йоав, ко-
трий вже заплямував себе безпричинним убивством, без вагань
виконав наказ царя; i Урiя загинув вiд меча аммонiтянина.

До цього часу репутацiя Давида як правителя була на-
стiльки бездоганною, що з ним могли рiвнятися хiба що деякi
монархи. Про нього говорилося, що вiн «чинить суд та справе-
дливiсть для всього народу свого» (2Сам.8:15). Непорочнiсть
Давида завоювала довiр’я i вiдданiсть народу. Та, вi- дiйшовши [702]
вiд Бога i вiддавши себе у владу лукавого, вiн став на деякий
час агентом сатани; однак цар i надалi перебував при владi, яку
дав йому Бог, i тому вимагав послуху, наражаючи на небезпеку
тих, котрi могли виявити його грiх. Йоав, який був бiльше
вiдданий царевi, анiж Боговi, порушив Закон Божий, тому що
так звелiв цар.

Давид отримав владу вiд Бога, але повинен був застосову-
вати її тiльки в гармонiї з божественним Законом. Коли ж вiн
звелiв вчинити те, що суперечило Божому Закону, то послух у
такому випадку ставав грiхом. «Немає влади, яка не вiд Бога»
(Римл. 13:1), але ми не повиннi коритися їй усупереч Божому
Закону. Апостол Павло в Посланнi до коринтян висуває прин-
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цип, яким ми повиннi керуватися. Вiн говорить: «Будьте моїми
наслiдувачами, як i я Христа!» (1Кор.11:1).

Давид отримав повiдомлення про виконання його наказу;
слова були пiдiбранi з такою стараннiстю, щоб не викликати
жодної пiдозри щодо Йоава, або царя. Йоав наказав пословi,
говорячи: Як закiнчиш оповiдати царевi про увесь перебiг бою,
i якщо цар закипить гнiвом... то ти скажеш: «Помер також твiй
слуга хiттеянин Урiя». I пiшов посланець у дорогу, i доповiв
Давидовi все, що наказав йому Йоав.

Цар вiдповiв: «Так скажеш до Йоава... Не переймайся тим,
бо меч пожирає то тут, то там. Пiдсиль свiй наступ на мiсто i
зруйнуй його! Так ти пiдбадьориш Йоава!»

Коли для Вiрсавiї минули днi жалоби по чоловiковi, вста-
новленi за звичаєм, «Давид послав, i забрав її до свого дому,
i вона стала йому за жiнку». Той, чиє чутливе сумлiння та
високе почуття гiдностi не дозволяли навiть пiд час небезпеки,
що загрожувала життю, пiднести руку на помазаника Госпо-
днього, впав настiльки низько, що скривдив i вбив одного з
найвiрнiших i найдоблеснiших воїнiв, сподiваючись при цьому
спокiйно насолоджуватись плодами свого грiха.

На жаль, як же потьмянiло сяюче золото! Як змiнилося
воно!

Спочатку сатана в яскравих фарбах змальовує перед лю-
дьми переваги, якi вони можуть одержати завдяки переступу.
Таким чином вiн звiв ангелiв. Саме так вiн спокусив Адама та
Єву до грiха. Сатана i досi продовжує дiяти такими ж методами,[703]
вiдвертаючи багатьох вiд послуху Боговi. Вiн вiдкриває шлях
грiха, як вельми бажаний, але «кiнець його — стежка до смертi»
(Прiт. 14:12). Щасливi тi, котрi, вiдважившись ступити на цей
шлях, зрозумiли, наскiльки гiркими є плоди грiха, i завчасно
звернули з нього. Бог у Своїй милостi не допустив, щоб Давид
остаточно загинув, спокусившись зрадливими плодами грiха.

Боже втручання було необхiдним також i задля Iзраїлю.
З плином часу грiх Давида та Вiрсавiї став вiдомим, викли-

каючи пiдозру, що смерть Урiї була запланованою. Це ганьбило
Господа. Вiн виявив ласку до Давида i звеличив, в той час як
його грiх спотворив Божий характер i збезчестив Його Iм’я. Це
призвело до пониження норм моралi в Iзраїлi, так що для бага-
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тьох грiх втратив свою огиднiсть, а тi, котрi не любили Бога й
не боялися Його, стали ще смiливiшими у своєму беззаконнi.
Пророковi Натану було доручено пiти до Давида зi словами
докору. Це було нечувано страшне та суворе осудження. Лише
декотрi з монархiв могли вислухати таку догану i не вiддати на
смерть викриваючого злочин, Натан мужньо сповiстив боже-
ственний вирок, вчинивши це з мудрiстю, отриманою з Неба;
його слова зворушили сумлiння царя, розбудили спiвчуття, при-
мусивши винести самому собi смертний вирок. Звертаючись
до Давида, як до Богом призначеного захисника прав люди-
ни, пророк розповiв йому iсторiю кривди й насильства, що
вимагали вiдплати.

«В одному мiстi жили два чоловiки, — сказав вiн, — один
багатий, а другий убогий. У багатого було дуже багато корiв та
овець, а вбогий не мав нiчого, окрiм однiєї маленької овечки,
яку вiн купив i годував. I росла вона разом з його дiтьми.

Його хлiб вона їла i з його чашi пила, спала на лонi його,
i була йому як дочка. Якось прийшов до багатого чоловiка
подорожнiй, але той пожалiв узяти зi своєї дрiбної чи з вели-
кої худоби, щоб зготувати їжу подорожньому, який до нього
прибув, — вiн узяв овечку убогого чоловiка, i приготував її для
чоловiка, що до нього прийшов».

Розгнiвавшись, цар вигукнув: «Як живий Господь, — за-
служив смерть той чоловiк, що зробив таке. I за овечку вiн [704]
поверне вчетверо, за те, що вчинив таке, i не мав спiвчуття»
(2Сам.12:5-6).

Спрямувавши погляд на царя, Натан пiднiс праву руку
до неба й урочисто проголосив: «Ти той чоловiк!.. I чому ж
ти, — продовжував вiн, — зневажив Господнє слово i вчинив
те, що є злом в очах Його?» Винуватцi можуть, подiбно до
Давида, приховати свiй злочин вiд людей; можуть докладати
усiх зусиль, аби навiки утаїти вiд людських очей вчинене ними
зло, та «все наге та вiдкрите перед очима Його, — Йому дамо
звiт!» (Євр.4:13). «Немає нiчого захованого, щоб не вiдкрилось,
анi потаємного, щоб не виявилося» (Матв.10:26).

Натан продовжував: «Так сказав Господь, Бог Iзраїлiв: Я
помазав тебе царем над Iзраїлем, i Я врятував тебе з Саулової
руки... I чому ти так зневажив Господнє слово i вчинив те, що
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є злом в очах Його? Хiттеянина Урiю вбив ти мечем, а його
дружину взяв собi за жiнку. Ти вбив його мечем аммонiйським.
А тому тепер не вiдступить меч вiд твого дому повiки... Ось
Я наведу на тебе лихо з твого ж дому; i заберу жiнок твоїх
з-перед очей твоїх, i вiддам ближньому твоєму... Хоч ти чинив
це потаємно, а Я зроблю цю рiч перед усiм Iзраїлем та перед
очима сонця».

Слова пророка глибоко зворушили серце Давида; совiсть
його прокинулась, грiх повстав у всiй його потворностi. Його
душа схилилася в каяттi перед Богом. Тремтячими вустами Да-
вид промовив: «Згрiшив я перед Господом». Усяке зло, завдане
iншим, пiднiмається вiд скривджених до Бога. Давид вчинив
тяжкий грiх як проти Урiї, так i проти Вiрсавїї, i вiн глибоко
усвiдомлював це. Але яким безмежно великим був його грiх
перед Богом!

Хоча в Iзраїлi не знайшлося б нiкого, хто виконав би смер-
тний вирок над Господнiм помазаником, однак Давид здригався
вiд однiєї лише думки про те, що незабаром суд Божий може
спiткати його — грiшного та непрощеного. Але через пророка
йому було сказано: «Господь зняв твiй грiх, — ти не помреш».
Однак справедливiсть мала бути вiдновленою. Смертний вирок
було перенесено з Давида на дитину — плiд його грiха. Таким
чином, царевi була дана змога покаятись, хоча бути свiдком
страждання та смертi дитини як частини покарання було для[705]
нього болiснiше за власну смерть. Пророк сказав: «Через те,
що цим вчинком ти дав привiд ворогам Господнiм зневажати
Бога, дитина, народжена тобi, помре».

Коли дитина захворiла, Давид у постi та глибокому впоко-
реннi благав Бога зберегти їй життя. Вiн зняв свiй царський
одяг, корону i вдень та вночi лежав на землi, зi скрушеним сер-
цем благаючи за невинне дитя, яке страждало через його грiх.
«I прийшли старiйшини його палацу до нього, щоб пiдняти
його з землi, та вiн не хотiв». Часто, коли суди виголошува-
лися над окремими людьми чи мiстами, каяття та впокорення
вiдвертали їх, i вiчно Милуючий, швидкий на прощення Бог,
посилав вiсникiв миру.

Пiдбадьорений такою думкою, Давид благав про помилу-
вання увесь час, доки дитина була живою. Але дiзнавшись
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про її смерть, вiн пiдкорився волi Божiй. Був завданий перший
важкий удар покарання, який вiн сам визнав справедливим, але
Давид, покладаючись на Боже милосердя, не залишився без
потiхи.

Дуже багато людей, читаючи iсторiю Давидового падiння,
запитують: Чому цiй iсторiї було надано такої гласностi? Чому
Бог визнав за необхiдне вiдкрити свiтовi темну сторiнку з
житiя того, котрий був так високо вшанований Небом? Пророк,
докоряючи Давидовi, сказав про його грiх: «Цим вчинком ти
дав привiд ворогам Господнiм зневажати Бога».

У наступних поколiннях безбожники, вказуючи на темну
пляму вжиттi Давида, насмiшкувато й зловтiшно вигукували:
«Ось муж по серцю Бога!» Таким чином релiгiя зазнавала гань-
би, Бог i Його Слово зневажались, душi черствiли в невiрствi,
i багато людей пiд маскою благочестя безсоромно поринали в
грiх.

Але в iсторiї Давида немає жодної спроби виправдати грiх.
Тодi, коли цар був слухняний Божiй волi, вiн був названий
мужем за серцем Божим. Коли ж вiн згрiшив, цi слова вже не
мали до нього вiдношення, аж доки вiн не розкаявся i знову
не навернувся до Господа. Боже Слово однозначно стверджує:
«Вчинок, якого допустився Давид, не сподобався Господевi»
(2Сам.11:27). Господь через пророка сказав Да- видовi: «Чому [706]
ти так зневажив Господнє слово i вчинив те, що є злом в очах
Його?.. I тепер не вiдступить меч вiд дому твого повiки за
те, що ти зневажив Мене». Хоча Давид розкаявся у своєму
грiсi i, зрештою, був прощений та прийнятий Господом, вiн
продовжував пожинати згубнi плоди посiяного ним. Суди, що
спiткали Давида та його дiм, свiдчать про те, яким огидним є
для Бога грiх.

Досi Боже Провидiння оберiгало Давида вiд усiх ворожих
пiдступiв, i це особливо було помiтно в тому, як Бог стримував
Саула. Але грiх Давида змiнив його взаємостосунки з Богом.
Господь аж нiяк не мiг схвалити беззаконня. Вiн не мiг виявити
Свою силу, щоб захистити Давида вiд наслiдкiв його грiха, як
Вiн робив це, оберiгаючи його вiд ненавистi Саула.

Та й у самому Давидi вiдбулася велика змiна. Його дух
був скрушений вiд усвiдомлення власного грiха та його жа-
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хливих наслiдкiв. Вiн вiдчував себе приниженим в очах своїх
пiдлеглих. Вплив царя зменшився. До цього часу успiх Давида
вiдносили на рахунок його сумлiнного послуху Господнiм За-
повiдям. Але тепер пiдданi, довiдавшись про його грiх, могли
почати вiльно грiшити. Авторитет Давида у власному домi
також послабшав; йому важко було претендувати на повагу та
послух його синiв. Почуття провини змушувало його мовчати
навiть там, де потрiбно було чiтко засудити грiх. Саме це зава-
жало йому здiйснювати правосуддя у власному домi. Поганий
приклад батька вплинув на його синiв, i Бог не мiг перешкоди-
ти наслiдкам цього. Вiн допускає закономiрний розвиток подiй,
i тому Давид зазнавав суворого, хоч i заслуженого покарання.

Цiлий рiк пiсля свого падiння Давид, здавалося, перебував
у безпецi; не було помiтно жодних ознак Божого гнiву. Але
над ним все ж тяжiв божественний вирок. Швидко й неминуче
наближався день суду й покарання, якого не могло вiдвернути
нi каяття, нi душевнi муки й ганьба, що затьмарили усе зем-
не життя Давида. Тi, котрi, посилаючись на приклад Давида,
намагаються применшити вину за власний грiх, повиннi на
пiдставi Бiблiї усвiдомити, що шлях беззаконня — це жахливий
i вельми важкий шлях.[707]

Хоч, подiбно до Давида, такi люди можуть розкаятись, їм
доведеться пожинати плоди грiха вже в цьому життi, i вони
зрозумiють, яка це гiрка й тяжка справа.

Бог бажав, щоб iсторiя падiння Давида стала застереже-
нням, аби навiть тi, кого Вiн щедро благословляє i осипає
милостями, нiколи не почували себе в безпецi, нехтуючи моли-
твою i втрачаючи пильнiсть. Такою ж ця iсторiя залишається i
для тих, хто покiрно намагається засвоїти Божу науку. Завдяки
цiй iсторiї тисячi людей рiзних поколiнь змогли усвiдомити
небезпеку, якою є сила спокусника. Падiння Давида — мужа,
вельми вшанованого Господом, — пробуджує в людях недовiр’я
до самих себе. Вони розумiють, що лише Бог може вберегти
Своєю силою тих, хто Йому довiряє. Знаючи, що саме в Ньо-
му їхня сила й безпека, вони бояться вступати на територiю
сатани.

Навiть ще до того, як божественний вирок був проголоше-
ний Давидовi, вiн уже встиг пожати плоди свого беззаконня.
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Його совiсть залишалась неспокiйною. У 31-му псалмi змальо-
ванi душевнi муки, яких йому довелося в той час зазнати:

«Блаженний, кому прощене беззаконня
i чий грiх покритий!

Блаженна людина,
якiй Господь не поставить у вину грiха,

i в кого на душi немає лукавства.
Коли я мовчав, спорохнявiли костi мої

вiд цiлоденного зiтхання мого,
бо рука Твоя вдень та вночi надi мною тяжiла,

i сила моя висохла,
як вода у лiтню посуху».

(Псал.32:1-4)

51-й псалом висловлює каяття Давида пiсля того, як його
докорив Бог:

«Помилуй мене, Боже, з великої милостi Твоєї
i з великого милосердя Свого загладь беззаконня мої!

Обмий мене зовсiм вiд мого беззаконня
й очисти мене вiд мого грiха,

бо свої беззаконня я знаю, а мiй грiх
передi мною постiйно...

Очисть iссопом мене, — i я буду чистий,
обмий Ти мене, — i я стану бiлiшим вiд снiгу.

Дай менi вiдчути втiху й радiсть, —
i радiтимуть костi, Тобою скрушенi.

[708]

Обличчя своє заховай вiд грiхiв моїх,
i всi беззаконня мої позгладжуй.

Серце чисте створи менi, Боже,
i правого духа в менi вiднови.

Не вiдкинь мене вiд Свого лиця
й не забери Свого Духа вiд мене.

Верни менi радiсть спасiння Твого
i духом владичним пiдтримай мене.
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Я буду навчати беззаконникiв дорогам Твоїм,—
i навернуться грiшники до Тебе.

Визволь мене вiд переступу кровного, Боже,
Боже спасiння мого,

мiй язик радiсно величатиме Твою справедливiсть».

(Псал.51:1-16)

Таким чином, у цiй священнiй пiснi, яку виконували у
зiбраннях його народу, а також в присутностi придворних:
священикiв i суддiв, князiв i воїнiв, i яка мала розповiдати
усiм прийдешнiм поколiнням iсторiю його падiння, цар Iзраї-
лю докладно повiдомляє про свiй грiх, розкаяння i надiю на
прощення по милостi Божiй. Вiн не приховує свою провину,
— навпаки, бажає, щоб сумна iсторiя його падiння послужила
наукою для iнших.

Розкаяння Давида було щирим i глибоким. Вiн не зробив
жодної спроби виправдати свiй злочин. Не бажання уникнути
грiзних судiв спонукувало його до молитви. Вiн бачив лише
потворнiсть свого грiха проти Бога, бачив порочнiсть своєї душi
i ненавидiв грiх. Вiн просив у молитвi не тiльки прощення, а
й чистоти серця. Давид не залишився у вiдчаї своєї боротьби.
У Божих обiтницях для грiшникiв, якi розкаялися, вiн вбачав
доказ того, що буде прощений i прийнятий.

«Бо Ти жертви не прагнеш, — я дав би її,
в цiлопаленнях не знаходиш задоволення.

Жертва Боговi — дух скрушений;
серця скрушеного та розкаяного,

Ти, Боже, не вiдкинеш».

(Псал.51:18-19)

Хоча Давид i впав, та Господь пiдняв його. Тепер вiн був у
тiснiших стосунках з Богом i ближнiми, анiж до падiння. Цар
оспiвує радiсть свого спасiння в таких словах:[709]

Я визнав перед Тобою грiх свiй
i не затаїв беззаконня свого.
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Я сказав: «Признаюся в грiхах своїх перед Господом!»
i провину мого грiха Ти простив...

Ти покров мiй, Ти вiд утиску будеш мене охороняти,
Ти обгорнеш мене радiстю спасiння.

(Псал.З2:5-7)

Чимало людей нарiкає, називаючи Бога несправедливим
через те, що Вiн помилував Давида, вина котрого була такою
великою, i водночас вiдкинув Саула, грiхи якого, на їхню дум-
ку, були менш жахливими. Але Давид упокорився i визнав
свiй грiх, тодi як Саул знехтував докором i зробив своє серце
запеклим у нерозкаяностi.

Ця iсторiя з Давидового життя сповнена великого значення
для грiшника, що кається. Вона для нас — одна з найяскравi-
ших iлюстрацiй боротьби та спокус, якi випадають на долю
людства, а також щирого каяття перед Богом i вiри в нашого
Господа Iсуса Христа. В усi вiки цей приклад був джерелом
пiдбадьорення для тих, котрi впали в грiх i знемагали пiд тяга-
рем своєї провини. Тисячi дiтей Божих, якi згрiшили i мало не
впали у вiдчай, пригадавши щире каяття та визнання провини
Давида, були прийнятi Богом, хоча вiн i був покараний за своє
беззаконня; грiшники знаходили в собi сили розкаятись i знову
стати на шлях Божих Заповiдей.

Кожний, хто, вiдчуваючи Божий докiр, упокорить себе,
визнає власний грiх i розкається, як це зробив Давид, може бути
впевнений, що для нього є надiя. Усякий, хто з вiрою приймає
Божi обiтницi, знайде прощення. Господь нiколи не прожене
душу, яка щиро кається. Вiн обiцяє: «Хiба буде триматися мiцно
Мого вiн захиcmy, щоб укласти мир зi Мною; i укладе вiн мир
зi Мною» (Iсая 27:5). «Нехай безбожник покине дорогу свою,
а беззаконник — свої думки, i нехай до Господа навернеться,
— i Вiн його помилує; i до нашого Бога, бо Вiн на прощення
пребагатий!» (Iсая 55:7). [710]



Роздiл 72. Повстання Авесалома

За основу цього роздiлу взято другу Книгу Самуїла, роздiли
13-19

«Вiн має оплатити вчетверо», — таким був вирок, який
Давид несвiдомо виголосив самому собi, слухаючи притчу
пророка Натана; i цей вирок мав виконатись. Четверо його
синiв повиннi були загинути, i втрата кожного з них стала
наслiдком грiха батька.

Ганебний злочин Амнона, свого первiстка, Давид залишив
без покарання й догани. Закон карав смертю перелюбника, а
протиприродний злочин Амнона робив його вину вдвiчi тяж-
чою. Але Давид, пригнiчений власним грiхом, не мiг по спра-
ведливостi притягти злочинця до вiдповiдальностi. Цiлих два
роки Авесалом — законний опiкун рiдної сестри, котру так
жорстоко було скривджено, приховував свiй намiр помсти, щоб
врештi-решт завдати нищiвного удару. Пiд час учти, де були
присутнi царськi сини, п’яний Амнон, винуватий у кровозмi-
шаннi, був убитий за наказом свого брата.

I знову подвiйне покарання спiткало Давида. Вiн отримав
страшну звiстку: «Авесалом повбивав усiх царських синiв, i не
позосталося з них нi одного... I цар устав, i роздер шати свої,
та й упав на землю, i усi слуги його, котрi стояли коло нього,
пороздирали шати». Царськi сини, що в тривозi повернулися до
Єрусалима, розповiли батьковi правду: убитий лише Амнон; «i
пiднесли свiй голос та й плакали. Та й сам цар i усi слуги його
ревно плакали». Авесалом утiк до Талмая, царя Гешурського,
батька своєї матерi.[711]

Як i iншим синам Давида, Амноновi було дозволено по-
турати своїм егоїстичним нахилам. Вiн прагнув задовольнити
кожну свою примху, не рахуючись iз вимогами Божими. Незва-
жаючи на великий грiх, Господь довго терпiв його. Протягом
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двох рокiв йому надавалася змога розкаятись, але вiн продов-
жував грiшити; Амнон так i помер, не звiльнившись вiд своєї
вини, щоб свого часу стати перед страшним Божим судом.

Давид знехтував своїм обов’язком покарати Амнона за зло-
чин. Невiрнiсть царя й батька, нерозкаянiсть сина стали причи-
ною того, що Господь дозволив подiям розвиватися природним
шляхом, i не стримував Авесалома. Коли батьки або правителi
нехтують обов’язком карати беззаконня, тодi Бог Сам береться
за цю справу. Вiн певною мiрою перестає стримувати сили зла;
внаслiдок цього постає низка обставин, за яких грiх карається
грiхом.

Лихi наслiдки злочинного Давидового потурання Амноновi
на цьому не закiнчилися, бо саме звiдси бере свiй початок
вiдчуженiсть помiж Авесаломом та його батьком. Пiсля втечi
Авесалома в Iешур Давид, розумiючи, що злочин сина вимагає
якогось покарання, заборонив йому повертатися в Єрусалим.
Однак становище, в якому опинився цар, стало вiд цього ще
бiльш гострiшим. Енергiйний, честолюбний i безпринципний
Авесалом, через свою втечу позбавлений можливостi брати
участь у державних справах, незабаром почав складати небез-
печнi плани.

Коли минав другий рiк його вигнання, Йоав вирiшив прими-
рити батька зi сином. З цiєю метою вiн скористався послугами
однiєї жiнки з Текої, котра славилася своєю мудрiстю. Навчена
Йоавом жiнка стала перед Давидом, удаючи зi себе вдову, для
якої єдиною опорою та потiхою в життi були два її сини. Пiд
час сварки один з них убив другого i тепер усi родичi вимагали,
щоб син, який залишився живим, був вiдданий в руки месника
за кров. «I погасять вони, — сказала мати, — останню iскорку,
яка позосталася, щоб не лишити моєму чоловiковi анi iменi,
анi нащадкiв на поверхнi землi». Це прохання зворушило серце
царя, i вiн запевнив жiнку у царському заступництвi для її
сина. [712]

Отримавши вiд царя кiлькаразову обiцянку, що молодому
чоловiковi не загрожуватиме жодна небезпека, жiнка благала
його поблажливо слухати її далi, нагадавши, що своїми словами
вiн «сам себе обвинуватив, бо не повертає свого вигнанця». «Бо
ми напевно помремо, — сказала вона, — ми як та вода, вилита
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на землю, що її не зiбрати. Та Бог не бажає погубити душу,
i Вiн завжди думає, щоб не вiдвернути вiд Себе вигнанця».
Цей нiжний i зворушливий опис любовi Бога до грiшника;
розмова, iнiцiатором якої став черствий, грубий воїн Йоав, —
промовистий доказ того, що iзраїльтянам були вiдомi великi
iстини Плану викуплення. Цар, який сам вiдчував потребу в
Божiй милостi, не мiг опиратися проханню жiнки. Йоавовi було
наказано: «Тож пiди, поверни назад юнака, Авесалома».

Авесаломовi дозволили повернутися до Єрусалима, але вiн
не повинен був з’являтись у царському дворi та бачитися з
батьком. Давид почав усвiдомлювати згубнi наслiдки свого
поблажливого ставлення до дiтей, i, незважаючи на те що так
нiжно любив свого вродливого та обдарованого сина, вiн вiд-
чував за необхiдне показати як Авесалому, так i народовi свою
огиду до вчиненого злочину. Два роки Авесалом жив у своєму
домi, вiдлучений вiд царського двору. Сестра жила при ньо-
му, i її присутнiсть постiйно нагадувала йому про непоправну
шкоду, яка була їй заподiяна. В очах народу царевич був швид-
ше героєм, анiж злочинцем. Скориставшись цiєю перевагою,
Авесалом узявся завойовувати серця пiдданих. Своєю зовнi-
шнiстю вiн викликав захоплення кожного, хто бачив його. «А
такого вродливого мужа, як Авесалом, та такого уславленого
не було в усьому Iзраїлi. Вiд стiп нiг його й аж до тiм’я голови
його не було у ньому вади». Цар вчинив немудро, допустивши,
щоб його немилiсть впродовж двох рокiв давала поживу для
роздумiв честолюбивому, поривчастому i запальному Авесало-
мовi. Рiшення Давида повернути Авесалома до Єрусалима, але
не спiлкуватися з ним, призвело до того, що симпатiї народу
перейшли на бiк Авесалома.

Постiйно пам’ятаючи про власне порушення Божого Закону,
Давид почував себе скутим морально. Колись смiли- вий i[713]
рiшучий, вiн став невпевненим i пригнiченим. Його вплив на
народ значно послабився. Усе це сприяло здiйсненню задумiв
його безсердечного сина.

Хоч, завдяки Йоаву, Авесаломовi знову дозволили бачитися
з батьком, вiн, незважаючи на удаване примирення, продовжу-
вав виношувати честолюбнi плани. Обзавiвшись колiсницями,
кiньми i 50 скороходами, вiн почувався мало не царем. В той
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час як цар виявляв дедалi бiльшу схильнiсть до замкнутостi i
перебування на самотi, Авесалом старанно завойовував симпа-
тiї народу.

Невпевненiсть i байдужiсть Давида позначилися на йо-
го пiдданих; недбальство i захланнiсть, з якими вершилося
правосуддя, стали характерним явищем. Авесалом майстерно
використовував кожний випадок незадоволення для власної
користi. Щодня бiля ворiт мiста, де переважно збиралась юр-
ба прохачiв зi своїми скаргами, можна було побачити цього,
шляхетної зовнiшностi мужа. Авесалом спiлкувався з ними,
вислуховуючи скривджених, висловлюючи спiвчуття до їхнiх
страждань i жалкування з приводу бездiяльностi урядовцiв.
Вислухавши справу якогось iзраїльтянина, царевич, переважно,
вiдповiдав: «Слова твої добрi та слушнi, але в царя нема ко-
му тебе вислухати». При цьому вiн додавав: «От, якби мене
настановлено суддею над краєм, то кожен чоловiк, що мав би
суперечку чи судову справу приходив би до мене, а я судив би
його по правдi. I, бувало навiть, коли хто пiдходив поклонитися
йому, то вiн простягав свої руки, обiймав його та й цiлував».

Незадоволення правлiнням Давида, до чого призвели пiд-
ступнi дiї царського сина, швидко зростало. Iм’я Авесалома
було в усiх на вустах. Вiн був загальновизнаним спадкоємцем
престолу, i народ з гордiстю дивився на нього як на мужа,
достойного обiйняти цю високу посаду; у багатьох виношу-
валось бажання, щоб вiн негайно зiйшов на престол. «Так
приваблював Авесалом серця Iзраїлевих синiв!» Однак, заслi-
плений любов’ю до сина, цар нiчого не пiдозрював. Царственну
пишнiсть, якою оточив себе Авесалом, Давид розцiнював як
бажання побiльшити шану його двору, як вияв радостi, викли-
каної примиренням. [714]

Коли народ дозрiв, щоб пiдтримати переворот, Авесалом
таємно порозсилав вивiдувачiв в усi племена, якi закликали
готуватись до повстання. Тепер для здiйснення своїх вiролом-
них намiрiв вiн використав маску релiгiйного благочестя: йому,
нiбито, потрiбно було виконати в Хевронi дану Боговi обiтни-
цю, зроблену ним ще тодi, коли вiн був вигнанцем. Авесалом
сказав царевi: Пiду я та виконаю обiтницю в Хевронi, котру
я дав Господевi. Бо раб твiй, коли ще був у Гешурi в Арамi,
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уклав обiтницю, говорячи: «Якщо Господь справдi поверне
мене до Єрусалима, то я вiддам честь Господевi». Люблячий
батько, втiшений доказом такого благочестя свого сина, вiдпу-
стив його з благословенням. Тепер змова остаточно визрiла.
Цим учинком, який став верхом лицемiрства, Авесалом мав
намiр не тiльки заслiпити царя, а й завоювати довiр’я народу,
пiднявши його на повстання проти вибраного Богом царя.

Авесалом вирушив до Хеврона, а з ним «пiшли двiстi чо-
ловiкiв з Єрусалима, якi були ним покликанi; а пiшли вони
в простотi серця, бо нiчого не знали». Цi люди пiшли з Аве-
са- ломом, не думаючи про те, що їхня любов до царського
сина призведе до повстання проти царя. Прибувши до Хеврона,
Авесалом негайно прикликав Ахiтофела — одного з головних
радникiв Давида — мужа, котрий славився своєю мудрiстю
i з думкою якого рахувалися як зi словом вiщуна. Ахiтофел
приєднався до зловмисникiв, i, здавалось, що його пiдтримка
неминуче принесе успiх справi Авесалома, оскiльки пiд знаме-
но заколотникiв стало багато впливових людей з усiєї країни.
Коли почувся звук сурми — сигнал до повстання, змовники,
яких царський син розiслав по всiй країнi, сповiстили, що
Авесалом став царем, i багато люду приєдналося до нього.

Тим часом ця тривожна вiстка досягла Єрусалима й царя
Давида. Несподiвано вiн наче пробудився вiд сну, усвiдомлю-
ючи, що повстання визрiло з вини людини, близької до трону.
Рiдний син, якого вiн так любив i якому довiряв, вчинив змову
з намiром захопити царську владу i, без сумнiву, позбавити
його життя. У зв’язку з великою небезпекою Давид подолав
депресiю, яка вже давно пригнiчувала його, i з притаманною[715]
йому колись енергiєю приготувався, щоб зустрiти страшне ли-
хо, що впало на нього. Авесалом зiбрав своє вiйсько у Хевронi,
— лише в 20 милях вiд столицi. Незабаром повстанцi з’являться
бiля ворiт Єрусалима.

Зi свого палацу Давид дивився на столицю — «препи-
шну країну, розраду всiєї землi... мiсто можновладного царя»
(Псал.48:3). Вiн здригався вiд думки, що це мiсто наразиться
на розграбування та винищення. Чи мав би вiн звернутись за
допомогою до своїх пiдданих, якi зберiгали вiрнiсть йому, i
захистити столицю? Чи дозволити, щоб Єрусалим був залитий
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кров’ю? Вiн прийняв рiшення. Боже мiсто не повинно зазнати
страхiття вiйни. Вiн залишить Єрусалим i випробує вiрнiсть
свого народу, даючи йому змогу згуртуватися для пiдтримки
свого царя. У час цiєї великої кризи його обов’язок перед Богом
i народом був у тому, щоб зберегти владу, якою його надiлило
Небо. Результат цiєї боротьби вiн вiддавав до Божих рук.

В покорi та печалi, гнаний улюбленим сином, Давид ви-
йшов за ворота Єрусалима, змушений залишити свiй престол,
палац i Божий Ковчег. Люди йшли слiдом за ним довгою, сум-
ною, подiбною до похоронної, процесiєю. Охорона Давида, яка
складалась з керетян, пелетян та гатян — бiля 600 чоловiк, пiд
командуванням Уттая, — супроводжувала царя. Але Давид, з
характерною для нього безкорисливiстю, не мiг погодитися на
те, аби цi чужинцi, котрi знайшли в нього захист, зазнали разом
з ним лиха. Вiн був здивований, що вони готовi принести задля
нього таку жертву. Тодi цар сказав до гатянина Уттая: «Чого й
ти iдеш з нами? Повертайся i залишайся з тим царем, ти ж бо
чужинець та вигнанець iз свого краю. Учора щойно прийшов
ти, а сьогоднi я мав би турбувати тебе блукати з нами? Я ж
пiду куди доведеться. Повертайся i забери землякiв своїх зi
собою. А Господь учинить тобi милiсть та правду!»

Уттай вiдповiв: «Як живий Господь i живий мiй пан цар,
— усюди, де буде мiй пан цар, — чи то мертвий, чи живий,
там буде i твiй слуга!» Цi люди навернулися з язичництва до
поклонiння Єговi i тепер, таким благородним чином, засвiд- [716]
чили свою вiрнiсть Боговi та царевi. Давид з великою вдячнiстю
прийняв їх вiдданiсть в такий критичний для нього час, i вони
всi разом перейшли через потiк Кедрон, вирушивши у пустелю.

I знову процесiя зупинилась. До людей Давида наближалася
група мужiв, одягнених у священицькi шати. «Це був Садок та
усi левити з ним, якi несли Ковчег Божого Заповiту». Люди, якi
були з Давидом, побачили у цьому добрий знак. Присутнiсть
священного символа була для них запорукою звiльнення та
остаточної перемоги. Усе це надихало народ тiснiше згурту-
ватися навколо царя. Вiдсутнiсть Ковчега в Єрусалимi мала б
викликати жах у прибiчникiв Авесалома.

Коли Давид побачив Ковчег, його серце на якийсь час спов-
нилося радостi й надiї, але швидко на змiну цим почуттям
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прийшли iншi думки. На нього як на законного правителя
Божого спадку покладалась серйозна вiдповiдальнiсть. Не осо-
бистi iнтереси, а Божа слава та добробут iзраїльського народу
повиннi були перш за все хвилювати царя Iзраїлю. Бог, Який
перебував серед херувимiв, сказав про Єрусалим: «То мiсце
Мого вiдпочинку повiки» (Псал.132:14); без божественної вка-
зiвки нi священик, нi цар не мали права позбавити мiсто цього
символа Божої присутностi. Давид знав, що йому належить
перебувати в повнiй гармонiї з божественними постановами,
iнакше Ковчег мiг би принести швидше лихо, анiж успiх. Його
великий грiх був завжди перед ним. У змовi, зробленiй проти
нього, вiн вбачав справедливий суд Божий. Меч, який, згiдно з
вироком, «не вiдступить вiд твого дому», вже було витягнуто з
пiхов.

Звичайно результат боротьби був йому невiдомий. Вiн не
мав права позбавляти столицю народу священних предметiв,
якi були втiленням волi божественного Повелителя, пiдвалиною
порядку й процвiтання царства.

Давид звелiв Садоку: «Поверни Божий Ковчег до мiста.
Якщо я знайду милiсть у Господнiх очах i Вiн поверне мене,
то я побачу Його та мешкання Його. А якщо Вiн скаже: Не до
вподоби ти менi, то ось я: нехай Вiн чинить зi мною, як до
вподоби Йому».[717]

Давид додав: «Хiба ти не провидець (муж, призначений
Богом навчати народ)? Вернися ж з миром до мiста, а син твiй
Ахiмаац та син Евiятарiв Йонатан, — обидва вашi сини мають
бути з вами. Глядiть же, я буду вичiкувати коло переходiв
цiєї пустинi, аж поки не прийде вiд вас якась вiстка, щоб
повiдомити мене». Залишившись у мiстi, священики могли
зробити добру послугу Давидовi, дiзнаючись про дiї та намiри
повстанцiв i таємно повiдомляючи про це царя через своїх
синiв Ахiмааца та Йонатана.

Коли священики повернули назад до Єрусалима, ще похму-
рiша тiнь оповила втiкачiв. Їхнiй цар — вигнанець, самi вони
— втiкачi, позбавленi навiть Божого Ковчега; вiд страху та ли-
хих передчуттiв майбутнє, здавалося, було оповите темрявою.
А Давид, пiднiмаючись на гору Оливну, плакав. Голова його
була покрита, i вiн iшов босонiж. Та й увесь народ, що був
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iз ним, — усi позакривали голови свої, i, йдучи плакали... I
донесли Давидовi вiстку: «Ахiтофел також серед зрадникiв з
Авесаломом». Знову Давид був змушений визнати, що лихо, яке
спiткало його, є результатом грiха. Зрада Ахiтофела, найздiбнi-
шого i найрозумнiшого з полiтичних лiдерiв, була спричинена
помстою за ганьбу, якої зазнала його сiм’я, оскiльки Вiрсавiя
доводилась йому внучкою. I Давид сказав: «Господи, зведи ж
пораду Ахiтофела нанiвець». Зiйшовши на вершину гори, цар
схилився перед Богом у молитвi, покладаючи на Нього тягар
своєї душi та смиренно благаючи божественної милостi. Його
молитва, здавалося, була одразу ж почута. Хушай-аркеянин,
мудрий i здiбний радник, який завжди був вiрним другом Дави-
да, прийшов до нього у роздертiй одежi, з посиланою попелом
головою, щоб роздiлити долю позбавленого престолу царя-втi-
кача. Осяяний божественним Провидiнням, Давид зрозумiв, що
цей, вiрний i щирий муж, був саме тiєю людиною, котра могла
послужити iнтересам царя, залишаючись радником у столицi.
На прохання Давида Хушай повернувся до Єрусалима, щоб
запропонувати свої послуги Авесалому та зруйнувати лукаву
Ахiгофелову раду.

З цим проблиском свiтла серед темряви цар i його супут-
ники йшли далi, спускаючись по схiдному схилу Оливної гори; [718]
а далi їх шлях пролягав через скелясту безлюдну пустелю,
— глухими ущелинами, кам’янистими, стрiмкими стежками, в
напрямку до Йордану. «I коли прийшов цар до Бахурiму, то
там зустрiв його чоловiк iз Саулової родини на iм’я Шiм’ї, син
Герин. Вiн вийшов i проклинав, кидаючи камiння на Давида та
на усiх слуг царя Давида; його ж народ та усi лицарi були пра-
воруч i лiворуч його. Проклинаючи, Шiм’ї говорив: «Iди, iди
геть, кривавий злочинце та негiднику. Господь повернув на те-
бе всю кров Саулового дому через те, що ти став царем замiсть
нього. I вiддав Господь царство в руки сина твого Авесалома,
а ти ось у своєму нещастi, бо ти кривавий злочинець!»

У днi добробуту Давида Шiм’ї анi словом, анi дiлом не
виявив жодної нелояльностi царевi. Але у тяжкий для нього
час цей венiяминовець показав свiй справжнiй характер.

Шiм’ї шанував Давида, коли той був на престолi, але про-
клинав його в час приниження. Пiдлий та егоїстичний, вiн
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мiряв усiх людей власною мiркою характеру i, пiдбурюваний
сатаною, вилив свою ненависть на того, кого карав Бог. Дух,
який спонукує людину торжествувати, ображати чи мучити
тих, хто опинився в бiдi, є духом сатани.

Звинувачення Шiм’ї проти Давида були неправдивими у
повному розумiннi цього слова — це був безпiдставний та
злобний наклеп. Давид не завинив нi перед Саулом, нi його
родиною. Вiдомо, що коли Саул опинився в його владi i Давид
мiг убити його, Давид тiльки вiдрiзав край царського одягу, а
потiм ще й докоряв себе за те, що таким чином виявив неповагу
до Господнього помазаника.

Про те, наскiльки святим було ставлення Давида до люд-
ського життя, свiдчить один вражаючий випадок з його життя.
Одного дня, коли Давида переслiдували, як дикого звiра, i вiн
переховувався в печерi Адуллам, звертаючись думками до сво-
го безтурботного дитинства, з його вуст вирвався вигук: «О,
якби хто напоїв мене водою з Вифлiємської криницi, що бiля
ворiт!» (2Сам.23:13-17).

Вифлiєм у той час знаходився в руках филистимлян, але
три лицарi iз загону Давида все ж продерлися крiзь охорону i
принесли своєму пановi води з Вифлиємської криницi.[719]

Давид не мiг її пити. «Борони мене, Господи, вчинити таке,
— вигукнув вiн, — чи ж не кров це людей, що пiшли туди,
ризикуючи власним життям?» Вiн з благоговiнням вилив воду
на землю як жертву Боговi. Давид був воїном; у життi йому не
раз доводилося бути свiдком насильства, але небагато з тих,
хто пережив подiбне, змогли вберегти себе вiд розтлiваючого
впливу зла, яке робить людину жорстокою.

Племiнник Давида Авiшай, один з його найхоробрiших
начальникiв, не мiг спокiйно слухати образливi слова Шiм’ї.
«Навiщо, — вигукнув вiн, — проклинає цей мертвий пес мого
пана-царя? Дозволь i я зiтну йому голову!» Але цар заборонив
йому: «Ось, мiй син... шукає моєї душi, — сказав вiн, — а що
вже говорити про цього венiяминiвця! Дайте йому спокiй, i
нехай проклинає, бо так наказав зробити йому Господь! Може
зглянеться Господь над моєю бiдою i вiддасть менi добром
замiсть сьогоднiшнього прокляття...»
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Сумлiння нагадувало Давидовi гiркi та принизливi для ньо-
го iстини. В той час, як його вiрнi пiдданi дивувалися такому
несподiваному поворотовi долi, для царя це не було таємницею.
Давид передчував, що такий час настане. Вiн i так дивувався,
що Бог так довго терпiв його грiхи та вiдкладав заслужене по-
карання. I тепер, в час такої поспiшної та сумної втечi, босий,
зодягнутий у лахмiття замiсть царських шатiв, прислухаючись
до голосiння своїх прибiчникiв, що вiдлунням вiдбивалося в
горах, вiн думав про свою улюблену столицю — мiсто, що
стало свiдком його грiха i, згадуючи про Божу доброту й дов-
готерпiння, не втрачав надiї. Вiн вiрив, що Господь ще виявить
до нього милiсть.

Не один грiшник намагається виправдати свiй грiх, вказу-
ючи на падiння Давида, але як мало таких, котрi каються та
упокорюють себе подiбно до нього. Як мало людей приймають
докiр та покарання з терпiнням i стiйкiстю Давида... Вiн ви-
знав свiй грiх i упродовж багатьох рокiв намагався виконувати
свої обов’язки як вiрний Божий слуга. Вiн працював на благо
свого царства, i за часiв його правлiння воно досягло небувалої
могутностi та розвитку. Давид також зiбрав величезнi запаси
будiвельних матерiалiв для спорудження Божого дому; невже
всi труди його життя тепер вияв- ляться марними? Невже плоди [720]
самовiдданої працi, генiального й мудрого управлiння держа-
вою попадуть в руки його нечестивого та вiроломного сина,
котрий не вболiває анi за Божу честь, анi за добробут Iзраїлю?
Якими природними могли б видаватися нарiкання Давида на
Бога пiд час такого великого лиха!

Але вiн бачив, що причина цього лиха — його власний грiх.
Лише слова пророка Михея вселяли надiю в серце Давида:
«Хоча я в темнотi, але Господь моє свiтло! Буду зносити я
гнiв Господнiй, бо згрiшив перед Ним, аж поки Вiн не вирi-
шить справи моєї, i не вчинить суду надi мною» (Мих. 7:8-9).
Господь не залишив Давида. Його переживання, коли вiн, жор-
стоко скривджений i ображений, виявляв дух смирення та
безкорисливостi, великодушностi та покiрностi, є однiєю з най-
благороднiших сторiнок у його життi. Ще нiколи правитель
Iзраїлю не був таким по-справжньому великим в очах Небес,
як в цю годину найбiльшого приниження.



700 Патрiархи i пророки

Якби Бог дозволив Давидовi безкарно грiшити, порушува-
ти божественнi постанови i водночас мирно та благополучно
керувати країною, то скептикам i невiруючим людям можна
було б пробачити те, що вони використовують iсторiю Давида
як докiр на адресу бiблiйної релiгiї. Але на основi переживань,
через якi Господь провiв Давида, Вiн показує, що не може тер-
пiти грiха чи виправдовувати його. Iсторiя Давида допомагає
нам також побачити ту велику мету, яку ставить Бог Своїм
вiдношенням до грiха. Це дає змогу нам розпiзнати навiть у
найбiльш тяжких судах виконання Його милостивих намiрiв,
якi служать на добро. Бог змусив Давида пройти пiд жезлом
покарання, але не знищив його; горнило повинно очистити,
а не спалити. Господь говорить: «Якщо вони зневажать Мої
постанови, i не будуть триматися наказiв Моїх, тодi жезлом
покараю їхнi переступи та поразами — їхнє беззаконня. Але
милостi Своєї Я не вiдiйму вiд нього зовсiм, i не залишу його
в Своїй вiрностi» (Псал.89:31-34).

Незабаром пiсля того, як Давид залишив Єрусалим, до мi-
ста увiйшов Авесалом зi своїм вiйськом i без жодного опору
заволодiв фортецею Iзраїлю. Хушай був серед тих, хто першим[721]
вiтав нового монарха, i царевич був приємно здивований, що
старий друг i радник його батька приєднався до нього. Авеса-
лом був упевнений в успiху. До цього часу усе, що вiн задумав,
здiйснилося; палко бажаючи змiцнити свiй трон та завоювати
довiр’я народу, Авесалом запросив Хушая до царського двору.

Тепер Авесалом мав велику армiю, але вона складалася
переважно з людей, не готових до воєнних дiй. Поки що їм не
приходилось брати участi в жодному бою. Ахiтофел добре знав,
що становище Давида далеко не безнадiйне. Чимало людей все
ще зберiгали вiрнiсть Давидовi; його оточували випробуванi
воїни, вiрнi своєму царевi, а вiйськом командували талановитi
та досвiдченi полководцi. Ахiтофел знав, що прояв ентузiазму,
з яким було зустрiнуто нового царя, поступиться мiсцем зворо-
тнiй реакцiї. Якщо повстання зазнає поразки, Авесалом матиме
змогу примиритися зi своїм батьком; тодi на Ахiтофела як на
його головного радника впаде найбiльша вина за повстання i в
результатi — найтяжче покарання. Щоб вiдрiзати Авесало- му
усi шляхи для вiдступу, Ахiтофел порадив йому зробити те,
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що в очах народу зробило б неможливим його примирення
з батьком. З сатанинською пiдступнiстю цей лукавий i без-
принципний державний муж переконував Авесалома додати
до злочину повстання ще й злочин кровозмiшання. На очах
усього Iзраїлю вiн повинен був узяти собi наложниць свого
батька; за звичаєм народiв Сходу, це було свiдченням того, що
вiн успадкував престол свого батька. Авесалом вчинив згiдно з
цiєю огидною порадою. Так здiйснилося Боже Слово, сказане
Давидовi через пророка: «Ось Я наведу на тебе зло з твого
ж дому, i заберу жiнок твоїх з-перед очей твоїх i вiддам їх
ближньому твоєму... ти вчинив потаємно, а Я зроблю усе це
явним перед усiм Iзраїлем та перед сонцем» (2Сам.12:11-12).
Звичайно, не Бог спонукав Авесалома до цих нечестивих вчин-
кiв, але через грiх Давида Вiн не використав Своєї сили, щоб
перешкодити цьому.

Ахiтофел був високо шанований в Iзраїлi за мудрiсть, але
йому бракувало свiтла, що походить вiд Бога. «Страх Господнiй
— початок премудростi»(Прип. 9:10); саме цього бра- кувало [722]
Ахiтофеловi, бо iнакше вiн не додавав би злочину кровозмiша-
ння до державної зради. Люди iз зiпсутими серцями планують
дiла беззаконня, нiби й не iснує Всемогутнього Провидiння,
Яке може перешкодити їхнiм задумам, але «Той, Хто на не-
бесах пробуває, — посмiється над ними, Владика їх висмiє!»
(Псал.2:4). Господь говорить: «Не захотiли поради Моєї, знева-
жили усi Мої докори! I тому будуть вони споживати з плодiв
вчинкiв дорiг своїх, i з видумок своїх насичуватись, бо вiдсту-
пництво безумних вб’є їх i безпечнiсть нерозумних їх зруйнує!»
(Прип.1:30-32). Пiсля того як план особистої безпеки, виро-
блений Ахiтофелом, успiшно виконався, вiн став переконувати
Авесалома в необхiдностi негайно розпочати воєннi дiї проти
Давида. «Я виберу дванадцять тисяч чоловiк, — сказав вiн, — i
поженуся цiєї ночi за Давидом. I нападу я на нього саме коли
вiн змучений та знесилений, i вiн злякається, а увесь народ, що
з ним розбiжиться, тодi я вб’ю лише царя. I приведу я увесь
народ до тебе». Цей план отримав схвалення царських радни-
кiв. Якби вiн був втiлений у життя, Давид, без сумнiву, був би
вбитий, але Господь втрутився i врятував його. Подiями керу-
вало Провидiння, вище за мудрiсть прославленого Ахiтофела.
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«Господь призначив знищити влучну Ахiтофелову пораду, бо
Господь хотiв навести на Авесалома нещастя».

Хушая не покликали на раду, та вiн i не пiшов би без за-
прошення, щоб у ньому не запiдозрили вивiдувача; однак пiсля
того як нарада закiнчилась, Авесалом, котрий шанобливо ста-
вився до думки радника свого батька, розповiв йому про план
Ахiтофела. Хушай розумiв: якщо запропонований план здiйсни-
ться, то Давид загине. Цим разом Ахiтофелова порада недобра.
I сказав Хушай: «Ти знаєш батька свого та його людей, що вони
вiдважнi воїни, та й розлюченi вони, як ведмедиця, у якої в полi
забрали ведмежат. До того ж батько твiй, досвiдчений вояка, i
не ночуватиме з народом. Тепер вiн ховається в однiй з печер,
або в якомусь iншому мiсцi». Хушай переконав Авесалома, що,
переслiдуючи Давида, захопити його не вдасться, а поразка
викличе неминуче розчарування, що нанесе справi Авесалома
велику втрату, «Бо увесь Iзраїль знає, що батько твiй лицар i
також хоробрi тi, котрi з ним».[723]

Хушай запропонував свiй план, який вправно лестив мар-
нославнiй, егоїстичнiй натурi, що любила хизуватися власною
силою. «Тому раджу, нехай збереться до тебе увесь Iзраїль вiд
Дана й аж до Беер-Шеви, многотою як пiсок, що на березi
моря, i ти сам виступиш з ними. Ми доберемось до нього, де
б вiн не був, нападемо на нього, як падає роса на землю, i
не залишимо анi його самого, анi його людей, що з ним. А
якщо вiн сховається у якомусь мiстi, то увесь Iзраїль принесе
у те мiсто шнури, та й стягнемо його у долину, так що не
залишиться там анi камiнчика».

I сказав Авесалом та всi Iзраїлевi мужi: «Лiпша рада ар-
кеянина Хушая нiж рада Ахiтофела!» Але серед них був той,
кого не можна було обдурити, хто ясно передбачав наслiдки
фатальної помилки Авесалома. Ахiтофел розумiв, що справа
повстанцiв програна. Вiн знав також i те, що як би не склалася
доля царського сина, для нього, радника, котрий був iнiцiатором
його найтяжчих злочинiв, пощади не буде. Ахiтофел пiдтри-
мував Авесалома у повстаннi; за його порадою той вчинив
найогиднiший грiх, зганьбивши свого батька. Вiн порадив уби-
ти Давида i склав план цiєї акцiї; вiн позбавив себе останньої
можливостi помиритися з царем, тепер же Авесалом вiддав
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перевагу не йому, а iншому. Охоплений ревнощами, гнiвом i
вiдчаєм, Ахiтофел «встав i пiшов до свого дому, у своєму мiстi.
Вiн зробив розпорядження щодо свого дому i повiсився». Ось
до чого призвела мудрiсть людини, яка, незважаючи на всi свої
блискучi здiбностi, не обрала Бога своїм Порадником. Сатана
зваблює людей принадними обiцянками, але кожна душа, яка
пiддалась спокусi врештi-решт побачить, що «заплата за грiх
— смерть» (Римл.6:23).

Хушай, не впевнений у тому, що мiнливий цар дотрима-
ється його ради, не гаяв часу i попередив Давида, щоб той
негайно перейшов Йордан. Священикам, котрi мали передати
це повiдомлення через своїх синiв, вiн послав сказати: Так i
так порадив Ахiтофел Авесаломовi та Iзраїлевим старшим, а я
радив так i так. Скажiть Давидовi: «Не ночуй цiєї ночi в сте-
пах пустинi, але негайно перейди на той бiк, щоб не загинути
царевi та усiм людям, що з ним». [724]

Хоча молодих людей запiдозрили у зрадi i переслiдували,
однак вони успiшно виконали своє небезпечне завдання. Да-
вид, виснажений вiд втоми та душевного горя пiсля першого
дня втечi, отримав повiдомлення, що йому потрiбно перейти
Йордан тiєї ж ночi, оскiльки його син хоче вiдiбрати у нього
життя.

Що мав вiдчути жорстоко скривджений батько i цар в тяж-
кий час страшної небезпеки? «Мужнiй i хоробрий муж», добле-
сний воїн, монарх, слово котрого було законом, — зраджений
сином, якого любив, якому потурав i слiпо довiряв, скрив-
джений i залишений пiдданими, з котрими був пов’язаний
найтiснiшими узами честi й вiрностi! Тепер, виявившись у
таких обставинах, якими словами скорботи Давид виливав горе
своєї душi? В годину найтяжчого випробовування Давид, усiм
серцем покладаючись на Бога, спiвав:

«Господи, — як багато моїх ворогiв,
як багато повстають проти мене!

Багато хто кажуть про мене:
Йому в Бозi спасiння нема.

Але Ти, Господи, щит мiй та слава моя;
Ти пiдносиш вгору мою голову!
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Я голосно кличу до Господа, —
i Вiн чує мене iз святої Своєї гори.

Я лягаю i сплю, i пробуджуюся,
бо Господь зберiгає мене,

я не побоюсь десяткiв тисяч люду,
якi проти мене навколо отаборились!..

Спасiння вiд Господа,
i над народом Твоїм — Твоє благословення».

(Псал.3:1-9)

Давид i усi, що були з ним — воїни, державнi дiячi, старшi
за вiком i молодi, жiнки та маленькi дiти, — уночi перейшли
глибоку швидкоплинну рiку. «Так що до свiтанку не позоста-
лося анi одного, хто б не перейшов Йордан».

Давид i його люди прийшли до Маханаїму — резиденцiї
Уш-Бошета. Це було добре укрiплене мiсто, оточене з усiх
бокiв горами i могло служити хорошим сховищем на випадок
вiйни.[725]

Це був також багатий край, мешканцi якого дружелюбно
ставилися до Давида. Тут до нього приєдналося чимало людей,
а багатi люди щедро забезпечували їх їжею i всiм необхiдним.

Рада Хушая досягла своєї мети: Давидовi вдалося уникнути
смертельної небезпеки, але нерозважливий, поривчастий ца-
ревич не мiг заспокоїтися i незабаром вирушив у погоню за
батьком. «Авесалом перейшов Йордан, — вiн та усi Iзраїлевi му-
жi з ним». Авесалом настановив Амаса, сина Давидової сестри
Авiгайли, начальником над усiм своїм вiйськом. Його армiя
була великою, але недисциплiнованою i погано пiдготовленою
до сутички з досвiдченими воїнами його батька.

Давид роздiлив своїх людей на три загони, якими команду-
вали: Йоав, Авiшай та Iттай-гатянин. Вiн мав намiр очолити
вiйсько особисто, але проти такого рiшення гаряче протесту-
вали начальники вiйська, радники та народ. «Ти не пiдеш!
— сказали вони. — Бо якщо ми i втечемо, вони не сумуватимуть
за нами. I якщо навiть половина нас поляже, вони не звернуть
на нас уваги, бо ти — як десять тисяч нас.
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Буде краще якщо ти допомагатимеш нам iз мiста.» I сказав
до них цар: «Що вважаєте за добре в очах ваших, я зроблю»
(2Сам. 18:3-4).

Зi стiн мiста було добре видно довгi лави заколотникiв.
Самозванця оточувало численне вiйсько, порiвняно з яким
вiйсько Давида здавалось лише невеличкою жменькою людей.
Але цар, дивлячись на армiю противника, думав не про корону
чи царство, i навiть не про власне життя, яке залежало вiд
результату бою. Серце батька було сповнене любов’ю i жалем
до свого непокiрного сина.

Коли вiйсько виходило з ворiт мiста, Давид пiдбадьорю-
вав своїх вiрних воїнiв, наказуючи йти вперед з надiєю, що
Бог Iзраїлю дасть їм перемогу. Але навiть в цей момент вiн
не мiг заглушити почуття любовi до Авесалома. Коли Йоав,
переможець у сотнях битв, проходячи повз царя на чолi пер-
шої колони, схилив перед монархом свою горду голову, той
тремтячим голосом сказав: «Будьте поблажливi, заради мене,
до молодого чоловiка, до Авесалома». Авiшай та Iттай отри- [726]
мали те саме повелiння: «Будьте поблажливi, заради мене, до
молодого чоловiка, до Авесалома». Тривога царя, здавалось,
свiдчила про те, що Авесалом для нього дорожчий, нiж його
царство, нiж вiрнi пiдданi; тому ця тривога лише збiльшила у
воїнiв обурення дiями зрадливого сина.

Мiсцем битви став лiс поблизу Йордану, де чисельна пере-
вага вiйська Авесалома завдала йому лише шкоди. Опинившись
у лiсовiй хащi, серед болiт, загони Авесалома, яким бракувало
дисциплiни, розгубились i стали некерова- ними. «I був роз-
битий там Iзраїльський народ Давидовими слугами. Було того
дня велике кровопролиття, — полягло двадцять тисяч!»

Авесалом, зрозумiвши, що його справа програна, повернув
назад, але заплутався волоссям у гiлках розлогого дерева; мул,
на якому вiн їхав, утiк, i вiн безпомiчно зависнув, ставши
легкою здобиччю противника. У такому станi його знайшов
якийсь воїн, котрий, боячись царського гнiву, пощадив його,
але розповiв про це Йоавовi. Йоав не довго вагався. Вiн був
заприязнився з Авесаломом, двiчi мирив його з Давидом, а той
так безсоромно зловживав його довiр’ям. Якби не переваги, якi
Авесалом отримав завдяки заступництву Йоава, це повстання
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з усiм його страхiттям нiколи б не вибухнуло. Тепер у владi
Йоава було одним ударом знищити заколотника цього лиха. «I
вiн узяв в руки свої три стрiли i послав їх у серце Авесалома...
I взяли вони Авесалома та й кинули його в лiсi у велику яму, i
накидали над ним дуже велику могилу з камiння».

Так загинули призвiдники заколоту в Iзраїлi. Ахiтофел сам
вiдiбрав собi життя. Царственний Авесалом, чия слiпуча врода
була гордiстю Iзраїлю, загинув у розквiтi сил; його мертве
тiло вкинули до ями, закидавши на знак вiчної ганьби грудою
камiння. Ще за життя Авесалом спорудив для себе розкiшного
пам’ятника в долинi царiв, але єдиним пам’ятним знаком, яким
було позначено його могилу, стала купа камiння у вiдлюднiй
мiсцевостi.

Вождь повстання був убитий, i Йоав звуком сурми стримав
своє вiйсько вiд переслiдування втiкаючого противника; до
царя одразу ж було послано гiнцiв iз вiсткою.[727]

Вартовий стояв на мiському мурi, вдивляючись у той бiк,
де точився бiй, раптом вiн зауважив самотнього чоловiка, що
бiг до мiста. Незабаром з’явився ще один. Коли перший набли-
зився, вартовий сказав Царевi, який чекав бiля ворiт: Я бачу,
як бiжить перший Ахiмааз, Садокiв син. А цар промовив: «Вiн
чоловiк добрий i несе якусь добру вiстку.» I кликнув Ахiмааз
до царя: «Перемога». I впав вiн перед царем долiлиць i ска-
зав: «Благословенний Господь, Бог Твiй, що видав людей, якi
пiднесли руку свою проти мого пана царя». На нетерпляче
запитання царя: «Чи все гаразд iз моїм юнаком Авесаломом?»
Ахiмааз вiдповiв ухильно.

Прийшов другий гонець, вигукнувши: «Нехай прийме звiс-
тку мiй пан цар, бо Господь помстився за тебе сьогоднi всiм,
котрi повстали проти тебе». Знову з уст батька зiрвалось одне-
єдине запитання, що найбiльше турбувало його: «Чи усе гаразд
iз моїм юнаком, Авесаломом?» Не в змозi приховати страшну
новину, вiсник вiдповiв: «Нехай станеться ворогам мого па-
на i царя та всiм, що повстали на тебе, таке лихо, як з цим
юнаком». Цього було достатньо. Не запитуючи бiльше нi про
що, Давид, схиливши голову, пiшов у горницю над ворiтьми i
плакав, говорячи: «Сину мiй, Авесаломе, сину мiй! Сину мiй,
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Авесаломе! О, якби я був помер замiсть тебе, Авесаломе. О,
Авесаломе, сину мiй, сину мiй!»

Переможцi, що поверталися з поля бою, наблизилися до
мiста, i гори сповнилися вiдлунням торжествуючих вигукiв. Та
коли воїни увiйшли До мiста, радiснi вигуки змовкли, знамена
опустились, i, похнюпившись, воїни йшли не як переможцi,
а швидше як тi, що зазнали поразки. Бо замiсть привiтання
царя, з горницi, що над воротами, до них долiтав сумний
плач i голосiння: «Сину мiй, Авесаломе! Мiй сину, мiй сину,
Авесаломе! О, якби я був помер замiсть тебе, о, Авесаломе,
мiй сину, мiй сину!»

«Того дня перемога обернулася в жалобу для усього народу,
бо народ почув, що засмутився цар за своїм сином. Тому входив
народ того дня крадькома до мiста, як прокрадається вiйсько,
засоромлене своєю втечею з мiсця бою».

Йоав дуже обурився. Бог дав їм причину радiти й торже-
ствувати: щойно було придушене одне з найбiльших пов- стань, [728]
вiдомих будь-коли в iсторiї Iзраїлю; i ось ця блискуча перемога
перетворилася на жалобу за юнаком, за злочин якого запла-
тили цiною кровi тисячi доблесних мужiв. Суворий, рiзкий
воєначальник пiшов до царя й смiливо заявив: «Сьогоднi ти
засоромив усiх своїх слуг, якi врятували життя твоє i життя
синiв та дочок твоїх... ти любиш своїх ворогiв, i ненавидиш
своїх друзiв. Сьогоднi ти показав, що князi i слуги у тебе нiщо;
тепер я знаю, що якби Авесалом був живий, а ми всi були
мертвi, то ти був би нинi задоволений... Отож вставай, вийди i
говори до серця своїх слуг. Бо присягаю Господом, якщо ти не
вийдеш, то цiєї ночi нiхто не буде ночувати з тобою, i це буде
найгiрше за всяке лихо, що приходило на тебе вiд молодостi
твоєї аж дотепер».

Хоча це був рiзкий i навiть жорстокий докiр для убитого
горем царя, Давид прийняв його. Усвiдомлюючи, що воєна-
чальник має рацiю, вiн спустився до ворiт i словами похвали
пiдбадьорював своїх доблесних воїнiв, якi строєм проходили
повз нього. [729]



Роздiл 73. Останнi роки життя Давида

За основу цього роздiлу взято другу Книгу Самуїда, роздiл 24;
перша Книга Царiв, роздiл 1; перша Книга Хронiк, роздiли

21;28-29

Поразка Авесалома не вiдразу принесла мир царству. У
заколотi взяла участь така велика кiлькiсть людей, що Давид
не мiг повернутися до своєї столицi i далi користуватися свої-
ми царськими правами без запрошення племенi. У зв’язку iз
замiшанням, викликаним поразкою Авесалома, не було вжито
негайних i рiшучих заходiв, аби закликати до повернення ца-
ря; коли ж поколiння Юди врештi-решт вирiшило повернути
Давида, це розбудило ревнощi в iнших, що призвело до вiй-
ськових сутичок. Однак цьому швидко було покладено край, i
мир знову запанував у Iзраїлi.

Iсторiя Давида є одним iз найбiльш вражаючих прикладiв
того, якою небезпечною для душi може стати влада, багатство
i свiтська слава — усе те, чого найбiльше прагнуть люди. Ли-
ше небагато людей володiють досвiдом, який допомагає їм
витримати подiбне випробування. Раннi роки життя пастушка
Давида навчили його смиренню, терпiнню в працi та нiжному
пiклуванню про свої отари; спiлкування з природою на самотi
серед гiр сприяло розвитковi музичних i поетичних здiбностей
юнака, спрямовувало його думки до Творця; сувора школа жи-
ття в пустелi вимагала мужностi, сили духа, терпiння i вiри
в Бога. Усе це було призначене Господом, щоб приготувати
Давида до iзраїльського престо- лу. Вiн радiв дорогоцiнним[730]
досвiдам, за допомогою яких пiзнавав Божу любов, i Святий
Дух великою мiрою перебував iз ним. В iсторiї Саула вiн бачив,
якою марною є звичайна людська мудрiсть. I все ж свiтська
слава та успiхи настiльки ослабили характер Давида, що вiн
неодноразово був переможений спокусником.
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Взаємовiдносини з язичницькими народами викликали в
iзраїльтян бажання наслiдувати їхнi нацiональнi звичаї; вони
загорiлись честолюбивим прагненням свiтської величi. Як на-
род Єгови, Iзраїль мав бути прославлений, але, коли гордiсть та
самовпевненiсть взяли гору, iзраїльтян перестала задовольняти
така перевага. їх понад усе хвилювало те, яке становище вони
посiдають помiж народами. З таким духом неможливо було
уникнути спокуси. З метою завоювання iнших народiв Давид
вирiшив збiльшити своє вiйсько, вимагаючи вiйськової служби
вiд усiх, хто досяг належного вiку. З цiєю метою потрiбно
було зробити перепис населення. Саме гордiсть i честолюбство
спонукали царя вдатися до такого кроку. Перепис населення
мав показати пiдданим, наскiльки велика рiзниця мiж ослабле-
ним царством, яким воно було до вступу Давида на престол, i
величчю та процвiтанням, якого воно зазнало в роки його прав-
лiння. Усе це мало посилити i без того велику самовпевненiсть
царя та народу. У Святому Письмi розповiдається: «I повстав
сатана на Iзраїль, i намовив Давида перелiчити Iзраїль». Фа-
ктично своїм процвiтанням у роки правлiння Давида Iзраїль
завдячував бiльше Божому благословенню, нiж здiбностям царя
та могутностi його вiйська. Посилення вiйськової могутностi
царства створило б у навколишнiх народiв враження, нiбито
Iзраїль покладає надiю на свої армiї, а не на силу Єгови.

Хоч iзраїльтяни й пишалися своєю нацiональною велич-
чю, план Давида щодо значного збiльшення армiї не отримав
схвалення народу. Майбутня мобiлiзацiя викликала багато не-
задоволення; у зв’язку з цим царедворцi вважали за необхiдне
скористатися послугами воєначальникiв, а не священикiв чи
суддiв, котрi ранiше здiйснювали перепис. Мета цього почи-
нання цiлковито суперечила принци- пам теократiї. Навiть [731]
безпринципний Йоав запротестував: «Нехай Господь додасть
до народу Свого в сто раз стiльки, скiльки є! Чи не всi вони,
пане мiй, царю, слуги мого пана? Навiщо ж вимагає цього пан
мiй? Навiщо цей грiх має впасти на Iзраїля ? Та цареве слово
перемогло Йоава. I вийшов Йоав, i обiйшов увесь Iзраїль, i
повернувся в Єрусалим». Перепис ще не прийшов до свого
завершення, як Давид усвiдомив свiй грiх. Осуджуючи самого
себе, вiн звернувся до Бога: «Я тяжко згрiшив, зробивши це!
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Та тепер прости, благаю, провину Свого раба, бо я зробив дуже
нерозумно!» Наступного ранку через пророка Гада Давидовi
було сказано: «Так сказав Господь: Вибери собi: або три роки
голоду, або три мiсяцi твого втiкання перед ворогами твоїми,
коли меч ворогiв твоїх доганятиме тебе, або три днi Господньо-
го меча та моровицi в краю, i Ангел Господнiй буде нищити
по усьому Iзраїльському краю. Так розваж, що менi вiдповiсти
Тому, Хто послав мене».

Цар вiдповiв: «Тяжко менi дуже! Нехай краще впаду в руки
Господнi, бо дуже велике Його милосердя, анiж потрапити в
руки людськi!»...

Край був уражений моровицею, вiд якої загинуло 70 тисяч
iзраїльтян. Лихо ще не увiйшло в столицю, як Давид пiдвiв
очi свої й побачив Господнього Ангела, що стояв мiж землею
та небом, а в руцi його був оголений меч, спрямований на
Єрусалим. I впав Давид та старiйшини, покритi веретищами,
обличчями до землi. Цар благав Бога за Iзраїль: «Чи ж не я
сказав рахувати народ? Я той, хто згрiшив, i вчинив зло; я,
пастух, вчинив зло, а оцi вiвцi — що вони зробили? Нехай же
рука твоя, Господи, Боже мiй, впаде на мене та на дiм батька
мого, а не на народ Твiй, щоб погубити його».

Перепис викликав незадоволення в народi; однак люди
кохалися у тих самих грiхах, якi пiдштовхнули Давида до таких
дiй. Подiбно до того як Господнi суди через грiх Авесалома
впали на Давида, так нинi, через помилку Давида, Бог покарав
грiхи Iзраїлю.

Ангел-губитель призупинив свою страшну справу бiля ворiт
Єрусалима. Вiн став на горi Морiа, бiля «току євусея- нина
Орнана». За наказом пророка Давид пiшов на гору, спорудив[732]
там жертiвник Господевi, «принiс цiлопалення та мирнi жертви.
I покликав вiн до Господа, Який вiдповiв йому, пославши
вогонь iз небес на жертовник циопалення».

«I Господь змилосердився над краєм, — i пошесть вiдiйшла
вiд Iзраїлю».

Мiсце, на якому був споруджений жертiвник, вiднинi вва-
жалося святим, i Орнан запропонував його царевi як дарунок.
Але цар вiдхилив таку пропозицiю. «Нi, я хочу купити його за
грошi повної цiни, бо не можу принести в жертву для Господа
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того, що нiчого менi не коштує! I дав Давид Орнановi за те
мiсце золота вагою в шiстсот шеклiв». Це пам’ятне мiсце, на
якому Авраам спорудив жертiвник, щоб принести в жертву
свого сина, а нинi освячене таким великим визволенням, було
пiзнiше вибране Соломоном для побудови храму.

Ще одна чорна тiнь повинна була затьмарити останнi ро-
ки життя Давида. Йому вже виповнилося 70 рокiв. Труднощi
та небезпеки, на якi вiн наражався замолоду, численнi вiйни,
турботи й печалi останнього перiоду виснажили його фiзично.
Хоча розум царя був таким же ясним та проникливим, як i
ранiше, однак час брав своє. Давид шукав усамiтнення, i яко-
юсь мiрою це стало причиною того, що вiн втратив здатнiсть
своєчасної оцiнки подiй, якi вiдбувалися в його царствi. I зно-
ву розгорiлась боротьба за володiння короною. Знову далися
взнаки плоди батькiвської поблажливостi Давида. Цього разу
заволодiти престолом забажав Адонiя, дуже вродливий, але
безпринципний i нерозважливий. В юностi вiн не знав жодних
обмежень, бо його батько нiколи не обмежував питанням: «Чо-
му ти так робиш?» Тепер вiн повстав проти авторитету Бога,
Який призначив престол для Соломона. Завдяки природним
здiбностям i релiгiйностi, Соломон перевершував свого стар-
шого брата, i бiльш вiдповiдав царському покликанню. Однак,
незважаючи на те що Божий вибiр не викликав жодних сумнi-
вiв, Адонiя не залишився без прихильникiв. Йоав, хоч i завинив
у багатьох злочинах, досi зберiгав вiрнiсть престоловi; однак
тепер вiн приєднався до заколоту проти Соломона, так само як
i священик Евiятар. [733]

Коли план повстання визрiв, заколотники зiбралися на ве-
лику учту в околицi мiста, аби проголосити Адонiю царем,
але їхнi плани були розладнанi втручанням декiлькох вiрних
осiб, серед котрих провiдну роль вiдiгравали священик Садок,
пророк Натан i Вiрсавiя, мати Соломона. Вони представили
цю справу царевi, нагадавши йому про те, що згiдно з бо-
жественним повелiнням престол мав перейти до Соломона.
Давид негайно передав свою царську владу Соломоновi, який
був помазаний i проголошений царем. Заколот зазнав поразки.
Його головнi учасники стягнули на себе смертну кару. Лише
Евiятар був помилуваний з огляду на його духовний стан i
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колишню вiрнiсть Давидовi. Але його позбавили сану перво-
священика, який перейшов до Садока. Йоав i Адонiя також
були помилуванi до певного часу, але пiсля смертi Давида вони
все ж зазнали покарання за свiй злочин. З виконанням вироку
над сином Давида завершилося чотирикратне покарання, що
свiдчило, яким огидним для Бога був батькiвський грiх.

Зi самого початку царювання Давида однiєю з його най-
заповiтнiших мрiй було спорудити храм для Господа. Хоча

Давидовим намiрам не судилося здiйснитись, вiн доклав чи-
мало зусиль i щиросердечного завзяття, щоб його задум мiг
втiлитись у життя. Давид зiбрав велику кiлькiсть найдорожчих
матерiалiв: золота, срiбла, каменя онiкса та iншого кольоро-
вого каменю, зокрема мармуру, та найкоштовнiшої деревини.
Тепер же скарби, зiбранi Давидом, мали перейти спадкоємцям,
оскiльки iншi руки повиннi були збудувати храм для Ковчега
— символа Божої присутностi.

Вiдчуваючи наближення смертi, цар скликав князiв Iзраїлю
та представникiв усiх частин царства, щоб передати їм цей
спадок. Вiн бажав дати їм передсмертнi настанови, заручитись
їхнiм словом i пiдтримкою у великiй справi, що мала бути
здiйснена. Усвiдомлюючи тяжкий фiзичний стан царя, вони не
чекали, що вiн особисто буде присутнiй на цiй церемонiї; але
Божа сила зiйшла на Давида, i вiн з надзвичайною енергiєю та
завзяттям востаннє звернувся до свого народу. Давид розповiв
про своє заповiтне бажання побудувати храм, про Господнє
повелiння передати цю справу в руки його сина Соломона.[734]
Давид отримав божественне запевнення: «Соломон, син твiй,
збудує Менi храм та двори Мої; бо Я вибрав його Собi за сина,
а Я буду йому за Отця. Я утривалю царство його навiки, якщо
вiн буде пильно виконувати мої заповiдi та постанови Мої,
як до цього дня». «Отож на очах усього Iзраїлю, Господньої
громади, — сказав Давид, — та знаючи, що наш Бог чує, кажу
вам: Дотримуйтесь усiх Заповiдей Господа, Бога вашого, щоб
вам володiти цiєю доброю землею i залишити її в спадщину
своїм дiтям навiки».

На власному досвiдi Давид переконався, яким тяжким є
шлях тих, хто вiддаляється вiд Бога. Вiн вiдчув на собi засу-
дження порушеного Закону i пожинав плоди власного беззако-
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ння. Його душа була сповнена тривогою за вождiв Iзраїлю: чи
залишаться вони вiрними Боговi; чи буде Соломон слухняний
Божому Законовi, уникаючи грiхiв, якi пiдiрвали авторитет йо-
го батька, отруїли йому життя та зганьбили Бога? Давид знав:
щоб опиратися спокусам, якi неминуче напосiдатимуть на Со-
ломона в його високому становищi, потрiбнi будуть смирення,
тверда вiра в Бога та невтомна пильнiсть, тому що високопо-
ставленi люди — особливий предмет уваги i мiшень для стрiл
сатани. Звертаючись до свого сина, вже визнаного спадкоємця
престолу, Давид сказав: «А тепер сину мiй, Соломоне, знай
Бога твого батька i служи Йому щирим серцем та покiрною
душею, бо Господь вивiдує усi серця й знає усi скрутi думки.
Якщо будеш шукати Його, то знайдеш, а коли покинеш Його,
то й Вiн залишить тебе назавжди. Гляди ж, Господь вибрав
тебе, щоб ти збудував дiм на Святиню. Будь мужнiй i роби це».

Давид дав Соломоновi детальнi вказiвки щодо будiвництва
храму, а також взiрець кожної його частини та всiх предметiв,
необхiдних для служiння, як це було явлено йому Божим Духом.
Соломон був ще молодим i боявся великої вiдповiдальностi,
яка покладалася на нього у зв’язку з будiвництвом храму та
управлiнням Божим народом. Тому Давид сказав своєму синовi:
«Будь мужнiй i вiдважний, берись до дiла, не бiйся i не лякайся,
бо Господь Бог, Бог мiй, з тобою, — Вiн не покине тебе i не
залишить». [735]

Знову Давид звернувся до громади: «Син мiй Соломон,
якого Бог вибрав, ще молодий та слабкий юнак, а це дiло
велике, бо не для людини ця будова, а для Господа Бога».
Вiн сказав: «Що було в мене сили, приготував я для храму
свого Бога» — i Давид перелiчив усi тi цiнностi, якi зiбрав.
Вiн сказав: «... Через мою любов до дому Бога мого, є в мене
власний скарб золота та срiбла, — i його я вiддаю для дому
мого Бога, окрiм усього, що я заготовив для святого храму: три
тисячi талантiв5 золота, офiрського золота, i сiм тисяч талантiв
щирого срiбла на облицювання стiн тих домiв». «А тепер чи
не захоче ще хтось, — запитав вiн, звертаючись до численної

5Талант — бiля 26 кг (прим. ред.).
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громади, що принесла щедрi дари, — жертвувати добровiльно
для Господа?»

Громада охоче вiдгукнулася: «Начальники родин i князi
поколiнь Iзраїля, тисячники та сотники й високi царськi слу-
жбовцi жертвували охоче, i дали вони на будову Божого дому:
золота п’ять тисяч талантiв та десять тисяч драхм6 , срiбла
десять тисяч талантiв, мiдi — вiсiмнадцять тисяч талантiв, а
залiза сто тисяч талантiв, А в кого було дорогоцiнне камiння,
той вiддав його до скарбницi Господнього дому... I радiв народ,
бо вони жертвували Господевi вiд щирого серця, i цар Давид
радiв великою радiстю».

I поблагословив Давид Господа перед усiєю громадою. I
сказав Давид: «Благословенний Ти, Господи, Боже Iзраїля,
нашого батька по вiки вiчнi». Твоя, Господи, могутнiсть i сила,
велич i вiчнiсть... слава, i все на небесах та на землi Твоє!
Твої, Господи, царства, i Ти пiднесений над усiм як Владика!
Багатство i слава — вiд Тебе, i Ти пануєш над усiм, i в руцi Твоїй
сила та могутнiсть, у Твоїй руцi — зробити людину великою i
сильною. Тому, Боже наш, ми дякуємо Тобi, i славимо iм’я Твоєї
величi. Бо хто я, i хто народ мiй, що можемо так жертвувати?
Бо усе це — вiд Тебе, i з Твоєї руки те, що дали Тобi, Бо ми
приходьки перед Тобою та чужинцi, як усi нашi батьки! Нашi
днi на землi — наче тiнь, i нiчого немає тривалого![736]

Господи, Боже наш, усi цi достатки, що ми наготували для
будови храму Тобi, Твоєму Святому Iменi, — вони iз Твоєї руки,
i усе це — Твоє! Я знаю, Боже мiй, що Ти вивiдуєш серце й
любиш щирiсть».

У щиростi серця свого я пожертвував це все, а тепер див-
люсь з радiстю, що i народ Твiй, який знаходиться тут, жертвує
себе Тобi. Господи, Боже Авраама, Iсаака та Якова, наших ба-
тькiв! Збережи ж навiки цей напрям думок серця народу Твого,
i спрямуй їхнє серце до Тебе. А моєму синовi Соломоновi дай
серце бездоганне, щоб виконувати Заповiдi Твої, накази Твої
та постанови Твої, i щоб зробив усе, i збудував храм, для якого
я все приготував! I сказав Давид до усiєї громади: «Прославте

6Драхма, або динарiй — срiбна монета, що становила денну плату робiтника,
вагою 4.33 грама (прим. ред.).
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Господа, вашого Бога!» I уся громада славила Господа, Бо-
га своїх батькiв, — i нахилилися, i вклонилися усi до землi
Господевi.

З великою стараннiстю цар збирав коштовнi матерiали для
побудови i оздоблення храму. Вiн склав чудовi гiмни, якi мали
звучати в його дворах. Тепер його серце радiло в Господi, тому
що начальники та князi Iзраїлю так благородно вiдгукнулися на
його заклик i посвятили себе на важливу працю, що чекала на
них. Вiддавши себе на служiння, вони були готовi й на бiльшi
жертви. Вони збiльшили свої пожертвування, даючи в скарбни-
цю Господню iз власного майна. Давид глибоко вiдчував своє
безсилля забезпечити усiма матерiалами будiвництво Божого
дому, а тому вияв вiрностi з боку цих шляхетних мужiв царства,
котрi не тiльки охоче вiдгукнулися на його заклик, вiд щирого
серця посвячуючи свої багатства Єговi, але й посвятили себе
на Його служiння, наповнив його серце радiстю.

Один лише Бог викликав у Свого народу такий настрiй i
бажання. Вiн i повинен бути прославлений, а не людина. Це
Вiн надiлив людей земними багатствами, а Його Дух збудив у
них бажання принести свої скарби для храму. Усе iснуюче на-
лежить Господу; якби Божа любов не зворушила серця людей,
зусилля царя виявилися б даремними i храм нiколи б не був
споруджений.

Усе, що людина отримала вiд Божих щедрот, належить
Йому. Дорогоцiннi i прекраснi дари землi, якими Бог надi-
ляє людей, посилаються їм для випробовування, аби вимiряти [737]
глибину їхньої любовi до Нього та вдячностi за Його ласку.

Усi багатства — матерiальнi багатства чи iнтелектуальнi
здiбностi — необхiдно покласти як добровiльну жертву до нiг
Iсуса, щоб той, хто це робить, мiг сказати разом з Давидом:
«Бо все це — вiд Тебе, i з Твоєї руки отримане, дали ми Тобi».

Давид вiдчував наближення смертi, однак його серце, як
i ранiше, було обтяжене турботою про Соломона та iзраїль-
ське царство, процвiтання якого великою мiрою залежало вiд
вiрностi царя. I вiн заповiв своєму синовi Соломону: «Ось, я
йду дорогою, призначеною для усiх на свiтi; ти ж крiпися та
вияви себе мужем. I будеш дотримуватись наказiв Господа,
Бога твого, щоб ходити Його дорогами, щоб виконувати поста-
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нови Його, Заповiдi Його, та устави Його й свiдчення Його...
Щоб тобi щастило в усьому, що будеш робити, i скрiзь, куди
звернешся, щоб виповнив Господь Слово Своє, яке говорив
менi, кажучи: Якщо сини твої вважатимуть на дороги свої,
щоб ходити передо Мною у правдi всiм своїм серцем та всiєю
душею своєю, то нiколи не забракне спадкоємця вiд тебе на
тронi Iзраїлевiм!» (1Цар.2:1-4).

Останнi слова Давида, якi знаходимо у Писаннi, — це пiсня
надiї, сповнена високих принципiв i невмирущої вiри:

«Слово Давида, сина Єссеєвого,
мужа високопоставленого,

помазаного Богом Якова,
i солодкого спiвця Iзраїлевого.

Дух Господнiй говорить в менi...
Той, хто владарює над людьми справедливо, —

панує у Божому страсi!
I вiн буде, як свiтло поранку безхмарного,

коли сонце з’являється на небi,
вiд його промiння трава виростає з землi по дощi!

Чим не такий є мiй дiм перед Богом,
бо Вiн уклав зi мною Заповiт

вiчний, певний i надiйний.
Бо Вiн спасiння моє й усе моє бажання!».

(2Сам.23:1-5)

Великим було падiння Давида, але й глибоким виявилось
його каяття, гарячою — любов i сильною — вiра.[738]
Йому було багато прощено, тому що вiн багато полюбив (Лука
7:48).

Псалми Давида є вiдображенням усiєї рiзноманiтностi пе-
режитих ним досвiдiв — вiд мук винуватого сумлiння та са-
моосудження до вершин вiри та найтiснiшого спiлкування з
Богом. Iсторiя його життя свiдчить про те, що грiх приносить
лише ганьбу та горе, а Божа любов i милiсть досягають на-
вiть найбiльших глибин; вiра дає душам, що каються, право
стати Божими синами. З усiх запевнень, якi мiстяться в Його
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Словi, iсторiя Давида є одним iз найсильнiших свiдчень Божої
вiрностi, справедливостi та милостi Його Заповiту.

Людина «втiкає, мов тiнь, — i не залишається», «Слово ж
нашого Бога повiки стоятиме». «А милiсть Господня вiд вiку й
до вiку на тих, хто боїться Його, i правда Його — над синами
синiв тих, що Його Заповiту дотримуються i пам Стають накази
Його, щоб виконувати їх!» (Йов 14:2; Iсая 40:8; Псал.103:17-
18). «Усе, що Бог робить, зостанеться навiки» (Екл.3:14) .

Чудовi обiтницi були данi Давидовi та його дому, обiт- ницi,
що сягають вiчностi i повнiстю здiйсняться у Христi. Господь
сказав: «Присягнув Я Давидовi, рабу Моєму... щоб iз ним була
сильна рука Моя, а рамено Моє змiцнило його! ...Iз ним Моя
вiрнiсть та милiсть Моя, а iм’ям Моїм його доля пiднесеться,
— Я покладу його руку на море i на рiки — правицю його. Вiн
Мене буде кликати: «Ти мiй Отець, Бог мiй, i Скеля спасiння
мого». Я зроблю його перворiдним, найвищим вiд земних царiв.
Навiки збережу милiсть Мою до нього, i Мiй Заповiт з ним
незмiнний» (Псал.89:4-29).

«I продовжу до вiку рiд його,
а трон його — як днi неба!».

(Псал.89:30)

«Вiн судитиме пригнiчених серед народу,
i спасатиме дiтей бiдних,

i тиснути буде гнобителя.
Будуть боятися Тебе, доки сонця

i доки мiсяця, — з роду в рiд!...
Праведний процвiтатиме в Його днi,

i буде достаток спокою — аж поки свiтитиме мiсяць, —
i вiн запанує вiд моря до моря...

[739]

Хай iм’я його буде навiки,
хай росте, поки сонце, iм’я його,

нехай благословляються ним, —
нехай хвалять його усi народи!».

(Псал.72:4-8, 17)



718 Патрiархи i пророки

«Бо Дитя народилося нам, даний нам Син, i влада на раме-
нах Його, i дадуть їм’я Йому: Дивний Порадник, Бог сильний,
Отець вiчности, Князь миру». «Вiн буде Великий, i назветься
Сином Всевишнього, i Господь Бог дасть Йому престол Його
батька Давида. I повiк царюватиме Вiн над домом Якова, i
царюванню Його не буде кiнця» (Iсая 9:6; Лука 1:32-33).[740]



Додатки

1 (с. 235). Наказуючи фараоновi звiльнити Iзраїль, Господь
сказав: «Син Мiй, Мiй первородний — то Iзраїль... Вiдпусти
Мого сина, — i нехай Менi служить» (Вих.4:22-23). Псал- мо-
спiвець пояснює, чому Бог визволив Iзраїль з Єгипту: «I Вiн з
радiстю вивiв народ Свiй, зо спiвом — вибраних Своїх. I дав їм
землi народiв, i посiли вони працю чужинцiв, щоб виконували
Його Заповiдi та закони Його берегли» (Псал. 105:43-45). З
цього ми бачимо, що євреї не могли служити Боговi в Єгиптi.

У книзi Второзаконня (5:14-15) особливий наголос роби-
ться на тiй частинi четвертої Заповiдi, яка наказує, щоб раб i
невiльниця також мали вiдпочинок у суботнiй день, а iзраїльтя-
нин повинен був пам’ятати, що й вiн був рабом у єгипетському
краї. Господь сказав: «А день сьомий — субота для Господа,
Бога твого: не роби жодної працi нi ти, нi син твiй, нi дочка
твоя, нi раб твiй, нi невiльниця твоя, нi вiл твiй, нi осел твiй, нi
всяка худоба твоя, нi чужинець, що перебуває у твоєму дворi,
— щоб вiдпочивав раб твiй i невiльниця твоя, як i ти. Пам’ятай,
що ти був рабом в єгипетському краї, i вивiв тебе Господь, Бог
твiй, звiдти потужною рукою та простягнутим раменом, тому
й наказав тобi Господь, Бог твiй, святкувати суботнiй день».

З книги Вихiд (5:5) дiзнаємося також про те, що Мойсей
та Аарон «здержували народ вiд його робiт» (за перекладом з
англiйської мови: «давали людям спочити вiд їхнiх тягарiв»).

З усього цього бачимо, що дотримання суботи було одним
iз тих видiв служiння Господевi, яке iзраїльський народ не
мiг виконувати в Єгиптi; i коли Мойсей та Аарон прийшли з
вiсткою вiд Бога (Вих.4:29-31), вони мали на метi запровадити
реформу, що й призвело до посилення гноблення. Iзраїльтян
було визволено, щоб вони могли виконувати Господнi Запо-
вiдi, включаючи й четверту. Це ще бiльше зобов’язувало їх [741]
суворо дотримуватися суботи, а також усiх iнших Заповiдей.
Так, у книзi Второзаконня (24:17-18) визволення iзраїльтян з

719
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Єгипту пов’язане з нагадуванням про те, що на них покладає-
ться обов’язок особливою мiрою виявляти доброту до вдiв та
сирiт: «Не кривосудь приходька й сироти, та не бери в заставу
вдовиної одежi. I пам’ятай, що був рабом ти сам у Єгиптi, i
визволив тебе Господь, Бог твiй, звiдти; тому я наказую тобi
так чинити».

2 (с. 248). Ознайомлення з релiгiєю єгиптян допомагає
зрозумiти, що кари були призначенi для того, щоб пiдiрвати
вiру єгиптян у силу iдолiв та їхню здатнiсть захищати людей;
бiльше того — показати їх такими богами, що жорстоко мучать
тих, якi їм поклоняються. Для пояснення цiєї думки наведемо
декiлька прикладiв.

Перша кара, вiд якої вода в рiчцi Нiл та в усiх каналах пе-
ретворилася на кров (Вих.7:19), була спрямована проти самого
джерела iснування Єгипту. Рiка Нiл була об’єктом релiгiйного
поклонiння; у деяких мiсцях приносилися навiть жертви Нiловi
як боговi.

Друга кара накликала жаб на Єгипет (Вих.8:6). Єгиптяни
вважали жаб священними, а одне з їхнiх божеств — богиня
Хега (Hega) з головою жаби — володiла, на думку єгиптян,
творчою силою. Коли за наказом Мойсея жаби намножилися
до такої мiри, що наповнили землю вiд краю до краю, єгиптяни,
напевно, замислилися над тим, чому Хега мучить своїх вiрних
прихильникiв, замiсть того щоб захищати їх. Таким чином,
єгиптяни не тiльки зазнали покарання вiд другої кари, а й
стали свiдками презирства, виявленого до них, як вони гадали,
їхнею богинею (Вих.9:3). Чимало тварин уособлювали собою
могутнiх богiв єгипетського пантеону. Згадаймо лише декiлька
з них: бик Апiс був присвячений Птаховi, батьковi усiх богiв;
корова була присвячена для богинi Хатор, що користувалася
найбiльшою пошаною серед богинь Єгипту. Бара уособлював
декiлькох богiв, наприклад, Хнему i Амона — бога з баранячою
головою — головного бога Єгипту за часiв Нової Iмперiї. Отже,
хвороба, вiд якої гинули тварини, присвяченi їхнiм божествам,[742]
показала єгиптянам, якi безсилi їхнi боги порiвняно з Богом
знехтуваних ними євреїв.

Дев’ята кара (Вих.10:21) завдала тяжкого удару по одному
з найголовнiших богiв Єгипту, — богу сонця Ра, якому не пере-
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ставали поклонятися з найдавнiших часiв iсторiї цiєї країни. У
Єгиптi, де небо майже завжди залишалось безхмарним, сонце
вважалося найбiльшою силою, оскiльки воно давало тепло,
свiтло, життя та рiст усьому живому. Кожний єгипетський цар
вважав себе «сином Ра» i додавав цей вираз до свого титу-
лу. Коли Амон з мiста Фiви став головним богом (фараоном)
Єгипту за часiв 18-ї династiї, сила бога сонця Ра вважалася
настiльки великою, що було вчинено компромiс: Амона i Ра
об’єднали в одного бога — Амон-Ра. Через декiлька рокiв пiсля
виходу iзраїльтян з Єгипту, коли фараон Ехнатон запровадив
монотеїзм, що проiснував зовсiм недовго, єдиним богом за-
лишився Атон — сонячний диск. Знаючи, яке визначне мiсце
належить поклонiнню сонцю в релiгiйному життi єгиптян i з
якою пошаною вони ставилися до бога сонця Ра, Амона-Ра
чи Атона, ми можемо зрозумiти, чому кара, спрямована проти
цього бога, спiткала Єгипет майже в апогеї боротьби помiж
Богом євреїв та Його єгипетськими противниками.

Десята кара — знищення первородних в Єгиптi (Вих. 12:29)
— завдала удару принаймнi одному боговi — царю, якого вва-
жали сином Осiрiса-Хоруса. Пiдданi зверталися до цього пра-
вителя країни зi словами: «Добрий бог». Остання кара стала
вiнцем дiл, вчинених чудодiйною силою Бога євреїв. До цьо-
го часу ганьби зазнавали боги, що нiбито управляли силами
природи чи тваринами, але тепер людина — вже видимий бог,
як розумiли єгиптяни, котрий перебував серед них, також був
принижений i знехтуваний Богом єврейських рабiв, — Богом,
про Котрого фараон одного разу сказав: «Хто Господь, що маю
слухатись слова Його i вiдпустити Iзраїль? Не знаю Господа i
Iзраїля не вiдпущу» (Вих.5:2).

3 (с. 256). У книзi Буття (15:13) записанi слова Господа
до Авраама: «Пам’ятай, що потомство твоє буде приходьком
в землi не своїй. I будуть служити вони, i будуть їх мучити
чотирис- та рокiв». Цей вiрш породжує наступнi запитання: чи [743]
мають 400 рокiв вiдношення до: (а) часу мук (стражаання); (б)
тимчасового перебування; (в) обох цих перiодiв. Яким чином
можна спiввiднести 400 рокiв з перiодом 430 рокiв з книг
Вих.2:40-41 та Гал.3:16-17?
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На основi тексту: «Проживали ж Iзраїлевi сини в Єгиптi
чотириста тридцять рокiв» (Вих.12:40) складається враження,
нiбито iзраїльтяни жили в країнi Нiлу 430 рокiв — вiд часу
оселення там Якова до виходу євреїв з Єгипту. Про те, що
така думка є хибною, свiдчать богонатхненнi слова апостола
Павла з Послання до Галат 3:16-17, в яких говориться про
те, що 430 рокiв охоплюють перiод, який починається з часу
укладення Богом Свого Заповiту з Авраамом i закiнчується
проголошенням Закону на Синаї. Павло посилається на першу
обiтницю, дану Богом Авраамовi у той час, коли вiн був покли-
каний вийти з Харану (Бут. 12:1-3). З цього часу й починається
перiод 430 рокiв, тобто, коли Авраамовi було 75 рокiв (розд.
12:4). А перiод 400 рокiв, про який говориться в пророцтвi
(Бут. 15:13), почався на 30 рокiв пiзнiше: коли Авраамовi було
вже 105 рокiв, а його синовi Iсааку — шiсть рокiв (розд.21:5). У
цей час Iзмаїл, який «народився за тiлом», почав переслiдувати
того (Iсаака), хто «народився за духом» (Гал.4:29; Бут.21:9-11).
Це й стало початком часу страждання Авраамового насiння,
який тривав з деякими перервами до виходу iзраїльтян з Єги-
пту. В Iсаака були неприємностi не тiльки зi своїм братом по
батьковi — Iзмаїлом, а й з филистимлянами (Бут.26:15,20-21);
Якiв, рятуючи своє життя, тiкав вiд Iсава (Бут.27:41-43), Лавана
(Бут.31:21), а згодом знову опинився в небезпецi через Iсава
(Бут.32:8); Йосифа продали в рабство його брати (Бут.37:28),
а єгиптяни пригноблювали iзраїльтян багато десяткiв рокiв
(Вих.1:14).

З часу, коли Авраам був покликаний вийти з Харану й до
оселення Якова в Єгиптi, минуло 215 рокiв. Цi 215 рокiв охо-
плюють: (а) 25 рокiв, якi минули вiд часу покликання Авраама
до народження Iсака (Бут.12:4; 21:5); (б) 60 рокiв з часу наро-
дження Iсака до народження Якова (Бут.25:26) i (в) вiк Якова,
коли вiн увiйшов до Єгипту (Бут.47:9). Решта — 215 рокiв,[744]
що залишаються вiд перiоду 430 рокiв, — це час фактичного
перебування євреїв у Єгиптi. Отже, перiод 430 рокiв, про який
йдеться (Вих.12:40), включає в себе час перебування патрiархiв
у Ханаанi та в Єгиптi. Оскiльки за часiв Мойсея Палестина
була частиною Єгипетської iмперiї, то не дивно, що автор, який
жив у той перiод, говорить про Ханаан як про єгипетську зем-
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лю. Перекладачi Септуагiнти знали, що 430 рокiв охоплюють
i час перебування патрiархiв у Ханаанi. Про це ясно свiдчить
зроблений ними переклад вищезгаданого тексту (Вих.12:49):
«А перебування Iзраїлевих синiв, що жили в Єгиптi i в землi
Ханаанськiй, — чотириста тридцять рокiв». Додаткове пiдтвер-
дження правильностi даної iнтерпретацiї перiоду 430 рокiв
знаходимо в пророцтвi про те, що з Єгипту вийде четверте
поколiння тих, хто увiйшов до нього (Бут.15:16), а також у
виконаннi цього пророцтва (Вих.6:16-20).

4 (с. 291). Iзраїльтяни, поклоняючись золотому тельцю,
вважали, нiбито поклоняються Боговi. Так, Аарон, скликаючи
народ на поклонiння iдоловi, проголосив: «Завтра свято для
Єгови». Вони мали намiр поклонятися Боговi так, як єгиптя-
ни поклонялися Осiрiсу — за допомогою боввана. Та Бог не
приймає такого служiння. Хоча свято було скликане в Його
Iм’я, бог сонця, а не Єгова став справжнiм об’єктом їхнього
поклонiння.

Поклонiння Анiсу взагалi супроводжувалося найогиднi-
шою розпустою, i в Писаннi говориться, що поклонiння iзраїль-
тян золотому телятi теж вiдбувалося в атмосферi аморальностi,
характерної для язичницьких обрядiв. Ми читаємо: «I повста-
вали вони рано-вранцi, i учинили цiлопалення й мирнi жертви.
I засiв народ до їди та до пиття, i знову встали забавлятися»
(Вих.32:6). Єврейське слово, перекладене як «забавлятися»,
означає: «бавитися, пiдскакуючи, спiваючи та танцюючи». Такi
танцi, особливо серед єгиптян, мали плотський, непристойний
характер. Слово, перекладене в наступному вiршi як «зiпсу-
вався» («Зiпсувався народ твiй, якого ти вивiв iз єгипетського
краю»), iдентичне за значенням слову, вжитому в книзi Буття
(6:11-12), де говориться, що земля зiпсувалась, бо «кожне тiло
зiпсуло дорогу свою на землi». Це пояснює страшний гнiв [745]
Господнiй та Його бажання негайно знищити iзраїльтян.

5 (с. 303). Десять Заповiдей стали тим Заповiтом, на який
посилався Господь, пропонуючи Iзраїлю його укладення. Бог
сказав: «Коли дiйсно послухаєтесь Мого голосу i будете до-
тримуватись Заповiту Мого...» (Вих.19:5). Десять Заповiдей
отримали назву Божого Заповiту ще до того, як такий Заповiт
був укладений з Iзраїлем. Десять Заповiдей були не угодою, а
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повелiнням, яке Бог наказав iзраїльтянам виконувати. Таким
чином, Десять Заповiдей — Божий Заповiт — були покладенi
за основу Заповiту, укладеного помiж Ним та Iзраїлем. Десять
Заповiдей у всiх своїх деталях є «всiма тими словами», на
основi яких було укладено Заповiта (Вих.24:8).

6 (с. 328). Коли приносили жертву за грiх священика або
усiєї громади, тодi кров вносилась у Святеє; нею кропили перед
завiсою; кров також покладалася на роги золотого жертiвника.
Жир спалювали на жертiвнику цiлопалення у дворi, а м’ясо
жертви спалювали поза табором (Левит 4:1-21).

Коли ж жертва приносилась за начальника або за когось
iз людей, тодi кров не вносилась до Святого, а м’ясо жертви
повинен був з’їсти священик, як Господь наказав Мойсею:
«Священик, що приносить жертву за грiх, буде їсти її, — на
святому мiсцi хай її споживають, на подвiр’ї Скинiї Заповiту»
(Левит 4:22-35; 6:19).

7 (с. 342). Те, що наш Господь Iсус Христос є Тим, Хто
проголосив Закон, покликав Мойсея на гору i розмовляв з ним,
стає очевидним на пiдставi наступних мiркувань.

Христос є Тим, через Кого Бог у всi часи вiдкривав Себе
людинi: «Але в нас один Бог Отець, вiд Котрого все, i ми для
Нього; i один Господь Iсус Христос, через Якого все, i ми через
Нього» (1Кор.8:6). «Це той [Мойсей], що був у пустинi на
зборах [за перекладом з англiйської мови: у церквi] з Ангелом,
який промовляв до нього на горi Синай, та з батьками нашими,
i який прийняв живi слова, щоб передати нам» (Дiї 7:38). Цим
ангелом був Ангел Божої присутностi (Iсая 63:9), Ангел, в
Якого було Iм’я великого Єгови (Вих.23:20- 23). Такий вираз
не може вiдноситися нi до кого iншого, крiм Божого Сина.[746]

Христос названий Словом Божим (Йоан 1:1-3). Вiн має таке
iм’я через те, що Бог у всi вiки вiдкривав Себе людинi в Особi
Iсуса Христа. Це Його Дух надихав пророкiв (1Петр.1:10-11).
Вiн являв Себе їм як Ангел Господнiй, Вождь Господнього
вiйська, Михаїл-Архангел.

8 (с. 587). Сьогоднi багатьох хвилює таке запитання: якщо
теократiя була доброю для стародавнього Iзраїлю, то чому
теократична форма правлiння не може бути доброю i в наш
час?
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На це запитання легко дати вiдповiдь. Теократiя — це правлi-
ння, яке отримує свою владу безпосередньо вiд Бога. Правлiння
Iзраїлю справдi було теократичним. Це дiйсно було правлiння
Боже. Бiля палаючого куща Бог дав доручення Мойсеевi ви-
вести Божий народ з Єгипту. За допомогою ознак i великих
чудес Бог визволив Iзраїля з Єгипту, провадив його пустелею i,
врештi-решт, привiв до обiтова- ного краю. Вiн управляв ними
за допомогою суддiв «аж до пророка Самуїла». Саме до нього
Бог звернувся, коли той був ще дитиною; через нього звiщав
Свою волю. За днiв Самуїла народ почав просити собi царя.
Це прохання було задоволене — Бог обрав Саула, а Самуїл
помазав його на царя Iзраїлю. Саул не виконував Божої волi, а
оскiльки вiн вiдкинув Господнє слово, то Господь вiдкинув i
його, щоб вiн не був царем, i послав Самуїла помазати Давида
царем Iзраїлю. Престол Давида Бог установив навiки. Писання
говорить, що коли Соломон отримав царство замiсть свого
батька Давида, тодi «сiв Соломон на Господньому тронi за
царя на мiсцi свого батька Давида» (1Хрон.29:23). Як бачимо,
Давидiв трон був одночасно i троном Господнiм; Соломон сiв
на Господньому тронi як цар земного Божого царства. Пiзнiше
престол перейшов до Седекiї з роду Давидового, котрий став
пiдвладним вавилонського царя i уклав урочистий заповiт на
вiрнiсть царевi Вавилону. Таким чином Се- декiя розiрвав свiй
Заповiт з Богом, Котрий промовив до нього: «А ти, недостой-
ний, беззаконний князю Iзраїлiв, на якого прийшов його день
разом з кiнцем твого нечестя, так говорить Господь Бог: Здiйми
корону й скинь вiнець! Усе вже минулось! Те, що було внизу,
пiднесеться, а те, що було вгорi, понизиться! Я скину, скину, [747]
скину його, i його бiльше не буде, доки не прийде Той, Хто
має на нього право й Кому Я дам його» (Єзек.21:30-32; див.
також 17:1-21).

Отже, iзраїльське царство стало пiдвладним Вавилону. Коли
Вавилон упав i на його мiсце прийшла Мiдо-Персiя, воно
було скинуте перший раз. Коли Мiдо-Персiя впала, а її мiсце
заступила Грецiя, воно було скинуте вдруге. Коли грецька
iмперiя поступилась Риму, воно було скинуте втретє. Слово
Боже запевняє: «... Його бiльше не буде, доки не прийде Той,
Хто має на нього право й Кому Я дам його».
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Хто ж це Той, Хто має право на нього? «... Даси Йому
iм’я: Iсус. Вiн буде Великий, i Сином Всевишнього назветься,
i Господь Бог дасть Йому престол Його батька Давида. I повiк
царюватиме Вiн над домом Якова, i царюванню Його не буде
кiнця» (Лука 1:31-33). I хоч Христос перебував на землi як
«Пророк», Страдник, Якому було вiдоме усяке горе, у нiч зради
Вiн Сам проголосив: «Моє Царство — не вiд цього свiту». Отже,
трон Господнiй був забраний з цього свiту, i «його бiльше не
буде, доки не прийде Той, Хто має на нього право...»; саме тодi
трон Божий буде даний Христовi. Це вiдбудеться на переломi
— наприкiнцi цього свiту i на початку «свiту прийдешнього».

Звертаючись до 12 апостолiв, Спаситель сказав: «Я вам за-
повiдаю Царство, як Отець Мiй заповiв Менi; щоб ви в Царствi
Моїм їли й пили за столом Моїм i щоб ви сiли на престолах
судити дванадцять племен Iзраїлевих» (Лука 22:29- 30). З Єван-
гелiя Матвiя, в якому говориться про Христову обiтницю, дану
12 апостолам, дiзнаємося, коли це станеться: «При вiдновленнi
свiту, коли Син Людський сяде на престолi слави Своєї, ся-
дете й ви на дванадцяти престолах судити дванадцять колiн
Iзраїлевих» (Матв. 19:28).

У притчi про таланти Христос постає в образi чоловiка
славного роду, який «вiдправився в далеку країну, щоб царство
прийняти й повернутись» (Лука 19:12). Iсус Сам повiдомив,
коли саме Вiн сяде на престолi: «Коли ж прийде Син Людський
у славi Своїй i всi святi ангели з Ним, тодi сяде на престолi
слави Своєї. I зберуться перед Ним усi народи» (Матв.25:31-
32).[748]

На цей час чекає i автор книги Вiдкриття, котрий гово-
рить: «Царства свiту цього стали царствами нашого Господа
та Христа Його, i Вiн царюватиме вiчнi вiки» (Вiдкр. 11:15). З
контексту видно, коли це вiдбудеться: «I розлютилися язични-
ки; i гнiв Твiй прийшов, i час мертвих судити, i дати нагороду
рабам Твоїм: пророкам i святим, i тим, що бояться iменi Твого,
малим i великим, i погубити тих, якi губили землю» (в.18).
Христове Царство буде встановлене в час остаточного суду,
коли праведнi отримають нагороду, а нечестивi будуть покара-
нi. Коли ж будуть знищенi усi, котрi протистоять вищiй владi
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Христа, тодi царства цього свiту стануть царствами нашого
Господа Iсуса Христа.

Христос зацарює як «Цар над царями i Господь над панами»
(Вiдкр. 19:16). «А царство, i панування, i велич царств пiд усiм
небом буде дане народовi святих Всевишнього». «I приймуть
царство святi Всевишнього, i будуть мiцно тримати царювання
аж на вiки вiкiв» (Дан.7:27-28).

До того часу Царство Христове не може бути встановлене
на землi. Його послiдовники вважають себе «чужинцями й
приходьками на землi». Апостол Павло говорить: «Життя ж
наше на небесах, звiдки ми й очiкуємо Спасителя, Господа
Iсуса Христа» (Євр.11:13; Филп.3:20).

Оскiльки царство вiдiйшло вiд Iзраїлю, Бог бiльше не упов-
новажував окрему людину або групу людей втiлювати вжиття
Божi принципи безпосередньо вiд Його Iменi. «Менi належить
помста, Я вiдплачу», — говорить Господь (Римл.12:19). Грома-
дянськi уряди регулюють взаємостосунки людини з людиною,
але не мають жодного вiдношення до обов’язкiв зi сфери вiд-
носин людини з Богом. Iншими словами, опрiч iзраїльського
царства на землi не iснувало жодного правлiння, де Бог керу-
вав би державними справами через сповнених Божим Духом
мужiв. Там, де люди намагалися створити теократичне прав-
лiння на зразок iзраїльського, вони обов’язково брали на себе
право вiльного трактування, змiни та втiлення в життя Божого
Закону. Люди привласнювали собi право управляти совiстю
iнших людей, незаконно захоплюючи привiлей, який належить
лише Боговi. [749]

За часiв теократичного правлiння в Iзраїлi, грiхи, вчиненi
проти Бога, зазнавали, однак, покарання свiтськими методами.
Вирок виконувався не тiльки з божественної санкцiї, а й пiд
Його безпосереднiм контролем та за Його наказом. Чарiвники
та iдолопоклонники мали бути винищенi. Богохульство та свя-
тотатство каралися смертю. Численнi язичницькi народи мали
бути викорiненi. Але таке покарання здiйснювалося Тим, Який
читає серця людей, знає мiру їхньої вини i виявляє мудрiсть та
милiсть щодо Свого творiння. Коли ж за цю справу беруться
особистостi зi своїми людськими слабкостями та пристрастя-
ми, тодi, безсумнiвно, вiдчиняються дверi для неприборканої
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несправедливостi та жорстокостi, здiйснюються нелюдськi за
своєю жорстокiстю злочини; i все це робиться в священне Iм’я
Христа.

Iзраїльськi закони, що карали за провини, вчиненi проти
Бога, служать пiдставою для аргументiв, за допомогою яких
намагаються довести необхiднiсть покарання за подiбнi грiхи в
наш час. Такими аргументами користуються всi релiгiйнi гони-
телi, аби виправдати власнi вчинки. В основу релiгiйної тиранiї
та переслiдувань покладено принцип, за яким Бог нiбито упов-
новажив людину здiйснювати контроль над сумлiнням iншого.
Але всi, хто дотримуються такої думки, забувають, що нинi ми
живемо в iншу епоху, в умовах, якi цiлковито вiдрiзняються
вiд умов, у яких перебував Iзраїль; iзраїльське царство було
символом Христового Царства, котре буде встановлене тiльки
з Його Другим пришестям, i не у владi людини контролювати
або чинити тиск на iнших в питаннях, що стосуються їхнiх
взаємовiдносин з Богом.

9 (с. 593). Щодо питання iдентичностi Рами Самуїлової
та Рами Венiяминової, д-р Едерхайм, зокрема, писав: «Цi два
питання, здається, вирiшенi: Саул мешкав у Гiв’ї i вперше
зустрiвся з Самуїлом у Рамi. Але, якщо це так, то на пiдставi
Першої книги Самуїла (10:1) не можна вважати Раму Самуїлову
за Раму Венiяминову або ж ототожнювати її iз сучасним мiстом
Небi Самуїл [Nebi Samuel], розташованим на пiвнiчному заходi,
на вiдстанi чотирьох миль вiд Єрусалима».
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