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Передмова

Iсторiя земного життя нашого Спасителя Iсуса Христа,
крiм Бiблiї, записана в кожному явищi природи, в кожнiй фазi
розвитку людства, в кожному проявi життя на Землi. Творець
Всесвiту, Всемогутнiй Бог, Якому святi ангели вважають за
велику честь поклонятися, i в той самий час — народжене у
Вiфлеємських яслах хлоп’ятко; Боголюдина, дивний Учитель
i Знаменитий Лiкар, Голгофський Страждалець i воскреслий
прославлений Господь... Нам, смертним, важко собi уявити, як
це все може уживатись в однiй особi. Але це — не звичайна
Особа.

Нiколи людина не зможе до кiнця зрозумiти той величе-
зний вплив i незбагненне враження, яке справило життя Iсуса з
Назарета на долю планети Земля i неосяжного Всесвiту. Всебi-
чнi благословення зливаються на людство завдяки поєднанню
Неба з Землею, яке вiдбулось тодi, коли Господь Сил зайнявся
справами свiту, що потопав у грiхах. Слава i подяка Йому за те,
що погодився стати Сином Людським, нашим старшим Братом,
Приятелем i Викупителем.

Ця безмежно велична i свята iсторiя надихала смиренних
дослiдникiв Божого Слова, письменникiв i вiдомих цiлому свi-
товi проповiдникiв. Вiками вона була предметом суперечок
вчених i фiлософiв. Про життя i дiяльнiсть Еммануїла — «з
нами Бог» — з часу написання перших Євангелiй i протягом
двадцяти вiкiв написано мiльйони великих i малих книг. Ця
тема невичерпна. Але з цiлковитою впевненiстю можна ствер-
джувати, що в першому рядку пiсля Бiблiї стоїть книга видатної [6]
американської письменницi-християнки XIX i початку XX сто-
лiття, автора десяткiв книг на релiгiйну i медичну тематику,
Еллен Уайт — «Христос — надiя свiту», друге видання якої з
великим задоволенням пропонуємо українському читачевi.

Вiдзначимо, що хоча це видання фахiвцями з англiйської та
української мов ще раз звiрене з оригiналом i виправлене, воно,
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як i сама людина, далеке вiд досконалостi. Разом з тим, кращо-
му читанню i розумiнню тексту сприяють цитати найновiшого
перекладу українського Нового Завiту 2000 року. Сподiваємось,
що невдовзi буде закiнчена праця над перекладом i Старого
Завiту.

Отже, в цьому виданнi бiблiйнi цитати взятi переважно iз
Старого Завiту найбiльш поширеного в наш час українського
перекладу Бiблiї доктора Iвана Огiєнка, або Iвана Хоменка
«Святе Письмо». В окремих випадках, для кращого зрозумiння
широкому колу читачiв, використовувався переклад П.О.Кулiша
— I.С.Левицького.

Молимося, щоб книга «Христос — надiя свiту» знайшла
дорогу до осель i сердець багатьох людей, допомогла їм на-
правити свої кроки назустрiч Iсусовi, знайшовши в Ньому
вирiшення усiх земних проблем i впевненiсть у вiчному життi
в Царствi Небесному.

Видавцi
[7]



Роздiл 1. «З нами Бог»

«I дадуть Йому iм’я Емануїл, що значить: З нами Бог». «Свi-
тло пiзнання слави Божої», видиме «в Особi Iсуса Христа»1.
Господь Iсус Христос споконвiку був i є одне з Отцем. Вiн
був «образом Божим»2, образом Його величi й сили, «сяйвом
Його слави»3. Вiн, власне, для того й прийшов у наш свiт, щоб
вiдкрити цю славу. Син Божий прийшов на цю Землю, повиту
темрявою грiха, аби вiдкрити свiтло Божої любовi, щоб бути
«Богом з нами». Тому i було сказано про Нього в пророцтвi: «I
дадуть Йому iм’я Еммануїл»4.

Прийшовши на Землю, щоб жити серед нас, Iсус повинен
був вiдкрити Бога як людям, так i ангелам. Вiн був Словом
Божим, втiленою думкою Божою. У молитвi за Своїх учнiв Вiн
сказав: «Я iм’я Твоє виявив людям»5, — «добрий i милосер-
дний, довготерпеливий i багатомилостивий, i вiрний»6, — «щоб
любов, що Ти нею Мене полюбив, була в них i Я в них»7. Але
це одкровення було дане не тiльки Його дiтям, народженим на
Землi. Наш, порiвняно невеликий, свiт є своєрiдним навчаль-
ним посiбником для Всесвiту. Чудовий намiр Божої благодатi,
таємниця викупної любовi — ось тема, в котру «бажають про-
никнуть ангели»8, котру вони будуть дослiджувати протягом
нескiнченних вiкiв. Як викупленi Землi, так i безгрiшнi ме-
шканцi iнших свiтiв, знаходитимуть у хрестi Христовому тему
для пiзнання й оспiвування. Вони побачать, що слава, яка ви-
ходить вiд лиця Iсуса, — це слава жертовної любовi. У свiтлi
Голгофи всi зрозумiють, що закон жертовної любовi є законом [8]
життя для Землi й Неба, шо любов, яка «не шукає свого»9, бере
свiй початок вiд Бога; в Смиренному i Покiрному виявляється
характер Того, Хто перебуває у неприступному свiтлi.

Вiд самого початку Бог виявляв Себе у дiлах творiння. Це
Христос розпростер небеса i заклав основи Землi. Це Його
рука розмiстила свiти в просторi й творила польовi квiти. «Вiн
гори ставить Своєю силою», «море Його, i вчинив Вiн його»10.
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10 Христос — надiя свiту

Це Вiн наповнив землю красою, а повiтря — спiвом. I кожне
Його творiння на землi, у повiтрi i в небi звiщає про любов
Отця.

Грiх заплямував досконалiсть Божого творiння, однак Його
почерк залишився в усьому. Навiть сьогоднi все твориво звiщає
славу Його довершеностi. Нiщо, за винятком людського его-
їстичного серця, не живе для себе. Як птах, що лине в повiтрi,
так i тварина, яка рухається по землi, приносять користь iн-
шим. Немає жодного листочка в лiсi, анi стеблини трави, якi не
виконували б свого призначення. Кожне дерево, кущ i листок є
джерелом того елемента життя, без якого нi людина, нi тварина
не могли б iснувати. Так само людина i тварина, в свою чергу,
сприяють життю дерева, куща i листка. Квiти поширюють па-
хощi i вiдкривають свою красу для благословення свiту. Сонце
випромiнює свiтло на радiсть усьому живому. Океан, котрий
наповнює джерела й потоки, приймає в себе води всiєї землi,
щоб потiм їх знову вiддати. Волога, яка випаровується iз його
поверхнi, зрошує дощами землю, щоб забезпечити їй цвiтiння
та плодоносiння.

Ангели — вiсники слави небесної — дарують свою любов
людям i невтомно пiклуються про грiшнi душi. Небеснi iстоти
привертають серця людей. Вони приносять у цей темний свiт
свiтло небесних осель, а своїм нiжним i терпеливим служiн-
ням впливають на людський дух, щоб привести грiшникiв до
єдностi з Христом — бiльш тiсної, нiж тi можуть собi уявити.

Усе в природi свiдчить про Бога, але найбiльш повно ми
бачимо Його в Iсусi. Споглядаючи на Iсуса, ми розумiємо,
що слава нашого Бога полягає у тому, щоб давати. «Вiд Себе[9]
нiчого не роблю», — говорить Христос. «Послав Мене живий
Отець, — i Я живу Отцем». «Я не шукаю слави Моєї, але є Той,
Хто шукає i судить»11. У цих словах проголошується великий
принцип — закон життя у Всесвiтi. Все, що Христос отримав
вiд Бога, Вiн взяв, щоб вiддати. Цей самий принцип дiє i в
Царствi Небесному — у Його служiннi для всiх створених iстот:
через улюбленого Сина Отець виливає на всiх життєву енергiю;
i через Сина вона повертається у потоках хвали i радiсного
служiння до Великого Джерела всього сущого. Таким чином, у
Христi стає завершеним коло благодiянь, у якому розкривається
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сутнiсть великого Подателя життя, а також закон життя, котрий
дiє у Всесвiтi.

Цей закон був порушений вже на Небi. Грiх бере свiй по-
чаток iз своєкорисливостi та егоїзму. Люцифер, осяваючий
херувим, зажадав бути першим на Небi. Вiн намагався здобу-
ти владу над небесними iстотами, вiдвернути їх вiд їхнього
Творця i домогтися їхньої поваги i шани. Тому цей бунтiвник
представив Бога у фальшивому свiтлi, приписуючи Йому пра-
гнення до самозвеличення. Вiн приписував люблячому Творцю
усi свої недобрi якостi. Так Люцифер увiв ангелiв в оману,
ошукав людей, змусивши їх сумнiватися у Божому Словi та
Його добротi. Оскiльки Бог є Богом справедливостi, страшним
у Своїй величi, сатана примусив людей вважати Його суворим
i непрощаючим. Таким чином, вiн домiгся того, що першi люди
приєдналися до нього у повстаннi проти Бога i нiч страждання
опустилася на свiт.

Втративши правильне уявлення про Бога, земля поринула в
духовний морок. I для того, щоб розiгнати темряву, щоб знову
навернути свiт до Бога, необхiдно було подолати оманливу силу
сатани. Цього не можна було досягти силою. Застосування сили
суперечить принципам Божого правлiння.

Вiн бажає лише служiння любовi, але до любовi не можна
змусити; її не здобувають силою чи авторитетом. Любов можна
викликати тiльки любов’ю. Знати Бога — значить любити Його.
Тому необхiдно було показати характер Божий, протилежний
характеру сатани. Це могла зробити лише одна Iстота в усьому
Всесвiтi. Тiльки Той, Хто знав висоту й глибину Божої любовi,
мiг вiдкрити її свiтовi. Над землею, котру огорнула темна нiч [10]
грiха i беззаконня, мало зiйти «Сонце Правди та лiкування в
променях Його»12.

План нашого викуплення визрiв не пiсля грiхопадiння Ада-
ма. Вiн був «об’явленням таємницi, що вiд вiчних часiв була
замовчана...»13. У ньому розкритi принципи, котрi споконвiку
були основою Божого престолу. Вiд самого початку Бог i Хри-
стос знали про вiдступництво сатани i падiння людини через
оманливу силу вiдступника. Бог не визначив наперед iснування
грiха, але передбачив його виникнення i вжив заходiв, щоб зу-
стрiти цю критичну ситуацiю. Наскiльки ж сильною була Його
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любов до свiту, що Вiн погодився вiддати Свого Єдинородного
Сина, «щоб кожний, хто вiрить у Нього, не загинув, але мав
життя вiчне»!14

Люцифер сказав: «Над Божими зорями мiй престол постав-
лю... зроблюсь, як Всевишнiй»15; а Христос, «бувши в Божiй
подобi, не вважав за захват бути Боговi рiвним, але Вiн ума-
лив Самого Себе, прийнявши вид раба, ставши подiбним до
людини».16

Це була добровiльна жертва. Iсус мiг би залишитися бiля
Отця, оточений славою небес, приймаючи шану вiд ангелiв.
Але Вiн зволiв вiддати Свiй скiпетр у руки Отця i зiйти з
престолу Всесвiту, щоб понести свiтло тим, якi поринули в
темряву, i дати життя тим, хто гине.

Майже двi тисячi рокiв тому в небi вiд престолу Божого
пролунали сповненi таємничого змiсту слова: «Жертв i при-
ношень Ти не схотiв, але Ти приготував Менi тiло... Тодi Я
сказав: Ось iду, — на Початку книги написано про Мене, — щоб
виконати, Боже, Твою волю».17 У цих словах проголошується
здiйснення задуму, прихованого вiд вiчних часiв. Христос вирi-
шив прийти у наш свiт i прийняти людське тiло. Вiн говорить:
«Ти приготував Менi тiло...» Якщо б Вiн

з’явився у тiй славi, яку мав з Отцем перш, нiж постав
свiт, люди не змогли б витримати свiтла Його присутностi.
Його слава була прихована. Щоб ми могли споглядати її i не
загинути. Його Божественнiсть зодягнулась у людську природу:
невидима слава — у видимий людський образ.

Про цей величний задум було провiщено в образах i симво-
лах. У палаючому кущi, в якому Христос з’явився Мойсеєвi,[11]
виявилася присутнiсть Бога. Символом, який мав зобразити
Божество, став звичайний, нiчим не примiтний кущ. У ньо-
му перебував Безмежний. Багатомилостивий Бог сховав Свою
славу в найскромнiшому образi, аби Мойсей мiг дивитись i не
померти. Так само Бог спiлкувався з Iзраїлем у стовпi хмар-
ному вдень i у стовпi вогняному вночi, вiдкриваючи людям
Свою волю i надiляючи їх Своєю благодаттю. Божа слава була
применшена, а Його велич була так прихована, щоб слабкi
смертнi люди могли споглядати її. Так i Христос повинен був
прийти — у «тiлi нашого приниження»,18 «ставши подiбним
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до людини».16 Вiн не володiв красою, яка приваблювала б до
Нього, однак був втiленим Богом, Свiтлом неба i землi. Його
слава була затiнена, велич i могутнiсть — прихована, щоб та-
ким чином Вiн мiг зблизитися iз засмученими, спокушуваними
людьми.

Бог заповiдав Iзраїлевi через Мойсея: «Нехай збудують
Менi Святиню, i перебуватиму серед них».19 I Вiн, дiйсно, пе-
ребував у Святинi, серед Свого народу. Протягом усього часу
утомливої подорожi Iзраїлю по пустелi символ Його прису-
тностi залишався з народом. Так i Христос поставив Свою
Скинiю серед нашого людського табору. Вiн розкинув Свiй
Намет поряд з наметами людей, щоб жити серед нас, вiдкрити
нам Свiй Божественний характер i життя. «I Слово стало тiлом,
i перебувало мiж нами, i ми побачили славу Його — славу як
Єдинородного вiд Отця, повного благодатi й iстини».20

Оскiльки Iсус прийшов i жив серед нас, ми знаємо, що
Боговi вiдомi всi нашi випробування i Вiн спiвчуває нам у
наших скорботах. Кожний син i донька Адама мають змогу
переконатися, що наш Творець є Другом грiшникiв, тому що
в кожному вченнi благодатi, у кожнiй обiтницi про радiсть, у
кожному вчинку любовi, в кожнiй божественнiй рисi, котра
знайшла свiй вияв у земному життi Спасителя, ми бачимо, що
«з нами Бог».

Сатана представив Божий Закон любовi законом егоїзму.
Вiн заявляє, що неможливо виконати Його Заповiдi. Вину за
грiхопадiння наших прабатькiв i за все лихо, до котрого воно
призвело, вiн покладає на Творця, спонукаю чи людей дивити- [12]
ся на Бога як на винуватця грiха, страждань i смертi. Iсус мав
викрити цей обман. Як один iз нас, Вiн повинен був показати
приклад послуху. Для цього Вiн прийняв нашу природу й за-
знав усього того, що зазнаємо ми. «Тому треба було Йому в
усьому уподiбнитися братам».21 Якби нам довелося пережити
те, чого не довелось зазнати Iсусу, тодi сатана й досi мав би
змогу твердити, що для нас сили Божої недостатньо. Тому Iсус
був «випробовуваний у всьому, як i ми, за винятком грiха»22

Вiн зазнав усiх випробувань, якi переносимо ми, але не ско-
ристався жодною перевагою, котра не була б щедро дарована
нам. Як людина, Вiн боровся зi спокусами i перемагав їх си-
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лою, отриманою вiд Бога. Вiн сказав: «Твою волю чинити, Мiй
Боже, я хочу, i Закон Твiй — у Мене в серцi».23 Коли Вiн ходив,
чинячи добро i зцiляючи усiх, кого мучив сатана, то вiдкривав
людям правдиву сутнiсть Закону Божого i Свого служiння. Йо-
го життя свiдчить про те, що i ми здатнi пiдкорятися Божому
Законовi.

Завдяки Своїй людськiй природi Христос з’єднав Себе з
людством, а Своєю Божественною природою Вiн пiдтримував
зв’язок iз Божим престолом. Як Син Людський, Вiн залишив
нам приклад послуху, а як Син Божий — дає силу бути слу-
хняними. Це Христос сказав Мойсею iз куща на горi Хорив:
«Я Той, що Є. Отак скажеш Iзраїлевим синам: Сущий послав
Мене до вас».24 Це була обiтниця визволення Iзраїлю. Тому,
коли Вiн прийшов, «уподiбнившись до людини», то назвав
Себе Сущим: «Я Той, що Є». Немовля з Вiфлеєма, лагiдний
i смиренний Спаситель є Богом, що «в тiлi з’явився».25 I до
нас Вiн говорить: «Я — Пастир Добрий»; «Я—хлiб живий»; «Я
є дорога, i правда, i життя»; «дана Менi всяка влада на небi
й на землi».26 «Я Той, що Є», — запорука всякої обiтницi. «Я
Той, що Є. Не бiйся». «З нами Бог» — це запорука нашого
звiльнення вiд грiхiв, запевнення в тому, що ми маємо силу
коритися небесному Законовi.

Принизивши Себе i втiлившись у людську природу, Христос
вiдкрив характер, протилежний характеровi сатани. Однак Вiн
пiшов дорогою приниження ще далi. «З вигляду ставши як
чоловiк, Вiн упокорив Себе, бувши слухняним аж до смертi
i до смертi хресної».27 Подiбно до того, як первосвященик[13]
знiмав iз себе пишнi первосвященицькi шати i служив у бiлому
лляному одязi звичайного священика, так i Христос прийняв
образ раба, принiсши жертву, ставши водночас i священиком, i
жертвою. «Вiн був ранений за нашi грiхи, за нашi провини Вiн
мучений був, кара на Ньому була за наш свiт».28

З Христом повелися так, як цього заслужили ми, щоб з нами
поводилися так, як заслужив того Вiн. Христос був осуджений
за нашi грiхи, в яких не мав жодної частки, щоб ми могли
бути виправданi Його праведнiстю, до якої ми непричетнi; Вiн
прийняв нашу смерть, щоб ми прийняли Його життя. «Його ж
ранами нас уздоровлено».28
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Своїм життям i Своєю смертю Христос вiдновив те, що
було зруйноване грiхом. Бiльше того, сатана прагнув навiки
роз’єднати людину з Богом, але в Христi ми досягаємо ще
тiснiшої єдностi з Богом, нiж до свого падiння. Прийнявши
нашу природу, Спаситель з’єднав Себе з людством нерозрив-
ними, вiчними узами. «Так Бог полюбив свiт, що дав [Свого]
Єдинородного Сина...»29 Вiн вiддав Його грiшному людству не
тiльки для того, щоб Вiн мiг взяти на Себе нашi грiхи i померти
як жертва за нас, а й щоб запевнити нас у непорушностi Свого
Заповiту миру. Бог дав Свого Єдинородного Сина, аби Вiн став
одним iз членiв людської сiм’ї й назавжди зберiг Своє людське
єство. У цьому запорука того, що Бог дотримає Свого слова.
«Бо Дитя народиться нам, даний нам Син, i влада на раменах
Його».30 Бог прийняв людську природу в особi Свого Сина i
вознiс її на Небо. Нiхто iнший, як Людський Син подiляє разом
з Отцем престол у Всесвiтi. Це про Сина Людського сказано:
«Дивний, Порадник, Бог сильний. Отець вiчностi. Князь ми-
ру».30 «Я Той, що Є» (Сущий) — це Посередник мiж Богом i
людьми; Вiн об’єднує людей з Богом. Вiн «святий, незлобивий,
невинний, вiдлучений вiд грiшникiв... не соромиться називати
нас братами...».31 У Христi земна i небесна сiм’ї порiднились.
Прославлений Христос є нашим Братом. Небо сховане в люд-
ствi, а людський рiд, у свою чергу, увiйшов у надра Безмежної
Любовi.

Про Свiй народ Бог говорить: «Вони, наче камiння в коронi,
на Його Землi блищатимуть. Який же Вiн буде щасливий! Який [14]
гарний!»32 Звеличення викуплених буде вiчним свiдченням про
Божу милiсть. «У наступних вiках» Вiн «покаже безмежне
багатство благодатi Своєї в добротi до нас у Христi Iсусi... щоб
об’явилася тепер через Церкву началам i властям небесним
безконечна мудрiсть Божа, згiдно iз вiдвiчним рiшенням, що
його Бог ухвалив у Христi Iсусi, Господi нашiм...»33

Завдяки спокутнiй дiяльностi Христа правлiння Боже ви-
правдане. Всемогутнiй Бог визнаний Богом любовi. Звинува-
чення сатани вiдкинутi, а його характер повнiстю виявлений.
Повстання нiколи вже не повториться, i грiха бiльше не буде у
Всесвiтi. Упродовж нескiнченних вiкiв нiкому не загрожувати-
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ме вiдступництво. Завдяки жертовнiй любовi мешканцi Землi
й Небес з’єднаються зi Своїм Творцем нерозривними узами.

Справа викуплення буде завершена. Там, де колись мно-
жився грiх, зростатиме благодать Божа. Земля, на котру сатана
претендує як на свою власнiсть, буде не тiльки викупленою, а
й звеличеною. Наш маленький свiт, над яким продовжує тяжiти
прокляття грiха i який залишається єдиною чорною плямою
у Божому славному творiннi, буде вшанований понад усi iншi
свiти у Божому Всесвiтi. Тут, де Син Божий перебував серед
людей, де Цар слави жив, страждав i помер, — саме тут, коли
Вiн сотворить усе нове, — скинiя Божа буде з людьми, i «Вiн
поселиться з ними, i вони будуть Його народом, i сам Бог буде
з ними Богом їхнiм».34 I вiдкупленi, котрi упродовж нескiнчен-
них вiкiв ходитимуть у свiтлi Господа, будуть славити Його за
невимовно великий дар: «Еммануїл — з нами Бог».[15]

[16] 12Кор.4:6
2Филп.2:6
3Євр.1:3
4Матв.1:23
5Йоан.17:6
6Вих.34:6
7Йоан.17:26
81Петр.1:12
91Кор.13:5

10Псал.65:7; 95:5
11Йоан.8:28; 6:57; 8:50
12Мал.4:2
13Римл.16:25
14Йоан 3:16
15Iсая 14:13-14
16Филп.2:6-7
17Євр.10:5-7
18Филп.3:21
16Филп.2:6-7
19Вих.25:8
20Йоан.1:14
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Роздiл 2. Вибраний народ

Єврейський народ чекав на пришестя Спасителя понад
тисячу рокiв, пов’язуючи з цiєю подiєю свої найсвiтлiшi надiї.
У пiснях i пророцтвах, у храмових богослужiннях i домашнiх
молитвах вони славили Його iм’я. I все ж, у час Його з’явлення
на Землi вони не впiзнали свого Месiю. Улюбленець Небес
здавався їм, «мов корiнь з сухої землi. Не було в Ньому нi виду,
нi краси, що приваблювали б до Нього». «До Своїх прийшов,
та Свої не прийняли Його».1

Однак саме Бог вибрав Iзраїля. Вiн покликав цей народ,
щоб зберiгати серед людей знання Його Закону, а також сим-
волiв i пророцтв, котрi вказували на прийдешнього Спасителя.
Вiн бажав, щоб вони були джерелом спасiння для свiту. Єв-
рейський народ мав стати серед iнших народiв тим, ким був
Авраам у країнi свого тимчасового перебування, Йосиф — у
Єгиптi та Даниїл — при царському дворi Вавилона.

Звертаючись до Авраама, Господь сказав: «I поблагословлю
Я тебе... i будеш ти благословенням... i благословляться в тобi
всi племена землi».2 Те саме було сказане i через пророкiв. На-
вiть пiсля того, як Iзраїль був спустошений вiйною i полоном,
йому все ж належала обiтниця:

«I залишок Якова буде посеред численних народiв, як роса
та вiд Господа, як той дощ на травi, i не буде надiї складати
на людських синiв».3 Щодо Єрусалимського храму, то Господь
оголосив через Iсаю: «Мiй дiм буде названий домом молитви
для всiх народiв».4[17]

Але iзраїльтяни бiльше покладали свої надiї на свiтську
велич. З того часу, як увiйшли до Ханаанського краю, вони
вiдступили вiд Божих Заповiдей i пiшли шляхом язичникiв.
Даремно Бог посилав їм попередження через пророкiв. Намар-
но зазнавали вони покарання вiд гнобителiв-язичникiв. Пiсля
кожної реформацiї приходило ще бiльше вiдступництво.
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Якщо б Iзраїль залишився вiрним Боговi, Вiн здiйснив би
Свiй намiр, прославивши та звеличивши його. Якби вони ходи-
ли дорогами послуху, Господь зробив би їх «найвищими понад
усi народи, яких Вiн створив на хвалу, на честь i на славу». «I
побачать усi народи землi, — сказав Мойсей, — що тебе названо
iменем Господнiм, — i будуть боятися тебе». «Народи вислу-
хають усi цi постанови та й скажуть: Тiльки вiн мудрий та
розумний народ, цей великий люд».5 Але внаслiдок їхньої не-
вiрностi Божий намiр мiг здiйснитися лише через нескiнченнi
страждання й приниження.

Юдеї були пiдкоренi Вавилоном i розсiянi по язичеських
країнах. Саме страждання допомогли багатьом вiдновити свою
вiрнiсть Божому Заповiту. Коли вони, повiсивши свої арфи на
вербах, плакали за спустошеним святим храмом, свiтло правди
i пiзнання Бога стало поширюватися через них на iншi наро-
ди. Язичницькi жертвоприношення були спотворенням обряду,
визначеного Богом; чимало щирих виконавцiв язичеських ри-
туалiв завдяки юдеям збагнули значення запровадженого Богом
служiння i вiрою ухопилися за обiтницю про Визволителя.

Багато вигнанцiв страждали вiд переслiдувань. Чимало з
них були позбавленi життя через те, що вiдмовилися пору-
шувати суботу i знехтували язичницькими святами. Але коли
iдолопоклонники повставали, щоб знищити iстину, Господь
приводив Своїх слуг до царiв i правителiв, аби вони та їхнiй
народ могли прийняти свiтло. Раз по раз наймогутнiшi мо-
нархи були змушенi визнати верховну владу Бога, Котрому
поклонялися полоненi євреї.

Завдяки вавилонському полону iзраїльтяни повнiстю вiд-
мовилися вiд iдолопоклонства. Протягом кiлькох наступних
столiть їм довелося багато страждати вiд гнiту язичникiв, перш [18]
нiж вони зрозумiли, що їхнiй добробут залежить вiд послу-
ху Закону Божому. Однак послух багатьох не був зумовлений
любов’ю. Вони керувалися егоїстичними мотивами. Вони ди-
вились на обрядове служiння Боговi як на засiб досягнення
нацiональної величi. Вони не стали свiтлом для свiту, а нав-
паки, вiдмежувалися вiд нього, аби таким чином уникнути
спокуси впасти в iдолопоклонство. Навчаючи через Мойсея
народ, Бог, дiйсно, запровадив обмеження щодо їхнього спiл-
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кування з iдолопоклонниками, але це вчення було неправильно
витлумачене. Вiн ставив за мету перешкодити їм запозича-
ти язичеськi звичаї. Однак вони використали цi обмеження,
щоб спорудити стiну роздiлення помiж Iзраїлем та всiма iн-
шими народами. Для юдеїв Єрусалим став їхнiм небом, i вони
страждали вiд ревнощiв з приводу того, що Господь виявляє
милосердя до язичникiв.

Пiсля повернення iз Вавилону чимало уваги стало придiля-
тися релiгiйному вихованню. По всiй країнi споруджувалися
синагоги, де священики i книжники роз’яснювали Закон. Засно-
вувалися школи, у яких нарiвнi з мистецтвом i наукою навчали
принципiв праведностi. Але цi засоби не виправдали свого
призначення. Пiд час полону багато хто запозичили язичницькi
погляди й звичаї, запровадивши їх у своє релiгiйне служiн-
ня. Таким чином у багатьох вiдношеннях вони уподiбнилися
iдолопоклонникам.

Вiдiйшовши вiд Бога, євреї значною мiрою випустили з
уваги вчення про ритуальне служiння, яке було запроваджене
Самим Христом. Кожне священнодiйство символiчно вказувало
на Нього i було сповнене життям та духовною красою. Але
євреї втратили духовне значення цих церемонiй, ухопившись за
мертвi форми. Вони покладались на жертви та обряди, замiсть
того, щоб дивитись на Того, на Кого вони вказували. Щоб
якоюсь мiрою компенсувати втрачене, священики та рабини
вводили дедалi бiльше вигаданих ними самими вимог, але чим
суворiшими вони ставали, тим менше виявлялося в них Божої
любовi. Вони вимiрювали свою святiсть кiлькiстю виконаних
обрядiв, у той час як їхнi серця були сповненi гордiстю й
лицемiрством.[19]

Такi скрупульознi й обтяжливi приписи взагалi зробили
неможливим дотримання Закону. Тi, котрi бажали служити
Боговi i в той же час старалися дотримуватись рабинських
приписiв, опинялися пiд важким тягарем. Вони не мали спо-
кою вiд докорiв стривоженого сумлiння. Це й було справою
сатани, котрий намагався розчарувати людей, створити в них
неправильне уявлення про Бога та викликати презирство до
релiгiї Iзраїля. Як i пiд час повстання на небi, сатана мав надiю
укрiпити свої претензiї щодо Божих вимог, якi вiн оголосив
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несправедливими, через що їх неможливо виконати. Навiть
Iзраїль, — доводив вiн, — не дотримував Закону.

Хоч юдеї бажали приходу Месiї, вони у той же час не мали
правильного уявлення про Його мiсiю. Цi люди шукали не
звiльнення вiд грiхiв, а вiд влади римлян. Вони вважали, що
Месiя прийде як переможець, який звiльнить юдеїв вiд влади
гнобителiв, звеличить Iзраїль над усiма народами.

Це i приготувало шлях для вiдкинення Спасителя.
На час народження Христа iзраїльський народ знемагав пiд

владою iноземних правителiв; його також роздирали внутрiшнi
конфлiкти. Юдеям було дозволено зберiгати форму самостiйно-
го урядування, однак нiщо не могло приховати того факту, що
держава перебувала пiд римським ярмом, або примирити їх iз
думкою, що їхня влада була обмеженою. Римляни привласнили
собi право призначати або усувати первосвященика, i ця посада
часто здобувалась за допомогою обману, хабарництва i навiть
вбивства. Духовенство все бiльше морально занепадало, однак
священики i надалi зосереджували у своїх руках велику владу,
використовуючи її в егоїстичних i корисливих цiлях. Народ
перебував одночасно пiд тягарем жорстоких релiгiйних вимог
i пiд гнiтом римлян. Такий стан породжував всезагальне не-
вдоволення; часто спалахували народнi повстання. Жадiбнiсть
i насильство, невiр’я й духовна байдужiсть роз’їдали серце
нацiї.

Ненависть до римлян, нацiональна i духовна пиха спонуку-
вали юдеїв ще суворiше дотримуватися своїх форм богослужi-
ння. Священики намагалися зберегти репутацiю безгрiшностi
шляхом скрупульозного дотримання релiгiйних обрядiв. I на-
род, який перебував у темрявi, i правителi, що прагнули влади, [20]
— усi бажали пришестя Того, Хто б перемiг їхнiх ворогiв i вiд-
новив iзраїльське царство. Вони дослiджували пророцтва, але
не володiли духовним баченням. Через це вони не помiчали тих
мiсць iз Писання, в яких йшла мова про приниження, котрим
характеризувався Перший прихiд Христа; вони неправильно
тлумачили висловлювання пророкiв, в котрих говорилося про
славу Його Другого пришестя. Гордiсть повнiстю заслiпила
їх. Вони тлумачили Писання згiдно зi своїми егоїстичними
бажаннями. [21]
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Роздiл 3. «Повнота часу»

«Коли ж прийшла повнота часу, Бог послав Свого Сина...
аби викупити тих, що пiд Законом, щоб ми одержали усинов-
лення».1

Прихiд Спасителя був провiщений ще в Едемi. Коли Адам
i Єва вперше почули цю обiтницю, вони сподiвались на її
швидке виконання. Нашi прародичi радiли народженню свого
первiстка, гадаючи, що вiн стане Визволителем. Але виконан-
ня обiтницi затримувалося. Тi, хто її вперше почув, померли,
не дочекавшись здiйснення. З днiв Єноха ця обiтниця переда-
валася через патрiархiв i пророкiв, вселяючи надiю на Його
пришестя. Однак Вiн не приходив. Пророцтво Даниїла вка-
зувало навiть на конкретний час Його пришестя, але не всi
правильно тлумачили це одкровення. Столiття минало за сто-
лiттям, голоси пророкiв змовкли. Рука гнобителя тяжiла над
Iзраїлем, i багато хто був готовий вигукнути: «Продовжаться
днi, i зникне всiляке видiння».2

Але подiбно до зiрок, якi звершують свiй бiг за визначени-
ми для них орбiтами, плани Божi не знають анi поспiху, анi
зволiкання. У символах великої темряви i димучого вогнища
Бог показав Авраамовi рабство Iзраїлю в Єгиптi, оголосивши,
що час їхнього перебування там становитиме чотириста ро-
кiв. «Пiсля цього, — сказав Вiн, — вони вийдуть з великим
маєтком».3 I даремно цим словам протидiяли всi сили гордої
iмперiї фараона. «Саме того дня, — призначеного божествен-
ною обiтницею, — вийшли всi Господнi вiйська з єгипетського
краю».4 Так само на небеснiй Радi був визначений час прише- [22]
стя Христа. Коли цей час наступив, Iсус народився у Вiфлеємi.

«Як настало ж виповнення часу, Бог послав Свого Сина».
Провидiння керувало рухом народiв, людськими пристрастями
й усiма дiями доти, поки свiт не визрiв для появлення Визво-
лителя. Це був час, коли усi народи були об’єднанi пiд єдиним
урядуванням. Одна мова набула широкого вжитку i була ви-
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знана всiма як лiтературна. Розпорошенi по всiх краях, юдеї
збирались у Єрусалимi на рiчнi свята. Повертаючись додому,
вони могли рознести по свiту вiстку про прихiд Спасителя.

На той час язичницькi релiгiї стали втрачати свiй вплив
на людей. Люди стомилися вiд пишних видовищ та байок i
прагнули релiгiї, яка могла б задовольнити потреби серця. Коли
свiтло iстини, здавалося, зникло з-помiж людей, все ж були
душi, що шукали свiтла, а тому були сповненi тривогою й сму-
тком. Вони хотiли пiзнати живого Бога, прагнули впевненостi
в тому, що є надiя на життя i пiсля смертi.

Коли юдеї вiдступили вiд Бога, їхня вiра остаточно ослабла,
а надiя на майбутнє майже згасла. Слова пророкiв залишалися
незрозумiлими. Для багатьох людей смерть була страхiтливою
таємницею, пiсля якої — невпевненiсть i темрява. До Божого
пророка за столiття до здiйснення долинув не лише гiркий плач
вiфлеємських матерiв, а й волання усього людства: «У Рамi чу-
ти крик [плач, i] ридання, i велике голосiння: це Рахiль оплакує
своїх дiтей i не хоче втiшитися, бо їх немає».5 У «країнi смер-
тної тiнi»6 люди були безутiшними; вони прагнули пришестя
Визволителя, коли темрява нарештi розсiється, вiдкриваючи
таємницю майбутнього.

Не тiльки серед єврейської нацiї були мужi, котрi провiщали
з’явлення божественного Вчителя. Цi люди шукали iстину, а
тому їм було послане особливе одкровення вiд Бога. Один за
одним, подiбно до зiрок, що з’являються на темному небосхилi,
поставали вчителi. Їхнi пророцтва вселяли надiю в серця тисяч
язичникiв.

Упродовж столiть Писання перекладалося лише грецькою
мовою, якою на той час розмовляла вся Римська iмперiя. Євреї
були розсiянi всюди, i їхнi сподiвання на прихiд Месiї подiляли
деякою мiрою i язичники. Серед тих, кого євреї «величали» язи-[23]
чниками, були мужi, котрi краще розумiли бiблiйнi пророцтва
про Месiю, анiж вчителi Iзраїля. Декотрi з них сподiвалися, що
Його пришестя принесе звiльнення вiд грiха. Фiлософи теж на-
магалися збагнути таємницю єврейської релiгiї. Але фанатизм
юдеїв перешкоджав розповсюдженню свiтла. Твердо вирiшив-
ши зберегти вiдособленiсть своєї нацiї вiд iнших народiв, вони
не бажали дiлитися знанням щодо своїх символiчних ритуалiв.
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Отож мав прийти правдивий Учитель. Той, на Кого вказували
всi цi символи, повинен був Сам пояснити їхнє значення.

Бог звертався до свiту через природу, через образи i сим-
воли, через патрiархiв i пророкiв. Потрiбно було, щоб уроки
викладались людству зрозумiлою їм мовою. Тому мав загово-
рити Вiсник Заповiту. Його голос повиннi були почути у Його
храмi. Христос мав прийти, щоб виголосити яснi i зрозумiлi
слова. Вiн, Творець iстини, хотiв вiдокремити iстину вiд поло-
ви людських учень, що робило її недiєвою. Принципи Божого
правлiння i План спасiння мали бути чiтко окресленими, а
вчення Старого Завiту — повнiстю вiдкрите людям.

Серед юдеїв залишалися ще стiйкi душi — нащадки святого
родоводу, котрий зберiгав пiзнання Бога. Вони продовжува-
ли плекати надiю на виконання обiтницi, даної їхнiм батькам.
Цi люди змiцнювали свою вiру, покладаючись на дане через
Мойсея запевнення: «Господь Бог вам Пророка пiдiйме вiд
ваших братiв, як мене, у всiм Його слухайтеся, про що тiль-
ки Вiн вам говоритиме».7 Вони читали, як Бог помаже Того,
Котрий «принесе благу вiстку убогим», лiкуватиме скрушених
серцем, «полоненим звiщатиме свободу» i проголосить «рiк
Господнього благоволiння».8 Цi вiрнi мужi читали про те, як
Вiн «встановить на землi правду», як «будуть чекати Його
науки острови», i як «язичники пiдуть за свiтлом Його, а царi
— за яснiстю сяйва Його».9

Слова, сказанi Яковом на смертному ложi, сповнювали
їх надiєю: «Не вiднiметься берло вiд Юди, анi iз-помiж стiп
у нього жезл, аж поки не прийде Примиритель».10 Втрата
Iзраїлем сили та могутностi свiдчила про те, що прихiд Месiї
мав здiйснитися незабаром. Пророцтво Даниїла змальовувало
славу Його правлiння над царством, котре прийде на змiну всiм [24]
земним царствам i, за словами пророка, «стоятиме вiчно».11 I
хоч зовсiм небагато людей розумiли характер мiсiї Христа, всi
чекали приходу могутнього Князя, Котрий заснує Своє царство
в Iзраїлi i з’явиться як Визволитель народiв.

Нарештi цей час сповнився. Людство, що все бiльше дегра-
дувало впродовж вiкiв через грiх i беззаконня, жадало прише-
стя Визволителя. Сатана докладав зусиль, аби зробити прiрву
мiж Небом i Землею глибокою i нездоланною. Оманою вiн
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заохочував людей до грiха, маючи намiр виснажити терпiння
Боже, загасити Його любов до людей i таким чином домогтися,
щоб Вiн залишив наш свiт на його — сатанинську — владу.

Диявол намагався приховати вiд людей правду про Бога,
вiдвернути їхню увагу вiд Божого храму i заснувати власне
царство. Його боротьба за першiсть, здавалося, повинна бу-
ла незабаром увiнчатися успiхом. Бог, звичайно, в кожному
поколiннi людей мав Своїх слуг. Навiть серед язичникiв були
особистостi, через яких дiяв Христос, аби пiдняти людей з
багна грiха й виродження. Але таких людей зневажали i нена-
видiли. Багато з них померли насильницькою смертю. Темрява,
в котру сатана огорнув свiт, ставала все густiшою.

Через язичество сатана протягом вiкiв вiдвертав людей вiд
Бога, але особливого успiху вiн досяг у спотвореннi вiри Iзра-
їля. Формуючи та iдеалiзуючи свої власнi поняття, язичники
втратили знання про Бога, стаючи все бiльш зiпсутими. Це
ж саме трапилося з Iзраїлем. Переконання, що людина може
спастися своїми власними дiлами, становить основу будь-якої
язичницької релiгiї. Таке переконання стало i принципом юдей-
ської релiгiї. А самий принцип був нав’язаний сатаною. Там,
де його дотримуються, люди беззахиснi перед владою грiха.

Вiстка спасiння передається жителям Землi через людей.
Але юдеї хотiли монополiзувати iстину про вiчне життя. Вони
приховали «живу» манну, i та зiпсувалась. Релiгiя, яку вибра-
ний народ намагався «приберегти» лише для себе, обернулася
для них втратою вiри. Вони обiкрали Бога, позбавивши Його
слави, ввели свiт в оману, спотворивши Благу вiстку. Вони вiд-
мовилися пiдкоритися Боговi i взяти участь у справi спасiння
свiту, ставши таким чином знаряддям сатани у справi загибелi
людства.[25]

Народ, якого Бог покликав бути стовпом i пiдвалиною iсти-
ни, виявився представником сатани. Представляючи характер
Бога в неправильному свiтлi та змушуючи свiт дивитися на
Нього як на тирана, вони чинили саме те, що очiкував вiд них
сатана. Навiть священики, котрi служили в храмi, втратили
розумiння сутi служiння, яке вони здiйснювали. Вони переста-
ли зауважувати у символах Того, на Котрого вони вказували.
Звершуючи жертвоприношення, вони поводились, як актори у
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виставi. Обряди, якi Бог Сам встановив, перетворились на засо-
би, якi заслiплювали розум i чинили запеклими серця. Бог вже
нiчого не мiг вдiяти для людини через такi канали. Потрiбно
було усунути усю систему.

Оманливiсть грiха досягла свого апогею. Для розбещення
людських душ були введенi в дiю всi сили. Син Божий, див-
лячись на свiт, бачив лише страждання i горе. З жалем Вiн
спостерiгав за тим, як люди ставали жертвами жорстокостi
сатани. Вiн спiвчував тим, якi були спокушенi, замордованi,
втраченi. Вони обрали собi правителем того, котрий прикував
їх ланцюгами до своєї колiсницi як полонених. Збентеженi та
ошуканi, люди йшли сумною процесiєю до вiчної загибелi — до
смертi, в якiй немає надiї на життя, в нiч, пiсля котрої не буває
ранку. Сатанинськi сили об’єдналися з людьми. Тiла чоловiкiв i
жiнок, створенi для того, щоб бути оселею Бога, перетворилися
на житло нечистих духiв. Людська свiдомiсть, нерви, почуття,
члени тiла — усе пiд дiєю надприродної сили перетворилося
на знаряддя потурання найогиднiшим похотям. Навiть людськi
обличчя були позначенi печаткою демонiзму. Зовнiшнiй вигляд
говорив про те, що їхнiми серцями опанували легiони злих
духiв. Таким був свiт, на який дивився майбутнiй Визволитель.
О, яке ж то жахливе видовище для Безмежної Чистоти!

Грiх став наукою, а порок був освячений як частина релiгiї.
Бунтiвничий дух пустив своє корiння глибоко в серце кожного;
ворожiсть людини проти Неба не знала меж. Всесвiт наочно
переконався, що без Бога людство не зможе пiднятися з болота
грiха. Лише Той, Хто створив свiт, мiг вдихнути в людину нове
життя i силу. [26]

З неослабною увагою мешканцi безгрiшних свiтiв спосте-
рiгали, чекаючи, коли Єгова нарештi пiднiметься i знищить
мешканцiв Землi. Але якби Бог так учинив, сатана був готовий
здiйснювати свiй пiдступний план: завойовувати вiрнiсть небе-
сних iстот. Вiн оголосив, що, за принципами Божого правлiння,
прощення неможливе, i коли б свiт був знищений, сатана й на-
далi стверджував би, що його звинувачення Бога справедливi.
Вiн був готовий обвинувачувати Бога i закликати до повстання
iншi свiти. Але замiсть того, щоб знищити свiт, Бог послав
Свого Сина, аби спасти цей свiт. I хоч моральний занепад та
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вiдверту непокору можна було спостерiгати в усiх куточках
планети, що стала вiдчуженою вiд Бога, шлях для її вiдновле-
ння був передбачений. Саме в час кризи, коли, здавалося, що
сатана готовий трiумфувати, на Землю прийшов Син Божий
iз вiсткою божественної благодатi. Упродовж вiкiв на грiшне
людство постiйно виливалася Божа любов. Незважаючи на зi-
псутiсть людей, Бог продовжував виявляти милiсть до них. I
коли сповнився час, Божество було прославлене злиттям на свiт
могутнього потоку зцiляючої благодатi, котрий не вичерпається
аж до часу завершення Плану спасiння.

Сатана торжествував, оскiльки йому вдалося спотворити в
людинi образ Божий. Але Iсус прийшов, щоб вiдродити в нiй
образ Творця. Нiхто, крiм Христа, не може вiдновити характер,
зiпсований грiхом. Вiн прийшов, щоб вигнати демонiв, якi
пiдкорили собi волю людини. Син Божий з’явився на нашiй
планетi, щоб пiднести людину iз пороху грiха i вiдновити за
Своїм божественним образом зiпсутий беззаконням характер
людини, надавши йому красу Своєї слави.[27]

1Гал.4:4-5
2Єзек.12:22
3Бут.15:14
4Вих.12:41
5Матв.2:18
6Iсая 9:2
7Дiї 3:22
8Iсая 61:1-2
9Iсая 42:4; 60:3

10Бут.49:10
11Дан.2:44



Роздiл 4. «Народився вам Cпаситель»

(На пiдставi Євангелiя вiд Луки 2:1-20)

Прийнявши людську природу, цар слави принизив Себе. Се-
редовище, в якому Вiн жив, було грубим i непривабливим. Його
слава була прихованою, щоб людей не притягувала велич Його
зовнiшнього вигляду. Вiн вiдмовився вiд усякого зовнiшнього
блиску. Багатство, свiтська слава i людська велич нiколи не
зможуть спасти душу вiд смертi. Iсус прагнув притягувати до
Себе людей не земною красою. Тiльки краса небесної iсти-
ни повинна привертати Його послiдовникiв. Характер Месiї
заздалегiдь був вiдкритий у пророцтвi; Вiн бажав, щоб люди
прийняли Його на основi свiдчення Божого Слова.

Досконалий План викуплення викликав у ангелiв подив.
Вони дуже цiкавились тим, як народ Божий прийме Його Си-
на, зодягнутого в людське єство. Ангели прийшли до країни
вибраного народу, якому була вiдкрита слава Божа i де сяяло
свiтло пророцтва в той час, як iншi народи перебували в полонi
язичницьких забобонiв i поклонялися фальшивим богам. Не-
видимi людям, вони прийшли в Єрусалим до мужiв, якi були
призначенi тлумачити Святе Письмо i виконувати служiння в
домi Божому. Про скорий Прихiд Христа було вже сповiщено
священику Захарiї, коли вiн служив перед жертовником. Вже
народився Предтеча Йоан, мiсiя якого була пiдтверджена ди-
вовижними чудесами i пророцтвом. Звiстка про народження
i надзвичайну мету його мiсiї стала вiдомою всюди. I все ж [28]
Єрусалим не був готовий зустрiчати свого Спасителя.

З подивом небеснi вiсники споглядали байдужiсть народу,
якого Бог покликав нести свiтовi свiтло Його iстини. Юдей-
ський народ був збережений як свiдчення про народження
Христа вiд насiння Авраамового з роду Давида. Однак вони
не пiдозрювали, що Його пришестя настiльки близько. Щодня
в храмi ранкова i вечiрня жертви вказували на Божого Агнця,
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але навiть на цьому мiсцi нiхто не був готовий прийняти Його.
Священики i вчителi народу не здогадувалися, що найбiльша
подiя вiкiв незабаром має вiдбутися. Вони повторювали завче-
нi молитви i на очах народу виконували обряди, але у своїй
гонитвi за багатством i свiтською славою не були готовими зу-
стрiти Месiю. Така байдужiсть заполонила увесь iзраїльський
край. Егоїстичнi i поглинутi свiтськими iнтересами серця так
i не були зворушенi радiстю, яка схвилювала все Небо. Лише
невелика група вiрних прагнула побачити Невидимого; саме
до них були посланi небеснi вiсники.

Ангели супроводжували Йосифа i Марiю, коли вони йшли
iз рiдного Назарета до Давидового мiста. Наказ римського iмпе-
ратора про перепис народiв, якi населяли його великi володiння,
поширювався i на мешканцiв гористої Галiлеї. Як у давнину
цар Кир був обраний посiсти престол всесвiтньої iмперiї, аби
звiльнити полонених з народу Божого, так i кесар Август став
виконавцем Божого плану, за яким матiр Iсуса повинна була
прийти до Вiфлеєма. Вона також була iз роду Давидового, а
тому Потомок Давида повинен був народитися в родовому
мiстi видатного царя Iзраїлю. «Iз Вифлеєма, — записав пророк,
— вийде Той, хто буде Владикою в Iзраїлi; хоч вiддавна по-
стання Його — вiд днiв вiковiчних».1 Але в мiстi царственних
предкiв Йосифа та Марiї нiхто їх не прийняв i не вшанував.
Стомленi, безпритульнi, пройшли вони всю довгу вузьку ву-
лицю, вiд брами мiста i аж до її схiдної околицi, в марних
пошуках притулку для ночiвлi. Для них не вiдшукали мiсця i
в переповненому готелi. Нарештi подорожнi знайшли нiчлiг у
хлiвi, де утримувалася худоба. Тут i народився Спаситель свiту.[29]

Люди нiчого про це не знають, але Небеса радiють! Те-
пер Земля викликала у святих iстот iз свiту свiтла особливе
глибоке зацiкавлення та спiвчуття. Увесь свiт засяяв вiд Його
присутностi. Над пагорбами Вiфлеєма зiбралися незлiченнi
сонми ангелiв. Вони чекають повелiння сповiстити свiтовi ра-
дiсну новину. Якби начальники Iзраїлю виправдали виявлену
до них довiру, вони також роздiлили б радiсть провiщення про
народження Iсуса. Однак вони залишились осторонь.

Бог говорить: «Бо виллю Я воду на спраглу землю, а потоки
вод на суходiл». «Свiтло сходить у темрявi для справедливих».2
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Для тих, хто шукає свiтла правди i з радiстю приймає його,
засяє яскраве промiння вiд престолу Божого.

На полях, де колись хлопцем Давид випасав свою отару,
вночi, як i ранiше, стерегли свою отару пастухи. У такi тихi
години вони вели розмови про обiтованого Спасителя i моли-
лися про прихiд Царя на престол Давидiв. «Аж [ось] Господнiй
ангел став мiж ними, i слава Господня осяяла їх, i вони наля-
калися великим страхом. Та ангел сказав їм: Не бiйтеся, бо я
звiщаю вам велику радiсть, яка буде для всього народу: для вас
сьогоднi в мiстi Давида народився Спаситель, Який є Христос
Господь».3

Вiд почутих слiв в уявi пастухiв постали картини слави.
Визволитель Iзраїлю прийшов! Вважалося, що Його пришестя
— це влада, звеличення нацiї, торжество. Але Ангел мав приго-
тувати їх до того, щоб вони визнали свого Месiю в бiдностi й
приниженнi:

«А ось вам ознака, — сказав вiн, — знайдете сповите Не-
мовля, що лежить у яслах».4

Небесний вiсник розвiяв усi їхнi побоювання. Вiн навiть
сказав, як знайти Iсуса. Зважаючи на людську немiчнiсть, ангел
дав їм час, поки вони звикнуть до божественного свiтла. Однак
радiсть i слава не могли бути надовго прихованими, i вся
рiвнина освiтилася яскравим сяйвом Божого воїнства. Земля
завмерла, а Небеса нахилилися, щоб слухати пiсню: «Слава
Боговi на висотi, а на землi — мир в людях доброї волi!».5

О, якби сьогоднi людська родина могла сприйняти цю пi-
сню! Проголошена в той час вiстка та супроводжуючий її акорд [30]
лунатимуть аж до кiнця часу, досягаючи усiх куточкiв Землi.
Коли ж зiйде Сонце Праведностi i зцiлення в променях Його,
цю пiсню пiдхопить великий натовп людей i, немов шум ве-
ликих вод, лунатимуть слова: «Алiлуя! Бо запанував Господь
наш Бог Вседержитель».6

Як тiльки Ангели вiдiйшли i свiтло згасло, нiчнi тiнi знову
вкрили Вiфлеємськi пагорби. Та у пам’ятi пастухiв залишилася
найяскравiша картина, бачена коли-небудь людським оком. «I
коли Ангели вiдiйшли вiд них на небо, пастухи сказали один
одному: „Ходiмо у Вифлеєм i погляньмо, що там сталося, про
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що Господь сповiстив нам! Поспiшаючи, вони прийшли та
знайшли Марiю, Йосифа й Немовля, Котре лежало в яслах“».7

А вiдходячи з Вiфлеєма, з великою радiстю розповiдали
всiм про те, що бачили й чули. «I всi тi, що чули, дивувалися зi
сказаного їм пастухами. Марiя ж зберiгала всi цi слова, беручи
до свого серця. А пастухи повернулися, славлячи й хвалячи
Бога за все, що чули та бачили, як їм було сказано».8

Небо й сьогоднi знаходиться не далi вiд землi, нiж тодi,
коли пастухи слухали пiсню ангелiв. Людство i в наш час зали-
шається таким же об’єктом уваги Небес, як i тодi, коли простi
люди, котрi займалися своїми буденними справами, зустрiчали
ангелiв в полудень i розмовляли з небесними вiсниками у ви-
ноградниках i на ланах. Небо буває дуже близьким до нас на
наших земних дорогах. Ангели з небесних осель супроводжу-
ватимуть тих, хто виконує Божi накази.

Вiфлеємська iсторiя — це невичерпна тема. У нiй криється
«глибина багатства, i премудростi, i знання Божого».9 Ми за-
хоплюємось жертвою Спасителя, Котрий промiняв небесний
престол на ясла; спiлкування ангелiв, якi поклонялися Йому, на
худобу в стiйлi. Його присутнiсть — це докiр людськiй гординi
та самовпевненостi. Однак усе це було тiльки початком Його,
гiдного подиву, жертовного шляху. Для Сина Божого було б ве-
ликим приниженням прийняти людське єство навiть тодi, коли
ще безгрiшний Адам жив у Едемi. Але Iсус прийняв його в той
час, коли людський рiд був ослаблений чотирма тисячами рокiв
грiховного полону. Як i кожна дитина Адама, Вiн вiдчув на
Собi результат дiї великого закону спадковостi. Якими були цi[31]
результати, видно з iсторiї Його земних предкiв. Вiн прийшов
з такою трагiчною спадковiстю, щоб роздiлити нашi печалi й
спокуси i дати нам приклад безгрiшного життя.

Ще в небесах сатана зненавидiв Христа через Його високе
становище в Царствi Божому. Вiн став ще бiльше ненавидiти
Його пiсля того, як намiри ошуканця були викритi. Люцифер
ненавидiв Того, Хто вiддав Самого Себе, аби викупити грiшний
рiд. I все ж Бог дозволив Своєму Синовi прийти в свiт, на
який пред’являв свої права сатана, безпомiчним Немовлям,
пiдвладним людським немочам. Бог допустив, щоб Його Син
зустрiвся з усiма тими небезпеками, з якими зустрiчається
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кожна душа; щоб Вiн боровся, як бореться кожна земна дитина,
ризикуючи зазнати поразки i втратити вiчнiсть.

Серце кожного батька вболiває за власного сина. Вiн вдив-
ляється в обличчя свого малюка, здригаючись вiд думки про
небезпеку, з якою йому доведеться зустрiтися в життi. Вiн
прагне захистити дорогу дитину вiд впливу сатани, вберегти
її вiд спокус i боротьби. Бог же вiддав Свого Єдинородного
Сина на ще страшнiшу боротьбу i ризик, щоб життєвий шлях
наших дiтей був безпечним. Яка любов! Дивуйтеся, Небеса!
Сповняйся подивом, Земле! [32]

1Мих.5:1
2Iсая 44:3; Псал.112:4
3Луки 2:9-11
4Луки 2:12
5Луки 2:14
6Об’явл.19:6
7Луки 2:15-16
8Луки 2:18-19
9Римл.11:39



Роздiл 5. Посвячення

(На пiдставi Євангелiя вiд Луки 2:21-38)

Через сорок днiв пiсля народження Христа Йосиф i Марiя
принесли Його в Єрусалим, щоб представити перед Господом
i принести жертву. Цього вимагав юдейський закон, i Христос,
як Людина, повинен був коритися законовi в усьому. Перед
тим був звершений обряд обрiзання як запорука Його послуху
законовi.

За вимогами закону, жертвоприношенням за матiр мало
бути однорiчне ягнятко для всепалення, а в жертву за грiх
приносили молодого голуба або горлицю. Але якщо батьки
через свою бiднiсть не мали змоги жертвувати ягнятко, то закон
дозволяв їм принести двi горлицi або двоє молодих голубiв:
одного — у всепалення, а другого — в жертву за грiх.

Те, що приносилося в жертву Господу, мало бути без жо-
дної вади. Цi жертви символiзували Христа, що дає пiдставу
вважати: Iсус не мав жодної фiзичної вади. Вiн був непоро-
чним i чистим Ягням.1 Його будова тiла була правильною, а
органiзм — мiцним i здоровим. Усе Своє життя на землi Вiн
прожив у згодi iз законами природи. Як у фiзичному, так i в
духовному вiдношеннi Христос був Прикладом того, яким, за
Божим задумом, мало бути людство завдяки послуховi Його
Законам.

Посвячення первiсткiв бере свiй початок з прадавнiх часiв.
Бог обiцяв вiддати Первородного Небес задля спасiння грiшни-
ка. Кожна сiм’я повинна була засвiдчити свою вдячнiсть за[33]
цей дар посвяченням власного сина-первiстка. Вiн мав бути
посвяченим на священицьке служiння як представник Христа
серед людей.

Пiсля звiльнення Iзраїлю з Єгипту посвячення первородних
було знову вiдновлене. Коли сини Iзраїля перебували в рабствi

34
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у єгиптян, Господь звелiв Мойсеевi пiти до фараона, царя
єгипетського, й сказати:

«Так сказав Господь: Син Мiй, Мiй первородний — то Iзра-
їль. I кажу Я тобi: вiдпусти Мого сина — i нехай Менi служить.
А коли ти вiдмовиш пустити його, то ось Я вб ю твого сина,
твого первородного».2 Мойсей передав фараоновi слова Го-
споднi, але гордий цар вiдповiв: «Хто такий Господь, щоб я
мав послухатись Його голосу та вiдпустити Iзраїля? Не знаю
Господа, й Iзраїля не вiдпущу».3 Господь дiяв для Свого на-
роду з допомогою ознак i чудес, посилаючи страхiтливi кари
на фараона. Врештi-решт ангел-губитель отримав повелiння
вбити всiх первородних Єгипту — як серед людей, так i тва-
рин. Щоб iзраїльтяни могли уникнути цього, вони отримали
наказ помазати кров’ю заколеного ягняти одвiрки своїх осель.
Кожна домiвка мала бути таким чином помiченою, щоб ангел,
виконуючий мiсiю смертi, пройшов повз цi оселi.

Пославши таку кару на Єгипет, Господь сказав Мойсеевi:
«Посвяти Менi кожного первородного ... серед людини i серед
тварин для Мене воно».4 «Того дня, коли Я був ударив кожного
первородного в єгипетськiм краї, Я посвятив Собi кожного
первородного в Iзраїлi вiд людини аж до тварини, — Мої вони
будуть, Я — Господь!»5 Пiсля того, як було встановлено служiн-
ня в скинiї, замiсть первородних усього Iзраїля для служiння в
Святинi Господь обрав поколiння Левiя. Однак усiх первiсткiв
i надалi вважали Господнiми — їх потрiбно було викуповувати.

Таким чином, закон щодо посвячення первiсткiв мав ви-
няткове значення. З одного боку, вiн нагадував про чудове
визволення Господом синiв Iзраїлевих, а з iншого — вказував
на значно бiльше визволення, котре має здiйснити Єдиноро-
дний Божий Син. Як кров, якою були покропленi одвiрки,
спасла первородних Iзраїлю, так i кров Христа може спасти [34]
увесь свiт. Який же глибокий змiст мав акт посвячення Христа!
Але священик не збагнув цiєї таємницi. Для нього посвячення
немовлят було звичайною справою. День за днем священик
отримував плату за викуплення дiтей, яких представляли Го-
сподевi. День у день вiн виконував свою звичну роботу, не
придiляючи особливої уваги батькам або дiтям, за винятком
хiба що тих випадкiв, коли батьки були заможними чи зна-
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тними людьми. Йосиф i Марiя були бiдними, тому коли вони
прийшли зi своєю Дитиною до священика, вiн побачив в них,
судячи за одягом, усього лиш скромних галiлеян. Нiщо у їхньо-
му зовнiшньому виглядi не привертало уваги, та й на жертву,
котру вони принесли, могли спромогтися вельми бiднi люди.

Священик виконав своє звичне служiння. Узявши Дитину на
руки, вiн потримав її перед жертовником. Вiддавши хлопчика
матерi, вiн у сувої з iменами первородних записав iм’я «Iсус».
Йому й на думку не спало, що Немовля, Котре вiн тримає на
руках, було Величнiстю Небес, Царем слави, — Тим, про Кого
Мойсей писав: «Господь Бог вам Пророка пiднiме вiд ваших
братiв, як мене, у всiм Його слухайтеся, про що тiльки Вiн
вам говоритиме».6 Вiн i не здогадувався, що цим Немовлям
був Той, Чию славу хотiв бачити Мойсей. На руках священика
лежав Той, Котрий був бiльшим вiд Мойсея. I коли вiн вписував
у сувiй книги iм’я Дитини, його рука вивела Iм’я Того, Хто був
Основою усiєї юдейської релiгiйної системи. Це iм’я мало стати
смертним вироком для неї, оскiльки система жертвоприношень
вже почала вiдживати. Прообраз майже втiлився в Реальнiсть,
тiнь майже стала Тiлом.

Слава Божа вiдiйшла вiд Святинi, але у Вiфлеємському Не-
мовлятi була прихована слава, перед якою схилялися ангели. На
перший погляд, немiчне Немовля було обiтованим Насiнням,
на котре вказував перший жертовник, споруджений бiля ворiт
Едему. То був Примиритель — Той, Хто вiдкрився Мойсеевi
як «Я є Той, що є». Це Вiн у стовпах хмарному i вогненному
провадив Iзраїля. Про Його явлення задовго наперед провiщали
пророки. Вiн був Бажанням усiх народiв, Коренем i Галузкою
Давида, Яскравою Вранiшньою Зорею. Iм’я цього безпомiчно-[35]
го Немовляти, що було записане в iзраїльському книжковому
сувої, проголошувало Його нашим братом i було надiєю для
грiшного людства. Дитина, за Яку шойно внесли викуп грiшми,
була Тим, Хто мав стати викупленням за грiхи всього свiту.
Вiн був iстинним «Великим Священиком над домом Божим»,
Головою «безперестанного священства», Посередником, Який
перебував «праворуч Величностi на висотах».7

Духовне розпiзнається духовним. У храмi Син Божий був
посвячений на ту роботу, яку Вiн прийшов виконати. Священик
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дивився на Нього як на звичайну дитину. Але незважаючи на те,
що вiн не бачив i не вiдчував нiчого незвичайного, вчинок Бога,
Який вiддав Свого Сина свiтовi, не залишився непомiченим.
Ця подiя все ж привернула деяку увагу до Христа. «Був один
чоловiк у Єрусалимi, на iм’я Симеон, — людина праведна й
побожна, що очiкував утiхи Iзраїля; i Святий Дух був на ньому.
I було йому обiцяно Духом Святим, що вiн не побачить смертi,
доки не побачить Христа Господнього».8

Увiйшовши у храм, Симеон побачив сiм’ю, яка представля-
ла священиковi свого первiстка. їхнiй зовнiшнiй вигляд свiдчив
про бiднiсть, але Симеон, прислухавшись до голосу Свято-
го Духа, був глибоко переконаний у тому, що Немовля, яке
представляють Господевi, є Утiшитель Iзраїлю, саме Той, Кого
вiн палко бажав бачити. На здивованого священика Симеон
справив враження людини, що перебуває в станi духовного
екстазу. Коли священик повернув Немовля Марiї, Його взяв на
руки Семеон i представив Боговi. Радiсть, якої вiн ще нiколи
не вiдчував, переповнювала його душу. Пiдносячи до неба
Немовля-Спасителя, вiн сказав: «Нинi вiдпускаєш Свого раба,
Владико, згiдно зi Своїм словом, у мирi, бо мої очi побачили
Твоє Спасiння, яке Ти приготував перед обличчям усiх народiв:
Свiтло вiдкриття для язичникiв i славу Твого народу Iзраїля!»9

Дух пророцтва спочивав на цьому Божому чоловiковi, i в
той час, як Йосиф i Марiя, стоячи поруч, дивувались його сло-
вам, вiн поблагословив їх i сказав Марiї: «Ось Цей поставлений
на падiння i на пiднесення багатьох в Iзраїлi як ознака супе- [36]
речок; i тобi самiй меч прошиє душу, щоб вiдкрилися думки
багатьох сердець!»10

I Анна-пророчиця, котра прийшла в храм, пiдтвердила свiд-
чення Симеона про Христа. Коли Симеон говорив, її обличчя
засяяло славою Божою, i вiд щирого серця Анна висловила
подяку Боговi за те, що i їй було дозволено побачити Христа-
Господа.

Цi смиреннi шанувальники Бога недарма дослiджували про-
роцтва. Але тi, котрi обiймали посади керiвникiв i священикiв
в Iзраїлi, хоч i володiли дорогоцiнними пророчими книгами,
однак не ходили шляхом Господнiм i їхнi очi не побачили
Свiтла життя.
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Так трапляється i в нашi днi. Подiї, що перебувають у цен-
трi уваги всього Неба, бувають непомiченими як релiгiйними
вождями, так i простими вiруючими дому Божого. Люди визна-
ють Христа як iсторичну особу i в той же час вiдвертаються вiд
живого Христа. Нинi Господа Iсуса в Його Словi, що закликає
до самопожертви; в особi бiдних i нужденних, якi благають
про допомогу; у справедливiй справi, котра часом пов’язана з
труднощами, турботами i ганьбою, приймають так само неохо-
че, як i вiсiмнадцять столiть тому. Марiя розмiрковувала над
сповненим глибокого змiсту пророцтвом Симеона. Дивлячись
на Немовля, яке лежало в неї на руках, i пригадуючи слова,
сказанi пастухами з Вiфлеєма, вона сповнювалася вдячнiстю,
радiстю i свiтлою надiєю. Слова Симеона нагадали їй проро-
цтво Iсаї: «I вийде Пагiнчик iз пня Єссеєвого, i Галузка дасть
плiд iз корiння його. I спочине на Нiм Дух Господнiй — дух
мудростi й розуму, дух поради й лицарства, дух пiзнання та
страху Господнього... Справедливiсть буде поясом у Нього... а
правда пiдпереже Його боки!»11 «Народ, який в темрявi ходить,
Свiтло велике побачить... Бо Дитя народилося нам, даний нам
Син, i влада на раменах Його, i дадуть iм’я Йому: Чудесний
Порадник, Бог сильний. Отець вiчностi. Князь миру».12

I все ж Марiя не до кiнця розумiла мiсiю Христа. Симеон
пророкував про Нього як про Свiтло, що просвiчує язичникiв, i
про Славу Iзраїлю. Так само i ангели говорили про народження
Спасителя як про радiсну подiю для всiх народiв. Бог нама-[37]
гався виправити обмежене юдейське уявлення про дiяльнiсть
Месiї. Вiн хотiв, щоб люди дивилися на Нього не тiльки як
на Визволителя Iзраїлю, а й Викупителя свiту. Але повинно
було пройти чимало рокiв, перш нiж навiть мати Iсуса зрозумiє
характер Його мiсiї.

Марiя сподiвалася, що Месiя царюватиме на престолi Да-
видовому, не розумiючи, що цей престол мав бути здобутий
цiною страждань. Через Симеона їй було вiдкрито, що шлях
Месiї в цьому свiтi буде тернистим. У словах: «I тобi самiй меч
прошиє душу», сказаних Марiї, мiститься натяк милостивого
Бога на страждання, котрi матiр Iсуса вже почала зазнавати за
свого Сина.
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«Ось, Цей, — пророкував Симеон, — поставлений на падi-
ння i на пiднесення багатьох в Iзраїлi як ознака суперечок...»
Щоб пiднестися, потрiбно спочатку впасти. Ми також повиннi
впасти на Скелю i розбитися, перш нiж зможемо пiднестися у
Христi. Наше «я» має бути розвiнчане, а гордiсть упокорена.
Лише так ми зможемо пiзнати славу духовного царства. Юдеї
не бажали прийняти слави, яка досягається шляхом принижен-
ня, тому вони й не захотiли прийняти свого Визволителя. Вiн
став «ознакою суперечок».

«Щоб вiдкрилися думки багатьох сердець». Серця усiх —
вiд Творця i до князя темряви — виявляють себе у свiтлi життя
Спасителя. Сатана представив Бога егоїстичним деспотом, ко-
трий претендує на все, нiчого не даючи, вимагає вiд Свого
творiння служiння винятково задля власної слави, не жертвую-
чи при цьому нiчим задля їхнього добра. Але дар, отриманий
людством в особi Христа, говорить про те, яким є серце Отця.
Вiн свiдчить, що намiри Бога щодо нас — це «задуми щастя,
а не лиха».13 Вiн вiдкриває: хоча ненависть Бога до грiха є
такою ж сильною, як смерть, Його любов до грiшника силь-
нiша вiд смертi. Розпочавши справу викуплення людства, Вiн
не пошкодує нiчого, чого б воно не коштувало, оскiльки це
потрiбно для завершення Його справи. Бог не утаїв вiд людей
жодної iстини, необхiдної для нашого спасiння, не знехтував
жодним чудом милостi, не залишив невикористаною нi один з
божественних засобiв. Таким чином отримуємо благодать на
благодать i дар — на дар. Уся скарбниця Небес вiдкрита для [38]
тих, кого Вiн бажає спасти. Зiбравши всi багатства Всесвiту i
вiдкривши джерела Своїх невичерпних сил, Бог усе це вiддав
у руки Христа, сказавши: все це для людини. Використай цi
дари для того, щоб переконати її, що немає бiльшої любовi,
нiж Моя, нi на землi, нi на небi. Своє найбiльше щастя людина
знайде в любовi до Мене.

Бiля Голгофського хреста вiч-на-вiч зустрiлися любов i
самолюбство. Там вони були явленi свiтовi у всiй повнотi.

Христос жив лише для того, щоб потiшати й благословляти;
сатана ж, вiддавши Його на смерть, виявив усю свою ненависть
до Бога. Вiн показав, що справжньою метою його повстання
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було скинути з престолу Бога i знищити Того, через Кого
виявляла себе Божа любов.

Життя i смерть Христа вiдкрили також i думки людей. Вiд
ясел i до Голгофського хреста життя Iсуса було закликом до
самозречення та участi в стражданнях. Воно вiдкрило людськi
намiри. Iсус принiс небесну iстину, i всiх, хто прислухався до
голосу Святого Духа, притягнув до Себе. Тi, що поклоняються
власному «я», належать до царства сатани. Своїм ставленням
до Христа кожний виявить, на чиєму боцi вiн перебуває. Таким
чином, людина сама собi виносить вирок.

У день останнього суду всi загубленi душi зрозумiють, у
чому полягало їхнє вiдкинення iстини. Усi побачать хрест, i ко-
жний, хто був заслiплений беззаконням, зрозумiє його справжнє
значення. У свiтлi Голгофи та її таємничої Жертви грiшники са-
мi вiдчують себе засудженими. Буде вiдкинуте всяке фальшиве
виправдання. Людське вiдступництво вiдкриється в усiй своїй
огидностi. Люди зрозумiють, що вони обрали. Тодi з’ясуються
усi питання про те, що таке iстина, а що було заблудженням
у цiй довготривалiй боротьбi мiж добром i злом. На Вселен-
ському судi з Бога буде зняте звинувачення в iснуваннi зла i
терпимостi до нього. Там виявиться, що Божi постанови у жо-
дному разi не призводять до появи грiха. У Божому правлiннi
не було недолiку, жодної причини до незадоволення. Коли вiд-
криються думки всiх сердець, тодi й праведники, i вiдступники
одностайно визнають: «Праведнi та iстиннi путi Твої, Царю[39]
святих! Хто не побоїться Тебе, Господи, i не прославить Iменi
Твого? ...бо вiдкрилися суди Твої!»14[40]

11Петр.1:19
2Вих.4:22-23
3Вих.5:2
4Вих.13:2
5Числ.3:13
6Дiї 3:22
7Євр.10:21; 7:24; 1:3
8Луки 2:25-26
9Луки 2:29-31

10Луки 2:34
11Iсая 11:1-5
12Iсая 9:2-6
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13Євр.29:11
14Об’явл.15:3-4



Роздiл 6. «Ми бачили Його зорю»

(На пiдставi Євангелiя вiд Матвiя, 2-й роздiл)

«Коли ж Iсус народився у Вiфлеємi юдейськiм за днiв царя
Iрода, то мудрецi прийшли зi сходу до Єрусалима, питаючи:
Де Цар юдейський, що народився? Бо ми побачили Його зорю
на сходi i прийшли поклонитися Йому».1

Цi мудрецi зi сходу були фiлософами. Вони належали до
великого i впливового класу суспiльства, який складали люди
шляхетного роду; вони володiли значною частиною багатства i
знання, що належали їхнiй нацiї. Серед них були й такi, котрi
обдурювали людей, користуючись їхньою довiрливiстю, але
були й праведники, що вивчали прояви Божого Провидiння i
користувалися пошаною за чеснiсть i мудрiсть. Саме до цiєї
категорiї й належали мудрецi, котрi вiдвiдали Iсуса.

Свiтло Боже завжди сяяло серед темряви язичества. Коли
мудрецi вивчали всiяне зорями небо i намагалися збагнути
таємницю їхнiх орбiт, вони бачили славу Творця. В пошуках
знань цi люди звернулися до єврейських Писань. У їхньому
рiдному краї зберiгалися як великий скарб пророчi сувої, що
провiщали прихiд небесного Вчителя. Бiблiйний муж Валаам
колись належав до таких мудрецiв i був певний час пророком
Божим. Натхненний Святим Духом, вiн пророкував процвiтан-
ня Iзраїлю i з’явлення Месiї; його пророцтва передавалися у
виглядi переказiв вiд поколiння до поколiння. Але у Старому[41]
Завiтi iстина про прихiд Спасителя була вiдкрита найбiльш
зрозумiло. Мудрецi з радiстю дiзналися, що Його пришестя
було близько i що увесь свiт мав сповнитися пiзнанням слави
Господа.

Мудрецi зауважили таємниче свiтло на небi саме тiєї ночi,
коли слава Божа виявила себе на Вiфлеємських пагорбах.

Як тiльки свiтло зникло, на небi з’явилась яскрава зiрка
i не згасала. На диво вона виявилась рухомою зiркою, або

42
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планетою, i це явище викликало жваву зацiкавленiсть. Нова
зiрка була групою сяючих ангелiв, котрi знаходились далеко
вiд Землi, хоч мудрецi не знали цього. I все ж вони були пере-
конанi, що зоря має для них особливе значення. Вони почали
радитись iз жрецями й фiлософами, дослiджувати стародавнi
сувої Писань. Пророцтво Валаама провiщало:

«Сходить зоря вiд Якова i пiднiмається берло з Iзраїлю».2

Невже ця дивна зiрка була провiсницею Обiтованого? Мудрецi
з радiстю прийняли послане їм свiтло небесної iстини, i тепер
воно засяяло для них ще яскравiше. Увi снi вони отримали
настанову вирушити на пошуки новонародженого Царя.

Подiбно до того, як Авраам вiрою прийняв поклик Божий i
пiшов, «не вiдаючи куди»,3 як Iзраїль з вiрою йшов за хмарним
та вогняним стовпом до Обiтованого краю, так i цi язичники
вирушили на пошук обiтованого Спасителя. Країни Сходу у тi
часи були багатими на коштовнi речi, тому мудрецi вирушили
в дорогу не з порожнiми руками. За звичаєм, князям та iншим
вельможним особам приносили дарунки на знак пошани; це
означало, що найбагатшi дари того краю мали стати приноше-
нням для Того, в Кому благословляться всi народи Землi? Щоб
постiйно бачити перед собою зiрку, їм довелося подорожувати
вночi. Але цi мужi не витрачали надаремно часу, а повторювали
пророцтва i перекази про Того, Кого вони шукали. На кожнiй
зупинцi для вiдпочинку мудрецi знову i знову переглядали ста-
родавнi книги, все бiльше переконуючись, що перебувають пiд
Божественним керiвництвом. Окрiм провiдної зiрки як видимо-
го дороговказу, вони вiдчували i внутрiшнi спонукання Святого
Духа, Який впливав на їхнi серця, надихаючи їх надiєю. Хоч i
довга, подорож була для них щасливою. [42]

Коли вони прийшли до Iзраїльського краю i вже спускались
з Оливної гори, то побачили Єрусалим, а зiрка, що провадила їх
пiд час цiєї втомливої подорожi, раптом зупинилася над храмом.
Через короткий час вона зовсiм зникла. Мудрецi з нетерпiнням
рушили вперед, сподiваючись почути з уст кожного мешканця
столичного мiста радiсну новину про народження Месiї. Та
даремними були усi їхнi розпитування. Увiйшовши в святе
мiсто, вони попрямували до храму. Але на свiй подив, не
знайшли нiкого, хто знав би щось про новонародженого Царя.
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Бiльше того, їхнi розпитування викликали у мешканцiв не
радiсть, а навпаки — здивування, страх, а iнодi й презирство.

Священики шанували традицiї. Вони хизувалися своєю вi-
рою i побожнiстю, засуджуючи грекiв i римлян як язичникiв i
найзапеклiших грiшникiв. Мудрецi не були iдолопоклонниками
i в очах Бога стояли значно вище, нiж цi удаванi Його поклон-
ники; i все ж юдеї дивилися на них як на язичникiв. Навiть
серед тих, котрi були покликанi бути хоронителями Святих
Писань, їхнi розпитування не знаходили жодного вiдгуку.

Звiстка про прибуття мудрецiв швидко облетiла увесь Єру-
салим. Незвичайна мета їхнього прибуття викликала хвилюван-
ня в народi, i це дiйшло до царя Iрода. Пiдступного едомлянина
стривожила думка про появу можливого суперника. Численнi
вбивства заплямували його сходження на престол. Народ нена-
видiв царя-чужинця. Єдиним захистом Iрода був прихильний
до нього Рим. Але було видно, що цей новий Цар претендував
на бiльше: Вiн народився iзраїльтянином, щоб царювати.

Iрод запiдозрив священикiв у змовi з чужинцями, якi нiбито
хочуть пiдбурити народ до повстання i скинути його з престолу.
Однак, приховавши свої пiдозри, вiн вирiшив вдатися до хи-
трощiв i таким чином зруйнувати їхнi пiдступи. Прикликавши
первосвященикiв i книжникiв, вiн почав розпитувати їх про
те, що говориться в священних книгах про мiсце народження
Месiї.

Поставлене таким чином узурпатором престолу запитання
на прохання чужоземцiв уразило гордiсть юдейських учителiв.[43]
З iншого боку, байдужiсть, з якою вони звернулися до книжних
сувоїв, викликала лють заздрiсного тирана. Вiн вирiшив, що
вiд нього намагаються приховати правду, i тому з усiєю силою
влади, якiй юдеї не могли опиратися, Iрод наказав їм ретельно
дослiдити пророцтво i назвати йому мiсце народження очi-
куваного Царя Iзраїлю. «Вони ж сказали йому: У Вiфлеємi
юдейськiм, бо так написано пророком: I ти, Вiфлеєме, земле
Юдина, нiчим не менший серед iнших володiнь Юди, бо з тебе
вийде Вождь, Який пастиме народ Мiй, Iзраїля».4

Пiсля цього Iрод покликав до себе мудрецiв. Буря гнiву й
страху лютувала в його серцi, але, зберiгаючи зовнiшнiй спокiй,
вiн прийняв чужинцiв досить люб’язно. Вiн розпитав їх про
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час появи зорi, вдаючи, шо, нiбито, з радiстю вiтає звiстку про
народження Христа, i звелiв своїм гостям: «Iдiть i докладно
розвiдайте про Дитя; коли ж знайдете, сповiстiть мене, щоб i я
пiшов та поклонився Йому».5 З цими словами вiн вiдпустив їх,
аби вони могли продовжити свою подорож до Вiфлеєма.

Єрусалимськi священики i книжники не були настiльки
необiзнаними про народження Христа, як вони це вдавали.
Звiстка про вiдвiдини ангелами пастухiв дiйшла до Єрусалима,
але рабини повелися так, нiби вона не гiдна їхньої уваги. Вони
самi могли б знайти Iсуса i привести мудрецiв на мiсце Його
народження, однак саме чужоземцi звернули їхню увагу на
народження Месiї:

«Де Цар юдейський, що народився? — питали вони. — Бо ми
побачили Його зорю на сходi i прийшли поклонитися Йому».6

Нiщо iнше, як заздрiсть i гординя священикiв, стали пере-
поною на шляху до свiтла. Якби священики й рабини повiрили
словам пастухiв i мудрецiв, то вони опинилися б у вкрай не-
принадному становищi, оскiльки усiм стало б зрозумiлим, що
їхнi претензiї бути тлумачами Божих iстин безпiдставнi. Цi
освiченi вчителi не бажали принизитися до того, щоб учитися
вiд тих, кого вони називали язичниками. Не може бути, мiрку-
вали вони, щоб Бог обминув їх i спiлкувався з неосвiченими
пастухами та необрiзаними язичниками. Таким чином вони [44]
вирiшили проiгнорувати слова, що так схвилювали царя Iрода i
увесь Єрусалим. Вони навiть не подумали iти до Вiфлеєма, аби
переконатися в тому, що це правда. Вони почали переконувати
народ у тому, що зацiкавлення Iсусом є фанатичним збуджен-
ням. Саме з цього i почалося вiдкинення Христа священиками
й рабинами. З тiєї хвилини їхнi гордiсть i впертiсть почали
переростати в неприховану ненависть до Спасителя. Тодi, ко-
ли Бог вiдчиняв дверi iстини i перед язичниками, юдейськi
керiвники зачинили їх самi для себе.

Мудрецi вiдiйшли з Єрусалима самi. У той час, як вони
виходили за ворота мiста, нiчнi сутiнки густiшали, та, на пре-
велику радiсть, вони знову побачили зорю, котра й привела їх
до Вiфлеєма. На вiдмiну вiд пастухiв, їм нiчого не було вiдо-
мо про скромне становище Iсуса. Здiйснивши довгу подорож,
вони були розчарованi байдужiстю юдейських начальникiв i
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залишали Єрусалим зi значно меншою впевненiстю, нiж тодi,
коли входили до нього. У Вiфлеємi вони також не побачили
царської варти для охорони новонародженого Царя. Там не
було i знатних мужiв свiту. Як вiдомо, першою колискою Iсуса
стали ясла. Його єдиними охоронцями були батьки, неосвiче-
нi селяни. Невже це Той, про Кого написано, що «вiдновить
потомство Якова... приведе назад тих, якi спаслися з-помiж
Iзраїля...»; чи можна Його вважати Тим, Хто буде «свiтлом
народiв, щоб спасiння дiйшло до кiнцiв свiту»?7

«I увiйшовши в дiм, побачили Дитя з Його матiр’ю Марiєю.
Впавши на колiна, вони поклонилися Йому».8 Пiд скромною
зовнiшнiстю Iсуса мудрецi все ж зумiли розпiзнати Божество.
Вони вiддали Йому свої серця як Спасителю, а опiсля й свої
дари: «золото, ладан та миро». Ось якою була їхня вiра! Про
мудрецiв зi Сходу можна сказати, як i про римського сотника:
«Нi в кого в Iзраїлi не знайшов Я стiльки вiри».9

Мудрецi нiчого не пiдозрювали про намiр Iрода щодо Iсуса.
Пiсля того, як мета їхньої подорожi була досягнута, вони го-
тувались вирушити до Єрусалима, бажаючи повiдомити Iрода
про свiй успiх. Але увi снi вони отримали божественну вказiв-
ку: не мати з ним жодних стосункiв. Таким чином, обминаючи[45]
Єрусалим, мудрецi iншою дорогою повернулися на батькiвщи-
ну.

Так само i Йосиф отримав попередження втекти до Єгипту
разом з Марiєю i Немовлям. Ангел сказав Йому: «Будь там,
доки я тобi не скажу, бо Iрод буде розшукувати Дитя, щоб
убити Його«.10 Йосиф негайно пiдкорився i для бiльшої безпеки
вирушив у дорогу вночi.

Через мудрецiв Бог привернув увагу юдейської нацiї до
народження Свого Сина. Їхнi розпитування в Єрусалимi, про-
будження загальної зацiкавленостi й навiть заздрощiв Iрода,
який примусив замислитися священикiв, привернули увагу
людей до пророцтв щодо Месiї та великої подiї, яка щойно
сталася.

Сатана докладав усiх зусиль, щоб не допустити Божествен-
ного свiтла в свiт; вiн вдався до надзвичайних хитрощiв, аби
знищити Спасителя. Але Той, Хто нiколи не спить i не дрiмає,
пильнував Свого улюбленого Сина. Той, Хто посилав манну
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з неба для Iзраїля i годував Iллю пiд час голоду, приготував
притулок у язичницькiй країнi i для Марiї та Дитятка Iсуса.
Завдяки дарам мудрецiв з язичницької країни, Господь забез-
печив їх засобами для подорожi в Єгипет i проживання на
чужинi.

Мудрецi одними з перших вiтали Викупителя. Вони перши-
ми принесли свої дари i поклали їх до Його нiг. Як же чудово
вони використали перевагу служiння! Бог з радiстю приймає
дари люблячого серця, i вони стають найдiєвiшим засобом у
служiннi Йому. Якщо ми вiддали нашi серця Iсусовi, то також
принесемо Йому свої дари. Золото, срiбло, найцiннiшi земнi
скарби — нашi розумовi та духовнi багатства — будуть з доброї
волi посвяченi Тому, Хто полюбив нас i вiддав Себе за нас.

Тим часом Iрод з нетерпiнням чекав у Єрусалимi повернен-
ня мудрецiв. Оскiльки минав час, а вони не приходили, в нього
з’явилася пiдозра. Небажання рабинiв повiдомити йому мiсце
народження Месiї, здається, говорило про те, що вони розга-
дали його план i мудрецi навмисне уникнули зустрiчi з ним.
Вiд цiєї думки його охопила лють. Хитрiсть не мала успiху,
залишилось вдатися до сили. Iрод вирiшив учинити жорстоку [46]
розправу з Немовлям-Царем. Цi гордi юдеї побачать, до чо-
го призводять їхнi спроби посадити на трон нового монарха,
розмiрковував вiн.

Негайно були посланi воїни у Вiфлеєм з наказом убивати
всiх дiтей вiком до двох рокiв. Мирнi оселi Давидового мiста
стали свiдками жахливих сцен, якi шiсть столiть тому були
вiдкритi пророковi: «У Рамi чути крик, [плач, i] ридання, i
велике голосiння: це Рахиль оплакує своїх дiтей i не хоче
втiшитися, бо їх немає».11

Але юдеї самi стягнули на себе це лихо. Якби вони у вiр-
ностi i смиреннi ходили перед Богом, Вiн чудовим чином при-
боркав би гнiв царя. Але їхнi грiхи розлучили їх з Богом. Вони
вiдкинули Святого Духа, Який був їхнiм єдиним Захистом.
Хоч люди нiбито дослiджували Писання, щоб жити згiдно з
волею Божою, вони вишукували пророцтва, якi можна було
витлумачити на користь самозвеличення та доказ того, що Бог
зневажає всi iншi народи. Представники вибраного народу гор-
до вихвалялися, що Месiя прийде як Цар, Котрий пiдкорить
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Своїх ворогiв i в гнiвi винищить язичникiв. Таким чином вони
накликали на себе ненависть своїх поневолювачiв. Їхнє фаль-
шиве свiдчення про мiсiю Христа сатана прагнув використати
для вбивства Спасителя; однак усе це обернулося проти них
самих.

Цей вияв жорстокостi був одним з останнiх, якими було
затьмарене царювання Iрода. Незабаром пiсля винищення не-
винних немовлят, вiн сам був змушений пiдкоритися вироку
долi, якого вже нiхто не мiг вiдвернути: Iрод помер жахливою
смертю.

Йосиф, котрий ще перебував в Єгиптi, отримав повелiння
Божого ангела повернутися в Iзраїльську країну. Вважаючи
Iсуса спадкоємцем Давидового престолу, Йосиф хотiв осели-
тись у Вiфлеємi, але довiдавшись, що у Юдеї, замiсть Iрода,
зацарював його син Архелай, вiн злякався, допускаючи, що син
може здiйснити план свого батька, спрямований проти Iсуса.
З усiх синiв Iрода Архелай за своїм характером був найбiльш
подiбний до батька. Вже сам його прихiд до влади був позна-
чений бунтом в Єрусалимi та винищенням римськими воїнами
тисяч юдеїв.[47]

Йосиф знову отримав з Неба повелiння пiти у безпечне
мiсце. Вiн повернувся в Назарет, свою родинну домiвку. Тут
Iсус прожив майже тридцять рокiв, «щоб збулсся сказане про-
роками, що Вiн буде названий Назореєм».12 Хоч правителем
Галiлеї був один iз синiв Iрода, але тут оселилось значно бiль-
ше переселенцiв з чужих земель, нiж в Юдеї, через що влада
виявляла до них значно менше зацiкавлення, а тому поява тут
Iсуса могла залишатися непомiченою.

Так був прийнятий Спаситель, коли Вiн прийшов на Землю.
Часом здавалося, що нiде немає спокiйного i безпечного мiсця
для Немовляти-Спасителя. Бог не мiг повнiстю довiрити Свого
улюбленого Сина людям, навiть коли Вiн здiйснював їхнє спа-
сiння. Тому було доручено ангелам служити Iсусу й охороняти
Його, аж поки Вiн не завершить Свою мiсiю на Землi й не
помре вiд рук тих, кого Вiн прийшов спасти.[48]
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1Матв.2:1-2
2Числ.24:17
3Євр.11:8
4Матв.2:6
5Матв.2:8
6Матв.2:2
7Iсая 49:6
8Матв.2:11
9Матв.8:10

10Матв.2:13
11Матв.2:18
12Матв.2:23



Роздiл 7. Дитинство

(На пiдставi Євангелiя вiд Луки 2:39-40)

Дитинство та юнiсть Iсуса пройшли в невеликому гiрському
селищi. Його присутнiсть ушанувала б будь-яке славетне мiсце
на Землi. Для найпишнiших царських палацiв було б привiлеєм
приймати Його як гостя. Але Вiн пройшов повз багатi садиби,
царськi палаци i славетнi науковi заклади, аби оселитися в
нiчим не примiтному Назаретi, на який суспiльство того часу
дивилося з презирством.

Чудовим за своєю значущiстю є короткий бiблiйний опис
раннiх рокiв Iсуса: «Дитина ж росла й мiцнiла, сповнюючись
мудростi, i благодать Божа була на Нiй».1 Перебуваючи у свiтлi,
яке виходило вiд лиця Його Отця, Iсус «зростав мудрiстю, i
вiком, та благодаттю у Бога i людей»;2 Iсус володiв живим,
проникливим розумом, не за роками глибокодумнiстю та му-
дрiстю — красою гармонiйного характеру. Його розум i тiло
розвивалися поступово, у вiдповiдностi до законiв природного
формування дитини.

Ще в дитинствi характер Iсуса вiдзначався особливою при-
вабливiстю: Вiн завжди був готовий допомагати iншим, виявляв
терпимiсть, правдивiсть; Вiн нiколи не жертвував чеснiстю. За-
лишаючись непохитним, мов скеля, у дотриманнi моральних
принципiв, Вiн Своїм життям виявляв благодать бездоганного
ставлення до людей.

Мати Iсуса стежила за розвитком Сина, зауважуючи в Його
характерi печать досконалостi. Вона iз радiстю заохочувала[49]
формування цього свiтлого i сприйнятливого розуму. Святий
Дух давав їй мудрiсть спiвпрацювати з Небом у вихованнi
Дитини, Яка мала право визнати Своїм Отцем винятково Бога.

З найдавнiших часiв вiруючi люди в Iзраїлi придiляли ба-
гато уваги вихованню молодi. Господь заповiв, щоб уже у
ранньому дитинствi дiтей учили пiзнавати Його досконалiсть i
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велич, що знайшло свiй особливий вияв у Його Законовi та в
iсторiї Iзраїлю. Пiснi, молитви й повчання iз Писань подавалися
дiтям у доступнiй формi. Батьки й матерi повиннi були навчити
дiтей, що Божий Закон є виразом Його характеру; якщо вони
приймуть принципи цього Закону в своє серце, образ Божий
вiдобразиться в їхньому розумi й усьому життi. В основно-
му навчання проходило в уснiй формi, але молодь училася
також читати Святе Письмо староєврейською, дослiджувати
пергаментнi сувої Старого Завiту.

За часiв Христа селище або мiсто, де люди не займалися
релiгiйним вихованням дiтей, вважалося пiд Божим проклят-
тям. Однак з часом навчання ставало формальним. Традицiї
значною мiрою витiсняли Писання. Справжнє виховання за-
охочувало б молодь, «щоб шукали Бога: може, вiдчують Його
i знайдуть, бо ж недалеко Вiн вiд кожного з нас».3 Але юдей-
ськi вчителi бiльше уваги придiляли обрядам. Уми людей були
заповненi матерiалом, який не приносив користi i не мiг бути
визнаний у найвищiй небеснiй школi. У цiй системi освiти не
було мiсця для досвiду, котрий досягається особистим сприйня-
ттям Божого Слова. Поглинутi зовнiшньою стороною релiгiї,
учнi не знаходили часу, аби побути на самотi з Богом. Вони
не чули Його голосу, що промовляє до сердець. У пошуках
знань вони цiлком вiдвернулися вiд Джерела Мудростi. Найва-
жливiше в служiннi Боговi було занедбане, принципи Закону
Божого були розмитi. Те, що в Iзраїлi вважалося найвищою
освiтою, насправдi стало найбiльшою перешкодою на шляху до
iстинного розвитку. Освiта, отримана у рабинiв, пригнiчувала
здiбностi молодi. Результатом такого виховання став вузький
обмежений розум. [50]

У дитинствi Iсус не навчався у школi при синагозi. Матiр
була Його першою вчителькою. З її вуст i пророчих сувоїв Вiн
пiзнавав небеснi iстини. Бiля нiг матерi Iсус тепер засвоював
те, що колись Сам проголосив для iзраїльського народу через
Мойсея. Ставши юнаком, Iсус знову ж таки не шукав освiти в
школах рабинiв. Вiн не мав потреби в освiтi з таких джерел,
оскiльки Сам Бог був Його Наставником.

Питання, яке ставили Спасителевi пiд час Його служiння,
«Як Вiн знає Писання, хоч не вчився»,4 зовсiм не означало, що
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Iсус не вмiв читати, а те, що Вiн не отримав освiти у школi
рабинiв. I ми можемо здобувати мудрiсть так, як робив Вiн.
Його глибоке знання Святого Письма свiдчить про те, що в
юнi роки Вiн старанно вивчав Слово Боже. Перед Ним вiдкри-
валася велика скарбниця творiння Божого. Той, Хто створив
усе, тепер Сам осягав науку, котру Його ж рука накреслила на
землi, на морi та на небесах. Подалi вiд свiтської марноти, Вiн
черпав знання з природи. Вiн вивчав життя тварин, рослин,
сутнiсть людини. З дитинства Iсус ставив перед Собою одну
мету — бути благословенням для iнших. Усе необхiдне для цьо-
го Вiн знаходив у природi. Вивчаючи тваринний i рослинний
свiти, Вiн знаходив новi шляхи i засоби для поширення iстини.
В усьому побаченому Iсус постiйно знаходив пiдтвердження
Божественної iстини. Притчi, якi Вiн використовував для ви-
кладення Свого вчення, свiдчать про те, наскiльки вiдкритим
був Його дух для впливу природи i як багато духовних повчань
Вiн видобував з оточуючого середовища.

Значення слiв i дiл Божих вiдкривалося для Iсуса, коли Вiн
Сам намагався збагнути сутнiсть речей. Небеснi iстоти прислу-
говували Йому; Його думки й поведiнка були непорочними. З
того часу, як Iсус навчився мислити, Вiн постiйно зростав у
духовнiй благодатi та пiзнаннi iстини.

Кожна дитина може здобувати знання так, як їх здобував
Iсус. Коли ми прагнемо пiзнати нашого Небесного Отця через
Його Слово, наближаються до нас ангели, наш розум укрi-
пляється, характер стає шляхетним i чистим. Ми все бiльше
уподiбнюємося до нашого Спасителя. А коли споглядаємо кра-
су й велич природи, наша любов до Бога зростає. Коли ми[51]
пiзнаємо Його дiла, наш дух сповнюється благоговiнням i ду-
ша одержує натхнення. Спiлкування з Богом тi через молитву
розвиває розумовi та моральнi здiбностi; коли ми зосереджуємо
свої думки на духовних речах, нашi духовнi сили мiцнiють.

Iсус жив у повнiй гармонiї з Богом. Поки Вiн був Дитиною,
то думав i говорив як дитина. Але жодна пляма грiха не спо-
творила в Ньому образ Божий. Однак i Вiн не був вiльний вiд
спокус.

Через свою грiховнiсть мешканцi Назарета стали притчею
во язицех. Про те, якою поганою репутацiєю вони користували-
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ся, свiдчить запитання Нафанаїла: «Хiба може бути з Назарету
щось добре?»5 Iсус жив там, де Його характер мiг бути випро-
бовуваним. Йому необхiдно було постiйно пильнувати, щоб
зберегти Свою чистоту. Вiн вимушений був зносити труднощi,
з якими стикаємося i ми, щоб таким чином стати прикладом
для нас у дитинствi, юностi та зрiлому вiцi.

Сатана був невтомним у своїх спробах погубити Дити-
ну з Назарета. Вiд народження, Iсус перебував пiд охороною
небесних ангелiв, однак усе Його життя було безперервною бо-
ротьбою iз силами темряви. Той факт, що на Землi живе Хтось,
Який залишався вiльним вiд скверни грiха, було образою для
князя темряви, викликаючи в нього невдоволення. Вiн вико-
ристовував усi можливi засоби, щоб заманити Iсуса в пастку.
Жодна земна дитина не буде покликана жити святим життям у
такiй лютiй боротьбi зi спокусами бiльше, нiж наш Спаситель.

Батьки Iсуса були убогi. їхнє iснування залежало вiд щоден-
ної працi. Iсусовi було вiдомо, що таке бiднiсть, самозречення
та нестатки. Це допомагало Йому уберегтися вiд зла. У Його
працелюбному життi не було бездiяльних хвилин, якi ставали б
приманкою для спокуси; не було й безцiльно проведених годин,
якi вiдкривали б дорогу до лихих думок i дiй. Наскiльки це
було можливо, Вiн уникав спокус. Нi користь, нi задоволення,
нi похвала, нi осуд не могли змусити Його вчинити щось лихе
або вiдважитися на лихий вчинок. Вiн володiв мудрiстю для
розпiзнання зла i силою, щоб протистояти йому. [52]

Христос був єдиною безгрiшною Iстотою, Котра будь-коли
жила на Землi, хоча й майже тридцять рокiв перебував серед
зiпсованих мешканцiв Назарета. Це — докiр для тих, хто вважає,
що чистота життя залежить вiд мiсця проживання, багатства
чи благополуччя. Спокуса, бiднiсть, мiнливостi долi — це усе,
що конче необхiдне для формування чистоти й стiйкостi.

Iсус жив у сiм’ї селянина, покiрно й охоче зносячи тягарi ро-
динного життя. Вiн був Повелителем Небес, i ангели з радiстю
виконували Його Слово, але тепер Вiн став слухняним слугою,
люблячим i покiрним сином. Вiн засвоїв ремесло, працюючи
власноруч з Йосифом у столярнiй майстернi. У простому одязi
трудiвника Вiн щодня проходив вулицями маленького мiсте-
чка, коли йшов або повертався додому пiсля Своєї скромної
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працi. Вiн не використовував Власної божественної сили, щоб
зменшити життєвi тягарi або полегшити Свою нелегку працю.

Завдяки працi, яку Iсус виконував у дитинствi та юностi,
Його тiло й розум розвивалися. Вiн не витрачав Своїх фiзи-
чних сил нерозумно, але зберiгав здоров’я, щоб мати змогу
якнайлiпше виконати будь-яку роботу. Iсус був досконалим у
всьому: як у працi, так i в характерi, вправно володiв столярним
iнструментом. Своїм прикладом Вiн учить нас бути старан-
ними, роботу виконувати ретельно i дбайливо, бо тiльки така
праця є почесною. Вправи, завдяки яким руки стають умiлими,
готують молодь нести свою частку життєвих тягарiв, розвива-
ють фiзичну силу i здiбностi. Усi повиннi знаходити для себе
якусь справу, котра приносила б користь i їм, й iншим людям.
Бог призначив працю бути благословенням, i лише старанний
працiвник знаходить справжню радiсть у життi. Схвалення Бо-
же i Його любов спочивають на дiтях та молодi, котрi охоче
виконують свої домашнi обов’язки, допомагаючи батьковi й
матерi в їхнiх щоденних турботах. Такi дiти, навiть залишивши
домiвку, стануть корисними членами суспiльства.

Усе Своє земне життя Iсус щиро й невтомно трудився. Вiн
очiкував багато, тому й брався за багато справ. На початку
Свого служiння Вiн сказав: «Менi належиться виконувати дiла[53]
Того, Хто послав Мене, доки ще день. Надходить нiч, коли
нiхто не зможе нiчого робити».6 Iсус не ухилявся вiд вiдповiд-
альностi й турботи про iнших, як це роблять багато так званих
Його послiдовникiв. Вони слабкi й неефективнi, оскiльки ста-
раються уникнути вiдповiдальностi. Чимало з них володiють
чудовими душевними якостями, але коли їм доводиться зу-
стрiчатися з труднощами чи долати перешкоди, то слабка воля
робить їх безсилими i майже нi на що не здатними. Цiлеспря-
мованiсть i енергiя, непорушнiсть i сила характеру, виявленi у
Христi, мають розвиватись i в нас, котрi виявляються у тих же
обставинах i труднощах, яких зазнав Вiн.

Тодi й ми отримаємо таку ж благодать, яку отримував Вiн.
Упродовж усього Свого земного життя наш Спаситель роз-

дiляв долю убогих. Iз власного досвiду Вiн знав їхнi турботи
й труднощi, а тому мiг потiшати й пiдбадьорювати скромних
трудiвникiв. Тим, котрi правильно розумiють вчення, втiлене в



Дитинство 55

Його життi, нiколи не здаватиметься, що помiж людьми, якi на-
лежать до рiзних класiв суспiльства, потрiбно робити рiзницю
або ж виявляти бiльше шани багатiєвi, нiж достойному гiдностi
бiдняковi.

Iсус завжди звершував Свою працю з радiстю i тактов-
нiстю. Потрiбно багато терпiння й духовностi, щоб втiлити
бiблiйну iстину в щоденне життя; щоб удома й на робочому
мiсцi витримувати напруження повсякденної працi та постiйно
споглядати перед собою славу Божу. Христос i у цьому допо-
магав Своїм ближнiм. Вiн нiколи не був настiльки поглинутий
свiтськими турботами, щоб не мати часу або бажання розмiр-
ковувати про небесне. Iсус часто виявляв радiсть Свого серця
у спiвi псалмiв i небесних гiмнiв. Мешканцi Назарета не раз
чули Його голос, що виголошував хвалу й подяку Боговi. Вiн
спiлкувався з Небом у пiснi, i коли Його товаришi вiдчували
втому, їх пiдбадьорював мелодiйний спiв Iсуса. Його хвала,
здавалося, проганяла геть злих ангелiв i, наче фiмiам, напов-
нювала усе приємними пахощами. Таким чином серця Його
слухачiв переносилися iз земної домiвки до Небесної Вiтчизни.

Iсус був Джерелом цiлющої благодатi для свiту, i впродовж
усiх рокiв усамiтненого життя в Назаретi вона виливалася по [54]
токами спiвчуття й нiжностi. Старi, засмученi та обтяженi грi-
хами люди, дiти з їхнiми невинними забавами, маленькi звiрята
— мешканцi гаїв, терплячi в’ючнi тварини — всi ставали ща-
сливими вiд Його присутностi. Той, Хто Своєю силою керував
свiтами, схилявся над пораненою пташкою, аби допомогти
їй. Нiщо не залишалося поза Його увагою. Вiн був готовий
служити кожному.

Так, зростаючи у премудростi i вiком, Iсус досягав успiхiв
у любовi в Бога i людей. Вiн притягував до Себе усi серця,
виявляючи спiвчуття до кожного, Надiя i мужнiсть, що вихо-
дили вiд Нього, робили Його благословенням у кожнiй оселi.
Не раз у суботу в синагозi Його просили прочитати повчання
iз пророцтв; серця слухачiв радiли, слухаючи знайомi слова зi
Святого Письма, що звучали по-новому.

Однак Iсус уникав усього показного. Протягом усiх рокiв
Свого перебування у Назаретi Вiн нi разу не виявив Своєї
чудодiйної сили. Вiн не прагнув анi високого становища, анi
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звання. Його тихе й просте життя i навiть те, що Святе Пи-
сьмо замовчує про Його раннi роки життя, є для нас вельми
важливим уроком. Чим спокiйнiше i простiше життя дитини,
тим вона вiльнiша вiд штучних збуджень; чим бiльше дитина
перебуває в гармонiї з природою, тим це краще для її фiзичного
i розумового розвитку та духовної сили.

Iсус — наш Приклад. Багато людей з цiкавiстю зупиняють
свiй погляд на Його громадському служiннi, не звертаючи
при цьому уваги на уроки з Його дитинства i юностi. Однак
саме Його життя у рiдному домi є зразком для всiх дiтей i
молодi. Спаситель принизив Себе до убогостi, щоб навчити
нас iстини про те, що ми навiть у найскромнiших умовах
можемо ходити з Богом. Вiн жив, щоб догодити, вшанувати й
прославити Небесного Отця у повсякденних життєвих справах.
Вiн працював, вiддаючи сили скромному ремеслу теслi, що
ледве заробляє на щоденний хлiб. Але Iсус звершував служiння
Боже тодi, коли трудився у майстернi теслi i коли творив чудеса
для багатьох людей. Кожний юнак, котрий наслiдує приклад
вiрностi та послуху, якi Христос виявляв у Своїй скромнiй
домiвцi, може твердо покладатися на слова, сказанi Отцем[55]
про Нього через Святого Духа: «Оце Мiй Слуга, Якого Я
пiдтримую. Мiй Обранець, що Його полюбила душа Моя».7[56]

1Луки 2:40
2Луки 2:52
3Дiї 17:27
4Йоан.7:15
5Йоан.1:46
6Йоан.9:4
7Iсая 42:1



Роздiл 8. Вiдвiдання Єрусалима

(На пiдставi Євангелiя вiд Луки 2:41-51)

Дванадцятирiчний вiк вважався серед юдеїв перехiдним
вiд дитинства до юнацтва. Досягнувши цього вiку, кожний
єврейський хлопчик оголошувався сином закону, а також сином
Божим. Йому надавались особливi можливостi для здобуття
релiгiйної освiти; вiн мiг брати участь у святах i обрядах.
Згiдно з цiєю традицiєю, отрок Iсус вирушив, щоб вiдвiдати
свято Пасхи в Єрусалимi. Як i всi побожнi iзраїльтяни, Йосиф
i Марiя щороку ходили на це торжество, i коли Iсус досяг
вiдповiдного вiку, вони взяли Його iз собою.

Як вiдомо, у юдеїв було три рiчних свята: Пасха, П’ятиде-
сятниця i свято Кучок, коли всi чоловiки Iзраїлю повиннi були
з’являтись перед Господом в Єрусалимi. Але найбiльше людей
збиралося на Пасху. Чимало прибувало i з тих країн, де юдеї
жили в розсiяннi. З усiх куточкiв Палестини збиралася велика
кiлькiсть людей на поклонiння Богу. Дорога з Галiлеї займала
декiлька днiв, i подорожнi з метою спiлкування та бiльшої
безпеки об’єднувались у великi групи. Жiнки й старшi за вiком
люди по стрiмких, кам’янистих дорогах їхали на ослах i волах,
а чоловiки та юнаки йшли пiшки. Зазвичай Пасха припадала на
кiнець березня або початок квiтня, коли вся земля вкривалася
квiтами, а повiтря наповнював пташиний спiв. На всьому шля-
ху подорожнi мали можливiсть бачити пам’ятнi мiсця з iсторiї [57]
Iзраїлю, i батьки розповiдали своїм дiтям про чудеса, якi Бог
у минулому вчинив для Свого народу. Вони звеселяли свою
подорож пiснями i музикою, а коли, нарештi, перед ними

з’являлися єрусалимськi вежi, усi разом об’єднувались у
трiумфальному спiвi:

«Ноги нашi стояли в воротах твоїх, Єрусалиме.
...Нехай буде мир у твоїх мурах,

57
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безпека в палатах твоїх!»1

Пасху почали святкувати на свiтанку iсторiї єврейського на-
роду. В останню нiч їхнього рабства в Єгиптi, коли, здавалось,
нiщо не вказувало на визволення, Бог звелiв їм приготуватися
до негайного звiльнення. Бог попередив фараона про останнiй
суд над єгиптянами i звелiв усiм юдеям зiбратись у своїх домiв-
ках з родинами. Скропивши одвiрки кров’ю заколеного ягняти,
вони мали їсти спечене на вогнi його м’ясо iз прiсним хлiбом
та гiркими травами. Вiн сказав: «А їсти його будете так: стегна
вашi пiдперезанi, взуття ваше на ногах ваших, а палиця ваша в
руцi вашiй, i будете їсти його з поспiхом. Пасха це Господня».2

Опiвночi повмирали усi первороднi в Єгиптi. Тодi фараон зве-
лiв сказати iзраїльтянам: «Устаньте, вийдiть з-посеред народу
мого ...йдiть, служiть Господевi, як ви казали!»3 Юдеї вийшли
з Єгипту вiльним народом. Господь звелiв щороку святкувати
Пасху.

«I станеться, — сказав Вiн, — коли запитають вас вашi сини:
що то за служба ваша, то вiдкажете: це жертва — Пасха для
Господа, що обминув був доми Iзраїлевих синiв в Єгиптi, коли
побивав Єгипет».4 Iсторiя про це чудове визволений повинна
була передаватися iз поколiння в поколiння.

Одразу за днем Пасхи наступало семиденне свято опрiсно-
кiв. На другий день свята приносилися перед Господом першi
плоди урожаю того року та ячмiнний снiп. Усi обряди свята
символiзували служiння Христа. Визволення Iзраїлю з Єгипту
було наочним уроком викуплення, про яке повинна була на-
гадувати Пасха. Заколене ягнятко, прiсний хлiб, снiп першого
врожаю уособлювали Спасителя.

Для бiльшостi людей днiв Христа святкування Пасхи пере-
творилося на формальнiсть. Але яке ж значення воно мало для
Сина Божого![58]

Вперше отрок Iсус бачив храм, священикiв у бiлому одязi,
котрi звершували урочисте служiння. Вiн бачив на жертовнику
закривавлену жертву. Разом з усiма Вiн схилявся у молитвi в
той час, як хмара пахощiв здiймалася до Бога. Вiн був свiдком
обрядiв пасхального богослужiння, що справляло неабиякий
вплив. З кожним днем їхнє значення ставало для нього все
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зрозумiлiшим. Ритуал жертвоприношення, здавалося, мав без-
посереднє вiдношення до Його життя. Новi, до цього часу ще
незвiданi почуття зароджувались у Його душi. Мовчазний, за-
глиблений у роздуми, Вiн, здавалось, вирiшував якусь важливу
проблему. Спасителевi вiдкривалася таємниця Його мiсiї.

Поглинутий роздумами пiсля побаченого, Вiн вiдiйшов вiд
Своїх батькiв. Йому хотiлося побути на самотi. Коли пасхальне
служiння закiнчилося, Iсус усе ще залишався у дворi храму;
навiть пiсля того, як усi прочани покинули Єрусалим, Вiн
зостався один.

Пiд час вiдвiдин Єрусалима земнi батьки Iсуса хотiли пока-
зати Його видатним вчителям Iзраїлю. Вiн хоч i був у всьому
слухняним слову Божому, однак не визнавав рабинських обря-
дiв i звичаїв. Йосиф i Марiя сподiвалися, що Вiн, нарештi,
почне поважати вчених рабинiв i буде стараннiше виконувати
їхнi вимоги. Але у храмi Бог Сам навчав Iсуса, i те, що Вiн
отримав, почав одразу вiддавати iншим.

У той день одне iз примiщень храму було вiдведене пiд
релiгiйне навчання на зразок пророчих шкiл. Тут зiбралися
вiдомi в Iзраїлi рабини зi своїми учнями; сюди ж прийшов
i Iсус. Сидячи бiля нiг таких поважних учених мужiв, Вiн
слухав їхнi повчання. З виглядом шукача мудростi Вiн ставив
запитання учителям стосовно пророцтв i подiй, котрi вказували
на прихiд Месiї.

Iсус справляв враження людини, котра прагне пiзнання Бо-
га. Його запитання спонукували замислитися над глибокими
iстинами, яким не надавали значення, але якi були життєво
важливими для спасiння душ. Кожне Христове запитання не
тiльки викривало обмеженiсть i поверховiсть знань тогочасних
мудрецiв, а й мiстило в собi Божественну науку, вiдкриваючи
iстину в новому свiтлi. Рабини говорили про чудове звели- [59]
чення, яке принесе юдейському народовi прихiд Месiї, але
Iсус нагадав їм пророцтво Iсаї, попросивши пояснити значення
текстiв, якi говорили про страждання i смерть Агнця Божого.

Книжники, в свою чергу, ставили Iсусовi запитання i були
враженi Його вiдповiдями. З покiрнiстю дитини Вiн цитував
слова Писання, вiдкриваючи таку глибину їхнього значення,
про яку вченi мужi навiть не здогадувалися. Якби люди прислу-
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халися тодi до iстин, на котрi Вiн вказував, якi змiни вiдбулися
б у їхньому життi! Пробудився б значний iнтерес до духовних
предметiв, i вже на початку служiння Iсуса багато хто був би
готовий прийняти Його.

Рабини знали, що Iсус не навчався в їхнiх школах, однак
Його розумiння пророцтв значно перевершувало їхнє. У цьому
мислячому хлопчинi з Галiлеї вони бачили того, хто подавав
великi надiї. Вони хотiли б, щоб Вiн став їхнiм учнем, а в
майбутньому — вчителем Iзраїлю. Рабини були готовi зайнятися
Його освiтою, вважаючи, що такий самобутнiй розум мав би
формуватися пiд їхнiм безпосереднiм впливом.

Слова Iсуса зворушили їхнi серця, як не зворушувало жо-
дне слово, сказане iншими людьми. Бог намагався просвiтити
начальникiв Iзраїлю, тому використав єдиний засiб, який ще
мiг справити на них враження. Звичайно, гордiсть не дозволяла
їм погодитися з тим, що й вони можуть у когось учитися. Якби
Iсус справив враження людини, котра хоче навчати їх, вони
вважали б нижче за свою гiднiсть слухати Його. Але рабини
лестили себе думкою, що не Вiн, а вони навчають Його або,
принаймнi, перевiряють Його знання Писань. Юнацька скром-
нiсть i доброзичливiсть Iсуса розвiяли їхнє упередження. Самi
того не усвiдомлюючи, вони вiдкрили свої серця перед Словом
Божим, i Святий Дух промовляв до них.

Книжники не могли не помiтити, що їхнi уявлення стосовно
Месiї не знаходять пiдтвердження у пророцтвi, але вони не
бажали вiдмовитися вiд теорiй, якi тiшили їхнє честолюбство.
Вони не хотiли визнати, що неправильно розумiють Писання,
вчителями якого вважали себе. Вони питали один у одного:
звiдки цей юнак, який нiде не вчився i має такi пiзнання? «I[60]
Свiтло свiтить у темрявi, i темрява Його не огорнула».5

А тим часом Йосиф i Марiя вiдчували велике занепокоє-
ння: залишаючи Єрусалим, вони втратили з поля зору Iсуса,
не здогадуючись про те, що Отрок залишився у мiстi. Край
на той час був густозаселеним, i каравани з Галiлеї були дуже
великими, рухались повiльно. Подружжя вийшло з мiста пiд
час загальної метушнi; у дорозi знайомi та друзi вiдволiкли
їхню увагу, i вони помiтили вiдсутнiсть Iсуса лише тодi, коли
надiйшла нiч. Тiльки зупинившись на вiдпочинок, зауважили,
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як їм не вистачає Його допомоги. Сподiваючись, що Iсус зна-
ходиться у їхньому гуртi, вони були спокiйнi. Незважаючи на
юний вiк Iсуса, вони беззастережно довiряли Йому, знаючи,
що в разi необхiдностi Вiн завжди поспiшить на допомогу,
запобiгаючи їхнiм потребам. Даремно вони розшукували Його
серед знайомих. З жахом тепер пригадали, як Iрод шукав, щоб
знищити Iсуса ще в дитинствi. Важкi передчуття охопили їхнi
серця. Вони гiрко картали себе за неуважнiсть до Сина.

Повернувшись в Єрусалим, батьки продовжували пошуки.
Наступного дня, зайшовши до храму, котрий був переповне-
ний прочанами, вони почули знайомий голос. Так, батьки не
могли помилитися: цей голос вiдрiзнявся вiд iнших — щирий,
серйозний i водночас мелодiйний.

Знайшовши Iсуса у школi рабинiв, вони зрадiли, проте не
могли забути свого розпачу й тривоги. Коли Вiн знову опинився
з ними, мати iз докором сказала: «Дитино, чому Ти нам таке
вчинив? Ось Твiй батько i я, страждаючи, шукали Тебе»?6

«А Вiн їм вiдповiв: Чому ж ви шукали Мене? Хiба ви не
знали, що Менi треба бути при справах Мого Отця?»7 Оскiльки
батьки не зрозумiли Його слiв, Вiн показав їм рукою на небо.
При цьому Його лице освiтилося сяйвом, яке здивувало обох.
Божественнiсть проявилася в людському єствi. Знайшовши
Iсуса в храмi, батьки прислухались до Його розмови з рабинами
i були враженi запитаннями i вiдповiдями Сина. Його слова
пробуджували думки, котрi неможливо було забути. [61]

У запитаннi Iсуса також мiстився урок: «Хiба ви не знали,
що Менi треба бути при справах Мого Отця?» Iсус вже почав
звершувати роботу, заради якої прийшов у свiт, у той час як
Йосиф I Марiя занедбали свої обов’язки. Бог виявив їм велику
честь, довiривши Свого Сина. Святi ангели скеровували шляхи
Йосифа, щоб зберегти життя Iсуса. Вони ж на цiлий день
втратили з поля зору Того, про Кого повиннi були пам’ятати
щохвилини. I коли їхнє хвилювання минуло, вони замiсть того,
щоб картати себе, звинуватили Його.

Цiлком природно, що земнi батьки Iсуса перш за все бачили
в Ньому власну дитину. Вiн щоденно перебував iз ними. Його
життя, здавалось, було подiбне до життя звичайних дiтей, i
їм важко було усвiдомити, що Вiн — Син Божий. Їм загрожу-
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вала небезпека не оцiнити належним чином благословення,
дарованого у зв’язку з присутнiстю Спасителя свiту. Гострий
бiль розлуки з Ним, м’який докiр, який вiдчувався в Його сло-
вах, мали закарбувати в їхнiй свiдомостi святiсть батькiвського
обов’язку.

Вiдповiдаючи на слова матерi, Iсус уперше виявив, що
усвiдомлює Свiй зв’язок з Богом. Перед Його народженням
ангел сказав Марiї: «Вiн буде великим i Сином Всевишнього
буде названий; i дасть Йому Господь Бог престол Його батька
Давида, i довiку царюватиме в домi Якова, i Його царюванню не
буде кiнця!»8 Марiя зберiгала цi слова у своєму серцi, але, хоча
вона й вiрила, що її Син буде Месiєю Iзраїля, однак повнiстю
не розумiла Його мiсiї. I тепер вона так само не зрозумiла Його
слiв, збагнувши лише те, що Iсус вiдмовився вiд спорiднення з
Йосифом i оголосив Своїм Отцем Бога.

У той же час Iсус не заперечував Свого зв’язку iз земними
батьками. З Єрусалима Вiн повернувся разом з ними додому
i допомагав їм у їхнiх трудах. Приховавши в серцi таємницю
Свого покликання, Юнак покiрно чекав, коли настане час Його
служiння. Протягом вiсiмнадцяти рокiв, вiдколи Вiн зрозумiв,
що є Сином Божим, Iсус визнавав узи, котрi зв’язували Його iз
сiм’єю в Назаретi, i виконував обов’язки сина, брата, друга i
громадянина.

Вiдтодi, як Iсусовi в храмi було вiдкрито Його призначен-
ня, Вiн став уникати великих зiбрань народу. Йому захотiлося
тихенько повернутися з Єрусалима в колi лише тих, кому була[62]
вiдома таємниця Його життя. Пасхальним служiнням Бог хотiв
час вiд часу вiдвертати увагу Свого народу вiд земних турбот
i нагадувати їм про чудове визволення їх з Єгипту. Вiн також
бажав, щоб у цьому чинi Його рук народ побачив обiтницю
їхнього звiльнення вiд грiха. Подiбно до того, як кров заколе-
ного ягняти оберiгала оселi Iзраїлю, так i кров Христа мала
спасти їхнi душi. Але вони могли спастися через Христа лише
у тому разi, якщо через вiру зроблять Його життя своїм. Сим-
волiчне служiння тiльки тодi мало сенс, коли воно вказувало
людям на Христа як на особистого Спасителя. Бог намагав-
ся спонукати їх роздумувати про мiсiю Христа, вивчаючи цю
iстину з молитвою. Але коли народ юрбами залишав Єруса-
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лим, збудження, що виникає пiд час подорожi, буденнi розмови
надто часто поглинали всю їхню увагу, а тому служiння, свiд-
ками якого вони були, забувалося. Тому Спаситель не виявляв
бажання до спiлкування.

Повертаючись з Йосифом i Марiєю з Єрусалима, Iсус спо-
дiвався звернути їхню увагу на пророцтва про страждання
Спасителя. Як на Голгофi Вiн хотiв полегшити горе Своєї мате-
рi, так i нинi Вiн думав про неї. Марiя мала стати свiдком Його
передсмертних мук; Iсус хотiв, аби вона зрозумiла Його мiсiю
i укрiпилася, щоб встояти, коли «меч пройде її душу». Подiбно
до того, як нинi Iсуса не було з нею i в горi вона розшукувала
Його протягом трьох днiв, так коли Вiн буде принесений у
Жертву за грiхи свiту, вона знову втратить Сина на три днi. Ко-
ли ж Вiн вийде з гробу, її смуток знову обернеться на радiсть.
Наскiльки легше перенесла б вона страждання, спричиненi
Його смертю, якби тепер зрозумiла Писання, над котрими Вiн
спонукував її замислитись.

Коли б Йосиф i Марiя зосередили свої думки на Боговi
у роздумах i молитвах, вони усвiдомили б виявлене до них
священне довiр’я i не втратили б Iсуса. Через недбалiсть, ви-
явлену протягом одного дня, вони втратили Спасителя, i це
коштувало їм трьох днiв, сповнених тривоги пошукiв. Подiбне
може трапитись i з нами. Пустi розмови, лихослiв’я, нехтуван-
ня молитвою — i ми можемо одного дня втратити Спасителя. [63]
Пiсля цього нам доведеться провести багато днiв у сумних
пошуках, щоб знайти Його знову i повернути втрачений нами
спокiй.

У спiлкуваннi один з одним ми повиннi пильнувати, щоб
не забути про Iсуса i не пiти далi, навiть не помiчаючи, що
Його немає з нами. Коли буваємо настiльки поглинутi нашими
земними справами, що перестаємо думати про Того, в Кому
зосередженi всi нашi надiї на вiчне життя, ми розлучаємося
з Iсусом i з небесними ангелами. Цi святi iстоти не можуть
залишатися там, де присутнiсть Спасителя небажана, а Його
вiдсутнiсть не помiчається. Ось чому так часто трапляється
розчарування серед так званих послiдовникiв Христа.

Чимало людей вiдвiдує богослужiння, знаходячи розраду i
вiдновлення сил у Божому Словi, проте, нехтуючи роздумами
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про духовне, виявленням пильностi й молитвою, вони втрача-
ють Iсуса i стають ще спустошенiшими, нiж до цього. Їм не
раз здається, що Бог надто суворо поводиться з ними. Вони не
усвiдомлюють i не бачать власної вини. Вiдокремлюючи себе
вiд Iсуса, вони позбавляються свiтла Його присутностi.

Було б добре, якби ми щодня проводили одну годину в
роздумах про життя Христа, детально вивчаючи його, змальо-
вуючи в своїй уявi кожний епiзод, i особливо останнi подiї,
пов’язанi з Його перебуванням на Землi. Коли ми будемо таким
чином розмiрковувати про Його велику Жертву заради нас,
наше довiр’я до Нього ставатиме постiйним, а любов — жи-
вою; ми цiлковито сповнимося Його Духом. Якщо бажаємо
врештi-решт бути спасенними, повиннi засвоїти науку каяття i
приниження бiля пiднiжжя хреста.

У наших взаємостосунках ми можемо бути благословенням
один для одного. Якщо ми дiйсно належимо Христовi, то нашi
найкращi думки будуть саме про Нього. Нам буде подобатись
говорити про Нього. I коли розповiдатимемо один одному про
Божу любов, нашi серця будуть пом’якшенi божественним
впливом. Споглядаючи на красу Його характеру, ми будемо
«змiнюватися в той же образ вiд слави на славу».9[64]

[65] 1Псал.122:2,7
2Вих.12:11
3Вих.12:31
4Вих.12:26-27
5Йоан.1:5
6Луки 2:48
7Луки 2:49
8Луки 1:32-33
92Кор.3:18



Роздiл 9. Днi боротьби

З раннiх рокiв свого життя єврейська дитина повинна була
пiдкорятися численним рабинським вимогам. Суворi правила
регламентували кожний крок аж до найменших дрiбниць. Пiд
керiвництвом учителiв iз синагоги юнацтво засвоювало всi тi
незлiченнi постанови, яких правовiрнi iзраїльтяни мали дотри-
муватися. Але Iсус цим не цiкавився. Вiд самого дитинства Вiн
дiяв незалежно вiд законiв рабинiв. Писання Старого Завiту
стали для Нього предметом постiйного дослiдження, i слова
«Так говорить Господь» були завжди на Його вустах.

Спостерiгаючи за життям Свого народу, Вiн дiйшов виснов-
ку, що вимоги, котрi ставить суспiльство, i Божi постанови
постiйно вступають у протирiччя. Люди вiдступали вiд Слова
Божого, звеличуючи при цьому вигаданi ними теорiї.

За традицiєю, вони дотримувалися обрядiв, позбавлених
духовної сили. Служiння перетворилось на низку церемонiй,
а священнi iстини, котрих воно мало б навчати, залишалися
прихованими для вiруючих. Iсус бачив, що у такому, позбав-
леному вiри, служiннi вони не знаходили спокою для душi,
не вiдчували духовної свободи, яку можна отримати, покло-
няючись Боговi в iстинi. Iсус прийшов, аби навчити, в чому
полягає змiст поклонiння Боговi, i не мiг схвалювати сумiш iз
людських вимог i божественних постанов.

Iсус вiдкрито не виступав проти постанов i звичаїв кни-
жникiв, але коли Йому дорiкали за нетрадицiйну поведiнку,
що протирiчила їхнiм звичаям, Вiн завжди пояснював Свої [66]
дiї, посилаючись на Боже Слово. М’який, лагiдний i смирен-
ний у поводженнi, Iсус старався нести радiсть усiм, з ким
Йому доводилося спiлкуватися. Враховуючи Його скромнiсть
i дружелюбнiсть, книжники вважали, що їм легко вдасться
вплинути на Нього. Вони наполягали, щоб Iсус пiдкорився
правилам i традицiям, якi були прийнятi рабинами ще в давнi
часи, але Вiн просив дати пiдтвердження цим переказам у Свя-

65
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тому Письмi. Вiн був готовий прислухатися до кожного слова,
котре виходило з уст Божих, однак не мiг коритися людським
вигадкам. Здавалося, що Iсус знав Писання напам’ять вiд поча-
тку до кiнця; Вiн розкривав їхнє справжнє значення. Рабини
вважали приниженням навчатися вiд дитини, мотивуючи це
тим, що завдяки посадi, яку обiймають, можуть претендувати
на право пояснювати Писання, а Його обов’язок — прийняти
їхнi тлумачення. Їх обурювало те, що Вiн противився їхньому
слову.

Юдейськi вчителi знали, що їхнi традицiї не мають жо-
дного пiдтвердження у Писаннях. Вони усвiдомлювали, що у
духовному мисленнi Iсус значно перевищував їх. I все ж вони
були вкрай невдоволенi, що Iсус не пiдкорявся їхнiм приписам.
Не зумiвши переконати Його, вони шукали Йосифа та Марiю
i скаржилися на Його неслухнянiсть. Пiсля цього Юнаковi
доводилося зносити докори й осуд.

Змалечку Iсус удосконалював Свiй характер, i навiть пова-
га та любов до батькiв не могли примусити Його ухилитися
вiд послуху Божому Слову. «Так написано», — мотивував Iсус
кожний Свiй вчинок, що не узгоджувався iз сiмейними тра-
дицiями. Але тиск рабинiв робив Його життя гiрким. З юних
рокiв Вiн навчався стриманостi, був стiйким i терплячим.

Його названi брати, сини Йосифа, були на боцi рабинiв.
Вони наполягали на дотриманнi традицiй, неначе вони були
вимогами Божими. Людськi постанови брати шанували навiть
вище, анiж Слово Боже; їх страшенно дратувало, що Iсус мiг
так чiтко розрiзняти iстину й неправду. Його беззастережний
послух Законовi Божому вони розцiнювали як впертiсть. Їх ди-
вували знання i мудрiсть, якi виявлялись у вiдповiдях рабинам.
Вони знали, що Iсус не навчався у книжникiв, i водночас важко
було не визнати, що Вiн був їхнiм Учителем. Брати розумiли,[67]
що Вiн значно перевершує їх у планi освiти, однак не усвiдом-
лювали того факту, що Вiн мав доступ до Дерева життя, до
Джерела знань, про котре єврейськi юнаки не мали жодного
уявлення.

Христос не був прихильником вiдособленостi. Фарисеїв
особливо ображало те, що в цьому питаннi Вiн не погоджував-
ся з їхнiми суворими правилами. Iсус бачив, що сфера релiгiї
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вiдмежована вiд суспiльства високими мурами вiдособленостi
як щось надто священне для повсякденного життя. Iсус руйну-
вав цi мури роздiлення. Спiлкуючись з людьми, Вiн не питав,
яку вiру вони сповiдують чи до якої церкви належать. Iсус
виявляв Свою спасительну силу по вiдношенню до всiх, хто
мав потребу в Його допомозi. Вiн не усамiтнювався, не ста-
вав пустельником, щоб таким чином продемонструвати Свою
небесну природу. Спаситель ревно трудився для добра людей.
Христос запроваджував принцип, за яким бiблiйна релiгiя не
вимагає вiдлюдницького умертвiння тiла. Вiн навчав, що чи-
ста неопоганена релiгiя призначена не лише для певних днiв
i особливих випадкiв. Завжди i всюди Христос виявляв живе
зацiкавлення в людях i випромiнював свiтло радостi та благоче-
стя. Усе це було докором для фарисеїв, оскiльки свiдчило, що
суть релiгiї далека вiд самолюбства, а їхнє патологiчне зацiкав-
лення у власнiй вигодi дуже далеке вiд справжнього благочестя.
Такi фактори пробуджували в них вороже ставлення до Iсуса, i
духовнi керiвники нацiї знову i знову намагалися змусити Його
пiдкоритись їхнiм правилам.

Iсус прагнув полегшити будь-яке страждання, з яким зустрi-
чався. У Нього не було багато грошей, щоб роздавати бiдним,
але Вiн часто вiдмовляв Собi в їжi, щоб нагодувати тих, хто
мав бiльшу потребу, нiж Вiн. Iсусовi брати бачили, що Його
авторитет був набагато вищим, нiж їхнiй. Вiн володiв тактов-
нiстю, якої нiхто з них не мав i не бажав мати. Коли вони
зарозумiло поводилися з бiдними, зневаженими душами, Iсус
пiзнiше знаходив цих нещасних, аби потiшити їх словами пiд-
бадьорення. I коли Вiн полегшував їхнi страждання, iстини,
котрих Вiн навчав, асоцiювалися з Його дiлами милосердя i
назавжди залишалися у пам’ятi людей. [68]

Усе це не подобалось Його братам. Вони, як старшi за вi-
ком, вважали, що Iсус мав би коритися їм. Вони звинувачували
Його в зарозумiлостi, у прагненнi поставити себе вище вiд
вчителiв, священикiв i начальникiв народу. Не раз брати на-
вiть погрожували Iсусовi, намагаючись залякати, але Вiн не
зупинявся, у всьому керуючись Писанням.

Разом з тим Iсус любив Своїх братiв, ставлячись до них з
незмiнною добротою, хоча вони продовжували заздрити Йому,
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виявляючи вiдверте невiр’я й презирство. Вони не могли зрозу-
мiти Його поведiнки. В особистостi Iсуса вони вбачали великi
суперечностi. Справа в тому, що Вiн був Сином Божим i водно-
час безпорадною дитиною. Творець свiтiв, Володар усiєї землi,
Вiн залишався убогим. Володiючи досконалою гiднiстю, Вiн не
мав нiчого спiльного з гордiстю i зарозумiлiстю. Вiн не прагнув
земної величi i задовольнявся найскромнiшим становищем. Все
це дратувало Його братiв, котрi не могли збагнути причин Його
незмiнного спокою i витримки за будь-яких обставин. Вони не
знали, що «задля нас Вiн збiднiв, щоб ми збагатились Його
убозтвом».1 Вони також не усвiдомлювали таємницi Його мiсiї,
як i друзi Йова не розумiли причини страждань i приниження
свого приятеля.

Iсус залишався не зрозумiлим братам, оскiльки не був подi-
бний до них. У Нього були iншi iдеали. Орiєнтуючись на людей,
вони вiдвернулися вiд Бога, а тому їхнє життя було позбавле-
не Його сили. Релiгiйнi обряди, яких вони дотримувались, не
могли змiнити характеру. «Бо даєте десятину з м’яти, кропу
й кмину, а занедбали найважливiше в Законi: суд, милосердя
i вiру».2 Приклад Христа був для них постiйною причиною
роздратування. У цьому свiтi Вiн ненавидiв тiльки одне: грiх.
Вiн не мiг без болю дивитися на зло i не вмiв приховати цей
бiль. Контраст мiж формалiстами, якi пiд удаваною побожнi-
стю приховували любов до грiха, та Особистiстю, в Котрiй
завжди переважало прагнення прославити Бога, був вельми
помiтний навiть без особливих зусиль. Оскiльки життя Iсуса
засуджувало зло, Вiн зустрiчав опiр як у колi власної сiм’ї, так
i за її межами. Про Його чеснiсть i безкорисливiсть говорили з
iронiєю; терпiння й доброту розцiнювали як боягузтво.[69]

Христовi довелося зазнати всiєї гiркоти та болю, котрi ви-
падають на долю людства. Траплялися люди, котрi зневажали
Його через обставини, пов’язанi з Його народженням; ще в
дитинствi Йому доводилося зносити їхнi сповненi презирства
погляди та злi насмiшки. Якби Вiн вiдповiв на них хоча б
одним роздратованим словом або поглядом; якби Вiн посту-
пився Своїм братам навiть в одному недоброму вчинку, то
вже не мiг би залишатися досконалим Прикладом i не змiг би
здiйснити План нашого викуплення. Варто Йому було лише
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раз визнати, що грiх можна якимось чином виправдати, тодi
сатана торжествував би, а свiт був би втрачений навiки. Ось
чому спокусник докладав усiх зусиль, аби зробити Його життя
якнайтяжчим i таким чином схилити до грiха.

Однак на кожну спокусу у Христа була тiльки одна вiд-
повiдь: «Так написано». Вiн рiдко коли дорiкав Своїм братам
за недобрi вчинки, але завжди в Нього було для них слово
вiд Бога. Коли Вiн не погоджувався пiдтримати їх у якiйсь
негiднiй справi, вони звинувачували Його в боягузтвi. Але Вiн
вiдповiдав: «Написано». «Страх Господнiй — це мудрiсть, а
вiдступ вiд злого — це розум!»3

Але траплялись люди, котрi шукали Його товариства,
оскiльки вiдчували мир i спокiй у Його присутностi; однак
бiльшiсть уникали, оскiльки Його непорочне життя було для
них докором. Ровесники Iсуса переконували Його дiяти за їхнiм
прикладом. Вiн був кмiтливим i життєрадiсним юнаком, а тому
молодь любила Його товариство i навiть сприймала Його по-
ради й пропозицiї, якi Вiн охоче давав, але їх дратувала Його
сумлiннiсть; чимало з них вважали Його обмеженим i надто
прямолiнiйним. Iсус же терпляче вiдповiдав: «Так написано».
«Як юнаковi зберегти в чистотi стежку свою? Пильнуючи себе
по слову Твоєму... Я в серцi Своїм заховав Твоє слово, щоб
менi не грiшити проти Тебе».4

У Iсуса не раз запитували, чому Вiн такий своєрiдний
та неподiбний до всiх iнших. «Так написано», — вiдповiдав
Вiн, — «Щасливi тi, що їх дорога бездоганна, що ходять за
Законом Господнiм. Щасливi, що Його свiдчення пильнують,
що шукають Його всiм серцем. Вони не чинять беззаконня,
ходять шляхами Його».5 [70]

Коли Його запитували, чому Вiн не бере участi в розвагах
назаретської молодi, Вiн вiдповiдав: «Так написана». «З дороги
свiдчень Твоїх радiю я, як маєтком великим. Про Заповiдi Твої
розмовлятиму i на стежки Твої дивитимусь. Я буду радiти
Твоїми постановами, Слова Твого не забуду!»6

Iсус нiколи не обстоював Своїх прав. Часто Вiн працював
понад силу, тому що був покiрливий i безвiдмовний. Однак це
Його не засмучувало; Вiн нiколи не падав духом, а був вище
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вiд труднощiв i жив, наче зiгрiтий свiтлом Божого лиця. Вiн не
мстив за грубiсть, але терпляче зносив усi образи.

Iсуса знову й знову запитували: чому Ти терпиш, коли з
Тобою так жорстоко поводяться Твої брати? «Написано», —
вiдповiдав Вiн, — «Сину мiй, не забудь ти моєї науки, i нехай
мої Заповiдi стережуть твоє серце, бо примножать для тебе
вони довготу твоїх днiв i рокiв життя та спокою! Милiсть та
правда нехай не залишать тебе, — прив’яжи їх до шиї своєї,
напиши їх на таблицi серця свого,— i знайдеш ти ласку та
добру премудрiсть в очах Бога й людини!»7

З того часу, як земнi батьки знайшли Iсуса в храмi, Його
поведiнка стала для них загадковою. Вiн уникав суперечок, але
Його приклад був для них постiйним уроком. Вiн, здавалося,
жив у iншому свiтi. Син Божий почував Себе щасливим на
самотi з природою i з Богом. Щоразу, коли випадала вiльна
хвилина, Вiн залишав мiсце Своєї працi i йшов у поля, зеленi
долини, гори i лiси, щоб там розмiрковувати про Бога, спiл-
куючись з Ним. Не раз свiтанок заставав Iсуса в усамiтнених
мiсцях, де Вiн перебував у роздумах, молився або дослiджував
Писання. Пiсля таких годин спокою й миру Вiн повертався
додому, аби знову виконувати Свої обов’язки, залишаючись
прикладом терпiння в працi.

Христос любив i поважав Свою матiр. У глибинi серця
Марiя вiрила, що народжена нею свята Дитина — давно очi-
куваний Месiя, але не наважувалася висловлювати свою вiру.
Протягом усього Його земного життя вона подiляла Його стра-
ждання; їй боляче було усвiдомлювати, скiльки випробувань
Йому доводилося зазнати в дитинствi та юностi. Марiї також
довелося чимало пережити, захищаючи свого Сина у тих ви-
падках, коли вважала Його поведiнку правильною. Вона була[71]
впевнена, що сiмейнi стосунки i нiжна материнська опiка —
життєво необхiднi для формування характеру. Сини i дочки
Йосифа знали це i, користуючись її стурбованiстю, намагалися
змусити Iсуса поводитися за нормами їхньої поведiнки.

Марiя часто вмовляла Iсуса пiдкоритися рабинським вка-
зiвкам, але Його неможливо було переконати зрадити Свою
звичку милуватися творивом Бога i полегшувати страждання
людей або безсловесних тварин. Коли священики i вчителi
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вимагали вiд Марiї допомогти їм вплинути на Iсуса, вона дуже
хвилювалась, однак її серце заспокоювалося, коли Iсус виправ-
довував Свою поведiнку, наводячи тексти iз Писання.

Часом її охоплювали сумнiви, адже брати Iсуса не вiрили,
що Вiн посланий Богом, хоча й було безлiч доказiв Його боже-
ственного походження. Вона бачила, як Вiн жертвував Собою
задля добра iнших. Вiд Його присутностi атмосфера в домi
ставала чистiшою, а життя, подiбно до розчини, змiнювало
обличчя суспiльства. Невинний i непорочний, Вiн перебував
серед самовдоволених, грубих i невихованих людей: несправе-
дливих митникiв, легковажних гультяїв, нечестивих самарян,
воїнiв-язичникiв, неосвiчених селян та рiзношерстого натовпу.
Для усiх втомлених людей, змушених нести життєвi тягарi, Вiн
завжди знаходив слова спiвчуття. Вiн дiлив з ними їхнi тру-
днощi, навчаючи урокiв, якi Вiн засвоїв вiд природи, — любовi,
доброти i великодушностi Божої.

Кожного Вiн учив вiдкривати у собi дорогоцiннi таланти,
якi за правильного використання допоможуть набути вiчних
цiнностей. Iсус уникав усякого марнославства i на Власному
прикладi показував, що кожна хвилина життя матиме наслiдки
у вiчностi, а тому її потрiбно цiнувати як скарб, використовую-
чи для святих цiлей. Вiн нiкого не вважав нiкчемою, натомiсть
старався запропонувати кожнiй людинi засоби для спасiння.
У якому б товариствi Йому не доводилося бути, Вiн знахо-
див повчання, доречнi для того часу та обставин. Вiн надихав
надiєю навiть найбiльш зачерствiлi й безнадiйнi душi, запев-
няючи, що й вони можуть стати безгрiшними i непорочними,
розвиваючи у собi характер, гiдний дiтей Божих. Iсус часто
зустрiчав людей, якi потрапили пiд вплив сатани й не мали [72]
сили вирватися iз його тенет. До цих розчарованих, хворих,
спокушуваних i грiшних Iсус звертався зi словами любовi й
спiвчуття, якi вони здатнi були зрозумiти i в яких мали велику
потребу. Зустрiчав Вiн i таких, якi мужньо протистояли князевi
темряви. Вiн пiдбадьорював їх, запевняючи в перемозi, адже
ангели Божi — на їхньому боцi й можуть дарувати їм перемогу.
Всi, кому Вiн таким чином допомагав, переконувалися: перед
ними — Той, Кому можна цiлковито довiритися; Вiн у жодному
разi не видасть таємницi, якою вони подiлилися з Ним.
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Iсус був Лiкарем як тiла, так i душi. Його серце вiдгуку-
валося на кожне страждання, з яким зустрiчався, i кожному
страждальцю Вiн приносив полегшення. Його спiвчутливi, при-
язнi слова дiяли як цiлющий бальзам. Не можна було сказати,
що Вiн звершував чудеса, але зцiляюча сила Любовi виходила
вiд Нього i спочивала на всiх нещасних. Так скромно й нена-
в’язливо Вiн працював для людей iз самого дитинства. Ось
чому, коли Вiн почав Своє громадське служiння, так багато
людей були радi спiлкуватися з Ним.

Однак Iсус у дитинствi, в юностi та зрiлому вiцi залишався
самотнiм. Чистий i праведний, «Вiн топтав чавило, i нiкого
не було поруч з Ним».8 Вiн нiс на Собi важкий тягар вiдпо-
вiдальностi за спасiння людей. Спаситель знав: якщо люди
не здiйснять рiшучої перемiни в своїх принципах i намiрах,
усi загинуть. Ось що гнiтило Його душу, i нiхто не мiг по-
справжньому оцiнити всю величину тягаря, який Вiн взяв на
Себе. Усвiдомлюючи надзвичайну важливiсть поставленої ме-
ти, Вiн спрямовував Свої зусилля на те, щоб бути «Свiтлом
для людства».9[73]

12Кор.8:9
2Матв.23:23
3Йов.28:28
4Псал.119:9,11
5Псал.119:-3
6Псал.119:14-16
7Прип.3:1-4
8Iсая 63:3
9Йоан.1:9



Роздiл 10. Голос волаючого в пустелi

(На пiдставi Євангелiй вiд Луки 1:5-23, 57-80; 3:1-18; Матвiя
3:1-12; Марка 1:1-8)

Предтеча Iсуса Христа походив iз середовища вiрних в
Iзраїлi, котрi з нетерпiнням чекали на прихiд Месiї. Похилого
вiку священик на iм’я Захарiя та його дружина Єлисавета «обоє
були праведнi перед Богом»1, i в їхньому святому життi свiтло
вiри сяяло, як зоря, серед темряви тих днiв. Цiй благочестивiй
парi був обiцяний син, котрий мав бути попередником Господа,
щоб приготувати Йому дорогу.

Захарiя жив у гiрськiй частинi Юдеї, але приходив до Єру-
салима, щоб протягом одного тижня здiйснювати в храмi слу-
жiння за вiдповiдною чергою — двiчi на рiк. «Одного разу, як
вiн... служив перед Богом, за звичаєм священства випало йому
ввiйти до Господнього храму, щоб кадити».2

Вiн стояв перед золотим жертовником у Святинi. Хмара
приємних пахощiв разом iз молитвами Iзраїлю здiймалися пе-
ред Богом, коли Захарiя раптом вiдчув Божественну прису-
тнiсть. «I з’явився йому Господнiй ангел, що стояв праворуч
кадильного жертовника».3 Таке мiсцезнаходження ангела було
знаком особливої милостi, хоча Захарiя не звернув на це уваги.
Вiн багато рокiв молився про пришестя Спасителя, але тепер,
коли Небо послало вiсника оголосити, що на його молитви
ось-ось буде дана вiдповiдь, милiсть Божа видалася йому надто
великою, щоб у це можна було повiрити. Вiн був сповнений
страху i самоосудження. [74]

Але вiн почув слова радiсного привiтання: «Не бiйся, Заха-
рiє, бо почута твоя молитва! Твоя дружина Єлисавета народить
тобi сина, i дасиш йому iм’я Йоан. I буде тобi радiсть та потiха,
i багато хто зрадiє з йог народження. Бо вiн буде великим перед
Господом; нi вина, нi п’янкого напою не питиме; i наповниться
Духом Святим ще з утроби своєї матерi. I наверне вiн багатьох

73
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iзраїльських синiв до їхнього Господа Бога; i вiн iтиме перед
Ним у дусi та силi Iллi, щоб навернути серця батькiв до дi-
тей, а непокiрних — до мудростi праведних, аби приготувати
Господевi пiдготовлений народ. I промовив Захарiя до ангела:
З чого я про це дiзнаюся? Адже я старий, та й дружина моя
зiстаришся в днях своїх».4

Захарiя пам’ятав, що й Авраамовi був даний син в його
похилому вiцi, оскiльки вiн повiрив Тому, Хто обiцяв. Але в цю
мить лiтнiй священик думав про людську слабкiсть, забуваючи
про те, що Бог завжди здатний виконати те, що обiцяв. Який
же бачимо контраст мiж невiр’ям Захарiї та простодушною,
дитячою вiрою Марiї! Дiва iз Назарета на чудову вiстку ангела
просто вiдповiла: «Ось, я раба Господня, хай буде менi за
словом твоїм!»5

Народження сина Захарiї, як i народження Авраамового
сина, i Сина Марiї, повинно навчити нас великої духовної iсти-
ни, котру ми так повiльно засвоюємо i дуже легко забуваємо.
Самi ми не можемо зробити нiчого доброго, однак те, що нам
непiдвладне, буде звершене силою Божою у кожнiй смиреннiй
i вiруючiй душi. Саме по вiрi було дане «дитя обiтницi». Вiрою
зароджується духовне життя, i ми стаємо здатними чинити дiла
праведностi.

На запитання Захарiї ангел вiдповiв: «Я, Гавриїл, що стою
перед Богом; мене послано говорити з тобою i благовiстити
тобi це»6. П’ятсот рокiв тому цей самий Гавриїл сповiстив
Даниїловi пророчий перiод, який простягався до приходу Хри-
ста; усвiдомлення того, що наближається кiнець цього перiоду,
спонукало Захарiю молитися про пришестя Месiї. Тепер вi-
сник, через котрого було дане це пророцтво, з’явився, щоб
проголосити його виконання.

Слова ангела «Я, Гавриїл, що стою перед Богом...» свiдчили
про його високе становище у небесних дворах. Прийшовши[75]
з вiсткою до Даниїла, вiн сказав: «I нема нiкого, хто змiцнив
би мене... окрiм вашого князя Михаїла»,7 Як вiдомо, тут йде-
ться про Христа. Спаситель згадував про Гавриїла i в книзi
Вiдкриття: «...пославши через Свого ангела Своєму рабовi...»8

А Йоановi ангел пояснив: «Я спiвпрацiвник твiй i твоїх братiв
— пророкiв».9 Яка ж це чудова думка: ангел, котрий, за своїм
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становищем, посiдає друге мiсце пiсля Сина Божого, обраний
для того, щоб вiдкривати грiшним людям намiри Божi!

Захарiя висловив сумнiв щодо слiв ангела, i через це не
мiг розмовляти аж до часу їх сповнення. «I ось ти будеш
мовчати, — сказав ангел, — i не зможеш говорити до того дня,
поки це збудеться, — за те, що ти не повiрив моїм словам, якi
сповняться свого часу!»10 В обов’язки священика, який по черзi
виконував служiння, входило молитися за прощення грiхiв
народу, а також за пришестя Месiї, та коли Захарiя спробував
це зробити, вiн не змiг вимовити жодного слова. Вийшовши,
щоб благословити людей, «вiн говорив їм знаками й залишався
нiмим».11 Народ довго чекав i вже почав побоюватися, чи не
спiткало Захарiю Боже покарання. Але коли вiн вийшов зi
святинi, його обличчя сяяло вiд слави Божої, i всi присутнi
«зрозумiли, що вiн бачив видiння в храмi». Захарiя пояснив їм
знаками, що бачив i чув. «I коли закiнчилися днi його служiння,
вiн пiшов до свого дому».12

Пiсля народження обiтованого сина язик батька був розв’я-
заний, «i вiн став говорити, благословляючи Бога».13 I страх
охопив усiх їхнiх сусiдiв... Люди розповiдали одне одному
про цю подiю, запитуючи: «Ким то буде дитина оця?..» А все
це сталося тому, щоб привернути увагу народу до близького
приходу Месiї, Котрому Йоан покликаний був приготувати
дорогу.

Святий Дух спочивав на Захарiї, i вiн передбачив мiсiю
свого сина, говорячи:

«„I ти, дитино, будеш названа пророком Всевишнього, бо
йтимеш перед Господом, щоб приготувати Йому дорогу; щоб
дати пiзнати Його народовi спасiння через прощення їхнiх грi-
хiв; щоб через превелике милосердя нашого Бога, в якому нас
вiдвiдає Схiд з висоти, освiтити тих, що перебувають у темрявi
та смертнiй тiнi, та спрямувати нашi ноги на дорогу миру!“ А [76]
дитина росла й мiцнiла духом, перебуваючи в пустинях до дня
свого з’явлення перед Iзраїлем».14 Ще до народження Йоана
ангел сказав: «Вiн буде великим перед Господом, нi вина, нi
п’янкого напою не питиме i наповниться Духом Святим»4 Бог
покликав сина Захарiї до великої роботи — найбiльшої, яка
коли-небудь була довiрена людям. Щоб виконати цю роботу,
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вiн повинен був спiвпрацювати з Господом, постiйно слухаючи
вказiвок ангела, щоб Дух Божий не залишив його.

Йоан мав стати вiсником Єгови — нести людям Боже свi-
тло, змiнюючи напрямок їхнiх думок. Вiн мав закарбувати у
людськiй свiдомостi святiсть Божих вимог, переконуючи їх у
тому, що вони потребують Його досконалої праведностi. Такий
вiсник i сам мав бути святим — храмом перебуваючого в ньому
Божого Духа. Щоб виконати покладену на нього мiсiю, вiн мав
бути фiзично здоровим, володiти свiтлим розумом i духовною
силою. Вiн повинен був умiти керувати своїми пристрастя-
ми, навчитися так володiти собою, щоб всупереч будь-яким
обставинам стояти твердо, немов скеля в пустелi.

За днiв Йоана Хрестителя жадоба до збагачення i потяг
до розкошi та хизування захлеснули свiт. Чуттєвi насолоди,
зажерливiсть i пияцтво призводили до фiзичних хвороб i виро-
дження людства, притуплюючи духовний зiр i послаблюючи
опiр грiховi. Йоан був покликаний стати реформатором. Його
помiрковане життя, простий одяг мали стати докором його
сучасникам, якi вдавалися до непомiрностей. Через це батькам
Йоана були данi настанови — наука помiркованостi, проголо-
шена ангелом з небесного престолу.

У дитячому та юнацькому вiцi особистiсть найбiльш
сприйнятлива; у цей перiод потрiбно вчити дiтей самовла-
дання. Бiля домашнього вогнища, в родинному колi на дитину
поширюється вплив, наслiдки якого вiдлунням вiдчуються у
вiчностi. Звички, набутi в раннi роки життя, вiдiграють значно
бiльшу роль, нiж навiть природнi обдаровання, у тому, перемо-
же чи програє людина в життєвiй боротьбi. Юнiсть — це час
засiву. Вона визначає, якими будуть жнива в цьому життi й у
життi прийдешньому.[77]

Пророк Йоан повинен був «навернути серця батькiв до дi-
тей, а непокiрних — до мудростi праведних, щоб приготувати
Господевi пiдготовлений народ».4 Готуючи дорогу для Першого
приходу Христа, Йоан уособлює тих, хто має готувати свiт до
Другого пришестя Господа. Свiт потурає своїм бажанням, вiн
багатий на вигадки та хибнi погляди. Зростає число пасток, з
допомогою яких сатана губить душi. Всi, хто бажає звершувати
освячення в страху Божому, повиннi навчитися помiркованостi
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та самовладання. Пристрастi та бажання мають пiдпорядку-
ватися вищим силам розуму. Для осягнення розумової сили i
духовної проникливостi, завдяки котрим ми здатнi розумiти i
втiлювати у життя священнi iстини Божого Слова, вкрай необ-
хiдна самодисциплiна. З цiєї причини помiрнiсть має неабияке
значення в процесi приготування до Другого пришестя Христа.

Було б цiлком природно, якби для виконання священицько-
го служiння син Захарiї почав здобув iти вiдповiдну освiту.
Але навчання в школi рабинiв зробило б його непридатним
для призначеної Богом мiсiї. Бог не послав його до вчителiв-
богословiв, аби вони навчили його тлумачити Святе Письмо.
Вiн покликав його в пустелю, щоб вiн учився вiд природи i
Бога-Творця

Йоан знайшов собi оселю в усамiтненому мiсцi — краї без-
людних пагорбiв, диких ущелин i гiрських печер. Це було його
власним вибором — вiдмовитися вiд задоволень i розкошiв жи-
ття заради суворих випробувань у пустелi. Пустеля — iдеальне
середовище для формування звичок простоти i самозречення.
Iзольований вiд впливу свiту, вiн мiг засвоювати уроки при-
роди, Одкровення i та Провидiння. Богобоязливi батьки часто
повторювали Йоановi слова, сказанi колись ангелом до Захарiї.
З дитинства вiн знав про своє покликання i всiм серцем вiдгу-
кнувся на святий поклик. Самотнiсть пустелi була для нього
бажаним порятунком вiд суспiльства, майже наскрiзь пройня-
того пiдозрою, невiр’ям i нечистотою. У боротьбi зi спокусою
Йоан не покладався на власнi сили, а тому постiйно уникав
контакту з грiхом, аби не втратити вiдчуття його надзвичайної
огидностi. [78]

Як назорей, посвячений Боговi вiд народження, вiн дав обi-
тницю служити протягом усього життя Господевi. Вiн носив
одяг древнiх пророкiв — з верблюжої вовни, пiдперезуючись
шкiряним поясом, а харчувався «сараною та польовим ме-
дом»,15 що знаходив у пустелi; пив чисту воду iз гiрських
джерел.

Однак життя Йоана не протiкало в бездiяльностi, аскети-
чному вiдчуженнi, егоїстичнiй замкнутостi. Час вiд часу вiн
зустрiчався з людьми i завжди з неослабним iнтересом спо-
стерiгав за всiм, що вiдбувалось у свiтi. Просвiчений Боже-
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ственним Духом, вiн вивчав характери людей, щоб визначити,
у який спосiб можна було б донести до їхнiх сердець Небесну
вiстку. Вiн вiдчував тягар вiдповiдальностi за доручену справу.
На самотi в роздумах i молитвi вiн старався приготувати свою
душу для найвагомiшої справи свого життя.

Але навiть у пустелi Йоан не був вiльний вiд спокус. Хоча
вiн робив усе можливе, щоб позбавити сатану всякого доступу
до себе, однак спокусник продовжував напосiдати на нього. Та
його духовне бачення залишалось чистим; вiн виховав у собi
твердий i рiшучий характер, тому за допомогою Святого Духа
мiг розпiзнавати наближення сатани i протидiяти його силi.

Пустеля стала для Йоана i школою, i святинею. Подiбно до
Мойсея в Мадiамських горах, оточений доказами Його сили,
вiн тут знаходив сховище у Боговi. Йому не судилося, подi-
бно до великого вождя Iзраїлю, перебувати серед урочистої
тишi величних гiр, але там, за Йорданом, вiн бачив верхiвки
Моабських гiр, якi свiдчили про Того, Котрий поставив гори i
пiдперезав їх силою Своєю. Похмурi, позбавленi життя, пейза-
жi пустелi були живою iлюстрацiєю духовного стану Iзраїлю.
Родючий Господнiй виноградник перетворився на безплiдну
пустку. Але небо над пустелею залишалося ясним i прекра-
сним. Хмари, що збиралися на небi, вiщуючи грозу, обрамляла
райдуга обiтницi. Так i над Iзраїлем, який вельми деграду-
вав, сяяла обiцяна слава царства Месiї. Над хмарами гнiву
розкинулася веселка Його Заповiту милостi.[79]

Самотнiй, Йоан тихими ночами пригадував обiтницю, дану
Богом Авраамовi щодо його потомства, яке буде таким чи-
сленним, як зорi на небi. Свiтанок, який вкривав позолотою
верхiвки Моабських гiр, свiдчив про Того, Котрий, «немов
свiтло поранку безхмарного, коли сходить сонце».16 А в сяй-
вi полудня вiн бачив усю Його велич, «коли з’явиться слава
Господня i все творiння побачить її».17

З благоговiнням i захопленням вiн шукав у книжних су-
воях пророцтв об’явлення приходу Месiї — Насiння, Котре
розчавить голову змiя,18 — Примирителя, Який з’явиться, перш
нiж цар перестане царювати на престолi Давида. Тепер надi-
йшов той час. У палацi на горi Сiон сидiв римський правитель.
Згiдно з незмiнним Божим словом, вже народився Христос.
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Натхненнi пророцтва Iсаї про славу Месiї Йоан вивчав
вдень i вночi. Галузка вiд кореня Єсеєвого, Цар правди, Котрий
«буде по правдi оголошувати присуд для бiдних у країнi»,
стане «немов захист у негоду, мов тiнь високої скелi в землi
безводнiй...» Iзраїль бiльше не буде називатися «покинутий»,
а його земля — «пустеля». Господь називатиме його «Моя
у нiй утiха», а його землю «замiжня...»19 Серце самотнього
пустельника наповнювалося передчуттям цих славних подiй.

Йоан дивився на Царя в Його красi, забуваючи про себе.
Споглядав на велич святостi — i вiдчував себе нiкчемним та
недосконалим. Як посланець Неба, вiн був готовий безстрашно
йти до людей, тому що доручив себе волi Всевишнього. Тепер
вiн мiг смiливо з’являтись перед монархами Землi, оскiльки
низько схилявся перед Царем царiв.

Йоан не повнiстю розумiв сутнiсть Царства Месiї. Вiн жа-
дав звiльнення Iзраїлю вiд нацiонального гноблення, i тому
пришестя Царя праведностi та становлення Iзраїлю як святого
народу стало його великою надiєю. Йоан думав, що саме так
повинно виповнитися пророцтво, дане при його народженнi:

«Вiн пригадав Свiй святий Заповiт, щоб ми визволились iз
руки ворогiв, служили безстрашно Йому у святостi й праве-
дностi перед Ним по всi днi життя нашого».20 [80]

Йоан бачив свiй народ ошуканим, заслiпленим самовдово-
ленням, сплячим у своїх грiхах. Вiн бажав пробудити його до
святого життя. Дана йому Богом вiстка повинна була пiдняти їх
з летаргiчного сну, змусити затремтiти вiд усвiдомлення своєї
великої грiховностi. Щоб насiння Євангелiя могло прорости у
серцях, треба було зорати грунт. Перш нiж шукати зцiлення в
Iсусi, в них мало пробудитися вiдчуття небезпеки грiха.

Бог посилає Своїх вiсникiв не для того, щоб вони лестили
грiшниковi. Вiн не має намiру заспокоїти їх, залишаючи в станi
уявної безпеки, що загрожує загибеллю. Вiн кладе тяжкий тягар
на сумлiння беззаконника i пронизує душу стрiлами осудження.
Ангели-служителi вiдкривають людинi страшнi суди Божi, аби
вона глибше вiдчула свою потребу, що спонукало б запитати:
«Що менi робити, щоб спастися?» Тодi рука, котра упокорила
її аж до пороху, пiдiйме того, хто кається. Голос, Який докоряв
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за грiх i соромив гордiсть та честолюбство, з любов’ю скаже:
«Що ти хочеш, щоб Я зробив для тебе?»21

Коли Йоан розпочав своє служiння, в народi панував дух
бунтарства i незадоволення, що загрожувало повстанням. Пiсля
усунення Архелая Юдея опинилась пiд безпосереднiм правлi-
нням Риму. Тиранiя i здирство римських правителiв, а також
рiшучi намiри насадити язичницькi символи i звичаї призвели
до заколоту, який незабаром було потоплено в кровi тисяч вiд-
важних синiв Iзраїлю. Усе це посилювало ненависть народу до
Риму i змiцнювало бажання звiльнитися вiд його влади.

У розпалi такого розбрату i боротьби пролунав з пустелi
приголомшливий i суворий, але разом з тим повний надiї го-
лос: «Покайтесь, бо наблизилось Царство Небесне!»22 Нова
i незвичайна сила цього голосу зворушила народ. Пророки
провiщали прихiд Христа як подiю вiддаленого майбутнього;
тепер же проголошувалось, що вiн є близьким. Дивний вигляд
Йоана нагадував стародавнiх пророкiв. Своєю поведiнкою й
одягом вiн був подiбний до пророка Iллi. У дусi та силi Iллi
вiн викривав розбещенiсть народу i докоряв за поширенi того
часу грiхи. Його слова були простими й водно- час гострими[81]
та переконливими. Чимало людей вiрили, що вiн — один iз про-
рокiв, якi повстали з мертвих. Увесь народ був стривожений.
Натовпи людей стiкалися в пустелю.

Йоан сповiщав прихiд Месiї, закликаючи народ до покаян-
ня. На знак очищення вiд грiхiв вiн хрестив їх у водах Йордану.
З допомогою цього важливого символу вiн показував, що люди,
котрi претендували на звання вибраного народу Божого, були
опоганенi грiхом, а тому без очищення серця й життя вони не
можуть мати частки в Царствi Месiї.

Князi та рабини, воїни, митники й селяни — усi приходили
послухати пророка. На деякий час серйозне попередження вiд
Бога стривожило їх. Багато хто каявся i приймав хрещення. Лю-
ди всiх верств суспiльства пiдкорювалися вимогам Хрестителя,
бажаючи прилучитися до Царства, про котре вiн проповiдував.

Приходило багато книжникiв та фарисеїв, визнаючи свої
грiхи та бажаючи охреститись. Вони вважали себе кращими
за iнших людей i всiляко пiдтримували в народi високу думку
про свою побожнiсть. Тепер же таємниця їхнього грiховного
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життя ставала очевидною. Але Дух Святий вiдкривав Йоановi,
що багато iз присутнiх людей по-справжньому не усвiдомили
своєї грiховностi. Вони були просто пристосуванцями. В ролi
друзiв пророка вони сподiвалися здобути ласку в майбутнього
Царя. Приймаючи хрещення вiд такого молодого i популярного
вчителя, вони розраховували на посилення свого впливу серед
народу.

Йоан зустрiчав їх рiзким запитанням: «Порiддя гадюче, хто
пiдказав вам утiкати вiд майбутнього гнiву? Отож, принесiть
плiд, гiдний покаяння, i не пробуйте говорити: Маємо батька
Авраама. Бо кажу вам, що Бог може з цього камiння пробудити
дiтей Авраамовi».23

Юдеї неправильно тлумачили обiтницю Божу про Його вi-
чну прихильнiсть до Iзраїлю. «Так, говорить Господь, Який
дав сонце, щоби вдень свiтило, мiсяць i зорi, щоби вночi свiти-
ли, який пiдiймає море, аж ревуть його хвилi, — Господь сил
Його iм’я: Якщо закони цi колись передi Мною захитаються,
— говорить Господь, — тодi потомки Iзраїля перестануть бу-
ти передi Мною народом повiки. Так говорить Господь: Коли [82]
можна вимiряти вгорi небо або дослiдити внизу основи землi,
то й Я вiдкину цiле потомство Iзраїля за все те, що зробили,
— говорить Господь».24 Юдеї вважали, що походження вiд Ав-
раама дає їм право на цю обiтницю. Але вони випустили з
уваги умови, котрi визначив Бог. Перш нiж дати цю обiтницю,
Вiн сказав: «Дам Закона Свого у їхнє нутро i на їхньому серцi
його напишу, i Я стану їхнiм Богом, вони ж Моїм народом...
бо їхню провину прощу, i не буду вже згадувати їм грiха!»25

Прихильнiсть Божа гарантована людям, у серцях яких запи-
саний Його Закон. Вони — одне з Ним. Але юдеї вiдокремились
вiд Бога. Внаслiдок своїх грiхiв вони страждали вiд Його судiв.
З цiєї причини вони опинились у рабствi язичницького народу.
Їхнiй розум був затьмарений беззаконням, а оскiльки в мину-
лому Бог виявляв до них велику милiсть, вони виправдовували
цим свої грiхи. Цi люди тiшили себе думкою, що вони кращi
за iнших i мають право на Його благословення.

«Усе це написано нам на науку — тим, котрi досягли остан-
нiх вiкiв».26 Як же часто ми неправильно витлумачуємо бла-
гословення Божi i лестимо себе думкою, що заслужили Його
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прихильнiсть якоюсь чеснотою! Але Бог у такому разi не може
вчинити для нас того, що бажає. Його дари використовуються
для самовдоволення, а нашi серця стають запеклими в невiр’ї i
грiхах.

Йоан докоряв iзраїльським учителям, доводячи, що їхнi
гордiсть, егоїзм i жорстокiсть уподобили їх до «порiддя га-
дючого», зробили смертельним прокляттям для народу, а не
дiтьми праведного й слухняного Авраама. I хоча цi люди отри-
мали свiтло вiд Бога, вони були гiршими за язичникiв, до яких
ставилися з такою зверхнiстю. Вони забули скелю, iз котрої
були висiченi, i яму, iз котрої їх витягли. У здiйсненнi Свого
намiру Бог нi вiд кого не був залежний. Як Свого часу Вiн
покликав Авраама iз язичницького середовища, так само Вiн
мiг покликати й iнших на Своє служiння. I хоча їхнi серця
здаються такими ж мертвими, як камiння пустелi, Його Дух
може оживити їх для виконання Божої волi, здiйснюючи в них
Свою обiтницю.[83]

«Сокира, — говорить пророк, — вже лежить бiля корiння
дерев: усяке дерево, яке не приносить доброго плоду, зрубують
i кидають у вогонь».27 Цiннiсть дерева визначається не його
назвою, а плодами. Якщо плоди недобрi, то назва не врятує
дерева вiд знищення. Йоан оголосив юдеям, що репутацiя
перед Богом визначатиметься їхнiм характером i життям. Саме
ж визнання вiри є даремною справою. Якщо їхнє життя i
характер не узгоджувалися iз Законом Божим, вони не могли
бути Його народом.

Слова Йоана, що спонукували слухачiв дослiджувати свої
серця, переконували їх у власнiй грiховностi. Тому вони при-
ходили до нього iз запитанням: «Що нам робити?» Йоан вiд-
повiдав: «У кого двi сорочки, нехай дасть неiмущому, а хто
має поживу, нехай робить так само».28 Митникiв вiн наставляв
уникати несправедливостi, а воїнiв — не чинити насильства.

Кожний, хто бажає стати пiдданим Царства Христового,
-- навчав вiн, — повинен засвiдчити про це своєю вiрою й по-
каянням. В цьому разi виявлятимуться такi якостi, як доброта,
чеснiсть i вiрнiсть. Вони служитимуть нужденним i прино-
ситимуть свої дари Боговi. Вони рятуватимуть беззахисних i
подаватимуть iншим приклад доброчесностi й спiвчуття. Таким
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чином послiдовники Христа свiдчитимуть про перетворюю-
чу силу Святого Духа. У своєму повсякденному життi вони
виявлятимуть справедливiсть, милосердя i Божу любов. Якщо
ж так не станеться, то вони уподiбняться до полови, яку буде
вкинуто у вогонь.

«Я хрещу вас у водi на покаяння, — проголошував Йоан,
— а Той, Хто прийде пiсля мене, сильнiший за мене: Йому я
недостойний взуття нести; Вiн вас хреститиме Духом Святим i
вогнем».29 Пророк Iсая сповiстив, що Господь очистить Свiй
народ вiд беззаконня «духом суду та духом вогню». Господь
так промовляв до Iзраїля: «I на тебе Я руку Свою оберну, i роз-
топлю в горнилi твою жужель та вiддiлю все оливо вiд тебе».30

По вiдношенню до грiха «Бог наш — то нищiвний вогонь».31

В усiх, хто пiдкоряється Його силi, Дух Божий знищує грiх.
Якщо ж люди мiцно тримаються грiха, вони стають одне з
ним. Тодi слава Божа, що знищує грiх, знищить i їх. Якiв пiсля [84]
нiчної боротьби з Ангелом вигукнув: «Я бачив Бога лицем у
лице, та збереглася душа моя».32 Якiв, котрий вчинив тяжкий
грiх по вiдношенню до Iсава, розкаявся. Його провина була
прощена, а грiх очищений, тому вiн змiг витримати об’явлення
Божої присутностi. Вiдомо, що коли люди приходили до Бога,
свiдомо плекаючи в собi зло, вони були знищенi. При Друго-
му пришестi Христа нечестивi будуть вигубленi «Духом уст
(Його)» i знищенi «з’явленням приходу (Його)».33 Сяйво Божої
слави, котре дає життя праведниковi, знищить беззаконника.

У днi Йоана Хрестителя Христос мав з’явитися, аби явити
свiтовi характер Бога. Вже сама Його присутнiсть мала вiдкри-
ти людям їхнiй грiх. Лише тi, котрi побажали очиститися вiд
грiха, зможуть спiлкуватися з Ним. Тiльки чистi серцем могли
перебувати в Його присутностi.

Так Йоан Хреститель принiс Iзраїлевi Божу вiстку. Чимало
людей прислухалися до його повчань. Вони були готовi жер-
твувати всiм задля послуху. Численнi натовпи йшли слiдом за
новим учителем з мiсця на мiсце, вiрячи, що саме вiн є Месiєю.
Але Йоан, зауважуючи до себе симпатiї народу, використовував
будь-яку нагоду, щоб спрямувати їхнiй погляд на Того, Котрий
мав прийти. [85]

[86]
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Роздiл 11. Хрещення

(На пiдставi Євангелiй вiд Матв.3:13-17; Марк.1:9-11; Луки
3:21-22)

Звiстка про з’явлення пророка в пустелi та про його чудовi
проповiдi поширилася по всiй Галiлеї. Вона досягла найвiдда-
ленiших гiрських мiстечок i селиш рибалок на узбережжi моря,
знайшла палкий вiдгук у простих i щирих серцях. Досягла
вона й майстернi Йосифа в Назаретi. Iсус сприйняв її як заклик
залишити Свою дотеперiшню щоденну роботу. Вiн попрощався
зi Своєю матiр’ю i, за прикладом своїх землякiв, вирушив до
Йордану.

Iсус i Йоан Хреститель фактично були двоюрiдними бра-
тами; обставини їхнього народження були також вельми подi-
бними. Однак особисто вони не були знайомi один з одним.
Життя Iсуса проходило в Назаретi, в Галiлеї, а Йоанове — у
Юдейськiй пустелi. Обидва жили усамiтнено, хоча й у рiзному
оточеннi, i жодного разу не зустрiчалися один з одним. Такою
була воля Провидiння. Не повинно було бути нiякого приводу
думати про те, що вони заздалегiдь домовилися пiдтримувати
один одного.

Йоану були вiдомi подiї, що ознаменували народження Iсу-
са. Вiн чув про вiдвiдання Iсусом Єрусалима в дитинствi i що
трапилось у школi рабинiв. Вiн знав про Його непорочне життя
i вiрив, що то був Месiя, однак не мав жодного пiдтвердження
своєї вiри. Той факт, що про Iсуса стiльки рокiв нiхто нiчого не
знав i Вiн нiчим не виявляв Свого покликання, давало Йоановi
привiд для сумнiву, чи Iсус насправдi був обiтованим Месiєю. [87]
Проте Хреститель продовжував чекати, довiряючи Боговi, що в
призначений Ним час усе стане зрозумiлим. Йому було вiдкри-
то, що Месiя обов’язково прийде до нього, аби охреститися, i
що йому буде даний знак божественного походження. Таким
чином, вiн зможе представити Христа людям.
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Коли ж Iсус прийшов, щоб охреститися, Йоан побачив у
Ньому таку чистоту характеру, якої до цього часу не бачив
у жоднiй людинi. Вже сама Його присутнiсть освячувала все
навколо i викликала благоговiння. Серед численного натовпу
людей, якi збиралися навколо нього бiля Йордану, Йоан чув
про злочини i зустрiчав душi, пригнiченi тягарем численних
грiхiв. Але з людиною, вiд якої походила б божественна сила,
вiн ще нiколи не зустрiчався. Все це вiдповiдало одкровен-
ню, котре Йоан отримав про Месiю, однак вiн не наважувався
виконати прохання Iсуса. Як вiн, грiшник, мiг хрестити Безгрi-
шного? I чому Той, Котрий не мав потреби в покаяннi, прийшов
звершувати обряд, який символiзує очищення грiшника?

Коли Iсус просив охрестити Його, Йоан вiдмовився, вигу-
кнувши: «Це менi потрiбно вiд Тебе хреститися, а Ти йдеш
до мене? Вiдповiдаючи, Iсус сказав йому: Облиш тепер, бо
так належить нам виконати усю правду».1 Йоан поступився
проханню, вони зайшли у води Йордану, i хреститель занурив
Iсуса у воду. «А охрестившись, Iсус вiдразу вийшов з води. I
ось вiдчинишся Йому Небеса, i Вiн побачив Духа Божого, що
спускався, як голуб, та сходив на Нього».2

Iсус прийняв хрещення не на знак покаяння у власних
грiхах. Вiн ототожнив Себе з грiшниками, здiйснюючи те, що
повиннi здiйснювати ми, i пройти шляхом, яким маємо йти ми.
Його життя пiсля хрещення, сповнене страждань i терпiння,
також є прикладом для нас.

Вийшовши з води, Iсус на березi став навколiшки i молився.
Перед Ним вiдкривався новий, найважливiший етап Його жит-
тя. Тепер Вiн виходив на широку арену громадського служiння,
ставав на шлях боротьби, що триватиме протягом усього життя
на Землi. Хоч Вiн i був Князем миру, Його прихiд ознамену-
вався початком боротьби. Царство яке Вiн прийшов заснувати,[88]
було зовсiм не таким, якого очiкували юдеї. На Того, Котрий
дав Iзраїлевi релiгiйнi та громадянськi закони, будуть дивитися
як на ворога i руйнiвника цих законiв. Той, Хто проголосив
Закон на Синаї, буде осуджений як його порушник. Той, Хто
прийшов знищити владу сатани, буде названий Вельзевулом.
Не було нiкого на Землi, хто досконало розумiв би Його; Своє
служiння Вiн мав звершувати один. Протягом усього життя
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Спасителя на Землi нi Його матiр, нi брати не усвiдомлювали
значення Його мiсiї. Навiть учнi Христа не здатнi були розумiти
свого Учителя. Ранiше Вiн постiйно перебував у вiчному свiтлi
i був одне з Богом, однак Його життя на Землi мало проходити
в духовнiй самотностi.

Ставши одне з нами, Вiн повинен був понести тягар нашої
вини i горя. Безгрiшний мав зазнати ганьбу грiха. Миролюбний
повинен був жити серед ворожнечi. Iстина — серед неправ-
ди, Чистота — серед пороку. Усякий грiх, розбрат, пристрастi,
спричиненi беззаконням, завдавали Йому нестерпних мук.

Вiн мав пройти Свiй шлях один i Свiй тягар нести самотньо.
На Тому, Хто залишив Свою славу i прийняв немочi людського
роду, лежала вiдповiдальнiсть за викуплення свiту. Iсус усе
це усвiдомлював i залишався непохитним у досягненнi мети.
Вiд Нього залежало спасiння грiшного роду, i Вiн простягнув
руку, щоб, звершуючи цю роботу, триматися за руку всесильної
Любовi.

Коли Спаситель виливав Свою душу в молитвi, Його по-
гляд, здавалося, досягав Небес. Вiн добре знав, наскiльки запе-
клими грiх зробив серця людей i як їм буде важко зрозумiти
Його мiсiю й прийняти дар спасiння. Вiн благав Отця, щоб дав
силу подолати людське невiр’я, розiрвати кайдани, в якi сатана
закував їх, i замiсть них перемогти губителя. Вiн просив Бога
про ознаку того, що Вiн приймає людство в особi Свого Сина.

Нiколи ще ангели не чули подiбної молитви. Вони жадали
принести Своєму улюбленому Повелителю вiстку потiхи й на-
дiї. Але нi, Сам Отець мав вiдповiсти на прохання Свого Сина.
I ось, вiд престолу виходять променi Його слави; Небеса вiд- [89]
криваються, i на Спасителя сходить пречисте свiтло у виглядi
голуба — достойний символ Того, Хто є лагiдним i покiрним.

З-помiж величезного натовпу на березi Йордану лише дехто,
крiм Йоана, змiг побачити небесне видiння. Але урочистiсть
Божественної присутностi охопила усiх, хто був тут. Люди мов-
чки стояли, пильно вдивляючись у постать Христа. Вiн увесь
був оповитий свiтлом, яке постiйно оточує Божий престол.
Його звернене до неба обличчя було осяяне славою, якої вони
нiколи ранiше не бачили на жодному людському обличчi. Iз
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вiдкритих Небес пролунав голос: «Це є Син Мiй Улюблений,
Якого Я вподобав».3

Це свiдчення було дане для того, щоб розбудити вiру в
серцях зiбраних i змiцнити Спасителя у Його мiсiї. Хоча пе-
реступи всього свiту були покладенi на Нього, хоч Вiн зазнав
приниження, прийнявши нашу грiховну природу, голос з Небес
оголосив Його Сином Предвiчного.

Йоан був глибоко зворушений, побачивши, як Iсус, покiрно
схилившись, зi сльозами благав Отця дати Йому ознаку схва-
лення. Коли ж слава Божа огорнула Iсуса i почувся голос з
Небес, Йоан розпiзнав обiцяну Богом ознаку. Вiднинi вiн був
переконаним, що Той, Кого вiн охрестив, — Спаситель свiту. На
нього також зiйшов Дух Святий, i, вказуючи на Iсуса, Предтеча
сказав:

«Ось Агнець Божий, що бере на Себе грiхи свiту».4

Нi тi, хто слухав, нi навiть той, хто говорив, не зрозумiли
значення слiв «Агнець Божий». На горi Морiа Iсак запитав
у батька: «...А де ж ягня для жертвоприношення?». Авраам
вiдповiв: «Бог подбає про ягня Собi на всепалення, сину мiй».5

В агнцi, призначеному Богом замiсть Iсака, Авраам зрозумiв
символ Того, Хто мав померти за грiхи людей. Через пророка
Iсаю Дух Святий, використовуючи це порiвняння, пророкував
про Спасителя: «Як ягня, був проваджений Вiн на заколення...
I на Нього Господь поклав грiхи усiх нас».6 Але iзраїльський
народ не зрозумiв того уроку. Багато хто з них не вбачали
особливої рiзницi мiж жертвами Боговi i язичницькими жер-
твоприношеннями. Подiбно до iдолопоклонникiв, iзраїльтяни
вважали тварин, що приносились у всепалення, дарами, котри-[90]
ми можна умилостивити божество. Бог бажав навчити їх, що
спонукуваний любов’ю, Вiн Сам посилає Дар, Котрий може
примирити їх iз Ним.

Слова, сказанi Iсусовi на рiчцi Йордан, — «Це Син Мiй Улю-
блений, Якого Я вподобав», стосуються всього людства. Бог
промовляв їх до Iсуса як нашого Представника. Незважаючи
на всi нашi грiхи i немочi, ми не вiдкинутi Ним як недостойнi.
«Вiн обдарував нас в Улюбленiм».7 Слава, яка спочивала на
Христовi, є запорукою Божої любовi до нас. Вона свiдчить про
силу молитви. Бог чує наш голос, i нашi прохання прийнятi в
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небесних оселях. Грiх розлучив Небеса iз Землею i розiрвав
зв’язок мiж ними, але Iсус знову з’єднав нашу планету iз Цар-
ством слави. Його любов огорнула людину i досягла висоти
Небес. Свiтло, яке осяяло Спасителя з небесної висоти, зли-
вається й на нас, коли просимо в молитвi про допомогу, аби
перемогти спокусу. Голос, котрий промовляв до Iсуса, звертає-
ться до кожної вiруючої душi: «Це Моя люба дитина, що Я її
вподобав».

«Улюбленi! Тепер ми Божi дiти, але ще не виявилося, що
будемо. Знаємо, що коли Вiн з ’явиться, ми будемо подiбнi
до Нього, бо побачимо Його таким, яким Вiн є».8 Наш Ви-
купи- тель проклав дорогу, аби найбiльш грiшнi й нужденнi,
найбiльш пригнобленi i знехтуванi людьми могли прийти до
Отця. В оселях, якi Iсус пiшов приготувати, мiсця вистачить
всiм. «Ось що говорить Святий та Iстинний, Хто має ключ
Давидiв, Котрий вiдчиняє — i нiхто не зачинить, зачиняє — i
нiхто не вiдчинить... Я вiдчинив перед тобою дверi, i нiхто не
спроможний зачинити їх».9 [91]

1Матв.3:14-15
2Матв.3:16
3Матв.3:17
4Йоан.1:29
5Бут.22:7-8
6Iсая 53:7-6
7Ефес.1:6
8Йоан.3:2
9Об’явл.3:7-8



Роздiл 12. Спокушення

(На пiдставi Євангелiй вiд Матв.4:1-11; Марк.1:12-13; Луки
4:1-13)

«А Iсус, сповнений Духа Святого, повернувся з-над Йорда-
ну, i Дух повiв Його в пустиню». Євангелiст Марк ще глибше
висловив цю думку: «I вiдразу Дух веде Його в пустиню. I був
Вiн у пустинi сорок днiв, спокушуваний сатаною; i перебував
серед звiрiв; i ангели служили Йому». «I нiчого не їв у цi днi».1

Дух Божий вiв Iсуса у пустелю на спокушення. Iсус Сам
не накликав на Себе спокуси. Вiн пiшов у пустелю, щоб там
роздумувати на самотi над Своєю мiсiєю i майбутньою працею.
Постом i молитвою Вiн готував Себе для кривавого шляху,
яким мав пройти. Але сатана, знаючи, що Iсус пiшов у пустелю,
вважав цей час найзручнiшим для того, щоб пiдiйти до Нього.

Вiд результату боротьби мiж Князем свiтла i провiдником
царства темряви залежала доля свiту. Пiсля того, як сатана
ввiв людину у грiх, вiн оголосив свої претензiї на землю як
на свою власнiсть i став величати себе князем цього свiту.
Пiдкоривши собi наших прабатькiв, вiн сподiвався заснувати
тут своє царство. Люцифер заявив, що люди самi обрали його
своїм правителем. Здобувши владу над людьми, вiн заволодiв
i свiтом. Але Христос прийшов, щоб спростувати претензiї
сатани. Ставши Сином Людським, Iсус залишався вiрним Бо-
говi. Таким чином, Вiн довiв, що сатана не має повної влади
над людством, а вiдтак i його претензiї на свiт є недiйсними.
Всi, котрi бажають звiльнитися з-пiд влади сатани, отримають[92]
свободу. Право на володiння землею, втрачене Адамом через
грiх, буде вiдновлене.

З того часу, як було сказано змiєвi в Едемi: «Я покладу
ворожнечу мiж тобою й мiж жiнкою, мiж насiнням твоїм i
насiнням її»,2 сатана знав, що вiн не матиме абсолютної влади
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над свiтом. Вiн побачив, що в людях дiє Сила, здатна протисто-
яти його пануванню. З великою зацiкавленiстю вiн спостерiгав
за жертвоприношенням Адама i його синiв. У цих обрядах
вiн розпiзнав символ спiлкування мiж Небом i Землею i тому
вирiшив зруйнувати таке спiлкування. Сатана у фальшивому
свiтлi представляв Бога, а також усi обряди, котрi вказували на
Спасителя. Вiн посiяв у людях страх перед Богом, запевняючи,
що Вiн знаходить задоволення в їх знищеннi. Через те жер-
тви, якi мали вiдкривати Божу любов, приносилися з метою
умилостивити Його гнiв. Сатана збуджував у людях низькi
пристрастi, щоб таким чином змiцнити свою владу над ними.
Коли ж було дане писане Слово Боже, сатана вивчав пророцтва
про прихiд Спасителя. Iз поколiння в поколiння вiн працював
над тим, щоб зробити людей незрячими щодо цих пророцтв,
аби вони вiдкинули Христа, коли Вiн прийде.

Коли Iсус народився, сатана зрозумiв: прийшов Той, Хто
має Божественне доручення заперечити його владарювання.
Вiн тремтiв, прислухаючись до слiв ангельської вiстки, яка
пiдтверджувала владу новонародженого Царя. Сатана добре
знав, яке становище посiдав на Небесах Христос як Улюбле-
ний Отця. Те, що Божий Син мав прийти на землю як людина,
стривожило i здивувало сатану. Вiн не мiг збагнути таємницi
такої великої Жертви. Його егоїстична натура не в змозi була
осягнути сутi любовi до ошуканого людського роду. Слава, не-
бесний мир i радiсть спiлкування з Богом залишалися вельми
незрозумiлими для людей. Але це дуже добре знав Люцифер як
сяючий херувим. З часу втрати Неба вiн вирiшив мстити Боговi,
призводячи до падiння iнших. Вiн досягав цiєї мети, спонукую-
чи людей знецiнювати небеснi iстини i прив’язуватися серцем
до земного. [93]

Не без перешкод Повелителевi Небес довелося здобувати
людськi душi для Свого Царства. З того часу, як Iсус народився
у Вiфлеємi, лукавий постiйно переслiдував Його. У Христi був
явлений образ Божий, а тому на всiх демонських нарадах у
сатани вирiшувалось, як перемогти Його. Жодна людська iсто-
та, народжена в нашому свiтi, не уникнула впливу спокусника.
Усi пекельнi сили князя темряви були задiянi, щоб протидiяти
Йому, а якщо вдасться, то i здолати Його.
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При хрещеннi Спасителя сатана також був серед присутнiх.
Вiн бачив Сина, огорнутого славою Отця, чув голос Єгови,
котрий засвiдчив про Божественну природу Iсуса. З часу грiхо-
падiння Адама людство втратило можливiсть безпосереднього
спiлкування з Богом, а тому спiлкування мiж Небесами i Зем-
лею здiйснювалося через Христа; тепер же Сам Отець сказав,
що Iсус прийшов у «подобi грiховного тiла».3 Якщо досi Бог
спiлкувався з людством через Христа, то тепер Вiн спiлкувати-
меться з ним у Христi. Сатана сподiвався, що вiдраза Бога до
грiха призведе до вiчного роз’єднання Небес iз Землею. Однак
тепер стало очевидним, що зв’язок мiж Богом i людиною вiд-
новився.

Сатана розумiв, що повинен або перемогти, або бути оста-
точно переможеним. Наслiдки боротьби настiльки серйознi,
що вiн навiть не вiдважився довiрити цю справу своїм анге-
лам-однодумцям. Вiн вирiшив особисто брати участь у битвi.
Таким чином, вiдступник зiбрав усi свої сили, щоб спрямувати
їх проти Божого Сина. Христос став головною мiшенню для
зброї лукавого.

Чимало людей вважає, що боротьба мiж Христом i сатаною
не має прямого вiдношення до їхнього особистого життя, а
тому не викликає в них особливого зацiкавлення. Насправдi
ж боротьба знову i знову розгортається в кожному людському
серцi. Нiхто не в змозi залишити лави прибiчникiв зла, щоб
служити Боговi, перш нiж не зазнає шалених нападiв сатани.
Спокуси, котрим протистояв Христос, тi ж самi, перед якими
нам буває дуже тяжко встояти. Для Нього вони були сильнiши-
ми настiльки, наскiльки Вiн перевершує нас святiстю Свого
характеру. Несучи на Собi страшний тягар грiхiв свiту, Христос[94]
все ж витримав спокуси, одержавши перемогу над апетитом,
любов’ю до свiтського, до земної слави, котра породжує заро-
зумiлiсть. Саме такi спокуси здолали Адама i Єву; вони часто
беруть гору i над нами.

Сатана запевняв, що грiхопадiння Адама — доказ того, що
Закон Божий несправедливий i його неможливо виконати. У
людському тiлi Христос повинен був спокутувати падiння Ада-
ма. Але важливо зазначити: коли спокусник зваблював Адама,
його природа ще не була ослаблена грiхом. Досконалий у сво-
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єму фiзичному та розумовому розвитку, вiн був у розквiтi
духовних i фiзичних сил. Адам перебував в оточеннi слави
Едему i щоденно спiлкувався з небесними iстотами. Але зовсiм
в iншому становищi був Iсус, коли в пустелi вступив у двобiй iз
сатаною. Протягом чотирьох тисяч рокiв людський рiд зазнав
деградацiї як у фiзичному, так i в розумовому та моральному
вiдношеннi; Христос прийняв на Себе всю немiч людства, яке
вироджувалось. Лише в такий спосiб Вiн мiг врятувати людину
вiд глибокої прiрви падiння.

Чимало людей вважають, що Христос у жодному разi не мiг
бути переможений спокусою. Але ж тодi Вiн не мiг би стати
на мiсце Адама i здобути перемогу там, де впав Адам. Якщо
б людина зазнавала випробовувань бодай на йоту бiльших
за тi, котрi переносив Христос, тодi Син Божий не був би в
змозi допомогти нам. Але наш Спаситель прийняв людське
єство з усiма його схильностями до грiха. Вiн зодягнувся в
людську природу, котрiй притаманно поступатися спокусi. Нам
не загрожують випробування, в яких Iсус не встояв би.

Як i для святої пари в Едемi, перемога над догодженням
апетитовi лягла в основу першого великого спокушування Хри-
ста. З чого почалося падiння, з того мала початися i справа
нашого викуплення. Як через потурання апетитовi Адам упав
у грiх, так i через його приборкання Христос повинен був пе-
ремогти. «I Вiн, постивши сорок днiв та сорок ночей, зрештою
зголоднiв. I пiдiйшов до Нього спокусник i сказав: Якщо Ти
Син Божий, скажи, щоб це камiння стало хлiбом. Iсус вiдпо-
вiв: Написано: Не самим хлiбом житиме людина, але кожним
словом, що виходить з Божих уст».4 [95]

Вiд часу Адама i до днiв Христа потурання своїм бажанням
настiльки змiцнило силу тiлесних пристрастей, що вони отри-
мали над людиною майже необмежену владу. Люди настiльки
зазнали деградацiї, що були вже не здатнi власними силами
контролювати свої пристрастi. Заради людини Христос виявив
самовладання, яке було сильнiшим вiд голоду i навiть смертi.
Ця перша перемога свiдчила про те, що взято гору i в iнших
сферах, котрi неминуче втягуються пiд час наших сутичок з
силами темряви.
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Коли Iсус прийшов у пустелю, слава Отця огорнула Його.
Поглинутий спiлкуванням з Богом, Вiн пiднiсся над людською
слабкiстю. Та слава скоро вiдiйшла, i Вiн залишився на самотi
для боротьби зi спокусами, якi напосiдали на Нього щомитi.
Людська природа ухилялася вiд боротьби, що чекала Його.
Протягом сорока днiв Христос постив i молився. Ослаблений i
виснажений вiд голоду, знесилений i змарнiлий вiд душевних
страждань, «бо над усяку людину було спотворене лице Його».5

Ось тодi й настала найбiльш слушна мить для сатани! Тепер
вiн сподiвався перемогти Христа!

Нiби у вiдповiдь на молитви Спасителя, перед Ним з’явився
хтось у подобi небесного ангела. Вiн заявив, що має доручення
вiд Бога повiдомити, що Його пiст закiнчився, i, подiбно до
того, як Бог послав ангела, щоб спинити руку Авраама вiд
принесення в жертву Iсаака, Отець, задоволений готовнiстю
Христа пройти кривавим шляхом, i доручив ангелу звiльнити
Його. Ось така звiстка була принесена Iсусовi. Спаситель зов-
сiм ослаб вiд голоду. Йому дуже хотiлось їсти; саме в такий
момент несподiвано пiдступив до Нього сатана. Вказуючи на
розкидане у пустелi камiння, яке своєю формою нагадувало
хлiби, спокусник запропонував: «Якщо Ти Син Божий, скажи,
щоб це камiння стало хлiбом».

I хоч з вигляду вiн був нiби ангел свiтла, першi слова —
«якщо Ти Син Божий...» — викрили його. Це була лукава спроба
посiяти сумнiв. Якби Iсус зробив так, як запропонував сата-
на, то пiдтримав би сумнiв. Спокусник намагався перемогти
Христа тим самим способом, який вiн з успiхом застосував
до перших людей. Як же пiдступно сатана пiдiйшов до Єви в
Едемi: «Чи справдi Господь Бог велiв вам не їсти нi з якого[96]
дерева, що в раю?»6 Хоча до цього часу спокусник говорив
правду, тепер в його мовi була замаскована зневага до Божих
слiв, прихованi незгода i сумнiв щодо iстинностi Божественно-
го повелiння. Сатана намагався навiяти Євi думку про те, що
Бог не зробить так, як сказав, i заборона користуватися таки-
ми прекрасними плодами не узгоджується з Його любов’ю та
милосердям до людини. I тепер спокусник так само намагався
навiяти Христовi свої думки. «Якщо Ти Син Божий...» — цi
слова видавали злiсть в його душi. У тонi голосу вiдчувалися
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нотки цiлковитого недовiр’я. Невже Бог може так повестися зi
Своїм Сином — залишити Його в пустелi, серед диких звiрiв,
без їжi, друзiв, без втiхи? Сатана навiював думку про те, що
в намiри Божi не входило, щоб Його Син опинився у такому
становищi. «Якщо Ти Син Божий...» означало: вияви Свою си-
лу i звiльни Себе вiд нестерпного голоду, накажи, щоб камiння
стало хлiбом.

Слова, проголошенi з неба: «Це Син Мiй Улюблений, Яко-
го Я вподобав»7, усе ще лунали в свiдомостi сатани. Але вiн
був сповнений рiшучостi примусити Христа не повiрити цьому
свiдченню. Для Христа ж Слово Боже було запевненням у Його
божественнiй мiсiї. Син Божий прийшов як Людина аби жити
серед людей, а проголошеними словами Бог пiдтверджував
Його зв’язок з Небом. Мета сатани полягала в тому, щоб ви-
кликати в Нього сумнiв до цих слiв. Люцифер знав: якби йому
вдалося похитнути довiру Христа до Бога, перемога у великiй
боротьбi була б за ним. Спокусник сподiвався, що Христос
вiд нестерпного голоду i вiдчаю втратить вiру у Свого Отця i
вчинить чудо заради Себе Самого. Якби Вiн так зробив, тодi
План спасiння людського роду був би зруйнований.

Перший конфлiкт мiж Люцифером i Сином Божим стався
тодi, коли Христос був Повелителем небесних воїнств, а сатана
— провiдником повстання на Небесах, за що i був скинений
звiдти. Тепер вони нiби помiнялися мiсцями, i сатана намагався
якнайкраще скористатися своєю уявною перевагою. Один iз
наймогутнiших ангелiв, говорив вiн Христовi, був вигнаний з
небес. Вигляд Iсуса нiби свiдчив про те, що Вiн i є той пад-
ший ангел, залишений Богом i всiма людьми. Божественна [97]
iстота могла б засвiдчити про Свою божественнiсть за допо-
могою чуда: «Якщо Ти Син Божий, скажи, щоб це камiння
стало хлiбом». Такий прояв творчої сили, наполягав спокусник,
був би достатнiм доказом Божественностi й поклав би край
суперечкам.

Мовчки, не без внутрiшньої боротьби, слухав Iсус найбiль-
шого iз ошуканцiв. Але Син Божий не вважав за доцiльне
доводити сатанi Свою Божественнiсть чи пояснювати йому
причини Свого приниження. Поступка перед домаганнями бун-
тiвника не принесла б нiчого доброго нi для слави Божої, нi
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для людини. Якби Христос пiдкорився вимогам ворога, сатана
все одно сказав би: покажи ознаку, аби менi повiрити, що Ти
Син Божий. Жоднi докази не змогли б усунути бунтiвний дух
iз серця сатани. До того ж, Христос не повинен був виявляти
Божественну силу задля власного благополуччя. Вiн прийшов,
щоб переносячи випробовування, як це повиннi робити ми,
залишити нам приклад вiри i покiрностi. Нi в цьому, нi в iнших
обставинах Свого земного життя Христос не зробив жодного
чуда задля Свого добра. Всi Його дивовижнi вчинки звершува-
лися задля блага iнших. Хоч Iсус одразу впiзнав сатану, Вiн не
пiддався спокусi вступити з ним у суперечку. Пам’ятаючи про
голос з Небес, Вiн перебував у любовi Свого Отця. Христос не
пiддався спокусi.

Iсус зустрiв сатану словами зi Святого Письма. «Написа-
но», — сказав Вiн. Пiд час кожної спокуси Його зброєю було
Слово Боже. Сатана вимагав вiд Христа чуда на доказ Його
Божественностi. Але незаперечною ознакою, сильнiшою за всi
чудеса, була тверда впевненiсть: «Так говорить Господь!» До
того часу, поки Христос керувався Словом Божим, спокусник
не мiг здобути жодної перемоги над Ним.

У час найбiльшої фiзичної слабкостi Христос зазнав най-
лютiших спокус. У такий спосiб сатана розраховував подужати
Його. Саме так вiн перемагає людей. Коли фiзичнi сили зали-
шають особистiсть, слабне воля i вона починає втрачати вiру,
що допомагає їй покладатися на Бога, тi, котрi довго i мужньо
вiдстоювали iстину, бувають переможенi. Мойсей, втомлений
сорокарiчною мандрiвкою Iзраїлю, якоїсь митi перестав упо-[98]
вати на безмежну Силу i зазнав поразки на самому кордонi
з Обiтованою країною. Те ж саме трапилося з Iллею, котрий
безстрашно стояв перед царем Ахавом i усiм iзраїльським на-
родом на чолi з 450 пророками Ваала. Пiсля того страхiтливого
дня на горi Кармiл, коли були знищенi фальшивi пророки i
весь народ засвiдчив свою вiрнiсть Боговi, Iлля втiк, рятуючи
власне життя, злякавшись погроз iдолопоклонницi Єзавелi. Так
сатана у всi часи користувався людською слабкiстю.

Вселенський бунтiвник i нинi продовжує дiяти подiбним
чином. Коли над нами згущаються хмари i ми опиняємося у
скрутних обставинах, коли трапляються бiднiсть або неща-



Спокушення 97

стя, сатана виявляється поряд, аби спокушувати i докучати.
Вiн використовує слабкi мiсця нашого характеру, стараючись
похитнути довiр’я до Бога, Який допускає такий стан речей.
Сатана спокушує нас не довiряти Боговi, пiддаючи сумнiву
Його любов. Часто вiн настигає нас так само, як вiн це робив
з Христом, вказуючи на нашi слабкостi та немочi. Лукавий
сподiвається позбавити нас мужностi й таким чином розiрвати
наш зв’язок iз Богом. Тодi вiн впевнений — здобич у його роз-
порядженнi. Якби ми зустрiчали його так, як зустрiчав Iсус, то
уникнули б багатьох поразок. Але, вступаючи в переговори зi
спокусником, ми надаємо йому перевагу.

Коли Христос сказав спокусниковi: «Не самим хлiбом жи-
тиме людина, але кожним словом, що виходить з Божих уст»,
Вiн повторив Свої ж слова, промовленi понад 14 столiть тому
до Iзраїля: «Господь, Бог твiй, вiв тебе по пустинi ось уже
сорок лiт... I впокорював Вiн тебе, i морив тебе голодом, i го-
дував тебе манною, якої не знав ти i не знали батьки твої, щоб
показати тобi, що не хлiбом самим живе людина, але всiм тим,
що виходить iз уст Господнiх, живе людина».8 У пустелi, коли
закiнчились усi харчовi запаси, Бог постiйно посилав Своєму
народовi у достатнiй кiлькостi манну з небес. Цей досвiд мав
їх навчити: до того часу, поки вони довiрятимуть Боговi та
ходитимуть Його шляхами, Вiн нiколи не залишить їх. Нинi
Спаситель застосував на практицi науку, якої колись навчав
Iзраїля. Слово Боже було пiдкрiпленням iзраїльському народовi, [99]
i саме це Слово було дане Iсусовi. Вiн був впевнений, що Бог
Свого часу дасть полегшення. Вiн пiшов у пустелю, тому що
корився Боговi й не бажав отримати їжу за пропозицiєю сатани.
Перед усiм Всесвiтом, який спостерiгав за усiм, що дiється на
Землi, Вiн пiдтвердив, що краще знести будь-якi страждання,
нiж ухилитися вiд волi Божої навiть у найменшому.

«Не самим хлiбом житиме людина, але кожним словом,
що виходить з Божих уст». Буває, що послiдовник Христа по-
трапляє в такi умови, що не може водночас служити Боговi
й продовжувати займатися своїми свiтськими справами. Iнодi
здається, що послух простим Божим вимогам позбавить нас за-
собiв iснування. Сатана постарається вселити думку про те, що
вiруючий повинен пожертвувати своїми переконаннями. Однак



98 Христос — надiя свiту

єдине, на що ми в цьому свiтi можемо смiливо покластися,
— це Слово Боже. «Шукайте передовсiм Царства Божого i Його
праведностi, а це все вам додасться».9 У земному життi вiдсту-
плення вiд волi Небесного Отця у жодному разi не призведе
до добра. Пiзнавши силу Його Слова, ми нiколи не приймемо
пропозицiй сатани з метою отримання їжi або врятування вла-
сного життя. Нашим єдиним питанням буде: що каже Господь?
У чому суть обiтницi? Зрозумiвши вiдповiдi на цi питання, ми,
по-перше, будемо коритися Боговi, а по-друге — довiрятимемо
Його обiтницям.

Пiд час останньої великої битви iз сатаною вiрнi Бого-
вi побачать, що вони позбавленi будь-якої земної пiдтримки.
Оскiльки такi люди вiдмовляться порушити Божий Закон на
догоду земним володарям, їм заборонять купувати й продавати.
Врештi-решт буде виданий наказ вбивати їх.10 Але дiтям Божим
дана обiтниця: «Вiн на вишинах буде жити; скелi укрiпленi
будуть його захистом; хлiб буде даний йому, води в нього не
забракне».11 Саме цiєю обiтницею будуть керуватися дiти Божi.
У той час, коли землю спустошить голод, вiрнi Боговi будуть
насиченi. «Вони не осоромляться лихої години i наситяться
голодної пори».12 Пророк Авакум бачив останнiй тяжкий час
у видiннi, i його слова є вираженням вiри Церкви: «Та хоч би[100]
й не зацвiла смокiвниця, i не було б урожаю в виноградниках,
хоч би пiдвiв плiд оливкового дерева i ниви не родили б бiльше
хлiба, зникли з кошари вiвцi i не стало в хлiвах скотини, я все
ж таки в Господi тiшитись буду, радiтиму i буду веселитись у
Бозi моїм Спасителi».13

Найважливiше, чого ми можемо навчитися на прикладi пер-
шого великого спокушення нашого Господа, — це панування
над апетитом i власними пристрастями. Протягом усiх столiть
спокуси, якi волали до фiзичної природи людини, мали най-
бiльший успiх у справi розтлiння та деградацiї людського роду.
Непомiркованiсть — ось засiб, яким сатана руйнує розумовi
та моральнi сили, данi Богом людинi як безцiнний дар. Таким
чином людина втрачає здатнiсть розумiти вiчнi цiнностi. Схи-
ляючи до потурання чуттєвим насолодам, сатана намагається
стерти з душi людини всякий слiд Божої подоби.
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Хвороби, викликанi нестримним розгулом пристрастей, де-
градацiєю i моральним занепадом суспiльства, чим вiдзначався
свiт при Першому приходi Христа, будуть ще жахливiшими
перед Його Другим пришестям. Христос проголосив, що наш
свiт уподiбниться до суспiльства перед потопом, а також жи-
телiв Содома i Гомори. Всi помисли людських сердець будуть
постiйним злом. Сьогоднi ми знаходимося на рубежi цього
жахливого часу i нам вельми потрiбно засвоїти урок помiрко-
ваностi i посту Спасителя. Лише пам’ятаючи про неймовiрнi
страждання, якi перенiс Христос, ми усвiдомлюємо, яким злом
є неприборкане потурання своїм бажанням. Приклад Христа
свiдчить, що єдина наша надiя на отримання вiчного життя
полягає в тому, щоб пiдкорити свої пристрастi та бажання волi
Божiй.

Ми не в змозi власними силами приборкати вимоги нашої
грiшної природи. Саме в цьому сатана й спокушуватиме нас.
Христос знав, що сатана не залишить жодної людини, викори-
стовуючи її успадковану слабкiсть, аби пiдступом i обманом
звести тих, хто не довiрився Боговi. Пройшовши дорогою, якою
має йти людина, наш Господь приготував нам шлях до перемо-
ги. Не з Його волi ми зазнаємо поразок у боротьбi з сатаною. [101]
Але Вiн не бажає, щоб ми були заляканими або збентеженими
пiдступами змiя. «Будьте вiдважнi, — пiдбадьорює Вiн, — Я
перемiг свiт»14

Нехай той, хто бореться з непомiрнiстю в їжi, дивиться
на Спасителя пiд час Його спокушення в пустелi. Пригадайте
Його агонiю на хрестi, коли Вiн з болем простогнав: «Прагну!»
Вiн перенiс усе, що тiльки може випасти на нашу долю. Його
перемога — це наша перемога.

Iсус завжди покладався на мудрiсть i силу Свого Небесного
Отця. Вiн сказав: «Господь Бог допоможе Менi, тому Я не
осоромлюся. Я знаю, що не завстидаюся... Ось Господь Бог
допомагає Менi...» Вказуючи на Самого Себе, Вiн додає: «Хто
з-помiж вас Господа боїться?.. Хто ходить у темрявi, в кого
нема свiтла, — хай надiється на Господнє iм’я i хай на Бога
свого опирається!»15

«Бо надходить князь свiту, — сказав Iсус, — та в Менi Вiн
не має нiчого».16 Навiть за всiх своїх хитрощiв, сатана не



100 Христос — надiя свiту

мiг знайти в Ньому нiчого порочного. Христос не пiддався
грiховi. Навiть у думках Христос не поступився спокусi. Так
повиннi чинити i ми. Людське єство Христа поєднувалося
з Божественним. Вiн був пiдготовлений до боротьби Святим
Духом, Який перебував у Ньому. Спаситель прийшов, щоб i нас
зробити причетними до Божественної природи. Поки будемо
сполученi з Ним вiрою, грiх не матиме над нами влади. Завдяки
нашiй вiрi Бог провадить нас до того, щоб ми довiрилися
божественностi Христа, досягаючи таким чином досконалостi
характеру.

А як цього можна досягти, показав Христос. З допомогою
яких засобiв Вiн перемiг сатану? Словом Божим. Лише Словом
Вiн мiг протистати спокусi. «Так написано», — говорив Вiн. I
«нам дарованi дорогоцiннi та великi обiтницi, щоб через них ми
стали учасниками Божественної природи, уникнувши мораль-
ного розтлiння, що у свiтi».17 Кожна обiтниця у Словi Божому
належить нам. Ми повиннi жити «кожним словом, яке виходить
iз уст Божих». Коли вас долають спокуси, не пiддавайтеся об-
ставинам або своїм слабкостям, а покладайтеся на силу Божого
Слова. Уся Його сила належить вам. «Я в серцi Своїм заховав
Твоє Слово, щоб менi не грiшити перед Тобою».18 «...За словом[102]
уст Твоїх, я зберiг себе вiд дорiг гнобителя».19

[103]
1Луки 4:1-2
2Бут.3:15
3Римл.8:33
4Матв.4:2-4
5Iсая 52:14
6Бут.3:1
7Матв.3:17
8Втор.8:2-3
9Матв.6:33

10Об’явл.13:11-17
11Iсая 33:16
12Псал.36:19
13Авак.3:17-18
14Йоан.16:33
15Iсая 50:7-10
16Йоан.14:30
172Петр.1:4
18Псал.119:11
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19Псал.17:4



Роздiл 13. Перемога

(На пiдставi Євангелiй вiд Матв.4:5-11; Марк.1:12-13; Луки
4:5-13)

«Тодi диявол узяв Його до святого мiста i поставив на
нарiжнику храму, та й каже: Якщо Ти Божий Син, то кинься
вниз; адже написано, що Своїм ангелам звелить [щоб оберiгали
Тебе], i на руках пiднесуть Тебе, щоб Ти не вдарив об камiнь
ногу Свою».1

Сатана вважав, що знайшов з Iсусом спiльну мову. Пiдсту-
пний ворог сам користується словами, що вийшли з уст Божих.
Вiн продовжує виставляти себе ангелом свiтла, обiзнаним iз
Писанням, який нiбито розумiє важливiсть усього написаного.
Однак, якщо Iсус використовував Слово Боже для пiдтверджен-
ня Своєї вiри, то спокусник вживає його для прикриття обману.
Вiн робить вигляд, що ранiше лише випробовував вiрнiсть
Iсуса, а тепер схвалює Його стiйкiсть i спонукує Його дати ще
один доказ Своєї вiри.

I знову спокуса починається з натяку на недовiр’я: «Якщо
Ти Божий Син...» Сатана спонукав Христа вiдповiсти на це
«якщо», але Христос вiдмовився навiть вiд найменшої посту-
пки сумнiву. Iсус не мiг наражати Своє життя на небезпеку,
доводячи щось сатанi. Лукавий сподiвався скористатися з люд-
ської природи Христа, викликаючи у Нього почуття самовпев-
неностi. Але хоч сатана може пiдбурювати, проте вiн не в
змозi примусити згрiшити. Вiн сказав Iсусовi: «Кинься вниз»,
розумiючи, що сам не може скинути Його, тому що Бог втру-[104]
титься, аби спасти Його. Сатана не мiг також примусити Iсуса
самостiйно кинутися вниз. Доки Христос не пiддався спокусi,
Вiн залишався непереможним. Жоднi сили — нi земнi, нi сили
пекла — не могли змусити Христа зробити навiть найменше
вiдхилення вiд волi Бога Отця.

102
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Спокусник не в змозi примусити нас чинити зло. Вiн не
має влади над нашим розумом, поки ми самi не здамося в
його полон. Перш нiж сатана зможе заявити свою владу над
нами, ми маємо спочатку самi пiдкорити йому свою волю i
перестати вiрити в Христа. Однак будь-яке грiховне бажання,
яке ми виношуємо в собi, змiцнює його позицiю. Кожна риса
нашого характеру, що не вiдповiдає Божественному мiрилу,
— це вiдчиненi дверi, через котрi вiн може проникати, щоб
спокушувати i губити нас. Кожне наше падiння або поразка
дає йому привiд ганьбити Христа.

Однак хитрий ошуканець, повторивши обiтницю: «Своїм
ангелам звелить», вiн пропустив останнi слова: «пильнувати
Тебе на всiх дорогах Твоїх», тобто на дорогах, визначених
Богом. Iсус вiдмовився звернути з дороги послуху. Хоч Вiн
цiлковито довiряв Своєму Отцевi, проте уникав ситуацiй, коли
для врятування життя потрiбне було б втручання Всевишнього.
Iсус не дозволив, щоб Провидiння приходило Йому на допомо-
гу; таким чином Вiн дав людинi приклад досконалого довiр’я i
послуху.

Вiдповiдаючи, Iсус сказав сатанi: «Ще написано: Не спо-
кушуватимеш Господа Бога свого».2 Цi слова в давнину були
сказанi Мойсеєм iзраїльському народовi, коли вони знемагали
вiд спраги в пустелi, вимагаючи вiд Мойсея води. Тодi вони
кричали: «Чи є Господь серед нас, чи нема?»3 Бог заради них
звершив чудеса, i все-таки у тяжкi часи вони сумнiвалися у
Ньому, вимагаючи доказу Його присутностi. У своєму невiр’ї
вони випробовували Бога. Сатана також спонукував Христа
зробити те саме. Бог уже засвiдчив, що Iсус — Його Син; тепер
же просити у Бога нового доказу про це — означало пiддати
Божi слова випробовуванню, спокушувати Його. Подiбне вiд-
бувається тодi, коли у Бога просять того, чого Вiн не обiцяв.
Це означає виявляти недовiр’я, випробовувати i спокушува- [105]
ти Його. Ми звертаємося до Бога з проханнями не для того,
щоб перевiрити, виконає Вiн Своє слово чи нi, а тому, що Вiн
завжди виконує обiцяне. Немає жодної необхiдностi перевiря-
ти, чи Вiн любить нас, але тому, що Вiн справдi нас любить.
«Без вiри неможливо догодити Боговi. Тим, якi приходять до
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Бога, треба вiрити, що Вiн є i що винагороджує тих, якi Його
шукають».4

Але вiра не має нiчого спiльного iз самовпевненiстю. Тiль-
ки той, хто має справжню вiру, вiльний вiд самовпевненостi.
Справа в тому, що самовпевненiсть — це сатанинська пiдроб-
ка вiри. Вiра претендує на Божi обiтницi й приносить плоди
послуху. Самовпевненiсть також претендує на обiтницi, однак
використовує їх так, як це робив сатана, — для виправдання
беззаконня. Вiра допомогла б нашим прабатькам довiритися
любовi Божiй i коритися Його Заповiдям. Але самовпевненiсть
штовхнула їх на порушення Божого Закону, водночас запевня-
ючи, що Його велика любов врятує їх вiд наслiдкiв грiха. То
не є вiра, якщо вона претендує на доброзичливiсть Небес i в
той же час не виконує умов, за яких милiсть може бути дана.
Справжня вiра грунтується на обiтницях i постановах Святого
Письма.

Часто трапляється так: коли сатанi не вдається посiяти в
нас сумнiв, вiн досягає успiху, спонукуючи нас до самовпевне-
ностi. Вiн знає: якщо йому пощастить примусити нас необачно
ступити на дорогу спокуси, перемога буде за ним. Бог охо-
ронятиме всiх, хто ходить шляхом послуху, але зiйти з цього
шляху — означає насмiлитися ступити на територiю сатани.
Там ми неминуче впадемо. Спаситель попереджує: «Пильнуйте
i молiться, щоб не потрапити в спокусу».5 Роздуми i молитва
вбережуть нас вiд того, щоб необачно не ступити на небезпе-
чний шлях; таким чином ми будемо врятованi вiд численних
поразок.

Однак, якщо все ж долають спокуси, ми не повиннi втра-
чати мужностi. Часто, коли опиняємося у важкiй ситуацiї, по-
чинаємо сумнiватися, чи дiйсно Божий Дух провадить нас.
Але пам’ятаймо: саме Дух привiв Iсуса у пустелю, щоб там
сатана спокутував Його. Коли Бог випробовує нас, Вiн має на
метi зробити для нас щось добре. Iсус не зловживав Божими[106]
обiтницями i не йшов без потреби на спокушування, але й не
падав духом, коли спокуса приходила. Тому i ми повиннi дiяти
саме так. «Вiрний Бог, Який не допустить, щоб ви випробову-
вались бiльше, нiж можете, але при спокусах дасть вам змогу
її перенести».6 Вiн говорить: «Принось Боговi в жертву подяку
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i виконуй свої обiтницi Всевишньому, i поклич до Мене в лиху
годину, — Я тебе визволю, ти ж прославиш Мене!»7

Таким чином Iсус перемiг i в другiй спокусi; тепер сатана
виявив своє справжнє обличчя. Яке? Нi, вiн не був огидним чу-
довиськом, з роздвоєними ратицями i крилами кажана. Сатана
— могутнiй ангел, хоч i грiшний, падший. Вiн вiдверто визнає
себе провiдником повстання i богом цього свiту.

Сатана вивiв Iсуса на високу гору i, як у панорамi, показав
Йому у всiй славi царства цього свiту. Осяянi сонцем, перед
Спасителем свiту виблискували мiста iз прекрасними храмами,
мармуровими палацами, родючими ланами i виноградниками.
Слiди зла були прихованi. Щойно перед Iсусом простягалася
похмура пустеля, тепер же Вiн бачив картину неперевершеної
краси. I тут почувся голос спокусника: «Тобi дам усю владу
над усiма царствами i славу їхню, бо вона менi передана, i я
кому хочу, даю її. Отже, якщо Ти поклонишся менi, то все буде
Твоє».8

Мiсiя Христа могла бути виконана лише через страждання.
На Нього чекало життя, сповнене смутку, труднощiв i бороть-
би, а в кiнцi — ганебна смерть. Вiн повинен був нести на Собi
грiхи всього свiту, вiдчути втрату любовi Свого Отця. Тепер
цей ошуканець пропонував Iсусовi пiдкоритися своїй, незакон-
но захопленiй владi. Христос, звичайно, мiг звiльнити Себе
вiд страшного майбутнього, визнавши верховну владу сатани.
Але це означало б поразку у великiй боротьбi. Намагаючись
пiднятися вище за Сина Божого, сатана згрiшив на Небесах, i
якби вiн перемiг тепер, то це стало б трiумфом його повстання.

Заявляючи Христовi, що слава цього свiту належить йому
i кому вiн хоче, тому й дає її, сатана говорив лише частину
правди, силкуючись таким чином змiцнити план зваблювання.
Обманом сатана привласнив владу Адама, проте Адам був [107]
на Землi лише намiсником Творця. Вiн не був незалежним
володарем. Земля належить Боговi; Вiн же вiддав усе Своєму
Синовi. Адам мав бути володарем землi, пiдлеглим Христовi.
Коли ж влада перейшла вiд Адама до рук сатани, Христос
залишався законним Царем планети. Тому i сказав Господь
Навуходоносоровi: «Над людським царством панує Всевишнiй
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i дає його тому, кому хоче».9 Сатана може проявляти незаконно
привласнену владу лише тiєю мiрою, яку визначає йому Бог.

Коли спокусник запропонував Христовi царства i славу свi-
ту, вiн сподiвався, що Христос вiдмовиться вiд Свого законного
владарювання свiтом, а здiйснюватиме правлiння як пiдлеглий
сатани. Саме на таке управлiння сподiвалися юдеї. Вони мрiяли
про царство цього свiту. Якби Христос погодився дати їм таке
царство, вони з радiстю прийняли б Його. Але прокляття грiха
з усiма його наслiдками тяжiло над ним. Христос заявив спо-
кусниковi: «[Iди геть вiд Мене, сатано!] Написано: Господевi
Боговi своєму поклонятимешся i Йому одному служитимеш».10

Той, хто пiдняв повстання на Небi, пропонував Христовi
царства цього свiту, примушуючи Його визнати принцип зла,
але Христа неможливо пiдкупити. Вiн прийшов, щоб заснувати
Царство праведностi, i не вiдступить вiд цiєї мети. З подiбними
спокусами сатана приходить до людей, i, звичайно, серед них
має кращий успiх, нiж у Христа. Вiн пропонує людям царства
свiту за умови, що вони визнають його верховну владу. Спо-
кусник вимагає, щоб вони пожертвували чеснiстю, заглушили
голос сумлiння i потурали егоїзмовi. Христос пропонує нам
шукати передусiм Божого Царства i Божої праведностi, але
сатана, тут як тут, переконуючи: стосовно вiчного життя, мо-
жливо, це й правильно, але щоб мати успiх у цьому свiтi, ти
повинен служити менi. У моїх руках твiй добробут. Я можу да-
ти тобi багатство, задоволення свiту, шану i щастя. Послухайся
моєї поради: не дозволяй собi захопитися такими химерними
поняттями, як честь i самопожертва. Я вкажу тобi дорогу. Саме
так виявляються ошуканими бiльшiсть людей. Вони вирiшу-
ють жити для себе, i сатана цим задоволений. Зваблюючи їх
надiєю на свiтську могутнiсть, вiн оволодiває їхнiми душами.[108]
Насправдi ж вiн пропонує людям те, що йому не належить i
що незабаром буде у нього вiдiбране. Обманом вiн позбавляє
людей права на спадщину, котра належить дiтям Божим.

Сатана пiддав сумнiву той факт, що Iсус — Син Божий.
Однак те, що лукавий негайно ж пiдкорився наказу Христа, є
найкращим пiдтвердженням цьому. У страждаючому людсько-
му єствi виявила себе Божественнiсть. Сатана не мiг чинити
опiр цьому. Розлючений i принижений, вiн змушений був за-
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лишити Спасителя свiту. Перемога Христа виявилась такою ж
повною, як свого часу була поразка Адама.

Так само i ми можемо чинити опiр спокусi, примушуючи
сатану вiдiйти вiд нас. Iсус перемiг, пiдкорившись i довiрив-
шись Боговi; через апостола Вiн говорить: «Тож пiдкорiться
Боговi, протидiйте дияволовi, i вiн утече вiд вас. Наблизьтеся
до Бога, i Вiн наблизиться до вас. Очистiть руки, грiшники,
i очистiть серця, двоєдушнi».11 Власними зусиллями ми не
можемо захистити себе вiд сили спокусника. Вiн перемiг люд-
ство, i коли пробуємо встояти, покладаючись на свої сили, ми
стаємо жертвою його пiдступiв. «Господнє iм’я — мiцна башта:
до неї втече справедливий i буде безпечний».12 Сатана трем-
тить i тiкає вiд найслабшої душi, котра знаходить схованку у
наймогутнiшому Iменi Бога.

Пiсля того, як ворог вiдiйшов, знесилений Iсус, зi смертель-
но блiдим обличчям, впав на землю. Небеснi ангели спосте-
рiгали за цiєю боротьбою; вони бачили, як їхнiй улюблений
Повелитель цiною невимовних страждань прокладав дорогу
до визволення людства. Вiн витримав випробовування незрiв-
нянно бiльшi за тi, якi випадають на нашу долю. Тепер ангели
служили Сину Божому, Котрий лежав, як помираючий. Iсус був
пiдкрiплений їжею i потiшений вiсткою про те, що Отець лю-
бить Його, а усе Небо радiє Його перемозi. Його Божественне
серце, зiгрiте знову, сповнилося новим спiвчуттям до людини.
Вiн пiднявся, щоб завершити розпочату справу. Вiдтепер Iсус
не заспокоїться, поки не переможе ворога свiту i не викупить
наш занепалий, грiшний рiд. [109]

Цiну нашого викуплення неможливо буде усвiдомити до-
ти, доки викупленi не стануть разом iз Викупителем перед
престолом Божим. Коли перед нашим захопленим поглядом
вiдкриється слава вiчних осель, ми знову пригадаємо, що Iсус
все це колись добровiльно залишив заради нас. Вiн не про-
сто залишив небеснi двори, а й задля нас ризикував зазнати
поразки i втратити вiчнiсть. Тодi ми покладемо свої вiнцi до
Його нiг, i нашi голоси зiллються в спiвi: «Достойний Агнець,
що заколений, прийняти силу, i багатство, i мудрiсть, i мiць, i
честь, i славу, i благословення!»13 [110]
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1Матв.4:5-6
2Матв.4:7
3Вих.17:7
4Євр.11:6
5Марк.14:38
61Кор.10:13
7Псал.50:14-15
8Матв.4:9
9Дан.4:22

10Матв.4:1
11Якiв 4:7-8
12Прип.18:10
13Об’явл.5:12



Роздiл 14. «Ми знайшли Месiю»

(На пiдставi Євангелiя вiд Йоан.1:19-51)

Йоан Хреститель проповiдував i хрестив у Вiфаварi за Йор-
даном. Це було недалеко вiд того мiсця, де Бог зупинив води
рiки, коли Iзраїль переходив через неї. Неподалiк небесним
воїнством була колись зруйнована фортеця Єрихон. У пам’ятi
людей воскресали усi цi подiї, викликаючи глибоку зацiкавле-
нiсть вiсткою Хрестителя. Невже Той, Котрий зробив стiльки
чудес у давнину, не виявить знову Своєї сили для звiльнення
Iзраїлю? Саме такi думки хвилювали серця людей, якi щодня
збиралися на берегах Йордану.

Проповiдь Йоана справляла на народ таке глибоке враже-
ння, що це стривожило релiгiйних вождiв. Побоюючись пов-
стань, римляни з пiдозрою дивилися на кожне велике зiбрання
народу; все, що могло б призвести до народного повстання,
викликало страх у юдейських правителiв. Йоан не визнавав
авторитету синедрiону i не просив у нього дозволу на працю,
котру виконував. Вiн докоряв правителям i народовi, фарисеям
i саддукеям. Однак люди охоче йшли за ним. Iнтерес до його
мiсiї, здавалось, постiйно зростав. Хоч Йоан дiяв незалежно вiд
синедрiону, цей найвищий керiвний орган вважав, що пророк,
як учитель народу, пiдзвiтний їм.

Синедрiон складався зi священикiв, правителiв i вчителiв
народу. Зазвичай його очолював первосвященик. Усi його члени
мали бути зрiлими за вiком, однак не похилого вiку, освiченими [111]
й обiзнаними не лише з питань юдейської релiгiї та iсторiї, але
всебiчно ерудованими. У них не повинно було бути тiлесних
вад. До того ж, вони мали бути сiмейними мужами, оскiльки
такi люди вважалися бiльш гуманними i дбайливими. Свої
засiдання синедрiон проводив у сумiжному з Єрусалимським
храмом примiщеннi. За часiв незалежної Єврейської держа-
ви синедрiон був верховним судом нацiї, i йому належала як
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свiтська, так i церковна влада. I хоча тепер синедрiон пiдко-
рявся Римовi, вiн i надалi користувався значним впливом у
громадському й релiгiйному життi Iзраїлю.

Синедрiон не мiг залишатися байдужим до дiяльностi Йо-
ана. Ще жили люди, якi пам’ятали про одкровення, дане Захарiї
в храмi, знали його пророцтво, яке вказувало на його сина як
провiсника Месiї. Змiни i сум’яття останнiх тридцяти рокiв
дещо затьмарили спогади про це. Але тепер хвилювання, що
було викликане в народi служiнням Йоана, примусило багатьох
згадати про це.

Пройшло багато часу, як в Iзраїлi не було пророка; давно не
видно було таких перемiн, якi вiдбувалися нинi. Заклик покая-
тись у грiхах видавався незвичним i приголомшливим. Багато
хто з правителiв не захотiли чути проповiдей i закликiв Йоана,
оскiльки вони викривали таємницi їхнього життя. Однак Йоан
недвозначно проповiдував про прихiд Месiї. Було добре вiдомо
про те, що сiмдесят седмиць — перiод iз пророцтва Даниїла,
який вказував на прихiд Месiї, — майже завершувалися, i всi з
надiєю очiкували настання епохи нацiонального вiдродження.
Збудження в народi було настiльки великим, що синедрiон сто-
яв перед необхiднiстю схвалити чи засудити дiяльнiсть Йоана.
Влада синедрiону слабшала, а тому постало серйозне пита-
ння про те, як зберегти вплив? Сподiваючись дiйти якогось
висновку, вони послали священикiв i левитiв до Йордану для
переговорiв з новим учителем.

Посланцi прибули якраз в розпалi проповiдi Йоана перед
величезним натовпом народу. Зарозумiлi рабини поважно про-
йшли вперед, надiючись таким чином справити враження на
народ i викликати до себе повагу Йоана. Шанобливо, майже зi[112]
страхом, натовп розступився, даючи їм дорогу. Видатнi мужi у
пишних шатах з гiднiстю, вiдповiдною їхньому становищу та
владi, зупинились перед пророком пустелi.

— «Хто ти ? — спитали вони.
Знаючи, що в них на думцi, Йоан вiдповiв: „Я — не Хри-

стос!“
— Хто ж ти тодi — Iлля?
— Нi.
— А може, ти пророк?
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— Нi!
— Хто ж ти такий ? Ми маємо дати вiдповiдь тим, хто

послав нас. Що ти скажеш про себе самого?
— Я — голос волаючого в пустелi: рiвняйте дорогу Госпо-

дню, як пророк Iсайя заповiв».1

Йоан посилався на вiдоме пророцтво Iсаї: «Утiшайте, втi-
шайте народ Мiй, каже ваш Бог. Промовляйте до серця Єру-
салима i скажiть йому, що скiнчилась його боротьба, що вина
його вибачена... голос кличе на пустелi: вготуйте дорогу Госпо-
дню, в степу вирiвняйте шлях Богу нашому! Хай пiднiметься
кожна долина, i хай знизиться всяка гора та пiдгiрок! Нехай
провалля стануть рiвниною, а прикрi кручi — низиною! I з’яви-
ться слава Господня, i разом побачить її кожне тiло».2

У давнину, коли цар проїжджав по вiддалених провiнцiях
своїх володiнь, попереду царської колiсницi йшли люди, якi
мали рiвняти погану дорогу i засипати ями, щоб царська по-
дорож проходила безпечно i без перешкод. Пророк використав
саме цей звичай, iлюструючи роботу Євангелiя.

«Хай пiднiметься кожна долина, i хай знизиться всяка гора
та пiдгiрок». Коли Дух Божий Своєю гiдною подиву пробуджу-
ючою силою торкається душi, людськi гордощi упокорюються,
а свiтськi задоволення, становище i влада втрачають вартiсть.
«Руйнуємо задуми i всяку гордiсть, що повстає проти пiзнання
Бога, i беремо в полон всяке знання на послух Христовi».3

Це означає, що покора i самовiддана любов, якi так мало цi-
нуються людьми, стають єдино життєвою вартiстю. Так дiє
євангельська вiстка, частиною якої була проповiдь Йоана. Раби-
ни продовжували розпитувати: «Чому ж ти хрестиш, якщо ти [113]
не Христос, не Iлля i не пророк?»4 Кажучи «пророк», рабини
мали на увазi Мойсея. Юдеї вважали, що Мойсей має воскре-
снути iз мертвих i вознестися на Небеса. Вони не знали, що вiн
уже воскрес. Коли Хреститель розпочав своє служiння, чимало
людей думало, що вiн i є пророком Мойсеєм, який воскрес iз
мертвих, оскiльки Йоан був добре обiзнаний з iсторiєю Iзраїлю,
а також iз пророцтвами.

Вважалося, що перед пришестям Месiї повинен з’явитися
Iлля. Йоан заперечував такi припущення, хоч його слова мали
i бiльш глибоке значення. Пiзнiше Христос сказав про Йоана:
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«I коли хочете знати, вiн — Iлля, який має прийти».5 Йоан
прийшов у дусi та силi Iллi, аби виконати служiння, котре
звершував Iлля. Якби юдеї повiрили йому, вони отримали б
чимало переваг. Але вони не прийняли його вiстки. Вони не
визнали його Iллею, а тому вiн не мiг виконати для них мiсiї,
заради якої прийшов.

Багато з тих, котрi зiбралися на березi Йордану, були при-
сутнiми при хрещеннi Iсуса, проте тiльки дехто зауважив дану
Богом ознаку. У своїй бiльшостi люди не були схильнi до по-
каяння, до чого вже кiлька мiсяцiв закликав Хреститель. їхнi
серця виявилися жорстокими, а розум затьмарився. Тому коли
Небеса засвiдчили про Iсуса пiд час Його хрещення, вони не
помiтили цього. Люди, якi нiколи не звертались з вiрою до
Невидимого, не побачили об’явлення слави Бога; тi, котрi нiко-
ли не прислухалися до Його голосу, залишались глухими i не
почули слiв свiдчення. Те ж саме повторюється й сьогоднi. Не
раз у народних зiбраннях виявляє себе присутнiсть Христа, а
також Його ангелiв-служителiв, однак бiльшiсть iз присутнiх
не вiдчувають цього. Вони не зауважують нiчого особливого, а
тому лише декому вiдкривається об’явлення Спасителя. Мир
i радiсть наповнюють серця таких людей. Вони отримують
розраду, пiдбадьорення i благословення.

Посланцi iз Єрусалима запитали у Йоана: «Чому ти хре-
стиш?». Вони чекали його вiдповiдi. В цей час Хреститель
окинув поглядом натовп, зiбраний довкола нього, i раптом
його очi засяяли, обличчя просвiтлiло; увесь вiн, здавалось,[114]
був охоплений незвичайним хвилюванням. Простягнувши руки
вперед, Йоан голосно вигукнув: «Я хрещу водою, але серед
вас стоїть Той, Кого ви не знаєте, Який iде за мною, [але був
ще до мене,] — я Йому не достойний розв’язати ремiнця на
взуттi!»6

Вiдповiдь, що мала бути передана синедрiону, була ясною
i недвозначною. Слова Йоана могли стосуватися винятково
Обiтованого. Виявляється, Месiя був серед них! Священики
i правителi з подивом оглядалися навкруги в надiї побачити
Того, про Кого говорив Йоан. Але вони так i не розпiзнали
Його в натовпi.
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Коли при хрещеннi Iсуса Йоан вказав на Нього як на Агнця
Божого, служiння Месiї було представлене в новому свiтлi.
Пророк пригадав слова Iсаї: «Як ягня був проваджений Вiн
на заколення».7 Протягом наступних тижнiв Йоан з новим
зацiкавленням дослiджував вчення i пророцтва про жертвопри-
ношення. Вiн ще не зовсiм чiтко розрiзняв два етапи дiяльностi
Христа: страждаючої Жертви i Царя-переможця. Однак Йоан
розумiв, що прихiд Христа мав глибший змiст, нiж це уявляли
собi священики i народ. Коли вiн побачив у натовпi Iсуса, Ко-
трий повернувся iз пустелi, вiн був переконаний, що матиме
мiсце якась особлива ознака для народу, котра виявить Його
iстинний характер. З нетерпiнням вiн чекав, що Спаситель
проголосить Свою мiсiю, але не було сказано жодного слова,
жодної ознаки не було виявлено. Iсус нiяк не прореагував на
повiдомлення Йоана про Нього, натомiсть розчинився серед
учнiв пророка. Вiн не оголосив про Своє особливе покликання
i не зробив нiчого, щоб Його помiтили.

Наступного дня Йоан знову побачив Iсуса. Божественне
осяяння спочило на пророковi, i, простягнувши руки, вiн ви-
гукнув: «Ось Агнець Божий, що на Себе бере грiх свiту! Це
Той, про Кого я казав, що за мною iде Чоловiк, Який був ще
до мене, бо Вiн був ранiше вiд мене. Я не знав Його, але я
прийшов хрестити у водi, щоб Вiн з’явився Iзраїлевi! I засвiд-
чив Йоан, промовляючи: Бачив я, що Дух сходив, мов голуб,
iз неба, i залишився на Ньому. Я не знав Його, але Той, Хто
послав мене хрестити водою, сказав менi: Над Ким побачиш [115]
Духа, що сходить i перебуває над Ним, — Вiн Той,

Хто хрестить Духом Святим. I я побачив, i засвiдчив, що
Вiн — Божий Син».8

Невже це, дiйсно, Христос? Зi страхом i подивом народ
дивився на Того, Кого щойно було названо Божим Сином.
Слова Йоана глибоко схвилювали людей. Вiн промовляв до
них в iм’я Бога. Щодня вони слухали пророка, коли вiн докоряв
їм за грiхи, i з кожним днем все бiльше переконувались, що вiн
посланий Небом. Але Хто ж був Той, Кого названо бiльшим за
Йоана Хрестителя? У Його одязi i поведiнцi нiщо не свiдчило
про високе становище. З вигляду Вiн був простою людиною,
одягненою в скромний, бiдний одяг, як i вони.
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Але у натовпi були й такi, котрi пiд час хрещення Христа
бачили божественну славу i чули Божий голос. Однак з того
часу вигляд Спасителя дуже змiнився. При хрещеннi вони
бачили Його обличчя, осяяне небесним свiтлом; тепер же воно
було блiдим, змученим i змарнiлим. Його впiзнав лише пророк
Йоан.

Разом з тим, дивлячись на Iсуса, люди бачили на Його
обличчi Божественне спiвчуття i водночас усвiдомлення Своєї
сили. Його погляд, вираз обличчя свiдчили про смирення i
невимовну любов. Здавалося, Його оточувала атмосфера оду-
хотвореностi. Незважаючи на Його люб’язнi i скромнi манери,
людей вражала Його внутрiшня сила, котру неможливо було
повнiстю приховати. Чи був це дiйсно Той, Кого Iзраїль так
довго чекав?

Iсус прийшов у бiдностi та приниженнi, щоб стати для нас
Прикладом i викупити нас. Якби Вiн з’явився у царському
блиску, то як мiг би навчити нас покори? Хiба прозвучали б з
такою проникливiстю iстини Нагорної проповiдi? На що могли
б надiятись простi люди, якби Iсус прийшов як цар?

I все-таки для бiльшостi людей здавалося неймовiрним,
щоб Той, на Кого вказував Йоан, здiйснив їхнi високi мрiї та
сподiвання. Чимало було розчарованих i збентежених. Сло-
ва, якi священики та рабини так бажали почути, — що Iсус
вiдновить Iзраїльське царство, — так i не були виголошенi.[116]
Але саме такого царя вони чекали, саме такого Месiю гото-
вi були прийняти. Проте Того, Хто бажав заснувати Царство
праведностi i миру в їхнiх серцях, мало хто чекав.

Наступного дня, коли бiля Йоана стояти два його учнi, вiн
знову побачив Iсуса у натовпi. I знову обличчя пророка осяяла
слава Невидимого, коли вiн вигукнув: «Ось Агнець Божий!»
Цi слова зворушили серця учнiв, хоча вони й не зовсiм ро-
зумiли їх. Що могло б означати дане Йоаном iм’я — «Агнець
Божий»? Однак Йоан не пояснив їм нiчого. Залишивши Йоана,
вони пiшли шукати Iсуса. Один iз них був Андрiй, брат Симо-
на, другий — Йоан, вiдомий нам як євангелiст. Вони й стали
першими учнями Христа. Спонукуванi силою, якiй не могли
протистояти, вони пiшли за Христом, бажаючи порозмовля-
ти з Ним. Водночас, сповненi благоговiйного страху, мовчки
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розмiрковували над важливим питанням: чи Вiн — справдi
Месiя?

Iсус знав, що учнi йдуть за Ним. Це були першi плоди
Його служiння, i серце Божественного Вчителя сповнилося
великою радiстю, оскiльки цi душi вiдповiли на заклик Його
благодатi. Але, повернувшись до них, Вiн лише запитав: «Що
ви шукаєте?» Вiн залишив за ними право вибору: висловити
своє бажання або ж повернутися назад.

Але їх цiкавило тiльки одне. Лише одна Особа заволодiла
їхнiми думками. Вони запитали: «Вчителю, де Ти живеш?»9

Пiд час короткої зустрiчi на дорозi вони не могли отримати
того, чого жадали. Учнi бажали залишитися наодинцi з Iсу-
сом, посидiти бiля Його нiг i почути Його слова. «Вiн каже
їм: Ходiть i подивитеся! Вони прийшли й побачили, де Вiн
перебував, i залишалися в Нього того дня».10

Якби Йоан i Андрiй мали той же дух невiр’я, що й свяще-
ники i правителi, їм не спало б на думку вчитися бiля нiг Iсуса.
Вони прийшли б до Нього як критики, аби посперечатися з
Ним. Багато хто у такий спосiб зачиняє дверi перед дорогоцiн-
ними можливостями. Але не так повелися першi учнi Христа.
Вони вiдповiли на заклик Святого Духа, Котрий говорив до
їхнiх сердець через проповiдi Йоана Хрестителя, i впiзнали
голос небесного Вчителя. Для них слова Христа були сповненi
новизною, iстиною i красою. Божественне свiтло тепер осявало [117]
вчення Старого Завiту. Багатогранна iстина постала перед ними
у новому свiтлi.

Лише розкаяння, вiра i любов можуть допомогти душi
прийняти небесну мудрiсть. Вiра, котра дiє через любов, — ось
ключ до знання, i кожний, хто любить, — «знає Бога!»11

Йоан був людиною щирою i глибоко емоцiйною, палкою
i разом з тим схильною до роздумiв. Вiн почав осягати своїм
розумом славу Христа, — не свiтську пишнiсть i могутнiсть,
прагнути котрих вiн був навчений, а «славу як Єдинородно-
го вiд Отця, повного благодатi й iстини».12 Йоан цiлком був
поглинутий роздумами над цим дивовижним вiдкриттям.

Андрiю хотiлося подiлитися радiстю серця з iншими. Зна-
йшовши свого брата Симона, вiн вигукнув: «Ми знайшли Ме-
сiю!»13 Симону не потрiбно було повторювати. Вiн також чув
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проповiдь Йоана Хрестителя i негайно поспiшив до Спасителя.
Випробувальний погляд Христа зупинився на ньому. Гаряча
вдача Симона, його любляче i спiвчутливе серце, честолю-
бнiсть, самовпевненiсть, iсторiя його падiння i розкаяння, пра-
ця i мученицька смерть — усе це пройшло перед поглядом
Спасителя, i Вiн сказав: «Ти — Симон, син [Йони]; ти будеш
називатися Кифа, що в перекладi означає Петро».14

«Наступного дня вирiшив Iсус пiти в Галiлею. I знайшов
Вiн Филипа та й каже йому: „Iди за Мною“».15 Филип вiдразу
пiдкорився цьому повелiнню i також став спiвпрацiвником
Христовим.

Филип покликав Нафанаїла, котрий перебував серед натов-
пу, коли Хреститель вказав на Iсуса як на Агнця Божого.

Але, дивлячись на Iсуса, Нафанаїл зазнав розчарування. Чи
ж може цей Чоловiк, вигляд Якого свiдчить про важку працю
та бiднiсть, бути Месiєю? Однак Нафанаїл не вiдкинув Iсуса,
тому що вiстка Йоана глибоко запала йому в серце.

Коли Филип прийшов до Нафанаїла, той у тихому гаю роз-
мiрковував над словами Йоана i пророцтвами про Месiю. Вiн
молився, щоб йому було вiдкрито, чи дiйсно Той, про Котрого
пророкував Йоан, був Визволителем. У вiдповiдь Святий Дух
спочив на ньому, даючи запевнення, що Бог вiдвiдав Свiй на-
род i пiдняв «рiг спасiння»16 для нього. Филип знав, що його
приятель дослiджує пророцтва, i коли Нафанаїл якраз молився[118]
пiд смокiвницею, знайшов його там. Вони не раз удвох моли-
лись у цьому усамiтненому куточку, схованому густим листям
дерев вiд стороннiх очей.

Вiстка «Ми знайшли Того, про Кого писали Мойсей у Законi
i пророки»,17 пролунала для Нафанаїла прямою вiдповiддю на
молитву. Але вiра Филипа ще не була мiцною, i вiн додав iз
сумнiвом: «Iсуса з Назарета, сина Йосифа». I знову в серцi
Нафанаїла з’явилось упередження. Вiн вигукнув: «Чи може
бути щось добре з Назарета?»18

Филип не став сперечатися з ним, а лише сказав: «Iди i
подивися!» Коли Христос побачив Нафанаїла, котрий йшов до
Нього, то сказав: «Ось справжнiй iзраїльтянин, в якому нема
пiдступу! Каже Йому [Нафанаїл]: Звiдки мене знаєш ? А Iсус у
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вiдповiдь йому сказав: Ще до того, як закликав тебе Филип, Я
бачив тебе, коли ти був пiд смокiвницею».19

Цього було достатньо. Божественний Дух, Котрий засвiдчив
Нафанаїлу пiд час його усамiтненої молитви пiд смокiвницею,
тепер промовляв до нього словами Iсуса. Хоч Нафанаїл сумнi-
вався i мав деяку упередженiсть, проте вiн прийшов до Христа
iз щирим бажанням пiзнати правду; i тепер його бажання здiй-
снилося. Його вiра перевершила навiть вiру того, котрий привiв
його до Iсуса. Вiн впевнено сказав: «Раввi, Ти — Син Божий,
Ти Цар Iзраїлю!»20

Якби Нафанаїл звернувся за поясненнями до рабинiв, вiн
нiколи не знайшов би Iсуса. Тiльки особисто познайомившись
з Ним i самостiйно прийнявши рiшення, вiн змiг стати Його
учнем. Так трапляється з багатьма i сьогоднi, котрi через рiзнi
упередження не дозволяють скористатися добром. Наскiльки б
усе було по-iншому, якби вони побажали прийти i побачити!

Доки люди довiрятимуть людському авторитету i керува-
тимуться ним, нiхто з них не прийде до спасаючого пiзнання
iстини. Подiбно до Нафанаїла, кожному зокрема потрiбно до-
слiджувати Слово Боже i молитися про освiту вiд Святого Духа.
Той, Хто зауважив Нафанаїла пiд смокiвницею, побачить i нас у
потаємному мiсцi молитви. Ангели iз осель свiтла знаходяться
поруч з тими, хто в покорi шукає Божественного керiвництва. [119]

З покликання Йоана, Андрiя, Симона, Филипа i Нафанаїла
почалося заснування християнської Церкви. Спочатку Йоан
Хреститель направив до Iсуса двох своїх учнiв. Пiсля того
один iз них, Андрiй, знайшов свого брата i, в свою чергу,
також покликав його до Спасителя. Потiм був покликаний
Филип, котрий вирушив на пошуки Нафанаїла. Цi приклади
могли б навчити нас, наскiльки важливими є нашi особистi
зусилля у залученнi до вiри наших рiдних, друзiв i сусiдiв.
Є люди, якi все життя вважають себе християнами, однак
нiколи не докладали зусиль привести до Спасителя хоча б одну
душу. Вони залишають цю роботу на служителя. Проповiдник
може чудово вiдповiдати своєму покликанню, але вiн не зможе
зробити того, що Бог доручив членам Церкви.

Iснує величезна потреба в служiннi люблячих християн.
Чимало душ, якi могли бути спасенними, загинули тiльки через
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те, що їхнi ближнi — простi люди — не доклали для їхнього
порятунку особистих зусиль!.. Скiльки ж людей продовжують
чекати, поки до них звернуться особисто! Серед членiв вашої
родини, сусiдiв, у мiстi, в якому живете, — скрiзь для нас, як
мiсiонерiв Христа, знайдеться праця. I якщо ми — християни,
така праця для вас буде насолодою.

Як тiльки людина навертається, в неї виникає бажання
розповiсти iншим, якого дорогого Друга вона знайшла в Iсусi.
Iстину, яка спасає й освячує, приховати в серцi неможливо.

Люди, якi присвятили себе Боговi, стануть провiдниками
свiтла. Бог зробить їх Своїм знаряддям, через яке передаватиме
багатства Своєї благодатi iншим. Його обiтниця така: «Я дам
тим, що навкруги Моєї гори, благословення, i пошлю дощ у
свiй час; це будуть дощi благословення».21

Филип сказав Нафанаїловi: «Iди i подивися!». Вiн не силує
його довiритися чиємусь свiдченню, а пропонує особисто по-
знайомитись з Христом. З того часу, як Христос вознiсся на
небеса, Його учнi залишаються Його представниками серед
людей. Один iз найуспiшнiших засобiв навернення душ до
Христа — це втiлення Його характеру в нашому повсякденному
життi. Наш вплив на людей залежить не стiльки вiд того, що
говоримо, скiльки вiд того, якими ми є. Люди можуть спере-[120]
чатися i вiдкидати нашi аргументи, вони можуть чинити опiр
нашим закликам, але сповнене безкорисливої любовi життя є
доказом, який неможливо заперечити. Життя, що характеризує-
ться послiдовнiстю та лагiднiстю Христа, — це найбiльша сила
в нашому свiтi.

У вченнi Христа духовнi переконання i життєвий досвiд
взаємно пiдсилюють одне одного, а тому кожний, хто приймає
Його науку, сам стає учителем, дiючи за Божественним зразком.
Слово Боже, сказане тим, хто сам ним освячений, мiстить в
собi життєдайну силу, котра робить це Слово привабливим для
слухачiв, переконуючи їх у тому, що це — жива дiйснiсть. Коли
людина приймає iстину з любовi до неї, це стане помiтним у
її манерах i навiть у тонi голосу. Вона сповiщає про те, що
сама чула, бачила i сприйняла вiд Слова життя, щоб iншi також
могли мати спiльнiсть з нею через пiзнання Христа. Свiдчення,
яке виходить з вуст, освячених дотиком палаючого вугiлля з
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жертовника, стає для сприйнятливого серця iстиною, здатною
освятити i всю особистiсть.

Той, хто прагне нести свiтло iншим, i сам отримає благо-
словення. Це й будуть «дощi благословення», бо «хто поїть
iнших, сам напоєний буде».22 Бог мiг би спасати грiшникiв
i без нашої допомоги, але щоб сформувати христоподiбний
характер, нам необхiдно спiвпрацювати з Ним. Щоб радiти
разом з Ним з приводу кожної викупленої душi завдяки Його
Жертвi, ми повиннi брати участь у працi нашого Спасителя.

Перше визнання вiри Нафанаїла — таке певне, палке та щи-
ре — прозвучало, наче музика. «Iсус у вiдповiдь сказав йому: Ти
повiрив, бо Я сказав тобi, що бачив тебе пiд смокiвницею? Ще
бiльше вiд цього побачиш».23 З великою радiстю Спаситель
дивився на Свою працю проголошення Євангелiя лагiдним,
зцiлення розбитих серцем i сповiщення визволення полоненим
сатаною. Заохочуючи тих, котрi прийняли Його дорогоцiннi
благословення, Iсус додав: «Iстинно, iстинно запевняю вас:
[вiдтепер] побачите вiдкрите небо й Божих ангелiв, якi пiднi-
маються i опускаються над Людським Сином».24

По сутi цi слова означали: на берегах Йордану вiдкрилися
Небеса, i Дух Святий у виглядi голуба зiйшов на Христа. Це [121]
було ознакою того, що Вiн — Син Божий. Якщо повiрите цьому,
то вiра ваша вiдродиться. Ви побачите Небеса вiдкритими, i
вони нiколи не закриються для вас. Христос вiдкрив Небеса
для нас. Ангели Божi пiдiймаються, несучи до Небесного Отця
молитви тих, якi мають потреби, або переносять горе, i спу-
скаються, несучи благословення й надiю, мужнiсть, допомогу i
життя людським синам.

Шлях ангелiв Божих — iз землi до Неба i навпаки. Чуде-
са Христа для нещасних i страждаючих були вчиненi силою
Божою через служiння ангелiв. Усi Божi благословення при-
ходять до нас через Христа завдяки служiнню Його небесних
посланцiв. Прийнявши людську природу, наш Спаситель з’єд-
нав Свою долю з долею грiшних синiв i дочок Адама, тодi
як завдяки Божественнiй природi Вiн перебуває по правицi
престолу Божого. Таким чином, Христос є Посередником у
спiлкуваннi людей з Богом i Бога з людьми. [122]
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Роздiл 15. На весiльному бенкетi

(На пiдставi Євангелiя вiд Йоан.2:1-11)

Служiння Iсуса Христа почалося не з великих справ i не
в Єрусалимi перед синедрiоном. На родинному святi в ма-
ленькому галiлейському селi Вiн виявив Свою силу, зробивши
весiльну урочистiсть ще радiснiшою. Цим Вiн показав Свою
любов до людей i бажання служити задля їхнього щастя. Спо-
кушуваний у пустелi, Iсус випив чашу страждань. Тепер же
Вiн прийшов, щоб дати людям чашу благословення, освятити
людськi взаємовiдносини.

Залишивши Йордан, Iсус повернувся до Галiлеї. Там, у
Канi, невеличкому селi бiля Назарета, в той час готувалися до
весiлля. Молодi були у родинних взаємостосунках з Марiєю
та Йосифом; Iсус, знаючи про це сiмейне свято, пiшов у Кану
разом зi Своїми учнями, де й був запрошений на урочистiсть.

Тут Христос зустрiвся зi Своєю матiр’ю, з якою певний час
не бачився. Марiя вже чула, що Iсус був проголошений Сином
Божим пiд час Його хрещення на Йорданi. Коли цi чутки
дiйшли до Назарета, в її пам’ятi воскресли сцени, якi вона
багато рокiв берегла в своєму серцi. Як i увесь Iзраїль, Марiю
глибоко схвилювало служiння Йоана Хрестителя. Вона добре
пам’ятала пророцтво, дане при його народженнi. Дiзнавшись,
що Йоан зустрiвся з Iсусом, вона сповнилася ще бiльшою
надiєю. Але до неї дiйшли також чутки про Його таємничий [123]
вiдхiд у пустелю, що викликало в нiй гнiтючi передчуття...

З того дня, як Марiя почула слова ангела у своїй оселi в
Назаретi, вона бережно складала в своєму серцi усi свiдче-
ння, що Iсус — Месiя. Його непорочнiсть i безкорисливiсть
переконували її в тому, що Вiн не мiг бути нiким iншим, як
тiльки Посланцем Божим. Але її також вiдвiдували сумнiви
та розчарування; i вона з нетерпiнням чекала того часу, коли
вiдкриється Його слава. Смерть розлучила її з Йосифом, який
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разом з нею зберiгав таємницю народження Iсуса. Тепер Марiя
не мала нiкого, з ким могла б подiлитися своїми надiями i побо-
юваннями. Останнi два мiсяцi були для неї особливо сумними.
Не було поруч Iсуса, в любовi Якого вона постiйно знаходила
потiху. Марiя роздумувала над словами Симеона: «I тобi самiй
меч прошиє душу...»1 Згадуючи тi три днi страждань, коли,
здавалось, що назавжди втратила Iсуса, Марiя з неспокiйним
серцем чекала повернення Сина.

На весiллi вона зустрiла Його таким, як i колись: нiжним
i слухняним Сином. I все ж Вiн був уже iншим. Його облич-
чя змiнилося: на ньому вiдбилися слiди пережитої в пустелi
боротьби, а новий вираз гiдностi й сили свiдчив про Його
небесну мiсiю. Його супроводжувала група молодих людей,
якi з повагою дивилися на Нього i називали Вчителем. Вони
розповiли Марiї про те, що бачили й чули пiд час хрещення
i пiсля нього. На закiнчення учнi повiдомили: «Ми знайшли
Того, про Кого писав Мойсей у Законi i пророки».2

Як тiльки почали збиратися гостi, виявилось, що багатьох
захопила надзвичайно цiкава тема. Вiдчувалось особливе хви-
лювання, котре присутнi намагались приховати. Об’єднавшись
у невеличкi групи, гостi неголосно, але жваво розмовляли
помiж собою, звертаючи зацiкавленi погляди на Сина Марiї.
Марiя ж, почувши свiдчення учнiв про Iсуса, зрадiла, сповнив-
шись надiєю, що сподiвання, котрi вона так довго плекала в
своєму серцi, не були даремними. Однак вона не була б зви-
чайною людиною, якби до її святої радостi не примiшувалось
почуття природної материнської гордостi. Коли вона бачила, як
багато поглядiв було звернено на Iсуса, їй хотiлося, щоб Син[124]
довiв усiм присутнiм, що Вiн i справдi Прославлений Богом.
Вона сподiвалася, що у Нього буде можливiсть створити перед
ними чудо.

За тодiшнiм звичаєм весiльний бенкет тривав кiлька днiв.
Так трапилось, що в розпалi свята скiнчилися запаси вина. Це
стало причиною збентеження i прикростi господарiв. Зазвичай
свята не обходились без вина, i його вiдсутнiсть могла бути
витлумачена як брак гостинностi. Марiя, як родичка молодих,
брала участь у приготуваннях до весiлля, i тепер вона сказала
Iсусовi: «Вина немає у них».3 Цi слова були натяком на те, що
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Вiн може допомогти у такiй потребi. Але Iсус вiдповiв: «Що
до того Менi й тобi, жiнко? Ще не настав Мiй час».4

Така вiдповiдь може здатися нам трохи рiзкою, хоч вона
не свiдчила про непривiтнiсть або нечемнiсть. Спаситель звер-
тався до Своєї матерi у вiдповiдностi зi схiдним звичаєм. Так,
переважно, зверталися до тих, кому бажали виявити повагу.
Кожний вчинок Христа в Його земному життi узгоджувався
iз даною Ним Самим Заповiддю: «Шануй свого батька та ма-
тiр свою».5 На хрестi, виявляючи востаннє Свою нiжнiсть до
матерi, Iсус звернувся до неї таким же чином, доручаючи пiклу-
вання про неї Своєму найулюбленiшому учневi. На весiллi, як
i на хрестi, любов, висловлена в iнтонацiї, поглядi та манерах,
пояснювала змiст Його слiв.

Коли Христос ще пiдлiтком прийшов у храм i Йому вiдкри-
лася таємниця Його служiння, Вiн сказав Марiї: «Хiба ви не
знали, що Менi треба бути при справах Отця Moго?»6 Цi слова
виражали суть усього Його життя i служiння. Усе було пiд-
порядковано однiй справi — великiй справi викуплення, задля
якої Вiн прийшов у цей свiт. Тепер Христос повторив той урок.
Iснувала небезпека, що Марiя розцiнюватиме свiй родинний
зв’язок з Iсусом як особливу претензiю на Нього, як право
якоюсь мiрою керувати Ним у Його служiннi. Адже протягом
тридцяти рокiв Вiн був для неї люблячим i слухняним Сином.
Його любов не змiнилася, але тепер Вiн повинен був звершу-
вати справи Свого Небесного Отця. Як Син Всевишнього i
Спаситель свiту, Вiн не мiг дозволити, щоб якiсь земнi зв’язки
заважали виконанню Його мiсiї або справляли вплив на Його [125]
поведiнку. Вiн мав вiдчувати Себе вiльним, аби таким чином
виконати волю Божу. У цьому полягає урок i для нас. Вимоги
Божi мають стояти вище за всi людськi зв’язки. Нiщо земне
не повинно нас приваблювати настiльки, щоб ми залишили
дорогу, якою Вiн наказує нам iти.

Єдина надiя на спасiння грiшного людського роду — в
Христi. Марiя так само могла знайти спасiння тiльки через
Агнця Божого. У неї особисто не було жодних заслуг. Родинний
зв’язок з Iсусом не давав їй жодного права на якiсь духовнi
переваги в порiвняннi з iншими людьми. Саме це хотiв сказати
Спаситель. Вiн провiв чiтку межу мiж Своїм ставленням до
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неї — як Сина Людського i як Сина Божого. Родиннi зв’язки в
жодному разi не робили її рiвною з Ним.

Слова Христа «ще не настав Мiй час» вказують на те, що
кожна справа в земному життi Христа була частиною виконан-
ня Плану, який iснував вiд днiв вiчних. Перш нiж прийти на
Землю, Вiн уже знав цей план в усiх деталях. Перебуваючи
серед людей, Вiн у кожному вчинковi керувався волею Отця i
не вагався, коли треба було дiяти. З незмiнною покiрнiстю Вiн
чекав, коли прийде Його час.

Сказавши Марiї, що Його час ще не настав, Iсус цим дав
вiдповiдь на її невисловлене сподiвання, яке вона плекала разом
зi своїм народом. Вона надiялась, що Вiн виявить Себе як Месiя
i сяде на престолi Iзраїлю. Але цей час ще не прийшов. Не як
Цар, а «як Муж горя, обтяжений стражданнями»,7 Iсус подiляв
долю людей.

Хоч Марiя i неправильно розумiла мiсiю Христа, проте вона
беззастережно довiряла Йому. Саме на цю вiру вiдгукнувся
Iсус. Перше чудо було вчинене для вшанування довiр’я Марiї
та змiцнення вiри учнiв Iсуса, якi повиннi були зазнати спокус
невiр’ям. Пророцтва ясно i незаперечно вказували на те, що
Iсус був Месiєю. Учнi сподiвалися, що релiгiйнi керiвники
приймуть Його ще з бiльшим довiр’ям, нiж вони. Вони сповi-
щали людям про дивовижнi дiла Христа i про свою вiру в Його
мiсiю, але були враженi та гiрко розчарованi невiр’ям, глибоко
вкорiненим упередженням i ворожiстю священикiв та рабинiв[126]
до Iсуса. Першi чудеса Спасителя змiцнили вiру учнiв i додали
їм сили протистояти ворожим нападкам.

Марiю аж нiяк не збентежили слова Iсуса, i вона сказала
тим, якi прислуговували за столом: «Зробiть, що тiльки Вiн
вам скаже».8 Таким чином, вона зробила все, що могла, аби
приготувати шлях для служiння Христа.

Бiля дверей стояло шiсть великих кам’яних глекiв для води.
Iсус звелiв слугам наповнити їх водою, що й було викона-
но. Потреба у винi була термiнова, i тому Вiн сказав: «Тепер
зачерпнiть i занесiть до старости».9 Замiсть води, якою були на-
повненi посудини, з них полилось вино. Нi староста, нi гостi не
знали про те, що вино закiнчилось. Скуштувавши принесеного
слугами вина, розпорядник пiдтвердив, що воно було набагато
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кращим вiд того, яке вiн будь-коли пив, i дуже вiдрiзнялося вiд
того, яке подавали на початку бенкету. Звертаючись до нарече-
ного, вiн сказав: «Кожна людина подає спочатку добре вино, а
гiрше — як нап’ються; [а] ти зберiг добре вино дотепер».10

Подiбно до того, як люди подають спочатку добре вино, а
потiм те, що гiрше, так i свiт розпоряджається своїми дарами.
Те, що вiн пропонує, може милувати око i навiть зачаровува-
ти, але не приносити задоволення. Вино перетворюється на
гiркоту, а радiсть — на смуток. Те, що починається пiснями й
радiстю, закiнчується втомою i вiдразою. Але дари Iсуса зав-
жди свiжi й новi. Бенкет, який Вiн влаштовує для душi, завжди
приносить радiсть i задоволення. Кожен новий дар збiльшує
здатнiсть того, хто приймає, з подякою оцiнювати Господнi
благословення i радiти ним. Вiн дає благодать на благодать,
i це Джерело невичерпне. Якщо ви перебуваєте у Ньому, то
отриманий сьогоднi щедрий дар буде запевненням того, що зав-
тра це благословення примножиться. У словах Iсуса, сказаних
до Нафанаїла, розкриваються принципи взаємостосункiв Бога
з Його дiтьми. З кожним новим одкровенням Своєї любовi Вiн
промовляє до сприйнятливого серця: «Ще бiльше вiд цього
побачиш».11

Дар Христа на весiльному бенкетi був символiчним. Вода
символiзувала хрещення в Його смерть, вино — кров, яка мала [127]
пролитися за грiхи свiту. Вода, якою наповнили камiннi глеки,
була принесена людськими руками, але тiльки завдяки слову
Христа через вiру вона стала життєдайною. Це ж саме можна
сказати i про всi обряди, якi вказують на смерть Спасителя.
Лише силою Христа, яка дiє через вiру, вони можуть наситити
душу.

Своїм словом Христос забезпечив весiльний бенкет до-
статньою кiлькiстю вина. Не менш щедро Вiн дарує Свою
благодать, щоб стерти беззаконня людей, оновити i пiдтримати
їхнi душi.

На першому бенкетi, який Iсус вiдвiдав разом зi Своїми
учнями, Вiн запропонував чашу, яка символiзувала Його працю
заради їхнього спасiння. На останнiй Вечерi Вiн подав їм чашу
знову, встановивши святий обряд, який повинен був нагадувати
Його смерть — «аж поки Вiн прийде».12 Господь потiшив учнiв,
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якi сумували з приводу розлуки зi Своїм Господом, обiцянкою
про зустрiч: «Вiднинi не питиму з цього плоду виноградного
аж до того дня, коли питиму його новим з вами в Царствi Мого
Отця».13

Вино, яке Iсус створив для весiльних гостей, i те, яке Вiн
дав учням як символ Своєї кровi, було чистим виноградним
соком. Саме це мав на увазi пророк Iсая, коли говорив про
нове вино «в гронi»: «Не псуй ти його, бо благословення в
ньому».14

Саме Христос у Старому Завiтi застерiгав Iзраїль: «Вино
— зрадливе, напiй п’янкий — буйний, i кожен, хто зваблює-
ться ними, — нерозумний».15 Тому Iсус нiколи не пропонував
людям такого напою. Це сатана спокушує людей потурати сво-
їм забаганкам, якi затьмарюють розум i ослабляють духовне
сприйняття. Натомiсть Христос учить приборкувати свої негi-
днi, низькi жадання. Все Його життя — приклад самозречення.
Щоб перемогти голод i спрагу, Вiн перенiс заради нас найсуво-
рiшi випробування, якi тiльки може знести людина. Це Христос
звелiв Йоану Хрестителю не пити «нi вина, нi iншого п’янкого
напою».16 Це Вiн виклав такi ж вимоги стриманостi дружи-
нi Маноя, i саме Вiн прокляв тих, хто пiдносить вино своїм
ближнiм. На весiльному бенкетi Христос не суперечив Своєму
вченню. Непереброджене вино, яке Вiн запропонував гостям,[128]
було корисним освiжаючим напоєм, що збуджував здоровий
апетит.

Коли гостi зауважили iншу якiсть вина, вони почали роз-
питувати, звiдки таке вино, i слуги змушенi були розповiсти
їм про чудо. Якийсь час усi присутнi були настiльки враженi
цим, що навiть не подумали про Того, Хто вчинив чудо. Коли
ж нарештi вони почали шукати Iсуса, то виявилось, що Вiн так
непомiтно пiшов, що навiть Його учнi цього не зауважили.

Тепер увага присутнiх зосередилася на учнях, яким уперше
випала нагода засвiдчити свою вiру в Iсуса. Вони розповiдали
про те, що бачили i чули на рiчцi Йордан, i в серцях багатьох
зажеврiла надiя, що Бог послав Визволителя для Свого наро-
ду. Звiстка про це чудо поширилася по всiй околицi i дiйшла
до Єрусалима. Священики i старiйшини з новим iнтересом i
увагою почали дослiджувати пророцтва, якi вказували на при-
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хiд Христа. Люди палко бажали довiдатися про мiсiю нового
Вчителя, Який так скромно поводить Себе.

Служiння Христа рiзко вiдрiзнялося вiд дiяльностi юдей-
ських старiйшин. Їхня пошана до традицiй i формалiзму зруй-
нувала свободу мислення i дiї. Вони перебували в постiйному
страху, аби не осквернитися. Щоб уникнути контактiв з «не-
чистими», вони трималися осторонь не тiльки язичникiв, але
й бiльшостi представникiв свого народу. Вони не прагнули
бути корисними людям, не намагалися здобути їхню симпатiю.
Постiйно зосереджуючись на питаннях ритуальної чистоти,
їхнiй розум зубожiв, коло iнтересiв звужувалось. Їх приклад
заохочував до самозакоханостi i нетерпимостi щодо усiх верств
суспiльства.

Сповнений спiвчуття до людства, Iсус розпочав роботу
перетворення, входячи в тiснi, сердечнi взаємини з людьми.
Виявляючи глибоку повагу до Закону Божого, Вiн водночас
викривав удаване благочестя фарисеїв, намагаючись звiльнити
людей вiд беззмiстовних постанов, якi сковували особистiсть.
Вiн намагався зруйнувати бар’єри, якi роздiляли рiзнi верстви
суспiльства, з’єднуючи людей як членiв однiєї сiм’ї. Його при-
сутнiсть на весiллi була першим кроком до здiйснення цiєї
мети. [129]

Бог звелiв Йоану Хрестителю жити в пустелi, щоб захи-
стити його вiд впливу священикiв та рабинiв i приготувати до
особливої мiсiї. Але аскетизм Йоана та його усамiтнене життя
не мали бути прикладом для людей. Та й сам Йоан не закликав
своїх слухачiв залишати свої повсякденнi обов’язки. Вiн велiв
їм засвiдчити про своє покаяння i вiрнiсть Боговi на тому мiсцi,
в яке Вiн покликав їх.

Iсус осуджував потурання своїм бажанням — у чому б воно
не виявлялось. Але за Своєю природою Вiн був товариським,
приймав гостиннiсть представникiв усiх верств суспiльства,
вiдвiдуючи оселi багатих i бiдних, вчених i простих людей,
намагаючись таким чином пiднести їхнi думки вiд звичайних
буденних справ до духовного i вiчного. Вiн нiколи не заохочу-
вав до веселощiв з пиятикою i гульбою; в Його поведiнцi не
було й натяку на свiтську легковажнiсть. Однак Вiн знаходив
задоволення у спогляданнi життєвих радощiв iнших i Своєю
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присутнiстю на весiллi показав, що схвалює дружнє спiлкува-
ння. Юдейське весiлля було подiєю, що справляла неабияке
враження, i радiсть гостей була приємною Синовi Людсько-
му. Своєю присутнiстю на весiллi Iсус ушанував шлюб як
божественне установлення.

Як у Старому, так i в Новому Завiтах, подружнi вiдносини
символiзують нiжний i священний союз Христа зi Своїм наро-
дом. У свiдомостi Iсуса радiсть весiльної урочистостi вказувала
на щасливий день, коли Вiн приведе Свою наречену — святий
народ — в дiм Отця, i викупленi разом зi Спасителем сидiти-
муть на шлюбнiй вечерi Агнця. Вiн говорить: «Як тiшиться
молодий нареченою, так радiтиме Бог твiй тобою!.. Вже не
скажуть на тебе „покинута“, бо тебе будуть кликати: „в нiй моя
втiха, бо Господь Тебе уподобав“».17 «Вiн у радостi буде втi-
шатися тобою, оновить любов Свою, зi спiвом втiшатися буде
тобою».18 Коли апостолу Йоану було дане небесне видiння, вiн
писав: «I почув я наче голос величезної кiлькостi людей, i наче
шум великої води, i наче голос гучних громiв, що вигукували:
Алiлуя, бо запанував наш Господь, Бог Вседержитель! Радiймо
й веселiмося, вiддаймо славу Йому, бо прийшло весiлля Агн-
ця, i Його дружина приготувала себе!.. Блаженнi покликанi на
весiльну вечерю Агнця!»19[130]

У кожнiй особистостi Iсус бачив людину, яка повинна бути
запрошена в Його Царство. Вiн завойовував людськi серця
як Той, Хто бажав їм добра. Вiн шукав їх на вулицях, бiля
домашнього вогнища, у човнах, синагогах, на березi озера i
на весiльнiй учтi. Вiн знаходив їх за виконанням повсякден-
них справ, виявляючи зацiкавленiсть їхнiм життям. Спаситель
навчав їх вдома, де члени родини вiдчували вплив Його бо-
жественної присутностi. Його палке спiвчуття до людей до-
помагало здобувати їхнi серця. Вiн часто йшов у гори, щоб
помолитися на самотi, готуючись до дiєвої працi серед лю-
дей. Пiсля цього Вiн вирушав, щоб зцiляти хворих, навчати
неосвiчених, трощити ланцюги невiльникiв сатани. Христос
виховував Своїх учнiв, спiлкуючись iз ними. Iнколи Вiн навчав
їх, сидячи в їхньому колi на схилi гори, на березi моря або йду-
чи з ними дорогою. Вiн вiдкривав їм таємницi Божого Царства.
Це не були проповiдi, якi звучать з кафедр сьогоднi. Завжди,
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коли серця учнiв були вiдкритi для прийняття божественної
вiстки, Iсус викладав iстину про спасiння. Вiн нiколи не нака-
зував Своїм учням робити те чи iнше, а просто пропонував:
«Йди за Мною».20 Христос брав їх iз Собою, подорожуючи
по мiстах i селах, щоб вони бачити, як Вiн навчає людей. Вiн
пов’язував Свої iнтереси з їхнiми, i вони об’єднувалися з Ним
у загальнiй справi.

Умiння Христа поєднувати Себе з iнтересами людства — це
приклад для наслiдування кожним, хто проповiдує Слово i хто
приймає Євангелiє Його благодатi. Ми не повиннi уникати
суспiльних зв’язкiв i вiдгороджуватися вiд людей. Щоб працю-
вати серед усiх верств суспiльства, потрiбно йти туди, де вони
знаходяться. Навряд чи вони шукатимуть зустрiчi з нами iз вла-
сних спонукань. Не лише з кафедри можна зворушити людськi
серця Божественною iстиною. Iснує ще одне поле дiяльностi,
можливо, скромнiше, але не менш перспективне — це будинки
бiднякiв, палаци вельможних людей, гостиннi зiбрання i мiсця
невинних розваг.

Як учнi Христа, ми не повиннi уподiбнюватись свiтовi в
любовi до задоволень, роздiляючи їхню безрозсуднiсть. Це
може принести лише шкоду. У жодному разi ми не повиннi [131]
схвалювати грiх нi словами, нi дiями, нi навiть мовчанням
чи своєю присутнiстю. Куди б не йшли, ми маємо бути з
Iсусом, вiдкриваючи iншим привабливiсть нашого Спасителя.
Але тi, котрi намагаються зберегти свою релiгiю, ховаючи її за
кам’яними стiнами, втрачають дорогоцiннi можливостi чинити
добро. Через громадськi зв’язки християнство стикається iз
свiтом. Кожен, хто отримав Божественну просвiту, повинен
освiтити дорогу тим, хто ще не знає Свiтла життя.

Ми всi повиннi стати свiдками Iсуса. Наш громадський
вплив, освячений благодаттю Христа, слiд використовувати з
метою придбання душ для Спасителя. Свiт має усвiдомити,
що ми не поглинутi корисливими егоїстичними iнтересами,
а бажаємо подiлитися з iншими нашими благословеннями i
привiлеями. Хай люди побачать, що наша релiгiя не робить нас
черствими або надто вимогливими. Кожний, хто стверджує, що
знайшов Христа, зобов’язаний служити для добра людей, як
це робив Iсус.
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Ми не повиннi створювати фальшивого уявлення про те,
що християни — це похмурi, нещаснi люди. Якщо наш погляд
спрямований на Iсуса, ми бачитимемо милосердного Спасителя
i приймемо свiтло вiд Його обличчя. Де панує Його Дух, там
завжди мир. I там буде радiсть, тому що людину сповнює мир
та святе довiр’я до Бога.

Христос задоволений Своїми послiдовниками, коли вони —
звичайнi люди — стають причетними до Божественної природи.
Вони не монументи, а живi люди. Їхнi серця, зрошенi Боже-
ственною благодаттю, вiдкритi й розцвiтають пiд променями
Сонця Праведностi. Свiтло, що зливається на них, вони вiд-
дзеркалюють на iнших з допомогою дiї, проникнутих любов’ю
Христа.[132]

[133] 1Луки 2:35
2Йоан.1:45
3Йоан.2:3
4Йоан.2:4
5Вих.20:12
6Луки 2:49
7Iсая 53:3
8Йоан.2:5
9Йоан.2:8

10Йоан.2:10
11Йоан.1:50
121Кор.11:26
13Матв.26:29
14Iсая 65:8
15Прип.20:1
16Левiт 10:9
17Iсая 62:5,4
18Соф.3:17
19Об’явл.19:6,7,9
20Матв.9:9



Роздiл 16. У Своєму храмi

(На пiдставi Євангелiя вiд Йоан. 2:12-22)

«Пiсля цього Iсус пiшов у Капернаум: Вiн Сам, Його мати,
Його брати, Його учнi; i пробули там небагато днiв. Наближа-
лася юдейська Пасха, й Iсус прийшов у Єрусалим».1

Пiд час цiєї подорожi Iсус приєднався до великої групи
людей, котрi прямували в Єрусалим. Публiчно Вiн ще не ого-
лосив Своєї мiсiї i тому залишався непомiтним у натовпi. Пiд
час таких подорожей темою для розмови переважно був прихiд
Месiї, про який сповiстив Йоан Хреститель. Люди з ентузi-
азмом говорили про свої надiї на нацiональне вiдродження
Iзраїля. Iсус знав, що такiй мрiї не судилося збутися, оскiльки
вона ґрунтувалась на помилковому тлумаченнi Святого Письма.
З глибоким переконанням Вiн пояснював пророцтва, намага-
ючись спонукати народ до уважнiшого дослiдження Слова
Божого.

Юдейськi вождi навчали, що саме в Єрусалимi народ пови-
нен поклонятися Боговi. Сюди на свято Пасхи сходилося багато
паломникiв з усiх куточкiв Палестини i навiть з далеких країн.
Двори храму були переповненi натовпом у строкатому вбраннi.
Далеко не всi мали змогу привести iз собою жертовних тва-
рин, якi служили прообразом Великої Жертви, Для зручностi
на зовнiшньому дворi храму можна було продати й купити
тварин. Тут збиралися люди рiзних верств суспiльства, щоб [134]
купити тварину для жертвоприношення. Грошi iнших країн
обмiнювалися на храмовi монети.

Кожний юдей повинен був щороку сплачувати пiвсикля «як
викуп за душу»;2 цi грошi йшли на утримання храму. Крiм
цього, великi суми грошей жертвувалися добровiльно i зберi-
галися у скарбницi храму. Грошi рiзних країн потрiбно було
обмiнювати на монети, якi звались храмовими сиклями, i при-
ймалися при служiннi у Святилищi. Обмiн грошей вiдкривав
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можливостi для шахрайства та обману i перетворювався на
ганебну торгiвлю, яка була джерелом наживи для священикiв.

Дiлки вимагали непомiрнi цiни за тварин, яких продавали,
а отриманi прибутки дiлили зi священиками й старiйшина-
ми, котрi таким чином збагачувались за рахунок народу. Усiх,
хто приходив на поклонiння, вчили: якщо вони не принесуть
жертви, то Божого благословення не буде нi на їхнiх дiтях,
нi землях. Таким чином священики змушували людей купу-
вати жертовних тварин за високу цiну, оскiльки, прийшовши
здалеку, люди не хотiли повертатися додому, не засвiдчивши
обрядом посвячення свою вiдданiсть, заради чого вони звер-
шили паломництво.

На Пасху приносилось багато жертов, i торгiвля в храмi
йшла дуже жваво, У той час храм бiльше нагадував гомiнливий
базар для продажу худоби, нiж святий Божий храм. Голоснi
крики торговцiв змiшувались з ревiнням корiв, меканням овець,
туркотiнням голубiв, брязкотом монет i брутальною лайкою. У
храмi стояв такий гамiр, що навiть заважав тим, хто молився;
слова, з якими вони зверталися до Всевишнього, тонули в цьо-
му суцiльному гармидерi. Юдеї надзвичайно пишалися своєю
побожнiстю. З одного боку вони нiбито поважали Єрусалим-
ський храм, i кожне зневажливе слово про нього розцiнювали
як богохульство. Вони ретельно виконували усi обряди. Але
любов до грошей притлумлювала голос сумлiння. Навряд чи
вони розумiли, наскiльки далеке таке служiння вiд того, котре
вiд початку було встановлене Самим Богом.

Коли Господь зiйшов на гору Сiнай, Вiн освятив її Своєю
присутнiстю. Тодi Мойсей отримав вказiвку провести межу
навколо гори i освятити її. Господь попередив: «Стережiться[135]
виходити на гору i не доторкуйтесь її пiднiжжя. Кожен, хто
доторкнеться до гори, вмре. Нiхто нехай не торкається до неї
рукою, бо буде побитий камiнням або прошитий стрiлою, чи
то скотина, чи людина,— не буде жити вона».3 Тим самим було
викладено урок: мiсце, де Бог вiдкривається людям, — святе.
Територiя Божого храму повинна була вважатися священною.
Але в гонитвi за наживою про все це було забуто.

Священики i правителi були покликанi стати Божими пред-
ставниками в народi; вони мали класти край зневажливому
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ставленню до храмового двору i бути для людей прикладом
чистоти й милосердя. Замiсть того, щоб шукати наживи, вони
повиннi були турбуватись про потреби вiруючих, враховувати
їхнє матерiальне становище i допомагати тим, хто не мiг купи-
ти належнi жертви. Однак вони цього не робили. Зажерливiсть
зробила жорстокими їхнi серця.

На таке свято в Єрусалимi скупчувались страждальцi, бiднi
й знедоленi люди. Сюди йшли слiпi, кульгавi, нiмi. Декотрих
навiть приносили на носилках. Чимало злидарiв не мали змоги
купити не тiльки найскромнiшу жертву для Господа, але навiть
їжi, щоб втамувати свiй голод. Вимоги священикiв доводили
їх до вiдчаю, хоча й вони хизувалися своїм благочестям, вва-
жаючи себе захисниками народу; насправдi ж у них не було
нi спiвчуття, анi милостi. Даремно убогi, хворi та вмираючi
благали про милосердя. Їхнє страждання не викликало жодного
жалю в серцях служителiв храму.

Ось що побачив Iсус, увiйшовши до храму. На Його очах
укладалися нечеснi угоди. Вiн не мiг не зауважити вiдчаю
бiднякiв, котрi вiрили, що без пролиття кровi не може бути
прощення грiхiв. Його приголомшило те, що зовнiшнє подвiр’я
Божого храму стало мiсцем ганебного торгу. Святе мiсце пере-
творилося на величезний базар.

Христос розумiв — треба щось зробити. Вiд людей вима-
гали виконання численних церемонiй, значення яких нiхто не
пояснював. Вони приносили жертви, не розумiючи, що вони
є прообразом однiєї досконалої Жертви. Той, на Кого вказу-
вало храмове служiння, стояв серед них нiким не впiзнаний. [136]
Тут вшановували не Його! Це ж Вiн дав колись настанови
про жертвоприношення. Вiн, Котрий найкраще розумiв їхнє
символiчне значення, бачив, як люди усе перекрутили i не-
правильно витлумачили. Богослужiння втратило духовнiсть.
Священикiв i правителiв нiщо вже не зв’язувало з їхнiм Богом.
Дiяльнiсть Христа полягала в тому, щоб встановити абсолютно
iнше служiння.

Стоячи на сходинках храму, Христос проникливим погля-
дом спостерiгав за всiм, що вiдбувалося перед Ним. Його
пророчий зiр сягнув у майбутнє, вiддалене не лише роками, а
й столiттями. Вiн бачив, як майбутнi священики i правителi
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позбавлять нужденних усiх їхнiх прав i заборонять проповiд-
увати Євангелiє убогим. Вiн бачив, як любов Божу будуть
приховувати вiд грiшникiв i торгувати Його благодаттю. На
Його обличчi — обурення. Вiн весь — втiлення влади i сили.
Увага народу звернена на Нього. Нечестивi храмовi торговцi
не можуть вiдвести очей вiд Його обличчя. Цей Чоловiк читає
їхнi сокровеннi думки i знає таємнi спонукання! Декотрi на-
магаються заховати свої обличчя вiд проникливих очей Iсуса,
нiби на них написанi їхнi злi вчинки.

Сум’яття припинилось. Стихли вигуки продавцiв i поку-
пцiв. Запанувала гнiтюча тиша. Натовп сповнився благоговiй-
ним страхом, нiби вiн опининився перед судом Божим, щоб
вiдповiсти Йому за всi свої дiла. На якусь мить божественна
природа Христа взяла гору над Його людським єством. Велич
Небес стояв як Суддя останнього дня, хоча Вiн ще не був одя-
гнений у славу, що супроводжуватиме Його тодi, однак Вiн вже
має владу читати людськi душi. Христос очима окинув натовп,
i кожен вiдчув Його допитливий погляд на собi. Здавалось, що
Його повна гiдностi постать здiйнялась над присутнiми, а Бо-
жественне сяйво освiтило Його обличчя. Вiн заговорив, i Його
ясний та звучний голос — той самий, що на Сiнаї оголосив
Свiй Закон, який тепер порушили священики i старiйшини,
— пронiсся луною пiд склепiнням храму: «Заберiть оце звiдси!
Не робiть дому Мого Отця домом торгiвлi!»4

Повiльно спускаючись по сходинах i здiйнявши батiг iз
мотузок, пiдiбраних бiля входу, Вiн наказує торговцям зали-
шити подвiр’я храму. З невиявленою нiколи ранiше ревнiстю i[137]
суворiстю Iсус поперевертав столи мiняйлiв. Монети iз дзень-
котом розсипались по мармуровiй пiдлозi. Нiхто не насмiлився,
щоб заперечити або обуритись. Нiхто не наважився пiдiбрати
грошi, надбанi нечесним шляхом. Iсус нiкого не вдарив, але
звичайний бич iз мотузок в Його руцi здавався вогняним ме-
чем. Служителi храму, священики-мiняйли, гендлярi i продавцi
худоби разом з вiвцями i волами тiкали геть з одним лише
бажанням — сховатися вiд сорому, котрий вони вiдчули в Його
присутностi.

Панiка охопила втiкаючий натовп, який вiдчув прояв Боже-
ственної природи Iсуса. Крики переляку зривалися iз сотень
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зблiдлих вуст. Навiть учнi — i тi затремтiли. Вони були враженi
словами i поведiнкою Iсуса, такою незвичною для Нього. I тут
вони згадали написане про Нього: «Ревнiсть до дому Твого
з’їдає Мене».5 За короткий час храм Господнiй був очищений
вiд галасливої юрби торговцiв та їхнього товару. Там, де щойно
панувало сум’яття, настала урочиста тиша. Присутнiсть Госпо-
да, яка в давнину освятила гору Сiнай, тепер освятила храм,
збудований на Його честь.

Очищенням храму Iсус заявив про Себе як Месiю i розпо-
чав Свою дiяльнiсть. Храм, споруджений як мiсце перебування
Бога, повинен був стати наочним уроком для iзраїльського на-
роду i всього свiту. Вiд самого початку в Бога був намiр, аби
кожна iстота, починаючи вiд свiтлого святого серафима i до
людини, була житлом для перебування Творця. Внаслiдок грiха
людина перестала бути храмом Бога. Затьмарене й опоганене
злом, серце людини бiльше не вiдображало слави Божої. Лише
через втiлення Сина Божого мета Небес могла здiйснитись.

Бог перебуває у людському єствi, i через спасаючу благо-
дать серце людини знову стає Його храмом. Бог мав намiр
зробити храм в Єрусалимi мiсцем постiйного свiдчення про
високе призначення кожної душi. Але юдеї втратили розумiння
значення цiєї споруди, якою так пишалися. Вони не упокорили
себе до такої мiри, щоб стати святим храмом Божого Духа.
Сповненi галасу й огидної торгiвлi, двори Єрусалимського
храму точно вiдображали стан серця, опоганеного грiховними [138]
пристрастями i нечистими думками. Очищенням храму вiд
продавцiв i покупцiв Iсус заявив, що Його мiсiя — очистити
серце вiд опоганення грiхом, що виявляється в низьких бажан-
нях, егоїстичних похотях i злих звичках, якi розтлiвають душу.
«Прибуде негайно до храму Свого Господь, Якого шукаєте
ви, i Ангел Заповiту, Якого жадаєте. Ось iде Вiн, — говорить
Господь Саваот. — I хто витерпить день Його прибуття, i хто
встоїть, коли Вiн з’явиться? Бо Вiн, як вогонь той у золотаря,
i як у пральникiв луг. I Вiн сяде плавити та чистити срiбло, i
очистить синiв Левiя, i переплавить їх, як золото й срiбло».6

«Хiба не знаєте, що ви є храмом Бога i що Божий Дух живе
в вас? Якщо хто нищить Божий храм, того знищить Бог, адже
Божий храм святий, а ним є ви».7 Жодна людина не здатна



136 Христос — надiя свiту

власними зусиллями звiльнитися вiд зла, яке опанувало серцем.
Тiльки Христос може очистити храм душi. Однак Вiн не бажає
ввiйти туди непроханим гостем. Вiн входить у серце не так, як
у давнину увiйшов у храм, а говорить: «Ось Я стою пiд дверима
та стукаю. Якщо хто почує Мiй голос i вiдчинить дверi, Я до
нього ввiйду».8 Вiн прийде не на один день, тому й обiцяє:
«Оселюся в них i ходитиму, i... вони будуть Моїм народом!»9

«...Нашi провини потопче, — Ти кинеш у морську глибочiнь
усi нашi грiхи».10 Його присутнiсть очистить, освятить душу i
перетворить її на святий храм Господнiй i «Божу оселю».11

Охопленi жахом священики i старiйшини втiкали iз двору
храму вiд проникливих очей, якi читали їхнi серця. Зустрiчаю-
чи людей, котрi йшли в храм, вони наказували їм повернутися
назад, розповiдаючи про те, що бачили й чули. Христос iз
сумом та жалем дивився на переляканих людей, якi не усвi-
домлювали сутi правдивого поклонiння Богу. У їхнiй втечi Вiн
бачив провiщення майбутнього розсiяння усього юдейського
народу через його беззаконня i вiдмову вiд покаяння.

Але чому ж священики втiкали iз храму? Чому вони не
сперечалися з Iсусом? Той, Котрий примусив їх залишити храм,
був звичайним сином теслi, бiдним галiлеянином, Котрий не
мав анi свiтських чинiв, анi влади? Чому ж нiхто не протидiяв[139]
Йому? Чому вони в панiцi залишили нечесно здобутi грошi i
втекли, виконуючи наказ такого скромного на вигляд Чоловiка?

Христос говорив владно, як цар, а в Його зовнiшностi та
iнтонацiї голосу було щось таке, чому неможливо було проти-
стояти. Почувши наказ, вони вперше в життi усвiдомили себе
лицемiрами i злодiями. Коли Божество засяяло крiзь людську
оболонку, вони побачили на обличчi Христа не лише обурення,
а й зрозумiли значення Його слiв. Вони вiдчули себе так, наче
стоять перед престолом вiчного Судцi, Котрий виносить їм
страшний вирок. Якийсь час вони були впевненi, що Христос
був пророком, а iншi навiть вiрили в Нього як у Месiю. Святий
Дух нагадав їм слова пророкiв про Христа. Чи прислухаються
вони тепер до внутрiшнього голосу?

Але нi, торгашi не покаялись. Вони знали, що Христос
виявляв спiвчуття до бiдних. Зрозумiвши, що виннi у здирствi
народу, вони зненавидiли Христа за те, що читав їхнi думки.
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Його докори в присутностi народу уразили їхню гордiсть; вони
заздрили Його все зростаючому впливу на людей, а тому вирi-
шили запитати Його, якою владою Вiн повиганяв їх i Хто дав
Йому цю владу.

У таких роздумах з ненавистю в серцях вони повiльно по-
вертались до храму. Але яка ж перемiна вiдбулася за час їхньої
вiдсутностi! Коли вони втекли, бiдняки залишилися i тепер юр-
милися навколо Iсуса, обличчя Котрого випромiнювало любов
та милосердя. Зi сльозами на очах Вiн звертався до кожного:
не бiйся, Я врятую тебе, а ти прославиш Мене; для цього Я й
прийшов у цей свiт.

Простi люди тягнулись до Христа, настiйно благаючи: Вчи-
телю, благослови мене! Вiн чув кожний зойк. Зi спiвчуттям,
яке перевершувало материнську нiжнiсть, Iсус схилявся над
страждаючими дiтьми. Вiн усiм придiляв увагу.

Усi отримали зцiлення вiд своїх хвороб. Нiмим вiдкрива-
лися вуста, i вони прославляли Бога; слiпi прозрiвали, щоб
бачити обличчя свого Зцiлителя; серця страждальцiв сповню-
вала радiсть.

Священики i служителi храму стали свiдками усiх цих ве-
ликих справ, i яким же одкровенням виявилося для них усе [140]
почуте! Люди розповiдали Iсусовi про свої страждання i надiї,
що не збулися, про болiснi днi i безсоннi ночi. I ось, коли їм
здавалося, що гасне остання iскра надiї, Христос зцiлив їх!
Мiй тягар був вельми важким, — казав один, — але я знайшов
Помiчника. Це — Христос, Божий Помазаник, i я вiддаю своє
життя Йому на служiння. Батьки говорили дiтям: Вiн спас вам
життя, тож принесiть Йому хвалу й подяку. Голоси дiтей i
юнакiв, батькiв i матерiв, друзiв i просто випадкових свiдкiв
усього, що вiдбулося, злилися у хвалi i подяцi. Надiя i радiсть
наповнили усi серця. Мир запанував у людських душах. Отри-
мавши тiлесне й духовне зцiлення, люди повертались додому,
сповiщаючи всiм про незрiвнянну любов Iсуса.

Пiд час розп’яття Христа у юрбi, що кричала: «Розiпни
Його, розiпни Його!»12, зцiлених Ним не було. їхнi симпатiї
були на боцi Iсуса, вони сумували з приводу Його страждань,
оскiльки вiдчули Його щиру любов до себе, пiзнали Його
дивовижну силу. Цi люди зрозумiли, що Вiн — їхнiй Спаситель,
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тому що дав їм тiлесне й духовне оздоровлення. Слухаючи
проповiдi апостолiв, вони прийняли Боже Слово у свої серця,
котре принесло їм розумiння того, що вiдбувалося. Вони стали
Божим знаряддям у справi спасiння людей.

Усi, що втекли iз храму, через деякий час почали повiльно
повертатися назад. Вони встигли оговтатися пiсля панiки, що
охопила їх, однак на їхнiх обличчях залишався вираз нерiшучо-
стi i боязкостi. Цi люди з подивом дивилися на те, що вчинив
Iсус, i переконувалися, що в Ньому сповняються пророцтва
про Месiю. Але вина за опоганення храму передусiм лежала
на священиках. Це з їхнього дозволу подвiр’я храму перетво-
рилося на мiсце торгiвлi. Народ був вiдносно не винним. I
хоч Божественна влада Iсуса справила на них враження, однак
вплив священикiв i начальникiв залишався великим i народ не
втрачав до них довiр’я. Вони бачили в особi Христа звичайного
реформатора i сумнiвались у Його правi змiнювати порядки,
встановленi начальниками храму. Вони були незадоволенi з
приводу того, що торгiвля призупинилася, i заглушали в собi
голос Святого Духа.[141]

Священики i старiйшини мали б у першу чергу побачити
в Iсусi Помазаника Господнього, оскiльки в їхнiх руках були
священнi сувої, в яких описувалося служiння Месiї. Вони також
чудово розумiли, що очищення храму було виявом надлюдської
сили. Незважаючи на свою ненависть до Iсуса, вони не могли
звiльнитися вiд думки, що Вiн, iмовiрно, є посланим вiд Бога
пророком, Котрий має вiдновити святiсть храму. З повагою,
породженою таким побоюванням, вони пiдiйшли до Нього i
запитали: «Якою ознакою покажеш нам, що маєш владу таке
робити?»13

Iсус вже дав їм ознаку. Осяявши їхнi серця i здiйснивши в
їхнiй присутностi роботу, яку за пророцтвом мав виконувати
Месiя, Вiн дав переконливе свiдчення про Свiй характер. Тепер,
коли вони вимагали нової ознаки, Вiн, показуючи, що Йому
добре вiдома озлобленiсть, згубна для їхнiх сердець, вiдповiв
їм притчею: «Зруйнуйте цей храм, — i за три днi Я пiднiму
його».14

Цi слова мали подвiйний змiст. Iсус мав на увазi не лише
зруйнування юдейського храму i припинення у ньому богослу-
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жiнь, а й Свою смерть — зруйнування храму Його тiла. Iсус
знав, що юдеї вже робили проти Нього змову. Коли священики
i старiйшини повернулися до храму, вони запропонували вбити
Iсуса i таким чином позбутися порушника спокою. Але коли
Вiн показав, що знає про їхнi намiри, вони не зрозумiли Його,
а тому вирiшили, що Його слова стосуються тiльки храму в
Єрусалимi; обурившись, юдеї закричали: «Сорок шiсть рокiв
будувався цей храм, а Ти за три днi пiднiмеш його?»15 Вони ви-
рiшили, що Iсус дав їм привiд для сумнiвiв, i твердо вирiшили
вiдкинути Його.

Христос тодi не розраховував, що Його слова будуть зро-
зумiлими для невiруючих юдеїв; їх не зрозумiли навiть Його
учнi. Вiн також знав, що вороги неправильно витлумачать Його
слова i спрямують їх проти Нього. На судi вони будуть ви-
користанi як звинувачення, а на Голгофi — стануть об’єктом
глузувань. Якби Вiн у той час пояснив учням значення Своїх
слiв, вони довiдалися б про Його страждання; це завдало б
їм такого болю, якого вони не були готовi перенести. Перед- [142]
часне пояснення вiдкрило б юдеям фатальнi наслiдки їхньої
упередженостi i невiр’я. Вони вже стали на шлях, яким будуть
неухильно йти, поки не поведуть Його, як ягня на заколення.

Христос сказав притчу про храм заради тих, котрi повiрять
у Нього пiзнiше. Вiн знав, що цi слова повторюватимуться
знову i знову. Оскiльки були сказанi на святi Пасхи, цi слова
були почутi тисячами людей, котрi понесли їх у всi куточки
Землi. Однак лише пiсля воскресiння Христа загадковий змiст
цих слiв став ясним i зрозумiлим. Для багатьох людей вони
були переконливим доказом Його Божественностi.

Внаслiдок духовної темряви навiть учнi Iсуса часто не
розумiли Його повчань. Але наступнi подiї проливали свiтло
на їхнє значення. I коли Спасителя вже не було з ними, Його
слова оживали в їхнiх серцях.

Слова Христа про Єрусалимський храм («зруйнуйте цей
храм, — i за три днi Я пiднiму його!») мали глибший змiст,
нiж це розумiли його слухачi. Христос — основа i серце хра-
му. Служiння у храмi було прообразом жертви Сина Божого.
Священство було запроваджене з метою образного втiлення
посередницького служiння Христа. Система жертвоприношень
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вказувала на смерть Спасителя задля викуплення свiту. Жер-
твоприношення мали втратити своє значення пiсля того, як
звершиться велика подiя, на яку вони вказували протягом бага-
тьох столiть.

Оскiльки вся обрядова система символiзувала Христа, то
без Нього вона втрачала всякий сенс. Вiддавши Христа на
смерть, юдеї остаточно вiдкинули Його, а з Ним i все те, що
надавало храмовi та служiнню в ньому важливого змiсту. Храм
втратив свою святiсть i був приречений на зруйнування. З
того моменту жертвоприношення i служiння, пов’язанi з ни-
ми, втрачали будь-яке значення. Як i жертва Каїна, вони вже
не виражали вiри в Спасителя. Вiддавши Христа на смерть,
юдеї, фактично, зруйнували свiй храм. В час розп’яття Хри-
ста внутрiшня завiса храму розiрвалась навпiл згори донизу,
на знак того, що велика остання Жертва принесена i системi
жертвоприношень назавжди покладено край.[143]

«...I за три днi Я пiднiму Його». Здавалось, що iз смер-
тю Спасителя сили темряви перемогли i вже святкували свою
перемогу. Але iз вiдкритого гробу Йосифа Христос вийшов
Переможцем. «Скинувши начальства i влади, Вiн вiдважно
викрив їх i перемiг у Собi».16 Цiною Своєї смертi i воскресiння
Вiн став служителем «Святинi та iстинного намету, який по-
ставив Господь, а не людина».17 Юдейську скинiю спорудили
люди, вони ж i збудували храм, але небесна Святиня, за взiр-
цем котрої збудована земна, була споруджена не людськими
руками. «Оце Муж, Пагiн (Галузка) iм’я Йому... вiн вiдбудує
храма Господнього, i вiн буде величним, сяде i буде панувати
на тронi Своєму».18

Жертовне служiння, яке вказувало на Христа, прийшло до
свого кiнця, але очi людей тепер звернулись до iстинної Жертви
за грiхи свiту. Земному священству було покладено край; з того
часу ми дивимося на Iсуса, Служителя Нового Завiту, «i [на
кров] очищення, що промовляє краще, нiж кров Авеля».19 Та
«дорога до Святинi ще не вiдкрита, доки стоїть перший намет...
А Христос, Первосвященик майбутнiх благ, прийшов через
бiльший, досконалiший, нерукотворний намет... увiйшов один
раз до Святинi й здiйснив вiчне викуплення».20
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«Тому, будучи завжди живим, Вiн може завжди спасати
тих, що приходять до Бога через Нього, аби заступатися за
них».21 Хоча служiння мало бути перенесене iз земного храму
в небесний, хоча святиня i наш великий Первосвященик мали
для людського ока стати невидимими, учнi вiд цього нiчого
не втрачали. Вони не повиннi були вiдчути розриву з Богом,
i їхня сила не зменшувалась через вiдсутнiсть Спасителя. Ви-
конуючи нинi служiння в небеснiй Святинi, Iсус продовжує
через Свого Духа служити Церквi на Землi. Вiн став невиди-
мим для людського ока, але залишилась незмiнною обiтниця,
дана Ним на прощання: «I ось, Я з вами по всi днi аж до кiнця
вiку!»22 Хоча час вiд часу Вiн передає Свою владу нижчим
за становищем служителям, Його життєдайна присутнiсть у
Церквi залишається.

«Отож, маючи великого Первосвященика... Iсуса, Божого
Сина, — тримаймося визнання. Бо маємо не Такого Первосвя-
щеника, Який не може спiвчувати нашим слабкостям, але Який [144]
випробовуваний у всьому, як i ми, за винятком грiха. Тому
приступаймо смiливо до престолу благодатi, щоб одержати
милiсть i знайти благодать для своєчасної допомоги».23 [145]

1Йоан.2:12-13
2Вих.30:12-16
3Вих.19:12-13
4Йоан.2:16
5Псал.69:10
6Мал.3:1-3
71Кор.3:16-17
8Об’явл.3:20
92Кор.6:16

10Михей.7:19
11Ефес.2:21-22
12Йоан.19:6
13Йоан.2:18
14Йоан.2:19
15Йоан.2:20
16Колос.2:15
17Євр.8:2
18Зах.6:12-13
19Євр.12:24
20Євр.9:8-12
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21Євр.7:25
22Матв.28:20
23Євр.4:14-16



Роздiл 17. Никодим

(На пiдставi Євангелiя вiд Йоан.3:1-17)

Никодим посiдав високе й вiдповiдальне становище серед
представникiв єврейської нацiї. Маючи прекрасну освiту та
володiючи неабиякими талантами, вiн був шанованим членом
синедрiону. Вчення Iсуса схвилювало його, як й iнших людей.
Хоча Никодим був багатий, жив у променях слави, вiн вiдчув
дивний потяг до скромного Назарянина. Повчання Спасителя
справили на нього неабияке враження, i вiн забажав дiзнатися
про цi чудовi iстини бiльше.

Вияв влади Христа пiд час очищення Ним храму збудив
люту ненависть священикiв i правителiв. Їх лякала могутнiсть
Незнайомця. Такої зухвалостi з боку невiдомого галiлеянина
не можна було терпiти. Обговорювалось питання, чи не покла-
сти край Його дiяльностi. Однак не всi з цим погоджувалися.
Знайшлись такi, котрi боялися протистати Тому, Котрий явно
був спонукуваний Божим Духом. Вони пам’ятали, як колись
вбивали пророкiв за те, що тi викривали грiхи вождiв Iзраїлю.
Вони також знали, що поневолення євреїв язичниками було
наслiдком їхнього впертого вiдкинення Божих докорiв, а тому
побоювались, щоб священики i старiйшини, змовившись проти
Iсуса, не наслiдували прикладу своїх батькiв i не накликали но-
вого лиха на народ. Цi побоювання подiляв i Никодим. На радi
синедрiону, коли обговорювалося питання про те, яких заходiв
вжити щодо Iсуса, Никодим порадив виявити обережнiсть i [146]
витримку.

Вiн стверджував: якщо Iсус справдi надiлений владою вiд
Бога, то небезпечно вiдкидати Його перестороги. Священики
не наважилися знехтувати цiєю порадою, i певний час проти
Спасителя рiшучих мiр не приймалося.

Вiдтодi, як Никодим вперше почув про Iсуса, вiн почав з
великою серйознiстю дослiджувати пророцтва про Месiю. Чим
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глибше вiн вивчав їх, тим сильнiшим ставало його перекона-
ння в тому, що це Той, Хто повинен прийти. Як i багатьох в
Iзраїлi, його глибоко непокоїло опоганення храму. Вiн був свiд-
ком того, як Iсус вигнав звiдти торговцiв, бачив чудовий вияв
Божественної сили, спостерiгав, як Спаситель пiдбадьорював
бiдних i зцiляв хворих. Никодим дивився на їхнi обличчя й чув
з їхнiх вуст слова хвали. Вiн уже не мiг сумнiватися втому, що
Iсус iз Назарета — Посланець Божий.

Никодим дуже хотiв поговорити з Iсусом, але остерiгався
прийти до Нього вiдкрито. Для одного з юдейських правителiв
було б надто принизливо виявляти свою прихильнiсть до ще
маловiдомого Вчителя. I якби про зустрiч стало вiдомо в си-
недрiонi, це викликало б насмiшки i образи. Тому-то Никодим
вирiшив поговорити таємно, виправдовуючи це тим, що якби
вiн зробив це вiдкрито, багато кому захотiлося б наслiдувати
його приклад. Дiзнавшись про мiсце на горi Оливнiй, де любив
вiдпочивати Спаситель, Никодим дочекався, поки мiсто затихне
i порине у сни, i пiшов шукати Його.

У присутностi Христа Никодим вiдчув дивну боязкiсть, яку
намагався приховати удаваним спокоєм i статечнiстю. «Раввi,
— сказав вiн, — знаємо, що Ти прийшов вiд Бога як Учитель, бо
нiхто не може робити таких чудес, якi Ти робиш, коли б Бог не
був з ним».1 Заговоривши про обдаровання Христа як Учителя,
а також про Його чудодiйну силу, вiн сподiвався пiдготувати
грунт для подальшої розмови. Почавши з похвали, вiн мав
на метi продемонструвати своє довiр’я до Iсуса i прихилити
його до себе; насправдi ж в його мовi прозирав сумнiв. Вiн не
визнавав Iсуса Месiєю, а лише Учителем, посланим Богом.[147]

Замiсть того, щоб вiдповiсти на привiтання, Iсус спрямував
Свiй погляд на спiврозмовника, нiби читаючи його душу У
Своїй безмежнiй мудростi Христос бачив перед Собою шукача
iстини Вiн знав мету його вiзиту i, бажаючи змiцнити переко-
нання, що вже проростало в душi Його слухача, перейшов до
найголовнiшого Урочисто й лагiдно i разом з тим доброзичливо
Iсус проголосив «Iстинно, iстинно запевняю тебе коли хто не
народиться згори, не може побачити Божого Царства».2

Никодим прийшов до Господа, щоб подискутувати з Ним,
однак Iсус вiдразу ж виклав перед ним фундаментальнi принци-
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пи iстини, сказавши ти маєш потребу не стiльки в теоретичних
знаннях, скiльки в духовному вiдродженнi, ти маєш потребу не
в задоволеннi своєї цiкавостi, а в оновленнi серця Ти повинен
прийняти нове життя згори, перш нiж зможеш оцiнити небесне
Доки в тобi не вiдбудеться така змiна i ти не побачиш усе в
новому свiтлi, розмова зi Мною про Мою владу чи про мiсiю
не послужить тобi на спасiння

Никодим чув проповiдi Хрестителя про покаяння i хрещен-
ня, знав, що Йоан вказував на Того, Хто буде хрестити Духом
Святим Зрештою, вiн i сам усвiдомлював, що євреям бракує
духовностi, що вони значною мiрою керувались фанатизмом i
свiтським честолюбством Никодим сподiвався, що з приходом
Меси становище змiниться на краще Однак навiть прониклива
проповiдь Йоана Хрестителя не привела його до усвiдомлен-
ня власної грiховностi Вiн був суворим фарисеєм i пишався
своїми добрими вчинками Його поважали за доброчеснiсть i
щедрiсть у пiдтримцi служiння в храмi, вiн був упевнений у
прихильностi Бога Через те його вразила думка про те, що
Царство Небесне надто досконале у своїй чистотi, щоб вiн
мiг сподiватися побачити його, залишаючись у такому станi, у
якому був зараз

Никодиму було вiдоме символiчне поняття «народження
згори», яке вжив Iсус Навернених у юдейську вiру язичникiв
часто порiвнювали з новонародженими дiтьми, а тому вiн мав
зрозумiти, що слова Iсуса не слiд сприймати буквально Але,
народжений iзраїльтянином, вiн вважав, що мiсце в Царствi [148]
Божому уже забезпечене для нього. Вiн не вiдчував потреби в
перемiнi. Ось чому його так здивували слова Спасителя. Вiн
був неприємно вражений тим, що народження згори безпосере-
дньо стосувалося його. Фарисейська гордiсть боролася у ньому
зi щирим бажанням знайти iстину. Його ображало, що Христос
з ним розмовляв, не виказуючи шанобливостi його становищу
начальника в Iзраїлi.

Втративши самовладання, вiн вiдповiв словами iронiї: «Як
може людина, будучи старою, народитися?»3 Подiбно до бага-
тьох людей, свiдомостi яких торкається безкомпромiсна iстина,
вiн пiдтвердив факт, що ненавернена людина неспроможна
прийняти те, що походить вiд Духа Божого. У нiй немає нiчого,
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що могло б вiдгукнутися на духовне, бо духовнi речi потрiбно
й розумiти духовно.

Одначе Спаситель не пiдтримав суперечки. З гiднiстю пiд-
нявши руку, Вiн спокiйно й урочисто, але ще з бiльшою упев-
ненiстю, повторив: «Iстинно, iстинно запевняю тебе: коли хто
не народиться згори, не може побачити Божого Царства!»2
Никодим розумiв, що Христос говорить про водне хрещення
i оновлення серця силою Духа Божого: Вiн був переконаний,
що перебуває у присутностi Того, про Кого пророкував Йоан
Хреститель.

Iсус продовжував: «Що вродилося з тiла, — є тiло, що ж
уродилося з Духа, — є дух».4 За своєю природою людське серце
сповнене зла, i «хто з нечистого може зробите чисте? Нiхто!»5

Жодний людський винахiд не може зцiлити людську душу вiд
грiха, «оскiльки тiлеснi задуми — ворожнеча проти Бога, бо
вони не коряться Божому Законовi, та й не можуть».6 «Тому що
з серця виходять лукавi думки, вбивства, перелюб, розпуста,
злодiйство, неправдивi свiдчення, богозневага».7

Перш нiж стане чистим потiк, повинно стати чистим дже-
рело серця. Хто сподiвається досягти Неба своїми дiлами через
дотримання Закону, той намагається зробити неможливе. Не
може почувати себе у безпецi той, хто визнає законницьку
релiгiю i має лише вигляд благочестя. Життя християнина — це
не часткова перемiна або удосконалення старого, а перетворен-[149]
ня єства. Нове життя починається тодi, коли людина помирає
для свого «я» та грiха. Така змiна може вiдбутися тiльки пiд
впливом Святого Духа.

Никодим усе ще вiдчував збентеження, i тодi Iсус порiвняв
дiю Святого Духа з вiтром: «Вiтер вiє, де хоче, i ти чуєш його
шум, але не знаєш, звiдки приходить i куди прямує. Так буває
з кожним, хто народжений вiд Духа».8

Ми чуємо, як вiтер шумить у верховiттях дерев, як ше-
лестить листя, проте не бачимо його i не знаємо, звiдки вiн
береться i куди дiвається. Це ж саме можна сказати i про вплив
Святого Духа на серце. Пояснити Його дiю так само важко,
як i подих вiтру. Людина може не пригадати точного часу,
мiсця або обставин свого навернення, але це не означає, що
вона не навернена. Христос постiйно впливає на серце люди-
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ни, але побачити цю дiяльнiсть неможливо так само, як дiю
вiтра. Поступово людина, можливо, навiть не усвiдомлюючи
того, починає вiдчувати прагнення до Христа. Це, переважно,
вiдбувається тодi, коли ми розмiрковуємо про Нього, читаємо
Святе Письмо або ж слухаємо проповiдь. I одного разу, коли
заклик Духа виявиться особливо вiдчутним, душа з радiстю
пiдкоряється Iсусовi. Чимало людей вважають це раптовим на-
верненням, але це наслiдок тривалої, наполегливої, сповненої
терпiння працi Божого Духа.

Хоча неможливо побачити вiтру, результати його дiї видимi
й вiдчутнi. Так i вплив Святого Духа на серце вiдкриватиметься
у кожному вчинку того, хто вiдчув на собi цю спасительну
силу. Коли Божий Дух оволодiває серцем, Вiн перетворює
життя. Грiховнi думки зникають, лихi вчинки залишаються в
минулому, а гнiв, заздрощi й суперечки поступаються любовi,
смиренню та миру. Смуток перетворюється на радiсть — i
обличчя людини починає вiдображати небесне свiтло. Нiхто
не бачить руки, яка знiмає тягар, або свiтла, що струменiє вiд
небесного престолу. Благословення зливається на душу, яка з
вiрою пiдкоряється Боговi. Тодi сила, яку не може побачити
людське око, творить нову iстоту за образом Божим.

Обмежений людський розум не в змозi зрозумiти роботу
викуплення. Ця таємниця перевершує людськi можливостi пi- [150]
знання, але той, хто перейшов вiд смертi до життя, усвiдомлює,
що цю роботу звершує Бог. Початок викуплення ми пiзнаємо
на Землi iз власного досвiду, а його наслiдки сягають аж у
вiчнiсть.

Вiд переконливої мови Iсуса променi iстини осяяли ду-
шу юдейського начальника. Пом’якшуюча, упокорююча дiя
Святого Духа вплинула на його серце. Однак вiн не змiг цiл-
ковито зрозумiти слова Спасителя. Його захопила не стiльки
необхiднiсть «народження згори», скiльки спосiб, в Який це
вiдбувається. Вiн лише з подивом промовив: «Як це може
статися?»9

«Ти — учитель Iзраїля, i не знаєш цього?»10 — запитав Iсус.
I справдi, той, на кого покладалась вiдповiдальнiсть навчати
народ, повинен був знати такi важливi iстини. У цих словах
для Никодима мiстився урок: замiсть того, щоб дратуватися вiд
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простих слiв iстини, йому в його духовнiй неосвiченостi краще
було б стримати свою зарозумiлiсть. Однак Христос говорив з
такою серйознiстю i гiднiстю, а в Його поглядi та голосi вiдчу-
валося стiльки щирої любовi, що Никодим, усвiдомивши своє
жалюгiдне становище, не образився. Але коли Iсус пояснив,
що Його мiсiя на Землi полягає не в тому, щоб заснувати земне
царство, а духовне, Його спiврозмовник знову вiдчув досаду.
Зауваживши це, Iсус додав: «Якщо Я сказав вам про земне, i
ви не вiрите, то як повiрите, якщо скажу про небесне?»11

Якщо Никодим не мiг прийняти вчення Христа про дiю
благодатi на серце, як вiн мiг збагнути природу Його славно-
го Небесного Царства? Не зрозумiвши характеру дiяльностi
Христа на Землi, вiн, тим паче, не мiг осягнути значення Його
служiння на Небесах.

Юдеї, яких Христос вигнав iз храму, називали себе дiтьми
Авраама, але вони тiкали вiд присутностi Спасителя, оскiльки
не могли знести слави Божої, яка вiдкривалася в Ньому. Цим
вони засвiдчили, що не були освяченi благодаттю Божою для
священного служiння в храмi. Вони ревно дбали про зовнiшнiй
вигляд святостi, нехтуючи при цьому святiстю серця. Дотри-
муючись букви Закону, вони постiйно порушували його дух.
Понад усе цi люди потребували перемiни, про яку Христос[151]
сказав Никодимовi, а саме: нового морального народження,
очищення вiд грiха, поновлення знань iстини i святостi.

У жодному разi не можна було вибачити слiпоту Iзраїлю
щодо необхiдностi духовного вiдродження. Натхненний Свя-
тим Духом, Iсая писав: «Всi ми були, немов нечистi, а вся
праведнiсть наша — немов забруднений одяг».12 Давид молив-
ся: «Серце чисте сотвори менi, Боже, i духа потужного вiднови
в моєму нутрi».13 А через Єзекiїля була дана така обiтниця: «Я
дам вам нове серце, i новий дух вложу в ваше нутро. Я вийму
кам’яне серце з вашого тiла, i дам вам серце тiлесне. Я вкладу
у ваше нутро Духа Мого, i зроблю так, що ви будете ходити у
Моїх Заповiдях».14

Никодим напевно читав цi тексти, але його розум був за-
тьмарений; лише тепер вiн почав розумiти їхнiй змiст. Вiн
зрозумiв, що найсуворiше формальне дотримання людиною
букви Закону не дає їй права на вхiд до Царства Небесного.
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З людської точки зору, його життя було праведним й гiдним
поваги, але у присутностi Христа вiн вiдчув нечистоту серця i
усвiдомив свою грiховнiсть.

I все ж Никодима щось притягувало до Христа. Коли Спаси-
тель пояснив йому, що означає «народження згори», вiн палко
зажадав цiєї перемiни у своєму життi. Але як цього досягти?
Iсус вiдповiв на це нiме запитання: «Як Мойсей пiдняв змiя в
пустинi, так має бути пiднятий Син Людський, щоб кожний,
хто вiрить у Нього, [не загинув, але] мав вiчне життя».15

Iсторiя з Мойсеєм була добре вiдома Никодиму. Символ
— пiднесений змiй — допомiг йому зрозумiти мiсiю Спасите-
ля. Коли народ iзраїльський вмирав вiд укусiв отруйних змiй,
Бог звелiв Мойсеевi зробити мiдного змiя i встановити його
на пiдвищеннi посеред табору. Було оголошено, що кожний,
хто подивиться на цього змiя, залишиться живим. Люди добре
знали, що сам по собi змiй не мав жодної сили. Але це був
символ Христа. Як мiдний змiй, зроблений за подобою отруй-
них живих, був пiднятий для зцiлення людей, так i Той, Хто
з’явився у «подобi грiховного тiла»,16 став їхнiм Спасителем. [152]

Багато iзраїльтян розцiнювали жертвоприношення як засiб
звiльнення вiд грiха. Бог же бажав навчити їх, що самi по собi
жертви тварин мають не бiльше сили, нiж мiдний змiй. Вони
лише мали спрямувати погляди юдеїв на Спасителя. У зцiленнi
духовних ран чи прощеннi грiхiв їм не могло допомогти нiщо,
крiм вiри в Божий Дар. Споглядаючи його, вони могли жити.

Ужаленi змiями могли й забаритися — не звернути свого
погляду на мiдного змiя. Вони могли засумнiватися у тому,
що цей мiдний символ мiстить у собi якусь силу. Нарештi
вони могли б вимагати якихось наукових пояснень. Але жо-
дних пояснень не було. Вони повиннi були прийняти Слово
Боже, звернене до них через Мойсея. Було ясно: вiдмовитися
дивитись — означало загинути.

Не суперечки i не полемiка дають просвiту для душi. Ми
повиннi споглядати i жити. Никодим зрозумiв цей урок i засвоїв
його. Вiн почав дослiджувати Святе Письмо по-новому —

не з намiром дискутувати щодо теорiї, а щоб отримати нове
життя для душi. Як тiльки Никодим пiдкорився керiвництву
Святого Духа, вiн почав споглядати Небесне Царство.
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I нинi тисячi людей потребують пiзнання iстини, яка була
викладена Никодиму через символ пiднесеного змiя. Вони
покладаються на свiй послух Закону Божому, аби таким чином
знайти ласку Божу. Коли їх запрошують споглядати Iсуса i
вiрити, що Вiн спасе їх винятково Своєю благодаттю, вони
вигукують: «Як це може статися?»9

Подiбно до Никодима, ми повиннi входити в нове жит-
тя, вiдчуваючи себе найбiльшими iз грiшникiв. Крiм Христа,
«нема iншого iменi, даного людям, яким належить нам спа-
стися!»17 Це правда, що ми вiрою отримуємо благодать Божу,
але одна лише вiра також не спасає нас. Сама по собi вiра
не дає нiчого. Вiра — це лише рука, якою ми тримаємося за
Христа i приймаємо Його заслуги як засiб зцiлення вiд грiха.
Ми не можемо навiть покаятися без допомоги Святого Духа.
У Писаннi так мовиться про Христа: «Бог пiдняв Його Своєю
правицею як Князя i Спасителя, щоб дати Iзраїлевi покаяння i
прощення грiхiв».18 Отже, покаяння i прощення також походять
вiд Христа.[153]

Тож яким чином отримати спасiння? «Як Мойсей пiдняв
змiя в пустинi, так має бути пiднятий Син Людський»,15 а
кожний, хто був обманутий або ужалений змiєм, може дивитися
на жертву Христа i жити. «Ось Агнець Божий, що на Себе бере
грiх свiту!»19

Свiтло, яке струменiє вiд хреста, вiдкриває Божу любов.
Ця любов притягує нас до Нього. Якщо ми не будемо чинити
опору потягу серця, вiн приведе нас до пiднiжжя хреста, де ми
розкаємося у грiхах, якi розп’яли Спасителя. I саме тодi Дух
Божий через вiру створить в нас нове життя. Думки i бажання
з того часу пiдпорядковуватимуться волi Христа. Серце i розум
вiдновляться за образом Того, Хто дiє в нас, пiдкоряючи Собi
все. Коли ж Закон Божий зберiгатиметься у нашому розумi
й серцi, ми зможемо сказати разом iз Христом: «Твою волю
чинити, мiй Боже, я хочу».20

У розмовi з Никодимом Iсус розкрив увесь План спасiн-
ня i Свою мiсiю у цьому свiтi. У жоднiй зi Своїх подальших
проповiдей Вiн не викладав так повно i послiдовно те, що
має вiдбутися в серцi людини, котра бажає успадкувати Цар-
ство Небесне. На самому початку Свого служiння Христос
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вiдкрив цю iстину членовi синедрiону — людинi, яка вiдзна-
чалась сприйнятливим розумом i репутацiєю вчителя народу.
Але вождi Iзраїлю не прийняли Божого свiтла. Никодим за-
ховав iстину в своєму серцi, i протягом трьох рокiв вона не
приносила видимих результатiв.

Але Iсус добре знав грунт, в який посiяв насiння. Сло-
ва, сказанi тiєї ночi єдиному слухачевi на безлюднiй горi, не
пропали марно. Хоч певний час Никодим не визнавав Христа
публiчно, вiн все-таки стежив за Його життям i розмiрковував
над вченням. На радах синедрiону вiн неодноразово руйнував
задуми священикiв знищити Iсуса. Коли ж врештi-решт Iсус
був пiднесений на хрест, Никодим пригадав слова, сказанi Ним
колись на горi Оливнiй: «Як Мойсей пiдняв змiя в пустинi, так
має бути пiднесений Син Людський, щоб кожний, хто вiрить у
Нього, [не загинув, але] мав вiчне життя».15 Свiтло, отримане
в тiй таємнiй розмовi, осяяло Голгофський хрест, i Никодим
побачив у Iсусi Спасителя свiту. [154]

Пiсля вознесiння Господнього, коли учнi з причини пере-
слiдування змушенi були розпорошитись, Никодим смiливо
виступив вперед. Вiн пожертвував своє багатство для пiдтрим-
ки молодої Церкви, яка, за сподiванням юдеїв, мала б зникнути
зi смертю Христа. У найнебезпечнiший час той, який колись
був вельми обережним i сповненим сумнiвiв, стояв мiцно, наче
скеля, змiцнюючи учнiв у вiрi й надаючи матерiальну допомогу
для справи поширення Євангелiя. Його зневажали й переслiду-
вали тi, котрi ранiше ставилися до нього з повагою. Никодим
став бiдним, втратив колишню пошану, але не похитнувся у
вiрi, яка зародилась в його душi тiєї першої нiчної розмови з
Iсусом.

Никодим розповiв Йоановi про ту розмову, а учень Iсуса
записав її на науку мiльйонам людей. Iстини, викладенi Нико-
диму, такi ж важливi сьогоднi, як i тої темної ночi на безлюднiй
горi, коли юдейський начальник прийшов, щоб зрозумiти сенс
життя вiд скромного галiлейського Вчителя. [155]
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18Дiї 5:31
15Йоан.3:14-15
19Йоан.1:29
20Псал.40:9



Роздiл 18. «Йому належить рости»

(На пiдставi Євангелiя вiд Йоан.3:22-36)

Деякий час вплив Йоана Хрестителя на юдейський народ
був сильнiший, нiж вплив правителiв, священикiв i князiв. Як-
би вiн тодi оголосив себе Месiєю i пiдняв повстання проти
Риму, священики i народ згуртувалися б пiд його прапором.
Сатана був готовий нав’язати Йоану Хрестителю честолюбнi
амбiцiї, властивi завойовникам свiту. Але пам’ятаючи про свою
проповiдницьку мiсiю, Йоан твердо протистояв спокусам. Вiд-
вертаючи увагу вiд себе, вiн спрямовував погляди людей на
Агнця Божого.

Згодом вiн став помiчати, що його популярнiсть в порiв-
няннi зi Спасителем падає. З кожним днем зменшувалася юрба
людей бiля нього. Коли ж Iсус прийшов з Єрусалима в йордан-
ськi околицi, народ iшов, щоб послухати саме Його. Зростало i
число Христових учнiв. Чимало людей тепер приходило хре-
ститись до Iсуса, i хоч Вiн Сам не хрестив, за Його дорученням
цей священний обряд виконували учнi. Цим Спаситель пока-
зав, що мiсiя Його предтечi завершувалася. Але учнi Йоана
ревно стежили за зростаючою популярнiстю Iсуса i шукали
будь-якого приводу, аби пiддати критицi Його дiяльнiсть. Неза-
баром зручна нагода з’явилась. Мiж ними i юдеями виникла
суперечка про те, чи може хрещення очистити душу вiд грiха;
учнi Йоана стверджували, що хрещення Iсусове суттєво вiд-
рiзняється вiд Йоанового. Згодом вони вступили в полемiку з [156]
учнями Iсуса стосовно того, якi слова необхiдно промовляти
при хрещеннi й чи має Iсус взагалi право хрестити.

Пiсля цього учнi Йоана прийшли до свого вчителя зi скар-
гами: «Раввi, Той, що був з тобою на тому боцi Йордану, i
про Якого ти засвiдчив, хрестить i всi йдуть до Нього!»1 Цими
словами сатана хотiв спокусити Йоана. I хоч мiсiя Йоана набли-
жалася до завершення, вiн усе ще мiг перешкодити дiяльностi
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Христа. Тож якби вiн почав жалiти себе, виказуючи прикрiсть
або розчарування з приводу того, що хтось його перевершив,
то посiяв би серед новонавернених насiння розбрату, збудивши
серед них заздрощi й ревнощi; таким чином вiн створив би
серйозну перешкоду для поширення Євангелiя.

Йоан не був позбавлений слабкостей i недолiкiв, властивих
усiм людям, але дотик Божественної любовi перетворив його.
Вiн жив у атмосферi, не зараженiй егоїзмом i честолюбством,
був далекий вiд заздростi. Вiн не висловив жодного спiвчуття
невдоволенню своїх учнiв, але недвозначно показав своє щире
благоговiння по вiдношенню до Месiї. Вiн радiсно вiтав Того,
Кому приготував дорогу.

Йоан вiдповiв учням: «Людина не може нiчого приймати,
якщо не буде дано їй з Неба. Ви самi менi свiдчите про те, що
я казав: я не Христос, а лише посланий перед Ним. Хто має на-
речену, є нареченим; друг нареченого, стоячи поряд i слухаючи
його, радiє вiд голосу молодого».2 Йоан порiвняв себе з дру-
жбою, який вiдiграє роль посланця мiж нареченим i нареченою,
готуючи все необхiдне до весiлля. Коли ж молодий прийме
свою наречену i вiдбудеться весiлля, мiсiя дружби закiнчує-
ться. Вiн радiє щастю людей, для союзу котрих потрудився.
Так i Йоан був покликаний спрямовувати людей до Iсуса; те-
пер цей факт був його щастям: вiн радiв успiховi в дiяльностi
Спасителя. Йоан пiдсумував: «Оце i є моя радiсть, вона тепер
сповнилася. Йому належить зростати, а менi — меншати».3

Споглядаючи вiрою на Спасителя, Йоан досяг найвищого
ступеня самозречення. Вiн не намагався прихилити людей до
себе, а навпаки, направляв їхнi думки до Iсуса, поки вони не[157]
зосередяться на Агнцевi Божому. Вiн же був лише голосом, що
волав у пустелi. Тепер з радiстю вiн погоджувався на мовчання
i бажав залишатися невiдомим, щоб таким чином погляди всiх
були спрямованi до Свiтла життя.

Вiрнi своєму покликанню, Божi вiсники не шукатимуть
честi для себе. Любов до себе розчиниться в любовi до Хри-
ста. Жодне суперництво не опоганить дорогоцiнної справи
Євангелiя. Вони визнаватимуть, що їхня справа, як i Йоана
Хрестителя, — звiщати: «Ось Агнець Божий, що на Себе бере
грiх свiту!»4 Вони звеличать Христа, а разом iз Ним буде зве-
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личене й людство. «Бо так промовляє Високий i Пiднесений,
повiки Живущий, i Святий Його iм’я: „Я живу високо в Свя-
тинi, та й iз сокрушенним i смиренним духом, щоб оживляти
духа смиренних i щоб оживляти серця сокрушених!“»5

Душа пророка, звiльнена вiд найменшого егоїзму «я», була
наповнена божественним свiтлом. Вiн свiдчив про славу Спа-
сителя майже тими самими словами, котрi використав Христос
у Своїй розмовi з Никодимом. Йоан сказав: «Хто приходить
згори, Той над усiма. Хто iз землi, той земний i по-земному
говорить. Хто приходить з неба, Той над усiма... Бо Кого Бог
послав, Той говорить Божi слова, тому що [Бог] дає Духа без
мiри».6 Христос мав право сказати: «...Не шукаю Своєї волi,
але волi Того, Хто Мене послав, — [Отця]».7 А ще Йому було
сказано: «Ти полюбив праведнiсть i зненавидiв беззаконня,
тому помазав Тебе, Боже,

Твiй Бог оливою радостi — бiльше, нiж друзiв Твоїх».8

«[Бог] дає Духа без мiри».9

Це ж саме можна сказати i про послiдовникiв Христа, Ми
отримаємо небесне свiтло лише в тому разi, якщо забажає-
мо звiльнитися вiд свого «я». Неможливо зрозумiти характер
Божий або вiрою прийняти Христа, доки не погодимося пiд-
порядкувати Iсусовi кожну свою думку. Усiм, хто робить це,
Святий Дух дається без мiри.

У Христi «тiлесно перебуває вся повнота Божества. I ви в
Ньому маєте повноту».10

Учнi Йоана повiдомили йому, що всi люди iдуть до Христа,
але Йоан, знаючи справу краще, нiж учнi, сказав: «...Його свiд-
чення нiхто не приймає»11 — лише декотрi з людей були готовi [158]
прийняти Його як Спасителя вiд грiха. Але «хто прийняв Його
свiдчення, той пiдтвердив, що Бог правдивий».12 «Хто вiрить
у Сина, той має вiчне життя».13 Не було потреби сперечатися,
чиє хрещення очищає вiд грiха, — Христове чи Йоанове. Лише
благодать Христа дає життя душi. Без Христа хрещення, як i
будь-яке iнше служiння, залишається тiльки формою, позбав-
леною жодного сенсу. «Хто в Сина не вiрить, той життя не
побачить».13

Вiстка про успiх дiяльностi Христа, яку з такою радiстю
сприйняв Йоан Хреститель, досягла також старiйшин у Єруса-
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лимi. Священики i рабини заздрили впливовi Йоана Хрестите-
ля, оскiльки бачили, як люди юрбами йшли не в синагоги, а в
пустелю до Йоана. Тепер же з’явився Той, Котрий володiв ще
бiльшою силою впливу на серця людей. Iзраїльськi вождi не
були готовi сказати разом з Йоаном: «Йому належить зростати,
а менi — меншати».3 Навпаки, вони сповнилися ще бiльшої рi-
шучостi покласти край дiяльностi, яка вiдволiкала увагу людей
вiд них.

Iсус знав, що вони не зважатимуть нi на що, аби лише спри-
яти розбрату мiж Його та Йоановими учнями. Вiн передбачав,
що буря, яка вже насувалася, забере з собою одного iз най-
бiльших пророкiв, будь-коли даних свiтовi. Бажаючи уникнути
всякого приводу для непорозумiння i незгоди, Вiн непомiтно
припинив Свою дiяльнiсть i пiшов у Галiлею. Ми також, бажа-
ючи залишатися вiрними iстинi, повиннi уникати всього, що
може викликати незгоди i непорозумiння, бо це призводить до
втрати душ. Якщо й виникають обставини, за яких iснує загро-
за конфлiктiв i непорозумiнь, ми повиннi наслiдувати приклад
Iсуса i Йоана Хрестителя.

Йоан був покликаний стати у своєму народi реформатором.
Цiлком природно, що його учнi наражалися на небезпеку зосе-
редити свою увагу тiльки на ньому, гадаючи, що успiх справи
залежить тiльки вiд його працi; вони випускали з виду той
факт, що вiн був лише знаряддям у Божих руках. Служiння
Йоана було не достатньо для закладення основ християнської
Церкви. Пiсля завершення його мiсiї Iнший мав продовжити
започатковану Йоаном справу. Учням Хрестителя було важко[159]
це зрозумiти. Коли вони побачили, що Христос розпочав Своє
служiння, вони почали заздрити i виявляти незадоволення.

I в наш час iснує подiбна небезпека. Бог кличе якусь люди-
ну виконати певну роботу, i коли вона зробить усе, що в її си-
лах, Господь посилає iнших продовжити розпочату працю. На
жаль, подiбно до учнiв Йоана, є чимало таких, котрi вважають,
що успiх Божої справи залежить вiд того, хто її розпочинав. Ко-
ли увага зосереджується на людському, а не на Божественному
факторi, в серцях людей з’являється заздрiсть i роботi Божiй
завдається шкода. Той, кого надмiру вшановують, спокушува-
ний плекати в собi самовпевненiсть. Вiн втрачає усвiдомлення
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своєї залежностi вiд Бога. Люди легко привчаються покладати-
ся на людину, i таким чином перестають правильно мислити i
дiяти; в результатi вони вiддаляються вiд Бога.

Справа Божа не повинна здiйснюватися методами, запропо-
нованими людиною, i складеними нею ж планами. Час вiд часу
Господь знаходить для Свого служiння iнших людей, через
яких Вiн може найкраще здiйснювати Свої намiри. Блаженнi
тi, котрi будуть готовi упокоритися, говорячи разом з Йоаном
Хрестителем: «Йому належить зростати, а менi — меншати».3 [160]

1Йоан.3:26
2Йоан.3:27-29
3Йоан.3:29-30
4Йоан.1:29
5Iсая 57:15
6Йоан.3:31,34
7Йоан.5:30
8Євр.1:9
9Йоан.3:34

10Колос.2:9-10
11Йоан.3:32
12Йоан.3:33
13Йоан.3:36
13Йоан.3:36
3Йоан.3:29-30
3Йоан.3:29-30



Роздiл 19. Бiля криницi Якова

(На пiдставi Євангелiя вiд Йоан.4:1-42)

Йдучи до Галiлеї, Iсус переходив через Самарiю. Наступила
полуденна пора, коли Вiн досягнув чудової Сихемської долини.
На краю долини в давнину патрiарх Якiв викопав криницю.
Змучений дорогою, Iсус сiв, щоб бiля криницi вiдпочити; Його
ж учнi тим часом пiшли купити харчiв.

Юдеї i самаряни на той час були лютими ворогами i на-
скiльки можливо уникали всякого спiлкування. Коли ж це було
конче необхiдно, рабини дозволяли торгувати з самарянами,
але будь-яке iнше спiлкування з ними осуджувалося. Юдей не
мав права щось позичити у самарянина, не мiг розраховувати
на якусь ласку чи навiть прийняти з його рук шматок хлiба або
склянку води. Учнi, купуючи харчi, також дiяли за звичаями
свого народу. Далi цього вони не йшли. Просити у самарян про
послугу чи послужити чимось навiть не спадало учням Христа
на думку.

Так, втомлений довгою дорогою, знесилений голодом i
спрагою, Iсус сидiв бiля криницi. Подорож, яка розпочалася
ще вранцi, була важкою, до того ж, сонце опiвднi пекло не-
стерпно. Спрага ставала ще нестерпнiшою вiд свiдомостi, що
холодна освiжаюча вода знаходиться зовсiм поряд, а Вiн не
може дiстати її, тому що не має анi мотузки, анi посудини.
Криниця ж була вельми глибокою... Iсус, Котрий мiг учинити[161]
будь-яке чудо, i в цьому разi вирiшив роздiлити долю людства
Вiн чекав, поки хтось прийде по воду.

Пiдiйшла жiнка-самарянка i нiби не помiчаючи Його, напов-
нила свiй глечик водою. Коли ж вона вже зiбралася йти, Iсус
попросив у неї напитися води. На Сходi нiхто нiколи не вiдмов-
ляв у такому проханнi. Воду називали «даром Божим», а тому
напоїти спраглого мандрiвника вважалося святим обов’язком
— настiльки священним, що араби, якi жили в пустелi, iнодi
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звертали на довшу обхiдну дорогу, щоб тiльки задовольнити
прохання спраглої людини i таким чином виконати свiй обов’я-
зок. Хоча ненависть мiж юдеями i самарянами заважала жiнцi
зробити добрий вчинок для Iсуса, Спаситель спробував знайти
ключ до її серця. З тактом, властивим Божественнiй любовi,
Вiн звернувся до неї з проханням Сам, не пропонуючи їй нi-
чого. Запропонована Ним послуга могла б бути вiдкинута, але
довiр’я викликає зустрiчне довiр’я. Цар Небес прийшов до цiєї
знехтуваної усiма душi, просячи в неї про послугу. Той, Хто
створив океани, Кому пiдвладнi морськi глибини, Хто вiдкри-
ває джерела землi i формує русла рiчок, сидiв тепер втомлений
бiля криницi Якова i залежав вiд милосердя незнайомої жiнки,
потребуючи ковтка води.

Жiнка бачила, що перед нею юдеянин. Вiд здивування,
забувши про Його прохання, вона спробувала дiзнатися, чому
Вiн заговорив до неї. «Як Ти, будучи юдеєм, просиш пити в
мене — жiнки-самарянки»1 — сказала вона.

На це Iсус вiдповiв: «Коли б ти знала Божий дар i Хто є
Той, Котрий говорить тобi: дай менi напитися! — ти просила
б у Нього, i Вiн дав би тобi живої води».2 Iншими словами ти
дивуєшся, що Я прошу в тебе про таку дрiбницю, як ковток
води iз криницi? Якби ти попрохала у Мене, Я дав би тобi пити
iз джерела вiчного життя.

Жiнка не зрозумiла слiв Христа, але вiдчувала серйознiсть
сказаного. Вiд її легковажного, жартiвливого настрою не зали-
шилося й слiду. Гадаючи, що Iсус говорить про криницю, яка
була перед ними, вона вiдповiла: «Ти не маєш вiдра, а криниця
глибока, звiдки маєш живу воду? Чи Ти бiльший за нашого
батька Якова, який дав нам цю криницю, пив з неї сам, сини [162]
його, i худоба його».3 Вона бачила перед собою лише спра-
глого, втомленого i вкритого пилом подорожнього. Подумки
жiнка порiвняла Його з шанованим у цих околицях патрiархом
Яковом i цiлком природно вважала, що немає кращої криницi,
як ця, викопана прабатьками. Її думки то зверталися у минуле,
до своїх предкiв, то сягали в майбутнє, до приходу Месiї, у
той час як надiя патрiархiв — Сам Месiя — знаходився поряд iз
нею i вона не знала про це.
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Скiльки ще сьогоднi спраглих душ знаходяться поряд iз
живим джерелом, однак шукають його десь далеко! «Не кажи у
своєму серцi: Хто ж пiднiметься на небо? — що значить: звести
Христа додолу. Або: Хто ж зiйде в безодню? — що значить:
Христа з мертвих пiдняти. А що каже [Писання]?— Близько
до тебе слово, воно в твоїх устах i в твоєму серцi, тобто,
слово вiри, яке проповiдуємо. Якщо визнаєш своїми устами
Господа Iсуса й повiриш у своєму серцi, що Бог пiдняв Його
з мертвих, то спасешся. Бо серцем вiримо для праведностi, а
устами визнаємо для спасiння».4

Iсус не дав негайної вiдповiдi на запитання про Себе, але
урочисто й серйозно проголосив: «Кожний, хто п’є цю воду,
буде прагнути знову, а хто питиме воду, яку Я йому дам, не
матиме спраги повiк, бо вода, яку Я йому дам, стане в ньому
джерелом води, що тече в життя вiчне».5 Той, хто намагається
вгамувати свою спрагу з джерел цього свiту, забажає пити
знову. Скрiзь є люди, якi вiдчувають незадоволення. Вони
жадають чогось такого, що може задовольнити потреби душi.
Тiльки Христос може задовольнити цю нужду. Потреба свiту,
«Бажання всiх народiв»,6 — це Христос. Божественна благодать,
яку лише Вiн може дати, — ось та жива вода, яка очищає,
освiжає i напоює душу.

Iсус, звичайно, не мав на увазi, що людинi достатньо ли-
ше одного ковтка води життя. Той, хто хоч раз скуштував вiд
любовi Христа, постiйно прагнутиме її. Нiчого iншого йому
вже не потрiбно. Багатство, слава й задоволення цього свiту
не приваблюватимуть його. Душа благає: «Я потребую Твоєї
благодатi знову», i Той, Хто вiдкриває потребу душi, завжди
готовий вгамувати її голод i спрагу. Людськi сили вичерпаю-[163]
ться, земнi опори захитаються, чашi спорожнiють, водоймища
висохнуть, але наш Спаситель — це невичерпне Джерело. Ми
можемо постiйно пити з цього Джерела, i нiколи його запаси
не вичерпаються. Той, у кому живе Христос, має в собi джере-
ло благословення — «Джерело води, що тече в життя вiчне».5

Тiльки з цього Джерела вiн може черпати силу i благодать для
всiх своїх потреб.

Коли Iсус говорив про живу воду, жiнка дивилася на Нього
з подивом. У нiй пробудилися цiкавiсть i бажання отримати
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дар, про який Вiн розповiдав. Тепер вона зрозумiла, що йдеться
зовсiм не про воду з криницi Якова, оскiльки вона пила з неї
постiйно, але потiм знову вiдчувала спрагу. «Каже Йому жiнка:
Пане, дай менi цiєї води, щоб я не мала спраги й не приходила
сюди черпати!»7

Несподiвано Iсус змiнив тему розмови. Перш нiж ця ду-
ша зможе прийняти дар, який Вiн бажав дати їй, вона мала
усвiдомити свiй грiх i потребу в Спасителi. Iсус сказав жiнцi:
«Iди, поклич свого чоловiка i приходь сюди. У вiдповiдь жiнка
сказала Йому: Не маю я чоловiка. Каже їй Iсус: Правильно ти
сказала, що не маєш чоловiка, бо п’ятьох чоловiкiв ти мала, i
той, якого нинi маєш, не є твоїм чоловiком».8

Жiнка здригнулася. Таємнича рука перегортала сторiнки її
життя, вiдкриваючи те, що видавалося їй надiйно прихованим
вiд стороннiх очей. Хто ж був Той, Кому були вiдомi таємницi
її життя? Вона подумала про вiчнiсть, про суд, що має колись
вiдбутися i на якому вiдкриється все приховане, —

i її сумлiння прокинулось.
Вона не могла нiчого заперечити, однак намагалась ухили-

тися вiд розмови на таку неприємну для неї тему. З глибокою
повагою жiнка сказала: «Пане, я бачу, що Ти Пророк».9 I по-
тiм, сподiваючись заглушити голос сумлiння, перевела розмову
на релiгiйну тему. Якщо Вiн пророк, то, без сумнiву, зможе
просвiтити її в питаннях, якi вже довгий час не давали їй
спокою.

Iсус терпляче дозволив їй вести розмову так, як вона бажа-
ла. Водночас Вiн чекав нагоди знову звернути її увагу на iстину.
«Нашi предки поклонялися на цiй горi, — сказала вона, — а ви
кажете, що в Єрусалимi те мiсце, де потрiбно поклонятися».10 [164]
Якраз перед ними височiла гора Геразим. Храм на нiй був
давно зруйнований, i залишився лише жертовник. Питання
про мiсце поклонiння було предметом постiйних суперечок
мiж юдеями i самарянами. Предки самарян були iзраїльтянами,
але через їхнi грiхи Господь допустив, щоб язичницькi наро-
ди поневолили їх. Iз поколiння в поколiння вони жили серед
iдолопоклонникiв, релiгiя котрих поступово справляла згубний
вплив на їхню власну. Спочатку вони виправдовували себе тим,
що iдоли iснують лише для того, щоб нагадувати про живого
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Бога, Владику всесвiту, але з часом вони стали поклонятись
цим iдолам.

Коли у днi Єздри вiдбудовувався Єрусалимський храм, са-
маряни виявляли бажання нарiвнi з юдеями брати участь у його
спорудженнi, однак їм було в цьому вiдмовлено. З того часу
мiж цими двома народами виникла люта ворожнеча. На знак
суперництва самаряни збудували храм на горi Геразим. Тут
вони поклонялись Боговi у вiдповiдностi до вказiвок Мойсея,
хоч i не вiдмовились повнiстю вiд iдолопоклонства. Невдовзi
їх спiткало лихо: їхнiй храм був зруйнований ворогами, а над
ними самими, здавалося, тяжiло прокляття. Однак самаряни
вперто трималися своїх традицiй i обрядiв. Вони не бажали
визнавати храм в Єрусалимi домом Божим, а релiгiю юдеїв
— за правдивiшу вiд їхньої.

Вiдповiдаючи, Iсус сказав: «Жiнко, повiр Менi, що надхо-
дить час, коли нi на цiй горi, нi в Єрусалимi не будете поклоня-
тися Отцевi. Ви не знаєте, чому поклоняєтеся; ми ж поклоняє-
мося Тому, Кого знаємо, бо спасiння вiд юдеїв».11 Iсус показав,
що Вiн вiльний вiд юдейських упереджень щодо самарян, i
тепер прагнув розвiяти упередження цiєї жiнки- самарянки
стосовно юдеїв. Нагадавши, що вiра самарян спотворена iдо-
лопоклонством, Вiн заявив, що юдеям ввiренi великi iстини
спасiння i що саме з їхнього середовища постане Месiя. У
Святому Письмi юдеям був ясно вiдкритий характер Божий i
принципи Його правлiння. Iсус зарахував Себе до юдеїв, яким
Бог вiдкрив пiзнання про Себе.

Iсус бажав, щоб самарянка побачила у релiгiї щось бiльше,
нiж формальну обрядовiсть чи привiд для суперечок: «...Над-
ходить час, — i вже тепер вiн є, — коли правдивi поклонники[165]
будуть поклонятися Отцевi в Дусi та iстинi, бо Отець шукає
Собi таких поклонникiв. Бог є Дух, i хто Йому поклоняється,
повинен поклонятися у Дусi та iстинi».12 Цю саму iстину Iсус
вiдкрив Никодимовi. «Коли хто не народиться згори, то не мо-
же побачити Божого Царства!»13 Анi пошуки святої гори, анi
паломництво до святого храму не наблизять людей до Неба. Не
можна зводити релiгiю лише до зовнiшнiх форм i обрядiв. Тiль-
ки одна релiгiя, джерелом якої є Бог, — єдино вiрний шлях, що
веде до Бога. Щоб правильно служити Йому, ми повиннi наро-
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дитись вiд Божого Духа. Тiльки таким чином очиститься наше
серце i оновиться розум, вiдродиться в нас здатнiсть пiзнавати
й любити Бога. У такому разi ми охоче виявлятимемо послух
усiм Його вимогам. Саме у цьому суть правдивого служiння
— плiд дiї Святого Духа. Кожна щира молитва вимовлятиметься
пiд впливом Духа i буде до вподоби Боговi. Усякий порив душi
до Бога є наслiдком дiї Духа, i Бог вiдкриється такiй душi.
Саме таких поклонникiв шукає Iсус Вiн бажає прийняти їх i
зробити Своїми синами i дочками.

Слова Iсуса справили на самарянку величезне враження. Нi-
чого подiбного вона нiколи ще не чула нi вiд своїх священикiв,
нi вiд юдеїв. Коли її минуле життя постало перед нею, жiнка
вiдчула невiдоме їй досi вiдчуття. Спрагу її душi не могла
задовольнити вода Сiхарської криницi. Досi нiщо не пробуджу-
вало у нiй потягу до чогось бiльш високого та духовного. I хоч
Iсус переконав її в тому, що знає усi таємницi її життя, вона
вiдчула, що Вiн її Друг, Який жалiє та любить її. Хоча Його
чистота осуджувала й грiх, Вiн не сказав жодного слова осуду
на й адресу, а розповiв про Свою благодать, здатну оновити
душу. Вона зрозумiла, що Вiн не був звичайною людиною. В її
свiдомостi промайнула думка, чи, бува, це не довгоочiкуваний
Месiя? Тодi самарянка сказала Iсусовi: «Знаю, що прийде Ме-
сiя, Який називається Христос, коли Вiн прииде, то сповiстить
нам усе! Каже їй Iсус Це Я, Той, Хто говорить з тобою!»14

Коли жiнка почула цi слова, свiтло вiри осяяло ї душу, i
вона прийняла чудову вiстку iз вуст Божественного Вчителя. [166]

Вона виявилася здатною зрозумiти iстину. Самарянка бу-
ла готова прийняти величне одкровення, тому що цiкавилась
Писанням; Святий Дух готував її для сприйняття ще бiльшого
свiтла. Вона пам’ятала обiтницю Старого Завiту: «Пророка
з-посеред тебе, з братiв твоїх, Такого, як Я, поставить Господь,
Бог твiй, — Його будете слухати».15 Жiнка намагалася зрозумi-
ти це пророцтво. Променi Небесного свiтла уже пробивались
до її свiдомостi. Жива вода духовного життя, яку Христос
дає кожнiй спраглiй душi, вже омила її серце. Дух Господнiй
напоумлював її.

Такi зрозумiлi iстини, котрi Христос вiдкрив самарянцi,
були недосяжними розумiнню впертих у власнiй праведностi
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юдеїв. Христос був набагато стриманiшим у розмовi з ними. I
ось те, що було приховане вiд юдеїв i що пiзнiше учнi тримали
в таємницi, Iсус вiдкрив звичайнiй жiнцi. Iсус бачив, що вона
використає отриманi знання, аби iншi могли стати причетними
до Його благодатi.

Коли учнi повернулися, вони були здивованi, побачивши,
що їхнiй Учитель розмовляє iз жiнкою. Досi Вiн не випив нi
ковтка води, котрої так жадав, i не торкнувся до їжi, принесе-
ної учнями. Коли ж нарештi жiнка пiшла, учнi запропонували
Йому їжу. Однак Вiн залишався мовчазним, зосередженим,
заглибленим у роздуми. Його лице випромiнювало свiтло; учнi
зрозумiли, шо Iсус молиться, а тому боялися порушити Його
спiлкування iз Небом. Проте вони знали, що Iсус був стом-
лений, знесилений, голодний, i вважали своїм обов’язком на-
гадати Йому про фiзичнi потреби. Iсус оцiнив їхню любов i
турботу, але сказав: «Я маю їсти поживу, якої ви не знаєте».16

Учнi подумали, що хтось, мабуть, принiс Йому їжу, але Iсус
пояснив: «Моя пожива — чинити волю Того, Хто послав Мене,
та довершити Його справу».17 Iсус радiв, що вдалося пробудити
сумлiння жiнки. Вiн бачив, як вона «пила» iз Джерела життя, i
через те Його голод i спрага також були вгамованi. Служiння,
заради якого Вiн залишив Небеса, додавало Спасителевi сил у
працi i таким чином Вiн забував про потреби Своєї людської
природи. Служiння спраглiй i зголоднiлiй за iстиною душi було
для Нього важливiшим, анiж їжа i пиття. Доброчиннiсть була[167]
життям Його душi, втiхою i пiдбадьоренням.

Наш Спаситель i нинi прагне визнання; Вiн шукає спiвчуття
i любовi тих, кого викупив Своєю кров’ю. Його невимовне
бажання: щоб вони прийшли до Нього i мали життя. Подiбно
до того, як мати чекає на обличчi своєї маленької дитини
першу усмiшку, яка стала б свiдченням пробудження розуму,
так i Христос чекає вiд нас вдячностi й любовi, що є ознакою
початку нового життя в душi.

Слухаючи Христа, жiнка сповнилась радiстю. Чудове вiд-
криття заставило тремтiти її серце. Залишивши свого глечика з
водою, вона повернулась у мiсто, щоб розповiсти радiсну но-
вину iншим. Iсус знав про це. Залишена нею посудина з водою
свiдчила про вплив, який справили на неї Його слова. Її душа
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горiла бажанням прийняти воду життя; вона забула про мету
свого приходу до криницi i навiть про спрагу Спасителя, яку
потрiбно було б вгамувати. Iз серцем, переповненим радiстю,
вона спiшила подiлитися iз сусiдами дорогоцiнним свiтлом,
яке осяяло її саму. «Ходiть i подивiться на Чоловiка, Який менi
сказав усе, що я зробила! Чи часом Вiн не Христос?»18 Новина
схвилювала людей. Обличчя жiнки сяяло, вона вся перемi-
нилася, стала нiби iншою людиною. Чимало людей захотiли
особисто побачити Iсуса. «Вони вийшли з мiста й пiшли до
Нього».19

Iсус усе ще сидiв бiля криницi, спостерiгаючи пшеничнi
лани, що простягались перед Ним. Лагiдне промiння сонця
пестило їхню нiжну зелень. Звернувши увагу учнiв на цю
картину, Вiн використав її як символ: «Чи не кажете ви, що за
чотири мiсяцi настануть жнива? А я кажу вам: Пiдiймiть вашi
очi й погляньте на ниви, якi вже дозрiли для жнив».20

Промовляючи цi слова, Вiн мав на увазi людей, котрi по-
спiшали до криницi. Хоча до жнив на ланах залишалось ще
чотири мiсяцi, цей духовний урожай вже був готовий для жнив.
«Хто жне, той одержує нагороду, — сказав Вiн, —

i збирає врожай для вiчного життя, щоб разом радiли, хто
сiє i хто жне. Бо тут справджується приказка: Один сiє, а iнший
жне».21 Цими словами Христос вказав на святий обов’язок
перед Богом усiх тих, котрi прийняли Євангелiє. Вони мають [168]
стати Його живими свiдками. Вiн очiкує особистого служiння
вiд кожного. Сiємо ми чи жнемо, усi працюємо для Бога. I той,
хто кидає зерна у грунт, i хто збирає врожай, — обоє отримають
винагороду. Вони разом радiтимуть плодам своєї працi.

Iсус сказав учням: «Я послав вас жати там, де ви не труди-
лися; iншi трудилися, а ви увiйшли в їхню працю!»22 Спаситель
уже бачив великi жнива в день П’ятидесятницi. Учнi не повин-
нi були вважати той урожай результатом лише своїх зусиль,
оскiльки подiляли працю з iншими людьми. У цьому значен-
нi вони працювали разом з iншими поколiннями. Починаючи
вiд падiння Адама, Христос доручав Своїм вибраним слугам
сiяти насiння Слова в людських серцях. Проте невидима, але
всемогутня сила постiйно готувала жниво. Роса, дощ i свiтло
Божественної благодатi незмiнно посилалися, щоб зрошувати
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i пiдживляти зерна iстини. Незабаром Христос мав полити
насiння Своєю кров’ю. Його учням була дана перевага спiв-
працювати з Богом. Таким чином вони стали спiвпрацiвниками
Христа i святих мужiв давнини. Через злиття Святого Духа в
день П’ятидесятницi тисячi людей навернулися в один день.
Таким був результат посiву Христа — жниво Його працi.

Слова, сказанi самарянцi бiля криницi, були добрим насiн-
ням, i як же швидко дозрiв урожай! Самаряни, котрi прийшли,
щоб послухати Iсуса, також увiрували в Нього. Оточивши Хри-
ста бiля криницi, вони засипали Його своїми запитаннями про
те, що було їм незрозумiлим, i з радiстю слухали пояснення.
Коли Iсус говорив, їхнє збентеження розвiювалось. Наче в без-
просвiтнiй темрявi, засяяв раптом промiнь свiтла, звiщаючи
про те, що надходить день. Але людей не задовольняла коротка
розмова бiля криницi. Вони жадали почути бiльше i хотiли,
щоб їхнi друзi i родичi також послухали такого чудового Учите-
ля. Вони запросили Його у своє мiсто i переконали залишитися
з ними. Протягом двох днiв Iсус перебував у Самарiї, i чимало
ще людей там увiрувало в Нього.

Фарисеї зневажали Христа за Його простоту. Вони iгно-
рували чудеса, якi Вiн творив, i вимагали вiд Нього ознаки[169]
на доказ того, що Вiн — Син Божий. Самаряни ж не просили
жодних ознак, Iсус не вчинив там нiяких чудес, за винятком
того, що вiдкрив бiля криницi жiнцi таємницю її життя. Однак
як же багато людей увiрували в Нього! Радiючи, вони говорили
тiй жiнцi: «Вже не через твоє свiдчення вiримо, бо самi чули
та знаємо, що Вiн справжнiй Спаситель свiту [Христос]!»23

Самаряни повiрили, шо Месiя повинен прийти як Вику-
питель не лише одних юдеїв, а й усього свiту. Святий Дух

через Мойсея сповiстив, що Месiя з’явиться як посланий Богом
Пророк. Через Якова було сказано, що до Нього зберуться всi
народи. А через Авраама була дана обiтниця, що в Ньому бла-
гословляться всi племена Землi. Для мешканцiв Самарiї їхня
вiра в Месiю грунтувалась саме на цих Писаннях. Вважаючи,
що юдеї неправильно тлумачили бiльш пiзнiх пророкiв, припи-
суючи славу Другого пришестя Христа Його Першому приходу
на Землю, самаряни вiдкидали усе Писання, окрiм книг Мой-
сея. Але Спаситель спростував їхнi неправильнi тлумачення,
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завдяки чому багато людей отримали надiю, по-новому читаю-
чи пророцтва i слухаючи Самого Христа стосовно майбутнього
Царства Божого.

Iсус почав руйнувати стiну, що роздiляла юдеїв i язичникiв,
проповiдуючи усьому свiтовi спасiння. Хоча Христос був юде-
єм, Вiн вiльно спiлкувався з самарянами, не звертаючи уваги
на фарисейськi звичаї Свого народу. Всупереч упередженням
фарисеїв, Вiн користувався гостиннiстю цього зневаженого
народу. Вiн спав пiд дахом їхнiх осель, їв iз ними за одним
столом, вживаючи їжу, приготовлену руками самарянок, навчав
на їхнiх вулицях i ставився до них з надзвичайною люб’язнiстю
i повагою.

В Єрусалимському храмi зовнiшнiй двiр був вiдокремлений
низькою стiною вiд iнших частин священної будiвлi. На цiй
стiнi були написи рiзними мовами; вони сповiщали про те, що
нiкому, крiм юдеїв, не дозволяється переступити вказану межу.
Якби язичник насмiлився увiйти всередину, то це вважалося
б опоганенням храму i порушник поплатився б за це власним
життям. Але Iсус, засновник храму i служiння в ньому, притя-
гував до Себе язичникiв узами людського спiвчуття, даруючи [170]
їм безмежну любов i милосердя, а Його божественна благодать
несла їм спасiння, вiдкинуте юдеями.

Перебування Iсуса в Самарiї мало стати благословенням
i для Його учнiв, якi все ще залишались пiд впливом юдей-
ського фанатизму. Вони все ще вважали, що вiрнiсть своєму
народовi передбачає ворожнечу iз самарянами. Поведiнка Iсуса
дивувала їх. Однак учнi не могли протирiчити Його прикладу, i
протягом двох днiв перебування в Самарiї не виказали жодного
упередження з поваги до Iсуса. Однак у серцi учнi залишались
непримиренними. Надто повiльно засвоювали вони науку про
те, що їхнi ненависть i презирство мають поступитися мiсцем
спiвчуттю i милосердю. Лише пiсля вознесiння Господнього в
їхнiй пам’ятi ожили Його настанови i вони, по-новому почали
розумiти цi уроки.

Пiсля злиття Святого Духа вони пригадали, як Спаситель
дивився на самарян, як розмовляв з ними, виявляючи повагу
i лагiднiсть до цього зневаженого народу. Коли пiзнiше апо-
стол Петро пiшов проповiдувати в Самарiю, вiн виявляв дух
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Учителя у своїй працi. Коли Йоан був покликаний до працi в
Ефесi та Смирнi, вiн пригадав досвiд, пережитий у Сiхемi, i
знову сповнився вдячнiстю до Божественного Учителя, Котрий,
передбачаючи труднощi, з якими їм доведеться зустрiтися, до-
помiг їм Своїм особистим прикладом.

Спаситель i сьогоднi робить те, що й колись бiля криницi,
коли запропонував воду життя жiнцi iз Самарiї. Можливо, се-
ред тих, хто називає себе Його послiдовниками, є такi, котрi
зневажають i уникають знехтуваних усiма людей, але нi похо-
дження, нi нацiональнiсть, нi суспiльне становище не можуть
позбавити людських синiв i дочок Його любовi, безмежної i
самовiдданої. До кожної душi, якою б вона не була грiшною,
Iсус промовляє: якби ти «попросила б у Нього, Вiн дав би тобi
живої води».10

Євангельську вiстку не можна вважати чимось таким, що
пропонується тiльки вибраним, якi, на нашу думку, зроблять
нам велику честь, якщо приймуть її. Ця вiстка повинна звi-
щатися усiм. Де лише є серця, вiдкритi для прийняття iстини,
Христос готовий навчати їх. Вiн вiдкриває їм Отця i показує,[171]
яке служiння до вподоби Тому, Хто читає людськi серця. З
такими Вiн не розмовляє за допомогою приповiс- ток. Як i до
жiнки-самарянки, до таких Вiн каже: «Це Я, Той, Хто говорить
з тобою!»14

Iсус вiдпочивав бiля криницi Якова пiсля малоуспiшного
служiння в Юдеї. Священики i старiйшини вiдкинули Його, i
навiть люди, якi вважали себе Його учнями, не зрозумiли Його
божественного характеру. Вiн був знесилений i втомлений, але
не знехтував можливiстю поговорити з однiєю жiнкою, хоча
вона й була чужинкою, не належала до iзраїльського народу i
вiдверто жила у грiхах.

Спаситель не чекав, поки збереться велика кiлькiсть людей.
Вiн не раз викладав Свою науку лише кiльком людям, але один
за одним спинялися перехожi, щоб послухати, i дуже скоро
великий натовп iз подивом i благоговiнням слухав Божi сло-
ва, проголошуванi Посланим Небом Учителем. Спiвпрацiвник
Христа не повинен думати, що вiн не в змозi говорити перед
кiлькома слухачами з таким же переконанням, як i перед вели-
ким зiбранням. Може трапитись, що лише одна душа слухатиме
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вас, але хто в змозi передбачити, наскiльки далекосяжним може
бути її вплив? Навiть учням Христа здавалось, що Вiн нада-
ремно витрачає час, розмовля- ючи з жiнкою iз Самарiї. Але
Iсус говорив з нею не менш серйозно й зворушливо, нiж якби
стояв перед царями, радниками або первосвящениками. Повча-
ння, котрi Вiн дав цiй жiнцi, досягли найвiддаленiших куточкiв
Землi.

Як тiльки самарянка зрозумiла, що знайшла Спасителя,
вона одразу ж привела до Нього iнших. Вона виявилась бiльш
ефективним мiсiонером, анiж Його учнi, котрi не побачили
в Самарiї нiчого, що говорило б про перспективнiсть цього
поля. Їхнi думки були спрямованi на ту велику почесну працю,
яку сподiвались виконувати у майбутньому. Вони не бачили,
що поряд iз ними вже дозрiвала нива. Завдяки лише однiй
жiнцi, котрою вони нехтували, цiле мiсто прийшло послухати
Спасителя. Щойно прийнявши iстину, вона одразу ж понесла
свiтло своїм землякам

На прикладi цiєї жiнки бачимо, що означає на практицi
вiра в Христа. Кожний справжнiй учень Iсуса негайно стає [172]
мiсiонером для Божого Царства. Той, хто п’є з Джерела живої
води, сам стає джерелом життя. Той, хто отримує, починає вiд-
давати. Благодать Христа в душi подiбна до джерела в пустелi,
яке освiжає всiх i пробуджує у душах, що гинуть, бажання
напитися води життя. [173]
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Роздiл 20. «Якщо не побачите ознак i чудес...»

(На пiдставi Євангелiя вiд Йоан.4:43-54)

Повернувшись iз свята Пасхи, мешканцi Галiлеї при- несли
вiстку про чудеснi дiла Iсуса. Сановники в Єрусалимi засудили
Його дiяльнiсть, i Вiн вирiшив пiти в Галiлею. Багатьох людей
засмучував факт занечищен- ня храму, а також жадiбнiсть i
зарозумiлiсть священикiв. Вони сподiвалися, що Муж, Який
змусив утiкати служителiв iз храму, є давно очiкуваним Ви-
зволителем. Останнi новини про дiяльнiсть Iсуса, здавалося,
пiдтверджували їхнi рожевi надiї. Розповiдали, що начебто цей
Пророк оголосив Себе Месiєю.

Але жителi Назарета, родинного мiста Iсуса, не вiрили в
Нього. Через те Iсус по дорозi до Кани не вiдвiдав Назарета.
Спаситель був засмученим i сказав Своїм учням, що пророк
у своїй вiтчизнi пошани не має. У бiльшостi випадкiв люди
судять iнших по собi. Обмеженi, бездуховнi люди оцiнювали
Христа, Який зростав серед них, на пiдставi Його скромного
походження, простого одягу та звичайної непрестижної працi.
Вони не в змозi були оцiнити чистоту Його непорочного духа.

Чутка про повернення Iсуса до Кани швидко розiйшлася по
всiй Галiлеї, вселяючи надiю в серця нещасних i знемо- жених.
У Капернаумi про це дiзнався один знатний юдей, що служив [174]
при царському дворi. Син придворного страждав вiд, здавалося,
невилiковної хвороби. Лiкарi вважали його стан безнадiйним
i вiдмовилися лiкувати. Але коли батько почув про Iсуса, вiн
вирiшив звернутися по допомогу до Нього. Дитина була при
смертi, i всi боялись, що не доживе до повернення батька. Але
царедворець вiдчував, що повинен особисто звернутися до
Iсуса. Вiн сподiвався, що батькiвське горе розчулить Великого
Лiкаря.

Прибувши в Кану, вiн знайшов Iсуса в оточеннi натовпу
людей. З великим хвилюванням вiн пробирався до Спасителя.

171
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Коли вiн побачив усього лиш просто одягнутого чоловiка в
запорошеному одязi, до того ж, втомленого пiсля подорожi,
його вiра похитнулась. Придворний засумнiвався: чи зможе
Цей Чоловiк вчинити те, про що вiн прийшов Його просити.
I все ж вiн заговорив з Iсусом, розповiв Йому про своє горе,
благаючи Спасителя прийти до нього додому. Але Iсус уже знав
про його горе. Перш нiж царедворець вийшов iз свого дому,
Спаситель вже почув його молитву вiдчаю. Але Вiн також знав,
що батько був готовий повiрити в Нього лише за певної умови.
Якщо ж його прохання не буде виконане, вiн не повiрить в
Iсуса як у Месiю. Царедворець чекав, його мучила невiдомiсть,
i тодi Iсус промовив: «Якщо не побачите ознак i чудес, не
повiрите».1

Незважаючи на всi докази того, що Iсус є Христос, цей
прохач був готовий повiрити в Нього лише пiсля того, як буде
виконане його особисте прохання. I Спаситель подум- ки по-
рiвняв його сповнене сумнiву невiр’я з простодушною вiрою
самарян, якi не вимагали анi чудес, анi ознак. Саме Його слово,
вiчне свiдчення Його Божественностi, володiло переконливою
силою, що вiдкривала їхнi серця. Христовi було боляче через
те, що Його народ, котрому було ввiрене Святе Письмо, не
розпiзнав Божого голосу, що промовляв до них через Його
Сина.

Проте, незважаючи на всi сумнiви, слабенька вiра все ж
трошки жеврiла у його серцi. Завдяки їй вiн прийшов прохати
у Спасителя те, що було, на його думку, найцiннiшим благо-
словенням. Але Iсус прагнув дати йому бiльше, нiж вiн просив.[175]
Вiн бажав зцiлити не тiльки хвору дитину, а й зробити батька
та весь його дiм спiльниками благословень спасiння i таким
чином засвiтити свiтло в Капернаумi, який у близькому майбу-
тньому мав стати полем Його активної дiяльностi. Але перш
нiж у царедворця з’явиться бажання одержати благодать Хри-
ста, вiн повинен був усвiдомити свою потребу. Цей сановник
був типовим представником своїх спiввiтчизникiв вони також
шукали Iсуса з егоїстичних спонукань, сподiваючись одержати
для себе якусь користь вiд Його сили їхня вiра залежала вiд
того, чи отримають вони хоча б тимчасове благополуччя. На
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жаль, вони не усвiдомлювали того, що були духовно хворими i
не бачили потреби в Божественнiй благодатi.

Подiбно спалаху блискавки, слова Спасителя розкрили пе-
ред придворним усi його думки. Вiн зрозумiв, що шукає Iсуса
тiльки з корисливих мiркувань. Вiн усвiдомив, якою, насправдi,
хиткою є його вiра. Засмучений до глибини душi, придворний
зрозумiв, що його сумнiв може коштувати життя синовi. Бу-
ло ясно перед ним стоїть Той, Хто може читати думки, i для
Котрого немає нiчого неможливого. У вiдчаї вiн вигукнув: «Го-
споди, прийди, поки не померло моє дитя».2 Вiрою вiн мiцно
вхопився за Христа i, подiбно до Якова, продовжуючи боротьбу
з ангелом, вигукнув: «Не пущу Тебе, поки не поблагословиш
мене».3

Як i Якiв, царедворець перемiг Спаситель не може вiдштов-
хнути душу яка хапається за Нього, благаючи про свою велику
потребу.

«Iди, — сказав Вiн, — твiй син здоровий».4 Придворний
вирушив додому, сповнений досi невiдомого йому миру та
радостi. Вiн не лише повiрив, що його син здоровий, — вiднинi
у нього з’явилась тверда переконанiсть, що Христос є його
особистим Спасителем.

А в той самий момент рiднi, котрi знаходилися бiля лiжка
помираючої дитини у Капернаумi, помiтили в нiй раптову й
таємничу перемiну. Тiнь смертi зникла з обличчя страждальця.
Гарячка поступилася мiсцем здоровому рум’янцю. У згаса-
ючих очах знову засвiтилося життя, i сили повернулись до
ослабленого тiла. Вiд його хвороби не залишилося й слiду [176]
Дитина мiцно заснула. Гарячка зникла в найспекотнiшу пору
дня. Радостi й подиву всiх домашнiх не було меж.

Кана мiститься недалеко вiд Капернаума, тому придворний
мiг повернутися додому того ж вечора. Пiсля розмови з Iсусом
вiн вже не поспiшав, а тому лише наступного ранку дiстався до
Капернаума. Якою ж радiсною була зустрiч! Коли вiн вирушав
на пошуки Iсуса, його серце розривалось вiд горя. Сонячне
свiтло здавалось неприємним для нього, а спiв птахiв роздра-
товував. Наскiльки ж по-iншому вiн почував себе зараз! Усе
змiнилося i виглядало по-новому. Та й вiн сам дивився на свiт
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iншими очима. Коли тихого свiтанку вiн повертався додому,
вся природа, здавалося, славила Бога разом iз ним.

Коли вiн був вже недалеко вiд свого дому, слуги вийшли
йому назустрiч, бажаючи якомога швидше розвiяти неприєм-
ну невiдомiсть, в якiй, на їхню думку, вiн перебував. Однак
господар не здивувався принесенiй ними радiснiй звiстцi й з
незрозумiлим для них зацiкавленням почав розпитувати про
те, о котрiй годинi дитинi стало легше. «Вчора о сьомiй годинi
гарячка залишила його»,5 — вiдповiли йому слуги. Це була
якраз та сама година, коли батько повiрив словам Христа: «Iди,
твiй син здоровий»,4 саме в той момент Божественна любов
торкнулась вмираючого хлопчика. I ось батько поспiшає привi-
тати свого сина. Притискаючи його до грудей, як воскреслого
iз мертвих, вiн не перестає дякувати Боговi за чудо зцiлення.

До глибини душi зворушений усiм, що сталося, цей вельмо-
жа захотiв бiльше дiзнатись про Iсуса. Згодом, познайомившись
з Його вченням, вiн i усi його домашнi, стали учнями Iсуса.
Нещастя сприяло наверненню усiєї родини. Звiстка про це чудо
розiйшлася по мiсту, i в Капернаумi, де Iсус пiзнiше здiйснив
так багато чудес, вiдкрився шлях для особистого служiння
Христа.

Той, Хто благословив знатного чоловiка з Капернаума, ба-
жає також благословити i нас. Але подiбно до цього пригнiче-
ного горем батька, ми часто шукаємо Iсуса, аби отримати вiд
Нього певнi земнi блага; ми довiряємося Його любовi лише
в тiй мiрi, в якiй Вiн виконує нашi потреби. Спаситель бажає[177]
дати нам набагато бiльше благословень, нiж ми просимо, але
затримується з вiдповiддю на наше прохання, щоб вiдкрити
зло нашого серця, а також велику потребу в Його благодатi.
Вiн бажає, аби ми звiльнились вiд егоїзму, який iнодi змушує
нас шукати Його. Визнаючи власну безпомiчнiсть i крайню
потребу, ми повиннi цiлковито довiритись Його любовi.

Цей знатний чоловiк хотiв бачити спочатку вiдповiдь на
свою молитву, а потiм уже повiрити. Але йому потрiбно бу-
ло спочатку прийняти слово Iсуса, i лише пiсля цього його
прохання було почуте i дароване благословення. I нам також
потрiбно засвоїти цей урок. Ми повиннi довiряти Боговi не
тому, що бачимо або вiдчуваємо, а через те, що Вiн чує нас.
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Дуже важливо, щоб ми довiряли Його обiтницям. Коли ми при-
ходимо до Нього з вiрою, кожне наше прохання доходить до
Господа. Коли просимо у Нього благословень, то повиннi вiри-
ти, що вже отримуємо їх, i дякувати Йому за те, що отримали.
Нам потрiбно виконувати свої повсякденнi обов’язки з повною
впевненiстю у тому, що отримаємо новi благословення, коли
матимемо в них найбiльшу потребу. Як тiльки навчимося так
дiяти, то побачимо, що усi нашi молитви почутi. Бог зробить
для нас «значно бiльше всього, чого просимо» «за багатством
Своєї слави по багатству благодатi Своєї», «за дiєю могутностi
сили Його».6 [178]

1Йоан.4:48
2Йоан.4:49
3Бут.32:27
4Йоан.4:50
5Йоан.4:52
4Йоан.4:50
6Ефес.3:20,16; 1:19



Роздiл 21. Вiфезда i синедрiон

(На пiдставi Євангелiя вiд Йоана 5)

«Є в Єрусалимi бiля Овечої брами купальня, що по-юдей-
ському називається Вифезда, вона має п’ять критих входiв. У
них лежало багато недужих, слiпих, кривих, сухих, якi очiку-
вали руху води»1.

Час вiд часу вода в цiй купальнi приходила в рух, i люди
вiрили, що це було наслiдком дiї надприродної сили i перший,
хто увiйде в таку воду, зцiлиться вiд будь-якої хвороби. Сотнi
страждальцiв приходили сюди, але народу збиралося так бага-
то, що коли починалось хвилювання води, усi кидалися до неї,
i хто виявлявся слабким, не мiг навiть наблизитись до купальнi,
оскiльки сильнiшi вiдштовхували немiчних. Iншi, котрим вда-
валося якось дiстатися до неї, помирали, не встигнувши навiть
ступити у воду. Поблизу купальнi були спорудженi укриття, де
хворi знаходили захист вiд спеки i нiчного холоду. Деякi про-
водили цiлу нiч у таких критих переходах, марно намагаючись
щоразу доповзти до краю купальнi у надiї на зцiлення.

Якось Iсус знову прийшов у Єрусалим. Йдучи самотньо
мiстом i поринувши у роздуми та молитву. Вiн опинився бiля
купальнi. Христос побачив там нещасних страждальцiв, якi
чекали руху води, що, на їхню думку, було єдиним шансом
отримати зцiлення. Спаситель палко бажав виявити Свою зцi-[179]
ляючу силу i оздоровити кожного страждальця! Однак була
субота. Юрби народу йшли у храм на поклонiння, i Вiн усвi-
домлював, що масове зцiлення настiльки збудить упередження
юдеїв, що це може покласти кiнець Його дiяльностi.

Аж ось Спаситель зауважив людину, що перебувала у вкрай
жалюгiдному станi. Цей чоловiк уже тридцять вiсiм рокiв був
безпомiчним калiкою. Його хвороба значною мiрою була на-
слiдком власного грiха i розцiнювалася як кара вiд Бога. Само-
тнiй, залишений друзями, вiн страждав довгi роки, почуваючи

176
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себе позбавленим Божої милостi. Коли очiкувалося хвилюван-
ня води, люди, в яких його безпомiчнiсть викликала жалiсть,
приносили його до критих переходiв. Але в потрiбну хвилину
не було нiкого, хто допомiг би йому. Вiн бачив брижi на водi,
але нiколи не встигав дiстатися далi краю купальнi. Iншi, силь-
нiшi за нього, першими занурювалися в воду. Та хiба ж вiн мiг
змагатися з егоїстичним безладним натовпом? Постiйнi спроби
досягти отiєї єдиної мети, тривога й повсякчасне розчарування
швидко пiдточували його останнi сили.

Хворий лежав на своїй пiдстилцi, раз у раз пiдводячи голо-
ву, щоб подивитися на купальню; раптом над ним схилилось
лагiдне, повне спiвчуття обличчя людини, i вiн почув: «Чи
ти хочеш стати здоровим?»2 У душi хворого зажеврiла надiя.
Вiн вiдчув, що допомога зовсiм поруч, але промiнь надiї дуже
швидко згас, коли пригадав, як часто намагався дiстатися до
купальнi; тепер у нього залишилось зовсiм небагато надiї, що
вiн доживе до наступного збурення води. Повернувшись, вiн
стомлено вiдповiв: «Пане, не маю людини, яка опустила б мене
до купальнi, коли забурлить вода. Коли ж я приходжу, то iнший
уже зайшов ранiше за мене».3

Iсус не просить цього страждальця повiрити Йому. Вiн нiби
зовсiм звично сказав: «Устань, вiзьми постiль свою i ходи!»4

Але вiра людини ухопилася за цi слова. У кожному м’язi i нервi
запульсувало нове життя, i зцiляюча сила влилася в ранiше
неслухнянi руки та ноги. Без жодного запитання вiн пiдкорився
наказу Христа, а його тiло пiдкорилося волi найвидатнiшого [180]
Лiкаря. Пiдхопившись на ноги, вiн вiдчув себе цiлком здоровою
людиною.

Iсус не давав йому жодного запевнення в Божественнiй
допомозi. Цей чоловiк мiг би засумнiватися i назавжди втра-
тити єдину нагоду одужання. Але вiн повiрив слову Христа i,
пiдкорившись Йому, отримав силу.

Вiрою i ми можемо духовно зцiлитися. Грiх робить нас
чужими Боговi. Нашi душi паралiзованi. Самi по собi ми не
здатнi жити святим життям, як i паралiзований не мiг ходити.
Багато хто усвiдомлює свою безпомiчнiсть i прагне духовного
життя, яке привело б до гармонiї з Богом, але марно намагає-
ться досягти його. У вiдчаї вони волають: «Нещасна я людина!
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Хто визволить мене вiд цього тiла смертi? »5 Нехай усi зажу-
ренi, неспокiйнi душi звернуть свiй погляд угору! Спаситель
схиляється над тими, за кого Вiн заплатив Своєю кров’ю, i з
невимовною нiжнiстю та спiвчуттям промовляє: «Чи хочеш
стати здоровим?»2 Вiн запрошує тебе пiднятись у здоров’ї та
мирi. Не чекай, поки вiдчуєш себе здоровим. Повiр Його сло-
ву, i воно виконається. Пiдкори вчасну волю Христовi. Служи
Йому й чини за Його словом, i отримаєш силу. Яким би не був
порок, як би не панувала над тобою пристрасть, що довгий
час поневолює тiло й душу, Христос може й бажає звiльни-
ти полоненого грiхом. Вiн хоче дати життя душi, «мертвiй
у грiхах».6 Вiн звiльнить полоненого, зв’язаного ланцюгами
духовних слабкостей, нещастя i грiха.

Зцiлений паралiтик нахилився, взяв свою постiль, яка скла-
далася з килимка та одiяла, i з задоволенням випроставшись,
озирнувся навкруги, бажаючи побачити свого Визволителя, але
Iсус уже загубився в натовпi. Чоловiк злякався, що не впiзнає
Його, навiть якщо вони знову зустрiнуться. I коли вiн пружною
ходою поспiшав своєю дорогою, славлячи Бога й радiючи силi,
що знову повернулась до нього, дорогою зустрiв фарисеїв, яким
одразу розповiв про своє зцiлення. Його вразила байдужiсть, з
якою вони вислухали його.

Насупившись, вони перебили його i суворо запитали, чому
несе постiль суботнього дня. Фарисеї з особливим наголосом
пiдкреслили, що, згiдно iз Законом, у день Господ нiй не можна[181]
нiчого носити. У своїй радостi чоловiк навiть забув, то то була
субота. Однак вiн не вiдчув жодної провини, оскiльки пiдко-
рився наказовi Того, Котрий володiв великою Божественною
силою. Зцiлений смiливо вiдповiв: «Той, Хто мене оздоровив,
сказав менi: Вiзьми свою постiль i ходи!»4. Коли ж фарисеї
запитали, хто зробив це, вiн нiчого не змiг вiдповiсти. Цi на-
чальники добре знали, що лише Христос мiг здiйснити таке
чудо, але їм хотiлося отримати ще один доказ того, що це
був Iсус, аби потiм звинуватити Його як порушника суботи.
На їхню думку, Iсус не тiльки порушив Закон, оздоровивши
хворого суботнього дня, а й звершив блюзнiрство, наказавши
йому нести постiль.
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Юдеї настiльки спотворили Закон, що перетворили його на
рабськi кайдани. Їхнi нерозумнi вимоги увiйшли в прислiв’я
iнших народiв. Субота особливим чином була обтяже- на рiзно-
манiтними, позбавленими сенсу обмеженнями. Вона перестала
бути для людей приємнiстю, шанованим святим днем Госпо-
днiм. Книжники й фарисеї перетворили її на непосильний
тягар. Юдеям було заборонено запалювати вогонь або свiчку
в суботу. В результатi вони стали залежними вiд язичникiв у
виконаннi багатьох робiт, якi не могли виконати самi, оскiль-
ки це було заборонено їхнiми правилами, їм i на думку не
спадало: якщо цi вчинки були грiховними, то тi, хто викори-
стовував iнших для їх звершення, були винуватими такою ж
мiрою, як би вони робили це самi. Вони вважали, що спасiння
призначене винятково для юдеїв, а оскiльки становище всiх
iнших людей було безнадiйним, то вiд порушення ними суботи
воно аж нiяк не могло погiршитись. Але Бог не давав таких
Заповiдей, яких було б не пiд силу дотримуватись усiм. Його
закони не схвалюють нерозумних, егоїстичних обмежень.

Iсус знову зустрiв зцiленого у храмi. Вiн прийшов туди,
щоб принести жертву за грiх, а також подячну жертву за отри-
ману велику милiсть. Знайшовши його серед молiльникiв, Iсус
вiдкрився йому i при цьому застерiг: «Ось видужав ти. Не
грiши бiльше, щоб чого гiршого не сталося тобi».7

Зцiлений чоловiк радiв зустрiчi зi своїм Визволителем. Нi-
чого не вiдаючи про ворожiсть, з якою ставилися до Iсуса [182]
фарисеї, вiн охоче розповiдав усiм, як був зцiлений. «I стали
юдеї переслiдувати Iсуса [й намагалися Його вбити] за те, що
робив таке в суботу».8

Iсуса привели в синедрiон, щоб притягнути до вiдповiд-
альностi за порушення суботи. Якби юдеї були на той час
незалежним народом, то такого звинувачення було б достатньо
для винесення смертного вироку. Але залежнiсть вiд римлян
перешкоджала цьому. Юдеї не мали права виносити смертних
вирокiв, а звинувачення, яке вони висували проти Iсуса, було
безпiдставним для римського трибуналу. Однак були й iншi
цiлi, яких вони намагалися досягти. Незважаючи на всi намага-
ння перешкодити Його дiяльностi, Христос навiть у Єрусалимi
мав бiльший вплив на народ, анiж вони. Багатьох людей, яких
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вже не цiкавили беззмiстовнi балачки рабинiв, приваблювало
Його вчення.

Люди розумiти Його слова, а їхнi серця були зiгрiтi й потi-
шенi. Вiн говорив про Бога не як про мстивого Суддю, а як про
нiжного Отця; Iсус вiдкривав їм образ Божий, вiддзеркалений
у Собi. Його слова були подiбнi до бальзаму для зранених душ.
Своїми настановами та дiлами милосердя Вiн руйнував тягар
давнiх традицiй i людських постанов, виявляючи любов Божу
в її невичерпнiй повнотi.

В одному iз найбiльш раннiх пророцтв про Христа написа-
но: «Не вiдiйде берло вiд Юди, анi жезл iз-помiж стiп у Нього,
поки не прийде Той, Кому вiн належить, i Йому будуть корити-
ся народи».9 Люди горнулися до Христа. Чутливi серця людей
прагнули науки любовi й доброти, приймаючи її i вiддаючи
перевагу їй, а не жорстоким церемонiальним вимогам рабинiв.
Якби священики i вчителi закону не втручались, Його вчення
здiйснило б таку реформацiю, котрої ще не бачив свiт. Але щоб
зберегти свою владу, юдейськi вождi вирiшили нейтралiзувати
вплив Iсуса. Викликом Iсуса в синедрiон й вiдкритим засудже-
нням Його вчення ставилася саме така мета, тому що народ все
ще ставився до своїх релiгiйних вождiв iз великою повагою.
Кожний, хто насмiлювався засуджувати рабинськi вимоги або
намагався полегшити тягарi, покладенi ними на народ, вважав-
ся не тiльки хулителем, а й зрадником. На цьому тлi рабини
сподiвалися збудити пiдозру до Христа. Вони звинувачували[183]
Його в руйнуваннi усталених звичаїв, що, на їхню думку могло
призвести до роздiлення у народi й сприяло б цiлковитому
поневоленню римлянами.

Одначе плани, котрi рабини з такою ревнiстю намагалися
здiйснювати, зародилися не в синедрiонi, а на iншiй радi. Пiсля
того, як сатана не змiг перемогти Христа в пустелi, вiн мобiлi-
зував усi свої сили, щоб протидiяти Йому в Його служiннi i,
наскiльки це можливо, — перешкодити Його роботi. Того, чого
сатанi не вдавалося досягти своїми дiями прямо, вiн вирiшив
домогтися хитрiстю. Одразу ж пiсля невдалої сутички в пусте-
лi вiн разом зi своїми ангелами розробив плани подальшого
заслiплення юдейського народу, щоб вони не прийняли Iсуса як
свого Спасителя. В сатана вирiшив дiяти через релiгiйних во-
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ждiв, викликаючи в них ненависть до Подвижника iстини. Вiн
домагався, аби вони вiдкинули Христа i зробили Його життя
якомога тяжчим, змушуючи Iсуса розчаруватися у Своїй мiсiї.
Так вождi Iзраїлю стали знаряддям у руках сатани в боротьбi
проти Спасителя.

Iсус прийшов, щоб «звеличити й прославити Закон».10 Вiн
не ставив за мету применшити значення Закону, а навпаки,
звеличити його. Святе Письмо свiдчить: «Не втомиться Вiн i
не занеможе, аж поки не встановить на Землi правди».11 Син
Божий прийшов, щоб звiльнити суботу вiд обтяжливих вимог,
якi перетворили її на прокляття замiсть благословення.

Саме для цього Христос обрав суботнiй день, щоб учинити
чудо зцiлення у Вiфездi. Вiн мiг би уздоровити хворого чоло-
вiка i в будь-який iнший день тижня або, зцiливши його, не
наказувати йому нести свою постiль. Але це позбавило б Його
можливостi, якої Вiн шукав. Мудрий задум був покладений в
основу кожного вчинку Христа на Землi. Все, що Вiн робив,
мало велике значення само по собi, до того ж, мiстило велике
повчання. З-посеред нещасних бiля купальнi Iсус вибрав най-
важчого хворого, щоб саме на ньому виявити Свою зцiляючу
силу; Вiн звелiв йому нести свою постiль по мiсту, щоб люди
дiзнались про велику справу, вчинену для смертельно хворо- [184]
го. Це також викликало б запитання стосовно того, що саме
можна робити в суботу, i таким чином вiдкрило б для Нього
можливiсть засудити формальне обмеження юдеїв у ставленнi
до дня Господнього i показати нiкчемнiсть їхнiх традицiй.

Iсус цим заявив: робота, яка полегшує страждання, зна-
ходиться у гармонiї iз Заповiддю про суботу. Така допомога
узгоджується i з працею Божих ангелiв, якi безперестанку ру-
хаються помiж Небом та Землею, здiйснюючи служiння для
страждаючого людства. Iсус проголосив: «Мiй Отець працює
дотепер, — працюю i Я».12 Всi днi належать Боговi, i щодня
виконуються Його плани по вiдношенню людства. Якщо тлу-
мачення Закону юдеями правильне, тодi неправий Єгова, Який
з того часу, як заклав основи Землi, безперервно пiклується
про неї i про все живе на нiй. У такому разi Той, Хто назвав
Свої дiла «дуже добрими»13 i встановив суботу як пам’ятник
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їхнього завершення, повинен був би перiодично припиняти
Свою працю, зупиняючи постiйний рух Всесвiту.

Чи мав би Бог заборонити Сонцю звершувати свою спра-
ву суботнього дня, щоб воно не посилало свого живлющого
промiння i не зiгрiвало землi, даючи поживу рослинам? Чи
повинен Всесвiт завмирати цього святого дня? Невже Вiн по-
винен зупинити струмки, щоб вони не зрошували полiв й лiсiв,
й наказати хвилям моря припинити невпинний рух припливiв
та вiдпливiв? Чи має припинитися рiст збiжжя та дозрiвання
виноградного грона? Чи мали б у суботу зупинити свiй рiст
дерева, щоб не розкривалися їхнi бруньки i не цвiли квiти?

У такому разi люди не мали б плодiв землi i були б по-
збавленi благословень, якi роблять життя радiсним. Природа
повинна здiйснювати свiй незмiнний рух. Якби Бог хоча б
на мить забув про Землю, людина i все живе загинули б. У
людини також є певнi обов’язки цього дня: життєвi потреби
мають бути задоволенi, хворi — доглянутi, потрiбно надати
допомогу тим, хто її потребує. Буде знайдений винуватим той,
хто не полегшить страждань ближнiх суботнього дня. Святий
день Божого вiдпочинку був установлений для людини, i спра-[185]
ви милосердя цiлком вiдповiдають його призначенню. Бог не
бажає, щоб Його творiння страждало вiд болю, який можна
полегшити в суботу, як i будь-якого iншого дня.

Божi вимоги до нас в суботу ще бiльшi, нiж в iншi днi.
У цей день Його народ залишає свої повсякденнi справи i

проводить час у роздумах i молитвi. У суботу люди просять у
Бога бiльше ласки, нiж у iншi днi. Дiти Божi очiкують особли-
вої Божої уваги, прагнуть Його добiрних благословень. Бог не
чекає, поки скiнчиться субота, щоб можна було виконати їхнi
прохання. Праця Неба нiколи не припиняється, i люди також
нiколи не повиннi вiдпочивати вiд добрих справ. Субота не
повинна бути днем бездумного проведення часу. Закон Божий
забороняє свiтську працю в день Господнього вiдпочинку. Пра-
ця задля заробiтку не повинна виконуватися. Усяка дiяльнiсть з
метою отримання свiтських задоволень або зиску протирiчить
Заповiдi.

Як Бог, завершивши Свою творчу працю, спочив у суботу,
благословивши її, так i людина має залишити свої повсякденнi
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заняття i присвятити священнi години здоровому вiдпочинку,
молитвi i звершенню справ, приємних Боговi. Зцiляючи хворих,
Христос дiяв у повнiй згодi iз Законом.

Такi дiла прославляли суботу.
Iсус говорив про рiвнi з Богом права у виконаннi такої

ж священної роботи, яку Отець звершує на Небi. Але це ще
бiльше розлючувало фарисеїв. Згiдно з їхнiм розумiнням,

Вiн не тiльки порушив Закон, але, назвавши Бога Своїм
Отцем, оголосив Себе рiвним з Богом (див. Йоан.5:18).

Увесь юдейський народ називав Бога своїм Отцем, i нiхто б
не обурився, якби Христос визнав, що Його вiдносини з Богом
є такими, як i в усiх. Але Його звинувачували в богохуль-
ствi, даючи цим зрозумiти, що сказане Ним вони сприйняли
буквально.

У противникiв Христа не було жодних аргументiв для спро-
стування iстин, якi Вiн проповiдував. Вони могли лише поси-
латися на свої традицiї та звичаї, якi виглядали надто слабкими
i непереконливими порiвняно з аргументами, котрi Iсус черпав
зi Слова Божого та з життя природи. Якби рабини прагнули [186]
отримати свiтло, вони переконалися б у тому, що Iсус говорить
iстину. Але вони знехтували доказами, котрi Вiн представив
їм стосовно суботи, i намагалися викликати гнiв проти Нього
за те, що Вiн оголосив Себе рiвним Боговi. Лють правителiв
не знала меж. Якби священики i рабини не боялись народу,
вони вбили б Iсуса на мiсцi. Але симпатiї народу були на боцi
Спасителя. Багато людей бачили в Iсусi Друга, Який зцiляв їхнi
хвороби, втiшав у горi; вони виправдовували зцiлення Ним у
суботу страждальця бiля купальнi у Вiфездi. Через те на деякий
час начальники змушенi були приховувати свою ненависть.

Iсус вiдкинув звинувачення у богохульствi. Влада Моя, —
говорив Вiн, — якою Я звершую те, в чому ви Мене зви-

нувачуєте, належить Менi тому, що Я — Син Божий i маю з
Ним одне єство, одну волю та однi намiри. У всiх Його дiлах
творiння i Провидiння Я спiвпрацюю з Богом. «Син не може
робити нiчого Сам вiд Себе, а тiльки те, що бачить, як Отець
робить».14 Священики i рабини вбачали провину Сина Божого
у тому, що Вiн виконував саме ту роботу, заради котрої був
посланий у цей свiт. Їхнi грiхи вiдокремили їх вiд Бога, i в сво-
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їй зарозумiлостi вони дiяли незалежно вiд Нього. Начальники
нацiї вважали, що можуть усе робити самi, i не усвiдомлювали
жодної потреби в керiвництвi мудрiстю згори. Але Син Божий
пiдкорився волi Отця i у всьому залежав вiд Його сили. Хри-
стос настiльки зрiкся Себе, що нiчого не вирiшував самостiйно.
Вiн приймав Божi плани стосовно Своєї дiяльностi, i Отець
щодня вiдкривав Йому Свою волю. Так i ми повиннi поклада-
тися на Бога, аби наше життя стало звичайним здiйсненням
Його волi.

Коли Мойсей розпочав спорудження Святинi, мiсця пере-
бування Бога, вiн отримав указiвку зробити все за зразком,
показаним йому на горi. Цей муж був сповнений запалу i по-
чав виконувати Божу справу. Найбiльш талановитi та вправнi
мужi робили все за його наказом. Кожний дзвiночок, кожний
плiд гранату, зроблений з мiдi, кожна китиця, кожна торочка
та завiса, кожна посудина в Святинi мали бути виконанi не
iнакше, як за зразком, показаним йому. Покликавши Мойсея
на гору, Бог вiдкрив йому небеснi реалiї. Господь покрив його[187]
Своєю славою, аби вiн мiг запам’ятати зразок, за яким має
бути все зроблено. Так Бог вiдкрив Iзраїлю, серед якого хо-
тiв перебувати, Свiй славний iдеал характеру. Усе це сталося
на горi Сiнай, в момент укладення Заповiту, коли Господь,
проходячи повз Мойсея, оголосив: «Господь, Господь, — Бог
милосердний, i ласкавий, довготерпеливий, i многомилостивий
та вiрний, що зберiгає ласку для тисяч, прощає беззаконня,
переступ та грiх».15

Але Iзраїль обрав свою власну дорогу. Юдеї не будували
за вказаним Богом зразком, тодi як Христос, Iстинний Храм, в
якому перебуває Бог, погоджував кожну деталь Свого земного
життя з Божим iдеалом. Вiн сказав «Твою волю чинити, Мiй
Боже, я хочу, i Закон Твiй — у Мене в серцi».16 Так i нашi
характери мають бути збудованi «Духом у Божу оселю».17 I ми
повиннi робити «все за зразком»18 Того, Хто «постраждав за
нас, залишивши нам приклад, щоб ми йшли Його слiдами».19

Слова Христа мiстять для нас науку про те, що й ми повиннi
бути нерозривно зв’язаними з нашим Небесним Отцем. Яким
би не було наше становище, ми залежнi вiд Бога, Котрий
тримає у Своїх руках долю всiх людей. Вiн доручив кожному iз
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нас певну роботу i обдарував певними здiбностями та засобами
для й виконання. До того часу, поки будемо коритися волi
Божiй i довiрятися Його силi та мудростi, ми перебуватимемо
на безпечних дорогах, ми зможемо виконати призначену нам
частину роботи в Його великому Планi спасiння. Однак той,
хто покладається на власну мудрiсть i силу, вiддаляється вiд
Бога. Замiсть того, щоб спiвпрацювати зо Христом у повнiй
гармонiї, вiн починає здiйснювати намiри i плани ворога.

Спаситель продовжував «що Отець робить — те й Син також
робить».14 ... «Отож як воскрешає мертвих i оживляє Отець, так
i Син, кого хоче, оживляє».20 Саддукеї не вiрили у воскресiння
мертвих у тiлi, але Iсус наголошував, що одним iз найбiльших
дiл Його Отця є воскресiння мертвих i що Вiн також має силу
робити те саме. «Надходить час, — i вiн уже є, — коли мертвi
почують голос Сина Божого i, почувши, оживуть».21 Фарисеї
вiрили у воскресiння мертвих. Христос говорить, що сила та
енергiя, що дає життя мертвим, перебуває серед них i вони ба- [188]
читимуть її прояв. Ця сама сила воскресiння дає життя душам,
«що мертвi через... провини й грiхи».22 Дух життя у Христi
Iсусi, сила «Його воскресiння»23 роблять людей вiльними вiд
«закону грiха i смертi».24 Влада зла зруйнована, i вiра спасає
душу вiд грiха. Той, хто вiдкриє своє серце Духовi Христа, стає
причетним до могутньої Сили, Яка пiдiйме його тiло з могили.
Смиренний Назарянин постає у Своїй iстиннiй величi. Вiн
пiдiймається над людством, викриваючи грiх i ганьбу, вiдкрива-
ється як Повелитель небесних ангелiв, як Син Божий, Єдиний
з Творцем Всесвiту. Його слухачi були приголомшенi. Ще нiхто
з людей не говорив так, як Вiн. Ще нiхто не поводився з такою
царственою гiднiстю. Його висловлювання простi i зрозумiлi, у
них повнiстю вiдкриваються Його мiсiя i обов’язок щодо свiту.
«Бо Отець не судить нiкого, але передав весь суд Синовi, щоб
усi шанували Сина, як шанують Отця. Хто не шанує Сина, той
не шанує i Отця, Який Його послав...25 Бо як Отець має життя
в Собi, так дав i Синовi мати в Собi життя. I дав Йому владу
[i] суд чинити, бо Вiн є Сином Людським».26

Священики i правителi привласнили собi роль суддiв, обви-
нувативши Христа у порушеннi суботи, але Вiн проголосив
Себе їхнiм Суддею, Суддею всiєї Землi. Свiт був переданий
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Христовi, i через Нього сходять Божi благословення на усе
грiшне людство. Iсус був Викупителем як до, так i пiсля Свого
втiлення. Ще до того, як з’явився грiх, Спаситель уже був. Вiн
дає усiм життя i свiтло, i кожний буде суджений у вiдповiдно-
стi до отриманого свiтла. Той, Хто посилає Своє свiтло, Хто з
нiжнiстю пiклується про кожну душу, намагаючись спрямувати
її вiд грiха до святостi, є водночас її Захисником i Суддею.
Вiд початку великої боротьби на Небесах сатана дiяв шляхом
обману; мета ж Христа — викрити його пiдступи i зруйнувати
його владу. Саме Iсус, Який вступив у єдиноборство iз вселен-
ським ошуканцем i протягом усiх вiкiв намагається вирвати
полонених грiха iз його рук, судитиме кожну душу.

Бог «дав Йому владу [i] суд чинити, бо вiн є Сином Люд-
ським».27 Вiн до дна випив чашу людських страждань i спокус.[189]
Вiн розумiє слабкостi й грiхи людей, заради нас. Вiн пере-
можно протистояв спокусам сатани i з нiжнiстю та любов’ю
ставиться до кожної душi, заради спасiння котрої пролив Свою
кров. Саме тому Син Людський отримав право чинити суд.

Але мiсiя Христа — не судити, а спасати. «Бо не послав
Бог [Свого] Сина у свiт, щоб судити свiт, але щоб через Нього
спасти свiт».28 Перед усiм синедрiоном Iсус заявив: «хто слухає
Моє слово i вiрить у Того, Хто послав Мене, має вiчне життя i
на суд не приходить, але перейшов вiн вiд смертi до життя».29

Закликаючи Своїх слухачiв не дивуватися, Христос вiдкри-
вав їм таємницi майбутнього. «...Надходить час, — казав Вiн,
— коли всi, що в могилах, почують Мого голос, i вийдуть тi,
що робили добро, у воскресiння життя, а тi, що робили зло,
— у воскресiння суду».30

Такого запевнення стосовно майбутнього життя Iзраїль че-
кав давно, сподiваючись отримати його з приходом Месiї. Єди-
не свiтло, яке могло освiтити темряву могили, засяяло над цим
народом. Але свавiльнiсть переважно слiпа. Iсус порушив тра-
дицiї рабинiв, не порахувався з їхнiм авторитетом, тому вони
не хотiли повiрити в Нього.

Час, мiсце, обставини, сила почуттiв, що охопили зiбрання,
— все це разом узяте мало сприяти тому, щоб слова Iсуса, якi
Вiн виголосив перед синедрiоном, були ще бiльш вражаючими.
Найвищi релiгiйнi авторитети нацiї хотiли позбавити життя



Вiфезда i синедрiон 187

Того, Хто оголосив Себе Вiдбудовником Iзраїлю. Володар су-
боти постав перед земним трибуналом, щоб дати вiдповiдь на
пред’явлене Йому звинувачення в порушеннi суботи. Коли ж
Вiн безстрашно оголосив їм про Свою мiсiю, Його суддi поди-
вилися на Нього з подивом i люттю. Але Його слiв не можна
було заперечити. Вони не могли i засудити Його, оскiльки Вiн
не визнавав за священиками i рабинами права допитувати Його
або втручатися у Його дiяльнiсть. Вони не були надiленi такою
владою. Їхнi претензiї грунтувалися на власнiй пихатостi та
зарозумiлостi. Iсус не визнав Себе винним у тому, в чому вони
Його звинувачували, i через те вiдмовився вiдповiдати на їхнi
запитання. [190]

Замiсть того, щоб вибачитися за вчинок, який викликав у
них невдоволення, або хоча б пояснити їм, чому вiн вчинив
саме так, Iсус звернувся до начальникiв з промовою i з обвину-
ваченого став обвинувачем. Вiн докорив їм за жорстокосердiсть
та незнання Писань. Вiн стверджував, що вони вiдкинули Сло-
во Боже, оскiльки вiдкинули Того, Кого послав Бог. «Дослiдiть
Писання! Бо ви думаєте через них мати вiчне життя, — а вони
свiдчать про Мене».31

Кожна сторiнка Писання Старого Завiту — iсторiя це, Закон
чи пророцтво — випромiнює славу Божого Сина. Оскiльки
система юдаїзму виникла з волi Божої, вся вона була суцiльним
євангельським пророцтвом.

«Про Нього свiдчать усi пророки».32 Починаючи вiд обi-
тницi, даної Адамовi, через усю iсторiю патрiархiв i систе-
му законiв, небесне свiтло слави освiтлювало кожний крок
Спасителя. Мудрецi бачили Вiфлеємську зорю та майбутньо-
го Примирителя, коли перед їхнiми поглядами вiдкривалися,
таємниче змiнюючи одна одну, картини майбутнього. Кожна
жертва вказувала на смерть Христа. З кожною хмарою пахощiв
пiдносилася до Неба Його праведнiсть. Кожний звук сурми в
ювiлейний рiк звiщав Його iм’я. У таємничiй величi Святого
святих перебувала Його слава.

Юдеї володiли знанням Писань, сподiваючись отримати
вiчне життя завдяки чисто формальному знанню Слова. Але
Iсус сказав: «Ви не маєте Його Слова, яке перебувало б у
вас».33 Зрiкаючись Христа в Його Словi, вони зреклися i Його
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Самого. «Та ви не хочете прийти до Мене, щоб мати життя»,34

— зауважив Вiн.
Вождi iзраїльського народу дослiджували вчення пророкiв

про царство Месiї, але робили це не з бажання пiзнати iстину,
а з метою знайти докази своїм честолюбним сподiванням. Коли
ж прихiд Христа виявився не таким, яким його чекали, вони
не прийняли Його i, щоб виправдати себе, намагалися довести,
що Вiн обманює людей. Як тiльки вони ступили на цей шлях,
сатанi стало легко посилювати їхнє протистояння Христовi. Тi
самi слова, котрi мали служити доказом Його Божественностi,
були витлумаченi проти Нього. Таким чином, вони перетворили
iстину Божу на неправду, i чим яснiше Спаситель вiдкривався[191]
їм у Своїх вчинках милосердя, тим рiшучiше вони чинили опiр
свiтлу.

Iсус сказав «Слави вiд людей Я не приймаю».35 Вiн не
шукав схвалення або пiдтримки синедрiону. Це не принесло
б Йому честi. Господь був зодягнутий у славу Небес, володiв
небесним авторитетом Якби Христос побажав, ангели прийшли
б i вшанували Його. Отець Небесний знову мiг би засвiдчити
Його Божественнiсть. Але для добра юдейських начальникiв,
задля народу, вождями якого вони були, Iсус бажав, щоб вони
зрозумiли Його сутнiсть i отримали благословення, котрi Вiн
прийшов їм дати.

«Я прийшов у iм’я Мого Отця, — i ви не приймаєте Мене.
Якщо ж iнший прийде в своє iм’я, того приймете».36 Iсус
був надiлений владою вiд Бога, представляючи Його образ,
виконуючи Його слова, шукаючи Його слави, i все ж Вiн не
був прийнятий вождями Iзраїлю. Але коли прийдуть iншi, котрi
видаватимуть себе за Христа, однак керуватимуться власною
волею, шукатимуть слави собi, вони будуть прийнятi. Чому?
Тому що той, хто шукає для себе слави, знайде порозумiння у
тих, якi також прагнуть самозвеличення. На таке юдеї охоче
вiдповiли б. Вони прийняли б лжевчителя, тому що, схвалюючи

їхнi поняття i традицiї, вiн лестив би їхнiй гордостi. Але
вчення Христа суперечило їхнiм догмам. Воно було духовним i
вимагало самопожертви, а тому начальники не бажали прийня-
ти його. Вони не знали Бога, i для них Його голос, який звучав
з уст Христа, був чужим голосом.
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Чи не повторюється щось подiбне i в нашi днi? Хiба мало
релiгiйних керiвникiв, якi зробили свої серця запеклими до
дiй Святого Духа i через те стали неспроможними розпiзнати
голос Божий? Чи не вiдкидають вони Слова Божого заради
збереження власних традицiї? «Бо коли б ви вiрили Мойсеєвi,
то вiрили б i Менi, адже вiн написав про Мене. Якщо ж ви не
вiрите його Писанням, то як повiрите Моїм словам?»37 Христос
був Тим, Хто промовляв до Iзраїлю через Мойсея. Якби вони
прислухалися до Божественного голосу, Котрий говорив до них
устами їхнього великого вождя, то впiзнали б Його i у вченнi
Христа. Якби вони повiрили Мойсеевi, то повiрили б i Тому,
про Кого писав Мойсей. [192]

Знаючи про те, що священики i рабини мають намiр вби-
ти Його, Iсус продовжував говорити їм про Свою єднiсть з
Отцем, а також про Своє ставлення до свiту. Вони усвiдом-
лювали, що переслiдування Iсуса нiчим не виправдане, але
їхня люта ненависть до Нього не згасла. Їх охоплював страх,
коли вони бачили, якою силою переконання володiв Iсус, але
вони противились Його закликам, прирiкаючи себе на життя в
темрявi.

Їм не вдалося пiдiрвати авторитет Iсуса чи позбавити Його
уваги та пошани з боку людей, багато з яких були переконанi
в правдивостi Його слiв. Навiть правителi глибоко вiдчували
свою вину, але цей факт ще бiльше посилював їхнi злiсть та
ненависть до Iсуса. Вони твердо вирiшили Його вбити. По всiй
країнi були розiсланi люди, котрi поширювали чутки про те, що
Iсус — самозванець i ошуканець. До Нього були приставленi
шпигуни, аби наглядати за кожним Його кроком, доносити про
кожне слово i вчинок. Тепер, як нiколи ранiше, над нашим
дорогим Спасителем нависла тiнь хреста. [193]

[194]1Йоан.5:2-3
2Йоан.5:6
3Йоан.5:7
4Йоан.5:8
5Римл.7:24
6Ефес.2:1
4Йоан.5:8
7Йоан.5:14
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8Йоан.5:16
9Бут.49:10

10Iсаї 42:21
11Iсаї 42:4
12Йоан.5:17
13Бут.1:31
14Йоан.5:19
15Вих.34:6-7
16Псал.39:9
17Ефес.2:22
18Євр.8:5
191Петр.2:21
14Йоан.5:19
20Йоан.5:21
21Йоан.5:25
22Ефес.2:1
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24Римл.8:2
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33Йоан.5:38
34Йоан.5:40
35Йоан.5:41
36Йоан.5:43
37Йоан.5:46-47



Роздiл 22. Ув’язнення i смерть Йоана
Хрестителя

(На пiдставi Євангелiй вiд Матвiя 11:1-11; 14:1-11; Марка
6:17-28; Луки 7:19-28)

Йоан Хреститель був першим провiсником Царства Христо-
вого i першим постраждав за нього. Замiсть вiльного повiтря
пустелi та величезного натовпу людей, якi приходили слуха-
ти пророка, тепер його оточували мури пiдземелля. Вiн був
ув’язненим у фортецi Iрода Антипи. Бiльша частина служiння
Йоана пройшла у краю на схiд вiд Йордану, де царював Анти-
па. Самому Iродовi доводилося слухати проповiдi Хрестителя.
Розпусний цар тремтiв, чуючи заклики до покаяння.

«Iрод боявся Йоана, знаючи його як чоловiка праведного
та святого... слухаючи, дуже непокоївся, але слухав з насоло-
дою».1 Йоан постiйно докоряв йому за грiховний зв’язок з Iро-
дiадою — дружиною його брата. Якийсь час Iрод навiть робив
слабкi спроби розiрвати кайдани грiха, якими був зв’язаний,
але Iродiада зумiла перешкодити цьому, пiсля чого помстилася
Хрестителевi, намовивши Iрода кинути його у в’язницю.

Життя Йоана було сповнене активної працi, тому морок i
бездiяльнiсть ув’язнення лягли на нього важким тягарем. Ти-
ждень минав за тижнем, не приносячи жодних змiн, i тодi [195]
ним опанували сумнiв i вiдчай. Учнi не залишали його. Їм
було дозволено приходити у в’язницю; вони приносили йому
вiдомостi про дiяльнiсть Iсуса, розповiдали, як люди юрбами
сходилися до Нього. Проте їх дивувало: якщо цей новий Учи-
тель був насправдi Месiєю, то чому Вiн нiчого не зробить для
звiльнення Йоана iз в’язницi? Як Вiн може допустити, щоб
Його вiрний провiсник був позбавлений волi, а можливо, й
життя?

Безумовно, такi питання мали певну дiю. У Йоана з’явилися
сумнiви, якi в iншому випадку нiколи не виникли б. Сатана

191
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радiв, слухаючи слова учнiв, оскiльки бачив, як вони крають
душу вiсника Господнього. О, як часто тi, котрi вважають себе
друзями доброї людини i, прагнучи довести їй свою вiрнiсть,
на дiлi виявляються її найнебезпечнiшими ворогами! Замiсть
того, щоб змiцнити вiру, їхнi слова викликають депресiю та
позбавляють мужностi!..

Як i учнi Спасителя, Йоан Хреститель не розумiв приро-
ди Царства Христового. Вiн чекав, що Iсус посяде престол
Давидiв, однак час минав, а Спаситель не виявляв жодних
претензiй на царську владу. Йоана охоплював усе бiльший не-
спокiй. Вiн оголосив людям: для того, щоб була приготовлена
дорога перед Господом, необхiдне виконання пророцтва Iсаї, в
якому йдеться, що гори i вершини будуть пониженi, кривизни
вирiвняються, а вибоїни стануть рiвними. Вiн сподiвався, що
«горби» людської гордостi й зарозумiлостi будуть поваленi.
Йоан вказував на Месiю як на Того, в Чиїх руках лопата для
вiяння i Хто ретельно очистить Свiй тiк та збере пшеницю в
Свою комору, а кукiль спалить вогнем невгасимим. Подiбно
до пророка Iллi, в дусi i силi якого Йоан звершував служiння
для Iзраїля, вiн чекав, що Господь явить Себе Богом, Котрий
виявляється у вогнi.

У своєму служiннi Хреститель виступав безстрашним обви-
нувачем беззаконня як вищих, так i нижчих верств суспiльства.
Вiн мав вiдвагу вiдверто докорити царевi Iроду за його грiх.
Виконуючи доручену роботу, Предтеча не дорожив своїм жи-
ттям. Тепер же, знемагаючи у темницi, вiн чекав, що «Лев iз
колiна Юдиного»2 розтрощить поневолювача i звiльнить як[196]
його особисто, так i усiх бiдних та страждаючих. Але Iсус,
здавалося, задовольнявся тим, що збирав навколо Себе учнiв,
зцiляв хворих i навчав народ. Вiн їв за одним столом з митни-
ками, а тим часом римське ярмо щодня все бiльше тяжiло над
Iзраїлем. Цар Iрод i його розпусна коханка задовольняли свої
примхи, у той час як зойки бiдних i стражденних здiймалися
до Небес.

Для пророка пустелi усе це було незбагненною таємницею.
Були хвилини, коли нашiптування злих духiв пригнiчували
його душу i насувався, немов чорна тiнь, невимовний страх.
А може, так довго очiкуваний Визволитель ще не прийшов?
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Що ж у такому разi означала вiстка, яку вiн був покликаний
сповiщати? Йоан вiдчував гiрке розчарування, дивлячись на
результат своєї мiсiї. Вiн очiкував, що Божа вiстка, передана
через нього, подiє так само, як читання Закону в часи Йосiї та
Єздри (див. 1Хрон.34; Неєм.8:9), що результатом цього будуть
глибоке розкаяння i навернення людей до Господа. Для успiху
справи було принесено в жертву все його життя. Невже це було
даремною справою?

Йоана непокоїло ще й те, що його учнi з любовi до нього
плекали в серцях невiр’я в Iсуса. Невже вiн марно трудився
для них? Невже вiн позбавлений змоги працювати через те,
що не зрозумiв своєї мiсiї? Якщо ж обiтований Визволитель
прийшов, а Йоан виявився вiрним своєму покликанню, то чи
не повинен Iсус скинути владу гнобителя i звiльнити Свого
провiсника?

I все-таки Хреститель остаточно не втратив вiри у Христа.
Вiн пам’ятав голос з Неба i голуба, який спустився на Iсуса;
непорочну чистоту Iсуса, силу Святого Духа, яка спочила на
Йоанi в присутностi Спасителя, а також свiдчення пророкiв,
— усе говорило про те, що Iсус iз Назарета — обiтований Месiя.

Йоан не став дiлитися своїми особистими сумнiвами i три-
вогами з учнями. Вiн вирiшив звернутися iз запитанням до
Самого Iсуса, доручивши цю справу двом своїм учням. Хре-
ститель сподiвався, що розмова зi Спасителем змiцнить їхню
вiру i дасть впевненiсть їхнiм братам. Йоан i сам пристрасно
бажав почути вiд Христа слова, зверненi особисто до нього. [197]

Учнi прийшли до Iсуса iз запитанням: «Чи Ти є Той, Хто
мав прийти, чи нам чекати iншого?»3 Зовсiм небагато часу
минуло вiдтодi, коли Хреститель, вказуючи на Iсуса, сказав:
«Ось Агнець Божий, що на Себе бере грiх свiту! Це Той, про
Кого я казав, що за мною iде Чоловiк, Який був ще до мене».4

I ось це запитання: «Чи Ти є Той, Хто мав прийти?..»3 Якими
ж гiркими i безнадiйними були цi слова! Якщо Йоан, вiрний
предтеча, не розумiв мiсiї Христа, то чого можна було чекати
вiд своєкорисливої юрби?

Спаситель не вiдразу вiдповiв на запитання учнiв. У той
час, як вони стояли, дивуючись мовчанню Iсуса, до Нього пiд-
ходили хворi й нещаснi в надiї на зцiлення. Слiпi навпомацки
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пробирались через натовп. Люди рiзних прошаркiв суспiль-
ства, ураженi недугами, за допомогою близьких або й самi з
нетерпiнням пробивалися до Iсуса. Голос могутнього Зцiлителя
повертав слух глухим. Слово, дотик Його руки вiдкривали очi
слiпим, котрi тепер могли бачити свiтло дня, чудову природу,
обличчя своїх друзiв i лице Визволителя.

Iсус вгамовував хворобу й приборкував лихоманку. Його
голос чули помираючi i пiднiмалися сповненими здоров’я й
сили. Розслабленi, бiснуватi й паралiзованi також корилися
Його слову; безумство залишало їх, i вони поклонялися Йому.
Зцiляючи людей, Iсус водночас навчав їх. Бiднi селяни, трудiв-
ники, яких рабини цуралися як нечистих, збиралися навколо
Нього, i Вiн передавав їм слова вiчного життя.

Так минув день, протягом якого учнi Йоана все бачили i
чули. Нарештi Iсус покликав їх до Себе i звелiв пiти й роз-
повiсти Йоановi про все, свiдками чого вони були, додавши:
«Блаженний той, хто через Мене не спокуситься».5 Доказом
Його Божественностi було ставлення до потреб страждаючого
людства. Слава Його виявлялась у спiвчутливому розумiннi
нашого грiшного стану.

Повернувшись, учнi все розповiли Йоановi; i цього було
достатньо, щоб той знову пригадав пророцтво про Месiю:
«Господь помазав Мене благовiстити убогим, послав Мене
лiкувати засмучених серцем, полоненим звiщати свободу, а
ув’язненим вiдчинити в’язницю, щоб проголосити рiк Госпо-
днього благоволiння».6 Дiла Христа не тiльки свiдчили про[198]
Нього як про Месiю, а й показували, яким чином буде вста-
новлене Його Царство. Йоановi вiдкрилась та сама iстина, що
й пророковi Iллi в пустелi, коли пройшов «вiтер великий та
сильний, що зриває гори та скелi ламає перед Господом. Та не
в вiтрi Господь. А по вiтрi — землетрус, та не в ньому Господь.
А по землетрусовi вогонь — i не в огнi Господь».7 Пiсля вогню
Бог говорив iз пророком у тихесенькому лагiдному вiтерцi.
Так мав здiйснювати Свою роботу Iсус; не в брязканнi зброї,
не в поваленнi престолiв i царств, а прокладаючи дорогу до
людських сердець Своїм життям самопожертви та милосердя.
Повне самозречення життя Хрестителя вiдповiдало принципам
Царства Месiї. Йоан знав, наскiльки суперечило це принципам
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та сподiванням вождiв Iзраїлю. Те, що для нього було пере-
конливим доказом божественностi Христа, їм нi про що не
говорило. Вони чекали Месiю, який нiколи не був обiтований.
Йоан бачив, що мiсiя Спасителя може викликати в них тiль-
ки ненависть i осуд. Вiн, предтеча, лише пригубив чашу, яку
Христос мав випити до дна.

Слова Спасителя: «Блаженний той, хто через Мене не спо-
куситься!»5 — були м’яким докором для Йоана. Ця наука не
пройшла для нього марно. Бiльш ясно зрозумiвши тепер су-
тнiсть мiсiї Христа, вiн вiддав себе в руки Божi, — чи то на
життя, чи на смерть, — аби лиш би найкраще послужити iнте-
ресам справи, яку вiн так любив.

Коли посланцi вiдiйшли, Iсус почав говорити народу про
Йоана. Серце Спасителя було переповнене спiвчуттям до вiр-
ного свiдка, який знемагав тепер у темницi Iрода. Вiн не мiг
допустити, щоб у людей склалося враження, нiбито Бог зали-
шив Йоана або його вiра не витримала випробування. «На що
ви ходили дивитися в пустиню? — спитав Вiн. — На тростину,
яку хитає вiтер?»8

Високий очерет, що зростав бiля Йордану i гойдався вiд
кожного подиху вiтру, був вдалою iлюстрацiєю рабинiв, якi
виставляли себе критиками та суддями дiяльностi Хрестителя.
Вiтри популярного вчення колихали їх то в один, то в iнший бiк.
Вони не бажали впокорити себе i прийняти слова Хрестителя,
якi випробовували серця, але, боячись народу, не насмiлюва- [199]
лись вiдверто протидiяти йому. Проте посланець Божий не
був малодушним. Юрби людей, що збиралися навколо Христа,
були свiдками дiяльностi Йоана. Вони чули, як безстрашно вiн
викривав грiх. Переконаним у власнiй праведностi фарисеям,
саддукеям, священикам, царю Iроду i його придворним, князям
i воїнам, митникам i землеробам слова Йоана були однаково
зрозумiлими. Вiн не був тростиною, яка гойдалася од вiтру
людської похвали чи упередження. У в’язницi вiн залишився
таким же вiрним Боговi, ревним борцем за iстину, як i тодi,
коли проповiдував Божу вiстку в пустелi. У своїй вiрностi
принципам вiн був непохитним, як скеля.

Iсус продовжував: «Або що ходили побачити? Людину,
вбрану в м’який одяг? Але тi, що одягаються пишно та роз-
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кiшно, живуть у царських палацах».9 Йоан був покликаний
викривати грiхи та надмiрностi, притаманнi тому часу. Його
простий одяг та життя самозречення узгоджувалися з характе-
ром мiсiї пророка. Багатi шати i розкiшне життя випадають
на долю не слуг Божих, а тих, якi живуть в царських палатах,
правителiв цього свiту, яким належать свiтська сила i багатство.
Iсус звертав увагу на контраст мiж одягом Йоана i дорогими
шатами священикiв та правителiв. Усi сановники зодягалися
у вишуканий одяг i дорогi прикраси. Вони любили виставля-
ти себе напоказ, сподiваючись таким чином вразити народ i
домогтися бiльшої поваги до себе. Вони бiльше прагнули ви-
кликати в людей захоплення собою, анiж мати чисте серце, що
до вподоби Боговi. Цим показували, що їхня вiрнiсть належить
не Боговi, а владi цього свiту.

«Кого ж ви вийшли побачити? — продовжував далi Iсус.
— Пророка? Так, кажу вам: бiльше, нiж пророка! Це той, про
кого написано: ось Я посилаю Мого ангела перед Твоє обличчя,
який приготує дорогу перед Тобою».10

«Кажу вам, що з-помiж народжених вiд жiнок немає бiльшо-
го вiд Йоана».11 Коли Захарiї було повiдомлено про народження
сина, ангел сказав: «Вiн буде великий перед Господом».12 Що
таке велич з точки зору Неба? Нiчого спiльного з величчю, як
її розумiє свiт. Це не багатство, не становище, не шляхетне[200]
походження, не дар iнтелекту — самi по собi. Якщо могутнiй
iнтелект гiдний поваги, незалежно вiд його спрямованостi, то
ми мали б передусiм вiддати честь сатанi, з розумовими здi-
бностями якого не зрiвняється жодна людина. Якщо ж цей дар
спотворений i служить для догоджання собi, то чим видатнi-
шим вiн є, тим бiльшим у результатi стає прокляттям. Бог цiнує
у людинi моральну гiднiсть. Любов i чистота для Нього — ви-
ще за все. Йоан був великим в очах Господа, тому що перед
посланцями синедрiону, перед народом i перед своїми учнями
вiн не шукав честi для себе, але вказав усiм на Iсуса як на
Обiтованого Месiю. Його безкорисливе захоплення служiнням
Христа — найвищий зразок шляхетностi, будь- коли виявленої
людиною.

Пiсля смертi Йоана всi, хто чув його свiдчення про Iсуса,
говорили: «...Йоан не зробив жодного чуда, проте все, що гово-
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рив Йоан про Нього, було iстинним».13 Хреститель не зводив
вогню з небес, не воскрешав померлих, як це робив Iлля, або,
подiбно до Мойсея, не простягав жезла влади в iм’я Бога. Вiн
був посланий для того, щоб звiщати прихiд Спасителя, закли-
каючи людей приготуватися до Його пришестя. Вiн настiльки
чесно виконав свою мiсiю, що люди, пiзнiше згадуючи його
слова про Iсуса, говорили: «...Все, що Йоан говорив про Ньо-
го, було iстинним».13 Таке свiдчення про Господа покликаний
нести людям кожний Його учень.

Як провiсник Месiї, Йоан був «бiльше, анiж пророк».3 Бо
якщо пророки не бачили буквального приходу Христа, то Йоан
побачив Його на власнi очi, почув свiдчення з Небес про Нього
як про Месiю, представив Його Iзраїлевi як Божого Посланця.
Однак Iсус сказав: «Найменший у Царствi Божому бiльший за
нього!»14

Пророк Йоан став сполучною ланкою помiж двома епоха-
ми. Як Божий представник, вiн вказував на зв’язок Закону i
пророкiв з християнською епохою. Вiн був променем, за яким
йшло велике Свiтло. Розум Йоана просвiтив Святий Дух, щоб
вiн мiг нести свiтло своєму народу, але нiколи грiшнiй людинi
не сяяло й не буде сяяти свiтло, яке виходило з учення i самого
життя Iсуса. Люди неясно уявляли собi Христа i Його мiсiю, [201]
представленi прообразами жертовного служiння. Навiть Йо-
ан не розумiв до кiнця майбутнього безсмертного життя, яке
дається через Спасителя.

Життя Йоана було сповнене смутку, i радiсть вiн знаходив
тiльки у служiннi. Його голос рiдко лунав деiнде, окрiм пусте-
лi; самотнiсть стала його долею, i йому не судилося побачити
плоди своєї працi. Йоан не мав переваги бути поруч зо Хри-
стом i постiйно спостерiгати прояви Божественної сили, яка
супроводжувала оте Велике Свiтло. Йому не дано було бачити,
як прозрiвали слiпi, зцiлялися хворi, а мертвi воскресали. Вiн
не бачив свiтла, що сяяло в кожному словi Христа i проливало
славу на обiтницi пророцтв. Найменший iз учнiв, який бачив
могутнi вчинки Христа, чув Його слова, мав у такому вiдно-
шеннi значно бiльше переваг, нiж Йоан Хреститель. Ось чому
сказано, що вiн бiльший за Йоана.
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Великi натовпи людей сходились, щоб послухати Йоана;
слава про нього ширилася по всьому краї. Багатьох глибоко
турбувало, чим закiнчиться його ув’язнення. Однак його не-
порочне життя i велика любов народу до нього давали усi
пiдстави сподiватися, що над ним не буде вчинено насильства.

Iрод вiрив, що Йоан — пророк Божий, i твердо вирiшив
звiльнити його, але, побоюючись Iродiади, гаявся.

Iродiада знала, що дiючи вiдкрито, вона нiколи не доб’ється
згоди Iрода на страту Йоана, тому вдалася до хитрощiв. У день
народження царя для державних мужiв, придворних вельмож i
знатних царедворцiв влаштовувалася урочиста учта. Очiкувався
грандiозний бенкет з пиятикою. Iродiада сподiвалася, що Iрод
втратить пильнiсть i тодi виконає всi її забаганки.

Коли настав день свята, Iрод зi своїми придворними бен-
кетував i пив вино. Iродiада послала свою доньку в зал, де
вiдбувався бенкет, розважати гостей танцями. Юна Саломiя,
котра була у розквiтi жiночої краси i стрункої постатi, полонила
своєю хтивiстю усiх присутнiх на бенкетi. Зазвичай придворнi
дами не з’являлися на таких урочистостях, i тому на адре-[202]
су Iрода посипались лестивi комплiменти, бо донька такого
знатного походження розважала гостей танцями.

Цар цiлковито сп’янiв од вина, пристрасть взяла гору над
розумом. Вiн бачив лише бенкетний зал з охмелiлими гостями,
заставлений наїдками стiл, iскристе вино, латаючi свiтильники
i молоду танцiвницю, що потiшала його. Пiддавшись повнiй
безрозсудностi, вiн забажав учинити щось таке, що ще бiльше
звеличило б його в очах знатних мужiв його царства. З клятвою
вiн пообiцяв дочцi Iродiади дати все, що вона попросить, —
навiть до половини свого царства.

Саломiя поспiшно побiгла до матерi, аби спитати її, чого
просити Вiдповiдь була готова — голову Йоана Хрестителя!
Саломiя не знала про жадобу помсти, що жила в серцi матерi,
i вагалася звернутися з таким проханням, але наполегливiсть
Iродiади врештi-решт перемогла. I дiвчина повернулась до царя
iз жахливим проханням «Хочу, щоб негайно дав ти менi на
полумиску голову Йоана Хрестителя!»15

Iрод був приголомшений i збентежений. Вщухла галаслива
веселiсть, i серед бенкетуючих запанувала зловiсна тиша. Царя
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охопив жах вiд однiєї думки про вбивство Йоана. Але вiн за-
присягнувся i вже не хотiв виглядати необачним i непостiйним.
Слово клятви було дане на честь гостей, i якби хоча б один iз
них заперечив виконання царської обiцянки, вiн був би вiльний
вiд клятви i з радiстю залишив би пророка живим Iрод навiть
дав змогу своїм гостям висловитись на захист ув’язненого. По-
слухати проповiдi Йоана вони приходили здалеку i знали про
непорочнiсть цiєї людини, а також те, що вiн — Божий слуга.
Хоч i приголомшенi вимогою дiвчини, вони були настiльки
одурманенi вином, що були не в змозi висловити протест. Жо-
ден голос не пролунав на захист життя небесного посланця. Цi
люди займали високi й вiдповiдальнi посади в країнi, на них
була покладена велика вiдповiдальнiсть, але вони настiльки
сп’янiли, що їхня свiдомiсть цiлковито затьмарилась. У них
запаморочилась голова ви легковажної музики i непристойних
танцiв, а сумлiння — заснуло. Своїм мовчанням вони прого-
лосили смертний вирок Божому пророковi, задовольнивши
бажання помсти розпусної жiнки. [203]

Даремно Iрод чекав, що хтось звiльнить його вiд клятви;
нарештi вiн проти свого бажання вiддав наказ про страту про-
рока. Незабаром голова Йоана була принесена царевi та його
гостям. Назавжди змовкли вуста, котрi чесно застерiгали Iрода,
закликаючи залишити грiховне життя. Нiколи бiльше люди не
почують його голосу, що закликав до покаяння. Нiчна оргiя
коштувала життя одному з найбiльших пророкiв.

О, як часто невиннi люди стають жертвою буйних пристра-
стей тих, котрi мали б бути охоронцями справедливостi!

Той, хто пiдносить до своїх уст чашу п’янкого напою, бе-
ре на себе вiдповiдальнiсть за будь-яку несправедливiсть, яку
може вчинити пiд одурманюючим впливом алкоголю. Приту-
пивши почуття, вiн позбавляє себе здатностi тверезо мислити
та чiтко розрiзняти добро i зло. Сатана отримує змогу дiя-
ти за допомогою такої людини, щоб пригноблювати i губити
невинних. «Вино — зрадливе, п’янкi напої — буйнi, i кожен,
хто обманюється ними, — немудрий».16 У такий спосiб «право
вiдкидається назад... хто ж зла цурається, того грабують...»17

Люди, надiленi владою звершувати суд над своїми ближнiми,
чинять злочин, виявляючи пристрасть до спиртних напоїв. Усi,
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хто покликанi дiяти вiд iменi закону, повиннi самi його до-
тримуватися. Такi люди зобов’язанi володiти собою, своїми
фiзичними, розумовими i моральними силами, щоб мати ясний
розум i загострене почуття справедливостi.

Голову Йоана Хрестителя вiднесли Iродiадi, яка прийняла її
з диявольським задоволенням. Вона торжествувала, задоволь-
нивши свою помсту, i тiшила себе думкою, що тепер сумлiння
Iрода вже нiхто не тривожитиме. Однак грiх не принiс їй щастя.
Її iм’я стало горезвiсним, воно викликало огиду в людей, а
докори сумлiння Iрода були набагато сильнiшими, нiж пере-
стороги пророка. Вчення ж Йоана i донинi не втратило свого
впливу. Воно поширюватиметься на всi поколiння аж до кiнця
часу.

Грiх Iрода був завжди перед ним. Вiн постiйно шукав за-
спокоєння, рятуючись вiд докорiв сумлiння. Його довiр’я до
Йоана не похитнулося. Коли Iрод пригадував повне самопо-
жертви життя пророка, його серйознi, палкi заклики, розумнi[204]
мiркування i поради, а потiм й обставини його смертi, — то не
мiг знайти спокою. Поринаючи у державнi справи, приймаючи
почестi вiд пiдданих, вiн посмiхався i старався триматися з
гiднiстю, тодi як у серцi мучила тривога вiд постiйного страху,
що над ним тяжiє прокляття.

На Iрода справили глибоке враження слова Йоана про те,
що нiчого не можна приховати вiд Бога. Вiн був переконаний,
що Бог всюдисущий, i був свiдком гулянки в бенкетному залi,
що Вiн чув наказ про знесення голови Йоана, бачив торжество
Iродiади i радiсть, з якою вона приймала голову того, хто їй
докоряв. Багато з того, що Iрод колись дiзнався зi слiв пророка,
промовляло тепер до його сумлiння сильнiше, нiж проповiдь у
пустелi.

Коли Iрод почув про дiяльнiсть Христа, вiн дуже стриво-
жився. Цар подумав, що Бог воскресив Йоана, надiливши його
ще бiльшою силою викривати грiх. Iрод вiдчував постiйний
страх, що Йоан помститься за свою смерть, засудивши його та
його дiм. Iрод пожинав те, що Бог називає наслiдками грiхов-
ного життя: «Матимеш лякливе серце, i згасатимуть твої очi, й
омлiватиме душа. Життя повисне перед тобою, немов на нитцi,
ти ж лякатимешся вночi й удень, i не будеш певний свого жит-
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тя. Вранцi казатимеш: „Коли б уже настав той вечiр!“, а ввечерi
говоритимеш: „I де вiн, той ранок?“ Вiд страху, що огорне твоє
серце i вiд усього того, що побачать очi твої...»18 Грiшника
обвинувачують його ж думки, i не може бути страшнiших мук
за докори винуватого сумлiння, якi не дають спокою нi вдень,
нi вночi.

Для багатьох людей доля Йоана Хрестителя оповита су-
цiльною загадковiстю. Вони запитують: чому вiн повинен був
знемагати у в’язницi i померти там? Людський розум не може
збагнути таємницi похмурих сторiнок Провидiння; але наше
довiр’я до Бога нiколи не похитнеться, коли згадаємо, що Йоан
був спiльником у стражданнях Христових. Кожен послiдовник
Христа буде носити вiнець жертовностi. Їх напевно не зрозумi-
ють егоїстичнi люди, i вони стануть мiшенню для найлютiших
нападiв сатани. Лукавий заснував своє царство, щоб знищити
навiть саму iдею самопожертви; вiн боротиметься з кожним її
виявом. [205]

Дитинство, юнiсть i зрiлий вiк Йоана Хрестителя вiдзнача-
лися стiйкiстю i незламною моральною силою. Коли в пустелi
пролунав його голос: «Приготуйте дорогу для Господа, ви-
рiвняйте стежки Йому!»,19 сатана почав побоюватися за своє
царство. Огиднiсть грiха була викрита з такою вiдвертiстю,
що люди здригнулися. Багато тих, якi перебували пiд владою
сатани, звiльнилися. Через те вселенський ошуканець постiй-
но намагався зiштовхнути Хрестителя зi шляху цiлковитої
вiдданостi Боговi. Але йому це не вдалося, як i не вдалося
перемогти Iсуса. Пiд час невдалого спокушування у пустелi
сатана шаленiв вiд лютi. Тепер смертю Йоана вiн вирiшив
завдати великого болю Христовi. Того, Кого не мiг схилити до
грiха, вiн примусив страждати.

Iсус нiчого не зробив, щоб звiльнити Свого слугу. Вiн знав,
що Йоан встоїть у випробуваннi. Спаситель охоче прийшов би
до Йоана, освiтивши темряву в’язницi Своєю присутнiстю. Але
Вiн не мiг вiддати Себе в руки ворогiв i тим самим наразити на
небезпеку Свою мiсiю. Вiн радо визволив би Свого вiрного слу-
гу, але задля тисяч людей, котрим у прийдешнi вiки судилося
пройти шлях вiд ув’язнення до смертi, Йоан мав випити чашу
мучеництва. Коли послiдовники Iсуса знемагатимуть в одино-
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чних тюремних катiвнях або гинутимуть вiд меча на ешафотах,
вмиратимуть на шибеницях i вогнищах; коли їм здаватиметься,
що вони забутi Богом i людьми, якою ж пiдтримкою для них
буде думка про те, що i Йоан Хреститель, про вiрнiсть якого
засвiдчив Сам Христос, пережив схожi випробування!

Сатанi було дозволено обiрвати земне життя Божого вiсни-
ка, однак життя, що «поховане з Христом у Бозi»,20 губитель
не змiг вiдiбрати. Вiн торжествував, що змiг завдати болю Хри-
стовi, але не змiг перемогти Йоана. Смерть лише звiльнила
його назавжди вiд сили спокус. У цiй боротьбi сатана перед
усiм Всесвiтом виявив свiй справжнiй характер, а також люту
ненависть до Бога i людини. I хоч Йоан не отримав чудодiйно-
го визволення, вiн не був залишений. Його завжди оточували
небеснi ангели, котрi вiдкрили йому пророцтва про Христа i
дорогоцiннi обiтницi, данi в Писаннях. Вони були постiйною
пiдтримкою для нього; i такою ж[206]

пiдтримкою вони мали стати для Божого народу впродовж
усiх наступних вiкiв. Йоановi Хрестителю, а також тим, хто
прийшов пiсля нього, дане запевнення: «I ось, Я з вами по всi
днi аж до кiнця вiку!».21

Бог завжди веде Свiй народ шляхом, який вони вибрали б
для себе самi, якби мали змогу бачити кiнець вiд початку i ро-
зумiти славну мету працi, котру вони виконують разом iз Ним.
Нi Єнох, який був узятий на Небеса, нi Iлля, котрий вознiсся
на вогненнiй колiсницi, не були бiльшими чи достойнiшими за
Йоана Хрестителя, який самотньо загинув у в’язницi. «Адже
вам даровано через Христа не тiїьки вiрити в Нього, а й за
Нього страждати».22 З усiх дарiв, якi Небеса можуть послати
людям, спiльнiсть iз Христом у Його стражданнях — це вияв
найбiльшого довiр’я i найвищої честi.[207]

1Марк.6:20
2Об’явл.5:5
3Луки 7:19
4Йоан.1:29-30
3Луки 7:19
5Луки 7:23
6Iсаї 61:1-2
71Цар.19:11-12
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9Луки 7:25
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11Луки 7:28
12Луки 1:15
13Йоан.10:41
13Йоан.10:41
3Луки 7:19

14Луки 7:28
15Марк.6:25
16Прип.20:1
17Iсаї 59:14-15
18Втор.28:65-67
19Матв.3:3
20Колос.3:3
21Матв.28:20
22Филп.1:29



Роздiл 23. «...Наблизилося Царство Боже»

«...I прийшов до Галилеї i проповiдував Радiсну вiстку [Цар-
ства Божого]. Вiн казав: Сповнився час i наблизился Царство
Боже. Покайтеся i вiруйте в Євангелiю!».1

Про прихiд Месiї було сповiщено перш за все в Юдеї. В
Єрусалимському храмi пiд час служiння перед жертовником
священик Захарiя першим отримав повiдомлення про наро-
дження Предтечi. На Вифлеємських пагорбах ангелами було
проголошено народження Iсуса. В пошуках народженого Месiї
до Єрусалима прийшли мудрецi зi Сходу. У храмi Симеон i
Анна засвiдчили Його Божественнiсть. Єрусалим i вся Юдея
слухали проповiдi Йоана Хрестителя, i навiть посланцi вiд
синедрiону разом з великою кiлькiстю народу чули його свiдче-
ння про Iсуса. В Юдеї Iсус покликав Своїх перших учнiв. Тут
пройшла бiльша частина Його служiння. Його Божественнiсть,
яка так очевидно виявилася при очищеннi храму, чудеса зцiле-
ння i наука Божественної iстини, що виходила з Його уст, — усе
це пiдтверджувало Його слова, сказанi перед синедрiоном пiсля
зцiлення хворого у Вiфездi: «Я — Син Предвiчного Бога».

Якби вождi Iзраїлю повiрили в Христа, їм випала б честь
стати Його посланцями, якi понесли б усьому свiтовi Євангелiє.[208]
Їм першим була надана можливiсть стати вiсниками Царства
Божого i Його благодатi. Але Iзраїль не розпiзнав часу своїх
вiдвiдин. Заздрiсть i невiр’я юдейських вождiв вилилися у
вiдкриту ненависть, i вони вiдвертали серця людей вiд Iсуса.

Синедрiон вiдкинув вiстку Христа i бажав Його смертi.
Тому Iсус залишив Єрусалим, храм, священикiв, релiгiйних
вождiв, законникiв i звернувся до iншої категорiї людей, щоб
звiщати Свою вiстку їм i обрати тих, якi понесли б Євангелiє
усiм народам.

Як у днi Христа церковна влада вiдкинула свiтло i життя
у Христi, так i в кожному наступному поколiннi спостерiга-
лася та сама картина. Знову й знову повторювалась iсторiя’

204
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неприйняття Iсуса в Юдеї. Коли реформатори проповiдува-
ли Боже Слово, вони навiть не думали вiдокремлюватися вiд
офiцiйної Церкви, але релiгiйнi вождi не бажали миритися
зi свiтлом реформацiї, i тi, котрi несли його, змушенi були
звернутися до iншої категорiї людей — до тих, котрi прагнули
пiзнання. У нашi днi лише декотрi з тих, що вважають себе
послiдовниками реформаторiв, пройнятi їхнiм духом. Як же
мало тих, хто готовий прислухатися до голосу Божого i прийня-
ти iстину, вiд кого б вона не виходила! Часто послiдовники
реформаторiв змушенi залишати Церкву, котру вони люблять,
аби сповiщати ясне вчення Божого Слова. Так само й тi, котрi
шукають свiтла, вимушенi залишати Церкву своїх предкiв, щоб
виявити послух Боговi.

Єрусалимськi рабини зневажали мешканцiв Галiлеї, вва-
жаючи їх брутальними i неосвiченими, однак ця мiсцевiсть
виявилась хорошим грунтом для працi Спасителя. Галiлеяни
були бiльш ревними i щирими, менш пiдданими фанатизму,
їхнiй розум був сприйнятливiшим для iстини. Йдучи в Га- лi-
лею, Iсус не шукав усамiтнення. Ця мiсцевiсть на той час була
густо заселеною, тут проживало набагато бiльше людей рiзних
нацiональностей, нiж у Юдеї.

Коли Iсус подорожував по Галiлеї, навчаючи i зцiляючи,
до Нього приходило багато людей iз тутешнiх мiст i сiл. Чи-
мало народу стiкалось навiть з Юдеї та сумiжних провiнцiй.
Iнодi Iсусовi доводилося навiть ховатися вiд людей. Вони були [209]
настiльки сповненi ентузiазму, що виникала необхiднiсть вдава-
тися до застережних заходiв, аби римська влада не запiдозрила
якогось повстання. Нiколи ще свiт не переживав чогось по-
дiбного. Небеса, здавалося, наблизились до людей. Голоднi i
спраглi душi, котрi довго очiкували визволення Iзраїлю, тепер
насолоджувалися благодаттю милосердного Спасителя.

«Збулися часи... Боже Царство наблизилось. Покайтеся i
вiруйте в Євангелiє»,2 — такою була провiдна думка проповiдей
Христа. Євангельська вiстка, яку проповiдував Сам Христос,
грунтувалася на вiдомих пророцтвах. «Часи», про настання
яких Вiн говорив, були перiодом, сповiщеним Да- ниїловi ан-
гелом Гавриїлом. «Сiмдесят седмиць, — сказав ангел, — при-
значено для твого народу та для твого святого мiста, аж поки
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не буде кiнець переступу, i мiра грiха наповниться, аж поки
вина буде спокутувана i вiчна правда приведена; аж поки буде
покладена печать на видiння та на пророкiв, i щоб був помаза-
ний Святий святих».3 Вiдомо, що у пророцтвi день дорiвнює
роковi (див. Числ.14:34; Єзек.4:6). Отож сiмдесят тижнiв, або
490 днiв, становлять 490 рокiв. Була дана також вихiдна то-
чка для цього перiоду: «Та знай i розумiй: вiд виходу наказу
про збудування Єрусалиму, аж до Владики Месiї сiм седмиць
i шiстдесят двi седмицi»4 — 69 тижнiв, або 483 роки. Наказ
про вiдбудову Єрусалима набув чинностi з виходом декрету
Артаксеркса Лонгiмана (див. Єз- дри 6:14; 7:1,9) восени 457
р. до народження Христа. Рахуючи вiд цього часу, 483 роки
закiнчуються восени 27 р. по народженнi Христа. Згiдно з
пророцтвом, наприкiнцi саме цього перiоду повинен прийти
Месiя — Помазаник Божий. У 27 р. нашої ери Iсус при хрещен-
нi прийняв помазання Святого Духа i незабаром почав Своє
служiння. Тодi й була проголошена вiстка: «Збулися часи».2

Тодi ангел сказав: «I Вiн змiцнить Заповiт для багатьох в
одну седмицю».5 Протягом семи рокiв, пiсля того, як Спаситель
розпочав Своє служiння, Євангелiє повинно було проповiду-
ватися передусiм юдеям: три з половиною роки — особисто
Христом, а пiсля Нього — апостолами. «А в половинi седмицi
припиниться жертва та жертва хлiбна».5 Навеснi 31 р. пiсля[210]
Р.Х. була принесена справжня Жертва — Христос, розп’ятий на
Голгофi. Тодi завiса храму сама по собi розiрвалася надвоє, вка-
зуючи, що жертiвне служiння втратило свої значення i святiсть.
Закiнчився перiод земних жертв та приношень.

Остання одна седмиця — сiм рокiв — закiнчилась у 34 р.
пiсля Р.Х. Каменуванням Стефана юдеї остаточно вiдкинули
Євангелiє, i учнi, що розсiялися через гонiння по свiту, «ходили
й благовiстили Слово».6 Незабаром навернувся гонитель Савл,
який став Павлом, апостолом язичникiв.

Час приходу Христа, Його помазання Святим Духом, Його
смерть i проповiдь Євангелiя язичникам були чiтко визначенi
пророцтвами. Юдеї мали перевагу зрозумiти цi пророцтва i
розпiзнати їхнє сповнення в дiяльностi Iсуса. Христос постiйно
звертав увагу Своїх учнiв на важливiсть вивчення пророцтв.
Посилаючись на дане Даниїловi пророцтво стосовно часу, в
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який жили i дiяли учнi Христа, Вiн сказав: «Хто читає, хай
розумiє».7 Пiсля воскресiння Христос пояснював учням ска-
зане пророками «в усьому Писаннi, що стосувалося Його».8

Отже, Спаситель промовляв через усiх пророкiв. «Дух Христа
наперед провiщав Христовi страждання i славу, що настане
пiсля цього».9

Це архангел Гавриїл, другий за своїм становищем пiсля Си-
на Божого, прийшов до Даниїла з Божественною вiсткою. Саме
Гавриїла, «Свого Ангела», Христос послав звiстити майбутнє
улюбленому Йоану, обiцяючи благословення тим, «хто читає i
що слухають слова пророцтва та дотримуються написаного в
ньому».10

«Бо не чинить нiчого Господь Бог, не виявивши таємницi
Своєї Своїм рабам пророкам».11 Якщо «закрите належить Го-
сподевi Боговi нашому, то вiдкрите — нам та нашим синам аж
навiки»?12 Бог дав нам цi одкровення, i Його благословення
будуть супроводжувати тих, хто з благоговiнням i молитвою
дослiджують пророчi Писання.

Як вiстка про Перший прихiд Христа сповiщала про Цар-
ство Його благодатi, так i вiстка про Його Другий прихiд
сповiщає Царство Його слави. Друга вiстка, як i перша, грун-
тується на пророцтвах. Слова, сказанi ангелом Даниїловi сто- [211]
совно останнiх днiв, мають бути зрозумiлими наприкiнцi часу.
Тодi «багато хто дослiджуватиме, i намножиться знання але
нечестивi будуть нечестиво поводитись, нiхто з нечестивих
не зрозумiє, а розумнi зрозумiють».13 Сам Спаситель вказав
на ознаки Свого приходу, говорячи: «Коли побачите, що це
збувається, — знайте, що близько Боже Царство. Стережiться,
щоб вашi серця не обтяжувалися ненаситнiстю та пияцтвом
i життєвими клопотами, i щоб не надiйшов на вас той день
несподiвано. Тож пильнуйте, постiйно молiться, щоб змогли
ви уникнути всього того, що має вiдбутися, — i стати перед
Сином Людським!».14

Ми досягти часу, провiшеного в цих Писаннях. Настав час
кiнця, видiння пророкiв розпечатанi, i їхнi урочистi пересторо-
ги вказують, що прихiд нашого Господа в славi наблизився.

Юдеї неправильно тлумачили Слово Боже, зловживаючи
ним, а тому не зрозумiли часу своїх вiдвiдин. Роки служiння
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Христа i Його апостолiв — останнi найдорожчi роки благодатi
для обраного народу — вони витратили на складання планiв
знищення Господнiх посланцiв. Їх поглинули земнi iнтере-
си, а тому даремно їм пропонувалось духовне Царство. Так i
сьогоднi людськi думки зайнятi царством цього свiту, i нашi
сучасники не помiчають, як швидко виконуються пророцтва та
ознаки скорого наближення Божого Царства.

«А ви, брати, не в темрявi, щоб той день захопив вас, як
злодiй. Бо ви всi — сини свiтла и сини дня. Ми не належимо нi
ночi, нi темрявi».15 Хоча ми не знаємо часу повернення нашого
Господа, ми не можемо не знати, що Вiн близько. «Тож не
спiмо, як iншi, а пильнуймо та будьмо тверезi!».15[212]

[213] 1Марк.1:14-15
2Марк.1:15
3Дан.9:24
4Дан.9:25
2Марка 1:15
5Дан.9:27
5Дан.9:27
6Дiї 8:4
7Матв.24:15
8Луки 24:27
91Петр.1:11

10Об’явл.1:3
11Амос.3:7
12Втор.29:28
13Дан.12:4,10
14Луки 21:31,34,36
151Сол.5:4-6
151Сол.5:4-6



Роздiл 24. «Чи ж то вiн не син теслi?»

(На пiдставi Євангелiя вiд Луки 4:16-30)

Свiтлi днi служiння Христа в Галiлеї були затьмаренi однi-
єю обставиною: мешканцi Назарета не прийняли Його. «Чи ж
це не син Йосифа»1 — запитували вони. У дитинствi та юностi
Iсус ходив на богослужiння зi Своїми братами до синагоги в
Назаретi. Коли Христос почав Своє служiння, зв’язок iз грома-
дою перервався, однак усi її члени знали про Його дiяльнiсть.
Коли Вiн знову з’явився серед них їхнiй iнтерес i сподiвання
досягли найвищої точки. Тут були люди, яких Вiн знав ще з
дитинства. В Назаретi проживали Його мати, брати та сестри,
i коли Вiн увiйшов суботнього дня до синагоги, приєднавшись
до зiбраних на поклонiння Боговi, очi всiх були спрямованi
до Нього. На звичайному щоденному богослужiннi служитель
переважно читав iз пророцтв, закликаючи народ продовжувати
з надiєю чекати приходу Месiї, Який заснує царство слави i
звiльнить Iзраїля вiд усякого роду гнобителiв. Вiн намагався
пiдбадьорити своїх слухачiв, представляючи їм докази того,
що прихiд Месiї близький. Далi промовець змалював славу
Його пришестя, наголошуючи на тому, що Вiн з’явиться на
чолi великого воїнства, аби звiльнити Iзраїль. Коли в синагозi
був присутнiй рабин, вiн зазвичай виголошував проповiдь, i
будь-який iзраїльтянин мiг прочитати щось iз Писань пророкiв. [214]
Тiєї суботи попросили Iсуса взяти участь у богослужiннi. Вiн
«встав, щоб читати. Дали Йому книгу пророка Iсаї».2 Вважало-
ся, що уривок, який Вiн читав, має безпосереднє вiдношення
до Месiї:

«Дух Господнiй на Менi, бо Вiн помазав Мене благовiстити
убогим, послав Мене [зцiляти розбитих серцем], проповiдувати
полоненим визволення, слiпим — прозрiння, i пригноблених
вiдпустити на волю; звiщати рiк Господнього помилування!»

209
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«Згорнувши книгу, Вiн вiддав її слузi... а очi всiх у синагозi
пильно стежили за Ним... Усi були свiдками Йому, дивую-
чись словам благодатi, що линули з Його уст»3. Iсус стояв
перед народом — живий тлумач пророцтв про Себе. Поясню-
ючи прочитанi слова, Вiн говорив про Месiю як Спасителя
пригнiчених, Визволителя полонених, Зцiлителя страждальцiв,
Який повертав зiр слiпим та вiдкривав свiтовi свiтло Iстини.
Гiднiсть, з якою Вiн тримався, i сповненi змiсту слова, як нiко-
ли, схвилювали слухачiв. Хвиля Божественної сили подолала
всi перешкоди, i люди, подiбно до Мойсея, споглядали Неви-
димого. Коли ж Святий Дух торкнувся їхнiх сердець, вони
вiдгукнулися радiсним «Амiнь!» i прославили Господа.

Але коли Iсус оголосив: «Сьогоднi, коли ви це чуєте, спов-
нилося Писання»,4 вони раптом подумали про себе та про сло-
ва, виголошенi Промовцем. Вони, iзраїльтяни, дiти Авраама,
були названi рабами, бiльше того — в’язнями, яких необхiдно
звiльнити вiд сили зла; мешканцями темряви, котрi потребують
свiтла Iстини. Їхня гордiсть була вражена, у них прокинувся
страх. Слова Iсуса свiдчили: Його служiння людям зовсiм не
вiдповiдає їхнiм сподiванням. Їхнi вчинки можуть бути дослi-
дженi надто ретельно. Незважаючи на свою скрупульознiсть у
виконаннi зовнiшнiх обрядiв, вони не могли витримати Його
ясного проникливого погляду.

«Хто цей Iсус?» — запитували вони одне одного. Оцей
Претендент на славу Месiї був всього лиш сином теслi; Вiн
займався цим ремеслом разом зi Своїм батьком Йосифом. Вони
не раз бачили, як Вiн ходив гiрськими стежками, були знайомi
з Його братами й сестрами, їм були вiдомi Його життя i праця.[215]
На їхнiх очах Вiн зростав, перетворюючись iз дитини на юнака
i зрiлого мужа. Хоч Його життя було непорочним, вони не
могли повiрити, що це i може бути Обiтований Месiя.

Як сильно вiдрiзнялося його вчення про нове царство вiд
учення їхнiх старiйшин! Iсус нiчого не сказав про звiльнення
вiд римлян. Вони чули про Його чудеса i сподiвалися викори-
стати Його силу для власної користi, але Вiн, очевидно не мав
такого намiру.

I коли вони дозволили собi засумнiватись, їхнi, щойно зво-
рушенi серця, стали ще запеклiшими. Сатана твердо вирiшив
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що того дня очi слiпим не повиннi вiдкритися, а поневоленi
душi не отримають свободи. Вiн докладав вiдчайдушних зу-
силь аби втримати їх у кайданах невiр’я. Люди ж не звернути
жодної уваги на щойно дану їм ознаку до них промовляв їхнiй
Викупитель.

Але тепер Iсус довiв Свою Божественнiсть, виявивши їхнi
таємнi думки «А Вiн промовив до них: Напевно, скажете Менi
цю приказку: Лiкарю, оздоров самого себе! Зроби i тут, на
Своїй батькiвщинi, те, що, — чули ми, — сталося в Каперна-
умi. I Вiн промовив iстинно кажу вам, що жодний пророк не
приймається на своїй батькiвщинi. Запевняю вас, що багато
вдiв було у днi Iллi в Iзраїлi, коли небо замкнулося на три
роки i шiсть мiсяцiв, i був тодi великий голод по всiй землi.
Та до жодної з них Iлля не був посланий, а лише в Сарепту
Сидонську — до жiнки-вдовицi. I багато було прокажених за
пророка Єлисея в Iзраїлi, але нiхто з них не очистився, а тiльки
Нееман — сирiєць!»5

Посилаючись на подiї з життя пророкiв, Iсус вiдповiв на
запитання Своїх слухачiв Бог не посилав Своїх вибраних слуг
працювати для невiруючого народу iз запеклими серцями. Бла-
гословення вiд проявiв Його сили, яка дiяла через пророкiв,
отримали лише вiруючi люди з чуйним серцем. За днiв Iллi
Iзраїль вiдiйшов вiд Бога. Вони уперто грiшили, вижидаючи
перестороги Духа, посланi через Господнiх вiсникiв. Таким чи-
ном, вони самi вiдокремилися вiд джерела Божих благословень.
Господь пройшов повз домiвки Iзраїлю i знайшов пристано-
вище для Свого слуги в язичницькiй країнi — у жiнки, яка не [216]
належала до вибраного народу. Ця жiнка була вiдзначена осо-
бливим благословенням через те, що жила згiдно з отриманим
свiтлом. Її серце було вiдкрите для ще бiльшого свiтла, яке Бог
i послав їй через Свого пророка.

З цiєї ж причини за днiв Єлисея прокаженi в Iзраїлi залиши-
лися незцiленими. А Нееман, язичницький вельможа, котрий
старався жити по справедливостi, як вiн її розумiв, вiдчував
велику потребу в допомозi згори. Вiн був готовий прийняти
дари Божої благодатi. Нееман не тiльки очистився вiд прокази,
а й отримав благословення пiзнання iстинного Бога.
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Наше становище перед Богом визначається не кiлькiстю
отриманого нами свiтла, а тим, як використовуємо те, що має-
мо. Тому навiть язичники, якi дотримуються iстини тiєю мiрою,
якою її розумiють, перебувають у кращому станi, нiж люди,
якi отримали велике свiтло i вважають себе Божими слугами,
тодi як насправдi зневажають це свiтло i власним щоденним
життям зрiкаються свого визнання вiри.

Слова, сказанi Iсусом до зiбраних у синагозi, влучили в
самий корiнь їхньої самоправедностi, вiдкривши гiрку правду
про те, що вони вiдiйшли вiд Бога i втратили право бути
Його народом. Кожне слово викривало їхнiй справжнiй стан
i краяло нiби ножем. Тепер вони зневажали вiру, до якої на
початку надихнув їх Iсус. Жителi Назарета не бажали визнати,
що Виходець iз бiдної, скромної родини був незвичайною
Людиною.

Їхнє невiр’я збудило злiсть. Сатана опанував людьми, i
вони у гнiвi повстали проти Спасителя. Вони вiдвернулися вiд
Того, Хто прийшов зцiляти й вiдновлювати; тепер вони самi
виявляли риси диявола.

Коли Iсус говорив про благословення для язичникiв, у Його
слухачiв прокинулося шалене почуття нацiональної гiдностi i
Його слова потонули в загальному галасi. Цi люди пишалися
своїм дотриманням Закону, але тепер, коли зачепили їхнi не-
правильнi уявлення, вони були готовi на вбивство. Зiбрання
перервалося; схопивши Iсуса, юдеї вивели Його з синагоги за
мiсто. Здавалося, що всi жадали Його смертi. Вони штовха-[217]
ли Його до краю прiрви, бажаючи скинути донизу. Крики й
прокляття потрясали повiтря. Дехто вже навiть почав кидати
в Нього камiнням, коли раптом Вiн зник з-посеред натовпу.
Небеснi посланцi, що перебували поруч з Iсусом у синагозi,
не залишали Його i серед цього оскаженiлого натовпу. Вони
сховали Його вiд ворогiв i випровадили в безпечне мiсце.

Так ангели захистили Лота i безпечно вивели його iз Содо-
ма. Саме так вони охороняли Єлисея в маленькому гiрському
селищi. Коли навколишнi пагорби були вкритi бойовими ко-
лiсницями i полчищами озброєних воїнiв сирiй- ського царя,
Єлисей бачив на схилах сусiднiх пагорбiв Боже воїнство —
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вогняних коней з колiсницями, якi охороняли Господнього
служителя.

У всi вiки ангели були поряд з вiрними послiдовниками
Христа. Великi сили зла атакують усiх, хто прагне перемогти
грiх, але Христос бажає, щоб ми завжди бачили невидиме
небесне воїнство, котре оточує i спасає всiх, хто любить Бога.
Вiд скiлькох видимих i невидимих небезпек ми були збереженi
завдяки втручанню ангелiв, дiзнаємося лише тодi, коли у свiтлi
вiчностi побачимо Боже Провидiння. Там зрозумiємо, що вся
небесна родина турбувалася про земну сiм’ю i посланцi вiд
Божого престолу день у день супроводжували нас на кожному
кроцi.

Коли Iсус читав у синагозi пророчу книгу, Вiн зупинився
на останньому визначеннi служiння Месiї. Прочитавши сло-
ва: «...звiщати рiк Господнього помилування», Вiн випустив
закiнчення фрази: «...та день помсти для нашого Бога».6 Ця
частина пророцтва була такою ж iстинною, як i попередня, i
замовчування її Iсусом зовсiм не означало її заперечення. Але
цей останнiй вираз особливо подобався Його слухачам, i вони
дуже прагнули його виконання. Вони засуджували язичникiв,
не розумiючи, що їхня провина була набагато бiльшою за ви-
ну iнших. Вони самi потребували милостi, якої були готовi
позбавити язичникiв. Того дня, коли Iсус стояв серед них у
синагозi, вони мали нагоду прийняти небесний заклик. Той,
Хто «любить милувати»7 був готовий спасти їх вiд загибелi, на
яку прирекли їх власнi грiхи. [218]

Iсус не мiг залишити назаретян, не закликавши їх ще раз
до покаяння. Наприкiнцi Свого служiння в Галiлеї Вiн ще
раз вiдвiдав дiм Свого дитинства. З того часу, як Його тут не
прийняли, слава про Його чудеса i вчення розiйшлася по всiй
країнi. Тепер нiхто не мiг заперечувати, що Вiн володiв силою,
яка значно перевершувала людську. Назаре- тяни чули, що Вiн
ходив усюди, роблячи добро i зцiляючи всiх поневолених сата-
ною. Навколо Назарета були цiлi селища, де в жодному домi
не чути було стогону, оскiльки там побував Iсус та зцiлив усiх
хворих. Милосердя, явлене в кожному Його вчинку, свiдчило
про Божественне помазання Спасителя.
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I знову, слухаючи Його слова, назаретяни були зворушенi
Святим Духом. Але i цього разу вони не захотiли визнати, що
Той, Який вирiс серед них, був бiльшим за них. Їх продовжував
мучити гiркий спогад про те, як Вiн назвав Себе обiтованим
Месiєю i фактично заперечив їхню належнiсть до Iзраїлю,
показавши, що вони менш гiднi Божої милостi, анiж язичники.
Запитуючи: «Звiдки в Нього ця мудрiсть i велика сила?»,8

вони в той же час не визнавали Його за Христа. Через їхнє
невiр’я Спаситель не змiг учинити багатьох чудес серед них.
Лише декiлька душ були готовi прийняти Його благословення;
Христос iз жалем залишив Назарет, аби бiльше нiколи туди не
повернутися.

Одного разу виявлене невiр’я назавжди заволодiло мешкан-
цями Назарета. Те саме сталося iз синедрiоном та всiм народом,
для яких перше вiдкинення сили Святого Духа стало початком
кiнця. Намагаючись довести свою правоту, вони продовжували
прискiпуватися до слiв Христа. Кульмiнацiйною точкою вiдки-
нення ними Святого Духа став Голгофський хрест, що привело
до зруйнування їхнього мiста i розпорошення народу по всьому
свiту.

О, як же Христос бажав вiдкрити Iзраїлевi дорогоцiннi скар-
би Iстини! Але духовна слiпота народу була такою сильною, що
їм неможливо було вiдкрити правду про Боже Царство. Замiсть
того, щоб прийняти небесну Iстину, юдеї вперто трималися
своїх традицiй i безглуздих церемонiй. Образно кажучи, вони
вiддавали своє срiбло за полову i лушпиння, а тим часом Хлiб[219]
Життя був поруч. Чому ж вони не звернулися до Божого Слова,
щоб старанно дослiдити й пiзнати, чи не потрапили в оману?
Писання Старого Завiту пояснювати кожну деталь Христово-
го служiння. Iсус знову й знову повторював слова пророкiв,
говорячи: «Сьогоднi, коли ви слухаєте, сповнилося це Писан-
ня».9 Якби вони щиро дослiджували Писання i перевiряли свої
теорiї у свiтлi Божого Слова, Iсу- совi не довелося б плакати
через їхнє нерозкаяння Йому не потрiбно було б говорити:
«Тому залишається вам дiм ваш [порожнiм]».10 Переконавшись
в Його месiанствi, вони могли уникнути лиха, яке перетворило
їхнє горде мiсто на руїни. Але через шалений фанатизм юдеї
стали обмеженими. Повчання Христа виявляти вади їхнього
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характеру i спонукували до покаяння. Прийняти Його вчення
означало змiнити поведiнку та вiдмовитися вiд виплеканих на-
дiй. Заради небесної слави треба було пожертвувати людською.
Послух словам нового Вчителя вимагав вiдмови вiд поглядiв
великих мислителiв i мудрецiв того часу.

Iстина не була популярною за днiв Христа. Вона не по-
пулярна i в нашi днi. Вона не користується популярнiстю,
вiдколи сатана вперше викликав у людини огиду до iстини, за-
пропонувавши натомiсть байки, якi ведуть до самозвеличення.
Хiба ж не зустрiчаємо сьогоднi теорiй i вчень, котрi не мають
жодної пiдстави в Божому Словi? Однак люди так уперто до-
тримуються їх, як i юдеї трималися своїх традицiй. Юдейськi
вождi були сповненi духовної пихи. Їхнє бажання проставити
своє «я» виявлялося навiть пiд час служiння у Святинi. Їм
подобалися першi мiсця в синагозi, вони любили вiтання в
народних зiбраннях та славослов’я народу на свою адресу. Чим
бiльше занепадало справжнє благочестя, тим запопадливiше
вони дотримувалися своїх традицiй i церемонiй. Оскiльки їхнє
розумiння було затьмарене егоїстичними передсудами, вони
не могли поєднати переконливу силу Христових слiв зi сми-
ренним способом Його життя. Начальники народу не могли
зрозумiти, що справжня велич можлива i без зовнiшнього бли-
ску. Бiднiсть цього Чоловiка видавалася абсолютно несумiсною
з Його претензiями на право зватися Месiєю. Вони запитували [220]
себе: якщо Вiн справдi Той, за Кого Себе видає, то чому та-
кий невибагливий? Якщо Вiн не збирається використовувати
силу зброї, то що станеться з їхньою нацiєю? Як зможуть тодi
такi довгоочiкуванi сила i слава пiдкорити всi народи юдеям?
Хiба священики не навчали їх, що Iзраїль пануватиме над усi-
єю землею? Хiба ж можливо, щоб великi релiгiйнi вчителi
помилялися?

Однак не тiльки вiдсутнiсть зовнiшньої величi в життi Iсуса
змусила юдеїв вiдкинути Його. Вiн був утiленням чистоти, а
вони — пороку. Його життя було прикладом досконалої че-
сностi. Його безгрiшнiсть викривала зiпсутiсть їхнiх сердець,
Його щирiсть оголяла їхнє лукавство. Поведiнка Iсуса виявляла
лицемiрну побожнiсть i грiх у всiй його огидностi. Ось чому
вони не бажали такого Свiтла.
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Якби Христос привертав увагу людей до фарисеїв i зве-
личував їх за вченiсть i побожнiсть, вони з радiстю вiтали
б Його. Але коли Вiн говорив про Небесне Царство як про
Царство благодатi для усього людства, то цим торкався такого
аспекту релiгiї, з яким вони нiяк не могли погодитися, їхнi
приклад i вчення не передбачали правдивого служiння Боговi.
Коли фарисеї бачили спiвчутливе ставлення Iсуса до тич, кого
ненавидiли и вiдкидали, це збуджувало в їхнiх гордих серцях
найнижчi пристрастi злостi. Незважаючи на свої хвалькуватi
претензiї, що завдяки «Левовi з племенi Юдиного».11 Iзраїль
буде панувати над усiма народами, їм було легше пережити
розчарування у своїх честолюбних надiях, анiж вислуховувати
докори Христа за грiхи та вiдчувати сором у присутностi Його
чистоти.[221]

1Луки 4:22
2Луки 4:16-17
3Луки 4:18-20 22
4Луки 4:21
5Луки 4:23-27
6Iсаї 61:2
7Михея 7:18
8Матв.13:54
9Луки 4:21

10Луки 13:35
11Об’явл.5:5



Роздiл 25. Заклик бiля моря

(На пiдставi Євангелiй вiд Матвiя 4:18-22; Марка 1:16-20;
Луки 5:1-11)

Над Галiлейським озером свiтало. Учнi, стомленi дарем-
ною нiчною працею, сидiли у своїх рибальських човнах. Iсус
прийшов на берег, бажаючи побути на самотi. Вiн сподiвався,
що рано-вранцi трохи перепочине, адже з дня на день Його
супроводжував величезний натовп людей. Але незабаром люди
знову почали збиратися навколо Нього. Їх ставало все бiльше,
i ось Iсуса вже стискували з усiх бокiв. Тим часом причалили
до берега учнi. Щоб уникнути штовханини, Iсус увiйшов до
Петрового човна i попросив його вiдплисти трохи вiд берега.
Звiдси люди могли краще бачити й чути Iсуса, так, просто з
човна, Вiн почав навчати народ, який зiбрався на березi.

О, яка чудова сцена вiдкрилася перед очима ангелiв! Їхнiй
славний Повелитель, сидячи в рибальському човнi, що по-
гойдувався на неспокiйних хвилях озера, проповiдував Благу
вiстку спасiння народовi, що скупчився на березi. Христос,
Велич Небес, просто неба проголошував людям великi iстини
Свого Царства. Навряд чи Вiн мiг знайти краще мiсце для
Своєї працi! Озеро, гори, розлогi лани, сонячне свiтло, що
заливало землю, — усе служило iлюстрацiєю для Його повчань
i допомагало закарбувати їх у свiдомостi людей. Жодний урок
Христової науки не був даремним. Кожне слово з Його уст
сприймалося якоюсь душею як слово вiчного життя. [222]

З кожною хвилиною натовп на березi зростав. Похилого
вiку люди, що спиралися на палицi, звичнi до важкої працi
селяни з гiрських селищ, рибалки, що закiнчили свою працю
на озерi, купцi й рабини, багатi i вченi, старi й молодi, несучи
своїх хворих i стражденних, — усi тiснилися, щоб почути слова
божественного Вчителя. Саме цю картину описав пророк: «Зе-
ме Завулонова i земле Нефталимова, приморський шляху, по
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тiм боцi Йордану, Галилеє поганська! Народ, що сидiв у темря-
вi, побачив велике свiтло; i тим, що сидять у країнi смертної
тiнi, — їм засяяло свiтло»,1 Проповiдуючи на березi Генiсарет-
ського озера, Iсус думав не тiльки про зiбраних перед Ним.
Сягаючи пророчим зором у майбутнi вiки, Вiн бачив Своїх
вiрних дiтей у в’язницях, перед судами, у спокусах, самотностi,
стражданнях. Йому були вiдкритi усi їхнi радощi, уся боротьба
i труднощi. Слова, з якими Iсус звертався у той час до натовпу,
мали стати для всiх людей, в усi часи словами потiхи у смутку,
надiї — у випробуваннях, небесного свiтла — в темрявi. Силою
Святого Духа голос, Який лунав з рибальського човна на Галi-
лейському озерi, звiщатиме мир людським серцям аж до кiнця
часу.

Закiнчивши повчання, Iсус звелiв Петровi вiдплисти в море
i закинути невiд. Але Петро був пригнiчений — за цiлу нiч вiн
нiчого не впiймав. Працюючи на самотi, вiн думав про долю
Йоана Хрестителя, який знемагав у в’язницi. Учень Христа
роздумував про те, що чекає Iсуса та Його послiдовникiв у
майбутньому; його мучили думки про невдачу Христової мiсiї
в Юдеї, про ненависть священикiв та рабинiв. Та й навiть сьо-
годнiшня рибна ловля виявилася марною. Коли Петро дивився
на порожнiй невiд, майбутнє видавалося йому похмурим i без-
надiйним. «Наставнику, — сказав вiн, — цiлу нiч ми трудишся,
але нiчого не пiймали, але за словом Твоїм закину сiтi!»2

Нiч була найсприятливiшим часом для рибальства у цих
чистих водах озера. Пiсля невдалої працi протягом усiєї ночi
здавалося безнадiйним закидати сiтi вдень, але Iсус сказав, i
любов учнiв до Господа спонукала їх послухатися. Симон i
його брат закинули сiтi. Коли ж вони спробували витягти їх,
то риби було так багато, що невiд почав прориватися. Учнi[223]
були змушенi кликати на допомогу Якова та Йоана. Коли ж
рибу вивантажили в обидва човни, вони виявилися настiльки
переповненими, що ледь не потонули.

Але Петро вже не думав нi про човни, нi про рибу. Це
чудо, як жодне iнше, свiдком яких вiн був, продемонструвало
Божественну силу. В Iсусi вiн побачив Повелителя природи.
Присутнiсть Божества вiдкрила Петровi його власну грiхов-
нiсть. Любов до Вчителя, сором за своє невiр’я, вдячнiсть за
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милосердя Христа, i понад усе — почуття власної порочностi в
присутностi безмежної Чистоти переповнили Петра. У той час,
як його друзi вибирали рибу, Петро впав до нiг Спасителя i
вигукнув: «Вiдiйди вiд мене, бо я грiшний чоловiк, Господи!»3

Прояв Божественної святостi змусив i пророка Даниїла
впасти перед Божим ангелом « обличчя моє змiнилося до нев-
пiзнання i не стало у мене сили»4 Так само Iсая, споглядаючи
ставу Господню, вигукнув: «Горе менi! Пропав я! Бо я людина
з нечистими устами, i живу мiж людьми також з нечистими
устами, а очi мої бачили Царя, Господа Савао- та!»5 Людська
природа з її слабкостями i грiхами зустрiлася з Божественною
досконалiстю, i людина побачила усi свої вади й порочнiсть.
Таке ж вiдчуття пережили всi, кому було дано бачити славу i
велич Бога.

Петро вигукнув «Вiдiйди вiд мене, бо я грiшний чоло-
вiк»,1 але у той же час сам припав до нiг Iсуса, вiдчуваючи,

що не може розлучитися з Ним. Спаситель вiдповiв: «Не бiйся
— вiдтепер ти будеш ловити людей!»6 Тiльки пiсля того, як Iсая
побачив Божу святiсть i свою негiднiсть, йому була довiрена
Божественна вiстка. Так сталося i з Петром. Лише пiсля того,
як зрiкся самого себе та усвiдомив цiлковиту залежнiсть вiд
Божественної сили, вiн був покликаний працювати для Христа.
Досi ще нiхто з учнiв не об’єднався з Iсусом як Його спiв-
працiвник. Вони були свiдками багатьох Його чудес, слухали
Його повчання, однак не залишали свого попереднього заняття.
Ув’язнення Йоана Хрестителя стало для них гiрким розчару-
ванням. Якщо так закiнчилося служiння Йоана, то що буде з
їхнiм Господом, адже всi релiгiйнi вождi здавалось об’єдналися
проти Нього. У таких обставинах для них було полегшенням [224]
зайнятися знову, хоч на короткий час, рибальством. Але Iсус
закликав їх залишити своє попереднє життя та об’єднати свої
турботи та iнтереси з Його iнтересами. Петро прийняв заклик.
Ступивши на берег, Iсус покликав i трьох iнших учнiв: «Iдiть за
Мною, i зроблю вас ловцями людей».7 I вони негайно покинули
все й пiшли за Ним.

Перш нiж просити їх залишити неводи i рибальськi човни,
Iсус запевнив, що Бог задовольнить усi їхнi потреби. Нещо-
давно човен Петра був використаний для справи Євангелiя, i
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це було щедро винагороджено. Господь «щедрий для всiх, хто
клине Його».8 Вiн сказав: «Давайте — i дасться вам; мiру добру,
натоптану, струснуту й переповнену дадуть вам».9 Такою ж
мiрою Вiн винагородив працю Своїх учнiв. I кожна жертва,
принесена в Його служiннi, буде винагороджена вiдповiдно до
«...надзвичайно великого багатства благодатi».10

Тiєї сумної ночi на озерi, залишившись без Христа, учнi
були пригнiченi невiр’ям i стомленi даремною працею. Але
в Його присутностi їхня вiра спалахнула з новою силою i
принесла радiсть та успiх. Так трапляється i з нами: коли ми
без Христа, наша праця марна, ми легко впадаємо в невiр’я i
починаємо ремствувати. Але коли Вiн поруч i ми працюємо пiд
Його керiвництвом, то тiшимося проявами Його сили. Сатана
робить усе, щоб розчарувати душу, а Христос — щоб вселити
вiру й надiю.

У цьому надзвичайному виявленнi Божественної сили ви-
кладений глибокий урок не лише для учнiв, а й для нас: Го-
сподь, Котрий Своїм словом може зiбрати морських риб, зда-
тний також впливати на людськi серця, притягаючи їх узами
Своєї любовi так, що Його слуги стають «ловцями людей».

Галiлейськi рибалки були простими, неосвiченими людьми,
але Христос — Свiтло свiтовi — зробив їх придатними зайня-
ти призначене їм становище. Спаситель не нехтував освiтою.
Iнтелект, керований Божою любов’ю i посвячений Йому на
служiння, є Господнiм благословенням. Але Вiн змушений був
обминути тогочасних мудрецiв, бо вони були настiльки само-[225]
впевненими, що не мали жодного спiвчуття до страждаючого
людства i не могли стати спiвпрацiвниками Мужа з Назарета. У
своєму фанатизмi вони зневажили науку Христа. Господь Iсус
обирає для спiвпрацi тих, хто готовий стати провiдним каналом
для передачi Його благодатi. Перше, чого повинен навчитися
кожний, хто хоче стати Божим спiвпрацiвником, — не покла-
датися на власнi сили. Лише в такому разi вiн буде готовий
успадкувати характер Христа. Цього неможливо навчитися в
жоднiй з найвищих шкiл свiту. Це плiд мудростi, який можна
отримати тiльки вiд божественного Вчителя.

Iсус обрав звичайних рибалок, тому що над ними не тяжi-
ли тогочаснi традицiї та хибнi звичаї. Це були обдарованi вiд
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природи люди, покiрнi i сприйнятливi до науки; саме їх Iсус
мiг виховати Своїми сподвижниками. Серед простих людей є
чимало таких, якi терпляче виконують звичне коло щоденних
обов’язкiв, навiть не усвiдомлюючи, що володiють здiбностя-
ми, якi, приведенi в дiю, пiднесли б їх до рiвня найбiльш
шанованих у свiтi людей. Щоб розбудити цi дрiмаючi здiбно-
стi, необхiдний дотик майстерної руки. Саме таких людей Iсус
покликав, щоб вони були Його спiвпрацiвниками, надавши
велику перевагу постiйно перебувати з Ним. Жодний з великих
мужiв цього свiту не мав такого Вчителя. Пiсля навчання в
школi Спасителя апостоли вже не були неосвiченими i невихо-
ваними. Вони уподiбнилися до Нього розумом i характером;
люди впiзнавали, що вони були з Iсусом.

Найвищою метою освiти є не тiльки звичайна передача
знань, а надiлення тiєю життєдайною енергiєю, яка передає-
ться вiд одного розуму до iншого, вiд однiєї душi до iншої.
Тiльки життя може породити життя. Яку ж велику перевагу
мали тi, хто три роки щоденно спiлкувався з Божественним
Життям — Джерелом усякого життєдайного iмпульсу — заради
благословення усього свiту! Йоан, улюблений учень, найбiль-
ше пiдкорився силi цiєї чудової любовi. Вiн сказав: «Життя
з’явилося, i ми побачили, i свiдчимо, i сповiщаємо вам вiчне
життя, яке було в Отця i з’явилося нам».11 «Бо з Його повноти
ми всi одержували благодать за благодаттю».12 [226]

Апостоли Господа не вирiзнялися нiчим, що могло б їх
прославити. Очевидно, успiхом своєї працi вони завдячували
лише Боговi. I саме життя цих людей, i сформований ними
характер, i тi великi дiла, котрi Бог звершив через них, — усе
свiдчить про те, що Вiн може зробити для всiх слухняних i
готових учитися.

Хто любить Христа понад усе, той зробить i найбiльше
добра.

Немає меж для корисностi того, хто, вiдмовившись вiд сво-
го «я», дає можливiсть Святому Духовi працювати над своїм
серцем i живе життям цiлковитого посвячення Боговi. Якщо
люди будуть готовi терпляче додержуватися цих правил, не
нарiкаючи i не ухиляючись зi шляху, Бог навчатиме їх щодня
й щогодини. Вiн бажає вiдкрити Свою благодать. Якщо Його
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народ не буде опиратися, Вiн щедрими потоками виллє води
спасiння через людськi канали. Якби кожну людину в її скром-
ному життi заохочували чинити все те добре, на що вона здатна
i нiхто не стримував би цього запалу, тодi там, де нинi тiльки
один, було б сто спiвпрацiвникiв Христа.

Бог приймає людей такими, якими вони є, i виховує їх
для Свого служiння, якщо тiльки вони пiдкорятимуться Йому.
Прийнятий в душу Святий Дух оживить усi здiбностi людини.
Розум, котрий повнiстю пiдпорядковується Боговi, буде гармо-
нiйно розвиватися i змiцнюватися пiд керiвництвом Святого
Духа, щоб розумiти i виконувати Божi вимоги. Слабкий, нерi-
шучий характер стає сильним i стiйким. Постiйне посвячення
породжує такий тiсний зв’язок мiж Iсусом та Його учнем, що
християнин стає подiбним до Нього i розумом, i характером.
Через зв’язок iз Христом свiтогляд людини стає яснiшим i
ширшим, сила розуму — проникливiшою, судження — урiв-
новаженiшими. Хто прагне йти за Христом, настiльки буде
змiцнений життєдайною силою Сонця Праведностi, що зможе
приносити багато плодiв для Божої слави.

Високоосвiченим ученим людям найдорогоцiннiшi уроки
були викладенi скромними християнами, яких свiт вважав ма-
лоосвiченими. Цi невiдомi учнi здобули освiту в найвищiй з[227]
усiх шкiл. Вони сидiли бiля нiг Того, Хто говорив так, як не
говорила жодна iнша людина.[228]

1Матв.4:15-16
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5Iсаї 6:5
1Матв.4:15-16
6Луки 5:10
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9Луки 6 38

10Ефес.3:20, 2:7
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Роздiл 26. У Капернаумi

У промiжках мiж Своїми подорожами Iсус любив зупиня-
тись у Капернаумi, тому це мiсто стали називати «Його мiстом».
Капернаум розташований на березi Галiлейського озера, непо-
далiк вiд прекрасної Генiсаретської рiвнини. Озеро лежало в
глибокiй западинi, завдяки чому на рiвнинi, що прилягала до
його берегiв, пiдтримувався м’який пiвденний клiмат. За днiв
Христа цей край був багатим на пальми й оливковi дерева, фру-
ктовi сади i виноградники, зеленi лани та пишнi барвистi квiти.
Усе це зрошувалось гiрськими потоками. На берегах озера та
навколишнiх пагорбах розташовувались численнi мiста й села.
Озеро борознили рибальськi човни. Усюди вирувало життя.

Сам Капернаум якнайкраще пiдходив для центру дiяльностi
Спасителя. Вiн знаходився на головному шляху з Дамаска до
Єрусалима, Єгипту i Середземного моря; тут переплiталися
численнi торговельнi шляхи. Люди з рiзних країн проїжджали
цим шляхом або зупинялися у мiстi на вiдпочинок пiд час
своїх подорожей. У Капернаумi Iсус мiг зустрiти людей рiзних
нацiональностей i соцiальних верств: багатих i вельможних,
бiдних i простих. Таким чином звiдси Його вчення могло по-
ширюватися в iншi країни, досягаючи багатьох осель. Люди,
спонуканi дослiджувати пророцтва, мали звернути увагу на
Спасителя, i таким чином Його мiсiя могла бути явлена свiтовi.

Незважаючи на протидiю синедрiону, народ з нетерпiнням
очiкував плодiв Його дiяльностi. Небеса напружено спостерi- [229]
гали за подiями на Землi. Ангели готували дорогу для Його
служiння, надихаючи людськi серця i притягуючи їх до Спаси-
теля.

Зцiлений Христом у Капернаумi, син царедворця був свiд-
ком Божої сили. Цей вiдомий державний муж разом зi дома-
шнiми з радiстю засвiдчили свою вiру. Коли стало вiдомо, що
божественний Учитель перебуває в мiстi, це сколихнуло весь
Капернаум. Люди натовпами йшли, аби побачити Iсуса. Субо-
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тнього дня синагога завжди була переповнена, багато людей
стояли на вулицi, тому що не могли увiйти всередину.

Усi, хто слухав Спасителя, «дивувалися Його вченню, бо
слова Його мали владу». «Бо навчав їх, як Той, Хто має владу, а
не як їхнi книжники [та фарисеї]».1 Холодна, формальна наука
книжникiв i старiйшин нагадувала вивчений напам’ять урок.
Для них Слово Боже не мало життєдайної сили. Вони замiнили
його власними доктринами та переказами. За встановленим
порядком, вони пояснювали Закон пiд час богослужiння, однак
нi в їхнi серця, анi в серця слухачiв божественна енергiя не
проникала.

Iсус не торкався рiзних суперечливих питань юдаїзму. Його
справою була проповiдь Iстини. Слова Христа виливали потоки
свiтла на вчення патрiархiв та пророкiв, i Писання поставало
перед людьми новим одкровенням. Ранiше нiхто й не гадав,
що Боже Слово має таке глибоке значення.

Iсус звертався до людей зрозумiлою для них мовою як Той,
Кому були вiдомi всi їхнi труднощi. Iстина в Його устах була
прекрасною, бо Вiн викладав її доступно i просто. Його мова —
чиста, добiрна, ясна — нагадувала дзюркотливий струмок. Для
тих, хто звик до монотонних голосiв рабинiв, мова Небесного
Учителя була музикою. Хоч Його наука була простою, але
Вiн промовляв як Можновладець. Ця особливiсть i вирiзняла
Його вчення з-посеред iнших. У промовах рабинiв вiдчувалися
вагання i сумнiв, нiби Писання можна тлумачити раз так, а
раз — зовсiм по-iншому. З дня на день слухачiв охоплювала
все бiльша невпевненiсть. Iсус же, приймаючи Писання як
незаперечний авторитет, промовляв з такою силою, що Йому
не можна було не повiрити.[230]

Його мова була не стiльки емоцiйною, скiльки серйозною
та щирою. Вiн говорив як Той, Хто має перед Собою визна-
чену мету. Iсус викладав реалiї Вiчного Царства i в кожнiй
темi вiдкривав слухачам Бога. Спаситель намагався звiльни-
ти заслiплених, прикутих до земних речей людей. Визнаючи
прiоритет вiчних цiнностей, Вiн вiддавав належне i справам
цього життя, не заперечуючи їхньої значущостi. Вiн навчав,
що Небеса i Земля тiсно пов’язанi мiж собою, а пiзнання Боже-
ственної Iстини готує людину до кращого виконання щоденних
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обов’язкiв. Вiдчуваючи Свою спiльнiсть з Небом i Богом, Вiн
разом з тим визнавав Свою єднiсть iз кожною людиною.

Вiстка про милiсть звучала по-рiзному, залежно вiд того,
до кого звертався Христос. Вiн знав, як «змiцнити словом
змученого»,2 оскiльки з Його уст виливалася благодать i Вiн
мiг вiдкрити людям скарби Iстини в найпривабливiшiй формi.
Виявляючи тактовнiсть до упереджених людей, Вiн дивував
їх прикладами, котрi привертали їхню увагу. За допомогою
образiв Вiн досягав людського серця. Запозиченi з повсякден-
ного життя, Його приклади були простими, але надзвичайно
змiстовними. Небеснi птахи, польовi лiлiї, насiння, пастух i
вiвцi — усе це Христос використовував для пояснення вiчної
Iстини. I щоразу, коли пiзнiше слухачi Iсуса зустрiчалися з
цими речами в життi, вони пригадували Його слова. Христос
завжди iлюстрував Свої проповiдi наочними прикладами.

Христос нiколи не лестив людям. Вiн нiколи не говорив
чогось такого, що викликало б у них зарозумiлiсть, не вихваляв
їх за мудрування. Разом з тим розумнi безстороннi люди при-
ймали Його вчення i зауважували, що воно випробовує їхню
мудрiсть. Вони дивувалися, що духовна iстина може бути ви-
кладена такою простою мовою. Найбiльш високоосвiченi люди
були зачарованi Його словами, а малограмотнi завжди брати
для себе щось повчальне. Вiн мав вiстку i для цiлком непи-
сьменних; навiть язичники розумiли, що Його слова призначенi
особисто для них.

Його нiжне спiвчуття разом iз цiлющим дотиком виливалося
на стомленi й занепокоєнi серця. Навiть в оточеннi лютих [231]
ворогiв Вiн зберiгав внутрiшнiй спокiй. Краса Його обличчя,
привабливiсть Його характеру i понад усе — любов, виявлена
в поглядi й iнтонацiї, притягували до Нього всiх, хто ще не
закам’янiв у невiр’ї. Саме дух милосердя i любовi, виявлений
у кожному поглядi та словi, привертав до Нього таку велику
кiлькiсть людей. Страждальцi, котрi приходили до Нього, зразу
вiдчували, що Вiн був зацiкавлений у них як милосердний
вiрний Друг, а вони, у свою чергу, бажали дiзнатися бiльше
про iстини, яких Вiн навчав. Небо, дiйсно, наблизилося до
людей, i вони прагнули перебувати з Ним, щоб Його любов
завжди могла потiшати їх.
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З глибокою серйознiстю Iсус спостерiгав за тим, як мiнявся
вираз облич Його слухачiв. Вiн iз особливим задоволенням
спостерiгав за тими, обличчя яких випромiнювали зацiкавлен-
ня i вдоволення. Коли стрiли Iстини, руйнуючи стiну егоїзму,
проникали в душу та викликали розкаяння i вдячнiсть, Спаси-
тель радiв. Не раз, окинувши поглядом натовп слухачiв, Вiн
зауважував знайомi обличчя; тодi Його погляд яснiшав, оскiль-
ки Вiн бачив багатообiцяючих пiдданих Божого Царства. Коли
ж висловлена Ним iстина зачiпала виплеканого кимось iдола,
Вiн помiчав, як обличчя таких ставали холодними i непривi-
тними, що свiдчило про неприйняття ними свiтла. Якщо ж Вiн
зауважував, що люди вiдкидають вiстку миру, тодi Його серце
розривалося вiд болю.

Одного разу у синагозi Iсус говорив про Царство, яке при-
йшов заснувати, та про Своє завдання звiльнити в’язнiв сатани.
Раптом Його слова перервав страшний крик. Божевiльний ки-
нувся в натовп, вигукуючи: «Що Тобi до нас, Iсусе Назарянине?
Ти прийшов вигубити нас? Знаю, хто Ти є — Святий Божий...»3

Присутнi були збентеженi й стривоженi. Увага людей була
вiдвернена вiд Христа, i Його слова залишилися непочутими.
Саме з цiєю метою сатана привiв свою жертву до синагоги.
Але Iсус заборонив нечистому духовi, мовивши: «„Замовкни i
вийди з нього!“ Тодi затряс ним нечистий дух i, закричавши
сильним голосом, вийшов з нього».4

Розум цього нещасного був затьмарений сатаною, але в
присутностi Спасителя промiнь свiтла пронизав густу тем- ря-[232]
ву. Вiн захотiв звiльнитися з-пiд влади сатани, хоч нечистий
дух й опирався силi Христа. Коли ж чоловiк спробував по-
кликати Iсуса на допомогу, злий дух заговорив його устами,
i вiн закричав. Бiснуватий частково усвiдомлював, що стоїть
перед Тим, Хто може визволити його, але коли вiн спробував
наблизитися до цiєї всемогутньої руки, чужа воля стримала
його i уже iншi слова вийшли з його вуст. Боротьба мiж силою
сатани i бажанням людини звiльнитися була вельми запеклою.

Той, Хто перемiг сатану в пустелi пiд час спокушення,знову
зустрiвся вiч-на-вiч зi Своїм ворогом. Диявол використав усi
засоби, щоб утримати свою жертву; поступитися — означало
визнати перемогу за Iсусом. У якiсь моменти навiть здавалося,
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що мученик загине в боротьбi з ворогом. Але владно сказанi
слова Спасителя звiльнили полоненого. Чоловiк, який щойно
перебував пiд владою демона, стояв перед здивованими людьми
— щасливий, вiльний, здоровий. Навiть нечистий дух визнав
божественну силу Спасителя.

Чоловiк вихваляв Бога за своє звiльнення. Погляд, який
щойно палав безумним вогнем, тепер випромiнював розум,
а з очей лилися сльози вдячностi. Люди занiмiли вiд подиву,
а прийшовши до тями, стали питати одне одного: «Що це?
Нове вчення з владою! Навiть нечистим духам наказує, i вони
слухають Його».5

Причина хвороби цього чоловiка, який став пострахом для
друзiв i тягарем для самого себе, полягала в його власному
життi. Вiн був поневолений грiховними задоволеннями, а своє
життя хотiв перетворити на безперервне свято. Йому й на
думку не спадало, що вiн стане страховиськом для свiту i
соромом для родини. Вiн вважав, що проводить час у невинних
забавах. Але одного разу ступивши на шлях, який веде до
загибелi, вiн швидко втратив точку опори. Нестриманiсть i
легковажнiсть зруйнували шляхетнi властивостi характеру —
сатана цiлковито опанував ним.

Сумлiння прокинулося надто пiзно. Коли ж вiн захотiв
пожертвувати багатством i задоволеннями, щоб вiдновити втра-
чене, то був уже безпорадним в’язнем лукавого. Одного разу [233]
ступивши на територiю ворога, вiн опинився пiд повною вла-
дою сатани. Спокусник зачарував його багатьма принадами,
але як тiльки нещасний став його здобиччю, ворог людського
роду почав виявляти неймовiрну жорстокiсть. Його атаки стали
жахливими. Так буде з усiма, хто пiдкоряється злу. Принаднi на
перший погляд задоволення, з яких починається такий шлях,
закiнчуються мороком вiдчаю або божевiллям розбитої душi.

Той самий злий дух, який спокушував Христа в пустелi та
заволодiв божевiльним у Капернаумi, керував i невiруючими
юдеями. Але в них вiн набував вигляду побожностi, намага-
ючись ввести їх в оману щодо iстинних мотивiв вiдкинення
Спасителя. їхнє становище було набагато безнадiйнiшим, нiж
стан бiснуватого, оскiльки вони не вiдчували потреби в Христi
i повнiстю перебували в полонi сатани.
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Роки служiння Христа стали перiодом найбiльшої активно-
стi сил царства темряви. Вiками сатана разом зi своїми злими
ангелами намагався заволодiти тiлами i душами людей, ввести
їх у грiх i страждання, а потiм звинуватити в усiх цих нещастях
Бога. Iсус вiдкривав людям характер Бога. Вiн руйнував владу
сатани i звiльняв його в’язнiв. Нове життя, любов i небесна
сила змiнювали людськi серця, i князь зла пiдвiвся, щоб вiд-
стоювати своє царство. Сатана мобiлiзував усi свої сили i на
кожному кроцi протистояв Христовi.

Так буде i в останнiй великiй сутичцi мiж праведнiстю i
грiхом. У той час, як на учнiв Христа зливатимуться нове жит-
тя, свiтло i сила, сатана також пiдiйме до боротьби своїх слуг.
Напруження вiдчуватиметься в усьому, що вiдбуватиметься
на Землi. Князь темряви спритно маскується, використовуючи
багатовiковий досвiд боротьби. Вiн часто з’являється у виглядi
ангела свiтла, i чимало людей «прислухаються до спокусливих
духiв та вчення бiсiв».6

За днiв Христа вождi й учителi Iзраїлю були безсилi про-
тистояти впливовi сатани. Вони нехтували якраз тим єдиним
засобом, за допомогою якого можна було протидiяти злим ду-
хам. Саме Словом Божим Христос перемiг лукавого. Iзраїльськi
вождi називали себе тлумачами Божого Слова, але дослiджува-[234]
ли його хiба що для того, щоб знайти там пiдтримку власних
традицiй i запровадити людськi постанови. Своїм тлумаченням
вони приписували Боговi такi судження, яких не було i не мо-
гло бути. Їхнi мiстичнi тлумачення робили незрозумiлими яснi
Божi iстини. Вони сперечалися з приводу дрiб’язкових питань
i, таким чином, вiдкидали найсуттєвiшi iстини. Усюди наса-
джувалося невiр’я. Боже Слово було позбавлене притаманної
йому сили, а злi духи мали можливiсть нав’язувати свою волю.

Iсторiя повторюється. Чимало сучасних релiгiйних керiв-
никiв, тримаючи перед собою розгорнуту Бiблiю та заявляючи
про свою пошану до її вчення, насправдi ж руйнують вiру в
неї як Боже Слово. Вони навiть докладно аналiзують Святе
Письмо, але власнi погляди ставлять вище вiд його ясних вка-
зiвок. У їхнiх руках Писання втрачає свою перетворювальну
силу. Ось чому процвiтає невiр’я та поширюється беззаконня.
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Якщо сатанi вдається пiдiрвати вiру в Бiблiю, вiн провадить
людей до iнших джерел за свiтлом i силою. Таким чином вiн не-
помiтно оволодiває душами. Тi, котрi вiдвертаються вiд ясного
вчення Писання i переконливої сили Божого Духа, вiддаю-
ться на волю нечистих духiв. Саме критика Писань та людськi
домисли вiдкрили шлях для спiритизму та теософiї — цих
модернiзованих форм стародавнього язичництва — i знайшли
пристановище навiть у так званих християнських церквах.

Паралельно з проповiддю Євангелiя дiють сили, якi є посе-
редниками духiв омани. Чимало людей заграють з ними лише iз
звичайної цiкавостi, але побачивши дiю надлюдської природи,
вони спокушуються все бiльше i бiльше, доки не опиняються
в полонi волi, сильнiшої за їхню власну. Звiльнитися вiд цiєї
таємничої сили вони вже не можуть.

В результатi, усе, що захищало душу, зруйноване. Бiльше
не iснує жодної перешкоди для грiха. Варто один раз вiдкинути
стримуючу силу Божого Слова та Його Духа, i людина може
впасти неймовiрно глибоко. Таємний грiх або слiпа пристрасть
можуть перетворити людину на такого ж безпорадного в’язня, [235]
яким був бiснуватий з Капернаума. Однак навiть у такому станi
людина не позбавлена надiї.

Зло можна перемогти лише тими засобами, якими його
перемiг Христос, — силою Слова. Бог не контролює нашого
розуму без нашої згоди, але якщо ми бажаємо знати i чинити
Його волю, нам даються обiтницi: «...I пiзнаєте iстину, а iстина
вас вiльними зробить!», «Якщо хто хоча чинити Його волю,
той пiзнає вчення...»7 Вiрою в цi Слова Господнi кожний може
звiльнитися з тенет омани i грiха.

Кожна людина вiльна обирати силу, котрiй вона буде пiдко-
рятися. Нiхто не може бути настiльки порочним, щоб не знайти
звiльнення у Христi. Бiснуватий замiсть молитви змiг вимовити
лише слова сатани, однак Христос почув невисловлене благан-
ня душi. Жоден зойк нужденної душi, навiть якщо людина не
здатна вимовити його словами, не залишиться непочутим. Хто
побажає вступити в Заповiт iз Богом Небес, не буде залишений
анi в полонi сатани, анi пiд владою своєї слабкої природи. Спа-
ситель запрошує: «Хiба що вiн буде шукати захисту в Мене,
схоче укласти мир зо Мною, — нехай же укладе мир зо Мною»8
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Духи темряви боротимуться за душу, ранiше пiдвладну їм, але
Божi ангели змагатимуться за неї i переможуть. Господь за-
певняє: «Хiба в потужного можна вирвати здобич? Хiба вiд
переможця втече той, хто потрапив до нього в полон?.. Так бо
говорить Господь: Вiдберуть i того, хто потрапив до сильного
в полон, i здобич переможця вiдберуть. Твоїм противникам Я
буду Противником, i дiтей твоїх павизволяю».9

У той час, як зiбранi в синагозi все ще перебували в полонi
шанобливого страху, Iсус пiшов у дiм Петра, щоб трохи вiдпо-
чити. Але над цим домом нависла чорна тiнь. Теща Петра була
хворою, вражена «великою гарячкою». Iсус протистав хворобi,
жiнка пiдвелась i почала прислуговувати Господевi та Його
учням.

Чутка про вчинок Христа швидко поширилася по Ка- перна-
уму. Побоюючись рабинiв, люди не насмiлювалися приходити
за зцiленням у суботу, але як тiльки сонце ховалося за обрiй,
мiсто приходило в рух. З будинкiв, крамниць, ринкової пло-
щi мешканцi мiста поспiшали до скромного помешкання, де[236]
зупинився Iсус. Хворих приносили на ношах, iншi спиралися
на милицi, а ще iнших пiдтримували друзi. Хитаючись вiд
слабостi, хворi йшли i йшли до Спасителя.

Спливали години, а люди все йшли i йшли, бо нiхто не знав,
чи знайдуть вони Зцiлителя завтра. Нiколи ранiше Капернаум
не був свiдком такого дня. Радiснi вигуки зцiлених сповнювали
повiтря. Спаситель радiв, що мав змогу допомогти такiй вели-
кiй кiлькостi нещасних. Страждання людей, якi приходили до
Нього, наповнювали Його серце спiвчуттям i Вiн тiшився, що
може повернути їм здоров’я i щастя.

Iсус не припинив Своєї працi, доки останнiй хворий не
був зцiлений. Тiльки глибокої ночi натовп розiйшовся i в домi
Симона запанувала тиша. Довгий, сповнений хвилювань день
минув, i Господь бажав вiдпочити. Та коли мiсто ще було опо-
вите сном, Спаситель, «вставши вранцi, ще вдосвiта, вийшов
та попрямував у пустинне мiсце i там молився».10

Так проводив Iсус Свої днi на землi. Вiн не раз вiдпускав
Своїх учнiв вiдвiдати рiдних, вiдпочити, а Сам лагiдно ухи-
лявся вiд їхнiх спроб вiдволiкти Його вiд працi. Цiлими днями
Вiн важко працював, навчаючи неосвiчених, зцiляючи хворих,
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повертаючи зiр слiпим, годуючи тисячi голодних, а на схилi
дня або на свiтанку подавався у гори, аби в священнiй тишi
природи спiлкуватися зi Своїм Отцем. Часто Вiн проводив цiлi
ночi в молитвах та роздумах i лише на свiтанку повертався,
щоб працювати для людей.

Рано-вранцi Петро та його товаришi прийшли до Iсуса i
сповiстили, що мешканцi Капернаума вже шукають Його. Учнi
були гiрко розчарованi тим прийомом, який досi зазвичай люди
виявляли Христовi. Начальники Єрусалима хотiли вбити Iсуса;
навiть мешканцi Його рiдного мiста намагалися позбавити
Його життя. Але натомiсть у Капернаумi Вiн був прийнятий
з радiстю, i надiя учнiв знову воскресла. Можливо, все-таки
серед волелюбних галiлейцiв знайдуться прихильники нового
Царства?! Однак слова Христа здивували учнiв: «Ходiмо в iншi
мiсця, до сусiднiх сiл [та мiст], щоб i там проповiдувати, бо на
те Я й прийшов».11 [237]

У пiднесеннi, яке охопило Капернаум, приховувалася небез-
пека, що може бути випущена з уваги головна мета Його мiсiї.
Iсус не шукав слави чудотворця чи цiлителя тiлесних хвороб:
Вiн намагався привернути до Себе людей як до Спасителя. I
хоч люди були схильнi скорiше повiрити в Нього як Царя, Ко-
трий прийшов заснувати земне царство, Iсус бажав повернути
їхнi думки вiд земного до духовного. Суто свiтський успiх мiг
би перешкодити Його дiяльностi.

Захоплення легковажної юрби було Йому неприємним. Вiн
був далеким вiд самоствердження. Свiт часто вiддає шану ста-
новищу, багатству, талантовi, але Синовi Людському усе це
було чужим. Iсус не застосував жодного з тих засобiв, якi ви-
користовують люди, щоб здобути собi повагу чи прихильнiсть.
За сотнi рокiв до народження Iсуса про Нього було дане про-
роцтво: «Вiн не буде кричати, анi вигукувати i голосу Свого
на вулицi не дасть почути. Надломленої очеретини не дола-
має; льону тлiючого не погасить; оповiстить ретельно правду.
Вiн не ослабне i не знеможеться, поки не встановить на землi
правди».12

Фарисеї прагнули вирiзнитися скрупульозним виконанням
церемонiй, а також своїми милостинями i показними молитва-
ми. Вони доводили свою релiгiйну горливiсть тим, що постiйно
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дискутували про релiгiю. Суперечки мiж представниками рi-
зних релiгiйних течiй були гучними i тривалими; навiть на
вулицях часто можна було почути голоси розгнiваних учителiв
Закону.

Як разюче вiдрiзнялося вiд усього цього життя Iсуса! У
ньому нiколи не було мiсця для галасливих суперечок, пока-
зного благочестя або будь-якого вчинку задля схвалення людей.
Христос постiйно перебував у Бозi, а Бог був явлений у хара-
ктерi та дiяльностi Свого Сина. Саме до такого вiдкриття Iсус
бажав спрямувати думки i шанобливiсть людей.

Сонце Праведностi засяяло над свiтом у всьому своєму
блиску, але не для того, щоб заслiпити людей славою. Про
Христа написано: «Прихiд Його, мов зiрницi».13 Тихо й лагi-
дно свiтло дня зливається на Землю, проганяючи нiчнi тiнi та[238]
пробуджуючи свiт до життя. Так зiйшло Сонце Праведностi, i
здiйснилось «лiкування в промiннi Його».14[239]

1Луки 4:32; Матв.7:29
2Iсаї 50:4
3Марк.1:24
4Марк.1:25-26
5Марк.1:27
61Тим.4:1
7Йоан.8:32; 7:17
8Iсаї 27:5
9Iсаї 49:24-25

10Марк.1:35
11Марк.1:38
12Iсаї 42:2-4
13Осiя 6:3
14Мал.4:2



Роздiл 27. «Можеш очистити мене»

(На пiдставi Євангелiй вiд Матвiя 8:2-4; 9:1- 8,32-34; Марка
1:40-45; 2:1-12; Луки 5:12-28)

З усiх вiдомих на Сходi хвороб проказа була найстрашнi-
шою. Її невилiковнiсть, а також руйнiвна дiя на органiзм люди-
ни наводили жах навiть на найбiльш вiдважних. Юдеї вважали
проказу карою за грiх. Тому цю хворобу називали «бичем»,
«перстом Божим». Цей невилiковний, смертельний, здатний
глибоко вкорiнюватися недуг вважався символом грiха. Згiдно
з церемонiальним законом, прокажений оголошувався нечи-
стим. Вiн помирав для суспiльства. Усе, до чого вiн торкався,
оголошувалось нечистим. Навiть повiтря отруювалося його
диханням. За найменшої пiдозри на проказу людина повинна
була показатися священикам, якi обстежували її та прийма-
ли вiдповiдне рiшення. Якщо людину визнавали прокаженою,
вона мусила залишити сiм’ю, покинути iзраїльську громаду.
Така людина була приречена спiлкуватися тiльки iз собi подi-
бними. Закон щодо прокажених був невблаганним. Навiть царi
та правителi не становили винятку. Монарх, уражений цiєю
страшною хворобою, повинен був залишити царський скiпетр
i покинути суспiльство.

Вдалинi вiд друзiв i рiдних прокажений нiс на собi прокля-
ття цiєї хвороби. Вiн не повинен був приховувати своєї бiди,
а роздирати одяг i криком попереджати про своє наближення,
аби таким чином люди могли уникнути зараження. Вигуки [240]
«Нечистий! Нечистий!», що лунали з уст самотнього вигнанця,
викликали жах i вiдразу.

У тiй мiсцевостi, де здiйснював служiння Христос, було
чимало таких страждальцiв. Звiстка про Його дiяльнiсть дi-
йшла i до них, запаливши iскру надiї. Але вiд часiв пророка
Єлисея нiхто не чув про лiкування прокажених. Вони не смiли
надiятись, що Iсус учинить для них те, чого ще не робив для
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жодної людини. Але серед них був один чоловiк, у серцi ко-
трого зародилася вiра. Однак вiн не знав, як пiдiйти до Iсуса.
Iзольований вiд ближнiх, як вiн мiг стати перед Зцiлителем?
Та й чи захоче Христос зцiлити його? Чи помiтить Вiн того,
котрого вважали ураженим судами Божими? Чи, подiбно до
фарисеїв i навiть лiкарiв, не прокляне його, наказавши трима-
тися подалi вiд людних мiсць? Вiн обмiрковував усе, що чув
про Iсуса. Було вiдомо, що жодного, хто звертався до Нього
за допомогою, Вiн не прогнав. I нещасний вирiшив знайти
Спасителя. Позбавлений права заходити в мiсто, вiн сподiвався
зустрiти Його десь на гiрських стежках або за мiстом, коли Той
навчатиме народ. Труднощi були великi, але це була його єдина
надiя.

I ось прокажений вирушає до Спасителя. Iсус у той час
навчав на березi озера, i народ юрмився навколо Нього. Стоячи
вдалинi, прокажений чув лише окремi слова Спасителя. Вiн
бачив, як Христос покладав руки на хворих. Вiн зауважив куль-
гавих, слiпих, паралiтикiв та помираючих вiд рiзних хвороб,
котрi пiднiмалися здоровими, прославляючи Бога за зцiлення.
Вiра його остаточно змiцнилася. Вiн пiдходив усе ближче й
ближче до натовпу. В певний момент хворий забув усе: забо-
рони, що сковували його, безпеку людей, страх, який вiн в усiх
викликав. Нещасний думав тiльки про благословенну надiю на
зцiлення.

Ця людина являла собою огидне видовище. Хвороба зали-
шила страшнi слiди; на його тiло, що розкладалося, неможливо
було дивитися без вiдрази. Побачивши прокаженого, люди пе-
релякано вiдсахнулися. Вони тиснулися одне до одного, аби
лише не доторкнутися до нього. Декотрi намагалися спинити
цього чоловiка, щоб вiн не наближався до Iсуса, але даремно.
Вiн нiкого не бачив i не чув, не звертав уваги на огиду, яку[241]
викликав у людей. Прокажений бачив тiльки Божого Сина, чув
лише голос Того, Хто повертає життя помираючому. Набли-
зившись до Iсуса, прокажений впав Йому в ноги iз зойком:
«„Господи, якщо хочеш, Ти можеш мене очистити!“ [Iсус], про-
стягнувши руку, доторкнувся до нього, кажучи: „Хочу, стань
чистим!“ — i вiн умить очистився вiд прокази».1 Перетворення
вiдбулося умить. Його тiло видужало, нерви стали чутливими,
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м’язи змiцнiли. Укрита струпами шкiра, характерна для хворих
на проказу, набула здорового матового вiдтiнку, як у дитини.

Iсус звелiв цьому ЧОЛОВIКОВI нiкому не розповiдати про
зцiлення, а вiдразу ж пiти до храму i принести жертву. Але таку
жертву не можна було приймати, доки священики не обстежать
хворого та не оголосять його повнiстю здоровим. Яким би
неприємним не видавався їм цей обов’язок, вони не могли
вiдмовитися вiд такого обстеження i винесення рiшення.

У Писаннi зазначається, як наполегливо Христос наказував
чоловiковi мовчати i швидко дiяти. «Суворо попередивши,
вiдразу вiдiслав його, наказавши: Дивися, нiкому не розповiдай,
але йди, покажися священиковi та принеси дар, який наказав
Мойсей [у Законi] на свiдчення їм».2

Якби священики довiдалися, яким чином вiдбулося зцiлення
прокаженого, ненависть до Христа могла вплинути i на їхнє
рiшення. Iсус хотiв, щоб чоловiк з’явився у храмi ранiше,
нiж звiстка про чудо дiйде туди. У такому разi буде прийняте
безстороннє рiшення священикiв, i зцiлений зможе повернутися
до сiм’ї i друзiв.

Були й iншi причини, якими керувався Христос, наказую-
чи чоловiковi мовчати. Спаситель знав, що вороги постiйно
намагаються обмежити Його дiяльнiсть i вiдвернути вiд Ньо-
го людей. Вiн усвiдомлював: коли стане вiдомо про зцiлення
прокаженого, то й iншi, ураженi цiєю страшною хворобою, по-
чнуть збиратися навколо Нього, i народ здiйме крик вiд страху
заразитися. Чимало прокажених не зможуть використати дар
здоров’я так, щоб вiн став благословенням для них та ближнiх.
Збираючи навколо Себе прокажених, Христос мiг дати привiд
для звинувачення в порушеннi церемонiального закону. А це [242]
могло перешкодити проповiдi Євангелiя.

Наступнi подiї довели правоту Христа. Багатьом людям,
присутнiм при зцiленнi прокаженого, було цiкаво знати рiшен-
ня священикiв. Повернення прокаженого до друзiв ви- кликало
велике збудження. Незважаючи на пересторогу Iсуса, чоловiк
навiть не пробував замовчати факт свого зцiлення. Приховати
таке i справдi було важко, а тому прокажений усюди розпо-
вiдав про те, що з ним сталося. Гадаючи, що заборона була
викликана лише скромнiстю Iсуса, вiн сповiщав усюди про
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силу Великого Цiлителя. Йому важко було зрозумiти, що ко-
жний прояв сили Спасителя змiцнював рiшучiсть священикiв i
старiйшин знищити Iсуса. Усвiдомлюючи, як добре бути здо-
ровим, радiючи повнотi сил, поверненню в сiм’ю i суспiльство,
зцiлений не мiг не прославити свого Лiкаря. Але розголошення
про цю подiю перешкодило подальшiй дiяльностi Спасителя.
До Христа збиралися настiльки великi натовпи людей, що Вiн
був змушений на певний час припинити Свою роботу.

Кожний учинок Христа переслiдував далекосяжнi цiлi. Так
було й у випадку з прокаженим. Дiї Христа мали набагато
бiльше значення, нiж це здавалося на перший погляд. Iсус до-
помагав усiм, хто приходив до Нього, але й бажав благословити
тих, котрi не зверталися до Нього. Спостерiгаючи, як линуть до
Нього митники, язичники i самаряни, Вiн прагнув, щоб Його
почули також священики i вчителi, котрi замкнулися у своїх
пересудах i традицiях. З цiєю метою Вiн використовував усi
можливостi. Пославши зцiленого прокаженого до священикiв,
Вiн давав їм свiдчення, котре могло розвiяти їхнi упередження.

Фарисеї твердили, що вчення Христа суперечить Законовi,
даному Богом через Мойсея. Але наказуючи зцiленому прока-
женому принести дар, якого вимагав Закон, Вiн спростовував
таке звинувачення. Це було достатнiм доказом для всiх, хто
бажав у цьому переконатися.

Єрусалимськi керiвники народу посилали шпигунiв, щоб
знайти якийсь привiд для засудження Христа на смерть. У
вiдповiдь Вiн подавав їм докази Своєї любовi до людського[243]
роду, поваги до Закону, Своєї сили звiльняти вiд грiха i смер-
тi. Таким чином Вiн засвiдчив: «Вони вiддають Менi злом за
добро, i ненавистю — за любов Мою»3 Той, Хто на горi дав
Заповiдь: «Любiть ворогiв своїх», пiдтвердив її власним при-
кладом, не вiддаючи «злом за зло або лайкою за лайку», «а
навпаки, благословляючи».4

Тi самi священики, якi ранiше присудили прокаженого на
вигнання, нинi засвiдчили його зцiлення. Це рiшення, оголоше-
не публiчно i записане в книзi, стало незаперечним доказом на
користь Христа. I коли зцiлений чоловiк знову був прийнятий
до iзраїльської громади на пiдставi висновку священикiв, що на
ньому не залишилося жодних слiдiв хвороби, вiн став живим
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свiдком на користь свого Спасителя. З радiстю вiн принiс дар i
прославляв iм’я Iсуса. Священики могли ще раз переконатися в
божественнiй силi Спасителя, їм була дана можливiсть пiзнати
Iстину i скористатися свiтлом. Вiдкидаючи свiтло, вони могли
втратити його назавжди. I справдi, багато людей вiдкинули це
свiтло, але воно було дане не даремно. Божественне свiтло
торкнулося багатьох сердець, хоч деякий час цього не було
видно. Здавалося, шо за життя Спасителя Його служiння не
викликало особливої любовi священикiв i вчителiв, але пiсля
Його вознесiння «серед священикiв дуже багато були слухнянi
вiрi».5

Очищення Христом прокаженого вiд його страшної хво-
роби — наочний приклад очищення душi вiд грiха. Чоловiк,
який прийшов до Iсуса, був «весь у проказi»; смертельна хво-
роба понiвечила тiло. Учнi намагались уберегти Господа вiд
дотику до нього, бо кожний, хто торкався прокаженого, ставав
нечистим. Але поклавши Свою руку на цього хворого, Iсус
не осквернився. Його дотик мав життєдайну силу. Проказа
зiйшла. Те саме можна сказати вiдносно прокази грiха — гли-
боко закорiненої, смертельної, вiд якої неможливо очиститися
людською силою. «Кожна голова хвора, кожне серце ослабло...
Вiд пiдошви ноги й аж до тiм’я голови нема здорового мiсця:
рани, синцi та свiжi порази».6 Але Iсус, хоч i прийняв людську
природу, не може осквернитися. Його присутнiсть — це цiлюща
сила для грiшника. Кожен, хто впаде до Його нiг та з вiрою
попросить: «Господи, коли хочеш, Ти можеш мене очистити», [244]
почує вiдповiдь: «Хочу, — стань чистим!»7

У деяких випадках зцiлення Iсус не вiдразу дарував бажа-
не благословення. Але у випадку з проказою прохання про
зцiлення виконувалось негайно. Коли молимося про земнi бла-
гословення, вiдповiдь на нашу молитву може загаятися або,
натомiсть, Бог може запропонувати щось iнше. Але зовсiм iна-
кше стоїть справа з нашим проханням про звiльнення вiд грiха.
Божа воля полягає саме в тому, щоб очистити нас вiд беззако-
ння, зробити Своїми дiтьми i дати силу жити святим життям.
Христос «вiддав Самого Себе за нашi грiхи, щоб визволити
нас вiд теперiшнього лукавого вiку, за волею Бога i нашого
Отця».8 «I це та вiдвага, яку маємо до Нього, що коли чогось
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попросимо згiдно з Його волею, Вiн вислуховує нас! А коли
знаємо, що слухає нас, — чого б тiльки ми не попросили, — то
знаємо, що одержуємо те, чого просили в Нього». «Якщо ж ви-
знаємо свої грiхи, то Вiн — вiрний i праведний, щоб простити
нам грiхи й очистити нас вiд усякої неправедностi».9

При зцiленнi розслабленого в Капернаумi Христос виклав
той самий урок. Вiн зробив чудо, аби показати Свою силу
прощати грiхи. Зцiлення цiєї людини навчає усiх цiнних iстин.
Воно вселяє в нас надiю i натхнення, в той час як дрiб’язкова
прискiпливiсть фарисеїв служить застережливим уроком.

Як i прокажений, розслаблений втратив будь-яку надiю на
одужання. Його хвороба була наслiдком грiховного життя, i
страждання ще бiльше посилювалися через докори сумлiння.
Вiн звертався до фарисеїв i лiкарiв, сподiваючись отримати
полегшення вiд духовних i фiзичних мук, але вони холодно-
кровно оголосили його невилiковним та ураженим Божим гнi-
вом. Фарисеї розцiнювали нещастя як свiдчення Божественного
незадоволення, а тому цуралися хворих i нужденних. Однак
часто тi, котрi звеличують свою святiсть, бiльш винуватi, нiж
осудженi ними страждальцi.

Розслаблений був абсолютно безпорадним; вiн утратив на-
дiю на будь-яку допомогу i впав у вiдчай. Але якось вiн почув
про чудовi дiла Iсуса. Йому розповiли, що такi самi грiшнi, без-[245]
помiчнi люди, як вiн, отримували зцiлення. Очищалися навiть
прокаженi. Друзi розповiдали йому про це, заохочуючи вiрити,
що i вiн може бути зцiлений, якщо його принесуть до Iсуса.
Але, пригадуючи причину своєї хвороби, вiн знову i знову
втрачав надiю. Хворий боявся, що духовно чистий Лiкар не
потерпить його у Своїй присутностi. I все ж вiн бажав не стiль-
ки тiлесного одужання, скiльки звiльнення вiд тягаря грiха.
Якби тiльки побачити Iсуса й одержати запевнення у прощеннi
i примиреннi з Небом! Пiсля того вiн був готовий жити чи
померти — згiдно з Божою волею. I помираючий вигукнув: о,
якби я мiг тiльки побачити Його! На його виснаженому тiлi вже
почали з’являтися ознаки тлiння. Вiн благав друзiв вiднести
його на постелi до Iсуса, i вони з радiстю зробили це. Але в
будинку i навколо нього зiбралося так багато людей, що хворий
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та його друзi не могли дiстатися до Спасителя i навiть почути
Його голосу.

Iсус тодi навчав у домi Петра. Учнi зазвичай сидiли бiля
Нього. Там були також «фарисеї i законовчителi, що посхо-
дилися зi всiх сiл Галiлеї й Юдеї та з Єрусалима».10 Вони
прийшли в ролi шпигунiв, шукаючи звинувачень проти Iсуса.
Окрiм цих служителiв, зiбрався рiзношерстий люд — ревнi ша-
нувальники вчення Iсуса, просто зацiкавленi i навiть невiруючi.
Тут були представники рiзних нацiональностей та верств су-
спiльства. «...Сила Господня була в Ньому, щоб оздоровляти».11

Дух життя витав над зiбранням, однак фарисеї та книжники не
зауважували Божої присутностi. Вони не вiдчували потреби у
зцiленнi, а тому воно було не для них. «Вiн ... голодним дав
достаток, а багатих вiдiслав нi з чим».12

Знову й знову друзi розслабленого намагалися прокласти
собi дорогу крiзь натовп, але даремно. Хворий з вiдчаєм дивив-
ся довкола себе. Коли очiкувана допомога була так близько, як
можна було вiдмовитися вiд своїх сподiвань?! На його настiйне
прохання друзi пiдняли паралiзованого на дах будинку, розi-
брали покрiвлю й опустили його просто до нiг Iсуса. Розмова
була перервана. Спаситель глянув на змучене обличчя i поба-
чив зверненi до Нього з благанням очi. Вiн зрозумiв усе; це [246]
ж Вiн привернув до Себе цю розчаровану, сповнену сумнiвiв
душу. Коли розслаблений був ще вдома, Спаситель уже збудив
його сумлiння. Коли ж вiн покаявся у своїх грiхах та повiрив
у цiлющу силу Iсуса, життєдайна милiсть Спасителя вперше
торкнулася його спраглого серця. Iсус спостерiгав за першими
проблисками вiри, яка поступово зростала до глибокого пе-
реконання, що лише Вiн один є Спасителем грiшникiв. Вiра
паралiзованого мiцнiла з кожним зусиллям прийти до Iсуса.

Нарештi хворий почув слова Спасителя, якi пролунали для
нього приємною музикою: «Чоловiче, прощаються тобi твої
грiхи!»13

Тягар розпачу впав з душi чоловiка, мир прощення огор-
нув його, обличчя засяяло. Фiзичнi болi припинилися, умить
вiдновився весь органiзм. Безпомiчний паралiтик — зцiлений!
Грiшник — прошений!
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У простотi вiри чоловiк прийняв слова Iсуса як дар нового
життя. Вiн нi про що бiльше не просив, а лежав у блаженному
мовчаннi настiльки щасливий, що не мiг вимовити й слова.
Небесне свiтло осявало його обличчя, i народ iз шанобливiстю
спостерiгав цю сцену.

Занепокоєнi рабини з нетерпiнням чекали, як у цьому ви-
падку поведеться Христос. Вони пригадали, як цей чоловiк
звертався до них за допомогою, але вони залишили його без
надiї та спiвчуття. Окрiм того, тодi вони заявили, що вiн стра-
ждає вiд Божого прокляття за свої грiхи. Побачивши перед
собою хворого, рабини пригадали усе. Вони також помiтили, з
якою цiкавiстю присутнi спостерiгали за всiм, що вiдбувалося,
i страшенно боялися втратити свiй вплив на народ.

На цей раз високi сановники не перекинулися жодним сло-
вом, але, дивлячись одне на одного, бачили, що кожний з
них думає про одне: потрiбно щось робити, аби стримати
сплеск почуттiв. Iсус оголосив, що грiхи розслабленого про-
щенi. З’явилася можливiсть фарисеям вхопитися за цей факт
як богозневагу i представити його смертельним грiхом. Вони
говорили у своєму серцi: «Вiн зневажає Бога! Хто ж може
прощати грiхи, крiм самого Бога?».14[247]

Спрямувавши на них погляд, вiд якого вони знiтилися i
вiдсахнулися, Iсус сказав: «Що це ви думаєте в серцях ваших?
Що легше: сказати паралiзованому: прощаються тобi грiхи,
— чи сказати: встань, вiзьми свою постiль i йди? Але щоб
ви знали: Син Людський має владу прощати грiхи на землi.
I говорить паралiзованому: кажу тобi: встань, вiзьми постiль
свою та йди до свого дому!»15

I тодi той, кого принесли до Iсуса на ношах, схопився на
ноги з юначими спритнiстю й силою. У жилах запульсував
потiк здорової кровi. Кожен орган його тiла нараз став дiю-
чим. Рум’янець змiнив смертельну блiдiсть обличчя. «I вiн
тут же встав, узявши постiль, вийшов перед усiма, так що всi
дивувалися i славили Бога, кажучи: нiколи такого ми ще не
бачили!»’15

О, яка чудова Христова любов, шо зцiляє грiшника i стра-
ждальця! О, милосердний Бог, Котрий спiвчуває i вгамовує болi
людства! О, дивовижна Сила, явлена людським синам! Хто
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ще може сумнiватися у вiстцi спасiння?! Хто може нехтувати
милiстю спiвчутливого Викупителя?!

Щоб повернути здоров’я тiлу, яке вже, фактично, розкла-
далося, необхiдна була творча сила. Той же Голос, Який по-
кликав до життя створену iз земного пороху людину, повернув
здоров’я i вмираючому розслабленому. Та сама Сила, Яка по-
вернула життя тiлу, вiдновила й серце. Той, Хто при творiннi
«сказав i сталося так», Хто «наказав i з’явилось»,16 надихнув
життям мертву в переступах та грiхах душу. Зцiлення тiла
свiдчило про дiю Сили, яка вiдновила серце. Христос звелiв
розслабленому встати i йти. «Але щоб ви знали, — сказав Вiн,
— Син Людський має владу прощати грiхи на землi».15

Розслаблений знайшов у Христi зцiлення як душi, так i
тiла. За духовним зцiленням прийшло й тiлесне. На цей урок
не можна не звернути уваги. Нинi тисячi людей, подiбно до
розслабленого, страждають вiд фiзичних недуг, прагнучи почу-
ти слова: «Прощаються твої грiхи». В основi багатьох хвороб
лежить тягар грiха з його клопотами та нездiйсненними бажан-
нями. Такi люди не зможуть знайти спокою, поки не прийдуть
до Зцiлителя їхнiх душ. Мир, який може дати тiльки Вiн, при-
несе силу розумовi та здоров’я тiлу. [248]

Iсус прийшов, «щоб знищити дiла диявола». «У Ньому було
життя», i Вiн говорить: «Я ж прийшов, щоб ви мали життя
i щоб над мiру мали». Вiн — «дух, що оживляє».17 Христос
i тепер має таку саму життєдайну силу, як тодi, коли зцiляв
хворих на Землi i прощав грiшникiв.«Усi провини твої Вiн
прощає, усi недуги твої оздоровляє».18

Зцiлення розслабленого подiяло на народ так, нiби вiдкри-
лися Небеса i з’явилася слава кращого свiту. Коли зцiлений
чоловiк проходив через натовп, на кожному кроцi благословля-
ючи Бога i вiдчуваючи незвичне полегшення, люди розступа-
лися, перелякано даючи йому дорогу та перешiптуючись мiж
собою: «Неймовiрне ми побачили сьогоднi».15

Фарисеї занiмiли вiд подиву i були приголомшенi своєю
поразкою. Вони розумiли, що нiхто в цьому натовпi не по-
дiляє їхнiх заздрощiв. Чудо, звершене над людиною, котру
вони вiддали Божому гнiву, справило на людей таке сильне
враження, що на деякий час вони забули про рабинiв. При-
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сутнi бачили, що Христос володiє силою, притаманною лише
Боговi, однак Його лагiднiсть i гiднiсть разюче вiдрiзнялися
вiд їхньої зарозумiлостi. Вони збентежилися i розгубилися,
вiдчувши присутнiсть вищої Iстоти, хоча й не хотiли цього
визнати. Чим переконливiшим був доказ, що Iсус має владу
на Землi прощати грiхи, тим сильнiше вони утверджувалися в
невiр’ї, З дому Петра, де вiдбулося зцiлення розслабленого за
словом Христа, вони пiшли складати новi плани, аби якимось
чином змусити замовкнути Божого Сина.

Тiлесна хвороба, жорстока i задавнена, була зцiлена силою
Христа, але хвороба душi набагато сильнiше опанувала ти-
ми, котрi не бажали бачити свiтло. Проказа i паралiч не були
такими страшними, як фанатизм i невiр’я.

Родину зцiленого охопила велика радiсть, коли вiн повер-
нувся додому, легко несучи свою постiль, на якiй його недавно
винесли друзi. Рiднi оточили його зi слiзьми радостi, ледве
вiрячи своїм очам. Вiн стояв перед ними в розквiтi сил та
мужностi. Колись безвладнi руки тепер пiдкорялися йому. Тiло,
знищене хворобою, зi свинцевим набряком, тепер мало здоро-
вий вигляд. Вiн ступав легко i впевнено. Обличчя свiтилося
радiстю i надiєю, а вираз чистоти й миру усунув слiди грiха та[249]
страждань. Настав час, коли радiснi слова подяки пiдносилися
iз цього дому до Небес. Бог прославився у Своєму Синовi,
Який повернув надiю безнадiйному i силу — безпомiчному.
Цей чоловiк i його родина готовi були вiддати життя за Iсуса.
Жоден сумнiв не затьмарював їхньої вiри, жодна недовiра не
заплямовувала їхньої вiдданостi Тому, Хто принiс свiтло до
їхньої похмурої оселi.[250]

1Матв.8:3
2Матв.8:4
31 Псал. 109:5
4Матв.5:44; 1Петр.3:9
5Дiї 6:7
6Iсаї 1:5-6
7Матв.8:2-3
8Гал. 1:4
9IЙоан.5:14-15; 1:9

10Луки 5:17
11Луки 5:17
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12Луки 1:52-53
13Марк.2:5
14Марк.2:7
15Марк.2:8-12
15Марк.2:8-12
16Псал.33:9
15Марк.2:8-12
171Йоан.3:8; Йоан.1:4; 10:10; 1Кор.15:45
18Псал.103:3
15Марк.2:8-12



Роздiл 28. Левiй Матвiй

(На пiдставi Євангелiя вiд Матвiя 9:9-17; Марка 2:14-22; Луки
5:27-39)

З усiх римських урядовцiв найненависнiшими у Палести-
нi були митники. Людей оподатковували чужинцi, i це було
приводом для постiйного роздратування юдеїв, нагадувало про
втрачену незалежнiсть. Збирачi податкiв не тiльки були знаряд-
дям римського гноблення, а й здирниками, якi збагачувалися за
рахунок народу. Кожен юдей, який погоджувався на таку поса-
ду, що пропонували римляни, вважався зрадником нацiї. Його
зневажали як вiдступника i прирiвнювали до найнiкчемнiших
зловмисникiв.

До цього класу належав i Левiй Матвiй, покликаний Хри-
стом на служiння услiд за першими чотирма учнями бiля Ге- нi-
саретського озера. Фарисеї судили про Матвiя у вiдповiдностi
до його посади, але Iсус бачив, що серце цього чоловiка вiдкри-
те для прийняття iстини. Матвiй чув проповiдi Спасителя. Коли
Божий Дух вiдкрив Матвiєвi його грiховнiсть, вiн почав шукати
допомоги в Христа, але, пам’ятаючи про недоступнiсть раби-
нiв, навiть не сподiвався, що Цей Великий Учитель помiтить
його.

Одного дня. сидячи у своїй конторi по збиранню податкiв,
цей митник побачив Iсуса, Котрий наближався до нього. Яким
же великим було здивування, коли вiн почув зверненi до нього
слова: «Iди за Мною»! Матвiй, покинувши все, «устав i пiшов[251]
слiдом за Ним».1 Не було анi вагань, анi сумнiвiв; вiн навiть
не подумав про те, що мiняє прибуткову посаду на бiднiсть i
труднощi. Для нього було достатньо перебувати поруч з Iсусом,
слухати Його слова i допомагати в Його працi.

Так сталося i з iншими, покликаними ранiше учнями. Коли
Iсус звелiв Петровi та його друзям iти за Ним, вони вiдразу
ж залишили свої човни i сiтi. Деякi з цих учнiв утримували
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родини, але, почувши заклик Спасителя, не вагалися i не пита-
ли, як будуть жити i за рахунок чого годуватимуть сiм’ї. Вони
вiдгукнулися на поклик. I коли пiзнiше Iсус запитав їх: «Коли
Я послав вас без гаманця, i без торби, i без взуття, чи чогось
вам бракувало? Вони ж сказали: нiчого».2

Як для заможного Матвiя, так i для бiдних Андрiя й Пе-
тра, випробовування було однаковим: кожен iз них мав по-
жертвувати усiм. Саме тодi, коли їм найкраще велося, коли
сiтi наповнялися рибою i принаднiсть звичного способу життя
була найбiльшою, Iсус просто на березi моря попросив учнiв
залишити все задля проповiдi Євангелiя. Так само випробову-
ється кожна людина: що для неї важливiше — земнi блага чи
спiлкування з Iсусом?

Принцип завжди вимогливий. Нiхто не матиме успiху в
служiннi Боговi, доки його серце не буде цiлковито вiддане цiй
роботi та доки вiн не вважатиме все, крiм пiзнання Христа,
марнотою. Жодна людина, котра дуже жалiє себе, не може
бути учнем Христа, а тим бiльше, Його спiвпрацiвником. Якщо
люди цiнують великий дар спасiння, то самопожертва Христа
обов’язково буде помiтною i в їхньому життi. I куди б Вiн не
йшов, вони з радiстю наслiдуватимуть Його приклад.

Покликання Матвiя в число учнiв Христа викликало вели-
ке обурення. Обрання митника одним зi своїх безпосереднiх
помiчникiв було для будь-якого тодiшнього релiгiйного настав-
ника порушенням усiх релiгiйних, громадських i нацiональних
звичаїв. Умiло використовуючи людську упередженiсть, фари-
сеї сподiвалися спровокувати в народi незадоволення Iсусом.
Серед митникiв цей факт викликав велике зацiкавлення; їхнi [252]
серця потягнулися до божественного Вчителя. Матвiй тiшився,
що став учнем, i бажав привести своїх колишнiх товаришiв до
Iсуса. З цiєю метою вiн влаштував учту у своєму домi, скли-
кавши своїх родичiв i друзiв. Тут були не лише митники, а й
багато iнших людей сумнiвної репутацiї, котрих цуралися їхнi
вимогливi сусiди.

Гостина була влаштована на честь Iсуса, i Вiн, не вагаючись,
прийняв запрошення. Христос усвiдомлював, що це образить
фарисеїв i якоюсь мiрою скомпрометує Його в очах людей, але
Його дiяльнiсть не залежала вiд дипломатичних мiркувань. Для
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Iсуса суспiльне становище людей не мало жодного значення.
Його серце завжди зворушували душi, спраглi живої води.

Iсус сидiв як почесний гiсть за одним столом з митниками.
Його спiвчуття, товариськiсть i доброзичливiсть свiдчили про
те, що Вiн визнає людську гiднiсть. I люди намагалися стати гi-
дними Його довiр’я. Слова Христа зливалися благословенним,
життєдайним струменем на спрагненi серця. У людях, яких
вважали покидьками суспiльства, прокидалися новi прагнення;
перед ними вiдкривалася можливiсть жити новим життям.

Чимало людей на подiбних зiбраннях були зворушенi вчен-
ням Спасителя, хоч i не визнавали Його аж до самого возне-
сiння. Але коли зiйшов Святий Дух i одного дня навернулося
бiльш як 3000 людей, серед них було чимало тих, хто вперше
почув iстину, сидячи за столом з митниками. Згодом деякi з
них стали вiсниками Євангелiя.

Для самого Матвiя поведiнка Iсуса на цiй гостинi була
постiйним прикладом. Зневажений усiма, митник став одним iз
найбiльш посвячених євангелiстiв. Виконуючи своє служiння,
вiн iшов слiдами свого Господа.

Коли рабини почули, що Iсус гостює у Матвiя, вони вхо-
пилися за нову можливiсть осудити Його, але вирiшили дiяти
через учнiв. Збуджуючи упередження, вони сподiвалися вiд-
вернути учнiв вiд Учителя. Їхня тактика полягала в тому, щоб
звинуватити Христа перед учнями, а учнiв — перед Христом,
спрямовуючи свої стрiли в найбiльш уразливi мiсця. Саме так
дiє сатана, вiдколи виникло незадоволення на небi; i всi, хто[253]
намагається посiяти розбрат i вiдчуження, керованi його духом.

«Чому це ваш Учитель їсть [i п’є] з митниками та грiшни-
ками?» — запитували заздрiснi рабини.

Iсус не чекав, доки учнi дадуть вiдповiдь на таке звинува-
чення, а вiдповiв Сам: «Не здоровi потребують лiкаря, а хворi.
Iдiть же й навчiться, що то значить: „хочу милосердя, а не
жертви“; бо Я прийшов закликати не праведникiв, а грiшникiв
[до покаяння]».3 Фарисеї вважали себе духовно здоровими i
тому не потребували лiкаря; водночас вони були переконанi,
що митники та язичники гинуть вiд душевної недуги. То ж
хiба не в цьому полягало завдання Iсуса як Лiкаря, щоб iти до
тих, хто потребував Його допомоги?
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Хоча фарисеї були високої думки про себе, насправдi ж
вони перебували в гiршому становищi, нiж тi, кого вони зне-
важали. Митники, менш фанатичнi, хоч i самовпевненi, були
бiльш вiдкритими для впливу iстини. Iсус сказав рабинам:
«Iдiть же й навчiться, що то значить: „хочу милосердя, а не
жертви“».3 У такий спосiб Вiн показав їм, що вони, вважаючи
себе тлумачами Божого Слова, зовсiм не розумiють його духу.

Фарисеї на деякий час замовкли, але їхня ворожiсть до Iсу-
са стала ще сильнiшою. Вони негайно розшукали учнiв Йоана
Хрестителя, намагаючись пiдбурити їх проти Спасителя. У той
же час самi фарисеї не визнавали мiсiї Хрестителя, зневажливо
вiдгукувалися про його аскетичне життя, простi манери та гру-
бий одяг, називаючи його фанатиком. Оскiльки ж вiн викривав
лицемiрство фарисеїв, вони противились його словам i намага-
лися пiдбурити проти нього народ. Хоча Божий Дух торкнувся
сердець цих огудникiв, переконуючи їх у власних грiхах, вони
вiдкинули Божий заклик i оголосили Йоана бiснуватим.

Тепер же, коли Iсус спiлкувався з народом, їв i пив з ними
за одним столом, фарисеї звинуватили Його в обжерливостi
та пияцтвi. Однак тi, котрi звинувачували, самi були виннi в
зазначених ними грiхах. Подiбно до сатани, котрий фальшиво
представляє Бога, приписуючи Йому свої якостi, цi нечестивi [254]
мужi завжди зводили наклепи на Господнiх посланцiв.

Фарисеї не хотiли враховувати, що Iсус їв iз митниками
й грiшниками з метою вiдкрити небесне свiтло тим, котрi
перебували в темрявi. Вони не бажали розумiти й того, що ко-
жне слово з уст божественного Вчителя було живим насiнням,
яке мало прорости й принести плiд для слави Божої. Фарисеї
твердо вирiшили не приймати свiтла. Хоч вони й противили-
ся служiнню Хрестителя, тепер були готовi завести дружбу
з його учнями, сподiваючись заручитися їхньою пiдтримкою
в боротьбi проти Iсуса. Вони представляли Iсуса руйнiвни-
ком стародавнiх традицiй, протиставляючи суворе благочестя
Хрестителя поведiнцi Iсуса, Який їв разом iз митниками й
грiшниками.

Учнi Йоана у той час переживали велику скорботу. Це
було якраз перед тим, як вони збиралися прийти до Iсуса з
дорученням вiд Йоана. їхнiй улюблений учитель був у в’язницi,
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i впродовж усiх цих днiв вони сумували. Iсус не робив нiчого
для звiльнення Йоана i навiть, здавалося, пiддавав сумнiву його
вчення. Якщо ж Йоан посланий Богом, то чому Iсус та Його
учнi йдуть iншим шляхом?

Учнi Йоана не мали чiткого уявлення про дiяльнiсть Хри-
ста. Вони навiть гадали, що звинувачення фарисеїв, можливо,
мають якусь пiдставу. Самi ж вони дотримувалися багатьох
рабинських постанов i навiть сподiвалися виправдатися дiлами
Закону. Юдеї дотримувалися посту, вважаючи це особливою за-
слугою, а найгорливiшi з них постили двiчi на тиждень. Якраз
пiд час посту фарисеї разом з учнями Йоана прийшли до Iсуса
iз запитанням: «Чому ми й фарисеї постимо багато, а Твої учнi
не постять?»4

Iсус вiдповiв їм дуже лагiдно. Вiн не намагався виправити
їхнє помилкове розумiння посту, а лише пояснив Свою мiсiю. З
цiєю метою Вiн використав той самий образ, з допомогою якого
сам Йоан свiдчив про Iсуса. Йоан говорив: «Хто має наречену,
є нареченим; друг нареченого, стоячи поряд i слухаючи його,
радiє вiд голосу нареченого. Оце i є моя радiсть, вона тепер
сповнилася».5 Учнi Йоана не могли не пригадати цих слiв свого
вчителя, коли Iсус сказав: «Чи можуть весiльнi гостi постити,[255]
коли з ними наречений ?»4

Цар Неба був серед Свого народу. Свiт отримав найбiль-
ший Божий дар: радiсть для бiдних, тому що Христос прийшов
зробити їх спадкоємцями Свого Царства; радiсть для багатих,
оскiльки Вiн прагнув навчити їх, як здобути вiчне багатство;
радiсть для неосвiчених, тому що Вiн бажав зробити їх мудри-
ми для спасiння; радiсть для вчених, бо Вiн хотiв вiдкрити їм
таємницi, глибшi за тi, що були вiдомi їм. Спаситель вiдкривав
людям iстини, прихованi вiд створення свiту.

Для Йоана Хрестителя було щастям бачити Спасителя. Як
же тiшилися учнi, котрi мали перевагу ходити й розмовляти з
Величчю небес! Для них цей час не був часом смутку й посту.
Вони вiдкривали свої серця, аби прийняти свiтло Його слави,
зливаючи його пiзнiше на тих, хто перебував у темрявi й тiнi
смертнiй.

Христос змалював радiсну картину, проте на неї вже лягла
чорна тiнь, помiтна тiльки для Його очей.
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«А прийдуть днi, — сказав Вiн, — коли заберуть вiд них
нареченого, тодi й будуть постити».6 Коли учнi побачать свого
Господа зрадженим i розп’ятим, вони сумуватимуть i пости-
тимуть. Ось якими були останнi слова, сказанi Ним у верхнiй
свiтлицi: «Незабаром не побачите Мене, i знову — незабаром
побачите Мене. Iстинно, iстинно запевняю вас, що ви будете
плакати й ридати, а свiт буде радiти; ви будете сумувати, але
ваш смуток на радiсть змiниться».7

Пiсля воскресiння Христа з могили смуток учнiв мав обер-
нутися на радiсть. Пiсля вознесiння Вiн особисто не буде при-
сутнiй з ними, але через Утiшителя повернеться до них, а тому
їм не потрiбно сумувати, оскiльки саме цього хотiв сатана
— навiяти думку, що вони обманутi й розчарованi. Але вони
повиннi були вiрою спрямовувати погляд до Небесної Святинi,
де задля них звершує служiння Iсус. Вони мали вiдкрити свої
серця Святому Духовi — Його Представниковi — i радiти у
свiтлi Його присутностi. Однак на учнiв чекали днi випробову-
вань i спокуси: вони мали зiткнутися iз сильними свiту цього
та правителями царства темряви. Коли Христа не буде з ними [256]
особисто, а вони не зможуть розпiзнати Утiшителя, саме тодi
настане час для посту.

Фарисеї намагалися звеличувати себе завдяки суворому
дотриманню обрядiв, у той час як їхнi серця були сповненi
заздрощiв i ворожнечi. «Ви постите на те, щоб правуватися та
сваритися, — свiдчить Писання, — i щоб немилосердно кулаком
бити... Не так ви нинi постите, щоб голос ваш було чути на
Небi! Хiба такий пiст Менi до вподоби, — той день, коли
морить людина душу свою, свою голову гне, як та очеретина, i
стелить верету та попiл? Чи ж оце називаєш ти постом та днем
уподоби для Господа?».8

Справжнiй пiст — це не просто формальне виконання обря-
ду. Писання вказує на визнаний Богом пiст, коли треба «розбити
кайдани несправедливостi, пута ярма розв’язати й пустити на
волю пригноблених, i всяке ярмо розiрвати, дати голодному
хлiб i душу знедоленого наситити».8 У цих словах явлений дух
i характер дiяльностi Христа. Усе Його життя було жертвою
задля спасiння свiту. I коли Вiн постив у пустелi спокушення
чи разом з митниками їв на гостинi в Матвiя, Вiн вiддавав Своє
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життя для спасiння тих, що гинуть. Не в бездiяльному сму-
тку, не в упокореннi тiла, не в численних жертвах виявляється
справжнiй дух посвячення, а в добровiльнiй вiддачi всього себе
на служiння Боговi й людям.

Вiдповiдаючи учням Йоана, Iсус розповiв притчу: «Бо нiхто
не пришиває латки з нової тканини до старого одягу, тому
що латка збiжиться на одязi i дiра стане ще бiльша».9 Вiстка
Йоана Хрестителя не повинна була змiшуватися з традицiями
й забобонами. Спроба поєднати показне благочестя фарисеїв з
посвяченням Йоана могла тiльки зробити ще бiльш очевидною
прiрву, котра досi iснувала мiж ними.

Так само i принципи Христового вчення не могли бути
поєднанi з постановами фарисеїв. Христос не мав намiру лi-
квiдовувати прiрву, котра виникла внаслiдок проповiдi Йоана.
Вiн ще яснiше показував розбiжнiсть мiж старим i новим. Про-
довжуючи цю тему, Iсус сказав: «I не вливають нового вина до
старих бурдюкiв, бо бурдюки розiрвуться — i вино розiллється,
i бурдюки пропадуть».9 Шкiрянi бурдюки, якi використовували-[257]
ся для збереження молодого вина, з часом усихали, трiскалися
i ставали непридатними для подальшого використання. За до-
помогою цiєї знайомої iлюстрацiї Iсус показав стан юдейських
вождiв. Священики, книжники i юдейськi правителi закоснiли в
обрядах i традицiях, їхнi серця потрiскались, як сухi бурдюки, з
якими Iсус їх порiвняв. I доки вони задовольнятимуться закон-
ницькою релiгiєю, доти не зможуть стати провiдниками живої
Небесної iстини. Вони вважали себе бездоганно праведними i
не бажали вносити нiчого нового у свою релiгiю.

Добру волю Бога щодо людей вони не визнавали як не-
заслужений дар, але пов’язували її зi своїми заслугами та

праведними вчинками.
Вiра, що дiє любов’ю й очищує душу, не могла мати нiчого

спiльного з релiгiєю фарисеїв, яка складалася з церемонiй i
людських постанов. Спроба поєднати вчення Iсуса з офiцiйною
релiгiйною доктриною була марною. Жива Божа iстина, як мо-
лоде вино, розiрвала б старi бурдюки фарисейських традицiй.

Фарисеї вважали себе надто мудрими, щоб у когось учи-
тись, надто праведними, щоб потребувати спасiння, i надто
шанованими, щоб чекати пошани вiд Христа. Спаситель вiд-
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вернувся вiд них, щоб знайти iнших, котрi прийняли б Небесну
вiстку. В особi неосвiчених рибалок, митника з ринкової площi,
жiнки iз Самарiї та iнших простих людей, якi з радiстю слухали
Його, Вiн знаходив тi новi посудини для Небесного «вина».
Знаряддя, якi переважно використовуються в євангельськiй
працi, — це живi душi, котрi з радiстю приймають послане Бо-
гом свiтло. Це Його знаряддя для передачi iстини свiтовi. Якщо
за допомогою благодатi Христової Його народ стане новим
посудом, Вiн наповнить його новим вином.

Учення Христа не було новим, хоч Вiн i порiвняв Його з
новим вином. Воно було лише вiдкриттям того, що сповiщалося
вiд початку. Однак для фарисеїв Божа iстина втратила своє
первiсне значення й красу. Для них учення Христа було новим
майже в усiх вiдношеннях, i тому вони не прийняли його. [258]

Iсус наголосив, що фальшиве вчення здатне вбити бажан-
ня пiзнати iстину. «I нiхто, покуштувавши старого, не схоче
молодого, бо скаже: старе краще!».10 Повна Iстина, яка пере-
давалася свiтовi через патрiархiв i пророкiв, у словах Христа
засяяла новою красою. Але книжники й фарисеї не бажали
прийняти це нове дорогоцiнне вино. Поки вони не звiльнилися
вiд старих традицiй, звичаїв та обрядiв, у їхнiх серцях i умах
не було мiсця для вчення Христа. Вони трималися за мертвi
форми i вiдверталися вiд живої iстини i Божої сили.

Саме це й призвело юдеїв до загибелi; i нинi те ж саме
призводить багатьох до загибелi. Сьогоднi тисячi людей при-
пускаються тiєї самої помилки, що й фарисеї, котрим Христос
докоряв на гостинi в Матвiя. Замiсть того, щоб зректися яко-
їсь улюбленої iдеї або поступитися власною думкою, чимало
людей вiдкидають iстину, яка походить вiд Отця свiтла. Вони
покладаються на самих себе, на власну мудрiсть i не усвiдом-
люють свого духовного зубожiння. Вони наполягають на тому,
що спасiння так чи iнакше залежить вiд виконання якоїсь ва-
жливої роботи. Коли ж бачать, що не можуть бути задiяними в
такiй справi, то вiдкидають запропоноване їм спасiння.

Законницька релiгiя нiколи не приведе душу до Христа,
бо в нiй немає любовi, як i Самого Христа. Пiст чи молитва,
звершуванi заради самовиправдання, — це огида в Божих очах.
Урочистi молитовнi зiбрання, релiгiйнi церемонiї, показне сми-
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рення, щедрi жертвоприношення свiдчать: тi, хто на усе це
покладається, впевненi у своїй праведностi i в тому, що мають
право на Небо. Але все це обман. Своїми дiлами ми у жодному
разi не здобудемо спасiння.

Як було за днiв Христа, так є й сьогоднi. Фарисеї не усвi-
домлювали власного духовного зубожiння. До таких зверненi
слова: «... Ти кажеш: Я багатий, розбагатiв i нiчого не потре-
бую! А не знаєш, що ти i нужденний, i мiзерний, i вбогий, i
слiпий, i голий! Раджу тобi купити в Мене золото, очищене
у вогнi, щоб збагатитися, та бiлу одiж, щоб зодягнутися, аби
не видно було сорому твоєї наготи...».11 Вiра i любов — це
очищене вогнем золото. На жаль, в багатьох це золото потьмя-[259]
нiло, а дорогоцiнний скарб утрачений Для них праведнiсть
Христа — це щось на зразок одягу, якого нiхто не одягав, або
незайманого джерела До них сказано «Маю проти тебе те, що
ти залишив свою першу любов Тому згадай, звiдки ти впав,
покайся i роби попереднi дiла, коли ж нi, то прийду до тебе
[незабаром] i зрушу твого свiтильника з його мiсця, якщо не
покаєшся».12

«Жертва Боговi — сокрушенний дух, серцем сокрушенним
та упокореним Ти не погордуєш, Боже!».13 Людина повинна
звiльнитись вiд свого «я», перш нiж зможе стати вiруючою
у Христа в повному розумiннi цього слова Якщо ж людина
зрiкається власного «я», Господь може зробити А новим творi-
нням Новий посуд може вмiстити нове вино Любов Христова
надихатиме вiруючих новим життям А в тому, хто споглядає
Засновника i Звершителя нашої вiри, вiдобразиться характер
Христа.[260]

1Марк.2:14
2Луки 22:35
3Марк.2:16-17
3Марк.2:16-17
4Марк.2:18-19
5Йоан.3:29
4Марк.2:18-19
6Марк.2:20
7Йоан.16:19-20
8Iсаї 58:4 5; 6:10
8Iсаї 58:4 5; 6:10
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9Марк.2:21-22
9Марк.2:21-22

10Луки 5:39
11Об’явi 3:17-18
12Об’явл 2:4-5
13Псал.51:19



Роздiл 29. Субота

Субота була освячена при творiннi. Встановлена для люди-
ни, вона бере свiй початок ще з того часу, «коли разом спiвали
всi зорi пораннi, та радiсний оклик здiймали всi Божi сини».1

На землi панував мир, бо Земля перебувала в повнiй гармонiї з
Небом. «I побачив Бог усе, що вчинив. I ото — вельми добре
воно!»2 I тодi Вiн вiдпочив, радiючи завершенiй працi.

Оскiльки Господь знайшов спокiй у суботу, то «поблаго-
словив Бог день сьомий i його освятив», вiдокремивши для
святої мети. Вiн дав суботу Адамовi як день вiдпочинку. Це був
пам’ятник творiння, а також ознака Божої сили i його любовi.
Святе Письмо свiдчить: «Вiн зробив пам’ятними Свої чудеса».
Творiння звiщає «Його невидиме вiд створення свiту», «Його
вiчну силу i Божественнiсть».3

Усе було створено Божим Сином. «...На початку було Слово,
i Слово було у Бога... Все через Нього постало, i без Нього
не постало нiчого з того, що постало».4 А оскiльки субота
— пам’ятник творiння, то вона є свiдченням любовi i сили
Христа.

Субота спрямовує нашi думки до природи i приводить до
спiлкування з Творцем. У спiвi пташок, шелестi дерев i шумi
моря ми й досi можемо чути голос Того, Хто «в прохолодi дня»
розмовляв з Адамом в Едемi. Споглядаючи Його силу в при-
родi, ми знаходимо розраду, оскiльки Слово, котрим створено
все, дає життя душi. Вiн, «Який сказав: Нехай iз темряви засяє[261]
свiтло! — освiтив нашi серця, щоб просвiтити пiзнанням Божої
слави в особi Iсуса Христа».5

Саме ця думка послужила темою для псалма: «...Бо потiшив
мене Ти, о Господи, вчинком Своїм, — про дiла Твоїх рук я
спiваю! Якi то величнi дiла Твої, Господи, дуже глибокi думки
Твої...»6

А Святий Дух через пророка Iсаю говорить: «До кого впо-
добите Бога, i подобу яку ви поставите поруч iз Ним?.. Хiба
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ви не знаєте, чи ви не чули, чи вам не було здавна сповiще-
но, чи ви не зрозумiли вiд пiдвалин землi? Вiн — Той, Хто
сидить над кругом землi, а мешканцi її — немов та сарана. Вiн
небо простяг, мов тканину тонку, i розтягнув Вiн його, мов
намета на помешкання... Iдо кого Мене прирiвняєте, i Кому
буду рiвний? — говорить Святий. Пiдiймiть у височину вашi
очi й побачте, хто те все створив? Той, Хто зорi виводить за
їхнiм числом та кличе iм’ям їх усiх! I нiхто не загубиться через
всесильнiсть та всемогутнiсть Його. Чому говориш ти, Якове,
i кажеш, Iзраїлю: „Закрита дорога моя перед Господом i вiд
Бога мого вiдiйшло моє право“? Хiба ж ти не знаєш або не
чув: Бог вiдвiчний — Господь, що кiнцi землi створив? Вiн
не змучується та не втомлюється... Вiн змученому дає силу, а
безсилому — мiць». «... Не бiйся, бо Я з тобою, i не озирайсь,
бо Я Бог твiй! Змiцню Я тебе, i поможу тобi, i правицею правди
Своєї тебе Я пiдтримаю». «Звернiться до Мене й спасетесь,
усi кiнцi землi, бо Я — Бог, i нема бiльше iншого Бога!» Ось
про що говорить природа; i саме про це повинна нагадувати
субота. Коли Господь звелiв Iзраїлевi святкувати Його суботи,
Вiн сказав: «...Вони стануть ознакою помiж Мною та мiж вами,
щоб ви знали, що Я — Господь, Бог ваш!».7

Субота стала складовою частиною даного на Сiнаї Закону,
хоч днем вiдпочинку вона була задовго до цiєї подiї. Iзраїль-
ський народ знав про неї ще до того, як пiдiйшов до Сiнайської
гори. По дорозi до Сiнаю юдеї уже святкували суботу. Коли
дехто з народу порушував святiсть цього дня, Господь докоряв
їм словами: «Докiль будете вiдмовлятися пильнувати Заповiдей
Моїх та Закону Мого?».8

Субота була дана не лише iзраїльському народовi, а й усьо-
му свiтовi. Людина знала про це ще в Едемi i, подiбно до [262]
iнших Заповiдей Десятислiв’я, субота — це вiчна постанова.
Про Закон, який включає i четверту Заповiдь, Христос ска-
зав: «Доки будуть iснувати небо й земля, жодна йота, жодна
риска iз Закону не зникне».9 Отож доки iснуватимуть небо i
земля, доти субота залишатиметься ознакою сили Творця. I
коли Едем знову розквiтне на Землi, святий Божий день вiд-
починку буде вшанований усiма людьми, що житимуть тодi
пiд сонцем. Щосуботи мешканцi Нової славної Планети бу-
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дуть приходити, «„щоб вклонятися перед обличчям Моїм“,
— говорить Господь».10

Жодна iнша постанова, дана Богом євреям, не вiдрiзняла їх
так сильно вiд навколишнiх народiв, як субота. Бог бажав, аби
дотримання суботи стало вiдмiнною ознакою тих, хто поклоня-
ється Йому. Субота мала бути ознакою їхнього вiдокремлення
вiд iдодолопоклонства та союзу з iстинним Богом. Але щоб
святити суботу, люди й самi повиннi бути святими. Через вi-
ру вони повиннi стати спiльниками праведностi Христа. Коли
Iзраїлю було дане повелiння: «Пам’ятай день суботнiй, щоб
святити його», Господь також сказав: «I ви будете Менi святи-
ми людьми»?11 Тiльки у такий спосiб субота могла вирiзняти
iзраїльтян як Божих поклонникiв.

Коли юдеї вiдiйшли вiд Бога i вiдмовилися вiрою прийняти
праведнiсть Христа, субота втратила для них своє iстинне
значення. Намагаючись самозвеличитися та вiдвернути людей
вiд Христа, сатана працював над тим, щоб спотворити суботу,
оскiльки вона є знаком влади Христа.

Юдейськi вождi виконували волю сатани, коли обтяжували
Божий день вiдпочинку численними вимогами. За днiв Христа
субота виявилася настiльки спотвореною, що дотримання її
у тому виглядi швидше вiддзеркалювало вдачу егоїстичних
деспотичних людей, анiж характер люблячого Небесного Отця.
Рабини, фактично, представляли Бога Володарем, закони Яко-
го люди не в змозi були виконувати. Вони змушували народ
дивитися на Бога як на тирана, вважаючи, що дотримання су-
боти, якого нiбито Вiн вимагає, робить людей жорстокими i
безсердечними. Мiсiя Христа полягала в тому, щоб спростува-
ти цi помилковi уявлення. Хоча рабини переслiдували Його з[263]
непримиренною ворожiстю, Вiн навiть не думав удавати, що
пiдкоряється їхнiм вимогам, а йшов уперед, дотримуючись
суботи у вiдповiдностi з Божим Законом.

В одну iз субот Спаситель зi Своїми учнями повертався з
богослужiння полем майже достиглої пшеницi. Iсус працював
допiзна, i проходячи ланом, зголоднiлi учнi почали зривати
колоски, розтирати в долонях та їсти зерно. Будь- якого iншого
дня це не викликало б жодних заперечень, бо кожний, хто йшов
через поле, виноградник чи сад, мiг задовольнити свiй голод
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(див. Втор.23:25-26). Але робити це в суботу — означало опо-
ганити її. Якщо зривання колосся прирiвнювалося до жнив, то
розтирання його у долонях — до молотьби. З погляду рабинiв,
це було подвiйним порушенням.

Шпигуни вiдразу поскаржилися Iсусовi, говорячи: «По-
глянь, — вони роблять у суботу те, чого не годиться?»12

Коли Iсуса звинувачували в порушеннi суботи бiля купальнi
у Вiфездi, Вiн захищав Себе тим, що є Сином Божим i чинить
вiдповiдно до волi Отця. Тепер же, коли оскаржували Його
учнiв, Вiн навiв звинувачам приклади зi Старого Завiту про
те, що чинили суботнього дня люди, котрi звершували Боже
служiння.

Юдейськi вчителi пишалися своїм знанням Писань, але у
вiдповiдi Спасителя вiдчувався докiр за їхню необiзнанiсть.
«Хiба ви не читали про те, що зробив Давид, коли зголоднiв
сам i тi, що були з ним? Як увiйшов вiн до Божого дому, та взяв
хлiби покладання, яких не годиться їсти, хiба тiльки самим
священикам, i їв їх? I додав: суботу встановлено для людини, а
не людину для суботи». «Або, хiба ви не читали в Законi, що в
суботу священики в храмi порушують суботу, однак невиннi?
Я ж кажу вам, що тут є бiльший, нiж храм». «...Тому Син
Людський є Володарем i суботи».13

Якщо Давид був невинуватий, коли для вгамування голоду
їв жертовнi хлiби, призначенi для святого споживання, тодi пра-
вi були й учнi, котрi для заспокоєння голоду зривали колоски
у святi години суботнього дня. До того ж, священики в храмi
виконували суботнього дня навiть бiльше роботи, нiж в iншi [264]
днi. Свiтська праця задля заробiтку, звичайно, була б грiхом,
але священики звершували служiння Боговi. Вони виконували
обряди, якi вказували на викупну жертву Христа, а тому їхня
праця не порушувала гармонiї суботи. Настав час, коли Сам
Христос прийшов на Землю. Виконуючи працю для Христа,
учнi перебували на службi Божiй, i все, що необхiдно було
зробити в цiй працi, можна було чинити суботнього дня.

Христос хотiв навчити як Своїх учнiв, так i ворогiв, що
найголовнiше — служiння Бога Своєму творiнню. Метою Божої
справи в цьому свiтi є спасiння людини, i тому все, що необхi-
дно робити в суботу заради цiєї мети, не порушує Заповiдi про
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суботу. Наприкiнцi Iсус завершив Свої докази тим, oо оголосив
Себе «Володарем суботи»,13 — Тим Єдиним, Хто вищий за
будь-якi справи й усi разом узятi закони. Вiчний Суддя знiмає з
учнiв провину, посилаючись на тi самi постанови, у порушеннi
яких їх звинувачували.

Iсус не обмежився тiльки докором Своїм ворогам. Вiн вiд-
крив, що у своїй слiпотi вони не зрозумiли призначення су-
боти. «Коли б ви збагнули, — сказав Вiн, — що то значить:
Я милосердя хочу, а не жертви, — то нiколи не осуджували
б невинних...».14 Їхнi численнi бездушнi ритуали не могли
компенсувати вiдсутностi справжньої непорочностi та нiжної
любовi, що притаманнi iстинному поклонниковi.

Христос знову повторив iстину про те, що жертвоприноше-
ння самi по собi не мають жодної цiнностi. Вони були засобом,
а не метою. Їхнє призначення — спрямувати людей до Спа-
сителя i таким чином привести їх до примирення з Богом,
Який цiнує служiння любовi. Якщо ж цього немає, то всi це-
ремонiї — лише образа для Нього. Те саме можна сказати i
про суботу. Її призначення в тому, щоб привести людей до
спiлкування з Богом. Але якщо розум зайнятий стомливими
обрядами, справжнє значення суботи втрачається. Формальне
дотримання суботи — нiщо iнше, як насмiшка.

Iншої суботи, увiйшовши в синагогу, Iсус побачив чоловiка
з паралiзованою рукою. Фарисеї стежили, що Вiн буде робити.
Спаситель добре знав: зцiленням у суботу Вiн буде звинуваче-[265]
ний в порушеннi Закону. Але Син Божий, не вагаючись, руйну-
вав стiну традицiйних вимог, котра закривала собою сутнiсть
суботи. Iсус наказав нещасному вийти наперед i запитав: «У
суботу годиться робити добро чи робити зло, душу спасти чи
погубити?»15 У юдеїв було прислiв’я: не зробити добра — зна-
чить зробити зло; не врятувати життя — означало вбити його.
Отже, Iсус розвiнчав рабинiв, використавши їхнi ж розумiння.
«Вони ж мовчали. I глянувши на них з обуренням, засмучений
закам’янiлiстю їхнiх сердець, Вiн каже чоловiковi: простягни
руку! Той простягнув — i його рука стала здоровою».15

Коли ж Iсуса запитали: «Чи годиться в суботу оздоровлю-
вати», Вiн вiдповiв: «Чи є хтось мiж вами, що має одну вiвцю,
i коли вона в суботу впаде в яму, то не вiзьме та й не витягне
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її? А наскiльки цiннiшою за вiвцю є людина! Тому годиться i в
суботу робити добро».16

Шпигуни не наважилися вiдповiдати Iсусовi у присутностi
людей, боячись потрапити в скрутне становище. Вони знали,
що Iсус говорить iстину. Але задля збереження своїх традицiй
фарисеї готовi були залишити людину страждати, але звiльнили
б тварину, щоб її власник не зазнав збиткiв. Таким чином вони
бiльше пiклувалися про безсловесну тварину, нiж про людину,
створену за подобою Божою. Такий пiдхiд до справи характер-
ний для всiх фальшивих релiгiй. В основi такої релiгiї лежить
бажання людини звеличитися над Богом, хоч це призводить
до того, що людина опускається нижче вiд тварини. Будь-яка
релiгiя, що заперечує верховенство Бога, позбавляє людину
слави, яка була дана їй при творiннi i може бути повернена
через Христа. Усяка фальшива релiгiя навчає своїх прибiчникiв
нехтувати потребами, стражданнями i правами людини. Єван-
гелiє ж високо оцiнює людину, викуплену кров’ю Христа, i
навчає ставитися з нiжною увагою до потреб i горя людей.
Господь говорить: «Я зроблю людину дорожчою вiд щирого
золота, i смертних — вiд офiрського золота».17

Коли Iсус звернувся до фарисеїв iз запитанням, що Закон
дозволяє робити в суботу — добро чи зло, спасати життя чи
губити, — Вiн викрив їхнi нечестивi намiри. Фарисеї з лютою [266]
ненавистю чигали на Його життя, у той час як Вiн спасав
життя, даруючи щастя багатьом людям. Що краще — вбити в
день суботнiй, як це планували вони, чи зцiлити нещасного,
як учинив Вiн? Хiба виношувати в серцi жадобу вбивства в
Божий святий день є бiльш праведним, анiж виявляти любов
до людей, засвiдчуючи це вчинками милосердя?

Зцiленням сухорукого Iсус засудив звичаї юдеїв, зберiгаючи
четверту Заповiдь у тому виглядi, в якому ЇЇ дав Бог. «Тому мо-
жна чинити добро й у суботу»,18 — оголосив Iсус. Вiдкидаючи
беззмiстовнi юдейськi обмеження, Христос шанував суботу, у
той час як Його оскаржувачi ганьбили святий Божий день.

Хто стверджує, що Христос скасував Закон, тi також навча-
ють, що Вiн порушував суботу i виправдовував Своїх учнiв,
котрi чинили так само. Отже, вони займають таку ж позицiю,
що й прискiпливi юдеї. Вони заперечують свiдчення Самого
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Христа: «Я, зберiгши Заповiдi Мого Отця, перебуваю в любовi
Його».19 Анi Спаситель, анi Його послiдовники не порушували
Заповiдi про суботу. Христос був живим втiленням Закону. У
Його життi неможливо було знайти жодного порушення святих
Заповiдей. В оточеннi людей, котрi шукали нагоди осудити
Його, Вiн мiг смiливо заявити: «Хто з вас оскаржить Мене за
грiх?».20

Спаситель не прийшов скасувати те, про що говорили па-
трiархи i пророки, оскiльки Вiн Сам говорив через цих упов-
новажених мужiв. Усi iстини Божого Слова походять вiд Нього.
Але цi дорогоцiннi каменi були вставленi у фальшиву оправу.
Їхнє сяйво використовувалося задля хибних учень. Бог бажав
вилучити цi каменi з обрамування омани i вставити в оправу
iстини. Це могла зробити тiльки Божественна рука. Iстина,
змiшана з оманою, завжди служила на користь вороговi Бога
й людей. Христос прийшов, аби помiстити її там, де б вона
прославляла Бога i спасала людей.

«Суботу встановлено для людини. а не людину для су-
боти»,21 — пiдкреслив Iсус. Усi Господнi постанови данi на
користь людству. «Бо все — для вас». «Чи Павло, чи Апол-
лос, чи Кифа, чи свiт, чи життя, чи смерть, чи теперiшнє, чи
майбутнє — усе ваше! Ви ж — Христовi, а Христос — Божий».22[267]

Десятислiвний Закон, частиною якого є субота, Бог дав
Своєму народовi як благословення. «I наказав нам Господь, —

сказав Мойсей, — виконувати всi цi постанови, з пошани
до Господа, Бога нашого, щоб було добре нам в усi днi, аби
утримати нас при життi».23 Така ж вiстка була дана Iзраїлевi й
через псалмиста: «Служiть Господевi з радiстю! Увiйдiть перед
Його обличчя зi спiвом! Знайте, що Господь — Бог Вiн, Вiн
нас створив, i ми Йому належимо. Його ми народ та отара
Його пасовиська. Увiйдiть iз подякою у Його брами, з хвалою
в Його двори».24 А про всiх тих, «хто зберiгає суботу, щоб її
не сквернити», Господь говорить: «Я приведу їх на святу гору
Мою i звеселю їх у Моїм домi молитви».25

«А тому-то Син Людський — Господь i суботи».26 Цi слова
сповненi повчання й утiхи. Оскiльки субота була встановлена
для людини, вона є днем Господнiм. Вона належить Христовi,
бо «все через Нього постало, i без Нього не постало нiчого
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з того, що постало».27 Оскiльки ж Христос створив усе, то
цiлком природно, що Вiн створив i суботу. Вiн вiдзначив її
як пам’ятник творiння. Субота вказує на Нього як на Творця,
Котрий освятив її. Вона проголошує: Той, Хто створив усе
на небi й землi i Хто утримує все, є Головою Церкви, i Його
силою ми примиренi з Богом. Вiн сказав про Iзраїль: «I також
Я дав їм Свої суботи, щоб були вони ознакою помiж Мною та
мiж ними, щоб пiзнати, що Я Господь, що освячує їх».28 Отже,
субота — символ Христової сили, яка освячує нас. I вона дана
всiм, кого освячує Христос. Як знак Його освячу- вальної сили,
субота дана всiм тим, хто через Христа став частиною Божого
Iзраїлю.

Господь сказав: «Якщо заради суботи ти стримаєш ногу
свою, щоб не чинити своїх справ у день Мiй святий, i будеш
звати суботу приємнiстю, днем Господнiм святим та шанова-
ним... тодi в Господi розкошуватимеш».29 Для всiх тих, хто
приймає суботу як знак творчої й спасительної сили Христа,
вона буде приємнiстю. Вони бачитимуть у нiй Христа i «роз-
кошуватимуть у Ньому». Субота вказує їм на дiла творiння
— доказ Його могутньої сили викуплення. I хоч субота нагадує [268]
про втрачений спокiй Едему, вона також сповiщає про мир,
вiдновлений через Спасителя. I все в природi повторює Його
заклик: «Прийдiть до Мене, всi втомленi та обтяженi, — i Я
заспокою вас!».30 [269]

1Йов 38:7
2Бут.1:31
3Бут.2:3; Псал.111:4; Римл. 1:20
4Йоан.1:1,3
52Кор.4:6
6Псал.92:5-6
7Iсаї 40:18-29; 41:10; 45:22; Єзек.20:20
8Вих. 16:28
9Матв.5:18

10Iсаї 66:23
11Вих.20:8; 22:30
12Марк.2:24
13Луки 6:3-4; Марк.2:27-28; Матв.12:5-6
13Луки 6:3-4; Марк.2:27-28; Матв.12:5-6
14Матв.12:7
15Марк.3:4-5
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15Марк.3:4-5
16Матв.12:10-12
17Iсаї 13:12
18Матв.12:12
19Йоан. 15:10
20Йоан.8:46
21Марк.2:27
222Кор.4:15; 1Кор.3:22-23
23Втор.6:24
24Псал. 100:2-4
25Iсаї 56:6-7
26Матв. 12:8
27Йоан. 1:3
28Єзек.20:12
29Iсаї 58:13-14
30Матв.11:28



Роздiл 30. «Вiн призначив дванадцятьох»

(На пiдставi Євангелiй вiд Марка 3:13-19; Луки 6:12-16)

«Iсус вийшов на гору i закликав тих, кого Сам хотiв, i вони
прийшли до Нього. Вiн призначив дванадцятьох, яких назвав
апостолами, аби були з Ним i щоб посилати їх проповiдувати».

Покликання дванадцятьох на апостольське служiння вiдбу-
лося на покритiй лiсом горi, недалеко вiд Галiлейського озера;
i там же була виголошена Нагiрна проповiдь. Поля й гори були
улюбленим мiсцем Iсуса, i Вiн переважно проповiдував просто
неба, а не в храмi чи синагозi. Жодна синагога не вмiстила
б стiльки народу, скiльки ходило за Ним. Але не лише з цiєї
причини Вiн обрав для повчання людей поля й гаї. Природа
сама по собi вабила Iсуса. Для Нього кожний тихий куточок
був священним храмом.

Першi мешканцi Землi також обрали мiсце для свого свя-
тилища серед едемських дерев. Там Христос спiлкувався з
першим патрiархом людського роду. Пiсля вигнання з раю нашi
прабатьки продовжували поклонятися Боговi в полях i гаях;
там Христос вiдкривав їм Євангелiє Своєї благодатi. Христос
розмовляв з Авраамом на краю дiброви Мамре, з Iсаком — коли
той виходив увечерi в поле помолитися, з Яковом — на схилах
гори в Бет-Елi, з Мойсеєм — серед Мадiамських гiр та з юним
Давидом — коли той у полi пильнував свою отару. Саме за вка-
зiвкою Христа протягом п’ятнадцяти столiть юдейський народ [270]
щорiчно залишав на один тиждень свої оселi i жив у шатрах iз
зелених гiлок. Це були «пальмовi вiття i галузки багатолистого
дерева та припоточних тополь».1

Щоб навчати Своїх учнiв, Iсус волiв залишати сум’яття
мiста, обираючи тишу полiв i гiр; це також вiдповiдало урокам
самозречення, якi Вiн бажав їм викласти. Звершуючи Своє
служiння, Iсус полюбляв збирати людей навколо Себе пiд бла-
китним небом, десь на порослому травою схилi гори або на
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березi озера. Тут, в оточеннi Свого творiння, Вiн мiг спрямо-
вувати думки слухачiв вiд усього штучного до природного.
Природнi процеси росту i розвитку представляли принципи
Його Царства. Коли люди дивилися на Божi пагорби i бачили
дивовижнi дiла Його рук, вони легше сприймали дорогоцiннi
Божественнi iстини. Природа нагадувала їм про вчення Христа.
Так буває з тими, хто спiлкується з природою, маючи Христа у
своєму серцi. Цi люди вiдчувають на собi освячувальний вплив.
Життя природи нагадує притчi нашого Господа i повторює Йо-
го поради. Спiлкування з Богом через природу пiдносить нашi
думки i дає спокiй серцю.

Прийшов час, щоб зробити перший крок для органiзацiї
Церкви, яка мала представляти на Землi Христа пiсля Його
вознесiння. У їхньому розпорядженнi не було багатої святинi;
Спаситель повiв Своїх учнiв у затишне улюблене мiсце. Через
те святий досвiд тих днiв назавжди залишився в їхнiй пам’ятi
пов’язаним iз красою гiр, долини й озера.

Iсус покликав учнiв, щоб послати їх як Своїх свiдкiв сповi-
щати свiтовi про те, що вони бачили й чули. Їхнє служiння було
найважливiшим з усiх, до якого будь-коли були покликанi лю-
ди, i поступалося хiба що служiнню Самого Христа. Вони мали
стати Божими спiвпрацiвниками у справi спасiння свiту. Як
у Старому Завiтi дванадцять патрiархiв були представниками
Iзраїлю, так дванадцять апостолiв повиннi були представляти
Євангельську Церкву. Спаситель знав характери людей, яких
обрав. Йому були вiдомi всi їхнi слабкостi, помилки, небез-
пеки, через якi вони мали перейти, та вiдповiдальнiсть, що
покладалася на них, i Його серце вболiвало за цих обранцiв.
Усамiтнившись на горi поблизу Галiлейського озера, Вiн цiлу
нiч провiв у молитвi за них. А учнi в цей час спали бiля пiд-[271]
нiжжя гори. З першими сонячними променями Iсус покликав
їх до Себе, бо мав сповiстити їм щось важливе.

Протягом деякого часу цi учнi активно працювали разом з
Iсусом. Йоан, Якiв, Андрiй, Петро, Филип, Нафанаїл i Матвiй
були ближче до Христа, нiж iншi, i бачили бiльше Його чудес.
А Петро, Якiв та Йоан були найближчими до Нього. Вони
майже постiйно перебували з Ним, бачили Його чудеса i чули
Його слова. Особливо близьким Iсусовi був Йоан, тому вiн
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був вiдомий як улюблений учень Христа. Спаситель любив
їх усiх, але Йоан виявився найбiльш духовно сприйнятливим.
Вiн був молодшим за iнших i з дитячою довiрою вiдкрив своє
серце Iсусовi. Тому Господь i любив його бiльше за iнших;
саме через Йоана Божому народовi було передане найглибше
духовне вчення Спасителя.

На чолi однiєї з груп, на якi були подiленi апостоли, стояв
Филип. Вiн був першим з апостолiв, до кого Iсус звернувся
iз закликом: «Йди за Мною». Филип був родом з Вiфсаїди
— рiдного мiста Андрiя й Петра. Вiн чув проповiдi Йоана
Хрестителя, а також його свiдчення про Христа як Агнця
Божого. Филип був щирим шукачем iстини, але виявився дуже
недовiрливим. Хоч вiн приєднався до Христа, проте iз його
розмови з Нафанаїлом випливає, що Филип не цiлком був
переконаний у божественностi Iсуса. Хоча голос iз неба назвав
Христа Сином Божим, для Филипа Вiн залишався «Iсусом,
сином Йосифовим iз Назарета».2 Невiр’я виявилося у Филипа й
тодi, коли Iсус нагодував п’ять тисяч чоловiк. Щоб випробувати
його, Iсус запитав: «За що купимо хлiба, щоб вони поїли?»
Вiдповiдь Филипа свiдчить про брак вiри: «На двiстi динарiїв
хлiба буде недостатньо, щоб кожний хоч трохи одержав».3 Iсус
був засмучений цим. Филип бачив Його дiла i силу, проте
не мав вiри. Коли греки запитали Филипа про Iсуса, вiн не
скористався нагодою познайомити їх зi Спасителем, а пiшов
повiдомити про це Андрiєвi. Навiть в останнi години перед
розп’яттям слова Филипа свiдчать про розчарування у вiрi.
Коли Хома сказав Iсусовi: «Господи, ми не знаємо, куди Ти
йдеш. [Тож] як можемо знати дорогу?», Iсус йому вiдповiв: «Я
є дорога, i правда, i життя... Якби ви Мене знали, то знали б i [272]
Мого Отця». Реакцiя Филипа знову свiдчить про його невiр’я:
«Господи, покажи нам Отця, — i цього нам вистачить!»4 Яке
ж повiльне серце, яку ж слабку вiру мав цей учень, котрий
протягом трьох рокiв перебував поруч iз Христом!..

Приємною протилежнiстю невiр’ю Филипа була простоду-
шна вiра Нафанаїла. Це була надзвичайно щира людина, котра
вiрою сприймала невидимi реалiї. Однак Филип залишався
учнем у школi Христа; божественний Учитель терпляче зносив
його невiр’я i несприйнятливiсть. Коли ж на учнiв зiйшов Свя-
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тий Дух, Филип, за божественним визначенням, став учителем.
Вiн добре знав, про що говорив, i навчав з упевненiстю, котра
передавалася слухачам.

Коли Iсус готував учнiв до посвячення на духовну роботу,
до них приєднався один нiким не запрошений чоловiк. Це був
Юда Iскарiотський, котрий вважав себе послiдовником Христа.
Вiн прийшов з проханням прийняти його у вузьке коло учнiв. З
великою серйознiстю та очевидною щирiстю вiн заявив: «Учи-
телю, я iтиму за Тобою, куди б Ти не йшов». Iсус не вiдкинув
його, але й не привiтав, а тiльки сумно промовив: «Лисицi
нори мають i небеснi птахи гнiзда, а Син Людський не має
де голови прихилити».5 Юда вiрив, що Iсус — Месiя i, приєд-
навшись до апостолiв, сподiвався зайняти високе становище
в новому царствi. Iсус бажав розвiяти його надiї, указавши на
Свою бiднiсть.

Учнi дуже хотiли, щоб Юда був прийнятий до їхнього
кола. Вiн був статечний на вигляд, володiв ясним розумом та
органiзаторськими здiбностями. Учнi вiдрекомендували його
Iсусовi як дуже корисну для Його справи людину. Вони були
здивованi, що Господь прийняв його досить холодно.

Учнi були глибоко розчарованi тим, що Iсус не намагався
знайти спiльну мову з вождями Iзраїлю. Вони вважали помил-
кою з Його боку не заручитися пiдтримкою впливових людей у
здiйсненнi Своєї справи. Якби Христос вiдразу вiдмовив Юдi,
учнi почали б сумнiватися в мудростi свого Господа. Подальше
життя Юди мало їм вiдкрити, наскiльки небезпечно оцiнювати
придатнiсть людини для Божої справи за людськими критерiя-
ми. Спiвпраця з людьми, пiдтримкою котрих хотiли заручитися[273]
учнi, вiддала б справу Христа до рук її найлютiших ворогiв.

Приєднавшись до учнiв, Юда не мiг залишитися байдужим
до краси характеру Христа. Вiн вiдчував вплив тiєї Божествен-
ної сили, котра притягала душi до Спасителя. Господь прийшов
не для того, щоб зламати надломлену тростину i погасити тлi-
ючий льон; Вiн нiколи не прожене душi, якщо в нiй є хоча
б слабке прагнення до свiтла. Спаситель читав серце Юди,
Вiн наперед знав прiрву грiха, у яку впаде Юда, якщо не буде
звiльнений Божою благодаттю. Наблизивши цього чоловiка до
Себе, Вiн дав Юдi можливiсть щоденно приймати потоки Його
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безкорисливої любовi. Якби Юда вiдкрив своє серце Христовi,
Божественна благодать усунула б iз його душi демона егоїзму i
Юда став би пiдданим Божого Царства.

Бог приймає людей такими, якими вони є, з усiма притаман-
ними їм людськими рисами; Вiн готує їх до Свого служiння,
якщо вони покiрнi i бажають учитися вiд Нього. Люди оби-
раються Богом не тому, що досконалi, а тому, що всупереч
своїй недосконалостi здатнi через пiзнання iстини i практи-
чне втiлення її в життя благодаттю Христа змiнитися на Його
подобу.

Юда мав тi самi можливостi, що й iншi учнi. Вiн чув тi
самi дорогоцiннi повчання, але втiлення iстини в життя, як
цього очiкував Христос, не узгоджувалося з бажаннями та
iнтересами Юди: вiн не захотiв поступитися власними iдеями
заради небесної мудростi.

Як же делiкатно поводився Спаситель iз тим, хто мав стати
Його зрадником! У Своїх проповiдях Iсус викладав принципи
щедростi, котрi пiдривали саму основу користолюбства.

Вiн викривав перед Юдою огиднiсть жадiбностi, i багато
разiв цей учень розумiв, що йдеться про його характер та грi-
хи, але не бажав розкаятись i залишити свою порочнiсть. У
своїй самовпевненостi Юда не чинив жодного опору спокусам,
натомiсть продовжував шахраювати. Христос був для нього
живим прикладом того, ким вiн може стати, якщо скористає-
ться Божественним заступництвом та служiнням. Але Юда не
сприймав науки Христа. [274]

Iсус не докоряв Юдi за пожадливiсть, але з Божествен-
ним терпiнням намагався навернути цього заблудного чоловiка,
хоча й давав йому зрозумiти, що читає серце людини як розгор-
нуту книгу. Iсус вiдкривав йому найвищi переваги праведного
життя, але, вiдкинувши небесне свiтло, Юда залишився без
виправдання.

Замiсть того, щоб ходити у свiтлi, Юда вирiшив залишатися
у своїх пороках. Вiн плекав грiховнi бажання, жадобу помсти,
темнi, зловiснi думки, доки сатана повнiстю не опанував ним.
Юда став агентом ворога Христа.

Коли Юда прийшов до Iсуса, вiн володiв деякими цiнними
рисами характеру, якi згодом могли стати благословенням для
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Церкви. Якби вiн захотiв понести тягар Христа, то мiг би бути
серед найвизначнiших апостолiв. Але вiн робив своє серце
запеклим, особливо коли йому вказували на його вади. Вiн
обурювався, пiддаючись егоїстичним амбiцiям i врештi-решт
став непридатним до працi, яку Бог бажав довiрити йому.

Коли Iсус покликав учнiв на служiння, усi вони мали сер-
йознi вади характеру. Навiть Йоан, котрий був найближче до
тихого, покiрного Спасителя, вiд природи не був анi тихим,
анi поступливим. Вiн та його брат Якiв були прозванi «сина-
ми громовими». Будь-яка зневага щодо Iсуса викликала в них
обурення i навiть лють. Недобра вдача, мстивiсть, дух критики
— усе це було притаманне улюбленому учневi. Вiн був гордий i
честолюбний, прагнув посiсти перше мiсце В Царствi Божому.
Однак Йоан щодня спостерiгав чуйнiсть i довготерпiння Iсуса,
якi так вiдрiзнялися вiд його бунтiвного духу, слухав Його
повчання про покору i терпiння. Вiн вiдкрив своє серце для
Божественного впливу i став не тiльки слухачем, а й виконав-
цем слiв Спасителя. Його власне «я» розчинилось у Христi.
Вiн навчився носити ярмо i тягар Христа.

Iсус докоряв, застерiгав i попереджував Своїх учнiв, але
Йоан та його брати не залишили Його. Вони обрали Iсуса,
незважаючи на Його докори. Зi Свого боку Iсус також не за-
лишав їх, незважаючи на їхнi слабкостi й помилки. Вони до
кiнця продовжували подiляти з Ним випробування, засвоюючи
Його уроки. Оскiльки вони споглядали Христа, то й зазнавали
перетворення.[275]

Апостоли дуже вiдрiзнялись один вiд одного як своїми зви-
чками, так i нахилами. Серед них були митник Левiй- Матвiй,
палкий, безкомпромiсний у своїй ненавистi до Риму Симон Зi-
лот, великодушний запальний Петро, пiдступний Юда, щирий,
але боязкий Хома, повiльний серцем i схильний до сумнiвiв
Филип, честолюбнi простодушнi сини Заведея. Усi вони були
зiбранi разом — кожен зi своїми вадами, успадкованими чи
набутими нахилами до зла. Але у Христi й через Нього вони
мали утворити Божу родину, навчаючись досягати єдностi вiри,
учення i духа. На них чекали випробування, образи, розбiжно-
стi в поглядах, але доки в їхнiх серцях перебував Христос,
доти серед них не могло бути роздiлення. Любов Iсуса навчала
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їх любити один одного. Завдяки урокам Спасителя всi розбi-
жностi мiж ними будуть усунутi й запанує єднiсть думок та
суджень. Христос — центр усього, i чим ближче учнi будуть до
Нього, тим ближчими стануть один до одного.

Закiнчивши повчання, Iсус зiбрав цю невеличку групу учнiв
навколо Себе i, ставши на колiна серед них та поклавши Свої
руки на голови учнiв, молився про їхнє посвячення на святу
справу. Так учнi Господа були рукоположенi на євангельське
служiння.

Як бачимо, Своїми представниками серед людей Христос
обирає не безгрiшних ангелiв, а людських iстот, якi мають такi
ж вади, що й тi, кого вони прагнуть спасати. Христос прийняв
людську природу, аби наблизитися до людей. Божественнiсть
мала потребу в людськiй природi, бо для спасiння свiту необ-
хiдне i божественне, i людське. Бог повинен був втiлитися в
людську природу, щоб людина отримала змогу спiлкуватися з
Божеством. Те саме можна сказати про слуг i посланцiв Хри-
ста. Людина має потребу в силi ззовнi, яка вiдновила б у нiй
Божий образ i зробила здатною виконати Божу роботу. Але це
не означає, що людський фактор не має значення. Коли люди
покладаються на божественну силу, Христос перебуває в їхнiх
серцях вiрою, лише в сполуцi з божественною силою людина
здатна чинити добро.

Той, Хто покликав рибалок iз Галiлеї, закликає людей на
Своє служiння i сьогоднi. Вiн прагне виявити через нас Свою [276]
силу, як зробив це через перших учнiв. Якими б недосконалими
i грiшними ми не були, Господь пропонує нам спiвпрацювати
з Ним, стати Його учнями. Вiн запрошує нас прийняти Боже-
ственне повчання та об’єднатися зо Христом, щоб чинити Божi
дiла.

«Цей скарб ми носимо в глиняних посудинах, щоб велич
сили була Божа, а не наша».6 Ось чому проповiдь Євангелiя
була доручена не ангелам, а недосконалим людям. Так вiдкри-
вається iстина про те, що Божа сила дiє через людськi немочi.
Це дає нам пiдставу сподiватися, що сила, яка допомагає iн-
шим, — таким же слабким, як i ми, — допоможе i нам. А хто
«сам оточений немiччю», той зможе «спiвчувати необiзнаним
i заблудлим».7 Пройшовши через небезпеку, вони пiзнали всi
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труднощi та скорботи цього шляху, а тому покликанi донести
вiстку до тих, хто перебуває у такiй же скрутi. Є ще чимало
душ, обтяжених сумнiвами й немочами, слабких у вiрi й не
здатних збагнути Невидимого, але приятель, якого вони мо-
жуть бачити i котрий приходить до них в Iм’я Христа, може
стати з’єднуючою ланкою; це повною мiрою може змiцнити
їхню вiру в Спасителя.

Ми повиннi стати спiвпрацiвниками небесних ангелiв, пред-
ставляючи свiтовi Iсуса. З нетерпiнням ангели чекають нашої
спiвпрацi з ними, тому що засобом спiлкування з людьми має
стати людина. I коли ми повнiстю вiддаємо себе Христовi,
ангели радiють, що з нашою допомогою зможуть явити Божу
любов.[277]

1Левит 23:40
2Йоан.1:45
3Йоан.6:5-7
4Йоан.14:5-8
5Матв.8:19-20
62Кор.4:7
7Євр.5:2



Роздiл 31. Нагiрна проповiдь

(На пiдставi Євангелiя вiд Матвiя 5; 6; 7 роздiли)

Христос рiдко передавав слова Свого вчення лише учням.
Вiн не обирав Своїми слухачами лише тих, котрi знали шлях
iстини. Його робота полягала в тому, щоб досягти сердець
багатьох, котрi перебували в темрявi й оманi. Вiн викладав
уроки iстини там, де її мiг сприйняти затьмарений невiр’ям
розум. Вiн Сам був Iстиною. Стегна Його були пiдперезанi, а
руки постiйно простягнутi для благословення. Словами пере-
сторог, благань i пiдбадьорень Вiн прагнув пiднести всiх, котрi
приходили до Нього.

Хоч Нагiрна проповiдь була призначена передусiм учням,
вона була проголошена в присутностi багатьох людей. Пiсля
посвячення апостолiв Iсус прийшов з ними на берег моря. На
свiтанку тут вже почали збиратися люди. Крiм натовпу зви-
чайних слухачiв iз галiлейських мiст, приходили люди з Юдеї
i навiть Єрусалима, Переї, Десятимiстя, Iдумеї, що на пiвднi
Юдеї, Тира, Сидона i фiнiкiйських мiст Середземноморського
узбережжя. «Почувши, що Вiн робив, зiбрався до Нього» на-
товп, щоб «послухати Його й зцiлитися вiд своїх недугiв... бо
вiд Нього виходила сила й оздоровляла всiх».1

Вузький берег не мiг умiстити всiх, хто бажав послухати
Його слiв, тому Iсус зiйшов на схил гори. Дiйшовши до виступу,
де народ мiг зручно розмiститися, Вiн сiв на траву; учнi i народ
зробили те ж саме. [278]

Учнi завжди займали мiсце поряд з Iсусом. Люди постiйно
тiснились бiля Нього, i учнi розумiли, що не повиннi загубитись
у натовпi. Вони сiли поряд, щоб не пропустити жодного слова
з Його повчань. Учнi були уважними слухачами i прагнули
зрозумiти iстини, котрi пiзнiше мали сповiстити всiм народам
протягом усiх вiкiв.

271
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Вiдчуваючи, що цього разу слiд сподiватися чогось надзви-
чайного, вони оточили свого Вчителя. Переконанi, що незаба-
ром буде засноване нове царство, i беручи до уваги ранковi
подiї, учнi були впевненi, що саме про це пiде мова. Очiку-
вання охопило i натовп; напруженi обличчя людей видавали
їхнє глибоке зацiкавлення. Вони сидiли на зеленому узгiр’ї в
очiкуваннi настанов божественного Вчителя, а їхнi серця були
сповненi мрiй про майбутню славу. Тут були також книжники
i фарисеї, якi чекали дня, коли запанують над ненависними
римлянами та заволодiють багатством i величчю всесвiтньої
iмперiї. Бiднi селяни й рибалки сподiвалися почути запевнен-
ня в тому, що замiсть бiдних хатин, злиденного харчу, тяжкої
працi та страху перед убозтвом вони одержать наповненi ба-
гатством палаци i зможуть провадити безтурботне життя. Вони
сподiвалися, що замiсть грубого одягу, який служив їм покри-
ттям i вдень, i вночi, Христос дасть їм коштовнi шати їхнiх
завойовникiв. Серця усiх присутнiх трепетали вiд гордовитих
сподiвань, що невдовзi Iзраїль буде вшанований перед усi-
ма народами як вибраний Господом народ, а Єрусалим стане
столицею всесвiтнього царства.

Але Христос зруйнував їхнi надiї на земну велич. У Нагiр-
нiй проповiдi Вiн намагався виправити хибнi погляди Своїх
слухачiв i дати їм правильне розумiння Свого Царства i Свого
характеру. Проте Вiн не вдався до прямої критики помилкових
очiкувань. Вiн бачив жалюгiдне становище людства, зумовлене
грiхом, однак не став вiдкрито вказувати на нього. Те, чого Вiн
навчав, було незрiвнянно прекраснiшим за все, що досi було
вiдомо людям. Не заперечуючи їхнiх уявлень щодо Божого
Царства, Вiн показав, на яких умовах вони можуть увiйти туди;
Iсус дав їм змогу самостiйно дiйти висновку щодо його приро-
ди. Iстини, яких навчав Христос, для нас не менш важливi, нiж[279]
для тих, якi тодi слухали Його. Ми маємо не меншу потребу в
пiзнаннi основних принципiв Божого Царства.

Першими словами, якi виголосив Христос перед народом на
горi, були слова блаженства. Блаженнi тi, сказав Вiн, хто усвi-
домлює свою духовну бiднiсть i вiдчуває потребу у викупленнi.
Євангелiє має бути проповiдуване убогим. Воно вiдкриває-
ться не гордим духом i не тим, хто вважає себе багатим, не
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вiдчуваючи жодної потреби, але смиренним покаяним душам.
Для очищення вiд грiха було вiдкрите лише одне джерело
— джерело для вбогих духом.

Гордi серцем намагаються заробити собi спасiння, але i
наше право на вiчне життя, i наша придатнiсть для Небес
зосередженi у праведностi Христа. Господь нiчого не може
вчинити для вiдновлення людини, доки вона не усвiдомить
власної немочi, не звiльниться вiд усякої самовпевненостi та
не вiддасться Божому керiвництву. Тiльки в такому разi вона
зможе прийняти дар який Бог бажає їй дати. Вiд душi, котра
усвiдомлює свою потребу, нiчого не буде приховане. Така лю-
дина має безперешкодний доступ до Того, у Кому перебуває
вся повнота. «Так бо говорить Всевишнiй, Вiчно живий, i Свя-
тий Його iм’я: „Я живу високо у святинi, та й iз скрушеними
i смиренними духом, щоб оживляти духа смиренних i щоб
оживляти серця скрушених!“»2

«Блаженнi тi, що плачуть, бо вони будуть потiшенi».3 Хри-
стос не має на увазi, що сам по собi плач або смуток має силу
усувати провину грiха. Спаситель не схвалював показного, або
умисного смирення. Плач, про який Вiн говорить, не означає
меланхолiї чи голосiння. Хоча ми й сумуємо з приводу нашої
грiховностi, однак разом з тим повиннi радiти дорогоцiннiй
перевазi бути дiтьми Божими.

Ми не раз засмучуємося через те, що нашi недобрi вчинки
призводять до неприємних наслiдкiв, однак це не є покаяння.
Справжнiй смуток через грiх — наслiдок роботи Святого Духа.
Дух виявляє невдячнiсть серця, котре засмутило Спасителя, i
приводить нас у розкаяннi до пiднiжжя хреста. Кожним нашим
грiхом ми знову наносимо рани Христовi. I коли ми спогля-
даємо Того, Кого прокололи, то шкодуємо й плачемо через [280]
грiхи, якi завдали Йому таких страждань... Саме такий плач
приводить до вiдкинення грiха.

Свiтська людина може вважати такий смуток слабкiстю,
проте насправдi це сила, яка єднає розкаяну душу нерозрив-
ними узами iз Всемогутнiм Богом. Такий смуток свiдчить, що
Божi ангели повертають душi благословення, якi вона втра-
тила внаслiдок запеклостi серця i переступу. Сльози каяття
— це нiщо iнше, як краплi дощу перед тим, як засяє свiтло
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святостi. Такий смуток провiщає радiсть, що стане животвор-
ним джерелом для душi. «Визнай лише провину свою, бо ти
була невiрна Господевi, Боговi твоєму». «Не покажу Я Свого
обличчя у гнiвi, бо Я милосердний»4, говорить Господь. Щоб
«звеселити засмучених Сiону, Вiн призначив замiсть попелу
вiнець, єлей радостi — замiсть жалобної одежi, хвалу — замiсть
пригнiченого духу».5

Є втiха i для засмучених через випробування й печалi. Гiр-
кота смутку i приниження — це краще, нiж потурання грiху.
Через страждання Бог вiдкриває нам слабкостi нашого хара-
ктеру, щоб Його благодаттю ми могли перемогти власнi вади.
Вiдкриваючи перед нами те, чого досi ми самi про себе не
знали, Бог випробовує нас: чи приймемо Його докiр i пораду?
Зустрiвшись iз випробовуванням, ми не повиннi дратуватися i
скаржитися, обурюватися i випускати руку Христа. Нам треба
упокорити свою душу перед Богом. Дороги Господнi не зро-
зумiлi для тих, хто бажає бачити все лише в приємному для
себе свiтлi. Для нашої людської природи такi шляхи здаються
похмурими i безрадiсними. Але Божi дороги — це дороги мило-
стi, i закiнчуються вони спасiнням. Iлля не усвiдомлював, що
робить, коли в пустелi просив собi смертi. Милосердний Бог не
виконав його прохання. Iлля ще мав здiйснити велику справу;
коли ж його праця закiнчиться, вiн не повинен був загинути в
розчаруваннi й самотностi. Йому не судилося перетворитися
на земний порох, але пiднестись у славi в супроводi небесних
колiсниць до вишнього Престолу.

Бог промовляє до засмучених: «Я бачив дороги його. Я
вилiкую його, буду його водити, дам знову мою втiху йому, а
також усiм, що сумують iз ним». «Я оберну печаль їхню на
радiсть, потiшу, i звеселю в їхнiй печалi».6[281]

«Блаженнi лагiднi».7 Труднощi, якi зустрiчаються нам, зна-
чно легше долає той, хто володiє лагiднiстю Христа. Якщо нам
притаманна покiрливiсть нашого Господа, то ми зможемо пiд-
нятися над зневагами, несподiваними невдачами, щоденними
неприємностями, i вони перестануть затьмарювати наш дух.
Найбiльшим доказом благородства християнина є самовлада-
ння. Якщо людина, зазнаючи образ чи жорстокого ставлення,
втрачає спокiй i довiру, вона позбавляє Бога права явити в нiй
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досконалiсть характеру Господа. Смирення серця — це сила,
яка дає перемогу Христовим послiдовникам, це ознака їхнього
зв’язку з Небом.

«Бо хоч Господь високо, покiрного Вiн бачить».8 Бог з
нiжнiстю дивиться на тих, котрi виявляють Христовий дух по-
кори й лагiдностi. Свiт може дивитися на них з погордою, але
в Божих очах вони дорогоцiннi. Не тiльки мудрi, видатнi Й до-
брочиннi, не тiльки працелюбнi, горливi й енергiйнi отримають
«перепустку» до Небесного Царства. Нi! Убогi духом, котрi
прагнуть постiйно бути зо Христом, покiрнi серцем, найбiльше
бажання котрих — чинити Божу волю, — увiйдуть до Небесного
Царства. Вони будуть серед тих, якi обмили й вибiлили свiй
одяг у кровi Агнця. «Тому вони перебувають перед Божим
престолом i служать Йому вдень i вночi в Його храмi. А Той,
Хто сидить на престолi, буде жити з ними».9

«Блаженнi голоднi й спрагненi праведностi».10 Почуття вла-
сної негiдностi робить серце голодним i спраглим праведностi,
i таке бажання не залишиться незадовiльненим. Тi, у чиїх сер-
цях є мiсце для Iсуса, вiдчують Його любов. Усi, хто бажає
уподiбнитися характером до Бога, будуть задоволенi.

Дух Святий нiколи не залишить без допомоги душу, котра
споглядає Iсуса. Вiн «бере» вiд Христа i передає цiй душi.
Якщо погляд постiйно звернений на Христа, дiя Духа продов-
жується доти, доки в душi не вiдобразиться Його образ. Чиста
любов розширить душу, зробить її здатною досягати нових
вершин, поглибить пiзнання небесних iстин, сповнить усiєю
повнотою. «Блаженнi голоднi й спрагненi праведностi, бо вони
наситяться».9

Милосерднi будуть помилуванi, а чистi серцем побачать
Бога. Усяка нечиста думка опоганює душу, послаблює моральнi [282]
засади i зводить нанiвець вплив Святого Духа. Вона затьмарює
духовний зiр, так що людина не здатна бачити Бога. Господь
може простити грiшника, якщо вiн покається i, дiйсно, робить
це, однак навiть прощена душа залишається заплямованою.
Хто прагне пiзнати духовну iстину, той повинен залишити
нечистоту думок i мови.

Але Христос мав на думцi не лише свободу вiд нечисто-
ти, не тiльки звiльнення вiд обрядового опоганення, якого так
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старанно уникали юдеї. Егоїзм перешкоджає баченню Бога.
Егоїстичний дух судить про Бога як про подiбного собi. Доки
ми не зречемося його, доти не зможемо зрозумiти Того, Хто є
Любов. Тiльки безкорислива, покiрна, довiрлива людина поба-
чить Бога — милосердного i милостивого, довготерпеливого i
многомилостивого та праведного (див. Вих.34:6).

«Блаженнi миротворцi».11 Христовий мир є плодом iстини.
Це гармонiя з Богом. Свiт ворогує з Божим Законом; грiшники
ворогують зi своїм Творцем i, як наслiдок, — ворогують мiж
собою. Але псалмист сказав: «Мир великий у тих, хто любить
Закон Твiй, — вони не спiткнуться».12 Люди не можуть творити
мир. Людськi плани очищення й пiднесення окремих осiб або
суспiльства в цiлому не спроможнi створити мир, оскiльки во-
ни не в змозi зворушити серце. Єдина сила, здатна створити i
назавжди зберегти справжнiй мир, — це благодать Христа. Коли
вона увiйде в серце, тодi усуне лихi пристрастi, якi призводять
до суперечок i незгод. «На мiсцi тернини виросте кипарис, а за-
мiсть кропиви — з’явиться мирт», а пустеля життям «радiтиме,
i зацвiте, мов троянда».13

Люди дивувалися цьому вченню, яке так вiдрiзнялося вiд
приписiв i життя фарисеїв. Народ звик думати, що щастя по-
лягає у володiннi багатствами свiту, у славi й похвалi людей.
Приємно, коли тебе кличуть «раввi» та вихваляють як мудрого
i побожного, коли всi твої чесноти виставленi напоказ. Саме це
вважалося вершиною щастя. Однак у присутностi величезного
натовпу Iсус проголосив, що земне багатство i свiтська слава
стануть єдиною нагородою таких людей. Вiн говорив упевнено.
Його слова звучали переконливо. Охоплений почуттям страху,
народ замовк. Вони дивились одне на одного iз сумнiвом. Якщо
вчення цього Чоловiка iстинне, то хто з них зможе спастися?[283]
Чимало з них були переконанi, що цей чудовий Учитель керо-
ваний Божим Духом i висловленi Ним думки — божественного
походження.

Пiсля того, як Iсус з’ясував, у чому полягає справжнє щастя
i як його можна досягнути, Вiн докладно виклав обов’язки Сво-
їх учнiв як обраних Богом учителiв, котрi повиннi вести iнших
шляхом праведностi та вiчного життя. Господь знав, що їм до-
ведеться зазнавати розчарувань i зневiри, що вони зустрiнуться
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з рiшучим опором та зневагою, а їхнi свiдчення будуть вiдки-
нутi. Вiн добре знав, що, виконуючи своє служiння, цi покiрнi
люди, котрi так уважно слухають Його слова, зноситимуть на-
клепи, тортури, ув’язнення i навiть смерть. Iсус продовжував:
«Блаженнi переслiдуванi за правду, бо їхнє Царство Небесне.
Блаженнi ви, коли будуть вас зневажати та переслiдувати, i
наговорюватимуть на вас усяке лукаве [слово], обмовляючи
вас за Мене. Радiйте й веселiться, бо велика нагорода ваша на
небесах, адже так само переслiдували пророкiв, якi були перед
вами».14

Свiт любить грiх i ненавидить праведнiсть, у цьому поляга-
ла причина його ворожого ставлення до Iсуса. Усi, хто вiдкидає
Його безмежну любов, уважатимуть християнство перешко-
дою. Христове свiтло проганяє темряву, яка приховує їхнi грiхи,
воно вказує на необхiднiсть змiн. Люди, котрi пiдкоряються
впливовi Святого Духа, починають боротися iз самими собою,
у той час як iншi, що прилiпилися до грiха, провадять боротьбу
з iстиною та її представниками.

Таким чином, розгортається боротьба, i послiдовникiв Хри-
ста звинувачують як заколотникiв. Однак саме їхня єднiсть iз
Богом викликає ворожiсть свiту. Вони несуть на собi ганьбу
Христа. Вони ступають на шлях, яким iшли найблагороднiшi
люди Землi. Вони повиннi зустрiчати гонiння не зi смутком, а
з радiстю. Кожне вогняне випробовування — це засiб, який Бог
використовує для їхнього очищення. Кожне випробовування
робить їх придатними для спiвпрацi з Ним. Будь-яка протидiя
вiдiграє свою роль у великiй боротьбi за праведнiсть, збiльшу-
ючи радiсть остаточної перемоги. Пам’ятаючи це, вони волiють
з радiстю прийняти випробовування своєї вiри i терпiння, анiж
уникати його як чогось страшного. Бажаючи виконати свiй [284]
обов’язок перед свiтом i отримати Боже схвалення, Його слу-
ги повиннi виконувати кожний свiй обов’язок без страху або
бажання заслужити похвалу людей.

«Ви — сiль землi»15 — сказав Iсус. Не уникайте свiту, щоб
уберегтися вiд переслiдувань. Ви повиннi залишатися серед
людей, аби Божественна любов, подiбно до солi, зберiгала свiт
вiд розкладання.
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Серця, котрi вiдгукнуться на вплив Святого Духа, стануть
каналами, через якi виливатимуться Божi благословення. Якби
iз землi були забранi тi, хто служить Боговi, якби Його Дух
покинув людей, тодi внаслiдок панування сатани наш свiт був
би приречений на спустошення й загибель. Беззаконники не
знають, що благословеннями цього життя вони зобов’язанi
присутностi у свiтi Божих дiтей, яких вони зневажають i при-
гноблюють. Але якщо християни є такими лише за назвою, то
вони подiбнi до солi, котра втратила свої властивостi. Вони не
справляють доброго впливу на свiт. Неправильно представляю-
чи Бога, вони гiршi за невiруючих.

«Ви — свiтло для свiту».16 Юдеї вважали спасiння привi-
леєм лише своєї нацiї, але Христос показав їм, що спасiння
подiбне до сонячного свiтла. Воно належить усьому свiтовi.
Бiблiйну релiгiю не можна обмежити палiтурками книги чи
стiнами церковної споруди. Її не можна лише час вiд часу ви-
ймати для власних потреб, а потiм знову дбайливо ховати. Вiра
повинна освячувати щоденне життя, виявлятись у всiх наших
справах i людських стосунках.

Справжнiй характер неможливо сформувати окремо вiд
людини, вiн випромiнюється зсередини. Якщо ми бажаємо
спрямовувати iнших на дорогу праведностi, то принципи цiєї
праведностi передусiм повиннi зберiгатися в нашому серцi.
Визнання вiри — це тiльки теорiя релiгiї, але слово iстини
повинно пiдтверджуватися практичним благочестям. Послiдов-
не життя, духовнi розмови, непохитна чеснiсть, дух активної
доброчинностi i практична побожнiсть — ось засоби передачi
свiтла свiтовi.

Iсус не заглиблювався в деталi Закону, але й не створював у
Своїх слухачiв враження, нiби прийшов скасувати його вимоги[285]
Христос знав, що шпигуни готовi були вхопитися за будь-яке
слово, аби потiм використати його для своїх цiлей. Вiн знав
упередження багатьох Своїх слухачiв i тому не сказав нiчого,
що могло б похитнути їхню вiру в релiгiю i постанови, пере-
данi їм через Мойсея. Сам Христос дав їм як моральний, так
i церемонiальний закони. Вiн не прийшов руйнувати довiру
до власних постанов. Саме через Свою велику повагу до За-
кону i Пророкiв Iсус намагався зруйнувати стiну традицiй, що
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оточувала юдеїв. Вiдкидаючи їхнi помилковi тлумачення Зако-
ну, Вiн старанно оберiгав Своїх учнiв вiд порушення життєво
важливих iстин, доручених євреям.

Фарисеї пишалися своїм послухом Законовi, але так мало
знали про його практичне застосування у щоденному життi, що
слова Спасителя пролунали для них як єресь. Коли Вiн вимiтав
смiття, пiд котрим була похована iстина, їм здавалося, що Вiн
усуває саму iстину. Вони шепотiли один одному, що Вiн iгнорує
Закон. Прочитавши їхнi думки, Iсус вiдповiв: «Не думайте,
що Я прийшов вiдмiнити Закон або Пророкiв. Я не прийшов
вiдмiнити, але сповнити».17 Цими словами Iсус спростовує
звинувачення фарисеїв. Його мiсiя у свiтi полягала в тому, щоб
вiдстоювати святi вимоги того Закону, у порушеннi якого Його
звинувачували. Якби Божий Закон можна було скасувати або
змiнити, тодi Христовi не треба було б страждати за наслiдки
наших переступiв. Вiн прийшов пояснити ставлення Закону
до людини i на прикладi власного життя виявити послух його
Заповiдям.

Бог дав нам Свої святi Постанови, бо любить людський
рiд. Щоб захистити нас вiд наслiдкiв непослуху, Вiн вiдкриває
принципи праведностi. Закон — це вираз думки Бога. Коли
ми приймаємо його в Христi, вiн стає нашою думкою. Закон
пiдносить нас над плотськими бажаннями i нахилами, над
спокусами, якi ведуть до грiха. Бог бажає нам щастя, тому i дав
нам Заповiдi Закону, аби через дотримання їх ми мали радiсть.
Коли при народженнi Христа ангели спiвали: «Слава Боговi на
висотi, а на землi — мир в людях доброї волi!»,18 вони звiщали
принципи Закону, який Вiн прийшов звеличити i прославити. [286]

Проголошуючи з гори Сiнай Свiй Закон, Бог явив людям
святiсть Свого характеру, щоб вони могли побачити власну
грiховнiсть. Закон був даний, щоб переконати людей у їхнiх
грiхах та вiдкрити потребу в Спасителi. Це вiдбувається тодi,
коли принципи Закону прищепленi в серцi Святим Духом. Ця
робота виконується i нинi. Принципи Закону розкриваються
у життi Христа. Коли Святий Дух торкається серця i свiтло
Христа вiдкриває людям потребу в очищеннi Його кров’ю i
виправданнi Його праведнiстю, тодi Закон стає засобом, що
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приводить нас до Христа, щоб ми були виправданi вiрою.
«Господнiй Закон досконалий, — вiн змiцнює душу».19

«...Доки будуть iснувати небо й земля, — сказав Iсус, —
жодна йота, жодна риска iз Закону не зникне — усе збудеть-
ся».20 Сонце, що свiтить у небi, земля, на якiй ви живете,

— це Божi свiдки, що пiдтверджують незмiннiсть i вiчнiсть
Його Закону. Та хоч би вони й минулися, Божественнi Заповiдi
залишаться. «Швидше небо й земля проминуть, нiж пропаде
хоч одна риска iз Закону».21 Прообрази, котрi вказували на
Iсуса як Агнця Божого, скасованi Його смертю, але Заповiдi
Десятислiв’я залишаються такими ж незмiнними, як i Божий
престол.

«Закон святий», а тому будь-яке вiдхилення вiд нього є
злом. Хто не дотримується Божих Заповiдей i навчає цього
iнших, тi засудженi Христом. Своїм життям послуху Спаситель
пiдтвердив вимоги Закону. Вiн довiв, що люди в змозi дотри-
муватися Закону, i виявив досконалiсть характеру, якої можна
досягти через послух. Усi, котрi слухнянi, як Вiн, свiдчать,
що «Заповiдь — свята, праведна та добра».22 навпаки, кожен
порушник Божих Заповiдей пiдтверджує думку сатани, нiбито
Закон несправедливий i тому його неможливо виконати. Отже,
такi люди пiдтримують обман великого ворога i зневажають
Бога. Вони стають дiтьми лукавого, який першим повстав про-
ти Божого Закону. Прийняти їх на Небеса — означало б знову
посiяти там насiння незгоди й бунту та поставити пiд загрозу
добробут Всесвiту. Жодна людина, котра свiдомо iгнорує хоча
б одну Заповiдь Закону, не увiйде до Небесного Царства.[287]

Рабини вважали, що «перепусткою» на Небеса є їхня пра-
веднiсть, але Iсус наголосив на безпiдставностi таких надiй.
Праведнiсть фарисеїв — це виконання обрядiв i теоретичне
знання iстини. Рабини вважали себе святими через дотрима-
ння Закону власними зусиллями, але своїми вчинками вони
вiдокремили релiгiю вiд праведностi. Хоч вони скрупульозно
виконували ритуали, їхнє життя було аморальним i зiпсованим.
Зi своєю так званою праведнiстю вони нiколи не ввiйдуть до
Небесного Царства.

За часiв Христа найбiльшою помилкою людей було пе-
реконання, що звичайна згода з iстиною уже є праведнiстю.
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Однак досвiд показує, що для спасiння душi теоретичного
пiзнання iстини недостатньо. Воно не приносить плодiв пра-
ведностi Ревне ставлення до так званої богословської iстини
часто супроводжується ненавистю до iстини, втiленої в жит-
тя. Найбiльш похмурi сторiнки iсторiї ряснiють записами про
злочини, учиненi релiгiйними фанатиками. Фарисеї вважали
себе дiтьми Авраама i вихвалялися отриманими вiд Бога про-
роцтвами, але цi переваги не уберегли їх вiд егоїзму, злоби,
зажерливостi й найпiдступнiшого лицемiрства. Вони вважали
себе найбiльш побожними людьми на свiтi, але їхня так звана
ортодоксальнiсть призвела до того, що вони розiп’яли Господа
слави.

Така ж небезпека iснує й нинi. Чимало людей вважають
себе християнами лише тому, що дотримуються певних бо-
гословських догм. Але вони не втiлюють iстини в практичне
ЖИТТЯ. Вони не повiрили В неї I не полюбили її, тому Й не
отримали сили та благодатi, котрi приходять через освячення
iстиною. Люди можуть визнавати вiру в iстину, але якщо це
не робить їх щирими, добрими, терплячими, вибачливими i
духовними, така вiра буде прокляттям для них, а через них
— прокляттям для свiту.

Праведнiсть, якої навчав Христос, — це узгодження серця
i життя з явленою Божою волею. Грiшнi люди можуть стати
праведними, але за умови, що вони вiрять в Бога i зберiгають
живий зв’язок iз Ним. У такому разi справжнє благочестя
пiднесе думки й ушляхетнить життя. Тодi зовнiшнi форми
релiгiї перебуватимуть у гармонiї з внутрiшньою чистотою
християнина, а обряди, що складають частину служiння Боговi, [288]
не будуть беззмiстовними, як у лицемiрних фарисеїв.

Iсус розглядає кожну Заповiдь зокрема, пояснює глибину
й широту її вимог. Не змiнюючи навiть однiєї риски Закону,
Вiн показує важливiсть принципiв, закладених у Заповiдях, i
викриває фатальнiсть зовнiшнього послуху юдеїв. Вiн говорить,
що лиха думка або хтивий погляд уже є порушенням Божого
Закону. Кожен, хто бере участь у найменшiй несправедливостi,
порушує Закон i морально деградує. Убивство зароджується
спочатку в думках. Хто носить у своєму серцi ненависть, той
ступає на дорогу вбивцi, i його жертви огиднi для Бога.
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Юдеї плекали дух помсти. У своїй ненавистi до Риму вони
вдавалися до погроз i цим приносили радiсть сатанi, бо виявля-
ли його дух. Так вони готувалися до страшних учинкiв, до яких
вiн їх провадив. У релiгiйному життi фарисеїв не було нiчого,
що спонукувало б язичникiв до благочестя. Iсус радив їм не
обманюватися думкою про повстання проти своїх гнобителiв i
не плекати в серцi бажання помститися кривдникам.

Щоправда, iснує обурення, яке може бути виправданим,
навiть у послiдовникiв Христа. Коли вони бачать, як знева-
жається Бог i ганьбиться Його служiння або пригноблюються
невиннi, їхню душу наповнює праведне обурення. Такий гнiв
душi, чутливої до моральних норм, не є грiхом. Але той, хто
дозволяє собi обурюватися чи гнiватися з будь-якого приводу,
вiдкриває своє серце сатанi. Якщо ми бажаємо бути в гармонiї
з Небесами, гiркота i ворожнеча повиннi бути усунутi з душi.

Але Спаситель iде ще далi. Вiн говорить: «Отже, якщо при-
несеш свiй дар до жертовника i там пригадаєш, що твiй брат
мас щось проти тебе, лиши там свiй дар перед жертовником;
пiди спершу помирися зi своїм братом, а тодi вже приходь i
принось свiй дар».23 Чимало людей ревнi в релiгiйному слу-
жiннi, тодi як помiж ними та їхнiми братами iснують непо-
розумiння, якi потрiбно було б усунути. Бог вимагає вiд них
зробити все можливе для вiдновлення згоди. Поки вони цього
не вчинять, Бог не може прийняти їхнього служiння. Обов’язки
християнина щодо цього визначенi досить ясно.[289]

Бог зливає Свої благословення на всiх. Вiн «Своєму сон-
цю велить сходити над злими i над добрими та посилає дощ
на праведних i на неправедних». «Вiн є добрий i до невдя-
чних, i до злих».24 Бог закликає нас бути подiбними до Нього.
«...[Благословляйте тих, котрi проклинають вас, — говорить
Iсус, — робiть добро тим, що ненавидять вас,] ...щоб бути вам
синами вашого Отця, що на Небi».25 Це принципи Закону, якi
є джерелом життя.

Божий iдеал щодо Його дiтей перевершує найвищi уявлен-
ня людського розуму. «Будьте досконалi, як досконалий Отець
ваш Небесний».26 Це повелiння є одночасно й обiтницею. План
спасiння передбачає наше цiлковите звiльнення з-пiд влади
сатани. Христос оберiгає вiд грiха душу, яка кається. Вiн при-
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йшов зруйнувати дiла диявола i дбає, щоб Святий Дух був з
кожною покаяною душею й оберiгав її вiд грiха.

Не можна виправдовувати лихий учинок дiяльнiстю споку-
сника. Сатана тiшиться, коли так званi послiдовники Христа
виправдовують свою недосконалiсть. Такi виправдання при-
водять до грiха. Грiховi немає виправдання. Побожнiсть, хри-
стоподiбне життя доступнi кожнiй покаянiй вiруючiй Божiй
дитинi.

Iдеал християнського характеру — уподiбнитися до Христа.
Як Син Людський був досконалим у Своєму життi, так i Його
послiдовники мають бути досконалими у своєму. Iсус у всьому
був подiбний до Своїх братiв. Вiн мав таке ж тiло, як i ми;
вiдчував голод, спрагу i втому. Вiн пiдтримував Свої фiзичнi
сили їжею i сном. Вiн роздiлив долю людини i в той же час був
непорочним Божим Сином. Вiн був Богом у тiлi. Його характер
повинен стати нашим характером. Про тих, хто вiрує в Нього,
Господь говорить: «Оселюся в них i ходитиму, i буду їхнiм
Богом, а вони будуть Моїм народом!».27

Христос — це сходи, якi бачив Якiв. Вони спиралися на
землю, а верхньою частиною сягали небесних ворiт — порога
слави. Якби у цих сходах бракувало хоча б одного щабля i вони
не торкалися землi, то ми загинули б. Але Христос досягає нас,
де б ми не були. Вiн прийняв нашу природу i перемiг, щоб ми,
прийнявши Його природу, також могли перемагати. [290]

«У подобi грiховного тiла».28 Вiн жив безгрiшним життям.
Нинi Своєю божественнiстю Вiн досягає небесного престолу,
а Своєю людською природою — нас. Вiн запрошує нас вiрою в
Нього досягати слави Божого характеру. Тому ми повиннi бути
досконалими, як «досконалий Отець наш Небесний» .26

Iсус пояснив, у чому полягає праведнiсть, i вказав на Бога
як на її Джерело. Тепер Вiн звертається до практичних обов’яз-
кiв. Здiйснюючи милостиню, молитву чи пiст, ми не повиннi
робити нiчого такого, що привертало б увагу до нас особисто
або викликало похвалу. Будьте щирими, допомагаючи бiдним i
стражденним. У молитвi нехай душа спiлкується з Богом. Пiд
час посту не ходiть з похиленою головою та сповненим его-
їстичних думок серцем. Серце фарисея — це неродючий грунт,
в якому не проросте жодного насiння божественного життя.
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Лише той, хто повнiстю пiдкоряється Боговi, служить Йому
найкращим чином. Через спiлкування з Богом люди стають
Його спiвпрацiвниками, являючи Його характер iншим.

Служiння вiд щирого серця має велику нагороду. «Отець,
що бачить таємне, вiддасть тобi [явно]». Якщо живемо по
благодатi Христа, ми удосконалюємося. Душi повертається її
первiсна краса, з’являються христоподiбнi риси характеру i
починає сяяти Божий образ. На обличчях чоловiкiв i жiнок,
котрi йдуть дорогою Божою i працюють з Ним, вiдбивається
небесний мир. Вони оточенi небесною атмосферою. Для цих
душ Царство Боже вже розпочалося. Вони сповненi радiстю
Христа — радiстю вiд усвiдомлення того, що є благословенням
для людей та удостоєнi честi бути прийнятими на служiння
Господевi. їм довiрено виконання роботи в Його iм’я.

«Нiхто не може двом панам служити».29 Ми не можемо
служити Боговi з роздвоєним серцем. Бiблiйну релiгiю не мо-
жна ставити в один ряд з багатьма iншими факторами; її вплив
повинен бути найбiльшим, усеохоплюючим, усепереможним.
Вона не повинна уподiбнюватися до мазкiв фарби, безладно
нанесених на полотно, а має наповнити все життя, як фарба
просочує повнiстю занурене в неї полотно, аби кожна нитка
тканини набрала iнтенсивного стiйкого кольору.[291]

«Якщо твоє око буде чисте, усе твоє тiло буде свiтле, а коли
твоє око буде лукаве, то й усе твоє тiло буде темне».30 Чистота
i цiлеспрямованiсть — умови прийняття свiтла вiд Бога. Хто
бажає пiзнати iстину, повинен бути готовим прийняти все, що
це свiтло вiдкриває. Вiн не може йти на компромiс iз оманою.
Вагання i нерiшучiсть щодо iстини означають обрання темряви
сатанинського обману.

Свiтська розсудливiсть i непохитнi принципи праведностi
не переходять одне до iншого як кольори веселки. Вiчний Бог
проклав мiж ними чiтку межу. Подiбнiсть до Христа настiль-
ки вiдрiзняється вiд подiбностi до сатани, наскiльки полудень
— вiд опiвночi. Лише тi, котрi живуть життям Христа, є Його
спiвпрацiвниками. Якщо в душi викохується хоча б один грiх,
якщо в життi зберiгається хоча б одна погана звичка, тодi зане-
чищується все єство. Людина стає знаряддям неправедностi.
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Усi, хто обрав служiння Боговi, повиннi довiритися Його
опiцi. Христос указав на небесних птахiв, на польовi квiти i
закликав Своїх слухачiв розмiрковувати над Божим творiнням.
«Хiба ви не цiннiшi вiд них?».31 Мiра Божественної уваги до
будь-якої iстоти вiдповiдає її мiсцю в iєрархiї буття. Провидiння
опiкується маленьким сiрим горобцем. Польовi квiти, трава,
яка килимом вкриває землю, також оточенi увагою й турботою
нашого Небесного Отця. Великий Митець не забув про лiлiю,
створивши її настiльки прекрасною, що вона перевершує славу
Соломона. Наскiльки ж бiльше Вiн пiклується про людину, яка
є образом i славою Божою! Вiн бажає бачити у Своїх дiтях
характер, подiбний до Його характеру. Як сонячне промiння
надає квiтам прекрасних барв i вiдтiнкiв, так i Бог дає душi
красу Свого характеру.

Усi, хто обирає Христове царство любовi, праведностi й
миру, хто ставить понад усе Його iнтереси, перебувають у
зв’язку з вищим свiтом. Їм належить усяке благословення,
в якому вони мають потребу в цьому життi. У книзi Божого
Провидiння — Книзi Життя — кожному з нас вiдведена сторiнка,
на якiй зазначенi всi подробицi нашого життя, навiть кiлькiсть
волосин на нашiй головi. Господь нiколи не забуває про Своїх
дiтей. [292]

«Отож, не журiться про завтрашнiй день».32 Ми повиннi
прямувати за Христом з дня на день. Бог не дає допомоги
на завтрашнiй день. Вiн не вiдкриває Своїм дiтям усi шляхи
їхнього життя вiдразу, щоб вони не розгубилися. Небесний
Отець говорить їм стiльки, скiльки вони можуть запам’ятати
i виконати. Сила i мудрiсть даються лише для сьогоднiшнiх
потреб.

«Коли ж кому з вас бракує мудростi [на сьогоднi], — хай
просить у Бога, Який дає всiм щедро i не докоряє; тож буде
йому дано».33

«Не судiть, щоб i вас не судили».34 Не вважайте себе кра-
щими за iнших i не ставайте їхнiми суддями. Оскiльки ви не
можете знати мотивiв вчинкiв людей, то не маєте права їх суди-
ти. Критикуючи iнших, ви виносите вирок собi, бо виявляєте
себе спiльниками сатани — обвинувача братiв наших. Господь
говорить: «Випробовуйте себе самих, чи перебуваєте ви у вiрi,
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пiзнавайте себе». Саме так ми повиннi дiяти. «Бо якби ми
самих себе судили, то нас би не судили».35

Добре дерево приносить добрi плоди. Якщо плiд несмачний
i нiчого не вартий, то вважається поганим дерево. Так i плоди
життя свiдчать про стан серця i досконалiсть чи недосконалiсть
характеру. Добрими вчинками неможливо купити спасiння, але
вони виявляють вiру, яка керується любов’ю й очищає душу.
I хоч вiчна нагорода не дається за нашi заслуги, однак ми
отримуємо її вiдповiдно до працi, виконаної через благодать
Христа.

Так Христос виклав принципи Свого Царства — величнi
правила життя. Щоб закарбувати це повчання, Вiн наводить
iлюстрацiї. Не досить, — сказав Господь, — слухати Моїх слiв.
Ви повиннi через послух зробити їх пiдвалиною свого хара-
ктеру. Людське «я» — нiщо iнше, як сипучий пiсок. Якщо ви
будуєте свiй дiм на людських теорiях i вигадках, вiн рано чи
пiзно впаде. Його зруйнують вiтер спокус i буря випробувань.
Але принципи, якi Я дав вам, стоятимуть вiчно. Приймiть Мене
i будуйте на Моїх словах.

«Отже, кожний, хто слухає цi Мої слова та виконує їх, буде
подiбний до чоловiка розумного, що збудував свiй дiм на скелi;
i линув дощ, i ринули рiки, i знялися вiтри й обрушилися на
той дiм, та вiн не впав, бо був заснований на скелi».36[293]

[294] 1Марк.3:8; Луки 6:17-19
2Iсаї 57:15
3Матв.5:4
4Єрем.3:13,12
5Iсаї 61:3
6Iсаї 57:18; Єрем.31:13
7Матв.5:5
8Псал.138:6
9Об’явл.7:15

10Матв.5:6
9Об’явл.7:15

11Матв.5:9
12Псал. 119:165
13Iсаї 55:13; 35:1
14Матв.5:10-12
15Матв.5:13
16Матв.5:14
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17Матв.5:17
18Луки 2:14
19Псал. 19:8
20Матв.5:18
21Луки 16:17
22Римл.7:12
23Матв.5:23-24
24Луки 6:35
25Матв.5:44-45
26Матв.5:48
272Кор.6:16
28Римл.8:3
26Матв.5:48
29Матв.6:24
30Матв.6:22-23
31Матв.6:26
32Матв.6:34
33Якова 1:5
34Матв.7:1
352Кор.13:5; 1Кор.11:31
36Матв.7:24-25



Роздiл 32. Сотник

(На пiдставi Євангелiй вiд Матвiя 8:5-13; Луки 7:1-17)

Христос сказав до придворного, сина якого зцiлив: «Якщо
не побачите ознак i чудес, не повiрите!».1 Вiн був засмучений,
що Його народ вимагав доказiв Його месiанства. Знову й знову
Вiн дивувався їхньому невiр’ю. У той же час Його вразила вiра
сотника, який прийшов до Нього. Сотник не сумнiвався в силi
Спасителя. Вiн навiть не просив, щоб Iсус вiдвiдав його дiм
особисто i вчинив там чудо. «Тiльки скажи слово, — сказав вiн,
— i мiй слуга видужає».2

Слуга сотника, уражений паралiчем, лежав при смертi. У
римлян слуги були рабами, яких продавали i купували на ринку
i з якими жорстоко поводилися, але сотник любив свого слугу
i бажав його одужання. Вiн вiрив, що Iсус може зцiлити його.
Вiн ранiше не бачив Спасителя, але чутки про Нього надиха-
ли його вiру. Незважаючи на формалiзм юдеїв, цей римлянин
був переконаний, що їхня релiгiя стоїть вище за його вiрува-
ння. Сотник уже подолав бар’єри нацiональних упереджень
i ненавистi, котрi роздiляли переможцiв i переможених. Вiн
з повагою ставився до служiння Боговi i доброзичливо — до
юдеїв, якi Йому поклонялися. У вченнi Христа вiн знайшов
те, чого потребувала його душа. Усе його єство вiдгукнулося
на слова Спасителя. Але вiн вважав себе негiдним постати
перед Iсусом i тому звернувся до юдейських старiйшин, аби тi
попросили зцiлити його слугу. Сотник гадав, що вони знайомi[295]
з великим Учителем i знають, як звернутися до Нього, щоб
викликати Його прихильнiсть.

Коли Iсус увiйшов до Капернаума, Його зустрiла група ста-
рiйшин, якi повiдомили про бажання сотника. Вони намагалися
переконати Його, говорячи: «Вiн гiдний того, щоб Ти йому це
зробив, бо любить наш народ i синагогу нам збудував».3
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Iсус негайно вирушив до оселi сотника, але через натовп,
який тiснив Його, просувався дуже повiльно. Вiстка про набли-
ження Iсуса випередила Його, i сотник, не вiрячи собi, послав
сказати Iсусовi: «Господи, не трудися, бо я не достойний, щоб
Ти зайшов пiд мiй дах».3 Але Спаситель iшов далi, i сотник,
наважившись нарештi наблизитися до Нього, закiнчив свою
думку: «Тому я не вважав себе гiдним прийти до Тебе. Але
скажи слово — i видужає мiй слуга. Бо i я людина пiдвладна, i
воїнiв маю пiдлеглих; кажу одному: Iди, — i вiн iде; а iншому:
Прийди, — i вiн приходить; а рабовi своєму: Зроби це, — i вiн
робить».3 Цi слова означали: як я — представник римської вла-
ди, i мої воїни визнають мiй авторитет, так i Ти представляєш
владу Вiчного Бога; усе твориво слухається Твого слова. Ти
можеш наказати хворобi вiдiйти, i вона послухає Тебе. Ти мо-
жеш прикликати Своїх небесних посланцiв, i вони принесуть
зцiлення. Промов лишень слово — i мiй слуга одужає.

«А Iсус, коли почув, здивувався i сказав тим, що за Ним
iшли: Запевняю вас: нi в кого в Iзраїлi не знайшов Я стiльки
вiри... А сотниковi Iсус сказав: Iди, хай буде тобi так, як ти
повiрив. I одужав його слуга тiєї ж митi».3

Юдейськi старiйшини, якi просили Христа за сотника, по-
казали, наскiльки вони були далекими вiд духу Євангелiя. Цi
люди не розумiли, що лише наша велика потреба дає нам пра-
во на Божу прихильнiсть. Переконанi у власнiй праведностi,
вони просили за сотника на пiдставi його добрих учинкiв: вiн
«...любить наш народ».3 Але сотник про себе сказав: «Я недо-
стойний...» Благодать Христа торкнулась його серця. Вiн бачив
свою негiднiсть, однак не боявся попросити допомоги. Вiн
не покладався на власну досконалiсть, його аргументом була
велика потреба. Побачивши справжнiй характер Христа, вiн з
вiрою вхопився за Нього. Сотник повiрив у Нього не тiльки як [296]
у Чудотворця, а й Друга та Спасителя людства.

Таким же чином до Христа може прийти кожний грiшник.
«Вiн нас спас не з причини праведних учинкiв, якi ми вчинили,
але зi Своєї милостi».4 Коли сатана каже тобi, що ти грiшник
i не можеш сподiватися на Божi благословення, скажи йому,
що Христос прийшов у свiт спасати грiшникiв. Ми не маємо
нiчого, чим могли б похвалитися перед Богом; єдине, на що
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можемо посилатися, — це наш вкрай безпомiчний стан; лише в
такому разi виникне потреба в Його викупнiй силi. Коли пере-
станемо покладатися на власнi сили, тодi зможемо дивитися
на Голгофський хрест, повторюючи:

«Сам себе вiдкупити я не можу,
Лише припадаю до Твого хреста».

Юдеїв з дитинства навчали, якою буде дiяльнiсть Месiї, їм
належали богонатхненнi слова патрiархiв i пророкiв, а також
символи жертовного служiння. Але вони знехтували свiтлом
i тепер не бачили в Iсусi нiчого особливого. Сотник, наро-
джений у язичествi, вихований в iдолопоклонствi iмперського
Риму, обiзнаний лише з вiйськовою справою, позiрно далекий
вiд духовного життя внаслiдок свого виховання й оточення,
бiльше через фанатизм юдеїв i зневагу його спiввiтчизникiв
до iзраїльського народу, зрозумiв iстину, до якої були слiпими
дiти Авраама. Вiн не став чекати, коли юдеї приймуть Того,
Хто називав Себе їхнiм Месiєю. Коли «справжнє Свiтло, яке
освiчує кожну людину, що приходить у свiт»,5 засяяло над ним,
вiн, хоча й був далеко, розпiзнав славу Сина Божого.

Для Iсуса це було запорукою того, що євангельська вiстка
звершить для язичникiв. З радiстю Вiн очiкував того часу,
коли в Його Царствi зберуться душi з усiх народiв. З глибоким
сумом Вiн указав юдеям на наслiдки вiдкинення ними Його
благодатi. «Кажу ж вам, що багато хто прийде зi сходу й заходу
i сядуть з Авраамом, Iсааком та Яковом у Царствi Небесному,
а сини царства будуть викиненi в навколишню темряву; там
буде плач i скрегiт зубiв».6 На жаль, як же багато людей i
сьогоднi готують собi це фатальне розчарування! У той час, як
душi, що перебувають у темрявi язичества, приймають Його[297]
благодать, чимало мешканцiв християнських країн нехтують
свiтлом благодатi, яке сяє для них.

На вiдстанi бiльш як 20 миль вiд Капернаума, на плоскогiр’ї,
яке пiдноситься над прекрасною рiвниною Ездрiлон, знаходи-
лося мiстечко Наїн, куди й вирушив Iсус. Його супроводжували
учнi та багато iнших людей; дорогою приєднувалися тi, хто
бажав почути Його слова спiвчуття й любовi. Вони приносили
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iз собою хворих для зцiлення; усi сподiвалися: Той, Хто володiє
такою чудодiйною силою, вiдкриється як цар Iзраїлю. Юрби
народу з радiстю i надiєю йшли за Ним кам’янистою дорогою
до ворiт гiрського селища.

Наблизившись до мiстечка, усi побачили похоронну про-
цесiю, яка виходила з ворiт i повiльно рухалася на цвинтар.
Попереду на поховальних ношах несли тiло померлого, а за
ним iшли плакальницi, сповнюючи повiтря голосiнням. Зда-
валося, всi мешканцi мiста зiйшлися вшанувати померлого i
висловити спiвчуття його рiдним.

На цю картину не можна було дивитися без спiвчуття.
Небiжчик був єдиним сином матерi-вдови. Самотня, засмучена
мати проводжала в останню путь свою єдину опору й утiху
в життi... «Побачивши її, Господь змилосердився над нею».7
Ослiпла вiд слiз, вона йшла не помiчаючи Його присутностi.
Iсус пiдiйшов до неї i нiжно сказав: «Не плач».7 Iсус мав намiр
перетворити її розпач на радiсть, однак Вiн не мiг стриматися,
щоб не висловити їй спiвчуття.

«Пiдiйшовши, Вiн доторкнувся до мар».7 Iсуса не мiг опога-
нити навiть дотик до померлого. Тi, що несли тiло, зупинилися;
голосiння плакальниць стихло. Двi групи людей оточили мари,
сподiваючись чуда. Перед ними був Той, Хто зцiляв хвороби i
виганяв бiсiв. Невже i смерть пiдвладна Йому?

Чiтким владним голосом Iсус сказав: «Юначе, кажу тобi:
встань!»7 Цей голос дiйшов до слуху померлого. Юнак розплю-
щив очi. Iсус узяв його за руку i допомiг пiдвестися. Погляд
юнака спинився на жiнцi, що ридала бiля нього; i ось уже
мати й син припали одне до одного в довгих радiсних обiймах.
Натовп, як зачарований, мовчки споглядав цю картину, i «...всiх
охопив страх».7 Занiмiлi, охопленi шанобливим трепетом, лю-
ди вiдчували себе нiби в присутностi Бога. А пiсля цього [298]
«вони прославляли Бога, кажучи: „Великий пророк з’явився
мiж нами, i Бог вiдвiдав Свiй народ!“» Похоронна процесiя
поверталася до Наїна, перетворившись на трiумфальний хiд. «I
розiйшлася ця чутка про Нього по всiй Юдеї та по всiй країнi».

Той, Хто стояв поруч iз засмученою матiр’ю бiля ворiт
Наїна, i сьогоднi перебуває iз кожним, хто плаче над померлим.
Вiн розумiє наше горе. Його любляче спiвчутливе серце завжди
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сповнене нiжностi. Його слово, що повернуло мертвого до
життя, i нинi не менш ефективне, нiж тодi, коли Вiн звернувся
до мертвого юнака з Наїна. Iсус говорить: «Дана Менi вся влада
на небi й на землi».8 Ця влада не стала слабшою з часом i не
вичерпалася вiд безперервного прояву Його щедрої благодатi.
Для вiруючих у Нього Вiн i сьогоднi — живий Спаситель!

Повернувши матерi сина, Iсус перетворив її смуток на ра-
дiсть. Однак юнак був воскрешений тiльки для цього земного
життя, щоб i далi зносити всi його печалi i важку працю, а
потiм знову опинитися в полонi смертi. Нинi Iсус потiшає нас
у скорботi за померлими словами безмежної надiї: «Я Живий. I
був Я мертвий, i ось Я живий на вiки вiкiв. I Я маю ключi вiд
смертi й вiд пекла».9

«А що дiти стали спiльниками кровi й тiла, то й Вiн подi-
бним чином став їхнiм спiльником, аби Своєю смертю знищити
того, хто має владу смертi, тобто диявола, i визволити тих, якi
через страх смертi все життя утримувалися в рабствi».10

Сатана не може втримати померлих у своїй владi, якщо Син
Божий повертає їх до життя. Вiн також не здатний втримати
в полонi духовної смертi жодну душу, котра вiрою приймає
могутнє слово Христа. Бог говорить усiм мертвим у грiхах:
«Встань, ти, що спиш, i воскресни з мертвих, — i Христос
освiтить тебе!».11 Це Слово — життя вiчне. Як Слово Боже, що
покликало до життя першу людину, продовжує давати життя; як
слово Христа: «Юначе, кажу тобi: встань!»7— оживило юнака
з Наїна, так i слова: «Воскресни iз мертвих»11 дарують життя
кожнiй душi, котра приймає Iсуса. Бог «визволив нас вiд влади
темряви та перенiс до Царства Свого улюбленого Сина».12[299]
Усе це дається нам у Його Словi. Якщо приймаємо Слово, то
отримуємо визволення.

«Якщо Дух Того у Хто воскресив Iсуса з мертвих, живе в
вас, то Той, Хто пiдняв Христа з мертвих, оживить i вашi мертвi
тiла тим самим Духом, що живе в вас».13 «Адже Сам Господь з
наказом, при голосi архангела i при Божiй сурмi, зiйде з неба,
— i першими воскреснуть померлi i в Христi. Потiм ми, що
живемо, якi залишимося, разом з ними будемо пiдхопленi на
хмари, на зустрiч з Господом у повiтрi, — i так завжди будемо
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з Господом».14 Цими утiшливими словами Господь закликає
нас потiшати одне одного. [300]

1Йоан.4:48
2Матв.8:8
3Луки 7:4-10
3Луки 7:4-10
3Луки 7:4-10
3Луки 7:4-10
3Луки 7:4-10
4Тита 3:5
5Йоан. 1:9
6Матв.8:11-12
7Луки 7:13-17
Iвана 4:48

7Луки 7:13-17
7Луки 7:13-17
8Матв.28:18
9Об’явл.1:18

10Євр.2:14-15
11Ефес.5:14
7Луки 7:13-17

11Ефес.5:14
12Колос.1:13
13Римл.8:11
141Сол.4:16-17



Роздiл 33. «Хто Мої брати?»

(На пiдставi Євангелiй вiд Матвiя 12:22-50; Марка 3:20-35)

Сини Йосифа були далекi вiд повного розумiння мiсiї Iсуса.
Чутки про Його життя i дiяльнiсть наповнювали їх подивом
i страхом. Вони чули, що Вiн цiлi ночi проводив у молитвi;
що вдень Його оточували великi натовпи людей, а тому в
Нього немає часу навiть поїсти. Його друзi зауважили, що Вiн
виснажує Себе безперервною працею. Нiчим не можна було
пояснити Його ставлення до фарисеїв; дехто навiть побоювався,
чи Вiн не ушкодив розуму.

Його брати чули про це, а також про звинувачення Його
фарисеями у тому, що Вiн виганяє бiсiв силою сатани. Вони
болiсно переживали ганьбу, котра падала на них як родичiв
Iсуса. їм було вiдомо, яке сум’яття викликають Його слова й
дiла; вони були не просто стривоженi Його смiливими заявами,
а й обуренi Його викриттям книжникiв i фарисеїв. Вирiшивши,
що Його потрiбно переконати або примусити припинити цю
дiяльнiсть, вони заручилися пiдтримкою Марiї, гадаючи, що
любов Iсуса до матерi дозволить їм вплинути на Нього i таким
чином Вiн стане обачнiшим.

Якраз перед цим Iсус удруге вчинив чудо зцiлення бiснува-
того, який, до того ж, був ще й слiпим i глухим; тодi фарисеї
повторили своє звинувачення: «То князем бiсiвським вига-
няє Вiн бiсiв».1 Христос пояснив їм, що, приписуючи роботу
Святого Духа сатанi, вони вiдокремлюють себе вiд Джерела[301]
благословення. Люди, якi, не розумiючи божественної природи
Iсуса, виступали проти Нього, ще могли отримати прощення,
оскiльки пiд впливом Святого Духа були здатнi побачити свої
помилки i покаятися. Яким би тяжким не був грiх, якщо душа
кається i вiрує, то провина змивається кров’ю Христа. Але хто
вiдкидає Святого Духа, той опиняється в такому становищi,
коли вже не може покаятися й увiрувати. Саме через Духа Бог
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працює над серцем людини. Коли люди свiдомо вiдкидають
Духа i заявляють, що Вiн вiд сатани, тодi позбавляють себе
можливостi спiлкування з Богом. Коли Дух остаточно людиною
вiдкидається, Бог уже нiчого не може зробити для такої душi.

Фарисеї, до яких була звернена ця пересторога Iсуса, i самi
не вiрили в звинувачення, котре висували проти Нього. Серед
цих сановникiв не було жодного, хто б не вiдчував потягу до
Спасителя. Вони вiдчували голос Духа у своєму серцi, Ко-
трий проголошував Його Помазаником Iзраїлю i переконував
їх визнати себе Його учнями. У свiтлi Божої присутностi, вони
бачили свою нечистоту i прагнули праведностi, досягти якої
власними зусиллями не могли. Але, одного разу вiдкинувши
Його, вони вважали для себе надто принизливим прийняти Йо-
го як Месiю. Ступивши на шлях невiр’я, вони виявилися надто
гордими, аби визнати свою помилку. Щоб уникнути цього,
вони намагалися з вiдчайдушною люттю заперечувати вчення
Спасителя. Докази Його сили й милостi дратували їх. Вони
не мали змоги перешкодити Спасителевi творити чудеса, не
могли примусити Його замовкнути i бiльше не навчати народ.
Але вони робили все можливе, аби представити Його у фаль-
шивому свiтлi i перекрутити Його слова. Проте викривальний
Божий Дух не залишав їх; їм доводилося зводити мiж собою i
Святим Духом чимало бар’єрiв, щоб про- тистати Його силi.
Наймогутнiша з усiх сил, яка тiльки може впливати на серце
людини, боролася з ними, але вони не хотiли пiдкоритися їй.

Не Бог заслiплює очi людей, роблячи запеклими їхнi серця.
Навпаки, Вiн посилає їм свiтло, щоб вони виправили власнi
помилки i пiшли праведним шляхом. Та вiдкинувши це свiтло,
людина стає слiпою, а її серце — кам’яним. Здебiльшого це [302]
вiдбувається поступово i майже непомiтно для людини. Свi-
тло проникає в душу через Боже Слово, через Його слуг або
безпосередню дiю Святого Духа, але коли iгнорують хоча б
один промiнь свiтла, тодi духовне сприйняття частково приту-
плюється, тому наступне одкровення свiтла сприймається ще
важче. Темрява густiшає, поки в душi не запанує нiч. Так ста-
лося з юдейськими вождями. Вони були переконанi в тому, що
Христовi притаманна божественна сила, але опиралися iстинi,
приписуючи роботу Святого Духа сатанi. Таким чином, вони
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свiдомо обрали обман. Керiвники нацiї пiдкорилися сатанi i з
того часу опинилися пiд його владою.

Христове застереження щодо грiха проти Святого Духа тi-
сно пов’язане з пересторогою вiдносно марних i лихих слiв.
Слова свiдчать про те, що є в серцi. «Адже чим переповнене
серце, те промовляють уста».2 Однак слова — це бiльше, нiж
показник характеру; вони мають силу впливати на характер.
Люди пiдпадають пiд вплив власних слiв. Часто, пiддавшись
миттєвому спонуканню, навiяному сатаною, вони вимовляють
слова заздростi та лихих пiдозр, висловлюючи те, у що самi,
фактично, не вiрять. Але сказане слово впливає на думки. Люди
обманюються своїми ж словами i починають вважати правдою
те, що було сказане по намовленню сатани. Одного разу ви-
словивши думку або прийнявши рiшення, вони часто бувають
надто гордими, щоб забрати свої слова назад. Такi особистостi
намагаються переконати себе у власнiй правотi, i таким чином
починають вiрити в неї. Небезпечно говорити слова сумнiву;
небезпечно сумнiватися у божественному свiтлi та критикувати
його. Звичка необдумано i легковажно критикувати впливає
на характер, породжуючи неповагу й невiр’я. Чимало людей,
потураючи цiй звичцi, не усвiдомлюють небезпеки, починають
критикувати i вiдкидати вплив Святого Духа. Iсус сказав: «...За
кожне пусте слово, що люди скажуть, вiдповiдатимуть судного
дня, бо за словами своїми будеш виправданий, i за словами
своїми будеш осуджений».3

Христос застерiгав i тих, котрi, хоч i були враженi Його сло-
вами та з радiстю слухали Його, однак не пiдкорилися впливовi
Святого Духа. Не тiльки протидiя Йому, а й нехтування приво-[303]
дить душу до загибелi. Iсус сказав: «Коли нечистий дух вийде
з людини, то блукає безводними мiсцями, шукаючи вiдпочинку,
але не знаходить. Тодi каже: Повернуся до свого дому, звiдки
вийшов. Повертається i знаходить його порожнiм, заметеним та
прибраним. Тодi вiн iде, бере з собою сiм iнших духiв, гiрших
вiд себе, i вони, увiйшовши, живуть там».4

Як за днiв Христа, так i тепер є багато людей, якi, здавалося
б, на деякий час вирвалися з-пiд влади сатани. Благодаттю
Божою вони були звiльненi вiд злих духiв, якi панували над
ними. Вони тiшилися Божою любов’ю, але, як i слухачi з притчi
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про кам’янистий грунт, не залишилися в Його любовi назавжди.
Вони не вiддавали себе щоденно Боговi, щоб Христос мiг
перебувати в їхньому серцi. Коли ж злий дух повернувся з
iншими сiмома, ще лютiшими духами, цi люди опинилися у
цiлковитiй владi зла.

Коли душа пiдкоряється Христовi, нова сила опановує но-
вим серцем. Вiдбувається змiна, якої людина нiколи не здiй-
снить власними силами. Це надприродна дiя, що вносить у
людську природу надприродний елемент. Душа, котра пiдкори-
лася Христовi, стає Його власною фортецею, яку Вiн охороняє
в цьому неспокiйному свiтi. Господь бажає, щоб у цiй фортецi
не визнавали жодної iншої влади, окрiм влади Бога. Душа,
котра перебуває пiд владою небесних сил, стає неприступною
для нападiв сатани. Але якщо ми не пiдкоримося Христовiй
владi, то потрапляємо в полон до лукавого. Ми неминуче опи-
няємося пiд владою однiєї з двох великих сил, якi змагаються
за першiсть у свiтi. Щоб стати пiдданим царства сатани, не
обов’язково свiдомо обирати служiння царству темряви. Для
цього досить лише вiдмовитися об’єднатися iз Царством свiтла.
Якщо ми не спiвпрацюємо з небесними силами, то сатана обо-
в’язково заволодiє серцем i зробить його своєю оселею. Єдиний
захист вiд зла — це перебування в серцi Христа, що досягається
через вiру в Його праведнiсть. Доки не маємо живого зв’язку з
Богом, ми нiколи не зможемо протистояти грiховному впливовi
самолюбства, потуранню власним забаганкам i спокусi грiха.
Можна позбутися багатьох поганих звичок i на деякий час
навiть розлучитися iз сатаною, але без живого зв’язку з Богом [304]
через щохвилинне пiдкорення Йому ми будемо переможенi. Без
особистого знайомства та постiйного спiлкування з Христом
ми будемо залишенi на поталу вороговi i, врештi-решт, станемо
виконувати Його волю.

«I кiнець тiєї людини буває гiрший вiд початку. Так буде
i цьому злому родовi»4 — сказав Iсус. Нема бiльш запеклих
людей, анiж тi, котрi вiдкинули заклик милостi i дiють всупереч
Духу благодатi. Найпоширенiший грiх проти Святого Духа —
це вперте зневажання небесного заклику до покаяння. Кожний
крок на шляху вiдкинення Христа — це крок до втрати спасiння,
крок до грiха проти Святого Духа.
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Вiдкидаючи Христа, юдейський народ здiйснив непрости-
мий грiх; так само й ми, не приймаючи запропонованої благо-
датi, можемо припуститися такої ж помилки. Вiдмовляючись
слухати Божих вiсникiв та прислухаючись до агентiв сатани,
котрi вiдвертають душу вiд Христа, ми ображаємо Князя жи-
ття i ганьбимо Його перед сатанинським зборищем та цiлим
Всесвiтом. Доки людина так чинить, для неї немає надiї та
прощення; врештi-решт, вона втрачає будь-яке бажання прими-
ритися з Богом.

У той час, як Iсус навчав народ, учнi повiдомили, що при-
йшли Його мати i брати, бажаючи бачити Його. Знаючи, що
було в них на серцi, Вiн вiдповiв вiсниковi: «А хто Моя мати i
хто Мої брати? I вказавши Своєю рукою на Своїх учнiв, про-
мовив: Ось Моя мати i Мої брати. Бо хто чинитиме волю Мого
Отця, Який на Небi, той є Моїм братом, i сестрою, i матiр’ю!»5

Усi, хто приймає Христа вiрою, з’днуються з Ним зв’язком,
тiснiшим за родинний. Вони стають з Ним одним цiлим, як i
Вiн з Отцем. Духовнi узи, якi єднали Iсуса та Його матiр, котра
вiрила Його словам i виконувала їх, були набагато мiцнiшими,
нiж родиннi. Але Його брати не могли скористатися перевагами
свого зв’язку з Ним доти, доки не прийняли Його як особистого
Спасителя.

Яку пiдтримку знайшов би Христос у своїй земнiй родинi,
якби вона повiрила в Нього як у Посланця Небес та спiвпра-
цювала з Ним у Божiй справi! Їхнє невiр’я затьмарювало земне[305]
життя Iсуса. Це була крапля з тiєї чашi гiркоти, яку Вiн випив
заради нас.

Божий Син глибоко вiдчував ворожiсть, яка палала в люд-
ському серцi проти Євангелiя; особливо боляче Йому було
бачити це протистояння у Своїй домiвцi, бо Його серце бу-
ло переповнене добротою й любов’ю. Вiн цiнував чуйнiсть у
родинних стосунках. Його брати бажали, щоб Вiн рахувався
з їхньою думкою, однак це повнiстю суперечило Його боже-
ственнiй мiсiї. Вважаючи, що Вiн потребує їхнiх порад, вони
судили про Нього з людської точки зору. На їхню думку, якби
Iсус не суперечив фарисеям i книжникам, то змiг би уникнути
багатьох неприємностей, до яких призводили Його слова. Вони
гадали, що Вiн був у нестямi, коли претендував на божественну
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владу i викривав грiхи рабинiв. Брати Iсуса знали, що фарисеї
шукають нагоди засудити Його, i були переконанi, що Вiн Сам
дає для цього привiд.

Своїм обмеженим розумом вони не могли збагнути мiсiї,
яку Вiн прийшов виконати, а тому не могли сЇiвчувати Iсусовi
в Його переживаннях. Їхнi грубi, бездушнi слова свiдчили про
те, що вони не розумiли Його iстинної о характеру, не бачили
в Ньому поєднання Божественного з людським. Брати часто
бачили Iсуса засмученим, але замiсть потiшити, вони тiльки ра-
нили Його серце своїм духом i словами. Усе це було мукою для
чутливого серця Христа. Його спонукання були неправильно
витлумаченi; Його мiсiя залишалася незрозумiлою.

Не раз, висуваючи застарiлi, затертi фiлософськi iдеї фари-
сеїв, брати Iсуса брали на себе смiливiсть повчати Того, Хто
знав повноту iстини i розумiв усi таємницi. Вони легковажно
засуджували те, чого не могли збагнути; своїми докорами вони
постiйно дошкуляли Йому, i душа Спасителя була втомлена i
зажурена. Визнаючи свою вiру в Бога, вони думали, що захи-
щають Його, а тим часом Бог був з ними у людському тiлi, та
вони не впiзнали Його.

Усе це робило шлях Iсуса тернистим. Нерозумiння, з котрим
Вiн зустрiчався у власному домi, завдавало Йому стiльки болю,
що Господь з великим полегшенням залишав його. Але був
дiм, який Вiн любив вiдвiдувати, — це дiм Лазаря, Марти та [306]
Марiї. Там, в атмосферi вiри i любовi, Його душа знаходила
спокiй. Однак на Землi не було нiкого, хто мiг би повнiстю
зрозумiти Його божественну мiсiю або усвiдомити величину
тягаря, який Вiн нiс заради людей. У бiльшостi випадкiв Вiн
знаходив полегшення лише на самотi, спiлкуючись зi Своїм
Небесним Отцем.

Тi, котрi покликанi страждати за Христа, хто стикається
з нерозумiнням i недовiрою у власному домi, можуть знайти
розраду, пригадуючи, що й Iсус переносив те саме. Господь
спiвчуває таким. Вiн просить їх заприязнитися з Ним i шукати
полегшення там, де знаходив i Вiн, — у спiлкуваннi з Отцем.

Хто приймає Христа як свого Спасителя, тi не залишаться
сиротами, аби самотньо зносити життєвi випробування. Iсус
приймає таких як членiв небесної сiм’ї. Вiн запрошує їх нази-
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вати Його Отця своїм Отцем. Для Нього вони — «найменшi»,
дорогi Божому серцю, пов’язанi з Ним найнiжнiшими i наймi-
цнiшими узами. Вiн вiдчуває до них нiжнiсть, яка настiльки
перевершує нiжнiсть батька чи матерi до безпомiчної дитини,
наскiльки божественне перевищує людське.

Зв’язок Христа з Його народом чудово представлений у
даних Iзраїлевi законах. Коли хтось iз юдеїв через бiднiсть був
змушений розлучитися зi своєю спадщиною i навiть продатися
в рабство, то обов’язок викупити цього бiдняка i його спадщи-
ну покладався на найближчого родича (див. Левит 25:25; 47:49;
Рути 2:20). Так i наше викуплення та викуплення втраченої
через грiх спадщини лягло на нашого «найближчого Родича».
Щоб викупити нас, Вiн став нашим Родичем. Наш Господь
Спаситель — ближчий вiд матерi, батька, брата, приятеля, коха-
ного. «Не бiйся, — говорить Вiн, — бо Я тебе викупив, покликав
тебе твоїм iм’ям, — ти Мiй!», «Через те, що ти дорогий Менi й
цiнний, i Я тебе люблю, то людей замiсть тебе вiддам, народи
— за душу твою».6

Христос любить небесних iстот, якi оточують Його престол,
але з чим можна порiвняти ту велику любов, якою Вiн полюбив
нас? Ми не можемо збагнути її, але можемо пiзнати її реаль-
нiсть на власному досвiдi. Коли ж перебуваємо в родинному
зв’язку з Ним, то з якою нiжнiстю маємо ставитися до братiв[307]
i сестер нашого Господа? То ж чи не варто поспiшити, щоб
визнати свою спорiдненiсть iз Богом? Прийнятi до Божої сiм’ї,
чи не почнемо шанувати свого Отця i наших рiдних?[308]

1Матв.9:34
2Матв.12:34
3Матв.12:36-37
4Матв.12:43-45
4Матв.12:43-45
5Матв.12:48-50
6Iсаї 43:1,4



Роздiл 34. Запрошення

(На пiдставi Євангелiя вiд Матвiя 11:28-30)

«Прийдiть до Мене, всi втомленi та обтяженi, — i Я заспо-
кою вас!»1

Цi слова потiхи були сказанi до натовпу, який супрово-
джував Iсуса. Спаситель сказав, що тiльки через Нього можна
пiзнати Бога. Про Своїх учнiв Вiн говорив як про людей, ко-
трим було дане пiзнання небесних iстин. Але Вiн бажав, аби
жодна людина не почувалася позбавленою Його турботи й
любовi. Усi стомленi та струдженi можуть прийти до Нього.

Хоча книжники й фарисеї скрупульозно дотримувалися
релiгiйних обрядiв, однак вiдчували потребу, якої не могли
задовольнити виконанням ритуалiв. Митники i грiшники, котрi,
на перший погляд, були задоволенi всiм чуттєвим i земним,
також приховували у своїх серцях невпевненiсть i страх. Див-
лячись на розчарованих та обтяжених, на тих, чиї надiї не
здiйснилися i хто намагався задовольнити спрагу душi в зем-
них утiхах, Iсус iз нiжнiстю закликав усiх: «Вiзьмiть Моє ярмо
на себе i навчiться вiд Мене, бо Я лагiдний i покiрний серцем,
— i знайдете спокiй своїм душам».2

Цими словами Христос звертається до кожної душi. Усвi-
домлюють люди те чи нi, але всi вони стомленi та обтяженi.
Усi обтяженi тягарями, котрi може зняти лише Христос.

Найважча ноша, яку ми несемо, — це тягар грiха. Якби ми [309]
були залишенi нести його самi, то вiн розчавив би нас. Але
наше мiсце зайняв Безгрiшний, i «на Нього Господь поклав
грiхи усiх нас!».3 Вiн понiс тягар нашої провини. Вiн здiйме
тягар з наших стомлених плечей i дарує нам спокiй. Iсус понесе
також тягар турбот i смутку. Вiн запрошує нас покласти на
Нього всi нашi турботи, тому що Вiн носить нас на Своїх
грудях.

301
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Наш Старший Брат перебуває бiля вiчного престолу. Вiн
дивиться на кожну душу, котра звертається до Нього як до
Спасителя. На власному досвiдi Iсус пiзнав людськi слабкостi
i потреби; Вiн знає силу спокуси, оскiльки Сам був споку-
шуваний у всьому, як i ми, та не вчинив грiха. Вiн пильнує
над тобою, боязлива Божа дитино. Ти зазнаєш спокуси? Вiн
звiльнить тебе. Ти вiдчуваєш слабкiсть? Вiн змiцнить тебе.
Ти не знаєш, що робити? Вiн просвiтить тебе. Тебе поране-
но? Вiн зцiлить тебе. Господь, Котрий «рахує кiлькiсть зiр»,
— твоя надiя. «Вiн розбитих серцем лiкує i перев’язує їхнi ра-
ни».4 «Прийдiть до Мене»,4 — запрошує Вiн. Якими б не були
твої тривоги i випробування, розкажи про них Господу. Вiн
змiцнить твiй дух. Тобi вiдкриється шлях до звiльнення вiд
труднощiв i хвилювання. Чим глибше ти усвiдомлюєш свою
слабкiсть i безпораднiсть, тим бiльше змiцнишся Його силою.
Чим важчi твої тягарi, тим щасливiшим буде спокiй, коли ти
покладеш їх на Того, Хто несе усi тягарi. Спокiй, який пропо-
нує Христос, залежить вiд чiтко визначених умов. Усi можуть
їх виконати. Вiн вiдкриває, як можна знайти Його спокiй.

«Вiзьмiть Моє ярмо на себе»,2 — говорить Iсус. Ярмо — це
знаряддя служiння. В ярмо запрягають худобу для роботи, i
воно конче необхiдне для ефективної працi. На цьому прикладi
Христос навчає, що ми покликанi на служiння, яке триватиме
до кiнця наших днiв. Ми повиннi взяти на себе Його ярмо, бо
лише так ми можемо стати Його спiвпрацiвниками.

Ярмо, котре зобов’язує нас до служiння, — це Божий Закон.
Великий Закон любовi, вiдкритий в Едемi, пiзнiше проголо-
шений iз Сiнаю, а в Новому Завiтi записаний у серцi, з’єднує
людину з Божою волею. Якби ми були залишенi дiяти за своїми
нахилами i волею, то опинилися б у лавах сатани, запозичивши[310]
його риси. Тому Бог пiдпорядковує нас Своїй волi — святiй,
високiй, шляхетнiй. Вiн бажає, щоб ми терпляче i мудро ви-
конували обов’язки служiння. Сам Христос, перебуваючи в
людському тiлi, узяв на Себе ярмо служiння. Вiн сказав: «Твою
волю чинити, Мiй Боже, Я хочу, i Закон Твiй — у Мене в
серцi».5

«Я зiйшов з неба виконувати не Мою волю, а волю Того,
Хто Мене послав».6 Любов до Бога, прагнення прославити
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Його i любов до грiшного людства спонукали Iсуса прийти на
Землю, щоб страждати i померти. Це була рушiйна сила Його
життя. Вiн закликає нас прийняти цей принцип.

Чимало людей, намагаючись жити вiдповiдно до норм свiту,
стогнуть пiд тягарем турбот. Вони обрали служiння свiтовi,
сповнилися його неспокоєм i перейняли його звичаї. Таким
чином, їхнiй характер зiпсований, а життя перетворилося на
суцiльну втому. Щоб задовольнити честолюбство та свiтськi
бажання, вони йдуть проти власного сумлiння, беручи на себе
додатковий тягар вини. Постiйнi турботи виснажують життєвi
сили. Наш Господь бажає, щоб вони скинули iз себе це ярмо
рабства. Вiн пропонує їм Своє ярмо: «Бо Моє ярмо любе i Мiй
тягар легкий».7 Вiн закликає людей шукати передусiм Царства
Божого i праведностi Його, обiцяючи при цьому додати їм усе
необхiдне для земного життя. Клопоти ослiплюють, i людина
не бачить майбутнього. Тiльки Iсус бачить кiнець вiд початку.
Вiн знає, як знайти вихiд iз будь-якого скрутного становища.
Наш Небесний Отець приготував для нас тисячi шляхiв, про
якi ми нiчого не знаємо. Хто ставить собi за найвищу мету
служiння на славу Боговi, тi побачать, як усi труднощi зникнуть,
i перед ними вiдкриється пряма дорога.

«...Навчiться вiд Мене, — каже Iсус, — бо Я лагiдний i по-
кiрний серцем, — i знайдете спокiй».8 Ми маємо пройти школу
Христа, аби навчитися в Нього лагiдностi i покiрностi. Вику-
плення — це процес, який готує душу до життя на Небi. Така
пiдготовка означає пiзнання Христа, звiльнення вiд понять, зви-
чок i вчинкiв, набутих у школi князя темряви. Душа повинна
звiльнитися вiд усього, що заважає бути вiрним Боговi. [311]

У серцi Христа, в якому панувала досконала гармонiя з
Богом, був iдеальний мир. Похвала не викликала в Нього пiд-
несення, а критика i розчарування не засмучували Його. В
умовах найбiльшої опозицiї i найжорсткiшого поводження Вiн
не занепадав духом. Але чимало так званих послiдовникiв
Христа вiдчувають тривогу й неспокiй серця лише тому, що
не наважилися довiритися Боговi. Вони не пiдкорилися Йому
цiлковито, оскiльки побоюються наслiдкiв такого пiдкорення.
Але вони не знайдуть миру доти, доки не пiдкоряться Божiй
волi.
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Самолюбство породжує неспокiй. Якщо ж ми народженi
згори, тодi в нас будуть думки, якi були в Iсуса; вони спо-
нукували Його впокорювати Себе заради нашого спасiння. В
такому разi ми не будемо шукати найвищого становища. На-
шим бажанням буде сидiти бiля нiг Iсуса i навчатися вiд Нього.
Тодi зрозумiємо: цiннiсть нашої працi не в галасi або показнiй
активностi, що ми створюємо навколо неї. Цiннiсть нашої працi
взагалi не залежить вiд наших сил, а зумовлена тим, наскiльки
ми сприйняли Святого Духа. Уповання на Бога освячує розум,
i ми терпляче зносимо все.

Ярмо надягають на шию волiв, щоб допомогти їм тягнути
вантаж i полегшити тягар. Так i ярмо Христа. Коли наша воля
розчиняється у Божiй волi i ми використовуємо Його дари для
благословення iнших, тодi виявляємо, що життєвий тягар стає
легким. Хто ходить дорогою Божих Заповiдей, той iде поряд
iз Христом; i в Його любовi серце знаходить спокiй. Коли
Мойсей молився: «Об’яви ж менi дорогу Свою, i я пiзнаю
Тебе», Господь вiдповiв йому: «Я Сам пiду з тобою i дам
тобi спокiй».9 А через пророкiв дана вiстка: «Так говорить
Господь: „Спинiться на дорогах i роздивiться та розпитайтеся
про стежки давнi, де дорога добра, то й ступайте нею i знайдете
спокiй душам вашим“».10 Вiн також радить: «О, коли б ти
прислухався до Моїх заповiдей, то був би твiй спокiй, як рiчка,
а твоя справедливiсть, немов морськi хвилi».11

Хто вiрить Христовi та Його Слову, вручаючи Йому свою
душу i своє життя, тi знайдуть мир i спокiй. Нiщо у свiтi не
зможе засмутити їх, бо присутнiсть Iсуса потiшає їх. У повнiй
згодi — досконалий спокiй. Господь наголошує: «Твердий ду-
хом зберiгає глибокий мир i на Тебе надiю покладає».12 Життя[312]
може видаватися складним, але якщо ми вiддаємо себе мудро-
му Творцевi, Вiн змiнить i наше життя, i нас самих за Своїм
зразком Собi на славу. Люди, якi своїм життям вiдображають
славу характеру Христа, будуть прийнятi до Божого раю. Вiд-
новлене людство ходитиме з Ним у бiлому одязi, тому що буде
гiдне того.

Коли через Iсуса ми входимо в спокiй, то вже на Землi
для нас починається небесне життя. Ми вiдповiдаємо на Його
запрошення: «Прийдiть до Мене i навчiться вiд Мене».13 Таким
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чином ми входимо у вiчне життя. Небеса — це безперервне
наближення до Бога через Христа. Чим довше ми перебуваємо
в такому блаженному неземному станi, тим бiльше i бiльше
вiдкривається нам Його слава. Чим глибше пiзнаємо Бога, тим
бiльшим щастям володiємо. Коли ходимо з Iсусом у цьому
життi, то, сповненi Його любов’ю, можемо тiшитися Його
присутнiстю. Усi переваги, якими зазвичай насолоджується
людська природа, ми можемо отримати вже тут, на Землi. Але
що це в порiвняннi з майбутнiм життям! Апостол Йоан описує
майбутнє життя такими словами: «...Вони перебувають перед
Божим престолом i служать Йому вдень i вночi в Його храмi.
А Той, Хто сидить на престолi, буде жити з ними. Не будуть
голодувати бiльше, i не будуть спрагненi, i не буде палити їх
сонце, нi жодна спека, бо Агнець, Який посеред престолу, буде
пасти їх i водитиме до джерел вод життя, i Бог зiтре всяку
сльозу з їхнiх очей!».13 [313]

1Матв.11:28
2Матв.11:29
3Iсаї 53:6
4Псал.147:3,4
4Псал.147:3,4
2Матв.11:29
5Псал.40:9
6Йоан.6:38
7Матв.11:30
8Матв.11:29
9Вих.33:13-14

10Єрем.6:16
11Iсаї 48:18
12Iсаї 26:3
13Об’явл.7:15-17
13Об’явл.7:15-17



Роздiл 35. «Перестань, ущухни!»

(На пiдставi Євангелiй вiд Матвiя 8:23-34; Марка 4:35-41;
5:1-20; Луки 8:22-39)

Це був багатий подiями день у життi Iсуса. Бiля Галi- лей-
ського моря Вiн виголосив Свої першi притчi, за допомогою
знайомих образiв знову пояснюючи людям природу Свого Цар-
ства i спосiб його встановлення. Вiн порiвнював Свою дiяль-
нiсть з працею сiяча, а рiст Свого Царства — зi зростанням
гiрчичного насiння та дiєю розчини в тiстi. Велике остато-
чне вiдокремлення праведних вiд нечестивих Вiн змалював у
притчах про пшеницю i кукiль та невiд. Величезна цiннiсть
iстин, яких Вiн навчав, була представлена в притчах про захова-
ний скарб i коштовну перлину, а притчею про господаря дому
Вiн показав Своїм учням, як мають працювати вони — Його
представники.

Iсус цiлий день навчав та зцiляв; i коли настав вечiр, натовп
людей продовжував юрмитися бiля Нього. День у день Вiн слу-
жив їм, ледве знаходячи час, щоб поїсти й вiдпочити. Ворожi
напади i наклепи фарисеїв, котрi постiйно переслiдували Iсуса,
робили Його працю особливо тяжкою й утомливою. Пiд кiнець
дня Вiн був настiльки змучений, що вирiшив шукати вiдпо-
чинку в якомусь вiдлюдному мiсцi на протилежному березi
озера.

Схiдний берег Галiлейського озера також був заселений;
уздовж берега розташовувалися невеликi мiстечка, але порiв-
няно iз захiдним, вiн був менш залюдненим. Проживали тут[314]
здебiльшого язичники, а не юдеї; тутешнi мешканцi майже не
мали стосункiв з Галiлеєю. Сподiваючись побути тут на самотi,
Iсус попросив учнiв супроводжувати Його.

Коли Вiн вiдпустив народ, учнi взяли Його, «як Вiн був»,1

у човен i з поспiхом вiдпливли. Але вони вирушили не самi.
Бiля берега стояли й iншi рибальськi човни, до яких швидко
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посiдали люди, котрi йшли за Iсусом, бажаючи знову бачити i
чути Його.

Нарештi, стомлений i голодний, Спаситель мiг вiдпочити
вiд юрби народу. Вiн лiг на дно човна i вiдразу ж заснув.
Вечiр був спокiйний i приємний, на озерi панувала тиша. Але
несподiвано потемнiло, з-за гiрських вершин схiдного берега
подув сильний вiтер, i на озерi знялася страшна буря.

Сонце зайшло, i нiчна темрява опустилася на бурхливi води
моря. Хвилi, гнанi шаленим вiтром, люто накидалися на човен
учнiв, загрожуючи поглинути його. Цi загартованi рибалки все
своє життя провели на озерi й пережили не одну бурю, але
цього разу їхнi сила й досвiд виявилися даремними. Вони були
безсилi протистояти стихiї; остаточно надiя залишила їх, коли
вони побачили, як вода заливає човен.

Повнiстю поглинутi думками про порятунок, вони забули,
що з ними в човнi був Iсус. Виявивши, що всi зусилля марнi
i на них чигає смерть, вони згадали про Того, Хто звелiв їм
переплисти озеро. Їхня єдина надiя — в Iсусi! У безсиллi й
розпачi учнi закричали: «Учителю! Учителю!»2 Але густа тем-
рява закривала Його вiд них. Їхнi голоси заглушало завивання
бурi; не чути було жодної вiдповiдi. Їх охопили сумнiв i страх.
Невже Iсус залишив їх? Невже Той, Хто перемагав хвороби,
бiсiв i смерть, тепер був безсилим допомогти Своїм учням?
Невже Вiн забув про них у такому нещастi?

Вони знову кличуть Його, i знову — жодної вiдповiдi, а
лише завивання сердитого вiтру. Човен почав тонути. Ще мить
— i нещасних поглинуть розбурханi хвилi.

Раптом спалах блискавки пронизує темряву, i учнi бачать
Iсуса, Який безтурботно спить серед загального сум’яття. Вони
з подивом i вiдчаєм гукають: «Учителю, чи Тобi байдуже, що
ми гинемо».3 Як може Вiн так спокiйно спати, коли Його друзi
в небезпецi i змагаються зi смертю? [315]

Їхнiй крик розбудив Iсуса. У сяйвi блискавки, котра освi-
тила Господа, вони зауважили небесний мир на Його обличчi,
прочитали у Його поглядi самовiддану нiжну любов, i, звертаю-
чись до Нього, знову покликали: «Господи, рятуй — гинемо!»2

Не було ще жодного випадку, щоб такий зойк душi зали-
шився непочутим. У той час, як учнi з останнiх сил налягали
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на весла, Iсус пiднявся. Ось Вiн стоїть серед учнiв, а навколо
вирує вода, хвилi заливають човен, i блискавки освiтлюють
Його обличчя. Вiн пiдносить руку, яка так часто творила дiла
милосердя, i наказує розбурханому озеру: «Перестань, ущу-
хни!»

Буря стихає. Море заспокоїлось. Хмари розвiялися, засяяли
зорi. Човен спокiйно гойдається на водi. Повернувшись до
учнiв, Iсус сумно запитує: «Чому ви такi лякливi? Невже не
маєте вiри?».4

Учнi занiмiли вiд подиву. Навiть Петро не мiг висловити
благоговiння, яким сповнилося його серце. Човни, що супро-
воджували Iсуса, були в такiй же небезпецi. Страх i вiдчай
охопили людей, але повелiння Iсуса втихомирило розбурхану
стихiю. Шалена буря зiгнала човни в одне мiсце, тому всi люди
стали свiдками чуда. У тишi, котра запанувала, вiдiйшов страх,
i люди тiльки перешiптувалися: «Хто ж Вiн такий, що i вiтер, i
море Йому пiдкоряються?»5

Коли Iсуса розбудили, щоб утихомирив бурю, Вiн був спо-
кiйним. У Його словах i поглядi не було й слiду тривоги, бо
страху не було в Його серцi. Причиною цього була не Його
особиста всемогутнiсть. Вiн зберiгав спокiй не тому, що був
Господом землi, моря й неба. Цю владу Вiн склав iз Себе. Син
Божий говорить: «Не можу Я Сам вiд Себе робити нiчого».6

Вiн довiрився могутностi Отця. Спокiй пояснювався вiрою
— вiрою в любов та опiку Бога. Сила слова, котре втихомирило
бурю, була Божою силою.

Як Iсус зберiгав спокiй завдяки вiрi в опiку Отця, так i ми
можемо мати мир, усвiдомлюючи, що наш Спаситель пiклує-
ться про нас. Якби учнi довiряли Йому, вони також зберiгали б
спокiй. Страх пiд час небезпеки викрив їхнє невiр’я. У своїх
спробах урятуватися вони забули про Iсуса. Тiльки коли вони[316]
переконались у своїй безпорадностi та звернулися до Нього,
Вiн змiг допомогти їм.

Як часто ми поводимося подiбно до учнiв! Коли насуває-
ться буря спокус, люто спалахують блискавки i нас заливають
хвилi, ми боремося з бурею самi, забуваючи про нашого Помi-
чника. Ми покладаємося на власнi сили доти, доки не втратимо
останню надiю i не опинимося вiч-на-вiч зi смертю. Тодi зга-
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дуємо про Iсуса, i якщо благатимемо Його про спасiння, наше
прохання буде почуте. Хоча Вiн iз сумом докоряє нам за невiр’я
i самовпевненiсть, проте нiколи не вiдмовиться допомогти. На
сушi чи на морi — нам не слiд боятися, якщо в серцi є Спа-
ситель. Жива вiра у Викупителя втихомирить життєве море i
визволить нас вiд небезпеки у такий спосiб, який Вiн вважає
найкращим.

У чудi втихомирення бурi мiститься ще один духовний
урок. Досвiд кожної людини доводить iстиннiсть слiв Святого
Письма: «А тi несправедливi — як море розбурхане, що втихо-
миритися не може... Для безбожних спокою немає, каже Бог
мiй».7 Грiх зруйнував наш мир. Доки людське «я» не буде впо-
корене, ми не знайдемо спокою. Пристрастей серця не вгамує
жодна людська сила. У цьому ми такi ж безсилi, як i учнi, котрi
не змогли опанувати бурхливу стихiю. Але Той, Хто словом
утихомирив хвилi Галiлейського озера, заповiдає мир кожнiй
душi. Якою б лютою не була буря, кожен, хто звертається до
Iсуса з благанням: «Господи, рятуй, гинемо!»,2 буде почутий
i врятований. Його благодать примиряє душу з Богом, заспо-
коюючи буревiй людських пристрастей; у Його любовi серце
знаходить спокiй. «Вiн змiнює бурю на тишу, i стихають їхнi
хвилi. Моряки радiють, що втихомирились вони, i Господь при-
водить їх до бажаної пристанi».8 «Отже, виправдавшись вiрою,
маємо мир з Богом через Господа нашого Iсуса Христа»,9 «I
дiлом справедливостi буде мир, а плодом правди — спокiй i
безпека навiки».10

На свiтанку Iсус i всi Його супутники досягли берега. Схо-
дило сонце, i його промiння, торкаючись води й сушi, нiби
благословляло їх миром. Та не встигли вони ступити на зем-
лю, як перед їхнiм зором постало видовище страшнiше, нiж
люта буря. Зi схованок мiж гробами вибiгли двоє бiснуватих. [317]
Вони накинулися на них, нiби хотiли розiрвати на шматки. На
нещасних висiли обривки ланцюгiв, розiрваних пiд час утечi з
ув’язнення. Їхнi тiла, пораненi гострим камiнням, були вкритi
кривавими уразами. З-пiд довгого брудного волосся люто па-
лали очi. Здавалося, що бiси, котрi опанували їх, знищили в
них усяку людську подобу. Вони були схожi скорiше на диких
звiрiв, анiж на людей.
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Учнi й тi, хто супроводжував Христа, кинулися тiкати вiд
жаху, але, помiтивши, що Iсуса немає з ними, повернулися,
щоб знайти Його. Вiн стояв там, де вони Його залишили. Той,
Хто втихомирив бурю, Хто зустрiвся iз сатаною i перемiг його,
не став тiкати вiд бiсiв. Коли бiснуватi, скрегочучи зубами, з
пiною на устах, наблизилися до Iсуса, Вiн пiднiс руку, котра
нещодавно втихомирила хвилi, i вони не змогли пiдiйти ближче.
Бiснуватi стояли сповненi лютi, але були безсилi перед Ним.

Iсус владно звелiв нечистим духам вийти з цих людей.
Його слова проникли в затьмарений розум нещасних. Мало-
помалу вони почали усвiдомлювати, що поруч з ними стоїть
Той, Хто може звiльнити їх вiд бiсiв, якi мучили їх. Вони впали
до нiг Спасителя, щоб вклонитися Йому. Але коли їхнi уста
вiдкрилися, аби благати про милiсть, через них заговорили
демони, несамовито вигукуючи: «Що Тобi до мене, Iсусе, Сину
Бога Всевишнього? Заклинаю Тебе Богом, не муч мене!»11

Iсус запитав: «Яке твоє iм’я?» У вiдповiдь почулися слова:
«Легiон моє iм’я, бо нас багато!»11 Використовуючи нещасних
людей як посередникiв, вони благали Iсуса не виганяти їх iз
цiєї країни. Неподалiк, на схилi гори, паслося стадо свиней, i
бiси просили дозволу ввiйти в них. Iсус дозволив їм зробити
це, i стадо свиней ураз оскаженiло: стрiмголов кинулося з кручi
в озеро й потонуло.

Тим часом з бiснуватими сталася дивовижна змiна: Свiтло
осяяло їхнiй розум; очi засвiтилися мисленням; обличчя, котрi
довгий час носили подобу сатани, несподiвано набули лагiдно-
го виразу; закривавленi руки були мирно складенi, i радiсними
голосами обидва прославляли Бога за своє звiльнення.

Пастухи, котрi з вершини кручi спостерiгали за подiями,
побiгли повiдомити про це своїх господарiв та iнший люд. Зi[318]
страхом i подивом навколишнi мешканцi зiбралися бiля Iсуса.
Цi двоє бiснуватих наводили страх на всю околицю. Нiхто
не вiдчував себе у безпецi, проходячи повз тi мiсця, оскiльки
бiснуватi з диявольською люттю кидалися на перехожих. Тепер
цi люди були одягнутi та при здоровому глуздi. Вони сидiли
бiля нiг Iсуса, слухаючи Його слова i прославляючи Iм’я свого
Зцiлителя.
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Однак люди, споглядаючи цю чудову картину, не вiдчували
радостi. Втрата свиней видавалася їм важливiшою подiєю, нiж
звiльнення в’язнiв сатани.

Але така втрата була допущена з милостi до власникiв сви-
ней. Вони були поглинутi земними справами i не дбали про
духовне життя. Iсус хотiв зламати їхню егоїстичну байдужiсть,
аби вони могли прийняти Його благодать. Але жаль та обурен-
ня, викликанi втратою матерiальних благ, заслiпили їхнi очi, i
вони не зауважили милостi Спасителя.

Прояв надприродної сили викликав у людей забобонний
страх. Якщо Чужинець, думали вони, залишиться серед нас, то
це може призвести до ще бiльшого лиха. Побоюючись подаль-
ших матерiальних втрат, вони вирiшили позбутися Його. Тi,
що перетнули на човнах разом з Iсусом озеро, розповiдали про
подiї минулої ночi; вони засвiдчили, яка небезпека загрожувала
їм пiд час бурi та як були втихомиренi вiтер i море. Але їхнi
слова не справили жодного враження. Наляканi люди оточили
Iсуса i благали Його, щоб Вiн залишив їх. Iсус погодився: сiв у
човен i вiдплив на протилежний берег.

Мешканцi Гергесинського краю мали перед собою живе
свiдчення сили i милостi Христа. Вони бачили людей, котрим
був повернений розум, але так боялися наразити на небезпеку
свої земнi iнтереси, що повелися з Тим, Котрий на їхнiх очах
перемiг князя темряви, як iз непроханим гостем; i Дар Небес
вiдiйшов вiд їхнiх ворiт. У нас немає можливостi вiдкинути
Христа так, як це зробили мешканцi Гергесинського краю, але
чимало людей вiдмовляються пiдкоритися Його Слову, оскiль-
ки послух означав би принесення в жертву якихось свiтських
iнтересiв. Аби Його присутнiсть не спричинила жодних мате-
рiальних збиткiв, багато людей вiдкидають Божу благодать i
не приймають Його Духа. [319]

Зовсiм iнакше мiркували зцiленi бiснуватi. Вони бажали
залишитися зi своїм Визволителем. У Його присутностi вони
почували себе захищеними перед демонами-мучителями, якi
позбавили їх людської гiдностi. Коли Iсус збирався увiйти до
човна, вони не вiдходили вiд Нього i, впавши перед Ним на
колiна, благали дозволити їм бути поруч з Ним, щоб завжди
слухати Його слова. Але Iсус звелiв їм iти додому i розповiсти,
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якi великi дiла вчинив для них Господь. Вони мали виконати
роботу — пiти до язичникiв i розповiсти про благословення,
отримане вiд Iсуса. Звичайно, їм було тяжко розлучатися зi
Спасителем. На них, без сумнiву, чекали великi труднощi се-
ред спiввiтчизникiв-язичникiв. Здавалося, тривала iзоляцiя вiд
суспiльства зробила їх непридатними для такої справи. Але як
тiльки Iсус указав їм на їхнi обов’язки, вони охоче пiдкорилися.
Зцiленi розповiли про Iсуса не лише своїм рiдним та сусiдам,
але пройшли все Десятимiстя, всюди звiщаючи про Його ря-
тiвну силу та своє звiльнення вiд бiсiв. Виконуючи цю роботу,
вони отримали бiльше благословення, нiж якби залишилися з
Iсусом задля власного добра. Звiщаючи Добру вiстку спасiння,
ми наближаємося до Спасителя.

Двоє бiснуватих, зцiлених Iсусом, стали першими мiсiоне-
рами, яких Христос послав проповiдувати Євангелiє в Деся-
тимiстi. Цi чоловiки мали змогу чути повчання Христа лише
декiлька хвилин. Вони не вислухали жодної проповiдi з Його
уст. Вони не могли навчати людей так, як Його учнi, котрi
щодня були з Христом, але вони самi були свiдченням того, що
Iсус — Месiя. Зцiленi могли розповiсти те, що їм було вiдомо,
— що особисто бачили й чули та як пiзнали силу Христа. Це
може робити кожен, серця котрого торкнулася Божа благодать.
Улюблений учень Йоан писав: «Про те, що було вiд початку,
що ми почули, що побачили на власнi очi, що ми оглядали i
до чого доторкнулися нашi руки, — про Слово життя; i життя...
що ми побачили й почули, сповiщаємо й вам».12 Як Христовi
свiдки, ми повиннi говорити про те, що нам вiдомо, що ми
самi бачили, чули й пережили. Якби ми неухильно йшли за
Христом, то мали б що розповiдати про той шлях, яким Вiн
провадив нас. Ми могли б розповiсти, як випробували Його
обiтницю i переконалися в її вiрностi. Ми могли б також свiд-[320]
чити про те, що нам вiдомо про благодать Христа. Це саме те
свiдчення, до якого закликає нас Господь i через вiдсутнiсть
якого гине свiт.

Хоча гергесинцi не прийняли Iсуса, Вiн не залишив їх у
темрявi, яку вони обрали. Коли цi люди просили Його пiти вiд
них, вони ще не чули Його слiв, не усвiдомлювали, вiд чого
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вiдмовляються. Ось чому Вiн знову послав їм свiтло через тих,
кого вони не могли не вислухати.

Знищивши стадо свиней, сатана хотiв вiдвернути людей вiд
Спасителя i перешкодити проповiдi Євангелiя в тiй околицi.
Але саме це, як нiщо iнше, схвилювало весь край та привернуло
увагу до Христа. Хоча Сам Спаситель вiдiйшов, однак зцiленi
Ним люди залишилися як свiдки Його сили. Колишнi агенти
князя темряви стали провiдниками свiтла, посланцями Божого
Сина. Люди дивувалися, слухаючи такi дивовижнi вiстi. У
цiлому краї вiдчинилися дверi для проповiдi Євангелiя. Коли
Iсус повернувся до Десятимiстя, народ не вiдходив вiд Нього,
i протягом трьох днiв не лише мешканцi одного мiста, а й
тисячi людей з усiх околиць слухали вiстку спасiння. Навiть
сила демонiв пiдвладна нашому Спасителевi, i лихi задуми
перетворюються на добро.

Зустрiч iз бiснуватими з Гергесинського краю стала уроком
для учнiв. Вона, з одного боку, показала глибину виродження, в
яку сатана намагається штовхнути весь людський рiд, а з iншо-
го — велич мiсiї Христа, Котрий прийшов звiльнити людство
з-пiд його влади. Цi нещаснi iстоти, якi жили серед гробниць,
одержимi нечистими духами, раби грiховних пристрастей та
огидної хтивостi, уособлюють стан, до якого дiйшло б людство,
якби було залишене пiд владою сатани.

Сатана постiйно впливає на людей, щоб, притуплюючи їхнi
почуття, скеровуючи думки на зло, штовхати до насильства i
злочину. Вiн ослаблює тiло, затьмарює розум i розбещує душу.
Коли люди вiдкидають заклик Спасителя, вони пiдкоряються
сатанi. Сьогоднi чимало людей у рiзних життєвих ситуацiях
— удома, на роботi й навiть у церквi — поводяться саме так.
Тому й поширилися на Землi насильство i злочиннiсть, а мо-
ральна темрява, як поховальний саван, огортає нинi людськi
помешкання. Своїми витонченими спокусами сатана штовхає [321]
людей до все бiльшого зла, аж поки не досягне цiлковитого
зiпсуття i загибелi. Єдиним захистом проти його сили є прису-
тнiсть Iсуса. Перед людьми й ангелами сатана був викритий
як ворог людини i губитель людства; Христос же явив Себе
як Друг i Визволитель. Його Дух пробуджує в людинi усе,
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що облагороджує, пiдносячи людську природу. Вiн вiдтворює
людину для Божої слави в тiлi, душi й дусi.

«Адже Бог не дав нам духа страху, але духа сили, любовi
й розсудливостi».13 Вiн покликав нас, щоб ми здобули славу
— характер «Господа нашого Iсуса Христа»; покликав нас бути
«подiбними до образу Його Сина».14

Душi, котрi колись були знаряддям сатани, нинi силою
Христа перетворюються на вiсникiв праведностi, яких Син
Божий посилає звiщати про те, «що для тебе Господь зробив,
як змилосердився над тобою».15[322]

1Марк.4:36
2Матв.8:25
3Марк.4:38
2Матв.8:25
4Марк.4:40
5Матв.8:27
6Йоан.5:30
7Iсаї 57:20-21
2Матв.8:25
8Псал.107:29-30
9Римл.5:1

10Iсаї 32:17
11Луки 8:28,30
11Луки 8:28,30
121Йоан.1:1-3
132Тим.1:7
142Сол.2:14; Римл.8:29
15Марк.5:19



Роздiл 36. Дотик вiри

(На пiдставi Євангелiй вiд Матвiя 9:18-26; Марка 5:21-43;
Луки 8:40-56)

Повернувшись iз Гергесинського краю на захiдний берег,
Iсус побачив там великий натовп людей, який радiсно вiтав
Його. Деякий час Вiн залишався на березi, навчаючи i зцiляючи,
а потiм вирушив до дому Левiя Матвiя, щоб там зустрiтися з
митниками. Тут, пiд час гостини, i знайшов Його Яiр, начальник
синагоги.

Цей юдейський старiйшина прийшов до Iсуса вельми засму-
чений i, упавши Йому в ноги, вигукнув: «Донечка моя помирає!
Прийди i поклади на неї руки, щоб видужала й жила!»1

Iсус негайно вирушив з ним до його дому. Хоч учнi не раз
були свiдками багатьох Його вчинкiв милосердя, вони здиву-
валися, що Учитель погодився виконати прохання пихатого
рабина, проте пiшли за Своїм Господом, а за ними — i зацiкав-
лена юрба.

Хоч дiм начальника синагоги знаходився недалеко, та Iсус i
Його супутники просувалися повiльно, оскiльки натовп тiснив
Його з усiх бокiв. Схвильованого батька дратувала така затрим-
ка, але Iсус, iз спiвчуття до народу, зупинявся то тут, то там,
щоб полегшити чиїсь страждання або потiшити засмучених.

Коли вони були ще в дорозi, посланець, протиснувшись
крiзь натовп, сповiстив Яiровi про смерть його доньки, заува-
живши, що немає бiльше потреби турбувати Вчителя. Почувши [323]
це, Iсус сказав: «Не бiйся, тiльки вiруй, i вона буде здорова!»2

Яiр пiдiйшов ближче до Спасителя, i вони разом поспiшили до
дому начальника.

Там уже чулися голосiння плакальниць i жалiбнi звуки
флейти. Присутнiсть народу i гамiр пригнiчували Iсуса. На-
магаючись примусити їх замовкнути, Вiн сказав: «Чому ви
метушитеся та плачете? Дитина не померла, а спить!»3 Але

315
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людей обурили слова Незнайомця. Як свiдки смертi дитини,
вони почали глузувати з Нього. Тодi Iсус, наказавши усiм ви-
йти з будинку, узяв iз Собою батька й матiр дiвчинки та трьох
учнiв: Петра, Якова, Йоана й увiйшов до кiмнати померлої.

Господь наблизився до лiжка i, взявши дiвчину за руку,
нiжно звернувся до неї мовою, якою розмовляли у тому домi:
«Дiвчино, кажу тобi, встань!»3

Враз мертве тiло затремтiло. У ньому знову почало пульсу-
вати життя, а на устах дiвчинки з’явилась усмiшка. Очi широко
розплющилися, як пiсля сну, i дитина з подивом глянула на
присутнiх, що стояли бiля неї. Вона пiдвелася, i батьки, мiцно
обiйнявши її, заплакали вiд радостi.

Дорогою до дому начальника синагоги Iсус зустрiв у натов-
пi нещасну жiнку, яка дванадцять рокiв страждала вiд хвороби,
що перетворила її життя на муку. Усi свої кошти вона витратила
на лiкування, але наостанок лiкарi сказали, що її хвороба неви-
лiковна. Однак надiя воскресла, коли жiнка почула про вчиненi
Христом зцiлення. Вона була впевнена, що стане здоровою,
якщо тiльки зможе пiдiйти до Нього. Страждаючи i знемагаю-
чи, вона прийшла на берег моря, де Вiн навчав, i спробувала
проштовхнутися крiзь натовп, але марно. Вона йшла за Ним
вiд дому Левiя Матвiя, але й цього разу не змогла наблизитися
до Нього. Нещасна почала вже втрачати надiю, як раптом Iсус,
прокладаючи Собi дорогу крiзь натовп, опинився бiля неї.

Ось вона — сприятлива нагода! Великий Лiкар — поруч.
Але вiд хвилювання жiнка не змогла заговорити до Нього i

тiльки на мить побачила перед собою Його постать. Боячись
втратити, можливо, єдиний шанс на зцiлення, вона рушила
вперед, говорячи собi: «Якщо лише доторкнуся до Його одя-
гу, — одужаю!»4 Коли Iсус проходив бiля неї, вона кинулася[324]
вперед, ледве встигнувши доторкнутися до краю Його одягу.
Цiєї ж митi жiнка вiдчула, що зцiлена. У тому єдиному дотику
зосередилась уся її вiра; тiєї ж митi бiль i хвороба поступилися
мiсцем силi й повному видужанню. Iз вдячним серцем вона
вже збиралася залишити натовп, але Iсус раптом зупинився, а
з Ним — i всi люди. Вiн обернувся i, поглянувши довкола, чi-
тким голосом, який можна було почути навiть у шумi натовпу,
запитав: «Хто доторкнувся до Мого одягу?»5 Народ дивився на
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Нього з подивом. Питання видавалося недоречним, бо звiдусiль
Його тiснили i навiть грубо штовхали люди.

Петро, завжди готовий щось сказати, вiдповiв: «Наставнику,
люди товпляться навколо Тебе i тiснять [а Ти питаєш: Хто той,
що доторкнувся до Мене?]. Iсус же сказав: Доторкнувся до
Мене хтось, бо Я вiдчув, як сила вийшла з Мене».5 Спаситель
мiг вiдрiзнити дотик вiри вiд випадкового дотику неуважного
натовпу. Така вiра не повинна була залишитися поза увагою.
Вiн бажав сказати цiй покiрнiй душi слова втiхи, якi стали б
для неї джерелом радостi, а також благословенням для Його
послiдовникiв аж до кiнця часу.

Дивлячись у напрямку жiнки, Iсус наполягав, бажаючи
знати, хто саме до Нього доторкнувся. Зрозумiвши, що ховатися
немає сенсу, жiнка пiдiйшла i, тремтячи, упала Йому до нiг.
Зi сльозами вдячностi вона розповiла про своє страждання
i зцiлення. Iсус лагiдно сказав: «Крiпися, дочко! Вiра твоя
тебе спасла... Iди в мирi».6 Вiн не дав жодного приводу для
забобонiв, нiби цiлюща сила мiститься в самому лише дотику
до Його одягу. Зцiлення вiдбулося не внаслiдок зовнiшнього
контакту з Ним, а через вiру в Його божественну силу.

Здивований натовп, який продовжував юрмитися навколо
Христа, не усвiдомлював присутностi тiєї життєдайної сили.
Коли ж страждаюча жiнка з вiрою простягнула руку, щоб дотор-
кнутися до Нього, вона вiдчула цiлющу силу. Так i в духовному
життi. Порожнi балачки про релiгiю, молитви без духовного
голоду i живої вiри — даремнi. Умоглядна вiра в Христа, яка
лише формально визнає Його Спасителем свiту, нiколи не при-
несе зцiлення душi. Спасенна вiра — це не просто визнання [325]
iстини розумом. Хто хоче отримати повне пiзнання i тiльки
пiсля цього повiрити, той не зможе отримати Божого благо-
словення. Не досить знати про Христа — ми повиннi вiрити в
Нього! Вiра приносить користь лише тодi, коли ми приймаємо
Його як особистого Спасителя i покладаємося на Його заслуги.
Чимало людей сприймають вiру як переконання, але рятiвна
вiра — це союз, заповiт християнина з Богом. Правдива вiра
— це життя. Жива вiра — це зростання сили, непохитне довiр’я,
завдяки чому людина стає переможцем.
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Зцiливши жiнку, Iсус бажав, щоб вона усвiдомила, яке бла-
гословення отримала. Дари Євангелiя не повиннi приховувати-
ся або використовуватися таємно. Тому Господь хоче, щоб ми
визнали Його доброту. «Ви ж свiдки Мої, — говорить Господь,
— а Я Бог».7

Наше свiдчення про Його вiрнiсть — це обраний Небом
засiб вiдкрити свiтовi Христа. Ми повиннi визнавати Його бла-
годать, котра виявлялася у давнину через святих. Але найбiльш
дiєвим буде свiдчення про наш власний досвiд. Ми стаємо Бо-
жими свiдками, коли люди зауважують в нас дiю Божественної
сили. Життя i досвiди кожної людини унiкальнi. Бог бажає,
щоб ми славили Його на пiдставi наших особистих досвiдiв.
Якщо цi дорогоцiннi свiдчення на славу Його благодатi пiдкрi-
пляються чистим християнським життям, вони мають у собi
нездоланну силу для навернення душ.

Коли десять прокажених пiдiйшли до Iсуса, щоб зцiлитися,
Вiн наказав їм пiти й показатися священикам. Дорогою всi во-
ни очистилися, проте лише один з-помiж них повернувся, аби
вiддати Йому славу. Iншi ж пiшли своїми шляхами, забувши
про Зцiлителя. Скiльки ж людей чинять сьогоднi так само!..
Господь невпинно працює для добра людства. Вiн безперервно
надiляє людей Своїми дарами. Вiн пiдiймає хворих зi смер-
тного ложа. Вiн рятує вiд невидимої небезпеки. Вiн посилає
небесних ангелiв спасати їх вiд лиха, охороняти вiд «зарази,
що в темрявi ходить», i вiд «моровицi, що нищить опiвднi».8

Але це не справляє на них жодного враження. Христос вiддав
усi багатства Небес, щоб викупити їх, але вони забувають про
Його велику любов. Їхня невдячнiсть закриває серця для Божої
благодатi. Як верес у пустелi, вони не знають, коли приходить[326]
добро, а тому їхнi душi пробувають у безплiдних мiсцях.

Пам’ятайте: будь-який дар вiд Бога дається для нашого
добра. Таким чином змiцнюється вiра, щоб просити i приймати
ще бiльше. Найменше благословення, отримане особисто вiд
Бога, надихає нас значно бiльше, анiж усi розповiдi про вiру й
досвiди iнших людей. Душа, що вiдгукнулася на Божу благо-
дать, уподiбниться до напоєного водою саду. Тодi зцiлення твоє
зросте, твоє свiтло засяє в пiтьмi i слава Господня буде явлена
над тобою. Будемо ж пам’ятати про милосердя та численнi
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милостi Господа. Подiбно до iзраїльського народу, поставимо
каменi свiдчення i напишемо на них дорогоцiннi iсторiї про
те, що зробив для нас Бог. Згадуючи про Його ставлення до
нас протягом нашої життєвої мандрiвки, iз сердечною подякою
скажемо: «Чим Господевi я вiддячу за всi Його добродiйства
для мене? Я пiднiму чашу спасiння i прикличу Господнє iм’я.
Виконаю обiти мої Господевi перед усiм народом Його».9 [327]

1Марк.5:23
2Луки 8:50
3Марк.5:39,41
4Матв.9:21
5Луки 8:45-46
5Луки 8:45-46
6Матв.9:22
7Iсаї 43:12
8Псал.91:6
9Псал.116:12-14



Роздiл 37. Першi євангелiсти

(На пiдставi Євангелiй вiд Матвiя 10-й роздiл; Марка 6:7-11;
Луки 9:1-6)

Апостоли були членами Iсусової сiм’ї i супроводжували
Його в усiх подорожах по Галiлеї. Вони дiлили з Ним працю
i труднощi, слухали Його проповiдi, ходили й розмовляли з
Божим Сином; iз Його щоденних настанов учнi навчалися, як
треба працювати для добра людства. Коли Iсус навчав вели-
чезнi натовпи людей, якi збиралися навколо Нього, учнi були
поруч, завжди готовi виконати Його прохання, полегшити Його
працю. Вони допомагали наводити порядок серед людей, при-
носили до Спасителя стражденних, потiшаючи їх. Особливо
зацiкавленим слухачам вони пояснювали Писання i всiляко
сприяли їхньому духовному зростанню. Апостоли навчали то-
го, чого самi навчилися вiд Iсуса, i з кожним днем збагачували
власний досвiд. Але вони також мали потребу в досвiдi само-
стiйної працi, їм потрiбно було ще багато вчитися, набуваючи
довготерпiння й покори. I тодi Спаситель послав їх у свiт як
Своїх представникiв, щоб, скориставшися Своєю присутнiстю
з ними, виявляти їхнi помилки, давати поради й навчати.

Учнiв часто бентежило вчення священикiв та фарисеїв, i зi
своїми сумнiвами вони приходили до Iсуса. Вiн викладав їм
iстини Слова не традицiйно, утверджуючи вiру учнiв у Писан-
ня i значною мiрою звiльняючи їх вiд страху перед рабинами
та гнiту традицiй. У вихованнi учнiв приклад життя Спасителя[328]
мав набагато бiльше значення, нiж викладання доктрин. Пi-
знiше, розлучившись iз Ним, вони пригадували кожний Його
погляд, кожну iнтонацiю, кожне слово. Часто в боротьбi з воро-
гами Євангелiя вони повторювали Його слова i вельми радiли,
зауважуючi, яке враження цi слова справляють на людей.

Покликавши до Себе дванадцятьох, Iсус послав їх по двоє
в мiста i села. Iсус нiкого не посилав поодинцi: брат iшов з
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братом, приятель — з приятелем. Таким чином вони могли
пiдтримувати i пiдбадьорювати один одного, радитись i разом
молитися; сила одного пiдтримувала слабкiсть iншого. Подi-
бним чином пiзнiше Вiн послав i сiмдесятьох iнших учнiв.
Спаситель бажає, щоб вiсники Євангелiя були об’єднанi са-
ме таким чином. I сьогоднi євангельська робота могла б мати
бiльший успiх, якби ми дотримувалися цього принципу.

Вiстка учнiв була такою ж, як i свiдчення Йоана Хрестителя
та Самого Христа: «Наблизилося Царство Небесне».1 Вiд них
не вимагалося переконувати людей в тому, що Iсус iз Назаре-
та є Месiєю, але в Його iм’я вони мали чинити такi ж дiла
милосердя, якi чинив Вiн. Iсус звелiв: «Хворих оздоровляйте,
прокажених очищайте, мертвих воскрешайте, бiсiв виганяйте;
даром отримали — даром давайте».2

Пiд час Свого служiння Iсус бiльше часу придiляв зцiленню
хворих, нiж проповiдi. Його чудеса свiдчили про правдивiсть
Його слiв, а також про те, що Вiн прийшов не губити, а спаса-
ти. Праведнiсть Його iшла попереду Нього, а слава Господня
— слiдом за Ним. Куди б Вiн не приходив, чутки про Його
милосерднi вчинки випереджали Спасителя. Де б Вiн не побу-
вав, усюди люди вiдчували на собi Його милосердя, тiшилися
здоров’ям та вiдновленими силами. Навколо учнiв також збира-
лися юрми народу, аби почути з їхнiх уст про дiяння Господнi.
Для багатьох Його голос був першим звуком, який вони почули
у своєму життi; Його iм’я було першим словом, яке вони ви-
мовляли, а Його обличчя було першим, яке побачили прозрiлi.
Як же їм пiсля того не любити Iсуса i не славити Його? Коли
Христос переходив мiстами й селищами, Вiн уподiбнювався
до живого потоку, який усюди приносив життя й радiсть. [329]

Послiдовники Христа повиннi працювати так, як працював
Вiн. Ми маємо годувати голодних, одягати нагих, потiшати
стражденних i нещасних. Ми повиннi пiдтримувати розча-
рованих i надихати надiєю знеможених. У такому разi нас
стосуватиметься обiтниця: «...Твоя справедливiсть ходитиме
перед тобою, а слава Господня слiдом за тобою!».3 Христова
любов, виявлена в безкорисливому служiннi, матиме бiльшу
силу для виправлення грiшника, анiж меч або суд. Останнi
необхiднi для залякування порушникiв Закону, але сповнений
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любовi мiсiонер може зробити набагато бiльше. Часто серце
озлоблюється вiд докору, але пом’якшується любов’ю Христа.
Мiсiонер здатний полегшити не тiльки фiзичнi недуги, а й при-
вести грiшника до Великого Лiкаря, Котрий очистить душу вiд
прокази грiха. Бог бажає, аби хворi, нещаснi й бiснуватi почули
Його голос через Його слуг. В особi Своїх спiвпрацiвникiв Вiн
бажає бути Утiшителем, Якого не знав свiт.

Пiд час першої мiсiонерської подорожi учнi повиннi були
йти винятково «до загиблих овець дому Iзраїлевого».4 Якби
в той час вони почали проповiдувати Євангелiє язичникам
або самарянам, то втратили б свiй вплив на юдеїв. Збудив-
ши упередження фарисеїв, вони були б утягнутi в боротьбу,
а це розчарувало б їх уже на самому початку працi. Навiть
апостоли не вiдразу зрозумiли, що Євангелiє мало бути пропо-
вiдуване всiм народам. Поки учнi Христа не усвiдомили цiєї
iстини, вони не були готовi працювати для язичникiв. Якби
юдеї прийняли Євангелiє, Бог зробив би їх Своїми вiсниками
серед язичникiв. Ось чому юдеї повиннi були першими почути
євангельську вiстку.

Де б Христос не працював, усюди були голоднi й спраглi
правди душi, котрi усвiдомлювали свої потреби. Настав час
понести вiстку про Його любов i до цих спраглих сердець.

До таких учнi мали йти як представники Христа. Для вi-
руючих вони стануть обраними Богом учителями. I навiть
коли Спаситель буде взятий вiд них, вони не залишаться без
наставникiв.

У цiй першiй подорожi учнi мусили йти лише туди, де ра-
нiше вже побував Iсус i де залишилися Його друзi. Пiдготовка
учнiв до подорожi була вкрай простою. Нiщо не повинно було[330]
вiдвертати їх вiд великої справи або якимось чином викликати
опiр, зачиняючи дверi для їхньої роботи в майбутньому. Вони
не повиннi були одягатися так, як релiгiйнi наставники; водно-
час їхнiй одяг не мав занадто вiдрiзнятися вiд одягу простих
селян. Їм не слiд було заходити в синагоги i скликати народ на
загальнi богослужiння. їхнi зусилля мусили бути спрямованi
на працю з людьми в їхнiх домiвках. Вони не повиннi були
також витрачати час на зайвi привiтання або званi гостини. Але
куди б вони не завiтали, їм можна було скористатися гостин-
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нiстю достойних людей, якi прийматимуть їх так щиро, як i
Самого Христа. Прекрасне привiтання: «Мир цьому дому!»5

вiдчиняло перед ними дверi будь-якого дому. їхнi молитви,
похвальнi гiмни i читання Писань у сiмейному колi приносили
благословення оселям.

Учнi Христа мали стати вiсниками Iстини, готуючи доро-
гу для приходу свого Вчителя. Вiстка, яку вони несли, була
Словом вiчного життя, i доля людей залежала вiд її прийняття
чи вiдкинення. Люди мали усвiдомити всю серйознiсть цiєї
вiстки, тому Iсус повелiв Своїм учням: «I як хто не прийме вас
i не послухає ваших слiв, то, виходячи з дому чи з того мiста,
обтрусiть порох з ваших нiг. Запевняю вас: легше буде землi
Содомськiй i Гоморськiй у день суду, нiж тому мiсту».6

I ось погляд Спасителя спрямований у майбутнє. Вiн ба-
чить обширне поле для служiння, де пiсля Його смертi учнi
свiдчитимуть про Нього. Своїм пророчим зором Вiн бачить
усе, чого зазнають Його слуги протягом вiкiв, аж до Його Дру-
гого пришестя на Землю. Вiн указує Своїм послiдовникам на
боротьбу, яку їм доведеться провадити. Вiн показує характер i
план цiєї боротьби. Син Божий не приховує того, що їм доведе-
ться зустрiтися з небезпекою, а тому говорить про необхiднiсть
самозречення. Господь хотiв, аби вони знали, чого це буде їм
коштувати, i не були захопленi ворогом зненацька. Вони вою-
ватимуть «не з тiлом i кров’ю, але з началами, з владами, зi
свiтовими правителями темряви цього [вiку], з пiднебесними
духами злоби».7 Вони боротимуться з надприродними силами,
але їм обiцяна i надприродна допомога. Усi небожителi вхо-
дять у це воїнство. Але в його лавах перебувають не тiльки
ангели. Святий Дух, Представник Вождя воїнства Господнього, [331]
сходить, щоб керувати битвою. Людськi немочi можуть бути
численними, грiхи й помилки тяжкими, але Божа благодать пе-
ребуває з усiма, хто з розкаянням шукає її. Сила Всемогутнього
дарується тим, хто покладається на Бога.

«Ось, — говорить Iсус, — Я посилаю вас, як овець помiж
вовкiв. Тому будьте мудрi, як змiї, i невиннi, як голуби».8 Хри-
стос нiколи не приховував жодного слова iстини, але завжди
викладав її з любов’ю. Спiлкуючись iз людьми, Вiн був надзви-
чайно тактовним, добрим, уважним. Вiн нiколи не поводився
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брутально, без потреби нiкому не говорив рiзких слiв, не завда-
вав непотрiбного болю чутливiй душi. Вiн нiколи не засуджував
людських немочей. Разом з тим Вiн безстрашно викривав лице-
мiрство, невiр’я i беззаконня, хоч висловлював цi суворi докори
тремтячим вiд слiз голосом. Вiн плакав над Єрусалимом, Своїм
улюбленим мiстом, яке вiдмовилося прийняти Того, Хто був
Дорогою, Iстиною i Життям. Мешканцi Єрусалима вiдкинули
Спасителя, але Вiн продовжував ставитися до них з нiжнiстю,
спiвчуттям i глибоким сумом, що краяв Його серце. Кожна
душа була для Нього дорогоцiнною.

Хоч Вiн завжди тримався з божественною гiднiстю, проте
з нiжнiстю ставився до кожного члена Божої сiм’ї. У кожнiй
людинi Вiн бачив грiшну душу, котру прийшов спасти.

Слугам Христовим не слiд керуватися бажаннями своїх
плотських сердець. Вони повиннi пiдтримувати тiсний зв’язок
з Богом, аби пiд дiєю спокуси їхнє «я» не виявило себе в потоцi
недоречних слiв, якi аж нiяк не подiбнi до роси чи лагiдного
дощу, що напоюють зiв’ялi рослини. Саме цього очiкує вiд
них сатана; це його методи. Це драконовi властиво впадати в
лють; дух сатани виявляється у гнiвi й осудженнi. Але Божi
слуги — представники Господа. Вiн бажає, щоб вони були
з’єднанi тiльки з Небесами, тiльки з iстиною, що виходить вiд
Нього i має Його печатку. Вони повиннi перемагати зло силою
Христа. Слава Христа — це їхня сила. Їм необхiдно зосередити
свiй погляд на Його привабливостi; лише в такому разi вони
зможуть проповiдувати Євангелiє з божественною тактовнiстю
i лагiднiстю. Збережена за будь-яких обставин лагiднiсть духа
свiдчить на користь iстини набагато переконливiше, нiж усi
викладенi аргументи.[332]

Хто провадить боротьбу з ворогами iстини, тi стикаються
не тiльки з людьми, а й iз сатаною та його слугами. Пам’ятайте
слова Спасителя: «Я посилаю вас, як ягнят мiж вовкiв!».9

Нехай Божi працiвники довiряться любовi Божiй, i їхнiй дух
буде спокiйним навiть тодi, коли їх зневажатимуть. Бог дарує їм
божественне всеозброєння. Його Святий Дух вплине на розум
i серце так, що iнтонацiя їхнього голосу не нагадуватиме виття
вовкiв.
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Продовжуючи повчати Своїх учнiв, Iсус сказав: «Стережi-
ться ж людей».10 Учнi не повиннi були слiпо довiрятися тим,
хто не пiзнав Бога, розкриваючи їм свої плани, бо це дало
б перевагу слугам сатани. Часто людськi задуми протидiють
Божим планам. Зводячи храм Господнiй, будуйте його за при-
кладом, даним на горi, — за Божественним зразком. Бог може
бути зневаженим i справа Євангелiя зраджена, якщо Його слу-
ги покладатимуться на поради людей, котрi не перебувають
пiд керiвництвом Святого Духа. Свiтська мудрiсть — безглуздя
перед Богом. Хто покладається на неї, тi неминуче заблукають.

«...Видаватимуть вас на суди... поведуть вас заради Мене
до володарiв i царiв для свiдчення i їм, i язичникам».11 Пере-
слiдування сприятимуть поширенню свiтла. Христових слуг
поведуть до великих мужiв свiту цього, котрi iнакше нiколи
б не почули Благої вiстки; бо iстина подавалася таким людям
спотвореною. Вони чули лише несправедливi звинувачення на
адресу вiри Христових учнiв. Часто єдиною їхньою можливi-
стю пiзнати справжню суть вiри є свiдчення тих, кого судять за
переконання. Пiд час розслiдування Божi свiдки змушенi вiдпо-
вiдати, а їхнi суддi — вислуховувати свiдчення. Божа благодать
буде дана Його слугам слушної пори. «Дасться вам, — говорить
Iсус, — в ту ж хвилину, що казати; бо не ви будете говорити, а
Дух Отця вашого, що пробуває у вас».12 Коли Божий Дух освi-
тить розум Його слуг, iстина буде викладена в її божественнiй
силi й красi. Тi, котрi вiдкидають iстину, будуть оскаржувати
i пригноблювати учнiв. Але серед втрат, страждань i навiть
перед лицем смертi Божi дiти мають виявляти лагiднiсть сво-
го божественного Вчителя. Таким чином виявиться рiзниця
мiж слугами сатани i представниками Христа. Спаситель буде [333]
звеличений перед правителями свiту i народами.

Учнi не були надiленi вiдвагою i стiйкiстю мученикiв, поки
в цьому не було потреби. Як тiльки така необхiднiсть виникла,
тодi й здiйснилася обiтниця Спасителя. Коли Петро та Йоан
свiдчили перед синедрiоном, люди дивувалися, i «пiзнали їх,
що були з Iсусом».13 Про Стефана написано: «Всi, що сидiли в
синедрiонi, побачили, що його обличчя було подiбне до облич-
чя ангела». Люди не могли «протистояти мудростi й Духовi,
Яким вiн говорив».14 Павло, згадуючи про суд кесаря над ним,
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зазначив: «При моїй першiй оборонi нiкого не було зi мною,
але всi мене покинули... Господь же став при менi й пiдкрiпив
мене, аби через мене сповнилася проповiдь: щоб усi язичники
почули, i я був визволений з пащi лева».15

Христовим служителям не треба було заздалегiдь готувати-
ся до свого виступу в судi. Їхнє приготування мало вiдбуватися
щодня — у збираннi дорогоцiнних iстин Слова Божого та пiд-
крiпленнi вiри через молитву. Коли ж їх приведуть перед суд,
Святий Дух нагадає їм необхiднi iстини.

Щоденне бажання пiзнання Бога i посланого Ним Iсуса
Христа змiцнить душу. Знання, отриманi шляхом сумлiнного
дослiдження Писань, пригадаються слушної пори. Але якщо
людина нехтувала можливiстю познайомитися зi словами Хри-
ста, якщо вона нiколи не вiдчувала сили Його благодатi в час
випробування, тодi не може сподiватися, що Дух Святий нага-
дає їй Його слова. Вона повинна була щодня служити Боговi,
любити Його i довiряти Йому.

Ненависть до Євангелiя буде такою великою, що не брати-
муться до уваги навiть найнiжнiшi земнi зв’язки. Учнiв Христа
видаватимуть на смерть члени їхнiх родин. «I всi будуть нена-
видiти вас за Моє iм’я». Але далi Христос додає: «А той, хто
витримає до кiнця, буде спасенний».16 Водночас Iсус попере-
джав учнiв, щоб вони не наражалися без потреби на гонiння.
Вiн Сам не раз залишав те чи iнше мiсце, аби уникнути тих,
хто чатував на Його життя. Коли Iсуса не прийняли в Назаретi
i земляки намагалися вбити Його, Вiн пiшов до Капернаума, де
народ дивувався Його вченню, бо «слова Його мали владу».17[334]
Так i Його служителi не повиннi розчаровуватися через гонi-
ння, а шукати такого мiсця, де змогли б продовжити роботу
спасiння душ.

Слуга не бiльший за свого пана. Царя Небес називали Вель-
зевулом; у такому ж фальшивому свiтлi представлятимуть i
Його учнiв. Але якою б не була небезпека, послiдовники Хри-
ста повиннi вiдкрито визнавати свої принципи. Замовчування
має викликати в них презирство. Вони не повиннi бути па-
сивними, очiкуючи, поки мине небезпека i можна буде вiльно
визнавати iстину. Божi дiти поставленi вартовими, щоб попере-
джати людей про небезпеку. Прийнята вiд Христа iстина має
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бути вiльно i вiдкрито передана всiм. Iсус говорив: «Те, що
кажу вам у темрявi, кажiть при свiтлi; i те, що на вухо почуєте,
проповiдуйте на дахах».18

Сам Iсус нiколи не йшов на компромiс заради миру. Його
серце було переповнене любов’ю до всього людства, але Вiн
нiколи не потурав людям у їхнiх грiхах. Як справжнiй Друг,
Вiн не мiг мовчати, коли вони прямували шляхом, згубним
для їхнiх душ, — душ, викуплених Його кров’ю. Вiн закликав
людей бути чесними перед самими собою, вiрними великим
вiчним iдеалам. Слуги Христа покликанi до цiєї ж роботи i по-
виннi остерiгатися, щоб, намагаючись уникнути непорозумiнь,
вони не поступилися iстиною. Дбаймо про мир (див.Римл.
14:19), але справжнього миру неможливо досягти, жертвуючи
принципами. Жодна людина не зможе зберегти вiрнiсть прин-
ципам, не викликаючи опору. Сини непокори повстануть проти
духовностi християнства. Але Iсус сказав учням: «Не бiйтеся
тих, що вбивають тiло, душi ж убити не можуть».18 Вiрним
Боговi нiчого боятися людської сили чи ненавистi сатани. У
Христi їм забезпечене вiчне життя. Єдине, чого слiд боятися,
— це поступитися Iстиною i таким чином зрадити довiр’я, яким
їх ушанував Бог.

Завдання сатани полягає в тому, щоб вселяти в людське сер-
це сумнiви. Вiн змушує людей дивитися на Бога як на суворого
суддю. Лукавий спокушує їх до грiха, а потiм навiює думку
про те, що вони надто порочнi, аби звернутися до Небесного
Отця та викликати в Нього спiвчуття. Господь розумiє це. Iсус
запевняв Своїх учнiв у Божому спiвчуттi до них у рiзних по- [335]
требах i слабкостях. Серце Отця вiдгукується болем на кожне
зiтхання, на кожний смуток.

Бiблiя вiдкриває нам Бога, Який перебуває у Своєму Свя-
тилищi не в станi бездiяльностi, не в мовчаннi та самотностi, а
в оточеннi десяткiв i сотень мiльйонiв святих розумних iстот,
готових виконувати Його волю. Незбагненним для нас чином
Вiн активно взаємодiє з кожною частиною Свого володiння.
Але понад усе Вiн, як i все Небо, зацiкавлений у тiй часточцi
Всесвiту i в тих душах, за спасiння котрих Вiн вiддав Свого
Єдинородного Сина. Бог схиляється зi Свого престолу, щоб
почути благання усiх пригноблених. На кожну щиру молитву
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Вiн вiдповiдає: «Ось Я!». Вiн пiдбадьорює засмучених i пригнi-
чених. У всiх наших скорботах Вiн iз нами. У кожнiй спокусi
та випробуваннi поруч з нами стоїть ангел Господнiй, готовий
визволити нас.

Жодний горобець не впаде на землю без вiдома Отця. Не-
навидячи Бога, сатана ненавидить i тих, про кого пiклується
Спаситель. Вiн намагається знищити працю Божих рук i зна-
ходить насолоду навiть у вбивствi безмовних тварин. Тiльки
завдяки захистовi й опiцi Бога птахи можуть тiшити нас своїм
веселим спiвом. Вiн пам’ятає про кожну пташку. «Не бiйтеся;
бо ви кращi за багатьох горобцiв».19

Iсус продовжує: «Як ви визнаєте Мене перед людьми, так
i Я визнаю вас перед Богом i святими ангелами». Ви маєте
стати Моїми свiдками на землi, посередниками, через яких
Моя благодать буде виливатися для зцiлення свiту. Я ж буду
вашим представником на Небесах. Отець бачить не вашi вади
характеру, але зодягнутих у Мою досконалiсть людей. Я —
Посередник, через Котрого вам будуть дарованi благословення
Небес. I кожного, хто визнає Мене, приймаючи Мою жертву за
грiшних людей, того i Я визнаю як спiльника слави i радостi
викуплених.

Хто хоче визнавати Христа, той повинен мати Його у сво-
єму серцi. Неможливо подiлитися тим, чого не отримав сам.
Учнi могли бути добре обiзнанi з доктринами i часто цитувати
слова Самого Христа, але якщо в них не було лагiдностi й
любовi Христа, вони цим зрiкалися Його. Дух, протилежний
Духовi Христа, вiдкидає Його, хоча й формально може ви-[336]
знавати. Люди зрiкаються Христа лихослiв’ям, марнослiв’ям,
неправдивими й недобрими словами. Вони можуть зректися
Його небажанням нести свiй життєвий хрест, прагненням до
грiховних насолод. Вони можуть зректися Його бажанням упо-
дiбнитися до свiту, брутальною поведiнкою, зарозумiлiстю,
самовиправданням, сумнiвами, тривогами, занепокоєнням i
бажанням залишатись у темрявi. Усiма цими дiями вони за-
являють, що Христа немає в них. «Хто ж вiдречеться Мене
перед людьми, вiдречуся його i Я перед Отцем Моїм, що на
небесах».20
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Спаситель попереджав Своїх учнiв, аби вони не сподiвали-
ся, що людська ворожiсть до Євангелiя зникне i з часом вони
перестануть противитися йому. Вiн заявляє: «Не мир прийшов
Я принести, а меч».20 Ця ворожнеча породжена не Євангелiєм,
а протидiєю йому.

З усiх переслiдувань найважче переноситься роздiлення в
сiм’ї, вiдчуженiсть близьких друзiв. Але Iсус говорить: «Хто
любить батька або матiр бiльше, нiж Мене, той недостойний
Мене; i хто любить сина або дочку бiльше за Мене, той недо-
стойний Мене. I хто не бере свого хреста i не йде слiдом за
Мною, той недостойний Мене».

Мiсiя слуг Христа — це велика честь i святий обов’язок.
«Хто вас приймає, той Мене приймає; хто ж приймає Мене,
приймає Того, Хто послав Мене».21 Жодне добре дiло, учинене
для них у Його Iм’я, не залишиться невизнаним i невинаго-
родженим. Так само спiвчутливо Вiн ставиться до найбiльш
слабких i принижених у Божiй родинi.

«Хто напоїть одного з цих малих...» — тобто подiбних до
дiтей у своїй вiрi та пiзнаннi Христа — «чашкою холодної
води тiльки в iм’я учня, запевняю вас, — не втратить своєї
нагороди».21

Так Спаситель завершив Своє повчання. В iм’я Христа
обранi дванадцять учнiв вирушили, як i Вiн, «благовiстити
убогим... [зцiляти розбитих серцем], проповiдувати полоненим
визволення, слiпим — прозрiння, i пригноблених вiдпустити на
волю; звiщати рiк Господнього помилування!».22 [337]

[338]1Матв.4:17
2Матв.10:8
3Iсаї 58:8
4Матв.10:6
5Луки 10:5
6Матв.10:14-15
7Ефес.6:12
8Матв.10:16
9Луки 10:3

10Матв.10:17
11Матв.10:17-18
12Матв.10:19-20
13Дiї 4:13
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14Дiї 6:15,10
152Тим.4:16-17
16Марк.13:13
17Луки 4:32
18Матв.10:27-28
18Матв.10:27-28
19Матв.10:31
20Матв.10:33-34
21Матв.10:37-38,40,42
21Матв.10:37-38,40,42
22Луки 4:18-19



Роздiл 38. «Iдiть... та трохи спочиньте»

(На пiдставi Євангелiй вiд Матвiя 14:1,2,12,13; Марка 6:30-32;
Луки 9:7-10)

Повернувшись iз мiсiонерської подорожi, «посходилися апо-
столи до Iсуса та сповiстили Йому про все: що зробили i чого
навчили. А Вiн каже їм: Ви пiдiть однi подалi в пустинне мiсце
та вiдпочиньте трохи! Бо так багато було тих, якi приходили й
вiдходили, що навiть не було їм коли попоїсти».1

Учнi прийшли до Iсуса i розповiли Йому все. Тiсний зв’язок
iз Господом спонукував їх розповiсти Йому про всi як успiшнi,
так i невдалi досвiди, подiлитися радiстю про добрi результати
працi, жалем — за скоєнi помилки. Звичайно, вони припуска-
лися помилок пiд час свого першого благовiству- вання. I коли
щиро розповiли Iсусовi про свої переживання, Вiн зрозумiв, як
багато ще потрiбно їм учитися. Вiн також зауважив, що вони
втомилися i потребують вiдпочинку.

Але там, де вони знаходилися, неможливо було усамiтни-
тися. «Бо так багато було тих, якi приходили й вiдходили, що
навiть не було їм коли попоїсти».1 Народ iшов за Христом,
бажаючи зцiлитися i почути Його слова. Багато людей тягну-
лися до Нього, вбачаючи в Ньому Джерело всiх благословень.
Iншi, що юрмилися навколо Христа, сподiваючись отримати
дорогоцiнне здоров’я, приймали Його як свого особистого Спа-
сителя. А ще iншi, якi через фарисеїв боялися визнати Його,
навернулися при злиттi Святого Духа i визнали Його Сином [339]
Божим перед розгнiваними священиками й правителями.

Але тепер Iсус бажав побути на самотi зi Своїми учнями,
бажаючи багато чого сказати їм. У своїй працi вони пережили
випробування i зустрiлися з опозицiєю. Ранiше учнi в усьому
радилися з Христом, але вирушивши на самостiйне служiння,
iнодi просто не знали, як повестися. Звичайно, ця праця нади-
хала їх: адже Христос не послав їх без Свого Духа. Вiрою в
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Нього вони вчинили багато чудес, але нинi самi потребували
Хлiба Життя. Їм потрiбно було усамiтнитися, поспiлкуватися з
Iсусом та прийняти настанови для майбутньої працi.

«I Вiн каже їм: Ви пiдiть однi подалi в пустинне мiсце та
вiдпочиньте трохи!»1 Христос завжди сповнений нiжностi та
милосердя до всiх, хто служить Йому. Вiн хотiв показати Своїм
учням, що Бог потребує не жертви, а милостi. Вони вкладали
всю душу в працю для добра людей, i це виснажило їхнi фiзичнi
й розумовi сили. Тепер їм необхiдно було вiдпочити.

Коли учнi бачили успiхи своєї працi, виникала небезпека
приписати це собi i, виплекавши духовну гордiсть, стати жер-
твою сатани. На них чекала велика робота, а тому передусiм
вони мали усвiдомити: сила не в них, а в Боговi. Подiбно до
Мойсея у Сiнайськiй пустелi, Давида — на пагорбах Юдеї,
Iллi — бiля потоку Хорив, учнi повиннi були вiдкласти всi
свої справи i поспiлкуватися з Христом, природою та своїми
серцями.

Пiд час мiсiонерського служiння учнiв Iсус вiдвiдав iншi
мiста i села, проповiдуючи там Євангелiє Царства. Приблизно
в цей час Вiн почув про смерть Хрестителя. Це живо нагадало
Йому про наближення i Його кiнця. Над Його шляхом уже
нависли густi тiнi. Священики й рабини шукали нагоди вбити
Його; шпигуни стежили за Ним; усюди складалися змови проти
Нього. Чутки про проповiдь апостолiв у Галiлеї дiйшли до
Iрода та привернули його увагу до Iсуса i Його працi. «Це
Йоан Хреститель, вiн воскрес iз мертвих...»2 — сказав вiн i
висловив бажання побачити Iсуса. Iрод постiйно боявся, що
вибухне повстання, котре позбавить його престолу i звiльнить
юдейський народ з-пiд римського ярма. Серед народу зростало
невдоволення i назрiвав бунт. Було очевидним, що громадська[340]
дiяльнiсть Христа в Галiлеї не зможе тривати довго. Його
страждання наближалися, а тому Вiн хотiв побути деякий час
далi вiд гомiнливого людського натовпу.

Скорботнi учнi Йоана поховали скалiчене тiло свого вчи-
теля. Потiм вони «прийшли й сповiстили Iсуса».3 Ранiше цi
люди заздрили Христовi: їм здавалося, що Вiн вiдвертає людей
вiд Йоана. Разом з фарисеями вони осуджували Його за спiл-
кування з митниками на гостинi в Матвiя. Вони сумнiвались у
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Його божественнiй мiсiї, оскiльки Вiн не звiльнив Хрестите-
ля. Але нинi, коли їхнiй учитель був мертвий, вони прагнули
розради у своєму великому горi та керiвництва в майбутнiй
дiяльностi. Тому Йоановi учнi прийшли до Iсуса й об’єднали з
Ним свої iнтереси. Вони також мали потребу в тишi та спокої
для спiлкування зi Спасителем.

Недалеко вiд Вiфсаїди, на пiвнiчному березi озера, простя-
галася безлюдна мiсцевiсть, вкрита свiжою весняною зеленню.
Там могли знайти собi притулок Iсус i Його учнi. До цього
мiсця вони й попливли човном. Так вони виявилися далеко вiд
шумних дорiг, вiд мiського гамору i метушнi. Природа сама по
собi заспокоює, благотворно впливаючи на почуття. Тут вони
могли слухати слова Вчителя без втручання ззовнi — звину-
вачень i заперечень книжникiв та фарисеїв. Тут вони могли
насолоджуватися коротким, але дорогоцiнним спiлкуванням зi
Спасителем.

Вiдпочинок, який обрав Христос i Його учнi, не був само-
догоджанням. Час, проведений на самотi, був використаний

не для пошуку розваг. Вони мали можливiсть поговорити про
Божу справу та методи її ефективнiшого виконання. Поряд
iз Христом учнi розумiли Його, тому Йому не треба було до
них говорити притчами. Вiн виправляв їхнi помилки i навчав
правильного пiдходу до людей. Вiн ще повнiше вiдкрив їм
дорогоцiннi скарби Божественної iстини. Одухотворенi Боже-
ственною силою, вони сповнилися надiї й вiдваги.

Хоч Iсус Сам творив чудеса i надiлив такою ж силою учнiв,
однак Вiн послав Своїх стомлених слуг вiдпочити на лонi
природи. Зауваживши, що жниво велике, а робiтникiв мало,
Вiн не закликав Своїх учнiв безперервно працювати, а сказав:
«Тож благайте Господаря жнив, щоб послав робiтникiв на [341]
Свої жнива».4 Бог доручив кожнiй людинi працю згiдно з
її здiбностями (див. Ефес.4:11-13). Вiн нiколи не покладав
усiєї вiдповiдальностi на небагатьох, у той час як iншi були б
позбавленi тягарiв духовного служiння.

Спiвчутливi слова Христа сьогоднi такi ж актуальнi для
Його спiвпрацiвникiв, як i свого часу для учнiв.

«Ви пiдiть самi подалi в пустинне мiсце та вiдпочиньте тро-
хи».1 — каже Вiн стомленим i обтяженим. Навiть задовольняю-
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чи духовнi потреби людей, нерозумно працювати в постiйнiй
напрузi й надмiрно перевтомлюватися, оскiльки таким чином
занедбується особисте благочестя, а розумовi, душевнi й фi-
зичнi сили перенапружуються. Вiд учнiв Христа вимагаються
самозречення i жертовнiсть, але водночас потрiбно бути обе-
режними, щоб через надмiрну ревнiсть сатана не скористався
слабкостями людської природи i Божа справа не зазнала втрати.

На думку рабинiв, суть релiгiї полягала в- безперервнiй
дiяльностi. Щоб довести свою побожнiсть, вони вдавалися до
зовнiшньої обрядностi. Пiдносячись у власному самозадово-
леннi, вони вiддалялися вiд Бога. Ця небезпека iснує й нинi. У
мiру того, як обсяг роботи збiльшується i люди в певнiй галузi
Божої справи досягають успiху, виникає небезпека поклада-
тися на людськi плани i методи. Тодi людина починає менше
молитися, менше вiрити. Як i учням, нам загрожує небезпека
забути про свою залежнiсть вiд Бога i «спасатися» власною
дiяльнiстю. Ми повиннi постiйно дивитися на Iсуса, пам’ята-
ючи, що духовна праця звершується завдяки Його силi. Хоча
потрiбно активно трудитися для спасiння гинучих, необхiдно
також знаходити час для роздумiв, молитви i вивчення Слова
Божого. Лише праця, яка супроводжується багатьма молитвами
й освячена заслугами Христа, принесе в кiнцевому результатi
користь.

Жодна людина не була настiльки обтяжена працею i вiд-
повiдальнiстю, як Iсус, однак як же часто Вiн перебував у
молитвi! Яким постiйним було Його спiлкування з Богом! Зно-
ву й знову в iсторiї Його земного життя знаходимо такi рядки:
«А вставши вранцi, ще вдосвiта, Вiн вийшов, направляючись
у пустинне мiсце, i там молився»; «I сходилося багато людей,[342]
щоб послухати й оздоровитися [в Нього] вiд своїх недуг. А Вiн
вiдходив у пустиннi мiсця i молився»; «Сталося тими днями,
що Вiн вийшов на гору помолитися i провiв цiлу нiч у молитвi
до Бога».5

У Своєму життi, цiлковито присвяченому для добра iнших,
Спаситель вважав за необхiдне усамiтнюватися вiд утомливих
подорожей i людського натовпу, який щодня супроводжував
Його. Вiн змушений був припиняти на деякий час безперервну
дiяльнiсть i служiння людям, аби на самотi, без перешкод,
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поспiлкуватися зi Своїм Отцем. Як один iз нас, роздiливши
нашi потреби й слабкостi, Христос був у всьому залежний вiд
Бога i в усамiтненiй молитвi шукав Божественної сили для
подальшого виконання Своїх обов’язкiв. У грiховному свiтi
Iсус зазнав духовного борiння i душевних мук. У спiлкуваннi
з Богом Вiн мiг звiльнитися вiд гнiтючого тягаря смутку. Тут
Вiн знаходив утiху i радiсть.

У Христi зойк людства досягнув Отця, сповненого без-
межної милостi. Як Людина, Христос пiдносив молiння до
Божого престолу, доки Його людське єство не отримувало за-
ряду небесної сили, яка поєднує людське з Божественним. У
постiйному спiлкуваннi з Богом Христос отримував животвор-
ну силу, щоб передати її свiтовi. Його досвiд повинен стати
нашим досвiдом.

«Ви пiдiть однi подалi...»1 — говорить Вiн нам. Якщо ми
прислухаємося до Його слiв, то змiцнимося й принесемо бiль-
ше користi. Учнi шукали Iсуса i розповiдали Йому про все; Вiн
же пiдбадьорював i навчав їх. Якщо ми сьогоднi знаходимо час,
аби прийти до Iсуса i розповiсти Йому про свої потреби, то не
розчаруємося. Вiн буде в нас по правицi, щоб допомагати. Ми
потребуємо бiльше простоти i довiр’я до нашого Спасителя.
Той, чиє iм’я: «Бог сильний, Отець вiчностi, Князь миру», про
Кого написано: «Влада на раменах Його», — чудовий Порадник.
Нам пропонується просити мудростi в Нього! Вiн «дає всiм
щедро i не докоряє».6

Усi, котрi навчаються в Бога, повиннi власним життям за-
свiдчити, що не мають нiчого спiльного зi свiтом, — його
звичаями i дiями. Кожен повинен набути особистого досвiду в
пiзнаннi Божої волi. Кожен зокрема має почути, як Iсус про- [343]
мовляє до серця. Коли стихають усi голоси i ми в тишi стоїмо
перед Ним, — тодi можна найвиразнiше почути голос Бога. Вiн
радить: «Вгамуйтесь та пiзнайте, що Я Бог».7 Лише так мо-
жна знайти справжнiй спокiй. Саме це є найбiльш ефективним
приготуванням для тих, хто працює для Бога. Оновлена таким
чином душа буде оточена атмосферою свiтла i миру навiть
серед напруження повсякденних справ i метушливого натовпу.
Ваше життя розквiтне; у ньому вiдкриється Божественна сила,
яка змiнює людськi серця. [344]
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Роздiл 39. «Ви дайте їм їсти!»

(На пiдставi Євангелiй вiд Матвiя 14:13-21; Марка 6:32-44;
Луки 9:10-17; Йоана 6:1-13)

Христос вирушив зi Своїми учнями в безлюдне мiсце. Та
незабаром їхнiй мирний вiдпочинок був перерваний. Учнi спо-
дiвалися, що на самотi їх нiхто не турбуватиме, але як тiльки
люди зауважили вiдсутнiсть Учителя, почали питати: «Де Вiн?»
Декотрi зауважили, куди вирушив Iсус з учнями. Тому чимало
людей кинулися шукати Його, — хто пiшки, а хто поплив через
озеро на човнi. Наближалася Пасха, i групи паломникiв, що
йшли до Єрусалима з близьких i далеких мiсць, зупинялися,
щоб побачити Iсуса. Дорогою до них приєднувалися новi гру-
пи, i так зiбралося близько п’яти тисяч чоловiкiв, не рахуючи
жiнок та дiтей. Перш нiж Христос досяг берега, натовп уже
чекав на Нього. Але, не помiчений людьми, Вiн зiйшов на
берег i деякий час провiв зi Своїми учнями.

Зi схилу гори Христос дивився на натовп, що наближав-
ся, i Його серце сповнилося спiвчуття. Хоча вiдпочинок i був
перерваний, це не дратувало Його. Дивлячись на зростаючу
юрбу народу, Вiн розумiв, що люди мали надзвичайну потребу
в Ньому. «...змилосердився над ними, бо вони були, як тi вiвцi,
що не мають пастуха».1 Залишивши Своє тимчасове пристано-
вище, Вiн знайшов зручне мiсце, де б мiг послужити людям.
Вони не отримали допомоги вiд священикiв i правителiв, але [345]
коли Христос вiдкривав перед ними шлях спасiння, на них
зливалися цiлющi потоки життя.

Люди слухали слова милостi з уст Божого Сина. Простi
й зрозумiлi слова благодатi були для кожної душi, як бальзам
Галааду. Зцiлення вiд дотику Його божественної руки приноси-
ли радiсть i життя вмираючим, полегшення i здоров’я хворим.
Того дня людям здавалося, нiби Небеса прихилилися до землi,
й вони зовсiм забули, що вже багато часу нiчого не їли.

337
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День непомiтно закiнчувався. Сонце сiдало, а народ усе ще
не розходився. Iсус також працював цiлий день без їди i вiдпо-
чинку. Вiн зблiд вiд утоми й голоду, а тому учнi просили Його
припинити таку важку працю. Але Вiн нiяк не мiг покинути
людей, що оточували Його.

Нарештi учнi знову пiдiйшли до Нього, переконуючи вiд-
пустити людей для їхнього ж добра. Багато хто з присутнiх
прийшли здалеку i вiд самого ранку нiчого не їли. Люди, зви-
чайно, могли купити харчi в навколишнiх мiстах i селах, однак
Iсус сказав: «Ви дайте їм їсти!».2 I, звернувшись до Филипа,
запитав: «За що купимо хлiба, щоб вони поїли?»3 Вiн сказав
це, аби випробувати вiру учня. Филип, глянувши на море голiв,
подумав: неможливо забезпечити їжею таку кiлькiсть народу,
а тому вiдповiв, що хлiба, купленого навiть на 200 динарi-
їв, не вистачить, щоб кожному дiсталося хоч трохи. Тодi Iсус
поцiкавився, чи була в когось iз людей якась їжа.

«Тут є [один] хлопець, — вiдповiв Андрiй, — який має п’ять
ячмiнних хлiбiв та двi риби, але що це на таку кiлькiсть?».4

Iсус попросив принести Йому хлiб i рибу. Потiм Вiн звелiв
учням розмiстити людей на травi по п’ятдесят i сто чоловiк,
щоб був порядок i всi могли стати свiдками Його чуда. Коли
розпорядження було виконане, Iсус узяв хлiб i рибу, «звернув
погляд до Неба, поблагословив i, переломивши, дав хлiб учням,
а учнi — людям». «I всi їли й наїлися, i назбирали залишкiв
дванадцять повних кошикiв».5

Господь, Котрий навчав людей, як досягти миру та ща-
стя, пiклувався про їхнi тимчасовi потреби так само, як i про
духовнi. Люди були стомленi й ослабленi. Там були матерi з
немовлятами на руках, а трохи бiльшi дiти трималися за їхнi
спiдницi. Багато людей цiлий день провели на ногах. Вони
настiльки зацiкавилися словами Христа, що навiть не поду-[346]
мали про те, що можна сiсти. До того ж, натовп був таким
численним, що люди просто могли затоптати одне одного. Iсус
хотiв, щоб люди вiдпочили, тому й запросив їх сiсти. На тому
мiсцi росла густа трава, i всi могли зручно розмiститися.

Христос творив чудеса лише тодi, коли в них була реальна
потреба. Кожне Його чудо призначалось для того, щоб приве-
сти людей до дерева життя, листя якого служить для зцiлення
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народiв. Проста їжа, яку роздавали учнi, мiстила в собi цiлу
низку цiнних урокiв. Це була скромна трапеза; риба та ячмiн-
ний хлiб були звичайною їжею галiлейських рибалок. Христос
мiг би накрити перед людьми багатий стiл, але їжа, приго-
товлена лише для догоджання апетиту, не мiстила б повчання
для добра людей. Цим уроком Христос хотiв навчити усiх,
що природний спосiб харчування, даний людинi Богом, був
спотворений. Жодна iз найрозкiшнiших страв, призначених
для догоджання зiпсутого смаку, не приносила такої насоло-
ди, як проста їжа, якою Христос нагодував людей далеко вiд
людського житла.

Якби сьогоднi люди зберiгали простi звички i жили в гармо-
нiї iз законами природи, як на початку Адам i Єва, то потреби
людства повнiстю задовольнялися. Було б менше уявних потреб
i бiльше нагоди працювати для Бога. Але егоїзм i потурання
спотвореним смакам призвели свiт до грiха i злиднiв через
непомiрностi, з одного боку, i нестатки — з iншого.

Iсус не привертав до Себе людей, потураючи їхнiм заба-
ганкам. Для такого великого натовпу, стомленого i голодного
пiсля довгого напруженого дня, проста їжа була запевненням
не тiльки в Його силi, а й нiжнiй турботi про звичайнi життєвi
потреби. Спаситель не обiцяв Своїм послiдовникам розкошiв
цього свiту. Їхня їжа може бути простою i навiть мiзерною. На
їхню долю може випасти бiднiсть, але Його Слово гарантує,
що їхнi потреби будуть задоволенi. Вiн обiцяв їм також щось
значно краще за земнi блага — радiсть Його присутностi.

Нагодувавши п’ять тисяч чоловiк, Iсус вiдхилив невидиму
завiсу i виявив силу, яка постiйно дiє в природi для нашого до-
бра. Вирощуючи звичайний урожай, Бог щоденно творить чудо.
У природi вiдбувається те ж саме, що й при нагодуваннi тисяч [347]
людей. Люди готують грунт i засiвають насiнням, але воно
проростає завдяки життю, що походить вiд Бога. Дощ, повiтря
i свiтло, дарованi Богом, сприяють появi «спершу стебла, потiм
колоса, а тодi — пшеницi в колосi».6 Це Бог щодня насичує
мiльйони людей плодами землi. Люди покликанi спiвпрацювати
з Богом, пiклуючись про злаки i готуючи хлiб. Втрачаючи з по-
ля зору Божественний фактор, вони не вiддають Боговi слави,
яка належить Його святому Iменi. Дiя Його сили приписується
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природi або людинi. Замiсть Бога прославляється людина, а
Його милостивi дари, що використовуються в егоїстичних цi-
лях, замiсть благословення перетворюються на прокляття. Бог
бажає змiнити такий стан речей. Вiн хоче, щоб нашi притупле-
нi почуття збудилися i, зауваживши Його милiсть i доброту, ми
прославили Бога за дiю Його сили. Вiн бажає, щоб ми бачили
Господа в Його дарах i щоб цi дари стали тим, чим мали бути
вiд самого початку, — благословенням для нас. Саме заради
цього Христос звершував чудеса.

Пiсля того, як тисячi людей були нагодованi, ще багато їжi
залишилося. Але Той, Хто має у Своєму розпорядженнi всi
ресурси безмежної сили, сказав: «Зберiть залишенi куски, щоб
нiчого не пропало».7 Цi слова значать бiльше, нiж просто зi-
брати залишки хлiба до кошiв. У них мiстився подвiйний урок.
Нiщо не повинно бути змарноване. Нам не слiд iгнорувати
нiчим, що може принести користь людинi. Потрiбно зiбрати
все, що може задовольнити потреби голодних людей. З такою
ж стараннiстю потрiбно ставитися i до духовних справ. Коли
були зiбранi кошi iз залишками їжi, люди згадали про тих, хто
залишився вдома. Вони побажали, щоб тi також скуштували
благословенного Христом хлiба. Харчi з кошикiв подiлили мiж
бажаючими i рознесли по всiй околицi. Таким чином усi, хто
брав участь у трапезi, повиннi були подiлитися з iншими небе-
сним хлiбом, щоб i вони вгамували голод своєї душi. Кожний
повинен був розповiсти про дивовижнi Божi дiла.

Нiщо не повинно пропасти! Жодне слово вiдносно спасiння
не повинно залишатися марним.

Чудо з хлiбами навчає нас покладатися на Бога. Коли Хри-
стос нагодував п’ять тисяч чоловiк, поблизу не було запасiв
їжi. Вiн, без сумнiву, не мав жодних коштiв. Iсус опинився з[348]
п’ятьма тисячами чоловiк, не рахуючи жiнок i дiтей, у безлю-
дному мiсцi. Вiн не кликав цi великi юрби людей iти за Ним;
вони прийшли туди з власної волi. Але Вiн знав: люди, якi
стiльки часу слухали Його повчання, зголоднiють та ослабнуть,
бо i Вiн, подiбно до них, мав потребу в їжi. Надходила нiч, а
люди були далеко вiд своїх домiвок. У багатьох взагалi не було
за що купити їжi. Той, Хто задля них постив сорок днiв у пу-
стелi, не мiг дозволити, щоб вони пiшли додому голодними. У
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таких обставинах Iсус опинився за Божим Провидiнням. I Вiн
поклався на Свого Небесного Отця в надiї, що Вiн допоможе
задовольнити потреби людей.

Потрапляючи в скрутнi обставини, ми також повиннi по-
кладатися на Бога. Нам слiд виявляти мудрiсть i розсудливiсть
у кожнiй життєвiй справi, щоб через необачнiсть не потрапи-
ти у тяжку ситуацiю. Не потрiбно ускладнювати собi життя,
нехтуючи запропонованими Богом засобами та зловживаючи
дарованими Ним здiбностями. Працiвники Христа повиннi без-
застережно пiдкорятися Його настановам. Це робота Божа, i
якщо ми хочемо нести благословення iншим, маємо дотри-
муватися Його планiв. Не зосереджуйтеся на власному «я» i
не звеличуйте себе. Якщо ми плануємо дiяти згiдно з наши-
ми поняттями, Господь залишить нас пожинати плоди наших
помилок. Але якщо дотримуємося Його вказiвок, то навiть
потрапляючи в скрутнi обставини, можемо розраховувати на
Його допомогу. Нам не слiд зневiрятися i розчаровуватися, а
в будь-якiй складнiй ситуацiї шукати допомоги в Того, Хто
має у Своєму розпорядженнi безмежнi можливостi. Щоразу
зустрiчаючись iз труднощами, з повною довiрою покладайтеся
на Бога. Вiн збереже кожну душу, яка потрапила в бiду на
Господнiй дорозi.

Через пророка Iсаю Христос пропонує «з голодним своїм
хлiбом подiлитись i наситити душу пригнiченого», «увести
до хати бiдних, безпритульних; побачивши нагого, вдягнути
його...».8 Вiн велить нам: «Iдiть по цiлому свiтi й усьому тво-
рiнню проповiдуйте Євангелiю».9 Але як же часто ми падаємо
духом i втрачаємо вiру, коли бачимо, якою великою є потреба i
якими малими — нашi засоби! Подiбно до Андрiя ми дивимося
на п’ять хлiбин i двi риби та вигукуємо: «...Але що це на таку [349]
кiлькiсть?»4 Не раз ми вагаємося, не бажаючи вiддати все, чим
володiємо, для iнших. Але Iсус наказує: «Ви дайте їм їсти!»2

Його повелiння є також i обiтницею, за котрою стоїть сила, що
нагодувала численний натовп на березi моря.

У вчинку Христа, Котрий задовольнив тимчасовi потреби
голодного натовпу, приховується глибокий духовний урок для
всiх Його працiвникiв. Прийнявши вiд Отця, Христос вiддав
учням; тi роздали людям, а люди — одне одному. Отже, хто
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з’єднаний з Христом, той прийме вiд Нього Хлiб Життя —
небесну поживу — i передасть її iншим.

З повним довiр’ям до Бога Iсус узяв тих кiлька хлiбин, i хоч
їх було надто мало навiть для Його учнiв, Вiн не запропонував
їм їсти, а почав роздавати, пропонуючи, аби вони, у свою
чергу, роздали їх людям. Їжа намножувалася в Його руках, а
тому руки учнiв, простягнутi до Христа, — Хлiба Життя, не
залишалися порожнiми. Невеликої кiлькостi хлiба вистачило
для всiх. Пiсля того, як були задоволенi потреби народу та
зiбранi залишки їжi, Христос зi Своїми учнями також спожили
дорогоцiнної, посланої Небом їжi.

Учнi стали сполучною ланкою мiж Христом i людьми. Це
має бути великим пiдбадьоренням для Його учнiв сьогоднi.
Христос — осередок усього, Джерело будь-якої сили. Його
учнi отримують вiд Нього все необхiдне. Навiть наймудрiшi,
духовно багатi люди можуть дати iншим лише те, що самi
отримали. Вони нiчого не здатнi дати вiд себе особисто для
потреб душi. Ми спроможнi передати iншим тiльки те, що самi
приймаємо вiд Христа, i приймаємо тiльки тодi, коли вiддаємо
iншим. Продовжуючи давати, ми продовжуємо отримувати; i
чим бiльше ми вiддаємо, тим бiльше приймаємо. Таким чином,
ми можемо постiйно вiрити, надiятися, приймати i вiддавати.

Справа побудови Божого Царства обов’язково звершува-
тиметься, хоч на перший погляд здається, що це вiдбувається
надто повiльно або й взагалi не просувається через несприя-
тливi обставини та перешкоди. Але це — Божа справа, i Вiн
подбає про засоби; Господь пошле помiчникiв — справжнiх щи-
рих учнiв, руки яких будуть наповненi поживою для голодного
народу. Бог не забуває про тих, хто з любов’ю звiщає Слово[350]
життя грiшним душам, котрi, у свою чергу, простягають руки
за поживою для iнших голодних душ.

У нашiй працi для Бога iснує небезпека надто покладатися
на людськi таланти i здiбностi. Через це ми випускаємо з поля
зору головного Трудiвника. Надто часто служитель Христа не
усвiдомлює своєї особистої вiдповiдальностi. Йому загрожує
небезпека перекласти свiй тягар на рiзнi органiзацiї замiсть
того, щоб покладатися на Джерело усякої сили. Великої по-
милки припускаються тi, хто вповає на людську мудрiсть або
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чисельнiсть Божих працiвникiв. Успiх роботи для Христа за-
лежить не стiльки вiд кiлькостi Його слуг чи їхнiх талантiв,
скiльки вiд чистоти намiрiв, справжньої простоти, покiрностi
щирої вiри. Ми повиннi нести особисту вiдповiдальнiсть, усвi-
домлювати особистий обов’язок i докладати особистих зусиль
для спасiння тих, хто не знає Христа. Не перекладайте своїх
обов’язкiв на тих, хто, на вашу думку, бiльш обдарований,
натомiсть працюйте в мiру своїх здiбностей.

Коли у вашому серцi виникає запитання: «За що купимо
хлiба, щоб вони поїли ?»,3 не допускайте, щоб у вашiй вiдповiдi
звучало невiр’я. Коли учнi усвiдомили повелiння Спасителя:
«Дайте ви їм їсти!»,2 то вiдразу ж уявили собi всi пов’язанi
з цим труднощi. Вони запитали: «Хiба пiдемо та купимо їжу
для всього цього народу?».10 Так само й сьогоднi. Коли люди
не мають Хлiба Життя, Божi дiти запитують: «Чи не послати
нам за кимось, щоб прибув здалеку та нагодував людей?» Але
що з цього приводу сказав Христос? «Розсадiть людей!»11 —
i нагодував усiх. Так i ви, коли вас оточують голоднi душi,
знайте, що Христос iз вами. Звернiться до Нього, принесiть
свої «ячмiннi хлiбцi» до Iсуса.

Засоби, якi є в нашому розпорядженнi, можуть видаватися
недостатнiми для працi, але якщо ми будемо рухатися вперед,
з вiрою покладаючись на всемогутню Божу силу, перед нами
вiдкриваються величезнi можливостi. Якщо це Божа справа,
Вiн Сам i подбає про необхiднi засоби для її виконання. Го-
сподь винагородить щире довiр’я до Нього. Тi незначнi дари,
якi мудро й економно використаємо в служiннi Господу Небес,
зростуть, коли ми будемо роздавати їх iншим. У руках Христа
та невеличка кiлькiсть їжi не зменшувалася, доки увесь голо- [351]
дний натовп не був нагодований. Якщо ми з вiрою звернемося
до Джерела всякої сили з простягнутими руками, щоб отриму-
вати, то будемо пiдтриманi в нашiй працi; навiть за найбiльш
несприятливих обставин зможемо дати iншим Хлiб Життя.

Господь сказав: «Давайте — i дасться вам».12

«Хто сiє скупо, той скупо i жатиме, а хто сiє щедро, той
i щедро пожне... А Бог спроможний збагатити вас, усякою
благодаттю, щоб ви завжди в усьому мали повний достаток i
збагачувалися всяким добрим дiлом, як написано: Розсипав,
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роздав бiдним; його праведнiсть перебуває на вiки! А Той,
Котрий дає насiння та хлiб сiячевi на поживу, нехай зростить
i примножить ваше „насiння“ i хай виростить плоди вашої
праведностi. В усьому збагачуйтеся рiзноманiтною щирiстю,
яка через нас складає подяку Боговi».13[352]

1Матв.14:14
2Луки 9:13
3Йоан.6:5
4Йоан.6:9
5Марк.6:41-43
6Марк.4:28
7Йоан.6:12
8Iсаї 58:7, 10
9Марк.16:15
4Iвана 6:9
2Луки 9:13
3Iвана 6:5
2Луки 9:13

10Марк.6:37
11Луки 9:14
12Луки 6:38
132Кор.9:6-11



Роздiл 40. Нiч на озерi

(На пiдставi Євангелiй вiд Матвiя 14:22-33; Марка 6:45-52;
Йоана 6:14-21)

У сутiнках весняного вечора люди, сидячи на травi, спожи-
вали запропоновану Христом їжу. Почутi того дня слова стали
для них Божим голосом. Зцiлення, свiдками яких вони були,
могла вчинити лише Божественна сила. Але чудо з хлiбами
особливим чином зворушило всiх. Кожний отримав свою час-
тку. За днiв Мойсея Бог годував Iзраїль у пустелi манною, але
Ким був Цей, Хто нагодував їх того дня, як не передречений
через Мойсея? Жодна людина не змогла б нагодувати п’ятьма
ячмiнними хлiбами i двома рибинками тисячi голодних людей.
Вони повторювали одне одному: «Вiн є справжнiй Пророк,
Який має прийти у свiт».1

Усi подiї того дня переконували в правдивостi цiєї думки.
Чудо з хлiбами та рибами стало для них доказом того, що
довгоочiкуваний Визволитель — серед них. Надiї людей зроста-
ли. Ось Той, Хто зробить Юдею земним раєм, де тече молоко
i мед. Вiн задовольнить будь-яке бажання! Iсус скине владу
ненависних римлян! Вiн звiльнить Юдею та Єрусалим! Вiн
зцiлить поранених у битвi воїнiв! Вiн нагодує цiлi армiї! Вiн
зможе пiдкорити всi народи i дати Iзраїлевi довгоочiкуване
панування!

У своєму пiднесеннi люди були готовi негайно оголосити
Iсуса царем. Вони бачили, що Вiн не намагається привернути
до Себе увагу чи здобути Собi славу. Це суттєво вiдрiзняло Йо- [353]
го вiд священикiв та старiйшин, i народ почав побоюватися, що
Вiн нiколи не домагатиметься престолу Давидового. Порадив-
шись, вони вирiшили оголосити Iсуса царем Iзраїлю всупереч
Його власнiй волi. Учнi подiляли думку натовпу пiдтверджую-
чи, що престол Давида по праву належить їхньому Вчителевi.
Лише через скромнiсть, — пояснювали вони, — Христос вiдмов-
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ляється вiд такої честi. Нехай же народ звеличить Визволителя,
а тодi зарозумiлi правителi будуть змушенi вшанувати Того,
Хто надiлений Божою владою.

Люди сповненi рiшучостi здiйснити свiй план, але Iсус знає
їхнiй намiр i краще за всiх розумiє, якими будуть наслiдки
таких дiй. Уже зараз священики i правителi полюють на Його
життя, звинувачуючи Його в тому, що Вiн вiдвертає вiд них
людей. Спроба посадити Його на престол призвела б до на-
сильства i кровопролиття, а це перешкодило б проповiдi про
духовне Царство. Потрiбно було, не гаючи часу, перешкодити
здiйсненню такого плану. Покликавши учнiв, Iсус звелiв їм
узяти човна i негайно повернутися до Капернаума; Сам же Вiн
залишився вiдпустити народ.

Ще нiколи доручення Христа не здавалося їм таким важким.
Учнi давно чекали нагоди, щоб на хвилi народного збудження
проголосити Iсуса царем; нинi вони не могли погодитися з
тим, що весь їхнiй ентузiазм буде даремним. Юрби людей,
якi збиралися на святкування Пасхи, палко бажали бачити
нового пророка. Для Його послiдовникiв ця нагода видавалася
найкращою можливiстю зробити свого Вчителя царем Iзраїлю.
У розпалi власного честолюбства вони не могли залишити
Iсуса одного на безлюдному березi. Вони заперечували таке
рiшення, але цього разу Iсус розмовляв з ними, як нiколи,
владно. Зрозумiвши, що подальшi заперечення з їхнього боку
будуть марними, вони мовчки попрямували до моря.

Пiсля цього Iсус звелiв натовпу розiйтися. Вiн робив це на-
стiльки рiшуче, що нiхто не насмiлився не пiдкоритися. Слова
хвали i прославлення завмерли на їхнiх устах. Готовi захопити
Його зненацька, вони зупиняються; з їхнiх облич зникає вираз
радiсного очiкування. Серед натовпу були мужi, що володiли
глибоким розумом i твердою рiшучiстю, однак царственний[354]
вигляд Iсуса та кiлька тихих, але владних слiв зводять нанi-
вець їхнi плани. Люди визнають, що Вiн володiє силою, котра
перевершує всi земнi авторитети, i беззаперечно пiдкоряються
Йому.

Вiдiславши народ, Iсус «пiшов на гору помолитися».2 Вiн
цiлi години проводив у молитвi до Бога, благаючи не за Себе, а
за людей. Спаситель просив сили, аби вiдкрити їм божествен-
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ний характер Своєї мiсiї, щоб сатана не заслiпив їхнього розуму
i не викривив суджень. Син Божий знав, що днi Його особи-
стого служiння незабаром закiнчаться, проте мало хто прийме
Його як свого Викупителя. У муках та душевнiй борнi Вiн
молився за Своїх учнiв. Вони зазнають тяжких випробувань.
Надiї, котрi вони так довго викохували на пiдставi популярних
у той час помилкових поглядiв, будуть розбитi найбiльш бо-
лiсним принизливим чином. Замiсть того щоб стати свiдками
Його сходження на престол Давида, вони побачать Його роз-
п’яття. Це й стане Його справжнiм коронуванням. Але вони
цього не розумiли i тому мали зазнати сильних спокус, небез-
пеку котрих учнi не могли анi передбачити, анi розпiзнати. Без
Святого Духа, Котрий освiтлює розум i поглиблює розумiння,
їхня вiра згасла б. Iсусовi було боляче бачити, що їхнє уявлен-
ня про Царство Боже значною мiрою обмежувалося свiтським
розумiнням величi та слави. Бiль за долю учнiв важким тягарем
лежав на серцi, i Вiн виливав Своє молiння з гiркою тугою та
сльозами.

Учнi не вiдразу вiдпливли вiд берега, як їм звелiв Iсус. Во-
ни деякий час очiкували, сподiваючись, що Вiн приєднається
до них. Але, зауваживши, що почало швидко темнiти, «увi-
йшли в човен i попливли на другий бiк моря, до Капернаума».3

Учнi залишили Iсуса з невдоволенням у серцях. З того часу,
як визнали Його своїм Господом, вони ще нiколи не були так
незадоволенi Ним. Вони ремствували, що не змогли проголо-
сити Його царем. Вони засуджували себе за те, що так легко
пiдкорилися Його наказовi. Якби ми були наполегливiшими,
мiркували учнi, то здiйснили б свiй план.

Їхнiми серцями i розумом опанувало невiр’я. Жадоба слави
заслiпила їх. Учнi знали, що фарисеї ненавидiли Його, i тому
прагнули бачити Його звеличеним, як Вiн i заслуговував цього. [355]
Перебувати в тiсному зв’язку з Учителем, Який мiг творити
такi великi чудеса, i разом з тим зносити ганьбу, маючи славу
ошуканцiв, було для них надто тяжким випробуванням. Невже
їх завжди будуть називати послiдовниками лжепророка? Невже
Христос нiколи не виявить Своїх прав на царський престол?
Чому Вiн, маючи таку владу, не виявить Свого iстинного ха-
рактеру i не полегшить їхнього шляху? Чому Вiн не врятував
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Йоана Хрестителя вiд насильницької смертi? Так мiркували
учнi, аж поки не опинилися в повнiй духовнiй темрявi. Невже
Iсус i справдi ошуканець, як запевняли фарисеї, запитували
вони у себе.

Того дня учнi були свiдками чудових учинкiв Христа. Зда-
валося, Небеса прихилилися до землi. Спогади про цей до-
рогоцiнний славний день мали б вселити в них вiру i надiю.
Якби вони саме про це завели розмову, то не впали б у спокусу.
Але розчарування повнiстю опанувало ними. Вони не звернули
уваги на Христовi слова: «Зберiть залишенi куски, щоб нiчо-
го не пропало».4 Це були години великих благословень для
учнiв, але вони вже не пам’ятали про них. Незабаром вони
опинилися серед розбурханих хвиль, подiбних до їхнiх думок
— схвильованих i хаотичних. Господь пiддав учнiв прикрому
випробуванню, яке могло б заполонити їхнi думки. Бог часто
застосовує такий чинник, коли люди самi собi створюють тру-
днощi й переживання. Учням не слiд було накликати на себе
неприємностi. До них швидко наближалася небезпека.

У результатi рiзкої змiни погоди раптово здiйнялася стра-
шенна буря; день видався чудовим, тому коли несподiвано
знявся буревiй, учнi налякалися. Вони враз забули розчарува-
ння, невiр’я i незадоволення. Кожен з них докладав усi сили,
щоб не потонув човен. Вони були поблизу Вiфсаїди, де сподi-
валися знайти Iсуса. За звичайних обставин подорож тривала
б кiлька годин, проте зараз їх вiдносило все далi й далi вiд
бажаного берега. До четвертої сторожi ночi вони веслували
з усiх сил. Нарештi змученi люди вiддалися на волю стихiї.
Серед бурi й темряви вони усвiдомили, наскiльки немiчнi, а
тому палко бажали, щоб Учитель виявився поруч.[356]

Та Iсус не забув про них. Стоячи на березi, Вiн бачив, як
цi огорнутi жахом люди боролися з бурею. Вiн нi на мить не
випускав Своїх друзiв з очей. З глибокою тривогою Вiн стежив
за гнаним бурею човном з дорогими його серцю; адже цi мужi
мали стати свiтлом для свiту. Як матiр з нiжнiстю пильнує свою
дитину, так i спiвчутливий Учитель опiкувався Своїми учнями.
Коли їхнi серця нарештi впокорилися i грiховне честолюбство
зникло, коли в покорi й молитвi вони просили допомоги, вона
була їм дана.
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Коли учням здавалося, що вони гинуть, раптом промiнь
свiтла осяяв таємничу Постать, що наближалася до них по водi.
Вони не знали, що це був Iсус, тому прийняли свого Спасителя
за ворога. їх охопив жах. Весла випали з мускулястих рук
рибалок. Човен опинився пiд владою стихiї. Очi всiх були
прикутi до постатi, що йшла до них по розбурханих хвилях.

Вирiшивши, що це примара, яка провiщає їхню загибель,
вони вiд страху закричали. Наближаючись до учнiв, Iсус зробив
вигляд, нiби хотiв пройти повз них, але вони нарештi впiзнали
Його i почали благати про порятунок. Улюблений Учитель
повертається, i Його голос утихомирює їхнiй страх: «Крiпiться,
— це Я, не бiйтеся».5

Як тiльки вони повiрили в це чудо, Петро, не тямлячи
себе вiд радостi й до кiнця не усвiдомлюючи, що вiдбувається,
вигукнув: «Господи, коли це Ти, накажи, щоб я пройшов до
Тебе по водi!» I Господь вiдказав йому: «Iди».6

Не зводячи очей з Iсуса, Петро впевнено пiшов по водi, але
коли вiн самовдоволено озирнувся назад на своїх товаришiв
у човнi, його очi втратили з поля зору Спасителя. Ураганний
вiтер пiдняв величезнi хвилi якраз мiж ним i Господом. Пе-
тро злякався. На мить Христос зникає з його очей — i Петро
втрачає вiру. Вiн починає тонути. Але цiєї ж митi, коли хвилi
загрожують смертю, Петро знову спрямовує свiй погляд на
Iсуса i вигукує: «Господи, спаси мене!» Iсус негайно вхопив
простягнену руку i промовив: «Маловiрний, чому ти засумнi-
вався?»7

Далi вони пiшли поруч, i Петрова рука залишалась у руцi
Господа, аж поки вони не увiйшли до човна. Але тепер Петро [357]
покiрний i мовчазний. Вiн не має чим хвалитися перед своїми
братами, бо через невiру i самозвеличення мало не загинув.
Вiдвiвши свiй погляд вiд Iсуса, вiн втратив опору i почав
тонути.

Як часто ми уподiбнюємося до Петра в час випробувань!..
Ми дивимося на хвилi замiсть споглядати Спасителя. Нашi
ноги можуть послизнутися, а хвилi гордостi залити душу. Iсус
дозволив Петровi йти до Нього не для того, щоб той загинув.
Вiн кличе i нас iти за Ним не для того, аби потiм залишити.
«Не бiйся, — каже Вiн, — бо Я тебе викупив, покликав тебе
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твоїм iм’ям, ти Мiй! Коли переходитимеш через воду, Я буду
з тобою, чи через рiки — не затоплять тебе; чи пiдеш через
вогонь, — не попечешся, i не палитиме тебе полум’я. Бо Я
— Господь, Бог твiй. Святий Iзраїлiв, твiй Спаситель!».8

Iсус знав характер кожного Свого учня. Вiн усвiдомлював,
як жорстоко буде випробувана їхня вiра. На прикладi того, що
сталося на морi, Вiн бажав вiдкрити Петровi його слабкiсть i
показати, що його безпека полягає в усвiдомленнi постiйної
залежностi вiд Божественної сили. Вiн зможе безпечно пройти
через бурi випробувань лише у тому разi, якщо зречеться себе
i покладатиметься на Спасителя. Якраз у тому, в чому Петро
вважав себе сильним, вiн виявився слабким; доки вiн не зро-
зумiв своєї слабкостi, доти не змiг усвiдомити необхiдностi
покладатися на Христа. Якби Петро засвоїв урок, який Iсус
виклав йому пiд час тiєї бурi, то витримав би й наступне важке
випробування.

З дня на день Бог навчає Своїх дiтей. Обставинами що-
денного життя Вiн готує їх до вiдповiдальнiшого служiння,
призначеного Провидiнням. Вiд того, як ми поводимося в що-
денних випробуваннях, залежатиме наша перемога чи поразка
в час великої життєвої кризи.

Хто не усвiдомлює своєї постiйної залежностi вiд Бога, той
буде переможений спокусою. Iнодi нам може здаватися, що
нашi ноги стоять мiцно i ми нiколи не захитаємося. Ми можемо
говорити; «Я знаю, в кого увiрував; нiщо не може похитнути
моєї вiри в Бога та Його Слово». Але сатана захоче скори-
статися нашими успадкованими й набутими рисами характеру
i затьмарити наш духовний зiр, щоб ми не вiдчували своїх[358]
потреб i не бачили вад. Тiльки коли ми усвiдомлюємо власнi
слабкостi i постiйно дивимося на Iсуса, можемо перебувати у
безпецi.

Як тiльки Iсус увiйшов до човна, вiтер ущух, «а тим часом
човен пристав до берега, куди вони й прямували».9 Пiсля
жахливої ночi настав свiтанок. Учнi й iншi люди, котрi були в
човнi, вдячно схилилися до нiг Iсуса зi словами: «Ти насправдi
Божий Син!»10[359]
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1Йоан.6:14
2Марк.6:46
3Йоан.6:17
4Йоан.6:12
5Марк.6:50
6Матв.14:28-29
7Матв.14:30-31
8Iсаї 43:1-3
9Йоан.6:21

10Матв.14:33



Роздiл 41. Криза в Галiлеї

(На пiдставi Євангелiя вiд Йоана 6:22-71)

Коли Христос заборонив людям проголосити Його царем,
Вiн знав, що в Його життi настав поворотний момент. Натовп,
який сьогоднi хотiв посадити Його на престол, завтра вiдвер-
неться вiд Нього. Розчарування в егоїстичному честолюбствi
перетворить їхню любов на ненависть, а хвалу — на прокляття.
Знаючи це, Iсус усе ж не вжив жодних заходiв, аби запобiгти
кризi. Вiд самого початку Вiн не давав Своїм послiдовникам
жодних надiй на земну винагороду. Одному з тих, котрий при-
йшов до Нього i висловив бажання стати Його учнем, Iсус
сказав: «Лисицi нори мають i небеснi птахи — гнiзда, а Син
Людський не має де голову прихилити».1 Якби люди могли
поєднувати служiння свiтовi зi служiнням Христу, то чимало з
них засвiдчили б Йому свою вiрнiсть, але Вiн не приймає та-
кого служiння. Серед Його послiдовникiв було чимало людей,
яких приваблювала надiя на земне царство. Їм потрiбно було
вiдкрити очi. Вони не зрозумiли глибокого духовного повчання,
що мiстилося в чудi з хлiбами. Його треба було пояснити. А
це нове вiдкриття мало спричинити ще важче випробування.

Вiстка про чудо з хлiбами поширилась усюди, i наступно-
го дня на свiтанку люди почали збиратися до Вiфсаїди, аби
побачити Iсуса. Вони прибували у великiй кiлькостi морем i
сушею. Тi, що залишили Його минулої ночi, тепер поверну-[360]
лися, сподiваючись знайти Його у Вiфсаїдi, оскiльки не було
жодного човна, яким Вiн мiг би переправитися на iнший берег.
Але їхнi пошуки були даремними; багато людей у пошуках
Iсуса повернулися до Капернаума. Тим часом пiсля одноденної
вiдсутностi Iсус прибув до Генiсарета. Як тiльки стало вiдо-
мо, що Вiн зiйшов на берег, люди «оббiгли всю ту околицю i
почали на носилках приносити хворих — скрiзь, де б Вiн не
з’явився».2

352



Криза в Галiлеї 353

Згодом Христос пiшов до синагоги, i там знайшли Його
тi, хто прийшов з Вiфсаїди. Вони довiдалися вiд учнiв, як Вiн
iшов по морю. Шалена буря, даремне тривале веслування проти
вiтру, поява Христа, Котрий iшов по водi, страх учнiв, слова,
якими Вiн їх заспокоїв, iсторiя з Петром, раптове втихомирення
бурi i несподiвана поява берега — про все це учнi вiдверто
розповiли здивованим людям. Але декотрi не задовольнилися
цим; вони оточили Iсуса, запитуючи: «Раввi, коли Ти прибув
сюди?»3 Люди сподiвалися почути з Його вуст продовження
розповiдi про чудо.

Але Iсус не задовольнив їхньої цiкавостi. Вiн сумно сказав:
«Ви шукаєте Мене не тому, що побачили чудеса, але тому, що
їли хлiб i наситилися».3 Вони шукали Його не з благородних
спонукань, а тому, що наситилися хлiбом. Люди сподiвалися,
що, долучившись до Нього, зможуть отримати також iншi земнi
блага. Спаситель вiдповiв їм: «Не працюйте для поживи, що
гине, але для поживи, що залишається на вiчне життя».3 Не
шукайте лише матерiальної вигоди, не вiддавайте всiх своїх
сил турботам про земне життя, а дбайте про духовну поживу —
про мудрiсть, яка веде до вiчного життя. А це може дати лише
Божий Син, «оскiльки Його призначив (на це) Бог Отець».3

Iнтерес слухачiв пробудився, i вони вигукнули: «Що нам
робити, аби чинити Божi дiла?» Цi люди виконували чимало
обтяжливих обов’язкiв, аби заслужити Боже схвалення; вони
готовi прийняти будь-який iнший новий обряд, виконанням
якого можна було б отримати новi заслуги. Їхнє запитання
означало: що нам потрiбно робити, щоб заслужити Небеса?
Яку цiну заплатити, щоб отримати вiчне життя? [361]

Iсус вiдповiв: «Боже дiю в тому, щоб ви повiрили в Того,
Кого Вiн послав».3 Цiна Небес — це Iсус. Шлях до Небес
пролягає через вiру в «Агнця Божого, що на Себе бере грiх
свiту».4

Однак люди не захотiли прийняти божественну iстину. Iсус
виконав усю роботу, яку, згiдно з пророцтвом, мав зверши-
ти Месiя, але у своїх корисливих сподiваннях вони чекали
вiд Нього чогось бiльшого. Христос справдi нагодував натовп
ячмiнними хлiбами, але ж за днiв Мойсея iзраїльський народ
сорок рокiв споживав манну; отже, вiд Месiї очiкувалося зна-
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чно бiльших благословень. Їхнi невдоволенi серця запитували:
якщо Iсус змiг здiйснити стiльки чудес, свiдками яких вони
були, то чому Вiн не може дати здоров’я, силу й багатство
всьому Своєму народовi? Чому не визволить їх вiд гнобителiв
та не увiнчає силою i славою? Те, що Вiн назвав Себе Бо-
жим Посланцем i водночас вiдмовився стати царем Iзраїлю,
залишалося для них незбагненною таємницею. Його вiдмова
була хибно витлумачена. Багато хто з людей дiйшли висновку:
Вiн не насмiлюється заявити про Свої права, бо Сам сумнiває-
ться в божественностi Своєї мiсiї. Таким чином, вони вiдкрили
свої серця для невiр’я, i посiяне сатаною насiння принесло
вiдповiднi плоди: хибне розумiння i вiдступництво.

Тодi один рабин глузливо запитав: «Яку ознаку Ти зробиш,
щоб ми побачили i повiрили Тобi? Що Ти зробиш? Нашi батьки
їли манну в пустинi, згiдно з написаним: Хлiб з Неба дав їм
їсти!»5

Юдеї шанували Мойсея як подателя манни; вихваляючи
знаряддя, вони випустили з уваги Того, Хто вчинив це. Їхнi
батьки нарiкали на Мойсея, сумнiваючись i заперечуючи його
божественну мiсiю. А нинi одержимi тим же духом їхнi на-
щадки вiдкидали Того, Хто пропонував їм Божу вiстку. Iсус
сказав: «Знову й знову запевняю вас: не Мойсей дав вам хлiб з
неба».5 Той, Хто дав їм манну, стояв серед них. Сам Христос
провадив юдеїв через пустелю i щоденно годував їх небесним
хлiбом. Ця їжа була прообразом iстинного небесного хлiба.
Життєдайний дух, який походить вiд безмежної Божої повноти,
— ось справжня манна. Iсус сказав: «Бо хлiбом Божим є Той,
Хто сходить з неба i дає свiтовi життя».5[362]

Вважаючи, що Iсус продовжує говорити про звичайну їжу,
декотрi з Його слухачiв вигукнули: «Господи, давай нам завжди
цей хлiб!» Тодi Iсус сказав прямо: «Я — хлiб життя».6

Використаний Христом символ був вiдомий юдеям. На-
тхненний Святим Духом Мойсей говорив: «Не хлiбом самим
живе людина, але всiм тим, що виходить iз уст Господнiх, живе
людина».7 А пророк Єремiя записав: «Як тiльки слова Твої
надходили, то я їх поїдав, i було Слово Твоє менi радiстю i
втiхою серця мого...»7 Навiть самi рабини стверджували: спо-
живати хлiб у духовному розумiннi — значить дослiджувати
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Закон i робити добрi справи. Вони не раз наголошували, що з
приходом Месiї увесь Iзраїль буде нагодований. Учення про-
рокiв показувало глибоке духовне значення чуда з хлiбами.
Iсус намагався викласти цей урок Своїм слухачам у синагозi.
Якби вони розумiли Писання, то сприйняли б i Його слова: «Я
— хлiб життя».6 Адже тiльки вчора велика кiлькiсть ослаблених
i змучених людей була нагодована хлiбом, який Вiн дав. I як
вiд цього хлiба вони отримали фiзичнi сили й пiдкрiплення,
так i вiд Христа вони могли отримати духовну силу для вiчно-
го життя. «Хто приходить до Мене, — сказав Iсус, — не буде
голодувати, i хто вiрить у Мене, — нiколи не буде спраглим». I
додав: «Ви хоч i побачили Мене, але не вiрите».6

Вони бачили Христа через свiдчення Святого Дула, через
дане їм Богом одкровення. Щодня люди отримували живi до-
кази Його сили, проте вимагали ще iншої ознаки. Якби i вона
була дана, вони все одно залишилися б такими ж невiруючими.
Якщо їх не переконало те, що вони бачили й чули, то даремно
було звершувати для них ще бiльшi чудеса. Невiр’я завжди
знайде виправдання для сумнiву i намагатиметься заперечити
найпереконливiший доказ.

Христос ще раз звернувся до цих людей з упертими серця-
ми: « Того, хто приходить до Мене, Я не вижену геть».8 Усi, хто
приймає Його вiрою, сказав Вiн, отримають вiчне життя. Нiхто
не загине. Немає жодної потреби фарисеям i саддукеям спере-
чатися про вiчне життя. Людям не потрiбно бiльше безутiшно
оплакувати своїх померлих. «А воля Того, Хто Мене послав,
— [Отця], — с та, аби все, що Вiн Менi дав, Я не втратив, але
воскресив це останнього дня». [363]

Але вождi народу спокусилися «i казали: Хiба це не Iсус,
син Йосифа, батька й матiр Якого ми знаємо? Як же тепер каже
[Вiн]: Я зiйшов з неба?»9 Вони намагалися викликати упере-
дження до Його скромного походження, зневажливо нагадуючи
Iсусовi про Його становище галiлейського ремiсника, вихiдця
з простої сiм’ї. Претензiї цього теслi, — говорили вони, — не
вартi уваги. Що ж стосується Його таємничого народження, то
вони натякали на сумнiвнiсть Його походження, представляючи
таким чином обставини Його народження ганебною плямою в
Його бiографiї.
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Iсус не намагався пояснити таємницю Свого народження.
Вiн не вiдповiв на запитання, як зiйшов з Неба або як пере-
йшов море. Вiн не привертав увагу людей до чудес, котрими
позначалося Його життя. Добровiльно вiдмовившись вiд по-
честей, Син Божий прийняв образ слуги. I все ж слова й дiла
вiдкривали Його характер. Люди, чиї серця були вiдкритi для
Божественного свiтла, могли пiзнати в Ньому «Єдинородного
вiд Отця», «повного благодатi й iстини».10

Упередження фарисеїв сягали глибше, нiж про це свiдчи-
ли їхнi запитання, i брали свiй початок у зiпсованостi їхнiх
сердець. Кожне слово i кожний учинок Iсуса викликали в них
протидiю, оскiльки дух, який вони плекали, не знаходив у
Ньому жодного вiдгуку. «Нiхто не може прийти до Мене, коли
Отець, Який Мене послав, не притягне його, — i Я воскрешу
його останнього дня. Написано в пророкiв: I всi будуть на-
вченi Богом! Кожний, хто чув Отця i навчився, приходить до
Мене».11 Нiхто не може прийти до Iсуса Христа, якщо не вiдгу-
кнеться на заклик Божої любовi. Але Бог притягує до Себе всi
серця, i лише тi, хто чинить опiр Його закликовi, вiдмовляться
прийти до Христа.

Стверджуючи: «I всi будуть навченi Богом»11, Iсус поси-
лався на пророцтво Iсаї: «Усiх твоїх дiтей навчатиме Господь,
i великий мир буде помiж синами твоїми».12 Юдеї вважали,
що це було сказано про них. Вони вихвалялися, що Бог був
їхнiм Учителем. Але Iсус показав марнiсть такої претензiї,
наголосивши: «Кожний, хто чув Отця i навчився, приходить
до Мене».11 Лише через Христа люди можуть пiзнати Отця.
Людська природа не здатна бачити Його славу. Навченi Богом[364]
люди слухали голосу Його Сина, в Iсусi з Назарета вони мали
визнати Того, Хто через природу i вiдкриття явив Отця. «Знову
й знову запевняю вас, що хто вiрить [у Мене], той має вiчне
життя». Через улюбленого учня Йоана, який чув цi слова осо-
бисто, Дух Святий проголошує церквам: «А свiдчення це, що
Бог дав нам вiчне життя, i це життя — в Його Синi Хто має
Сина, той має життя».13 Iсус пiдтвердив: «Я воскрешу його
останнього дня».14 Христос став одним iз нас за тiлом, щоб ми
стали одне з Ним за духом. Саме завдяки такому єднанню ми
вийдемо з могил, i не лише тому, що Христос виявить Свою



Криза в Галiлеї 357

силу, а й тому, що через вiру Його життя стало нашим життям.
Хто зрозумiв справжню суть Христа i прийняв Його в серце,
той має вiчне життя. Христос пробуває в нас Духом, а Дух
Божий, прийнятий у серце вiрою, — це початок вiчного життя.

Люди нагадали Христовi про манну, яку їхнi батьки їли
в пустелi, нiби ця їжа була чимось бiльшим за вчинене Iсу-
сом чудо. Але Вiн показує їм мiзернiсть того дару порiвняно
з благословеннями, якi Вiн прийшов дати людям. Манна мо-
гла пiдтримувати тiльки земне iснування, вона не мала сили
вiдвернути смерть i тим бiльше — гарантувати безсмертя. Що
ж стосується Хлiба життя, Який зiйшов з Небес, Який наси-
тить душу i дасть їй вiчне життя, то Спаситель наголосив: «Я
— Хлiб життя! Я — хлiб живий, що зiйшов з неба, якщо хто
буде їсти цей хлiб, житиме вiчно».15 До цього символу Христос
додає ще один. Лише через смерть Вiн може дати життя людям
тому в наступних словах Вiн указує на Свою смерть як засiб
спасiння. Вiн говорить «Хлiб, який Я дам, — це Моє тiло, [яке
Я вiддам] для життя свiту!».15

Юдеї готувалися святкувати Пасху в Єрусалимi в пам’ять
тiєї ночi, коли був визволений Iзраїль i ангел-губитель уразив
єгипетськi оселi. Бог бажав, щоб у пасхальному ягнятi юдеї
бачили Агнця Божого i щоб у цьому символi прийняли Того,
Хто вiддав Себе за життя свiту. Але юдеї почали надавати
значення виключно символовi, не звертаючи уваги на його
суть. Вони не бачили в жертвi ягняти Господнього тiла. Iстина,
зосереджена в символi пасхального служiння, була викладена
в Христових словах. Однак i надалi вони не розумiли її. [365]

I тепер рабини з гнiвом вигукнули: «Як це може Вiн дати
нам їсти Своє тiло?»16 Вони вдавали, нiби буквально розумiють
слова Христа, як i свого часу Никодим, коли запитав: «Як може
людина, будучи старою, народитися?».17 Певною мiрою вони
розумiли, що хотiв сказати Iсус, але просто не бажали цього
визнати. Хибним тлумаченням Його слiв вони сподiвалися
викликати в людей упередження щодо Iсуса.

Але Iсус не пом’якшив Свого символiчного вислову. Цю
саму iстину Вiн повторив ще сильнiшими словами: «Знову й
знову запевняю вас: якщо не будете їсти тiла Сина Людського
i не будете пити Його кровi, не будете мати в собi життя. Хто



358 Христос — надiя свiту

їсть Моє тiло i п’є Мою кров, той має вiчне життя, i Я його
воскрешу останнього дня. Бо Моє тiло — справжня пожива,
а Моя кров — справжнiй напiй. Хто споживає Моє тiло i п’є
Мою кров, той перебуває в Менi i Я в ньому».18

Їсти тiло й пити кров Христа — значить прийняти Його
як особистого Спасителя, вiрити, що Вiн прощає нашi грiхи
i ми стаємо досконалими в Ньому. Споглядаючи Його любов,
роздумуючи над нею, приймаючи її, ми стаємо спiльниками
Його природи. Чим їжа є для тiла, тим повинен бути Христос
для душi. Їжа приносить користь лише тодi, коли ми її спожи-
ваємо i вона стає часткою нашої iстоти. Так само й Христос не
принесе нам користi, якщо ми не визнаємо Його як особистого
Спасителя. Теоретичне пiзнання не принесе нам жодної кори-
стi. Ми повиннi живитися Ним, приймаючи Його в серце так,
щоб Його життя стало нашим. Його любов, Його благодать
повиннi бути засвоєнi нами.

Але навiть такi символи не дають повного уявлення про
взаємовiдносини, що iснують мiж вiруючими i Христом. Iсус
сказав: «Як ото послав Мене живий Отець, —i Я живу через
Отця, — так i той, хто буде споживати Мене, житиме Мною».19

Як Син Божий жив вiрою в Отця, так i ми маємо жити вiрою в
Христа. Iсус такою мiрою пiдкорився Божiй волi, що в Його
життi був явлений лише Отець. Хоч Вiн i був спокушуваний
у всьому, подiбно до нас, однак не заплямував Себе злом,
яке оточувало Його у свiтi. I ми повиннi перемагати так, як
перемагав Христос.[366]

Ти послiдовник Христа? Тодi все, що написане про духовне
життя, написане для тебе i ти можеш досягти цього, з’єднав-
шись iз Ним. Можливо, твоя ревнiсть згасає, а перша любов
охолола? Тодi знову прийми любов, запропоновану Христом.
Їж вiд тiла i пий вiд кровi Його — i станеш одне з Отцем та
Сином.

Невiруючi юдеї не хотiли бачити жодного iншого змiсту в
словах Спасителя, крiм буквального. Церемонiальний закон
забороняв їм споживати кров, i вони сприйняли слова Христа
як блюзнiрство, сперечаючись мiж собою. Навiть декотрi з Його
учнiв говорили «Це жорстокi слова! Хто може їх слухати?»
Спаситель вiдповiв: «Чи це вас спокушує? А що ж буде, коли ви
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побачите, як Син Людський пiдiймається туди, де був ранiше?
Дух оживляє, а тiло нiяк не допомагає. Слова, якi Я вам сказав,
є дух i життя».20

Життя Христа, яке дає життя свiтовi, мiститься в Його Сло-
вi. Саме Словом Христос зцiляв хвороби, виганяв демонiв,
Своїм Словом Вiн утихомирював стихiю, воскрешав мертвих, i
люди свiдчили, що в Його Словi була сила. Вiн говорив Слово
Боже так само, як передавав його через пророкiв i вчителiв
Старого Завiту. Уся Бiблiя — це виявлення Христа, i Спаситель
бажав змiцнити вiру Своїх послiдовникiв у Слово. Коли Вiн
бiльше не буде зримо присутнiй серед них, Слово стане джере-
лом їхньої сили. Подiбно до свого Господа, вони повиннi жити
«кожним словом, що виходить з Божих уст».21 Як наше фiзичне
життя пiдтримується їжею, так духовне життя пiдтримується
Словом Божим. Кожна людина особисто повинна прийняти жи-
ття Божого Слова Подiбно до того як ми приймаємо їжу, щоб
жити, так маємо приймати Слово. Не слiд приймати його через
призму чужого сприйняття. Ми повиннi старанно дослiджувати
Бiблiю, просячи в Бога допомоги Святого Духа, щоб зрозумiти
Його Слово. Потрiбно взяти один вiрш i сконцентрувати на
ньому всю увагу, щоб зрозумiти думку, котру Бог вклав у нього
конкретно для нас. Ми повиннi розмiрковувати над нею, поки
не пiзнаємо, що «говорить Господь».22

Даючи Свої обiтницi й перестороги, Iсус мав на думцi мене.
Бог так сильно полюбив свiт, що вiддав Свого Єдинородного [367]
Сина, щоб я, повiривши, не загинув, а мав життя вiчне. Досвiди,
про якi розповiдає Слово Боже, повиннi стати моїми досвiдами.
Молитва й обiтниця, Заповiдь i пересторога стосуються мене.
«Я розп’ятий разом з Христом. I живу вже не я, а Христос живе
в менi. А що тепер живу в тiлi, то живу вiрою в Божого Сина,
Який полюбив мене й вiддав Себе за мене».23 Коли принципи
iстини приймаються i засвоюються з вiрою, тодi вони стають
частиною єства, рушiйною силою життя. Боже Слово, прийняте
в серце, формує свiтогляд людини i навiть саму людину.

Вiрою постiйно споглядаючи Iсуса, ми будемо змiнювати-
ся. Бог дасть найдорогоцiннiшi вiдкриття Своєму голодному i
спраглому народовi. Люди зрозумiють: Христос — особистий
Спаситель кожного. Живлячись Його Словом, вони зрозумi-
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ють, що це Слово — дух i життя. Слово руйнує тiлесну земну
природу i дає нове життя в Iсусi Христi. До такої душi Святий
Дух приходить як Утiшитель. Через перетворювальну дiю Його
благодатi в учнях вiдтворюється Божий образ i вони стають
новим творiнням. Любов приходить на змiну ненавистi, i серце
змiнюється за Божественною подобою. Ось що значить «жити
кожним словом, що походить з уст Божих».21 Ось що значить
їсти хлiб, який сходить з Небес.

Христос проголосив святу вiчну iстину щодо вiдносин мiж
Ним та Його послiдовниками. Вiн знав характер кожного з тих,
котрi називали себе Його учнями; Його слова випробовували
їхню вiру. Вiн наголошував, що вони мають вiрити й чинити у
вiдповiдностi до Його вчення. Усi, хто прийняв Його, повиннi
стати спiльниками Його єства й уподiбнитися до Нього. А
це означає зректися своїх честолюбних прагнень i цiлковито
пiдкоритися Iсусовi. Христос закликав їх до самопожертви,
лагiдностi й покори серця. Якщо вони бажають отримати дар
життя i небесну славу, то повиннi йти вузькою стежкою, яку
проклав Муж Голгофи.

Таке випробування було надто важким. Ентузiазм людей,
котрi хотiли силомiць коронувати Христа, охолов. Ця розмова
в синагозi, — говорили вони, — вiдкрила нам очi. I як же
їм вiдкрилися очi? На їхню думку, Його слова були прямим
визнанням, що Вiн не Месiя i що зв’язок iз Ним не принесе[368]
жодних земних нагород. Вони тiшилися Його чудотворною
силою, прагнули звiльнитися вiд хвороб i страждань, але не
бажали мати нiчого спiльного з Його життям самозречення.
Вони були байдужими до таємничого духовного Царства, про
яке Вiн розповiдав. Цi нещирi егоїстичнi люди, котрi ранiше
шукали Його, тепер не бажали бiльше Його знати. Якщо Вiн не
збирається використати Свою силу i вплив, щоб звiльнити їх
вiд римлян, то й вони не бажають мати з Ним нiчого спiльного.

Iсус вiдверто сказав: «Але є деякi з вас, що не вiрять!» — i
додав: «Тому Я сказав вам, що нiхто не може прийти до Мене,
якщо йому не було дано вiд [Мого] Отця».24 Вiн бажав, щоб
люди зрозумiли: якщо вони не вiдчувають потягу до Нього, то
це тому, що їхнi серця не вiдкритi для Святого Духа. «Адже
душевна людина не приймає того, що вiд Божого Духа, бо для
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неї це безумство й вона не може цього зрозумiти, тому що це
дослiджується духовно».25 Тiльки вiрою душа може побачити
славу Iсуса, яка прихована доти, доки Святий Дух не запалить
у серцi вiру.

Пiсля прилюдного докору за невiр’я цi учнi ще бiльше
вiддалилися вiд Iсуса. Вельми незадоволенi, бажаючи завдати
болю Спасителевi i потураючи злостi фарисеїв, вони повер-
нулися до Нього спиною i з презирством вiдiйшли. Цi люди
зробили свiй вибiр: прийняли форму замiсть духа, полову — за-
мiсть зерна. Вони вже нiколи не змiнили свого рiшення, тому
бiльше не ходили з Iсусом.

«У Його руцi лопата, i Вiн очистить Свiй тiк та збере Свою
пшеницю в засiки, полову ж спалить невгасимим вогнем».26

Це був час очищення. Слово iстини вiдокремлювало полову вiд
пшеницi. Через те що вони були надто марнославнi i впевненi
у власнiй праведностi, аби прийняти докiр, надто любили свiт,
щоб упокоритися, багато хто вiдвернулися вiд Iсуса.

I сьогоднi чимало людей поводяться так само. Нинi душi
також випробовуються, як i тi учнi в капернаумськiй синагозi.
Коли iстина опановує серцем, люди бачать, що їхнє життя
не узгоджується з Божою волею. Вони вiдчувають потребу в
повнiй змiнi, але не бажають виявити самозречення. Коли їм [369]
вiдкривають їхнi грiхи, вони обурюються. А потiм вiдходять
ображенi, як тi учнi, котрi залишили Христа, ремствуючи: «Це
жорстокi слова! Хто може їх слухати ?»20

Похвала й лестощi були приємними для їхнього слуху, а
iстина — не до вподоби; вони не могли її слухати. Коли за ними
iдуть натовпи i тисячi людей нагодованi, коли чути трiумфальнi
вигуки, тодi й вони голосно пiдносять хвалу. Але коли випро-
бовуючий Божий Дух вiдкриває їм грiх i закликає залишити
його, вони повертаються спиною до iстини i залишають Iсуса.

Як тiльки цi незадоволенi учнi вiдвернулися вiд Iсуса, ними
опанував iнший дух. Тепер вони не знаходили нiчого прива-
бливого в Тому, Хто ще недавно викликав у них таку зацiкав-
ленiсть. Цi люди звернулися до Його ворогiв, оскiльки були в
гармонiї з їхнiм духом i вчинками. Вони виставляли Його слова
i спонукання у фальшивому свiтлi. Ставши на цей шлях, вони
збирали всi факти, котрi можна було використати проти Нього;



362 Христос — надiя свiту

таким чином, цi фальшивi свiдки викликали серед людей таке
обурення, що Його життя виявилося у небезпецi.

Швидко поширилися чутки, що, за свiдченням самого Iсуса
з Назарета, Вiн не був Месiєю. Таким чином, народ Галiлеї
був пiдбурений проти Нього, як минулого року це сталося в
Юдеї. Горе Iзраїлевi! Вони вiдкинули свого Спасителя, тому
що чекали завойовника, котрий дав би їм земну владу. Вони
прагнули тлiнної їжi, а не вiчної поживи.

З тугою у серцi Iсус дивився, як Його колишнi учнi зали-
шали Його — Життя i Свiтло людства. Думка про те, що Його
доброта не була оцiнена, Його любов залишилася без взаємно-
стi, Його милiсть зневажена, а спасiння вiдкинуте, сповнила
Господа невимовним смутком. Такi переживання робили Його
Страдником, Котрий зазнав болю.

Iсус не робив спроби зупинити тих, якi залишали Його. По-
вернувшись до дванадцятьох, Вiн запитав: «Може, i ви хочете
вiдiйти?»

Петро вiдповiв питанням: «Господи, до кого ми пiдемо? Ти
маєш слова вiчного життя», — i додав: «Ми повiрили й пiзнали,
що Ти є Святий, — Син живого Бога! Ми увiрували та пiзнали,
що Ти — Христос, Син Бога Живого».27[370]

«До кого ми пiдемо?» Iзраїльськi вчителi були невiльниками
формалiзму. Фарисеї i саддукеї постiйно ворогували. Залишити
Iсуса означало опинитися серед честолюбних прибiчникiв ри-
туалiв i церемонiй, якi шукають слави для себе. Вiдколи учнi
прийняли Христа, вони знайшли бiльше миру й радостi, нiж
за все своє життя. Як вони могли прилучитися до тих, хто зне-
важав i переслiдував Друга грiшникiв? Вони так довго чекали
Месiю, i тепер Вiн прийшов. Вони вже не могли пiти вiд Нього
до тих, котрi прагнули вбити Його, та й їх переслiдували як
Його учнiв

«До кого ми пiдемо?» Залишити вчення Христа, Його уроки
любовi й милостi i пiти в темряву невiр’я, у грiшний свiт? Хоча
Христа покинуло чимало свiдкiв Його чудес, Петро висловив
вiру правдивих учнiв. «Ти — Христос...» Сама думка про те,
шо вони можуть втратити цей якiр душi, сповнила серця учнiв
страхом i болем. Залишитися без Спасителя — значить здатися
на ласку бурхливого пiдступного моря.
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Багато слiв i вчинкiв Iсуса видаються незрозумiлими для
обмеженого людського розуму, проте кожне слово й дiло мали
своє призначення в Планi нашого спасiння, усе було розрахо-
ване на певний результат Якби ми могли збагнути Його плани,
то побачили б, що всi Його дiї важливi, досконалi й узгодженi
з Його мiсiєю.

Хоч ми тепер не можемо збагнути Божих дiл i шляхiв, однак
бачимо Його велику любов — пiдставу Його взаємовiдносин з
людьми. Хто душею зв’язаний з Iсусом, той зрозумiє таємницю
благочестя. Вiн побачить, що Бог по Своїй милостi докоряє,
випробовує характер i виявляє намiри серця.

Коли Iсус виклав цю випробувальну iстину, через яку вi-
дiйшло так багато Його учнiв, Вiн знав, до яких наслiдкiв
призведуть Його слова, але Спаситель мав добру мету. Христос
передбачав, що кожний Його учень у час спокуси буде суворо
випробуваний Його страждання в Гефсиманiї, зрада й розп’я-
ття стануть для них важким досвiдом Якби не це попереднє
випробування, до учнiв приєдналися б люди, керованi виня-
тково честолюбними спонуканнями. Коли їхнiй Господь був
засуджений у преторiї, коли народ, котрий ранiше вiтав Хри-
ста як свого царя, тепер освистував i лихословив Його, коли [371]
глумливии натовп кричав: «Нехай буде розп’ятии»,28 коли їхнi
честолюбнi плани не здiйснилися, — тодi цi егоїсти, зрадивши
в той час Iсуса, лише збiльшили б гiркоту i безутiшним смуток
вiдданих учнiв, якi й без того переживали бiль i розчарування
внаслiдок краху їхнiх найзаповiтнiших надiй! У той похмурий
час приклад тих, хто вiдiйшов би вiд Нього, мiг захопити й
iнших. Але Iсус допустив, щоб ця криза сталася тодi, коли Вiн
мiг особисто змiцнити вiру Своїх щирих послiдовникiв.

Милосердний Спаситель, добре розумiючи Свою майбутню
долю, дбайливо торував дорогу учням, готуючи та змiцнюючи
їх для останнього великого випробовування. [372]
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Роздiл 42. Перекази

(На пiдставi Євангелiй вiд Матвiя 15:1-20; Марка 7:1-23)

Книжники i фарисеї, сподiваючись побачити Iсуса на святi
Пасхи, влаштували для Нього пастку. Але Iсус, знаючи їхнi
намiри, не прийшов на ту урочистiсть. «Тодi пiдходять до Iсу-
са фарисеї та книжники».1 Оскiльки Вiн не прийшов до них,
вони прийшли до Нього. Деякий час здавалося, що галiлейцi
приймуть Iсуса як Месiю i владi iєрархiї в цiй околицi прийде
кiнець. Служiння Дванадцятьох, яке свiдчило про розмах дi-
яльностi Христа i загострило протиборство учнiв з рабинами,
знову викликало заздрiсть правителiв Єрусалима. Шпигуни,
посланi ними до Капернаума на самому початку Його служiння,
щоб звинуватити Його в порушеннi суботи, зазнали поразки.
Та рабини були непохитними в здiйсненнi свого плану. Вони
послали iнших людей стежити за кожним Його кроком, аби
знайти якiсь звинувачення проти Нього.

Як i ранiше, приводом для оскарження була Його непошана
до переказiв, якими був обтяжений Божий Закон. Передбача-
лося, що встановленi традицiї сприятимуть виконанню Закону,
але сталося так, що їх почали вважати святiшими за сам Закон.
I коли перекази суперечили даним на Сiнаї Заповiдям, перевагу
вiддавали постановам рабинiв.

Одним iз найретельнiше дотримуваних ритуалiв було це-
ремонiальне очищення. Зневажання церемонiй, якi треба було [373]
виконувати перед прийняттям їжi, вважалося страшним грiхом,
що пiдлягав покаранню як у цьому свiтi, так i прийдешньому.
Знищення порушника обряду розцiнювалося як добре дiло.

Правила щодо очищення були незлiченнi. Не вистачило б
i життя, щоб вивчити їх усi. Життя тих, хто намагався дотри-
муватися вимог рабинiв, являло собою безперервну боротьбу
з обрядовим опоганенням; це були нескiнченнi обмивання й
очищення. У той час як народ був зайнятий малозначущими

365



366 Христос — надiя свiту

ритуалами й обрядами, яких Бог не вимагав вiд них, їхня увага
була вiдвернута вiд великих принципiв Його Закону.

Христос та Його учнi не дотримувалися цих церемонiаль-
них обмивань, i шпигуни поклали це в основу своїх звинува-
чень. Однак не насмiлившись прямо звинуватити Христа, вони
прийшли до Нього зi скаргою на Його учнiв. У присутностi
багатьох людей вони сказали: «Чому Твої учнi порушують
передання старших: не миють своїх рук, коли їдять хлiб?»2

Щоразу, коли iстина з особливою силою вiдкривається лю-
дям, сатана посилає своїх слуг, аби почати дискусiю з дрiб’яз-
кових питань. Таким чином вiн намагається вiдвернути увагу
вiд головного. Як тiльки хтось починає робити добру справу,
вiдразу ж знаходяться прискiпливi люди, готовi сперечатися
про формальностi й дрiбницi, вiдвертаючи увагу вiд живих
реалiй. Коли Бог має намiр особливим чином дiяти для добра
Своїх дiтей, вони не повиннi встрявати в полемiку, яка тiльки
руйнує душi. Питання, котрi повиннi нас хвилювати, такi: чи
маю я спасительну вiру в Божого Сина? Чи моє життя узгоджу-
ється з Божественним Законом? «Хто вiрить у Сина, той має
вiчне життя, а хто в Сина не вiрить, той життя не побачить». «З
того дiзнаємося, що ми Його пiзнали, якщо дотримуємо Його
Заповiдi».3

Iсус не намагався захищати Себе або Своїх учнiв. Вiн не
спростував висунутi проти Нього звинувачення, а показав, яким
духом керувалися цi прибiчники людських правил. Вiн навiв
приклад того, чим вони постiйно займаються i що робили
перед тим, як прийшли до Нього. «Чому ж i ви порушуєте
Божу Заповiдь через вашi передання? Адже Бог сказав: Шануй
батька i матiр. I ще: Хто зневажає батька або матiр, хай смертю[374]
помре. А ви кажете: Хто скаже батьковi чи матерi: Добро,
яким я мiг би допомогти вам, є мiй дар для Бога; то може
й не шанувати свого батька [чи матерi]. Так i ви — задля
ваших передань скасовуєте Слово Боже».4 Вони вiдкидали
п’яту Заповiдь як маловажливу, але старанно дотримувалися
переказiв старiйшин. Вони навчали людей, що жертвувати своє
майно на храм — святiший обов’язок за утримання батькiв;
i якою б не була потреба батькiв, вiддати їм частку з того,
що було посвячене на храм, — це блюзнiрство. Варто було
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таким невдячним дiтям промовити над своєю власнiстю слово
«корван», посвятивши її таким чином Боговi, i вони могли
користуватися цiєю власнiстю усе своє життя, а пiсля їхньої
смертi вона мала вiдiйти на храмову службу. Таким чином,
дiти були вiльнi як за життя, так i пiд час смертi ганьбити
й обманювати своїх батькiв пiд виглядом удаваної вiдданостi
Боговi.

Жодним Своїм словом чи дiлом Iсус не применшував обо-
в’язку людини приносити Боговi дари або пожертви. Сам Хри-
стос установив закон про десятину i дари. Вiн похвалив бiдну
жiнку, яка вiддала до скарбницi храму все, що мала. Але по-
зiрна ревнiсть щодо Божої справи з боку священикiв i рабинiв
була лише прикриттям самозвеличення. Вони ошукували на-
род. Люди несли важкi тягарi, яких Бог не покладав на них.
Навiть учнi Христа не були цiлком вiльнi вiд ярма, що тяжiло
над ними через успадкованi упередження i рабинськi настано-
ви. Тепер, викриваючи справжнiй дух рабинiв, Iсус намагався
визволити з неволi традицiй усiх, хто щиро бажав служити
Боговi.

«Лицемiри, — сказав Вiн, звертаючись до шпигунiв, — до-
бре пророкував про вас Iсая, кажучи: Цей народ [наближається
до Мене своїми устами] губами шанує Мене, серце ж їхнє
далеко вiд Мене; та даремно поклоняються Менi, навчаючи
людських заповiдей...»5 Слова Христа осуджували всю фари-
сейську систему. Вiн дав зрозумiти: ставлячи свої вимоги вище
за Божественнi постанови, рабини пiдносили себе вище Бога.

Посланцi з Єрусалима сповнилися лютi. Вони не змогли
звинуватити Христа в порушеннi Сiнайського Закону, бо Вiн за- [375]
хищав цей Закон вiд традицiй. Величнi Заповiдi Закону, якi Вiн
представляв, разюче вiдрiзнялися вiд маловажливих людських
правил.

Iсус пояснив народовi, а пiзнiше бiльш докладно — Сво-
їм учням, що опоганює людину не те, що ззовнi входить в
неї, а те, що виходить зсередини. Чистота чи нечистота — це
властивостi душi. Душу оскверняють поганий учинок, лихе
слово, зла думка, порушення Божого Закону, а не нехтування
формальностями та встановленими людиною обрядами.
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Учнi зауважили, як розлютилися шпигуни, коли Христос
викрив їхнє фальшиве вчення. Вони бачили їхнi сердитi погля-
ди, чули приглушенi слова незадоволення i погроз. Забувши
про те, як часто Христос виявляв Своє умiння читати людськi
серця як вiдкриту книгу, вони розповiли Йому про реакцiю
на Його слова. Сподiваючись, що Iсус спробує примиритися
з цими розгнiваними служителями, вони сказали: «Чи знаєш,
що фарисеї, почувши цi слова, спокусилися? А Вiн у вiдповiдь
сказав: Кожна рослина, яку не насадив мiй Небесний Отець,
буде викорiнена».6 Звичаї i традицiї, якi так високо цiнували
рабини, були вiд свiту цього, а не вiд Бога. Яким би автори-
тетом не користувалися цi постанови в людей, вони не могли
витримати Божого випробування. Будь-яка людська вигадка,
запропонована замiсть Божих Заповiдей, вважатиметься без-
вартiсною того дня, коли «Бог приведе кожну справу на суд, i
все потаємне, — чи то добре воно, чи лихе».7

Пiдмiна Божих Заповiдей людськими не припинилася. На-
вiть серед християн iснують постанови i звичаї, єдиним пiд-
грунтям яких є традицiї отцiв. Такi правила, заснованi виклю-
чно на людському авторитетi, витiснили Божественнi Заповiдi.
Люди чiпляються за власнi традицiї, шанують свої звичаї i
виношують ненависть до тих, хто намагається викрити їхню
помилку. У наш час, коли ми покликанi звернути увагу на Божi
Заповiдi та вiру Iсуса, ми спостерiгаємо таку ж ворожнечу,
яка була i за днiв Христа. Про останок Божого народу написа-
но: «А змiй розлютився на жiнку i пiшов воювати з рештою
її нащадкiв, якi зберiгають Божi Заповiдi i мають свiдчення
Iсуса».8 Але «кожна рослина, яку не насадив Мiй Небесний
Отець, буде викорiнена».6 Бог закликає нас спиратися не на[376]
авторитет так званих отцiв Церкви, а на Слово вiчного Отця,
Господа Неба й Землi. Тiльки в Ньому чиста й не змiшана з
оманою iстина. Давид сказав: «Понад усiх моїх учителiв я став
розумним, свiдчення бо Твоє — моє розважання».9 Нехай усi,
хто визнає людський авторитет, звичаї Церкви i перекази ба-
тькiв, прислухаються до Христової перестороги: «Та даремно
поклоняються Менi, навчаючи людських заповiдей...»5[377]
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1Матв.15:1
2Матв.15:2
3Йоан.3:36; 1Йоан.2:3
4Матв.15:3-6;
5Матв.15:7-9
6Матв.15:12-13
7Екл.12:14
8Об’явл.12:17
6Матв.15:12, 13
9Псал.119:100
5Матв.15:7-9



Роздiл 43. Перешкоди усунуто

(На пiдставi Євангелiй вiд Матвiя 15:21-28; Марка 7:24-30)

Пiсля зустрiчi з фарисеями Iсус залишив Капернаум, пе-
рейшов Галiлею i попрямував до гористої мiсцевостi, розта-
шованої на кордонi з Фiнiкiєю. Там, на заходi, у низовинi,
виднiлися стародавнi мiста Тир i Сидон з їхнiми язичеськими
храмами, пишними палацами, базарами i гаванями, заповнени-
ми кораблями. А далi синiли безмежнi простори Середземного
моря, по якому вiсники Євангелiя мали понести Добру вiстку
до головних мiст великої свiтової iмперiї. Але цей час ще не
настав. Нинi Йому потрiбно було приготувати Своїх учнiв до
виконання величної мiсiї. У цьому краї Вiн сподiвався також
знайти спокiй i затишок, якого не було у Вiфсаїдi. Але не тiльки
заради цього Спаситель здiйснив цю подорож.

«Жiнка-хананейка з тих околиць вийшла й кричала, гукаю-
чи: Господи, Сину Давидiв, змилосердься надi мною, бо мою
доньку тяжко мучить бiс!».1 Мешканцi цiєї околицi були ви-
хiдцями з давнiх хананеїв. Вони поклонялися iдолам, i за це
юдеї зневажали й ненавидiли їх. До цього народу належала й
жiнка, яка звернулася тепер до Iсуса. Вона була язичниця i то-
му не користувалася перевагами, якими щодня тiшилися юдеї.
Серед фiнiкiйцiв жило чимало юдеїв, i вiстка про дiяльнiсть
Христа досягла й цiєї околицi. Дехто з тутешнiх жителiв чув
Його слова i навiть був свiдком Його чудес. Ця жiнка також[378]
чула про Пророка, котрий зцiляв вiд рiзних хвороб. Коли вона
довiдалася про Його силу, в її серцi зажеврiла надiя. Керова-
на материнською любов’ю, вона твердо вирiшила розповiсти
Iсусовi про свою дочку, подiлитися з Ним своїм горем. Вiн
обов’язково зцiлить її дитину! Вона шукала допомоги в язиче-
ських богiв, але даремно. Iнодi її спокушувала думка: а що цей
юдейський Учитель може зробити для неї? Та люди говорили,
що Вiн вилiковує вiд будь-яких хвороб, незалежно вiд того, хто
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просить у Нього допомоги, — багатi чи бiднi. I вона вирiшила
не втрачати цiєї єдиної надiї.

Христовi було вiдоме становище цiєї жiнки. Вiн знав, що
вона прагнула бачити Його, i Сам пiшов їй назустрiч. Допо-
магаючи їй у горi, Вiн мiг наочно проiлюструвати урок, який
бажав викласти. З цiєю метою Вiн i привiв учнiв до цiєї мi-
сцевостi. Вiн бажав показати їм, яка темрява панує в мiстах
i селах на межi з iзраїльським краєм. Народ, якому були данi
всi можливостi пiзнання iстини, не мав уяви про потреби нав-
колишнiх людей. Нiхто не намагався допомогти душам, котрi
перебували в темрявi. Стiна роздiлення, споруджена пихою
юдеїв, позбавила навiть учнiв спiвчуття до язичеського свiту.
Але цi перешкоди потрiбно було усунути.

Христос не вiдразу вiдповiв на прохання жiнки. Вiн
прийняв представницю зневаженого народу так, як це зро-
били б юдеї. Холодний, безсердечний прийом, виявлений цiй
жiнцi спочатку, мав вiдкрити учням ставлення юдеїв до та-
ких людей. Але наступне спiвчуття до жiнки-язичницi, яке
знайшло своє вiдображення в задоволеннi її прохання, було
зразком правильного ставлення до язичникiв. Саме цього Iсус
хотiв навчити учнiв.

Хоч Iсус спочатку i не вiдповiв, жiнка не втрачала вiри. Ко-
ли Вiн пройшов повз неї, нiби не чуючи її, вона пiшла за ним
слiдом, продовжуючи благати. Роздратованi її докучливiстю
учнi попросили, щоб Iсус вiдпустив її. Побачивши, що Учитель
байдуже ставиться до неї, вони вирiшили, що упереджене став-
лення юдеїв до хананеїв було притаманне i Йому. Однак жiнка
зверталася зi своїм благанням до спiвчутливого Спасителя! У
вiдповiдь на прохання учнiв Iсус сказав: «Я посланий тiльки до [379]
загублених овечок з дому Iзраїля»2 Хоч ця вiдповiдь, здавалось,
повнiстю вiдповiдала упередженням юдеїв, проте вона мiстила
й прихований докiр для учнiв. Вони зрозумiли це пiзнiше, коли
згадали, як часто Вiн повторював, що прийшов у свiт спасати
всiх, хто прийме Його.

Схилившись до нiг Христа, жiнка ще наполегливiше бла-
гала: «Господи, допоможи менi!»3 Роблячи вигляд, нiби Вiн
усе ще вiдкидає її прохання, як цього вимагало немилосердне
упередження юдеїв, Iсус вiдповiв: «Не годиться брати хлiб
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у дiтей i кидати щенятам».3 Цi слова, фактично, означали:
несправедливо зливати благословення, дарованi вибраному Бо-
жому народовi, на чужинцiв, якi не належать до Iзраїлю. Така
вiдповiдь могла б повнiстю позбавити вiдваги менш ревного
шукача. Але жiнка розумiла, що це була її нагода. За очевидною
вiдмовою Iсуса вона розпiзнала спiвчуття, котрого Вiн не мiг
приховати.

«Так, Господи, — сказала вона, — але й щенята їдять крихти,
що падають зi столу їхнiх панiв»3 Коли дiти господаря їдять за
столом свого батька, щенята також не залишаються голодними.
Вони мають право на крихти, котрi падають з багатого столу.
Якщо Iзраїлевi було дано так багато благословень, то невже не
знайдеться благословення i для неї? На цю жiнку дивилися як
на собаку, то ж чи вона не має права, як собака, на крихту вiд
Його достатку?

Iсус щойно змiнив поле Своєї дiяльностi, тому що фарисеї
та книжники чатували на Його життя. Вони нарiкали i скаржи-
лися, виявляли невiр’я й лютiсть, вiдкидаючи запропоноване
їм спасiння. I ось Христос зустрiчає представницю нещасного,
зневаженого, позбавленого свiтла Божого Слова народу. Однак
вона без вагань пiдкорилася божественному впливу Христа
i беззастережно повiрила в те, що Вiн здатний задовольни-
ти її прохання. Вона благає про крихти, якi падають зi столу
Господнього. Якщо вона може скористатися хоча б правами
собаки, то вона згiдна, аби до неї ставилися як до собаки. У неї
немає релiгiйних i нацiональних упереджень, немає пихи, що
впливала б на її вибiр: язичниця без зволiкання визнає Iсуса
Спасителем, спроможним зробити все, чого вона просить.[380]

Спаситель задоволений. Вiн випробував її вiру. Своїм став-
ленням до неї Вiн показав: жiнка, котру Iзраїль вважав чужин-
кою, є дитиною Божої родини. Як дитина, вона має перевагу
користуватися дарами Отця. Христос задовольняє її прохання i
завершує Свiй урок. Подивившись на неї з милосердям i лю-
бов’ю, Вiн говорить: «О жiнко, велика твоя вiра! Хай буде так,
як ти хочеш! I видужала її дочка тiєї ж митi».4 Демон бiльше
її не тривожив. Жiнка пiшла, виславляючи свого Спасителя,
щаслива, що її благання було почуте.
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Це було єдине чудо, учинене Iсусом пiд час цiєї подоро-
жi. Заради цього Вiн i прийшов до кордонiв Тира й Сидона.
Вiн бажав полегшити страждання жiнки i водночас залишити
приклад милосердного ставлення до представницi зневаженого
народу, щоб учнi згадували про це, коли Його вже не буде
серед них. Вiн прагнув звiльнити їх вiд почуття «юдейської
винятковостi» та викликати в них бажання служити iншим
народам.

Iсус прагнув вiдкрити глибокi таємницi iстини, прихова-
нi вiд вiку, а саме: «i язичники є спiвспадкоємцями, одним
тiлом i спiвучасниками обiтницi в Iсусi Христi через Єванге-
лiє».5 Правда, цю iстину учнi засвоювали вельми повiльно, i
божественний Учитель змушений був викладати їм урок за уро-
ком. Винагородивши вiру сотника в Капернаумi, проповiдуючи
Євангелiє мешканцям Сiхару, Вiн неодноразово засвiдчував,
що не подiляє нетерпимостi юдеїв до iнших народiв. Але мо-
жна сказати, що самаряни все ж мали деяке пiзнання про Бога,
а сотник чинив добро iзраїльтянам. Тепер же Христос привiв
учнiв до язичницi, котру, як i всiх її спiввiтчизникiв, вони вва-
жали негiдною Його милостi. Вiн бажав подати їм приклад, як
необхiдно ставитися до таких людей. Учнi вважали, що Iсус
надто щедро роздає дари Своєї благодатi. Вiн хотiв показати
їм: Його любов не обмежується якимось одним народом чи
расою.

Коли Iсус наголосив: «Я посланий тiльки до загиблих ове-
чок з дому Iзраїля»,6 Вiн сказав iстину. А вiдгукнувшись на
прохання жiнки-хананеянки, виконав призначену Йому мiсiю.
Ця жiнка була однiєю iз загублених овечок, яку Iзраїль повинен [381]
був спасти. Призначену для них, але занедбану ними роботу,
тепер виконував Христос.

Цей учинок Христа бiльш повно вiдкрив учням ту працю,
яку вони повиннi були звершувати серед язичникiв. Вони поба-
чили широке поле дiяльностi за межами Юдеї, а також людей,
обтяжених смутком, який не знайомий тим, хто отримав бiльше
благословень. Серед тих, кого вони були навченi зневажати,
були душi, котрi палко бажали допомоги могутнього Зцiлителя,
спрагненi свiтла правди, так щедро дарованого юдеям.
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Пiзнiше, коли юдеї ще рiшучiше вiдмежувалися вiд учнiв,
оскiльки останнi оголосили Iсуса Спасителем свiту, коли стi-
на роздiлення мiж юдеями та язичниками була зруйнована
смертю Христа, цей та iншi подiбнi уроки, якi навчали не
обмежувати євангельську працю звичаями чи нацiональною
приналежнiстю, справляли сильний вплив на послiдовникiв
Христа, спрямовуючи їхню роботу.

Вiдвiдання Спасителем Фiнiкiї та вчинене там чудо пере-
слiдували значно бiльшу мету. Це служiння було звершене не
тiльки заради нещасної жiнки i навiть не тiльки заради учнiв
та всiх, для кого вони працювали, але й для того, «щоб ви
повiрили, що Iсус є Христос, Син Божий, i щоб вiрячи, життя
мали ви в Його iм’я».7 Сили, якi вiдвертали людей вiд Христа
вiсiмнадцять столiть тому, дiють i тепер. Дух, який спорудив
стiну роздiлення мiж юдеями та язичниками, усе ще виявляє
себе. Гордiсть та упередженiсть звели мiцнi мури, що роздiля-
ють рiзнi класи людей. Христос i Його мiсiя були неправильно
представленi, через що багато людей вважають, що Євангелiє
недоступне для них. Але вони не повиннi почуватися вiдокрем-
леними вiд Христа. Немає таких перешкод, якi були б зведенi
людьми чи сатаною i якi не могла б подолати вiра.

Жiнка-сiрофiнiкiянка з вiрою подолала всi перешкоди, зве-
денi мiж юдеями та язичниками. Не розчаровуючись i не звер-
таючи уваги на все, що могло б посiяти в її серцi сумнiв,
вона довiрилася любовi Спасителя. Христос бажає, щоб ми
також довiрилися Йому. Благословення спасiння дарованi ко-
жнiй душi. Нiщо, крiм особистого вибору людини, не може[382]
перешкодити їй стати, завдяки Євангелiї, спiльницею обiтниць
у Христi.

Бог ненавидить кастовiсть. Вiн iгнорує подiбнi прояви. У
Його очах усi люди мають однакову цiннiсть. «Створив Вiн
з одного весь людський рiд, щоб жив по всiй поверхнi землi,
визначивши заздалегiдь окресленi пори та межi їхнього прожи-
вання, щоб шукали Бога: може, вiдчують Його i знайдуть, бо ж
недалеко Вiн вiд кожного з нас».8 Незалежно вiд вiку, посади,
нацiональностi чи релiгiйних переконань, Вiн запрошує всiх
прийти до Нього i жити. «Кожний, хто вiрить в Нього, не буде
засоромлений». «Нема юдея, нi грека, анi раба, анi вiльного».
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«Багатий та вбогий стрiчаються, — Господь їх обох створив».
«Бо той же Господь є Господом усiх, багатий для всiх, хто
кличе Його». «Бо кожний, хто тiльки прикличе Господнє iм’я,
буде спасенний».9 [383]

1Матв.15:22
2Матв.15:24
3Матв.15:25-27
3Матв.15:25-27
3Матв.15:25-27
4Матв.15:28
5Ефес.3:6
6Матв.10:6
7Йоан.20:31
8Дiї 17:26-27
9Гал.3:8; Прип.22:2; Римл.10:11-13



Роздiл 44. Правдива ознака

(На пiдставi Євангелiй вiд Матвiя 15:29-39; 16:1-12; Марка
7:31-37; 8:1-21)

«I залишивши околицi Тира й Сидона, Iсус знову прийшов
до Галилейського моря, на територiю Десятимiстя».1

Саме в околицях Десятимiстя були зцiленi бiснуватi з Герге-
синської землi. Тут люди, наляканi втратою свиней, наполягали,
щоб Iсус залишив їх. У той же час вони слухали залишених
Ним вiсникiв i в них з’явилося бажання побачити Христа. Коли
Вiн знову прийшов до цього краю, навколо Нього зiбрався ве-
ликий натовп людей. До Нього привели глухонiмого чоловiка.
Iсус не зцiлив його словом, як звичайно це робив. Вiн вiдвiв
його вбiк вiд натовпу, вклав пальцi в його вуха i торкнувся його
язика. Звiвши погляд до неба, Iсус зiтхнув, згадавши про тих,
котрi не бажали чути iстину та язики котрих не визнавали Його
Викупителем. Вiд слова: «Вiдкрийся!»2 — чоловiк заговорив i,
всупереч повелiнню нiкому не казати про це, усюди розповiдав
про своє зцiлення.

Iсус зiйшов на гору, i бiля Нього став збиратися народ. Лю-
ди приносили до Його нiг хворих i кульгавих. Вiн зцiлив усiх; i
люди, хоч i язичники, прославляли Бога Iзраїлевого. Протягом
трьох днiв вони перебували з Iсусом. Ночi проводили просто
неба, а вдень намагалися бути якнайближче до Спасителя, щоб
слухати Його слова i спостерiгати за Його дiлами. Через три
днi усi запаси харчiв закiнчилися, а Iсус не хотiв вiдпускати[384]
людей голодними, тому звелiв учням нагодувати їх. I знову учнi
виявили невiр’я. У Вiфсаїдi вони бачили, як завдяки благосло-
венню Христа того мiзерного запасу вистачило, щоб нагодувати
величезний натовп. Але й тепер вони не принесли до Нього
все, що мали, не довiряючи Його силi примножити їхнi запаси,
щоб нагодувати голодних людей. Окрiм того, у Вiфсаїдi Iсус
нагодував юдеїв, а тут були язичники. Юдейськi упередження

376
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все ще мали мiсце в серцях учнiв, i вони вiдповiли Iсусовi:
«Звiдки нам у пустинi взяти стiльки хлiба, щоб нагодувати таку
юрбу?»3 Однак слухнянi Його слову, вони таки принесли все,
що мали, — сiм хлiбiв i двi рибини. Натовп наситився i ще
залишилося сiм великих кошiв їжi. Чотири тисячi чоловiкiв,
не рахуючи жiнок i дiтей, були пiдкрiпленi їжею, i Господь
вiдпустив їх радiсними i вдячними.

Пiзнiше Спаситель з учнями човном дiсталися до Магда-
ли, розташованої на пiвднi Генiсаретської рiвнини. На кордонi
Тира й Сидона Його дух потiшила вiра сiрофiнiкiянки. Язи-
чники Десятимiстя також прийняли Його з радiстю. Тепер,
коли Вiн знову прибув до Галiлеї, де Його сила виявилася
найпереконливiшим чином, де було вчинено найбiльше дiл ми-
лосердя, де проповiдувалося Його вчення, Спасителя зустрiли
з презирством i невiрою.

Посланцi фарисеїв об’єдналися з представниками багатих
знатних саддукеїв — партiї священикiв, скептикiв та аристокра-
тiв. Обидвi секти були непримиренними ворогами. Саддукеї
намагалися заручитися прихильнiстю влади, щоб утвердити
своє становище й авторитет. Фарисеї ж, навпаки, пiдiгрiвали
ненависть народу до римлян, з нетерпiнням очiкуючи часу,
коли скинуть ярмо завойовникiв. Але тепер фарисеї i саддукеї
об’єдналися проти Христа. Подiбне шукає подiбного, i зло, де
б воно не iснувало, єднається зi злом, щоб погубити добро.

Цього разу фарисеї i саддукеї прийшли до Христа, вимага-
ючи ознаки з неба. Коли за днiв Iсуса Навина Iзраїль вийшов
на вiйну з хананеянами в Бет-Хоронi, за наказом вождя сонце
зупинилося, доки iзраїльтяни не перемогли. Аналогiчних чудес
у їхнiй iсторiї було багато. Такої ж ознаки вимагали тепер вiд
Iсуса. Але не в такому знаменнi мали потребу юдеї. Суто зов- [385]
нiшнiй доказ не дав би їм жодної користi; їм потрiбне було не
просвiчення розуму, а духовне вiдновлення.

«Лицемiри, — сказав Iсус, — розпiзнавати небесне обличчя
ви вмiсте [вивчаючи небо, вони могли передбачати погоду], а
ознак часу не можете!»4 Слова Христа, якi були сказанi в силi
Святого Духа i переконували їх у грiхах, — це ознака, дана
Богом для їхнього спасiння. Прямо з Небес їм були посланi
ознаки, якi засвiдчували мiсiю Христа. Спiв ангелiв, який чули
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пастухи, зоря, що провадила мудрецiв, голуб i голос iз неба пiд
час Його хрещення — усе це свiдчило про Нього.

«Тяжко зiтхнувши, Вiн сказав: Чому оцей рiд знамення шу-
кає?»5 «...Але ознаки йому не дасться, хiба що ознака Йони».6

Як Йона три днi й три ночi перебував у черевi кита, стiльки
ж i Христос пробуде «в серцi землi». I як проповiдь Йони
була ознакою для нiневiтян, так i проповiдь Христа була озна-
кою для Його поколiння. Але як по-рiзному було прийняте це
слово! Мешканцi великого язичницького мiста тремтiли, слу-
хаючи Божу пересторогу. Царi i вельможi упокорилися; знатнi
й простi кликали разом до Небесного Бога, i їм була дарована
Його милiсть. «Мужi нiневiйськi встануть на суд з цим родом,
— сказав Христос, — i засудять його, бо вони покаялися через
проповiдь Йони, а тут — бiльше, нiж Йона».7

Кожне вчинене Христом чудо було ознакою Його боже-
ственностi. Вiн виконував те, що, згiдно з пророцтвом, мав
виконати. Але для фарисеїв цi дiла милосердя були справ-
жньою спокусою. Юдейськi вождi з байдужiстю ставилися
до людських страждань. У багатьох випадках егоїзм i насиль-
ство начальникiв були причиною страждань, вiд яких звiльняв
Христос. Через те Його чудеса були для них докором.

Саме те, що привело юдеїв до вiдкинення мiсiї Спасителя,
було найбiльшим доказом Його божественностi. Чудеса Iсуса
були благословенням для людей. Головним доказом того, що
Вiн прийшов вiд Бога, є Його життя, в якому був явлений
характер Бога. Iсус говорив слова i чинив дiла Божi. Таке
життя — найбiльше з усiх чудес.

Коли в нашi днi проповiдується iстина, з’являється чимало
людей, якi, подiбно до юдеїв, вимагають: «Дайте нам ознаку![386]
Зробiть чудо!» Христос не вчинив жодного чуда на вимоги
фарисеїв, як не зробив цього i в пустелi у вiдповiдь на до-
магання сатани. Вiн i нас не надiлив силою захищати самих
себе або задовольняти вимоги невiр’я й гордостi. Разом з тим
Євангелiє має у собi знак Божественного походження. Хiба
це не чудо, що ми можемо вирватися з полону сатани? Во-
рогування проти сатани не властиве людському серцю, воно
виникає пiд впливом Божої благодатi. Коли вперта, свавiльна
людина звiльняється вiд цих порокiв i всiм серцем пiдкоряє-
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ться впливовi небесних Божих сил, тодi стається чудо. Щось
подiбне вiдбувається i тодi, коли людина, поневолена сильним
обманом, починає розумiти духовнi iстини. Щоразу, як тiльки
душа навертається i вчиться любити Бога i виконувати Його
Заповiдi, здiйснюється Божа обiтниця: «I дам вам нове серце, i
нового духа дам у ваше нутро».8 Змiна людського серця, пе-
ретворення характеру — чудо, яке свiдчить про вiчно живого
Господа, Котрий спасає душi. Послiдовне життя у Христi — це
також велике чудо. Ознака, якою сьогоднi i завжди повинна
супроводжуватися проповiдь Божого Слова, — це присутнiсть
Святого Духа, Котрий перетворює слово на вiдроджуючу силу
для тих, хто Його слухає. Це — Боже свiдчення для свiту про
божественну мiсiю Його Сина.

Тi, хто вимагав ознаки вiд Iсуса, настiльки зробили запекли-
ми свої серця в невiр’ї, що не бачили в Його характерi подоби
Бога, а в Його мiсiї — здiйснення Писань. У притчi про багача
i Лазаря Iсус сказав фарисеям: «Якщо Мойсея i пророкiв не
слухають, не повiрять i тому, хто з мертвих воскресне».9 Жодна
ознака на небесах чи на землi не принесе їм користi.

Iсус, «тяжко зiтхнувши»5 i вiдвернувшись вiд цих прискi-
пливих людей, разом з учнями увiйшов до човна У сумному
мовчаннi вони знову перепливли озеро, але не повернулися
до попереднього мiсця перебування, а вирушили до Вiфсаїди,
неподалiк вiд мiсця, де були нагодованi п’ять тисяч чоловiк
Коли вони досягли дальнього берега, Iсус сказав: «Стережiться
закваски фарисейської та саддукейської».10 Ще вiд днiв Мойсея
юдеї дотримувались звичаю перед Пасхою виносити з осель
закваску, вважаючи її символом грiха. Але учнi не зрозумiли [387]
Iсуса. Поспiхом покидаючи Магдалу, вони забули взяти хлiба
i тепер мали при собi лише один буханець. Учнi сприйняли
слова Христа як застереження не купувати хлiба у фарисеїв i
саддукеїв. Брак вiри i духовної проникливостi часто заважав
їм правильно розумiти Його слова. Тепер Iсус докоряв їх за те,
що вони — свiдки Його чуда нагодування тисяч людей кiлькома
рибинами i буханцями ячмiнного хлiба — гадають, нiбито в цiй
важливiй пересторозi Вiн має на думцi лише тимчасову, зви-
чайну їжу. Iснувала небезпека, що лукавi мiркування фарисеїв
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i саддукеїв могли поширити на Його учнiв закваску невiр’я,
спонукаючи їх недооцiнювати роботу Христа.

Учнi були схильнi думати, що Вчителевi треба було б задо-
вольнити вимогу фарисеїв щодо ознаки з неба. Вони вiрили,
що Вiн мiг це зробити i така ознака змусила б Його ворогiв
замовкнути. Вони не розумiти пiдступностi цих прискiпливих
людей.

Через кiлька мiсяцiв, «коли довкола них зiбралися тисячi
людей, що аж напирали одне на одного, Вiн почав говорити
передусiм Своїм учням: Стережiться закваски фарисейської,
якою є лицемiрство!».11

Закваска, змiшана з борошном, дiє непомiтно, надаючи
всiй масi властивостей розчини. Так само, якщо дозволити
лицемiрству залишатися в серцi, воно проникне в характер
i життя. Христос уже докоряв фарисеїв за разючий приклад
лицемiрства — звичай «корван», який скасовував обов’язок по
вiдношенню до батькiв пiд виглядом жертви на храм. Книжни-
ки й фарисеї поступово й непомiтно запроваджували оманливi
принципи. Вони приховували справжню мету свого вчення
i використовували будь-яку нагоду, щоб майстерно насаджу-
вати його в серцях своїх слухачiв. Цi, одного разу прийнятi,
фальшивi принципи дiяли подiбно до закваски в тiстi, — за-
квашуючи i розкладаючи характер. Саме таке оманливе вчення
було причиною того, що люди так повiльно сприймали слова
Христа.

Подiбнi сили дiють i сьогоднi через тих, хто намагається
пояснити Божий Закон, пристосовуючи його до своїх учинкiв.
Цей тип людей вiдкрито не вiдкидає Закону, але висуває спе-[388]
кулятивнi теорiї, пiдважуючи його принципи. Вони тлумачать
Закон у такий спосiб, аби позбавити його сили.

Лицемiрство фарисеїв — плiд своєкорисливостi. Метою
їхнього життя було самовихваляння. Це призвело до того, що
вони перекручували Писання i зловживали ними; така ситуацiя
настiльки заслiпила їх, що вони не розумiли значення мiсiї
Христа. Це зло було так майстерно приховане, що навiть учням
загрожувала небезпека виплекати його у своїх серцях. Лю-
ди, якi вважали себе послiдовниками Iсуса, але не залишили
усього, що заважало їм стати Його учнями, великою мiрою
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потрапляли пiд вплив фарисейських мiркувань. Вони часто
вагалися мiж вiрою i невiр’ям, не помiчаючи скарбiв мудростi
Христа. Навiть учнi, котрi заради Iсуса формально залишили
все, не переставали шукати вигоди для себе. Такий дух при-
зводив до розбрату i суперечок про те, хто з них буде бiльший.
У результатi це призвело до роздiлення мiж ними i Христом,
до недооцiнки Його мiсiї самопожертви i зробило їх такими
повiльними в розумiннi таємницi спасiння. Як розчина, зали-
шена в тiстi, призводить до його зiпсуття i розкладання, так i
плекання своєкорисливостi призводить душу до занечищення
й загибелi.

Серед сучасних послiдовникiв нашого Господа, як i в давнi
часи, досить поширений цей пiдступний, оманливий грiх. Як
часто наше служiння Христовi i спiлкування мiж собою запля-
мованi таємним бажанням самозвеличення! З якою готовнiстю
ми подумки вихваляємо себе i прагнемо людського визнання!
Самолюбство, бажання знайти легший, нiж визначений Богом,
шлях призведуть до замiни Божественних Заповiдей людськи-
ми теорiями й традицiями. Христос застерiгав Своїх учнiв:
«Стережiться закваски фарисейської».10

Релiгiя Христа — це втiлення щиростi. Ревнiсть вiдносно
Божої слави викликана Святим Духом, i тiльки пiд Його дi-
йовим впливом у душi зароджується таке прагнення. Лише
Божа сила здатна витiснити егоїзм i лицемiрство. Така змiна є
ознакою Його дiї. Якщо прийнята нами вiра знищує егоїзм i
нещирiсть, якщо вона спонукає нас шукати слави для Господа,
а не собi, ми можемо бути певнi: це справжня вiра. «Отче,
прослав Своє iм’я!»12 — це основний принцип життя Христа, [389]
i якщо ми — Його послiдовники, то це стане головним прин-
ципом i нашого життя. Господь нам велить «жити так само,
як жив Вiн»; «з того дiзнаємося, що ми Його пiзнали, якщо
дотримуємо Його Заповiдi».13 [390]

1Марк.7:31
2Марк.7:34
3Марк.8:4
4Марк.16:3
5Марк.8:12
6Матв.16:4
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7Матв.12:40-41
8Єзек.36:26
9Луки 16:31
5Марк.8:12

10Матв.16:6
11Луки 12:1
10Матв.16:6
12Йоан 12:28
131Йоан.2:6,3



Роздiл 45. Передвiстя хреста

(На пiдставi Євангелiй вiд Матвiя 16:13-28; Марка 8:27-38;
Луки 9:18-27)

Праця Христа на Землi швидко наближалася до кiнця. Пе-
ред Ним поставали яскравi картини майбутнього, яке Його
очiкувало. Ще до Свого втiлення в людську природу Вiн бачив
увесь шлях, який мав пройти задля спасiння загублених. Ще
до того, як Iсус зняв Свiй вiнець i царськi шати та зiйшов
з престолу, щоб зодягнути Свою божественнiсть у людську
природу, Вiн знав про весь той бiль, який краятиме Його серце,
про кожну образу, що буде завдана Йому, про всi нестатки,
яких мав зазнати Йому був вiдкритий увесь шлях вiд ясел до
Голгофи. Iсус знав про страждання, якi доведеться витерпiти.
Йому було вiдомо все, i однак Вiн сказав: «Ось Я прийшов iз
сувоєм книжки, про Мене написаної. Твою волю чинити, Мiй
Боже, Я хочу, i Закон Твiй — у Мене в серцi».1

Вiн завжди бачив майбутнi плоди Своєї мiсiї. Його земне
життя, сповнене тяжкої працi й самопожертви, було зiгрiте
думкою про те, що ця праця не марна. Вiддаючи Своє життя
за людей, Вiн мав намiр знову навернути свiт до Бога. Хоч
Йому треба було спочатку пройти хрещення кров’ю, хоч грiхи
всього свiту мали лягти тягарем на Його невинну душу i над
Ним нависла тiнь невимовного горя, однак в iм’я майбутньої
радостi Вiн обрав хрест i знехтував ганьбу. [391]

Те, що чекало на Нього, було приховане навiть вiд Його
вибраних учнiв, але наближався час, коли вони мали стати оче-
видцями Його мук. .Їм належало побачити Того, Кого любили
i Кому довiряли, вiдданим у руки Його ворогiв i нарештi роз-
п’ятим на Голгофському хрестi. Незабаром Вiн повинен буде
залишити їх у свiтi самих, позбавлених Його видимої присутно-
стi. Вiн знав, що гiрка ненависть i невiр’я переслiдуватимуть
їх, тому бажав приготувати їх до випробовувань.

383
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Тепер Iсус та Його учнi прийшли до одного з мiст поблизу
Кесарiї Филипової. Вони перебували за межами Галiлеї, у краї,
де панувало iдолопоклонство. Тут учнi були вiльнi вiд впливу
юдаїзму i могли ближче ознайомитися з язичницькими вiру-
ваннями. Їх оточували всiлякi поганськi забобони, якi тiльки
iснували у свiтi. Iсус хотiв, щоб, дивлячись на все це, учнi
усвiдомили свiй обов’язок перед язичниками. Перебуваючи в
цьому краї, Вiн намагався менше навчати народ, а бiльше уваги
придiлити Своїм учням.

Невдовзi Iсус мав розповiсти їм про страждання, котрi че-
кали на Нього. Але спочатку, усамiтнившись, Вiн молився,
щоб їхнi серця були приготовленi прийняти Його слова. По-
вернувшись до них, Iсус не вiдразу розповiв їм про те, чим
бажав подiлитися. Перш нiж зробити це, Вiн дав їм нагоду
визнати свою вiру в Нього, аби таким чином змiцнити їх для
майбутнього випробування. Господь запитав: «За кого люди
вважають Сина Людського?»2

Учнi зi смутком мусили погодитися, що Iзраїль не визнав
Його як Месiю. Проте декотрi свiдки Його чудес говорили,
що Вiн — Син Давидiв. Велика кiлькiсть людей, нагодованих
у Вiфсаїдi, хотiли оголосити Його царем Iзраїлю. Багато хто
з них готовий був прийняти Iсуса як пророка, але не вiрив у
Нього як Месiю.

Тодi Iсус звернувся безпосередньо до учнiв, поставивши
наступне запитання: «А ви Мене за кого вважаєте?» Петро
вiдповiв: «Ти є Христос, Син Бога живого».3

Вiд самого початку Петро вiрив, що Iсус — Месiя. Чимало
людей, якi були переконанi проповiддю Йоана Хрестителя i
прийняли Христа, почали сумнiватись у мiсiї Йоана пiсля його[392]
ув’язнення i страти. Тепер же вони сумнiвались у тому, що
Iсус — обiтований Месiя. Значна частина учнiв, котрi палко
очiкували, коли Iсус посяде престол Давида, залишили Його,
зрозумiвши, що Вiн не має такого намiру. Але Петро i його то-
варишi залишилися вiрними. Непостiйнiсть тих, хто ще вчора
прославляв, а сьогоднi осуджував, не зруйнувала вiри справ-
жнього послiдовника Спасителя. Петро заявив: «Ти є Христос,
Син Бога живого».3 Вiн не чекав, поки царськi почестi увiнча-
ють його Господа, а прийняв Iсуса в Його приниженнi.
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Петро висловив вiру дванадцятьох, хоч учнi були ще далекi
вiд правильного розумiння мiсiї Христа. Опiр та iнтриги свяще-
никiв i правителiв, хоч i не змогли вiдвернути учнiв вiд Христа,
проте дуже бентежили їх. Вони не мали чiткого уявлення, яким
шляхом пiдуть. Отримане в дитинствi виховання, учення раби-
нiв, сила традицiї — усе це спотворювало їхнє бачення iстини.
Час вiд часу дорогоцiннi променi свiтла вiд Iсуса осявали учнiв
Господа, але не раз вони, як тi незрячi, навпомацки блукали в
пiтьмi. Однак того дня, коли вони ще не зiткнулися з великим
випробуванням вiри, сила Духа Святого зiйшла на них. На пев-
ний час їхнi очi були вiдверненi вiд «видимого», аби побачити
«невидиме».4 У людськiй подобi вони чiтко побачили славу
Божого Сина.

Iсус вiдповiв Петровi: «Блаженний ти, Симоне, сину Йонин,
бо не тiло i кров тобi це вiдкрили, а Мiй Отець Небесний».5

Iстина, засвiдчена Петром, — основа вiри всiх християн. Вона,
як наголосив Сам Христос, — життя вiчне. Але знання iстини
не повинно стати приводом для самопрославляння. Петровi
ця iстина вiдкрилася не тому, що вiн був особливо мудрим
або благочестивим. Людська природа нiколи не зможе власни-
ми силами пiзнати Божественне. «Вона вища вiд неба, — що
зможеш зробити? I глибша вона за шеол, — як пiзнаєш її?»6

Лише Дух усиновлення може вiдкрити нам глибину Божих дiл,
яких «око не бачило й вухо не чуло, i що на серце людинi не
приходило...». «А нам це Бог вiдкрив через Свого Духа, бо Дух
дослiджує все, навiть глибини Божi».7 «Довiра Господня до
тих, хто боїться Його».8 I те, що Петро зрозумiв славу Христа
було доказом, що вiн «вiд Бога навчений».9 I справдi, «бла- [393]
женний ти, Симоне, сину Йонин, бо не тiло i кров тобi оце
виявили...».5

Iсус продовжував: «I Я тобi кажу, що ти є Петро; i на цiй
скелi Я збудую Свою Церкву, i брами пекла не переможуть її».10

Слово «Петро» означає «камiнь», «камiнь, котрий котиться».
Петро не був скелею, на якiй могла бути заснована Церква.
Пекельнi ворота все ж перемогли його, коли вiн зрiкся свого
Господа, клявся i божився, що не знає Його. Церква збудована
на Тому Єдиному. Кого не можуть перемогти сили пекла.
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За сотнi рокiв до Пришестя Спасителя Мойсей указав на
Скелю спасiння Iзраїлю. Псалмист оспiвував «Скелю сили сво-
єї». Iсая писав: «Тому Господь Бог сказав так: ось Я кладу
в основу каменя на Сiонi, каменя випробуваного, нарiжного,
дорогого, мiцно закладеного».11 Сам Петро, натхненний Духом
Святим, пов’язав це пророцтво з Iсусом. Вiн пiдкреслив: «...Бо
ви скуштували, що Господь добрий. Приходьте до Нього — жи-
вого коштовного Каменя, знехтуваного людьми, але вибраного
Богом. I ви самi, мов живе камiння, збудовуйтеся в духовний
дiм...».12

«Адже нiхто не може покласти iншої основи, окрiм уже
покладеної, а нею є Iсус Христос».13 «На цiй скелi, — сказав
Iсус, — Я збудую Свою Церкву».10 У присутностi Бога i всiх
небесних iстот, на очах невидимого пекельного воїнства Хри-
стос заснував Свою Церкву на живiй Скелi. Ця Скеля — Вiн
Сам, Його тiло, ламане i мучене за нас. Церкву, побудовану на
такiй Скелi, не зможуть перемогти сили зла.

Якою ж слабкою видавалася Церква, коли Христос говорив
цi слова! Жменька вiруючих, проти яких була спрямована сила
демонiв i злих людей. Але послiдовники Христа не повиннi
були боятися. Збудованi на Скелi Христової сили, вони не
могли бути переможенi.

Протягом шести тисяч рокiв вiра будується на Христi. Про-
тягом усього цього часу урагани й бурi сатанинського гнiву
розбиваються об Скелю нашого спасiння, але вона стоїть непо-
хитно.

Петро висловив iстину, яка є основою вiри Церкви; Сам
Iсус вiдзначив його як представника всiх вiруючих, говорячи:[394]
«Я дам тобi ключi Царства Небесного: що ти зв ’яжеиi на землi,
буде зв ’язане на Небесах; i що ти розв ’яжеш на землi, буде
розв ’язане на Небесах».14

«Ключi Царства Небесного» — це слова Христа. Усi слова
Святих Писань є Його словами. Вони мають силу вiдкрива-
ти i закривати Небо. Вони виявляють умови, за яких люди
приймаються чи вiдкидаються. Таким чином, праця тих, хто
проповiдує Слово Боже, є запахом життєдайним на життя або
смертоносним на смерть. Результати їхньої мiсiї будуть вiдчу-
тнi у вiчностi.
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Спаситель не доручив справи Євангелiя винятково Петровi.
Трохи пiзнiше, повторюючи сказанi Петровi слова, Вiн засто-
сував їх до Церкви, i по сутi вони стосувалися дванадцятьох
учнiв як представникiв усiх вiруючих. Якби Iсус надiлив одно-
го з учнiв особливою, бiльшою, нiж iнших, владою, то вони
не змагалися б так часто за те, хто з них буде бiльшим. Вони
пiдкорились би бажанню свого Вчителя i вшановували б того,
кого Вiн обрав.

Замiсть того, щоб призначити одного головою, Христос ска-
зав учням: «Ви ж не називайте себе вчителями», «не називай-
теся i наставниками, бо є один ваш Наставник — Христос».15

«Христос є головою для кожного чоловiка». Бог «усе пiд-
корив пiд Його ноги i поставив Його над усiм — як Голову
Церкви, яка є Його тiлом, повнотою Того, Хто наповняє все в
усьому!».16 Церква збудована на Христi й повинна коритися
Йому як своєму Головi. Вона не може залежати вiд людини або
перебувати пiд її керiвництвом. Чимало людей стверджують,
що вiдповiдальне становище в Церквi дає їм право диктувати
iншим, у що вони мають вiрити i що робити. Бог не схвалює
цього. Спаситель говорить: «Ви всi брати».15 Усi пiдвладнi спо-
кусi, i всiм властиво помилятися. Ми не можемо покладатися,
як на вождя, нi на одну зi смертних iстот. Скеля вiри — це
жива присутнiсть Христа в Церквi. На нiй можуть будуватися
найслабшi, а тi, що вважають Себе сильними, виявляться най-
слабшими, якщо не оберуть Христа своєю силою. «Проклятий
той муж, хто надiю покладає на людину i робить своєю силою
слабу плоть»17 Господь — «Скеля, i дiло Його досконале».18 [395]
«Блаженнi усi, хто на Нього надiється»19

Пiсля визнання Петром своєї вiри Iсус звелiв учням не го-
ворити нiкому, що Вiн — Христос. Це повелiння було дане з
причини рiшучого протистояння книжникiв i фарисеїв. Бiльше
того, народ i навiть учнi мали настiльки спотворене уявлення
про Месiю, що вiдкрите визнання не сприяло б правильному
розумiнню Його характеру i дiяльностi. Але щодня Iсус вiд-
кривався їм як Спаситель i таким чином бажав дати правильне
уявлення про Себе як про Месiю.

Учнi все ще сподiвалися, що Христос царюватиме як зем-
ний правитель. Хоча Вiн довго не виявляв Своїх намiрiв, вони
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вiрили, що Iсус не завжди буде бiдним i невiдомим. Надхо-
дить час, коли Вiн заснує Своє Царство. Учнi навiть не могли
собi уявити, що ненависть священикiв i рабинiв нiколи не за-
кiнчиться, що Христос буде вiдкинутий Своїм же народом,
засуджений як бунтiвник i розп’ятий як розбiйник. Але вла-
да темряви наближалась, i тому Iсус повинен був сповiстити
Своїм учням про прийдешню боротьбу. Вiн зi скорботою чекав
випробування.

Досi Христос нiчого не говорив їм про Свої страждання i
смерть. У розмовi з Никодимом Вiн лише сказав: «Як Мойсей
пiдняв змiя в пустинi, так має бути пiднятий Син Людський,
щоб кожний, хто вiрить у Нього [не загинув, але] мав вiчне
життя».20 Але учнi не чули цього, а якби навiть i чули, то не
зрозумiли б. Тепер вони були з Iсусом, слухали Його слова,
бачили Його вчинки i, незважаючи на Його скромне оточення,
а також опiр священикiв i народу, могли приєднатися до свiд-
чення Петра: «Ти є Христос, Син Бога живого»3 Тому настав
час вiдхилити завiсу, яка закривала майбутнє. «Вiдтодi Iсус
почав виявляти Своїм учням, що Йому потрiбно йти в Єруса-
лим та багато постраждати вiд старiйшин, первосвященикiв i
книжникiв, бути вбитим i третього дня воскреснути».21

Вiд болю i здивування учнi не могли вимовити й слова, а
лише мовчки слухали Його. Христос прийняв свiдчення Петра,
що Вiн — Син Божий, i тепер Його слова про страждання i
смерть видавалися їм незбагненними. Петро не мiг далi мовча-
ти. Вiн ухопився за свого Вчителя, нiби бажаючи вiдвернути[396]
вiд Нього прийдешню загибель. Апостол вигукнув: «Змилуйся
над Собою, Господи! Хай цього з Тобою не станеться!»21

Петро любив свого Господа, але Iсус не похвалив його за
таке бажання вберегти Його вiд страждань. Слова Петра не
стали потiхою i допомогою для Iсуса в Його великому май-
бутньому випробуваннi. Вони не узгоджувалися анi з Божою
милiстю до гинучого свiту, анi з уроком самопожертви, який
Iсус прийшов викласти на власному прикладi. Петро не бажав
бачити хрест у служiннi Христа. Враження вiд слiв Петра було
зовсiм протилежним тому, чого Христос бажав навчити Своїх
послiдовникiв. Тому Спаситель був змушений висловити один
з найсильнiших докорiв, якi будь-коли сходили з Його уст:
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«Вiдiйди вiд Мене, сатано, ти спокушаєш Мене, бо думаєш не
про Боже, а про людське!»22

Сатана намагався позбавити Iсуса мужностi i вiдвернути
вiд Його мiсiї. Петро ж у своїй слiпiй любовi став знаряддям
у руках спокусника. Це князь зла був автором такої думки. У
палкому закликовi Петра вiдчувалася його натура. У пустелi
сатана запропонував Христовi панувати над усiм свiтом за
умови зiйти зi шляху самопожертви i покори. Тепер вiн пропо-
нував цю ж спокусу учневi Христа. Вiн намагався зосередити
увагу Петра на земнiй славi, аби приховати вiд нього хрест,
на який бажав спрямовувати його погляд Iсус. Сатана знову
спокутував Iсуса через Петра, але Спаситель не звертав на неї
уваги. Вiн думав про Свого учня. Сатана став мiж Петром i
його Вчителем, щоб серце учня не було зворушене вiд думки
про Христове приниження задля нього. Слова Христа були
зверненi не до Петра, а до того, хто намагався роздiлити учня
зi Спасителем. «Вiдiйди вiд Мене, сатано...»22, тобто не ста-
вай бiльше мiж Мною i Моїм заблудлим слугою. Я маю стати
вiч-на-вiч з Петром i вiдкрити йому таємницю Моєї любовi.

Для Петра це був гiркий урок; йому важко було усвiдомити,
що шлях Христа на Землi пролягає через муки i приниження.
Цього учня лякала участь у стражданнях Господа. Але в по-
лум’ї горнила випробувань вiн мав пiзнати Його благословення.
Минуло багато рокiв, i зiгнутий пiд тягарем часу i працi, вiн
писав: «Любi! Не дивуйтеся вогневi, що трапляється з вами [397]
для вашого випробування, — наче якомусь дивному випадковi;
але радiйте, що ви є учасниками Христового страждання, щоб
i при з’явленнi Його слави ви радiли та веселилися».23

Далi Iсус пояснив учням, що Його життя самозречення
має стати прикладом того, яким повинно бути i їхнє життя.
Зiбравши навколо Себе учнiв та iнших людей, Вiн сказав:
«Коли хто хоче йти за Мною, хай зречеться самого себе, вiзьме
свiй хрест i йде за Мною».22

Хрест асоцiювався з владою Риму. Вiн був знаряддям най-
бiльш жорстокої ганебної смертi. Найгiршi злочинцi повиннi
були самi нести свiй хрест на мiсце страти; переважно, коли
хрест клали на їхнi плечi, вони чинили вiдчайдушний опiр,
поки це знаряддя тортур силомiць не прив’язували до них. Але
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Iсус звелiв Своїм послiдовникам узяти свого хреста i нести
його за Господом. Слова Христа, хоча й були для них малозро-
зумiлими, закликали учнiв упокоритися перед найбiльш гiрким
приниженням i навiть смертю задля Христа. Неможливо було
викласти суть повного самозречення краще, нiж цими слова-
ми Спасителя. Усе це Вiн прийняв заради них. Доки ми були
загубленi, Небо не було собою бажаним мiсцем для Iсуса. Вiн
залишив небеснi двори, щоб зазнати докорiв, образ та гане-
бної смертi. Той, Хто володiв незлiченними багатствами Небес,
збiднiв, щоб через Його убогiсть ми могли збагатитися. Ми
повиннi пройти шляхом, яким iшов Вiн.

Любити людей, заради котрих помер Христос, — означає
розп’ясти власне «я». Кожна Божа дитина повинна дивитися на
себе як на ланку спущеного з Небес рятiвного ланцюга для спа-
сiння свiту. Християнин повинен бути одне з Христом у Його
Планi милостi, iти разом з Ним шукати i спасати загублених.

Послiдовник Христа буде постiйно усвiдомлювати, що вiн
присвятив себе Боговi i повинен своїм характером являти свiто-
вi Христа. Самопожертва, спiвчуття i любов, виявленi в життi
Христа, мають стати очевидними в життi Божого працiвника.

«Бо коли хто хоче спасти свою душу, той погубить її, а хто
погубить свою душу заради Мене, той знайде її».24 Егоїзм — це[398]
смерть. Жоден орган тiла не зможе жити, коли вiн працюватиме
тiльки для себе. Якщо серце не буде постачати життєдайну кров
до голови чи рук, воно швидко втратить свою силу. Подiбно до
життєдайної кровi, любов Христа надходить до кожної частини
його духовного тiла. Ми — члени одного органiзму, i душа, яка
вiдмовляється давати, загине.

«Бо яка користь людинi, — запитує Христос, — коли вона
увесь свiт здобуде, а свою душу занапастить? Або що дасть
людина взамiн за свою душу?»24

Вiдвертаючи погляди учнiв вiд теперiшнiх бiдностi i при-
ниження, Вiн спрямовує їх до Свого Пришестя, яке вiдбудеться
не в блиску земного владики, а в Божiй славi й оточеннi небе-
сного воїнства. Вiн пiдкреслив: «I тодi вiддасть кожному згiдно
з його дiлами» Бажаючи пiдбадьорити їх, Вiн додав «Запевняю
вас, що деякi з тих, котрi стоять тут, не зазнають смертi, доки
не побачать Сина Людського, що йде у Своєму Царствi».25 Але
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учнi не зрозумiли Його слiв. Слава здавалася їм надто далекою,
їхнi очi зосереджувалися на реальному — убогостi земного жи-
ття, приниженнi i стражданнях. Чи збудуться їхнi рожевi надiї
щодо царства Месiї? Невже їм так i не доведеться побачити
свого Господа на престолi Давида? Невже Христос повинен
жити як покiрний безпритульний мандрiвник? Невже Вiн буде
зневаженим, вiдкинутим i вбитим? Глибокий сум сповнив їхнi
серця, бо вони любили свого Вчителя їх тривожили сумнiви.
Видавалося неймовiрним, щоб Син Божий був пiдданий тако-
му жорстокому приниженню. Вони запитували: навiщо Йому
добровiльно йти до Єрусалима назустрiч випробуванням, яких,
за Його словами, Вiн мав зазнати? Як Вiн мiг наражати Себе
на подiбне i залишити їх у пiтьмi — ще бiльшiй за ту, в якiй
вони блукали до зустрiчi з Ним?

Учнi вважали, що в околицi Кесарiї Филипової Христос не-
досяжний для Iрода i Каяфи. Тут Йому можна було не боятися
ненавистi юдеїв чи римської влади. Чому б не працювати тут,
подалi вiд фарисеїв? Для чого вiддавати Себе на смерть? Якщо
Вiн має померти, то як же тодi зможе заснувати Своє Царство,
яке не здолають пекельнi сили? Для учнiв це було справжньою
таємницею. [399]

Вони йшли берегом Галiлейського моря до мiста, в якому
мали бути зруйнованi всi їхнi надiї. Учнi не насмiлювалися
заперечувати Христовi, а лише стиха сумно перемовлялися
про те, що їх чекає в майбутньому. Навiть у своїх сумнiвах
вони потiшали себе думкою, що якiсь непередбаченi обставини
зможуть вiдвернути ту долю, яка очiкує їхнього Господа. Так,
пригнiченi смутком i сумнiвами, з надiєю i страхом, провели
вони шiсть довгих похмурих днiв. [400]

1Псал.40:8-9
2Марк.8:27
3Матв.16:15-16
3Матв.16:15-16
42Кор.4: 18
5Матв.16:17
6Йов 11:8
71Кор.2:9:10
8Псал.25:14
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Роздiл 46. «Вiн переобразився»

(На пiдставi Євангелiй вiд Матвiя 17:1-8; Марка 9:2-8; Луки
9:28-36)

Надходив вечiр, коли Iсус покликав до Себе трьох учнiв
Петра, Якова i Йоана — i повiв їх через поля, а потiм нерiвною
стежиною на безлюдну гору. Спаситель i Його учнi цiлий день
подорожували та навчали, i сходження на гору втомило їх. Хри-
стос звiльняв багатьох страждальцiв вiд тiлесних i духовних
тягарiв. Вiн надихав новим життям їхнi ослабленi тiла, але Сам
зодягнений у людське єство, утомився, як i учнi.

Останнi променi призахiдного сонця ще затрималися на
вершинi гори i позолотили своїм свiтлом стежку, якою вони
йшли. Але незабаром свiтло згасло як на горi, так i в долинi.
Сонце сховалося за обрiй, i самотнiх мандрiвникiв оповила
нiчна темрява. Здавалося, що навколишнiй морок був спiв-
звучний їхньому журливому життю, над яким нависали густi
хмари.

Учнi не наважувалися запитати у Христа, куди i чому вони
йдуть. Вiн часто проводив тлi ночi в молитвi на горi. Той, Чия
рука створила гори й долини, почувався як удома серед приро-
ди, насолоджуючись її тишею. Учнi йшли за Христом, дивую-
чись, чому Учитель вирiшив здiйснити таке важке сходження,
у той час як вони були стомленi, та й Вiн Сам потребував
вiдпочинку.

Нарештi, Христос сказав, що далi вони не пiдуть. Вiдiйшов-
ши вiд них на деяку вiдстань, Муж скорбот почав молитися [401]
з голосiнням i сльозами Вiн благає про силу, щоб витримати
випробування за людей. Вiн потребував пiдкрiплення вiд Все-
могутнього, бо тiльки так зможе смiливо дивитись у майбутнє.
З глибини серця Вiн молиться за учнiв, щоб у годину темряви
їхня вiра не ослабла.

393
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Його тiло вкрила нiчна роса, але Вiн не вiдчуває цього.
нiчнi сутiнки огортають Його, та Вiн не зважає на це. Повiльно
спливають години. Спочатку учнi щиро приєдналися до Нього
в молитвi, але згодом, переможенi втомою, заснули. Iсус гово-
рив їм про Свої страждання. Вiн узяв їх iз Собою, щоб вони
об’єдналися з Ним у молитвi; i навiть тепер Вiн молиться за
них. Спаситель бачив смуток Своїх учнiв i бажав полегшити
їхнє горе запевненням, що їхня вiра не була марною. Не всi
— навiть iз цих дванадцятьох — зможуть отримати вiдкриття,
яке Вiн бажав дати. Лише троє, котрi мали стати свiдками Його
страждань у Гефсиманiї, були обранi, щоб залишитися з Ним
на горi. Вiн молився, щоб їм була явлена слава, яку Вiн мав
з Отцем ще до створення свiту, щоб Його Царство могло вiд-
критися людським очам i учнi були змiцненi для споглядання
цього Царства. Вiн благає, щоб вони стали свiдками вiдкриття
Його божественностi, щоб знаходили по- тiшення в час Його
найбiльших страждань, усвiдомлюючи, що Вiн воiстину Син
Божий i що Його ганебна смерть становить частину Плану
спасiння.

Молитва Христа була почута. У той час, як Вiн покiрно
схилився до кам’янистої землi, раптом вiдкрилося небо, ши-
роко вiдчинилися золотi ворота Божого мiста, i небесне сяйво,
огорнувши Спасителя, освiтило всю гору. Його божественнiсть,
що пробивалася крiзь людську природу, з’єднується з вишньою
славою Христос пiдвiвся iз землi i постав у божественнiй вели-
чi. Душевнi муки скiнчилися. Тепер Його обличчя сяяло, «як
сонце», а Його одяг був бiлий, «як свiтло».1

Прокинувшись, учнi побачили сяйво слави, котре освiтило
всю гору. Зi страхом i зачудуванням вони споглядали сяючу
постать свого Вчителя. Коли ж вони призвичаїлися до цього
чудесного свiтла, то побачили, що Iсус не один. Поруч з Ним
перебували двi небеснi iстоти Це був Мойсей, який розмовляв
з Богом на горi Сiнаи, та Iлля, котрому, як i ще одному з[402]
Адамових синiв, була дарована велика перевага — нiколи не
зазнати смертi.

П’ятнадцять столiть тому Мойсей, стоячи на вершинi гори
Фасгi, дивився на Обiтований край. Але через скоєний у Мерiвi
грiх йому не дано було ввiйти туди. Не йому була дарована
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радiсть запровадити синiв Iзраїлю до землi їхнiх батькiв. Його
розпачливi слова: «Нехай перейду ж я та побачу той хороший
край, що по тiм боцi Йордану, ту гарну гiрську землю та Ли-
ван»2 не були вислуханi. Надiя, яка сорок рокiв освiтлювала
темряву блукань по пустелi, мала залишитися нездiйсненною.
Його багаторiчна важка праця та обтяжливi турботи завер-
шилися могилою в пустелi. Але Той, «Хто силою, яка дiє в
нас, може зробити значно бiльше всього, що ми просимо або
думаємо»,3 вiдповiв на молитву Свого слуги в iнший спосiб.
Хоча Мойсей опинився пiд владою смертi, вiн не повинен був
залишатися в могилi. Христос Сам покликав його до життя.
Сатана-спокусник претендував на тiло Мойсея, посилаючись
на його грiх, але Христос воскресив його (див. Юди 9).

На горi Переображення Мойсей став свiдком перемоги Хри-
ста над грiхом i смертю. Вiн уособлював тих, що вийдуть iз
могил при воскресiннi праведних. Iлля, узятий на небо, не
зазнавши смертi, представляє тих, котрi живими зустрiнуть
Другий прихiд Христа на Землю i будуть перемiненi«раптом,
в миг ока, при останнiй сурмi», «коли це тлiнне зодягнеться
в нетлiння, а смертне зодягнеться в безсмертя».4 Iсус був ося-
яний небесним свiтлом, як це буде, коли Вiн прийде вдруге
«не задля грiха, а тих, що очiкують Його на спасiння», бо Вiн
«прийде в славi Свого Отця з ангелами святими»5 Це також
було виконання обiтницi Спасителя учням. На горi в мiнiа-
тюрi було показане майбутнє Царство Слави: Христос — Цар,
Мойсей — представник воскреслих святих, Iлля — представник
перевтiлених святих.

Учнi не розумiли побаченого, але радiли, що їхнiй терпля-
чий, лагiдний i скромний Учитель, Котрий мандрував як без-
притульний чужинець, тепер ушанований улюбленцями Небес.
Вони гадали, що Iлля прийшов проголосити Царство Месiї, яке
незабаром буде встановлене на Землi. Учнi були готовi назав- [403]
жди залишити спогади про свої страхи й розчарування їм так
хотiлося залишитися тут, де вiдкривалася Божа Слава. I Петро
вигукнув: «Учителю, добре нам тут бути Зробiмо три намети
один Тобi, один Мойсеевi та один Iллi!»6 Учнi бути впевне-
нi, що Мойсей та Iлля посланi захистити їхнього Вчителя й
утвердити Його царську владу.
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Але коронi мав передувати хрест. Не про урочисту коро-
нацiю Христа, а про Його смерть в Єрусалимi говорили святi
мужi з Iсусом. Несучи на Собi немочi людства, обтяжений його
скорботами i грiхами, Iсус залишався самотнiм серед людей.
Коли морок майбутнього випробування гнiтив Його, Вiн був у
духовнiй самотностi серед свiту, який не пiзнав Його. Навiть
Його улюбленi учнi, поглинутi смутком, сумнiвами i самолю-
бними сподiваннями, не могли збагнути таємницi Його мiсiї.
Вiн жив у атмосферi любовi й небесного спiлкування, проте
у створеному Ним свiтi залишався самотнiм. Тепер Небеса
постали до Iсуса своїми вiсниками не ангелiв, а мужiв, котрi
перейшли через страждання й скорботу i могли спiвчувати Спа-
сителевi у випробуваннях Його земного життя. Мойсей та Iлля
були спiвпрацiвниками Христа. Вони подiляли Його прагнення
спасти людей. Мойсей благав за Iзраль: «О, якби Ти простив
їм їхнiй грiх! А як нi, то викресли мене з книги Своєї, що Ти
написав»7 Iлля також свого часу зазнав духовної самотностi,
оскiльки протягом трьох з половиною рокiв голоду зносив тя-
гар ненавистi й горя усього народу. Вiн один стояв за Бога
на горi Кармел; один, охоплений стражданням i вiдчаєм, утiк
до пустелi. Цi мужi, пiднесенi вище за будь-якого ангела бiля
Божого престолу, прийшли, щоб поговорити з Iсусом про Його
страждання, розрадити i запевнити в спiвчуттi Неба. Темою
їхньої розмови була надiя свiту i спасiння кожної людини.

Сон здолав учнiв, i вони чули лише частину розмови Христа
i небесних вiсникiв. Оскiльки вони не пильнували й не моли-
лися, то й не прийняли того, що Бог бажав їм дати, — пiзнання
про страждання i славу Христа. Вони втратили благословення,
якi могли б отримати, якби стали учасниками Його самопо-
жертви. Повiльнi серцем, щоб вiрувати, цi учнi мало дорожити
скарбом, яким Небо хотiло збагатити їх.[404]

I все ж вони отримали велике свiтло. Цi три учнi пере-
коналися, що Небеса знають про грiх iзраїльського народу
— вiдкинення Христа. Вони отримали бiльш ясне розумiння мi-
сiї Спасителя. Вони бачили своїми очима i чули своїми вухами
те, що було понад людське розумiння. Учнi стали «очевидцями
Його величi»8 i зрозумiти: Iсус — справдi Месiя, про Якого
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свiдчили патрiархи i пророки. Цiлий Всесвiт визнає Його Ме-
сiєю.

У той час, як учнi все ще споглядали сцену на горi, «хмара
оповила їх, i з хмари пролунав голос: це є Мiй Улюблений
Син, Якого Я вподобав; Його слухайте!»9 Коли вони побачили
цю хмару слави, яснiшу за ту, що йшла перед племенами
Iзраїлю в пустелi; коли почули Божий голос, сила котрого
змусила тремтiти гору, то впали на землю, як мертвi, i лежали,
не пiдносячи голови, доки до них не пiдiйшов Iсус. Господь
доторкнувся до них i розвiяв їхнiй страх Своїм таким знайомим
голосом: «Устаньте й не бiйтеся!» Насмiлившись пiдвести очi.
вони побачили, що слава небесна вiдiйшла, а Мойсея та Iллi
вже не було. Вони залишилися на горi лише з Iсусом. [405]

1Матв.17:2
2Втор.3:25
3Ефес.3:20
41Кор.15:51,54
5Євр.9:28; Марк.8:38
6Луки 9:33
7Вих.32:32
82Петр.1:16
9Матв.17:5,7



Роздiл 47. Служiння

(На пiдставi Євангелiй вiд Матвiя 17:9-21; Марка 9:9-29; Луки
9:37-45)

Провiвши нiч на горi, Iсус та учнi при сходi сонця зiйшли
в долину. Учнi були замисленi, пригнiченi й мовчазнi. Навiть
Петро не мав чого сказати. Вони з радiстю залишилися б на
святому мiсцi, осяяному небесним свiтлом, де Син Божий явив
Свою Славу. Але на них ще чекала праця для людей, котрi вже
шукали Iсуса.

Бiля пiднiжжя гори зiбралася велика юрба. Людей сюди
привели учнi, якi залишилися внизу i знали, куди пiшов Iсус.
Наближаючись до натовпу, Спаситель попросив трьох Своїх су-
путникiв не розповiдати про побачене: «Нiкому не розповiдайте
про видiння, доки Син Людський не воскресне з мертвих».1

Дане учням об’явлення потрiбно було сховати в серцi й не
розголошувати. Розповiсти про нього народовi означало б ви-
кликати лише глузування або пусту цiкавiсть. Навiть дев’ять
апостолiв не збагнули б цього, доки Христос не воскресне
з мертвих. Це було важко зрозумiти навiть трьом обраним
учням, про що свiдчить той факт, що, незважаючи на провiще-
ння Христа про Свою долю, вони продовжували запитувати
один одного, що означає воскреснути з мертвих. Однак вони
не просили в Iсуса жодних пояснень. Його передречення спов-
нили їх смутком; вони не бажали подальшого вiдкриття про
те, чого, на їхню думку, нiколи не станеться. Коли зiбранi в
долинi люди побачили Iсуса, вони побiгли Йому назустрiч, ра-[406]
дiсно й шанобливо вiтаючи Спасителя. Але Iсус одразу помiтив
їхнє сильне збентеження. Учнi також виглядали стурбованими.
Щойно стався випадок, який принiс їм гiрке розчарування i
приниження.

У той час, як вони чекали бiля пiднiжжя гори, один батько
привiв до них свого сина i просив учнiв вигнати з нього нiмого
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духа, який мучив юнака. Коли Iсус посилав дванадцятьох учнiв
проповiдувати в Галiлеї, то дав їм владу виганяти нечистих
духiв. Тодi вони пiшли сповненi сильної вiри, i злi духи кори-
лися їхньому слову. I тепер вони наказали духовi, що мучив
хлопця, залишити свою жертву в iм’я Христа, але демон тiльки
посмiявся над ними, ще раз виявивши свою силу. Учнi, не ро-
зумiючи причини своєї поразки, вiдчували, що стягають ганьбу
на себе i свого Вчителя. Серед народу були книжники, котрi
скористалися цiєю нагодою, аби принизити їх. Протиснувшись
до учнiв, вони дошкуляли їм своїми запитаннями, виставляючи
їх та Вчителя ошуканцями. Ось, — зловтiшно кричали рабини,
— знайшовся злий дух, котрого нi учнi, нi Сам Христос не
можуть перемогти. Народ почав схилятися на бiк книжникiв, i
в натовпi чулися презирливi вигуки i насмiшки.

Раптом звинувачення припинилися. Люди побачили Iсуса
i трьох учнiв, якi наближалися до них. У народi вiдразу ж
вiдбулася змiна почуттiв. Нiч спiлкування з небесною славою
залишила свiй слiд на Спасителевi та Його супутниках. Їхнi
обличчя сяяли свiтлом, яке викликало шанобливiсть. Книжники
перелякано вiдступили, i народ привiтав Iсуса.

Спаситель негайно пiдiйшов до мiсця, де точилася супере-
чка, нiби Сам був свiдком того, що сталося. Звернувшись до
книжникiв, Вiн запитав: «Про що сперечаєтеся мiж собою ?»2

Але голоси щойно зухвалих звинувачiв нараз стихли. Запа-
нувала тиша. Нещасний батько, протиснувшись крiзь натовп,
упав до нiг Iсуса, виливаючи перед Ним увесь свiй бiль i розча-
рування. «Учителю, — промовив вiн, — я привiв до Тебе свого
сина, що має нiмого духа. Як тiльки де схопить його, то кидає
ним... Просив я Твоїх учнiв, щоб вигнали його, але вони не
змогли!»3 [407]

Iсус подивився на перелякану юрбу, прискiпливих книжни-
кiв, збентежених учнiв. У кожному серцi Вiн читав невiр’я, а
тому з болем вигукнув: «О роде невiрний, доки Я буду мiж
вами? Доки Я буду терпiти вас?» Пiсля цього наказав засмуче-
ному батьковi: «Приведiть його до Мене».3

Хлопця привели, i як тiльки погляд Спасителя зупинився на
ньому, злий дух почав кидати ним об землю i хворий корчився
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у страшних муках. Хлопець качався по землi з пiною бiля рота;
нелюдськi зойки пронизували повiтря.

I знову зустрiлися на полi битви Князь життя i князь тем-
ряви; Христос, Котрий виконував Свою мiсiю — «проповiдував
полоненим визволення ... i пригноблених вiдпускав на волю»,4

i сатана, котрий намагався утримувати жертву у своєму полонi.
Невидимi для людей ангели свiтла та воїнства злих ангелiв зi-
бралися довкола, спостерiгаючи за битвою. На якусь мить Iсус
дозволив нечистому духовi виявити свою силу, щоб глядачi
могли оцiнити наступне визволення.

Усi уважно стежили за тим, що вiдбувалося: натовп — за-
тамувавши подих, батько — з надiєю i страхом. Iсус запитав:
«Скiльки часу, як це сталося з ним?»5 Батько розповiв iсторiю
багаторiчного страждання, а потiм, не в змозi бiльше терпiти,
вигукнув: «Якщо можеш, допоможи нам, змилосердься над
нами!»5, «Якщо можеш...» Навiть батько засумнiвався в силi
Христа.

Iсус вiдповiв: «Усе можливо вiруючому!»5 Христос мав
достатньо сили, але зцiлення сина залежало вiд батькової вi-
ри. Обливаючись сльозами, усвiдомивши власну немiч, батько
вiддався милостi Христа i вигукнув: «Вiрю, допоможи моєму
невiрству!»5

Iсус, звернувшись до страждальця, сказав: «Духу нiмий i
глухий, Я тобi наказую: вийди i бiльше не входь у нього!»5

Почувся зойк, почалася страшна боротьба. Здавалося, що де-
мон, покидаючи свою жертву, забрав i її життя. Хлопець лежав
нерухомо, наче мертвий. У натовпi почувся шепiт: «Помер!»5

Але Iсус, узявши його за руку, пiдвiв i вiддав батьковi — цiл-
ковито здорового тiлом i розумом. Батько i син прославили
iм’я Визволителя. Люди «дивувалися величi Божiй»,6 тодi як
приголомшенi й засоромленi книжники понуро пiшли геть.[408]

«Якщо можеш, допоможи нам, змилосердься над нами».5

Скiльки ще пригнiчених грiхом душ повторюють цю молитву!
А милосердний Спаситель усiм вiдповiдає: «Усе можливо вiру-
ючому».5 Вiра єднає людей з Небесами i дає силу для боротьби
iз силами темряви. У Христi Бог дарує нам засоби для перемо-
ги над усiма грiховними нахилами, а також силу чинити опiр
усякiй, навiть найсильнiшiй спокусi. Але багато людей усвiдом-
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люють, що їм бракує вiри, i тому не наважуються наблизитися
до Христа. Нехай цi безпораднi недостойнi душi вiддадуться
на милiсть спiвчутливого Спасителя. Дивiться не на себе, а
на Христа. Той, Хто колись зцiляв хворих, виганяв демонiв, i
сьогоднi такий же могутнiй Викупитель. Вiра приходить вiд
Божого Слова. Тож тримайтеся за Його обiтницю: «I того, хто
до Мене приходить, Я не вижену геть».7 Упадiть до Його нiг i
благайте: «Вiрю, допоможи моєму невiрству».5 Якщо ви так
учините, то нiколи не загинете. Нiколи!

За короткий час троє обраних учнiв були свiдками найвищої
слави i найглибшого падiння. Вони побачили людське єство,
в одному випадку переображене на образ Божий, а в iншому
— принижене до подоби сатани. Вони споглядали Iсуса на
горi, де Вiн розмовляв з небесними посланцями i де голос
iз сяючої славою хмари проголосив Його Сином Божим. I
ось Вiн зiйшов, щоб стати свiдком найбiльш гнiтючої огидної
сцени — бiснуватого юнака зi спотвореним обличчям, який
скреготав зубами i корчився в муках. Жодна людська сила не в
змозi була звiльнити його вiд цих мук. А могутнiй Спаситель,
Котрий лише кiлька годин тому стояв прославленим перед
Своїми враженими учнями, схиляється, щоб пiдняти жертву
сатани з землi та вiддати його батьковi в повному духовному i
фiзичному здоров’ї.

Це був наочний урок викуплення — Божий Син у славi
Отця схилився, щоб спасти гинучого. Це символiзувало також
i мiсiю учнiв. Життя служителiв Христа не повинно проходити
лише на вершинi гори у спiлкуваннi з Iсусом пiд час духовного
просвiтлення. На них чекає робота внизу, у долинi. Поневоленi
сатаною душi чекають слiв вiри i молитви, якi можуть зробити
їх вiльними. [409]

Дев’ять учнiв продовжували роздумувати над своєю гiркою
поразкою. Коли ж Iсус знову залишився з ними на самотi, вони
запитали: «Чому ми не змогли його вигнати?» Iсус вiдповiв:
«Через ваше маловiр’я. Запевняю вас: коли будете мати вiру,
як гiрчичне зерно, то скажете цiй горi: перейди звiдси туди!
— i вона перейде; i нiчого не буде для вас неможливого. [Цей
же рiд не виходить iнакше — тiльки молитвою i постом]»8

Невiр’я, яке розлучило їх iз Христом, та байдужiсть, з якою
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вони поставилися до довiреного їм святого служiння, призвели
до поразки в битвi iз силами темряви.

Слова Христа про Його смерть викликали у них смуток i
сумнiв. А обрання трьох їхнiх товаришiв, якi супроводжували
Iсуса на гору, породило в iнших дев’ятьох ревнiсть. Замiсть
того, щоб змiцнювати свою вiру молитвою i роздумами над
словами Христа, вони зосередилися на своїх прикрощах та
особистих образах. Саме в такому станi духовної темряви вони
вийшли на боротьбу iз сатаною.

Щоб перемогти в подiбнiй битвi, вони повиннi були здiй-
снювати цю справу з iншим духом. їм потрiбно було змiцнити
свою вiру ревною молитвою, постом i упокоренням серця.
Треба було звiльнитися вiд власного «я», сповнитися Духом
i Божою силою. Лише наполегливе щире благання до Бога з
вiрою, яка веде до цiлковитої залежностi вiд Господа i повного
посвячення Його працi, можуть забезпечити людям допомогу
Святого Духа в боротьбi проти «свiтоправителiв цiєї темряви,
проти пiднебесних духiв злоби».9 «Коли будете мати вiру, як
гiрчичне зерно, — сказав Iсус, — то скажете цiй горi: перейди
звiдси туди! — i вона перейде; i нiчого не буде для вас немо-
жливого».8 Хоча гiрчичне зерно дуже маленьке, воно мiстить у
собi таку ж таємничу силу життя, яка викликає рiст найвищого
дерева. Коли гiрчичне зерно потрапляє в землю, крихiтний
зародок живиться усiм, що Господь передбачив для його роз-
витку, тому швидко й невпинно зростає. Маючи таку вiру, ви
будете живитися Словом Божим, а також усiм, що Господь
передбачив для допомоги людинi. Таким чином ваша вiра змi-
цниться i принесе допомогу небесних сил. Хоч перешкоди,
якi сатана нагромадив на вашому шляху, здаватимуться нездо-[410]
ланними, як вiчнi гори, проте на вимогу вiри вони зникнуть.
«Нiчого не буде для вас неможливого»8[411]

1Матв.17:9
2Марк.9:16
3Марк.9:17-19
3Марк.9:17-19
4Луки 4:18
5Марк.9:21-26
5Марк.9:21-26
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5Марк.9:21-26
5Марк.9:21-26
5Марк.9:21-26
5Марк.9:21-26
6Луки 9:43
5Марк.9:21-26
5Марк.9:21-26
7Йоан.6:37
5Марк.9:21-26
8Матв.17:19-21
9Ефес.6:12
8Матв.17:19-21
8Матв.17:19-21



Роздiл 48. Хто бiльший?

(На пiдставi Євангелiй вiд Матвiя 17:22-27; 18:1-20; Марка
9:30-50; Луки 9:46-48)

Повернувшись до Капернаума, Iсус не пiшов у вiдоме всiм
мiсце, де Вiн часто навчав людей, а разом з учнями непомiтно
вирушив до дому, який мав стати Його тимчасовим пристано-
вищем. Перебуваючи в Галiлеї, Вiн намагався бiльше повчати
учнiв, нiж працювати для народу.

Подорожуючи по Галiлеї, Христос знову старався пiдготу-
вати учнiв до майбутнiх Своїх випробувань. Вiн говорив їм,
що має пiти до Єрусалима, аби там бути вiдданим на смерть,
а потiм воскреснути. До цього Вiн додав дивне i урочисте
повiдомлення, що буде вiдданий до рук Своїх ворогiв. Але i
цього разу учнi не зрозумiли Його слiв. Хоча над ними нависла
тiнь великого смутку, у їхнiх серцях знайшов мiсце дух супер-
ництва. Вони сперечалися мiж собою, хто з них буде бiльшим
у Царствi. Учнi бажали приховати цю суперечку вiд Iсуса, тому
дорогою до Капернаума не пiшли, як завжди, поруч з Ним, а
залишалися позаду. Отже, коли вони ввiйшли до Капернаума,
Христос iшов попереду. Iсус знав їхнi думки i бажав дати їм
пораду та повчання. Але для цього чекав слушної нагоди, коли
їхнi серця будуть вiдкритi, щоб прийняти Його слова.

Незабаром пiсля того, як вони прийшли до мiста, до Петра
звернувся збирач податкiв на храм iз запитанням: «А ваш[412]
Учитель заплатить дидрахму?»1 Ця данина була не цивiльним,
а релiгiйним податком; кожний юдей повинен був щорiчно
сплачувати його на утримання храму.

Вiдмова вiд сплати такого податку розцiнювалась як невiр-
нiсть храмовi i, на думку рабинi в, була одним з найтяжчих грi-
хiв. Ставлення Спасителя до законiв рабинiв та Його вiдкритий
докiр захисникам традицiй були приводом для звинувачення
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Його у спробi скасувати храмове служiння. Тепер вороги отри-
мали нагоду звинуватити Його, а в збирачевi податкiв вони
знайшли охочого спiльника.

У запитаннi збирача податкiв Петро вiдчув сумнiв щодо
вiрностi Христа храмовi. Ревно оберiгаючи честь свого Вчите-
ля, вiн поспiшно, не порадившись з Iсусом, вiдповiв, що Iсус
заплатить данину.

Але Петро не до кiнця зрозумiв намiр збирача податкiв.
Iснували певнi класи суспiльства, якi були вiльнi вiд сплати
такого податку. За часiв Мойсея, коли левiти були вiдокремленi
на служiння у Святинi, вони не отримали спадщини серед на-
роду. Господь сказав: «Тому й не має Левiєвої частки спадку з
братами. Господь — спадщина його».2 За днiв Христа священи-
ки i левiти надалi вважалися посвяченими на служiння у храмi
i вiд них не вимагали рiчного податку на його утримання. Вiд
податку були звiльненi й пророки. Таким чином, вимагаючи
сплати податку вiд Iсуса, рабини тим самим стверджували, що
Вiн не пророк i не вчитель, а звичайна людина. Вiдмова Iсуса
заплатити данину розцiнювалася б як невiрнiсть храмовi, тодi
як виплата Ним податку пiдтвердила б думку рабинiв, що Вiн
не пророк.

Нещодавно Петро визнав Iсуса Божим Сином, а тепер втра-
тив нагоду пояснити, Ким є його Вчитель. Своїм запевненням
збирачевi податкiв, що Iсус заплатить данину вiн, фактично,
пiдтвердив фальшиве уявлення про Христа, яке поширювали
священики й правителi.

Коли Петро ввiйшов у дiм, Спаситель нiчого не сказав
про те, що сталося, а спитав: «Як тобi здається, Симоне, з
кого земнi царi беруть данину чи податок: зi своїх синiв чи з
чужих?» Петро вiдповiв: «„Iз чужих“, — тодi Iсус сказав йому:
„Отож, сини вiльнi“».3 [413]

У той час як громадяни країни обкладаються податками
для утримання свого царя, дiти монарха вiльнi вiд цього. Так i
Iзраїль — вибраний Божий народ — зобов’язаний був пiдтриму-
вати Його служiння; але Iсус, Син Божий, не пiдлягав цьому
обов’язку. Якщо священики й левiти були звiльненi вiд сплати
податку у зв’язку з їхнiм служiнням у храмi, то тим бiльше
звiльнявся вiд нього Той, для Кого храм був домом Його Отця!
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Якби Iсус заплатив данину без заперечень, Вiн, фактично,
визнав би справедливiсть звинувачень i цим зрiкся Своєї боже-
ственностi. I хоча Господь вважав за потрiбне виконати вимогу,
однак спростував пiдставу цiєї вимоги. Сплатою данини Вiн
засвiдчив Свою божественну природу. Стало очевидним, що
Вiн — Одне з Богом — i тому не мав обкладатися податком, як
звичайний пiдданий царства.

«Пiди до моря, — сказав Вiн Петровi, — закинь вудку, вiзьми
рибу, яка першою попадеться, i, вiдкривши їй рота, знайдеш
статир; вiзьми його i дай їм за Мене та за себе».4

Хоч Його божественнiсть була зодягнута в людське єство,
у цьому чудi Вiн явив Свою славу. Стало очевидним, що Вiн
— Той, Хто колись проголосив через Давида: «Адже всi лiсовi
тварини Мої та худоба на тисячах гiр, Я знаю все птаство
гiрське, i звiр польовий передi Мною! I коли б Я зголоднiв, то
не сказав би тобi, бо весь Всесвiт Мiй i все, що є в ньому!»5

Хоч Iсус i довiв, що не зобов’язаний платити податок, про-
те вирiшив не починати суперечки з юдеями, бо вони могли
перекрутити Його слова й обернути їх проти Нього. Щоб не
дати приводу для спокуси через вiдмову сплатити данину, Вiн
учинив те, що мав право не робити. Цей урок у майбутньому
матиме велике значення для Його учнiв. Незабаром вiдбудуться
важливi змiни в їхньому ставленнi до храмового служiння, i
Христос навчав учнiв не противитися без потреби встановле-
ним порядкам. Наскiльки можливо, вони повиннi були уникати
будь-якого приводу для фальшивого тлумачення своєї вiри.
Хоча християни не повиннi жертвувати жодним принципом
iстини, все ж краще по можливостi уникати зайвих суперечок.[414]

Петро пiшов до моря, а Христос iз учнями залишалися в
домi. Iсус покликав їх до Себе i запитав: «Що це дорогою
ви обговорювали?»6 Присутнiсть Iсуса та Його запитання до-
помогли учням у новому свiтлi побачити проблему, про яку
вони сперечалися дорогою. Сором i самозасудження змусили
їх мовчати. Iсус сказав їм, що повинен померти задля них, i
їхня егоїстична честолюбнiсть разюче контрастувала з Його
безкорисливою любов’ю.

Коли Iсус говорив їм про Свою смерть i воскресiння, Вiн
намагався залучити їх до розмови про велике випробування
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їхньої вiри. Якби вони були здатнi прийняти Його настанови,
то уникнули б гiрких розчарувань i вiдчаю. Слова Вчителя
принесли б учням розраду в годину тяжкої втрати i зневiри.
Але незважаючи на те, що Вiн досить ясно говорив про Свої
майбутнi страждання, нагадування про наступне вiдвiдання
Єрусалима знову воскресило в них надiю на земне царство.
А це викликало суперечку, хто посяде в ньому найвище ста-
новище. Коли повернувся Петро, учнi розповiли йому про
запитання Спасителя; нарештi один iз них насмiлився запитати
в Iсуса: «Хто найбiльший у Царствi Небесному?»7

Спаситель, зiбравши навколо Себе учнiв, сказав: «Якщо
хто хоче бути першим, нехай буде мiж усiма найменшим i всiм
слугою».8 Цi слова були настiльки серйозними i вражаючими,
що учнi не зрозумiли їх. Вони не могли бачити того, що так
ясно бачив Христос, не розумiли природи Христового Царства,
i це було очевидною причиною їхнiх суперечок. Але справ-
жня причина приховувалася ще глибше. Якби Христос пояснив
природу Свого Царства, то мiг би на деякий час погасити супе-
речку, однак це не усунуло б її причин. Навiть пiсля отримання
повного знання питання про першiсть знову привело б їх до
суперечок. Таким чином, пiсля вознесiння Христа Церкву спi-
ткало б лихо. Боротьба за найвище становище була проявом
того самого духу, який став причиною великої боротьби на
Небесах. Саме це змусило Христа зiйти з Небес, щоб померти.
Перед очима Христа постав образ Люцифера — «сина зiрницi
досвiтньої»,9 котрий перевершував славою всiх ангелiв, якi
оточували престол i були поєднанi найтiснiшими зв’язками з
Божим Сином. Люцифер сказав: «Уподiбнюсь Всевишньому».9 [415]
Бажання самозвеличення викликало розбрат у небесних оселях
i призвело до падiння значної частини Божого воїнства. Якби
Люцифер насправдi бажав бути схожим на Всевишнього, то
нiколи не залишив би свого мiсця на Небесах, бо дух Все-
вишнього виявляється в неегоїстичному служiннi. Люцифер
бажав Божої влади, а не Його характеру. Вiн прагнув зайняти
найвище мiсце, тому кожна iстота, яка керується його духом,
чинитиме те саме. З огляду на це, вiдчуження, незгоди i розбрат
неминучi. Панування стає нагородою найсильнiшого. Царство
сатани — це царство насильства, де кожен вважає iншого пере-
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шкодою для свого просування вперед або сходинкою, ступаючи
на яку, можна досягти вищого мiсця.

У той час, як Люцифер вважав можливим стати рiвним Бо-
говi, Христос, Велич Небес, «понизив Самого Себе, прийнявши
образ раба, постав у подобi людини, i з вигляду був як люди-
на; Вiн упокорив Себе, був слухняним аж до смертi, i смертi
хресної».10 Тепер, коли хрест уже стояв перед Ним, Його учнi
були настiльки сповненi своєкорисливостi — принципу цар-
ства сатани, що не тiльки не могли роздiлити почуття свого
Господа, а й навiть зрозумiти Його, коли Вiн говорив про Своє
приниження заради них.

Дуже лагiдно, але серйозно Iсус намагався виправити це
зло. Вiн показав, який закон панує в Царствi Небесному i в
чому, згiдно з небесним мiрилом, полягає справжня велич.
Люди, спонуканi пихою i бажанням вiдзначитися, думають
лише про себе та здобуття нагороди, а не про те, як повернути
Боговi отриманi вiд Нього дари. їм не буде мiсця в Царствi
Небеснiм, бо вони солiдарнi з прибiчниками сатани.

Славi передує покора. На найпочеснiше мiсце перед людьми
Небо обирає працiвника, який, подiбно до Йоана Хрестителя,
упокорює себе перед Богом. Учень, який найбiльше уподiбнив-
ся до дитини, — найефективнiший у працi для Бога. Небеснi
iстоти можуть спiвпрацювати лише з тим, хто не прагне само-
звеличення, а працює для спасiння душ. Хто вiдчуває велику
потребу в Божiй допомозi, той благатиме про неї, i Дух Святий
допоможе йому бачити Iсуса, Котрий змiцнить i пiднесе душу.
Пiсля спiлкування з Христом вiн буде працювати для тих, котрi[416]
гинуть у грiхах. Вiн отримує помазання для звершення своєї
мiсiї i матиме успiх там, де багато вчених i мудрих зазнають
поразки.

Але якщо люди звеличують себе, гадаючи, що без них вели-
кий Божий план не матиме успiху, тодi Господь робить так, що
вони залишаються осторонь. У такому разi всiм стає зрозумiло,
що Господь не залежить вiд них. Робота не припиняється без
їхньої участi, натомiсть просувається вперед ще з бiльшою
силою.

Для учнiв Iсуса було не достатньо лише знати природу Йо-
го Царства. Вони мали потребу в такому перетвореннi серця,
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яке привело б їх до гармонiї з принципами Його Царства. По-
кликавши до Себе малу дитину, Iсус поставив її посеред них i,
нiжно обiйнявши, сказав: «Якщо не навернетеся i не станете,
як дiти, не ввiйдете в Царство Небесне».11 Простота, самовiд-
данiсть, довiрлива любов дитини — це якраз тi властивостi, якi
цiнує Небо. Це ознаки справжньої величi.

Iсус знову пояснив учням, що Його Царство не має нiчого
спiльного iз земними величчю i блиском. Бiля нiг Iсуса всi
цi вiдзнаки зникають. Багатий i бiдний, учений i неосвiчений
зустрiчаються, не думаючи про своє походження чи свiтськi
переваги. Усi вони купленi кров’ю й однаково залежнi вiд Того,
Хто викупив їх для Бога.

У Божих очах найцiннiшою вважається щира покаяна душа.
Вiн вiдзначає Своєю печаткою людей не за їхнiм становищем,
багатством чи силою iнтелекту, а через те, що вони — одне
з Христом. Господь слави тiшиться лагiдними i покiрними
серцем. «Ти дав менi, — говорить Давид, — спасiння Твоє,
як щит... а милiсть Твоя [як елемент людського характеру]
звеличує мене».12

«Хто прийме цю дитину в Моє iм’я, той i Мене приймає, а
як хто Мене прийме, той приймає Того, Хто Мене послав».13

«Так говорить Господь: Небеса — Мiй престол, а земля — то
пiднiжок для нiг Моїх... I при тому дивлюсь Я на вбогого та на
розбитого духом, i на тремтячого перед Моїм словом».14

Слова Спасителя викликали в учнях недовiру до самих
себе. I хоча Христос у Своїй вiдповiдi не звертався нi до кого
конкретно, Йоан вирiшив запитати, чи правильно вiн одного [417]
разу повiвся. З дитячою простотою вiн виклав свої сумнiви
перед Iсусом: «Наставнику, бачили ми одного, що Твоїм iм’ям
виганяв бiсiв, а ми заборонили йому, бо вiн не ходить з нами».15

Якiв та Йоан гадали, що, заборонивши тому чоловiковi, во-
ни захищають честь свого Господа, але тепер почали розумiти,
що думали передусiм про себе. Вони визнали свою помилку i
прийняли докiр Iсуса: «Не забороняйте йому, бо немає такого,
що iм’ям Моїм чудо зробив би, i змiг би незабаром лихословити
Мене»15 Отож не можна вiдкидати жодної людини, яка виявляє
у будь-який спосiб при Христа. Своїм характером i дiяльнiстю
на Землi Христос глибоко зворушив багатьох людей; їхнi серця
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вiдкривались у вiрi перед Ним, але учнi не могли знати про це,
а тому повиннi бути обачними, щоб не розчарувати такi душi.
Коли Iсуса вже не було з ними i вся праця лягла на їхнi плечi,
вони не повиннi були потурати духовi винятковостi та вузького
мислення, а виявляти милосердя i спiвчуття, яке бачили у свого
Вчителя.

Той факт, що хтось не цiлком подiляє нашi особистi погля-
ди чи iдеї, не може бути для нас пiдставою забороняти такiй
людинi працювати для Бога. Христос — великий Учитель; ми
не повиннi судити чи наказувати, але кожен повинен покiрно
сидiти бiля нiг Iсуса й учитися вiд Нього. Кожна спонукана
Богом душа — це канал, через який Христос являє Свою ви-
бачну любов. Якими ж обережними ми повиннi бути, щоб не
розчарувати жодного з носiїв Божого свiтла i тим самим не
стати на перешкодi променям, котрi Вiн посилає у свiт!

Суворiсть i холоднiсть у поводженнi з тим, кого Христос
притягає до Себе, нагадують почуття Йоана, котрий заборонив
тому чоловiковi творити чудеса в iм’я Христа. Внаслiдок цього
людина знову може повернутися на шлях ворога, i душа загине.
Про винного в цьому питаннi Iсус сказав: «Тому краще повi-
сити млинове жорно на шию i втопити у морськiй глибинi».
I додав: «Коли твоя рука або нога тебе спокушає, вiдрубай
її i кинь вiд себе; краще тобi ввiйти в життя кульгавим або
кволим, нiж, маючи двi руки та двi ноги, бути вкинутим у
вогонь вiчний...»16[418]

Чому так серйозно i сильно висловлена ця думка? «Адже
Син Людський прийшов знайти i спасти те, що загинуло».17

Хiба учнi Iсуса повиннi виявляти менше уваги до душ своїх
ближнiх, нiж виявив Господь — Велич Небес? Цiна кожної
душi безмiрно велика, i тому вiдвернути хоча б одну душу вiд
Христа — страшний грiх. У такому разi любов, упокорення i
страждання Спасителя виявляються для цiєї душi даремними.

«Горе свiтовi вiд спокус, бо мусять прийти спокуси; однак
горе тiй людинi, через яку спокуси приходять».18 Свiт, пiдбу-
рюваний сатаною, неодмiнно протистоятиме послiдовникам
Христа i намагатиметься знищити їхню вiру, але горе тому, хто,
прийнявши iм’я Христа, робить те саме. Господа знеславляють
тi, хто, називаючи себе Його слугами, фальшиво представляють
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Його характер. Через це багато людей зведенi й опинилися на
шляху неправди.

Кожна звичка, будь-якi дiї, якi ведуть до грiха i безчестять
Христа, повиннi бути залишенi за всяку цiну. Усе, що ганьбить
Бога, не може бути корисним для душi. Благословення Небес
не може пробувати на людинi, яка порушує вiчнi принципи
праведностi. Достатньо одного виплеканого грiха, щоб стати
на шлях деградацiї власного характеру i ввести в оману iн-
ших. Якщо доводиться вiдрубувати ногу чи руку або навiть
позбутися ока, щоб тiльки спасти тiло вiд смертi, то наскiльки
серйознiше ми повиннi усувати грiх, який приносить смерть
душi!

У ритуальному служiннi до кожної жертви додавали сiль.
Як i курiння пахощiв, сiль означала, що лише праведнiсть Хри-
ста робить служiння приємним для Бога. Посилаючись на цю
постанову, Iсус сказав: «Всяка жертва посолиться сiллю».19

«Майте сiль у собi та зберiгайте мир мiж собою, майте мир
мiж собою».19 Усi, хто принесе себе як «живу, святу, приємну
Боговi жертву»,20 повиннi прийняти також спасительну «сiль»
— праведнiсть нашого Господа. Тодi вони самi стануть «сiллю
землi»,21 яка убезпечує суспiльство вiд зла, як i сiль зберiгає
продукти вiд зiпсуття. Але якщо сiль втратить свою силу, якщо
побожнiсть виявляється тiльки на словах, а любовi Христа
немає, то немає й сили для добра. Таке життя не може спра-
вити спасенного впливу на свiт. Ваша енергiя й успiх у справi [419]
встановлення Мого Царства, — говорить Iсус, — залежать вiд
прийняття вами Мого Духа. Ви повиннi стати причетними до
Моєї благодатi, аби бути життєдайним запахом на життя. Тодi
зникнуть суперництво, своєкорисливiсть, гонитва за вищою
посадою. Вами керуватиме любов, яка не шукає свого, а дбає
про добро iнших.

Нехай покаяний грiшник спрямує погляд на Агнця Божого,
«що на Себе грiх свiту бере»22, — споглядаючи Його, вiн змi-
ниться. Його страх обернеться на радiсть, а сумнiв — на надiю.
Виявиться вдячнiсть; запекле серце стане скрушеним, i потоки
любовi наповнять душу. Христос стане в ньому Джерелом во-
ди, яка тече в життя вiчне. Коли ми споглядаємо Iсуса, «Мужа
скорботи»23 Котрий зазнав страждань, працював для спасiння
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гинучих, був зганьблений, зневажений, осмiяний i гнаний вiд
мiста до мiста впродовж усього Свого служiння; коли бачимо
Його в Гефсиманiї з кривавими краплями поту на чолi, а також
у передсмертних муках на хрестi — коли ми все це бачимо, тодi
наше «я» не прагне визнання. Дивлячись на Iсуса, ми будемо
соромитися власної холодної байдужостi та своєкорисливостi.
У нас з’явиться бажання стати будь-чим або нiчим, аби лише
щирим серцем служити Небесному Вчителевi. Ми з радiстю
понесемо свiй хрест за Iсусом, зносячи випробування, ганьбу i
переслiдування за Його дороге Iм’я.

«Ми, сильнi, повиннi носити немочi слабких i не догоджати
собi».24 Усi послiдовники Христа, якою б слабкою не була їхня
вiра i якими б невпевненими не були їхнi кроки, гiднi поваги.
Усе, що дає нам перевагу над iншими, — освiта, виховання,
шляхетнiсть характеру, християнська пiдготовка, релiгiйний
досвiд, — робить нас боржниками перед тими, хто не має
таких переваг. По можливостi ми повиннi служити їм. Якщо
ви сильнi, то повиннi пiдтримувати слабких. Ангели слави,
якi постiйно бачать лице Небесного Отця, знаходять радiсть у
служiннi Його найменшим.

Немiчнi душi, котрi мають чимало недобрих рис характеру,
є особливим об’єктом їхньої опiки. Ангели завжди перебувають
там, де їхня присутнiсть найнеобхiднiша. Вони поряд з тими,
хто провадить найважчу боротьбу зi своїм «я», а також з тими,
хто перебуває у найнесприятливiших обставинах життя. У[420]
цьому служiннi беруть участь i справжнi послiдовники Христа.

Якщо один iз цих найменших буде переможений спокусою
i поведеться з вами недобре, то ваш обов’язок — допомогти
йому виправитися. Не чекайте, поки вiн зробить перший крок
до примирення. «Як ви вважаєте? Коли в якогось чоловiка буде
сто овець i одна з них заблукає, чи не покине вiн дев’яносто дев
’ять у горах i не пiде шукати заблудлої? I коли станеться, що
знайде її, запевняю вас, що радiє нею бiльше, нiж дев’яносто
дев’ятьма, що не заблукали. Так само немає бажання в Отця
вашого Небесного, щоб загинув один iз цих малих».25

У дусi лагiдностi, «пильнуючи за собою, щоб i собi не по-
трапити в спокусу»,26 iди до того, хто помиляється, i «докори
йому сам на сам».27 Не завдавай йому сорому, виставляючи
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його помилки перед iншими, i не ганьби Iсуса, привселюдно
оголошуючи грiх або помилку того, хто носить iм’я Христа.
Буває, що людинi, схильнiй помилятися, потрiбно вiдверто
сказати правду, щоб вона зрозумiла власнi хиби i могла ви-
правитися. Але ви не повиннi судити або виносити вирок:
Не намагайтеся виправдати себе. Нехай усi вашi зусилля бу-
дуть спрямованi на те, щоб виправити людину. Душевнi рани
лiкують найделiкатнiшим дотиком i найвитонченiшою чуйнi-
стю. Лише любов, яка походить вiд Голгофського Страждальця,
може допомогти. Нехай брат викриває брата з милосердям i
лагiднiстю, пам’ятаючи про те, що в разi успiху вiн «спасе
свою душу вiд смертi й покриє безлiч грiхiв».28 Але навiть
така спроба може виявитися даремною. Тодi, — сказав Iсус,
— «вiзьми з собою ще одного або двох».29 Можливо, спiльнi
зусилля принесуть перемогу там, де перша спроба була невда-
лою. Як непричетнi до цiєї справи, цi двоє можуть виявити
бiльшу неупередженiсть, що надасть бiльшої ваги їхнiй порадi
винному. Якщо ж вiн не послухає i їх, тодi справа повинна
бути винесена на розгляд громади. Нехай члени Церкви як
представники Христа об’єднаються з любов’ю у молитвi, про-
хаючи, щоб винуватець виправився. Дух Святий промовлятиме
через Своїх слуг, спонукуючи заблудлого навернутися до Бога.
Апостол Павло пiд натхненням Святого Духа говорить: «Отже,
ми — посли вiд iменi Христа, i тому наче Сам Бог просить [421]
через нас. Вiд Iменi Христа благаємо: примирiться з Богом!».30

Хто ж вiдкидає такi спiльнi зусилля, той розриває зв’язок iз
Христом i таким чином сам вiдлучає себе вiд Церкви. «I тодi,
— сказав Iсус, — хай буде тобi, як язичник i митник».29 Але
не слiд дивитися на цю людину як на таку, що позбавлена
Божої милостi. Нехай колишнi брати не ставляться до неї з
презирством i не нехтують нею. Поводьтеся з нею лагiдно i
спiвчутливо як з однiєю iз загублених овечок, котру Христос
намагається повернути до Своєї отари.

Повчання Христа щодо нашого ставлення до заблудлого
бiльш конкретно повторює настанову, дану Iзраїлевi через Мой-
сея: «Не будеш ненавидiти брата свого в серцi своєму; докориш
щиро ближньому твоєму, — щоб не взяти на себе його грiха»31

Отже, якщо хтось знехтує обов’язком, який на нього поклав
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Христос, — робити все для виправлення тих, хто помилився
i впав у грiх, тодi вiн стає спiльником цього грiха. Ми такою
ж мiрою вiдповiдальнi за зло, якому не перешкодили, як нiби
вчинили його самi.

Але вказати на грiх потрiбно тому, хто його вчинив. Ми не
повиннi робити грiх ближнього предметом дискусiй i критики.
Навiть пiсля того, як про це буде оголошено в громадi, ми не
маємо права розповiдати про нього iншим. Помилки християн
стають лише каменем спотикання для невiруючих. Та й ми
самi, зосереджуючись на грiхах iнших людей, тiльки шкодимо
собi, оскiльки змiнюємося за подобою того, на кого дивимося.
Коли намагаємося виправити помилки брата, то Дух Христа
спонукатиме нас по можливостi оберiгати його вiд критики,
навiть з боку братiв по вiрi, а тим бiльше вiд осуду невiруючого
свiту. Ми також помиляємося i маємо потребу в милостi та
прощеннi Христа. Тому, як хочемо, щоб Вiн ставився до нас,
так Вiн спонукає нас ставитися один до одного.

«Що зв’яжете на землi, те буде зв’язане на небi; i все те, що
розв’яжете на землi, буде розв’язане на небi».32 Ви — посланцi
Небес, i наслiдки вашої працi виявляться у вiчностi.

Але ми не повиннi самi нести цю велику вiдповiдальнiсть.
Христос перебуває всюди, де виявляють щирий послух Його
Слову. Вiн присутнiй не тiльки на церковних зiбраннях, але
всюди, де б не збиралися учнi в Його iм’я i як би мало їх[422]
не було. Вiн говорить: «Коли двоє з вас на землi погодяться
просити про будь-яку рiч, то чого б не попросили, буде їм дано
вiд Мого Отця Небесного»?33

Iсус пiдкреслює: «Мого Отця Небесного», нагадуючи Сво-
їм учням, що в той час, як Своєю людською природою Вiн
пов’язаний з ними, подiляючи їхнi страждання та спiвчуваючи
їм, Своєю божественною природою Вiн з’єднаний iз престолом
Безмежного. Яке чудове запевнення! Небеснi iстоти об’єдну-
ються з людьми у спiвчуттi й працi для спасiння гинучих. Усi
небеснi сили об’єднуються iз людськими здiбностями, притя-
гаючи душi до Христа.[423]
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Роздiл 49. На святi кущiв

(На пiдставi Євангелiя вiд Йоана 7:1-15, 37-39)

Тричi на рiк юдеї повиннi були збиратися в Єрусалимi на
релiгiйнi свята. Таким було повелiння невидимого Провiдника
Iзраїлю, Котрий перебував у хмарному стовпi. Коли юдеї були
в полонi, цi постанови не виконувалися, але пiсля повернення
народу до свого краю їх знову почали вiдзначати. Усi рiчнi
свята мали нагадувати людям про Бога. Але священики та
старiйшини народу, за невеликим винятком, забули про це.
Той, Хто Сам установив такi народнi зiбрання i розумiв їхнє
значення, став Свiдком, наскiльки вони були спотворенi.

Свято кущiв було останнiм святом року. Бог хотiв, щоб
у цей час люди роздумували про Його доброту i милосердя.
Увесь край перебував пiд опiкою Господа, отримуючи Його
благословення. Удень i вночi Бог пильнував над ними. Сонце й
дощ посилалися на землю, щоб зрощувати її плоди. У долинах
i на рiвнинах Палестини був зiбраний урожай. Закiнчився збiр
маслин, i дорогоцiнна олива зберiгалась у посудинах. Пальми
також принесли свої плоди. З пурпурових грон винограду
вичавлювали духмяний сiк.

Свято тривало сiм днiв, i для участi в ньому збиралися всi
мешканцi Палестини. Чимало юдеїв з iнших країн, залишивши
свої домiвки, також iшли до Єрусалима. Здалеку й зблизька
приходили люди, з радiстю несучи свої дари. Старi й малi,[424]
багатi й убогi — усi приносили дари на знак подяки Тому, Хто
увiнчав рiк Своєю добротою, скрiзь залишаючи благi слiди.
З лiсiв приносили все, що тiшило око i викликало загальну
радiсть. Мiсто видавалося прекрасним гаєм.

Це свято було не лише проявом подяки за врожай, а й на-
гадуванням про Божу турботу й опiку Iзраїлем у пустелi. На
згадку про своє життя в шатрах iзраїльтяни пiд час цього свята
жили в наметах або куренях, споруджених iз зелених гiлок.

416
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Їх ставили на вулицях, у дворi храму i навiть на дахах будин-
кiв. Пагорби й долини навколо Єрусалима були всiянi цими
зеленими оселями i здавалися живими. Люди, котрi приходили
на поклонiння Боговi, вiдзначали свято духовними пiснями й
подякою.

За кiлька днiв до цього свята був День Примирення, коли
люди визнавали свої грiхи i примирялися з Небом. Це була
своєрiдна пiдготовка до цього радiсного свята. «Дякуйте Го-
споду, добрий бо Вiн, бо навiки Його милосердя»,1 — усюди
лунали цi урочистi слова в супроводi музики, вигукiв «Осан-
на!» й загального спiву.

Храм був центром у спiльної радостi. Тут вiдбувались пи-
шнi церемонiї жертвоприношень. По обидва боки бiлих мар-
мурових сходiв священної будови розташовувався хор левiтiв,
який супроводжував служiння спiвом. Величезна кiлькiсть вiру-
ючих, вимахуючи пальмовими i миртовими гiлками, пiдхоплю-
вали спiв хору; до них приєднувалися все новi й новi голоси,
так що усi навколишнi пагорби наповнювалися трiумфальним
спiвом.

Уночi храм та його двiр були осяянi штучним освiтленням.
Музика, розмахування пальмовим вiттям, радiсний спiв «Осан-
на!», численне зiбрання людей, освiтлене сяйвом свiтильникiв,
одяг священикiв i велич церемонiй — усе це справляло глибоке
враження на присутнiх. Але найбiльш вражаючою церемонiєю
свята, яка викликала надзвичайну радiсть, було нагадування
про особливу подiю пiд час мандрiвки в пустелi.

На свiтанку першого дня священики довго й пронизливо
сурмили у свої срiбнi сурми. їм вiдповiдали iншi сурми i радi-
снi вигуки людей з наметiв. Цi звуки вiдлунювалися в горах i [425]
долинах, вiтаючи святковий день. Потiм священик наповнював
посудину водою з потоку Кедрон i, пiднiсши її угору, пiд звуки
сурм повiльно й велично в такт iз музикою пiдiймався широ-
кими сходами храму, спiваючи: «Ноги нашi стояли в брамах
твоїх, Єрусалиме».2

Вiн приносив посудину з водою до жертовника, який за-
ймав центральне мiсце у дворi священикiв. Тут були двi срiбнi
посудини i бiля кожної стояв священик. До однiєї з них вили-
вали принесену воду, а до iншої — вино. Усе це текло через
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трубу до потоку Кедрон i далi — у Мертве море. Церемонiя з
посвяченою водою представляла джерело, яке потекло зi скелi
на Боже повелiння, щоб угамувати спрагу дiтей Iзраїлю. Пiсля
цього лунав трiумфальний спiв: «Господь сила моя та мiй спiв...
I ви в радостi будете черпати воду зi спасенних джерел».3

У той час, коли сини Йосифа збиралися пiти на свято кущiв,
вони помiтили, що Христос нiчим не виявляв Свого намiру
бути там. Вони спостерiгали за Ним iз тривогою. Вiд часу
зцiлення у Вiфездi паралiзованого Iсус не вiдвiдав жодного з
народних свят. Щоб уникнути зайвих суперечок з начальника-
ми в Єрусалимi, Вiн обмежив Свою дiяльнiсть служiнням у Га-
лiлеї. Його удаване нехтування великими релiгiйними святами
та ворожiсть з боку рабинiв i священикiв викликали занепоко-
єння оточуючих i навiть учнiв та рiдних. У Своїх повчаннях
Iсус постiйно говорив про благословення, пов’язанi з послухом
Божому Законовi, а Сам, здавалося, залишався байдужим до
встановленого Богом служiння. Його спiлкування з митниками
та iншими людьми сумнiвної репутацiї, Його неповага до тра-
дицiй рабинiв, свобода, з якою Вiн вiдкидав традицiйнi вимоги
щодо суботи, — усе це налаштовувало проти Нього релiгiй-
них вождiв i викликало багато сумнiвiв i запитань. Його брати
вважали, що Вiн припускається помилки, нехтуючи великими
вченими мужами нацiї. Цi люди напевно мають рацiю, а Iсус
даремно ворогує з ними, думали вони. Але вони бачили Його
непорочне життя i хоч не вважали себе Його учнями, однак
перебували пiд сильним враженням вiд Його вчинкiв. Попу-
лярнiсть Iсуса в Галiлеї лестила їхньому честолюбству; вони
все ще сподiвалися, що Вiн представить доказ Своєї сили i[426]
це змусить фарисеїв визнати в Ньому Того, за Кого Вiн Себе
видає. А що, як Вiн справдi Месiя, Князь Iзраїлю?! Вони з
гордiстю i самовдоволенням думали про це.

Усе це настiльки турбувало їх, що вони почали умовляти
Христа пiти до Єрусалима. «Вийди звiдси й пiди до Юдеї, щоб
i Твої учнi побачили дiла, якi Ти робиш. Бо нiхто такого не
робить таємно, але сам шукає, як стати вiдомим. Якщо робиш
таке, то вияви Себе свiтовi!»4 Це «якщо» виявляло їхнi сумнiви
i невiр’я. Вони приписували Христовi боязкiсть i слабкiсть.
Якщо Iсус знає, що Вiн — Месiя, то навiщо така нерозумна
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стриманiсть i бездiяльнiсть? Якщо Вiн справдi володiє такою
силою, то чому не йде смiливо до Єрусалима i не заявить про
це? Чому б Йому не вчинити в Єрусалимi чудес, про котрi
говорила вся Галiлея? «Не ховайся у вiддалених провiнцiях,
— говорили вони, — не чини Своїх могутнiх справ для темних
селян i рибалок. З’явися у столицi, заручися пiдтримкою свя-
щеникiв i старiйшин та об’єднай народ для заснування нового
царства».

Так мiркували брати Iсуса, керуючись егоїзмом, який часто
гнiздиться у серцях честолюбних людей. Це той дух, яким
керується свiт. Братiв Iсуса дратувало, що Христос не намагався
посiсти земний престол, натомiсть оголосив Себе «Хлiбом
життя».5 Вони були надто розчарованi, коли так багато учнiв
залишили Його. Вони самi вiдвернулися вiд Нього, не бажаючи
визнати того, про що свiдчили Його дiла, а саме: Вiн Посланий
вiд Бога.

«На це каже їм Iсус: Мiй час ще не настав, але ваш час
завжди готовий. Свiт не може вас ненавидiти. Мене ж вiн
ненавидить, бо Я свiдчу про нього, що його дiла лихi. Iдiть
на свято; Я не пiду на це свято, бо Мiй час ще не сповнився!
Сказавши це, Вiн залишився в Галилеї».6 Його брати говорили
з Ним владно, указуючи Йому, що Вiн має чинити. Iсус же
звернув їхнiй докiр на них самих, не вiднiсши їх до числа Своїх
самовiдданих учнiв, а до свiту. «Свiт не може вас ненавидiти,
— сказав Вiн, — Мене ж вiн ненавидить, бо Я свiдчу про нього,
що його дiла лихi».6 Свiт не має ненавистi до тих, хто одного
духу з ним; вiн любить їх як своїх. [427]

Для Христа свiт не був мiсцем спокою i самозвеличення.
Господь не шукав нагоди здобути земну владу або славу. Вiн
не вважав це нагородою. Земля була мiсцем, куди послав Його
Отець. Вiн був вiдданий за життя свiту, аби здiйснився великий
План спасiння. Вiн виконував Свою мiсiю задля грiшного люд-
ства. Але Вiн не повинен бути самовпевненим i наражатися
на небезпеку, прискорюючи настання кризи. Кожна подiя в
Його дiяльностi мала свiй визначений час. Iсус повинен був
терпляче чекати. Вiн знав, що зустрiне ненависть свiту; знав,
що Його дiяльнiсть закiнчиться смертю, але це не було волею
Отця — передчасно наражати Себе на небезпеку.
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З Єрусалима чутки про чудеса Христа поширилися в усi
мiсця, де були розсiянi юдеї. I хоча протягом багатьох мiсяцiв
Вiн не вiдвiдував свят, цiкавiсть народу до Iсуса не зменшила-
ся. Багато юдеїв з усiх кiнцiв свiту прибували на свято кущiв,
сподiваючись побачити Його. На початку свята чимало людей
розпитували про Нього. Фарисеї та правителi очiкували Його
появи, сподiваючись знайти нагоду осудити Його. Вони нетер-
пляче запитували; «Де Вiн?»7 Але нiхто цього не знав. Думки
всiх були зайнятi Iсусом. Через страх перед священиками i пра-
вителями нiхто не насмiлювався визнати Його Месiєю, але про
Нього точилися тихi серйознi розмови. Багато людей захищали
Його як Божого Посланця, а iншi звинувачували як ошуканця
народу.

Тим часом Iсус непомiтно прибув до Єрусалима. Вiн iшов
маловiдомою дорогою, щоб не зустрiтися з подорожнiми, котрi
з усiх сторiн прямували до мiста. Якби Вiн приєднався до
якогось iз караванiв паломникiв, то народ бiля мiських ворiт
помiтив би Його i виявлення народних симпатiй пiдбурило б
проти Нього представникiв влади. Щоб уникнути цього, Вiн
вирiшив пiти Сам.

У серединi свята, коли збудження в народi досягло свого
апогею, Iсус увiйшов у двiр храму, де юрмився народ. Його
вiдсутнiсть на святi спонукувала багатьох говорити, що Вiн
не насмiлюється стати перед владою священикiв i старiйшин.
Тому люди були здивованi Його появою. Усi голоси стихли.
Присутнi дивувалися Його сповненiй гiдностi й мужностi по-
ведiнцi серед могутнiх ворогiв, якi прагнули Його смертi.[428]

Перебуваючи в центрi уваги величезного натовпу, Iсус заго-
ворив так, як не говорила жодна людина. Його слова свiдчили
про знання законiв i постанов Iзраїлю, про служiння жертво-
приношень та вчення пророкiв; i воно набагато перевершувало
знання рабинiв i священикiв. Вiн зруйнував бар’єри формалi-
зму i традицiй. Перед Ним, здавалося, були розгорнутi сцени
майбутнього життя. Немов споглядаючи Невидимого, Вiн го-
ворив про земне й небесне, про людське й Божественне як
можновладний. Його слова були надзвичайно зрозумiлими й
переконливими; i знову, як у Капернаумi, люди дивувалися
Його науцi, «бо слова Його мали владу».8 З допомогою рiзно-
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манiтних iлюстрацiй Вiн попереджав Своїх слухачiв про лихо,
яке спiткає усiх, хто вiдкине благословення, котрi Вiн прийшов
їм дарувати. Iсус представив слухачам усi найпереконливiшi
докази того, що Вiн прийшов вiд Бога, i зробив усе можливе,
аби спонукати їх до покаяння. Якби Йому вдалося перекона-
ти в цьому людей, Вiн не був би вiдкинутий i вбитий Своїм
народом.

Усi дивувалися Його знанню Закону й пророцтв, запитуючи
одне в одного: «Як Вiн знає Писання, хоч не вчився ?»9 Жодна
людина не мала права називатися учителем релiгiї, якщо не на-
вчалася у школi рабинiв. Iсуса та Йоана Хрестителя виставляли
неуками, оскiльки вони не здобули такої освiти. Однак завжди
слухачi були враженi їхнiм знанням Писання, яке вони мали
«не вчившись». Дiйсно, вони не вчилися вiд людей, але їхнiм
Учителем був Небесний Бог; саме вiд Нього вони прийняли
найвищу мудрiсть.

Коли Iсус говорив у дворi храму, народ слухав як зача-
рований. Навiть найлютiшi Його противники вiдчували, що
безсилi заподiяти Йому зло. На деякий час були забутi всi iншi
iнтереси.

З дня на день Вiн навчав народ — аж до «останнього дня
великого свята».10 Ранок того дня застав людей втомленими вiд
довгих днiв перебування на святi. Несподiвано з усiєю силою
пролунав голос Iсуса, так що його було чути в усiх куточках
храмового двору: «Якщо хто спраглий, хай приходить до Мене
i п’є. Хто вiрить у Мене, як каже Писання, рiки живої води
з нутра його потечуть».10 Стан народу надавав сили цьому [429]
закликовi. Усi цi днi вони брали участь у пишному святкуваннi,
їх заслiплювало рiзнобарв’я урочистостей, їхнiй слух тiшила
найпрекраснiша музика. Але в безлiчi церемонiй не було того,
що задовольнило б духовну потребу i вгамувало спрагу душi
за нетлiнним скарбом. Отже, Iсус запросив їх прийти i пити iз
Джерела життя, яке перетвориться в них на потiк, що тече в
життя вiчне.

Того ранку священик звершив обряд на спомин про видо-
буття води зi скелi в пустинi. Ця скеля уособлювала Того,

Хто Своєю смертю мав вiдкрити потоки живої води для
спасiння всiх спраглих. Слова Христа — вода життя. Там, у
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присутностi зiбраного звiдусiль народу, Вiн показав, що го-
товий прийняти на Себе удар, аби тiльки вода життя могла
потекти у свiт. Завдаючи такого удару Христовi, сатана думав
знищити Князя життя, але вiд удару по Скелi потекла жива
вода. Коли Iсус промовляв до людей, їхнi серця тремтiли вiд
дивовижної шанобливостi, i багато з них були готовi вигукнути
разом iз жiнкою-самарянкою: «Пане, дай менi цiєї води, щоб я
не мала спраги».11

Iсус знав потреби душi. Пишнiсть, багатство i слава не
можуть задовольнити серця. «Якщо хто спраглий, хай при-
ходить до Мене i п’є».10 Багатих i бiдних, знатних i простих
— всiх запрошує Iсус. Вiн обiцяє зняти тягар з душi, потiши-
ти засмучених, дати надiю зневiреним. Серед слухачiв Iсуса
було чимало тих, хто оплакував розбитi надiї i знемагав вiд
таємного горя. Декотрi намагалися задовольнити своє невга-
мовне бажання здобуттям свiтських переваг i почестей. Але,
досягнувши бажаного, люди переконувалися, що так важко
працювали лише задля того, щоб опинитися бiля зруйнованого
водоймища, з якого не можна було вгамувати спрагу. Серед
блиску цього радiсного свята вони залишалися невдоволеними
i сумними. Несподiваний заклик «Якщо хто спраглий...»10 вивiв
їх iз сумних роздумiв. Коли цi люди слухали слова Спасите-
ля, їхнi серця запалювалися новою надiєю. Дух Святий являв
перед ними цей символ доти, доки вони не побачили в ньому
дорогоцiнний дар спасiння.

Заклик Христа до спраглої душi звучить i нинi. Вiн звер-
нений до нас навiть з бiльшою силою, нiж до тих, хто почув[430]
його у храмi останнього дня свята. Джерело вiдкрите для всiх.
Стомленим i виснаженим пропонується цiлющий напiй вiчного
життя. Iсус закликає: «Якщо хто спраглий, хай приходить до
Мене i п’є».10 «...I спраглий нехай прийде, i хто хоче, хай вiзьме
воду життя даром». «А хто питиме воду, яку Я йому дам, не
матиме спраги повiк, бо вода, яку Я йому дам, стане в ньому
джерелом води, що тече в життя вiчне».12[431]
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1Псал.106:1
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Роздiл 50. Мiж пастками

(На пiдставi Євангелiя вiд Йоана 7:16-36, 40:53; 8:1-11)

На святi в Єрусалимi за Iсусом постiйно стежили шпигуни.
День у день вишукувалися все новi способи, щоб змусити
Його замовкнути. Священики i правителi стежили за Ним, щоб
упiймати Його у свою пастку. Вони хотiли силою зупинити
Iсуса. Але й цього їм було замало. Рабини прагнули принизити
галiлейського Вчителя перед усiм народом.

Першого ж дня свята до Христа пiдiйшли старiйшини,
вимагаючи пояснень: якою владою Вiн навчає. Вони хотiли
вiдвернути увагу людей вiд Нього, спрямувавши її на питання
про Його право навчати, i таким чином пiдкреслити свої владу
й авторитет.

«Моя наука — не Моя, але Того, Хто Мене послав. Якщо
хто хоче чинити Його волю, той пiзнає вчення, чи воно вiд
Бога, чи Я говорю вiд Себе».1 На прискiпливi запитання Iсус
не вiдповiдав тим самим, а вiдкривав життєво важливу для
спасiння душi iстину. Розумiння i сприйняття iстини, навчав
Вiн, залежить не стiльки вiд розуму, скiльки вiд серця. Iстина
повинна бути сприйнята душею, i на це потрiбна згода во-
лi. Якби iстину можна було сприймати тiльки розумом, тодi
гордощi не стали б перешкодою для її прийняття. Але вона
сприймається завдяки дiї благодатi в серцi, i прийняття iстини
залежить вiд того, чи вiдмовиться людина вiд будь-якого грiха,[432]
виявленого Божим Духом. Якими б великими можливостями
пiзнання iстини не володiла людина, вони не принесуть їй
користi, якщо серце не буде вiдкритим для сприйняття iстини
i якщо людина свiдомо не залишить кожну звичку та дiю, якi
суперечать її принципам. Для тих, хто саме так пiдкоряється
Боговi i має щире бажання пiзнати й виконувати Його волю,
iстина вiдкриється як Божа сила для спасiння. Такi люди змо-
жуть вiдрiзнити тих, хто говорить вiд iменi Бога, вiд тих, хто

424



Мiж пастками 425

говорить сам вiд себе. Фарисеї не пiдкорили своєї волi Божiй.
Вони не прагнули пiзнати iстину, а лише шукали виправдання,
щоб ухилитися вiд неї. Христос показав, що саме через це вони
не розумiли Його науки.

Потiм Вiн указав на ознаку, за якою можна вiдрiзнити прав-
дивого вчителя вiд ошуканця: «Хто говорить вiд себе самого,
той шукає власної слави, а Хто шукає слави для Того, Хто
послав Його, Той правдивий i немає в Ньому неправди».2 Хто
шукає слави собi, той говорить тiльки вiд себе. Своєкорисли-
вий дух виявляє своє походження. Але Христос шукав Божої
слави. Вiн говорив Божi слова. Це було доказом Його влади як
Учителя iстини.

Iсус дав рабинам доказ Своєї божественностi, виявивши, що
читає їхнi серця. Ще вiд часу зцiлення у Вiфездi вони задумали
вбити Його, порушуючи таким чином Закон, оборонцями якого
себе виставляли. «Чи не Мойсей дав вам Закон ? А нiхто з вас
не виконує Закону. Чому ж ви Мене хочете вбити ?»3

Цi слова, як спалах свiтла, вiдкрили рабинам Ту згубну
прiрву, до котрої готовi були впасти. На якусь мить вони зляка-
лися, зрозумiвши, що борються з Безмежною Силою, але не
захотiли прийняти перестороги. Щоб зберегти свiй вплив на
народ, вони змушенi були тримати в таємницi свої злочиннi
плани. Ухилившись од вiдповiдi на запитання Iсуса, вони ви-
гукнули: «Чи не бiса Ти маєш? Хто Тебе хоче вбити»3 Вони
натякали на те, що Свої чудеса Iсус звершував силою злого
духа.

Христос залишив без уваги цi натяки. Вiн пояснив їм, що
зцiлення, яке Вiн учинив у Вiфездi, не суперечило Заповiдi про
суботу i могло бути виправдане їхнiм же тлумаченням Закону. [433]

Iсус сказав: «...Мойсей заповiдав вам обрiзуватися... i ви в
суботу обрiзуєте людину».4 За законом, кожного юдейського
хлопчика обрiзували на восьмий день. I якщо цей день при-
падав на суботу, обряд усе одно виконувався. Наскiльки ж
бiльше вiдповiдало духовi Закону те, щоб «людину в суботу
оздоровити»4? У зв’язку з цим Господь застерiгав: «Не судiть
за зовнiшнiм виглядом, але судiть справедливим судом!»4

Старiйшини змовкли, а люди мiж собою гомонiли: «Чи це
не Той, Якого хочуть убити? I ось, Вiн говорить вiдкрито i
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нiчого Йому не кажуть. Чи справдi впевнилися старшi, що Вiн
Христос?»5

Багато слухачiв Христа проживали в Єрусалимi, i їм було
вiдомо про змову правителiв проти Iсуса. Вони вiдчували не-
здоланний потяг до Нього i все бiльше переконувалися, що Вiн
— Син Божий. Але сатана завжди готовий навiяти сумнiви, а
їхнє помилкове уявлення про Месiю та Його Прихiд торувало
для цього дорогу. Iснувало повiр’я, що Христос має народитися
у Вiфлеємi, через деякий час зникнути i знову з’явитися невiдо-
мо звiдки. Чимало юдеїв гадали, що Месiя не матиме родичiв
серед людей. А оскiльки загальне розумiння про славу Месiї
не узгоджувалося з тим, що вони бачили в Iсусi з Назарета, то
схильнi були думати: «Але ж ми знаємо, звiдки Вiн; коли ж
прийде Христос, нiхто не знатиме, звiдки Вiн».6

Доки таким чином вони вагалися мiж сумнiвами i вiрою,
Iсус зрозумiв їхнi думки i вiдповiв: «I Мене знаєте, i звiдки

Я, ви знаєте; Я не прийшов вiд Себе, але правдивим є Той,
Хто послав Мене, Якого ви не знаєте. Я ж Його знаю, бо Я
вiд Нього, i Вiн Мене послав!»6 Юдеї претендували на те, що
знають, яким має бути походження Христа, хоча насправдi
нiчого не знали про це. Якби вони жили в повнiй гармонiї з
волею Бога, то впiзнали б Його Сина, коли Вiн був явлений їм.

Слухачi не могли не зрозумiти слiв Христа. Вiн знову ого-
лосив Себе Сином Божим, як i кiлька мiсяцiв тому перед си-
недрiоном. Як тодi правителi намагалися умертвити Його, так
i тепер вирiшили схопити Його, але їм перешкодила невиди-
ма Сила, котра поклала межу їхньому гнiву, сказавши: «Досi
дiйдеш, а далi не перейдеш».7[434]

Багато хто з народу повiрили в Нього i говорили: «Коли
прийде Христос, то хiба ж Вiн буде робити бiльшi чудеса
вiд тих, якi Цей зробив?»8 З нетерпiнням стежачи за подiями,
фарисейськi начальники зауважили вираз симпатiї серед народу
до Iсуса. Не гаючи часу, вони поспiшили до первосвященикiв,
аби викласти їм плани арешту Iсуса. Однак вони вирiшили
взяти Його тодi, коли Вiн буде один, оскiльки не наважувалися
зробити це публiчно. I знову Iсус показав, що читає їхнi думки:
«Ще короткий час буду з вами, та й пiду до Того, Хто послав
Мене. Будете шукати Мене — i не знайдете; i де Я буду, ви туди
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не зможете прийти!..»9 Незабаром Вiн буде там, де Його вже не
зможуть досягти презирство i ненависть цих злих людей. Вiн
буде пiднесений до Отця, щоб приймати поклонiння ангелiв, а
туди Його вбивцi нiколи не зможуть потрапити.

Глузуючи, рабини запитали: «Куди це Вiн хоче йти, що ми
не знайдемо Його? Чи до розсiяних мiж греками хоче йти та й
грекiв навчати?»10 Цi глумителi i гадки не мали, що своїми глу-
зливими словами вони дiйсно описують характер мiсiї Христа.
Увесь день Вiн простягав Свої руки до неслухняного гордого
народу, але Його знайдуть тi, що не шукали, i вiдкриється Вiн
тим, хто не питав про Нього (див. Римл.10:20-21).

Чимало з тих, котрi переконалися, що Iсус — Син Божий,
були введенi в оману фальшивими доказами священикiв i ра-
бинiв. Цi вчителi охоче повторювали пророцтва про Месiю,
стверджуючи, що Вiн зацарює «на сiонськiй горi та в Єруса-
лимi, а перед старшими засяє Його слава», що Вiн «запанує
вiд моря до моря i вiд Рiки аж до кiнцiв землi».11 Пiсля цього
вони з презирством порiвнювали змальовану в Писаннi славу
зi скромним виглядом Iсуса. Слова пророцтва перекручувалися
так, щоб пiдтвердити оману. Якби народ сам щиро дослiджу-
вав Слово, його неможливо було б звести. Шiстдесят перший
роздiл книги Iсаї свiдчить про те, що Христос повинен був
виконати саме ту роботу, котру Вiн виконав. П’ятдесят третiй
роздiл цiєї ж книги розповiдає про Його вiдкинення i страждан-
ня у свiтi, а в п’ятдесят дев’ятому роздiлi йдеться про характер
священикiв i рабинiв. [435]

Бог не примушує людей вiрити. Їм пропонуються свiтло
i темрява, iстина i заблудження; вони ж повиннi вирiшити,
що обрати. Розум людини має здатнiсть розрiзняти iстину i
фальш. Бог бажає, щоб люди приймали рiшення не пiд впливом
миттєвих спонукань, а зважуючи докази, старанно порiвнюючи
один текст Божого Слова з iншим. Якби юдеї перемогли свої
упередження та порiвняли записане пророцтво iз фактами з
життя Iсуса, то побачили б, як чудово цi пророцтва виконалися
в життi та служiннi покiрного Галiлеянина.

Сьогоднi багато людей так само обманутi, як i тодiшнi
юдеї. Релiгiйнi вчителi тлумачать Бiблiю, виходячи iз власного
розумiння та iснуючих традицiй; люди ж самостiйно не дослi-
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джують Святе Письмо i не намагаються вияснити, що є iстина.
Вони, фактично, вiдмовилися вiд власної думки i довiрили свої
душi керiвникам. Проповiдь та вчення Слова Божого — це один
iз визначених Богом засобiв для поширення свiтла. Однак ми
повиннi перевiрити будь-яке людське вчення, порiвнюючи його
з Писанням. Кожен, хто дослiджуватиме Бiблiю з молитвою,
бажаючи пiзнати iстину i дотримуватися її, здобуде Божествен-
ну просвiту. Вiн зрозумiє Писання. «Якщо хто хоче чинити
Його волю, той пiзнає вчення, чи воно вiд Бога».12

Слуги, посланi священиками i старiйшинами в останнiй
день свята арештувати Iсуса, повернулися без Нього. На сер-
дите запитання «Чому ви не привели Його?» вони з поважним
виглядом вiдповiли: «Нiколи ще жодна людина не говорила так
[як Цей Чоловiк]...»13 Отож їхнi закам’янiлi серця були зво-
рушенi словами Iсуса. Коли Спаситель промовляв на подвiр’ї
храму, вони пiдiйшли, сподiваючись знайти в Його словах щось
таке, що можна було б використати проти Нього. Але, слуха-
ючи Його, вони забули про мету свого приходу i стояли, як
зачарованi. Христос вiдкрився їхнiм душам. Вони побачили
те, чого не хотiли бачити священики i правителi, — людську
природу, огорнуту Божественною славою. Посланцi поверну-
лися настiльки захопленi цiєю думкою i пiд таким враженням
вiд Його слiв, що на запитання: «Чому ви не привели його?»13

змогли дати лише одну вiдповiдь: «Нiколи ще жодна людина
не говорила так [як Цей Чоловiк]».13[436]

Священики i старiйшини при першiй зустрiчi з Христом
вiдчули те ж саме. Їхнi серця були глибоко зворушенi, i їм не
давала спокою така ж думка: «Нiколи ще жодна людина не
говорила так [як Цей Чоловiк]».13 Але вони заглушили в собi
переконання, навiяне Святим Духом. Тепер, розгнiвавшись, що
навiть служителi Закону вiдчули на собi вплив цього ненави-
сного Галiлеянина, вони вигукнули: «Чи й ви не обманутi?
Хiба хтось iз старших чи з фарисеїв повiрив у Нього? Але цей
народ, що не знає Закону, — проклятий вiн!»14

Люди, яким звiщається iстина, рiдко коли запитують: «Чи
це правда?», натомiсть: «Хто її вiдстоює?» Чимало людей оцi-
нюють iстину за кiлькiстю її прихильникiв, i це запитання
повторюється й досi: «Хiба хтось iз старших чи вчених мужiв
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або релiгiйних вождiв повiрив ?»14 Нинi люди ставляться до
справжнього благочестя не з бiльшою прихильнiстю, як за днiв
Христа. Вони так само наполегливо шукають земних благ, не-
хтуючи небесними скарбами. Тому чисельнiсть прихильникiв
iстини або їхня належнiсть до можновладцiв чи навiть релiгiй-
них керiвникiв не можуть бути аргументом проти iстини.

I знову священики i правителi почали складати плани аре-
шту Iсуса. Вони стверджували: залишаючись на волi, Вiн вiд-
верне народ вiд визнаних вождiв, тому єдиний шлях уникнути
цього — примусити Його негайно замовкнути. У самому розпа-
лi дискусiї їх несподiвано зупинив своїм запитанням Никодим:
«Чи судить наш Закон заздалегiдь людину, не вислухавши
спочатку її i не дiзнавшись, що вона робить?»15 У зiбраннi
запанувала тиша. Змiст слiв Никодима дiйшов до їхньої свiдо-
мостi. Вони не мали права осудити людину, не вислухавши її.
Але не тiльки з цiєї причини замовкли цi зарозумiлi правителi,
пильно придивляючись до того, хто насмiлився стати на захист
справедливостi. Вони були прикро враженi, що i в їхньому
середовищi знайшовся один, настiльки зачарований характе-
ром Iсуса, що наважився заступитися за Нього. Отямившись
вiд подиву, вони запитали у Никодима з рiзким сарказмом:
«А ти часом не з Галiлеї? Дослiди i побачиш, що пророк не
приходить з Галiлеї!»15

Однак протест Никодима призупинив засiдання ради. Ста-
рiйшини не могли виконати свого намiру й осудити Iсуса, не [437]
вислухавши Його. Зазнавши тимчасової поразки, «розiйшлися
всi по своїх домах... Iсус же пiшов на Оливну гору».16

Залишивши гамiр i сум’яття мiста, натовпи нетерплячого
народу та вiроломних рабинiв, Iсус пiшов у тишу оливкових
гаїв, де мiг залишитися на самотi з Богом. Але на свiтанку Вiн
повернувся до храму, i коли люди зiбралися навколо Нього,
знову почав навчати їх.

Але незабаром Його перервали. До Нього наблизилася гру-
па фарисеїв i книжникiв, котрi тягли iз собою перелякану жiнку.
Рiзкими брутальними виразами вони звинувачували її в по-
рушеннi сьомої Заповiдi. Пiдштовхнувши її до Iсуса, вони з
лицемiрною повагою сказали: «У законi Мойсей наказав нам
таких побивати камiнням. А Ти що на це скажеш?»17
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За удаваною повагою фарисеїв приховувався задум погу-
бити Його. Вони вхопилися за цю нагоду, щоб осудити Його,
мiркуючи: яким би не було Його рiшення, вони зможуть засу-
дити Його. Якщо Вiн звiльнить жiнку, то Його можна буде зви-
нуватити у зневажаннi Мойсеевого закону. А якщо оголосить
її гiдною смертi, то римляни висунуть Йому обвинувачення в
привласненнi влади Риму.

Якусь мить Iсус спостерiгав цю сцену: жiнка, котра тремтi-
ла вiд сорому, та похмурi сановники — без краплi людського
спiвчуття. Його чистий i непорочний дух обурився вiд поба-
ченого. Вiн добре знав, з якою метою цю справу представили
саме Йому. Вiн читав серця, знав характер та iсторiю життя
кожного з тих, хто стояв перед Ним. Цi так званi охоронцi
справедливостi самi пiдштовхнули свою жертву до грiха, щоб
поставити пастку для Iсуса. Не подаючи вигляду, що почув
їхнє запитання, Вiн нахилився i почав щось писати на пiску.

Занепокоєнi Його зволiканням та вiдвертою байдужiстю,
обвинувачi наблизилися, намагаючись привернути Його увагу
до цiєї справи. Але коли їхнi очi, пильно стежачи за Iсусом,
побачили те, що Вiн писав на землi, вони враз змiнилися на
обличчях. Перед ними були написанi їхнi таємнi грiхи. Люди,
якi спостерiгали за всiм цим, помiтили раптову змiну на їхнiх
обличчях i пiдiйшли ближче, аби подивитися, що ж викликало
такий сором i страх у фарисеїв та книжникiв.[438]

Всупереч своїм твердженням про повагу до Закону, цi ра-
бини, звинувачуючи жiнку, самi порушували його. Це був обо-
в’язок чоловiка — порушити справу проти жiнки, i обидва
винуватцi мали бути покаранi однаково. Дiї обвинувачiв бу-
ли повнiстю неправомiрними. Однак Iсус використав проти
них їхню ж зброю. Закон передбачав: у разi застосування кари
каменування свiдки цiєї справи повиннi були кинути камiнь
першими. Пiдвiвшись i спрямувавши Свiй погляд на обвинува-
чiв, Iсус сказав: «Хто з вас без грiха, нехай перший кине на неї
камiнь!»18 I знову, схилившись, писав на землi.

Таким чином Вiн не скасував Мойсеевого Закону i не зне-
важив римської влади. Обвинувачi зазнали поразки. Тепер,
коли з них були зiрванi шати удаваної святостi, вони стояли
винуватими й осудженими перед Безмежною Непорочнiстю.
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Вони тремтiли вiд страху, щоб їхнi таємнi грiхи не вiдкрилися
перед натовпом, тому один за одним з похиленими головами i
потупленими очима почали крадькома вiдходити, залишивши
свою жертву з милосердним Спасителем.

Iсус пiдвiвся i, дивлячись на жiнку, запитав: «Жiнко, де
вони [тi, що звинуватили тебе]? Нiхто тебе не осудив? Вона
вiдповiла: Нiхто, Господи... Сказав їй Iсус: Я тебе також не
засуджую. Iди й вiдтепер бiльше не грiши».19

Жiнка стояла перед Iсусом, зiщулившись вiд страху. Його
слова: «Хто з вас без грiха, нехай перший кине на неї камiнь»18

пролунали для неї смертним вироком. Вона не насмiлювалася
подивитися на Спасителя, а тiльки мовчки чекала вирiшення
своєї долi. З подивом нещасна зауважила, як її обвинувачi,
засоромленi та мовчазнi, iдуть геть. I тодi вона почула слова:
«Я тебе також не засуджую. Iди й вiдтепер бiльше не грiши».19

Її серце зворушилося i, впавши до нiг Iсуса, захлинаючись вiд
ридань, iз вдячнiстю та гiркими сльозами вона покаялась у
своїх грiхах.

Це стало для неї початком нового життя — життя чистоти i
миру, присвяченого служiнню Боговi. Урятувавши цю грiшну
душу, Iсус учинив бiльше чудо, нiж зцiлення найтяжчої тiлесної
недуги. Вiн зцiлив духовну хворобу, яка призводить до вiчної
смертi. Ця розкаяна жiнка стала однiєю з найвiрнiших Його
послiдовниць. Любов’ю i повним самопожертви посвяченням [439]
вона вiдповiла на Його вибачну милiсть.

Прощаючи жiнку та заохочуючи й до кращого життя, Iсус
вiдкрив красу Своєї досконалої праведностi. Не виправдовуючи
грiха та не применшуючи її вини, Вiн прагнув не осудити, а
спасти. Свiт ставився до цiєї пропащої жiнки з презирством i
глузуванням, але Iсус сказав їй слова втiхи i надiї. Безгрiшний
спiвчуває слабкостi грiшницi й простягає їй руку допомоги. У
той час, коли лицемiрнi фарисеї звинувачують, Iсус каже «Iди
й вiдтепер бiльше не грiши».19

Хто вiдвертає очi вiд грiшника, дозволяючи йому безпере-
шкодно прямувати дорогою загибелi, той не може бути послi-
довником Христа. Часто тi, хто готовий звинуватити й осудити
iнших, насправдi виявляються бiльш винними у своєму життi.
Люди ненавидять грiшника, проте люблять грiх. Христос же
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навпаки ненавидить грiх, але любить грiшника. Таким пови-
нен бути дух усiх Його послiдовникiв. Християнська любов
повiльна на докори, але швидко помiчає покаяння, завжди го-
това прощати, пiдбадьорювати, наставляти заблудного на шлях
святостi й утверджувати його на цьому шляху.[440]
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Роздiл 51. Свiтло життя

(На пiдставi Євангелiя вiд Йоана 8:12-59; 9)

«Знову промовляв до них Iсус, кажучи: Я — Свiтло для
свiту. Хто пiде за Мною, той не ходитиме в темрявi, але матиме
Свiтло життя».1

Христос проголосив цi слова у дворi храму, спецiально
призначеному для служiння пiд час свята кущiв. Посеред цього
двору стояли двi високi опори, що пiдтримували величезнi
свiтильники. Пiсля вечiрньої жертви запалювали всi лампи, якi
освiтлювали Єрусалим. Церемонiя здiйснювалася на згадку про
стовп свiтла, що провадив Iзраїля в пустелi, а також вказувала
на прихiд Месiї. Коли ввечерi засвiчувалися всi свiтильники,
двiр храму ставав мiсцем великої радостi. Сивочолi мужi, свя-
щеники храму та правителi — усi разом виконували святковi
танцi пiд музику i спiв левiтiв.

Освiтленням Єрусалима народ висловлював свою надiю
на прихiд Месiї, Котрий виллє Своє свiтло на Iзраїль. Але
для Iсуса ця подiя мала глибше значення. Як яскраве свiтло
ламп освiтлювало все навколо храму, так i Христос — Джерело
духовного свiтла — свiтить у темрявi свiту. Однак цей символ
не був досконалим. Велике свiтило, яке Вiн власною рукою
помiстив у небесах, бiльш точно символiзувало славу Його
мiсiї.

Настав ранок. Сонце щойно зiйшло над Оливною горою.
Його слiпучi променi падали на мармуровi палаци й виблиску-
вали на золотих стiнах храму, коли Iсус, указуючи на цю красу, [441]
сказав: «Я — Свiтло для свiту».1

Пiзнiше цi слова знайшли своє втiлення у такому натхнен-
ному висловi: «У Ньому було життя, — i життя було Свiтлом
людей. I Свiтло свiтить у темрявi, i темрява Його не огор-
нула... То було справжнє Свiтло, яке освiчує кожну людину,
що приходить у свiт».2 Значно пiзнiше, уже пiсля вознесiння
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Iсуса на Небеса, просвiчений Святим Духом апостол Петро
пригадав використаний Христом символ: «I ми маємо ще не-
порушне пророче слово. Ви добре робите, зважаючи на нього
як на свiтильник, що свiтить у темному мiсцi, — доки почне
розвиднятися i ранкова зоря засяє у ваших серцях».3

Свiтло завжди було символом присутностi Бога, коли Вiн
вiдкривався людям. На початку за словом Творця свiтло зася-
яло з темряви. Свiтло, приховане у стовпi хмарному вдень i
вогняному — вночi, провадило численнi воїнства Iзраїлю. Iз
надзвичайною величчю свiтло сяяло навколо Господа на горi
Сiнай. Свiтло спочивало над престолом благодатi у Святинi.
Свiтло наповнило Соломонiв храм пiд час його посвячення.
Свiтло сяяло над Вiфлеємськими пагорбами, коли ангели при-
несли вiстку спасiння пастухам, якi пильнували отари.

Бог є Свiтло, i словами «Я — Свiтло для свiту»1 Христос
заявив про Свою єднiсть з Богом та близькiсть з людською
сiм’єю. Це Вiн на початку сказав: «Нехай iз темряви засяє
свiтло!».4 Вiн є свiтлом сонця, мiсяця й зiрок. Вiн був духовним
Свiтлом, яке в символах, прообразах i пророцтвах сяяло над
Iзраїлем. Але свiтло було дане не тiльки єврейському народовi.
Як сонячнi променi проникають у найвiддаленiшi куточки
землi, так i свiтло Сонця Праведностi освiчує кожну душу.

«То було справжнє Свiтло, яке освiчує кожну людину, що
приходить у свiт».5 У цьому свiтi були великi вчителi, мужi ви-
сокого iнтелекту, прекраснi дослiдники, люди, вислови котрих
пробуджували думку й вiдкривали безмежнi широти пiзнання.
Цих людей шанують як вождiв i добродiйникiв людства. Але є
Той, Хто стоїть вище за них. «А тим, якi прийняли Його, дав
владу стати Божими дiтьми...», «Бога нiхто нiколи не бачив;[442]
але Єдинородний Син, Який у лонi Отця, — Вiн явив Його».6

Ми можемо простежити родовiд найвидатнiших учителiв свiту,
наскiльки це дозволяє зробити лiтопис. Але Свiтло було ранiше
за них. Як мiсяць i зiрки Сонячної системи вiддзеркалюють со-
нячне свiтло, так i вчення великих мислителiв свiту, якщо воно
iстинне, сяє променями Сонця Праведностi. Кожна дорогоцiнна
думка, кожний проблиск iнтелекту посилаються Свiтлом свiту.
У нашi днi ми багато чуємо про вищу освiту. Але справжню
вищу освiту дає Той, «в Якому захованi всi скарби премудростi
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й пiзнання».7 «У Ньому було життя, — i життя було Свiтлом
людей».8 «Хто йде вслiд за Мною, — сказав Iсус, — той не буде
ходити у темрявi, але матиме свiтло життя».1

Словами: «Я — Свiтло для свiту»1 — Iсус проголосив Се-
бе Месiєю. Колись старець Симеон у храмi, де тепер навчав
Христос, говорив про Нього як про «Свiтло вiдкриття для язи-
чникiв i славу Твого народу Iзраїлю».9 Так вiн застосував до
Iсуса пророцтво, про котре знав увесь Iзраїль. Через пророка
Iсаю Дух Святий проголосив: «Того мало, що ти слуга Мiй,
щоб вiдновити потомство Якова, щоб вернути врятованих Iзра-
їлю, але Я зроблю Тебе свiтлом народiв, щоб Моє спасiння
дiйшло до краю землi».10 Усi розумiли, що в цьому пророцтвi
йдеться про Месiю, i коли Iсус сказав: «Я — Свiтло для свiту»1,
народ не мiг не усвiдомити, що саме Вiн — обiтований Месiя.

Фарисеям та юдейським керiвникам цi слова видалися за-
розумiлими i самовпевненими. Щоб подiбна до них людина
висувала такi претензiї — цього вони не могли знести, тому
вимагали вiдповiдi на запитання: «Хто Ти?»11 Їм хотiлося, щоб
Вiн назвав Себе Христом. Його зовнiшнiсть i дiяльнiсть на-
стiльки суперечили сподiванням народу, що якби Вiн оголосив
Себе Месiєю, то, на думку Його пiдступних ворогiв, був би
вiдкинутий народом як самозванець.

Але на їхнє запитання: «Хто Ти ?» — Iсус вiдповiв: «Я вiд
початку Сущий, що й кажу вам».11 Його слова пiдтверджували-
ся i Його характером. Вiн був утiленням тих iстин, яких навчав.
«Вiд Себе нiчого не роблю, — продовжував Iсус, — а тiльки як
навчив Мене [Мiй] Отець, — те й говорю. Той, Хто послав Ме- [443]
не, є зi Мною; [Отець] не залишив Мене Самого, бо Я завжди
роблю те, що Йому до вподоби!»12 Iсус не намагався довести,
що Вiн — Месiя, а вказував на Свою єднiсть iз Богом. Якби
їхнi душi були вiдкритi для Божої любовi, то вони прийняли б
Iсуса.

Серед слухачiв Спасителя було багато таких, кого привела
до Нього вiра, i до них Вiн сказав: «Якщо ви будете перебувати
в Моєму словi, тодi справдi будете Моїми учнями. I пiзнаєте
iстину, а iстина вас вiльними зробить!»13

Цi слова образили фарисеїв. Забувши, що народ довгий час
перебуває пiд чужоземним ярмом, вони сердито закричали:
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«Ми є потомством Авраама i не були нi в кого й нiколи
невiльниками. То як же Ти кажеш, що станемо вiльними?»14

Iсус подивився на цих рабiв злоби, думки яких були зайнятi
помстою, i зi смутком у голосi вiдповiв: «Знову й знову запев-
няю вас, що кожний, хто чинить грiх, є невiльником грiха».14

Вони перебували в найстрашнiшому рабствi — у полонi злого
духа.

Кожна душа, котра не бажає вiддати себе Боговi, перебуває
пiд владою iншої сили i собi не належить. Вона може говорити
про волю, залишаючись насправдi найжалюгiднiшим рабом;
їй не дозволено бачити красу iстини, тому що її розум по-
неволений сатаною. У той час, як така людина тiшить себе
думкою, нiбито керується власним переконанням, насправдi
ж кориться волi князя темряви. Христос прийшов, щоб зняти
рабськi кайдани грiха з душi.

«Отож, якщо Син визволить вас, то справдi будете вiльнi».
«Бо Закон Духа, тобто життя в Христi Iсусi, визволив тебе вiд
закону грiха i смертi».15

У роботi викуплення немає примусу. Не застосовується
тут i зовнiшня сила. Пiд впливом Божого Духа людина вiльна
вибирати, кому служити. Змiна, яка вiдбувається внаслiдок
пiдкорення душi Христовi, є проявом свободи в найвищому
розумiннi слова. Вiдмова вiд грiха — це справа самої душi.
Звичайно, ми не можемо самi звiльнитися з-пiд влади сатани,
але якщо бажаємо бути вiльними вiд грiха, розумiючи свою
велику потребу i благаючи про силу згори, тодi зусилля нашої
душi зливаються з божественною силою Святого Духа i ми,
виконуючи власну волю, фактично виконуємо волю Божу.[444]

Однак свобода людини можлива лише за однiєї умови:
людина має стати єдиною з Христом. «Iстина вас вiльними
зробить», i тiєю Iстиною є Христос. Грiх може перемогти лише
через ослаблення розуму i знищення свободи душi. Пiдкорення
Боговi — це вiдновлення iстинної слави i гiдностi людини.
Божественний Закон, якому ми пiдкоряємося, — це «Закон
свободи».16

Фарисеї називали себе дiтьми Авраама, але Iсус наголосив,
що такi претензiї можуть стати дiйсними лише тодi, коли вони
чинитимуть дiла Авраама. Справжнi дiти Авраама житимуть
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так, як вiн, — життям послуху Боговi. У такому разi юдеї не
шукали б убити Того, Хто говорив їм iстину, отриману вiд
Бога. Змовляючись проти Христа, рабини аж нiяк не чинили
дiл Авраама. Тiлесне походження вiд Авраама не мало жодного
значення. Без духовного зв’язку з ним, не володiючи таким же
духом i не здiйснюючи таких самих вчинкiв, вони не могли
бути його дiтьми.

Цей принцип справедливий i щодо питань, якi довгий час
хвилювали християнський свiт, а саме питань апостольської
спадкоємностi. Спадкоємнiсть вiд Авраама засвiдчувалася не
iм’ям i родинними зв’язками, а подiбнiстю характеру. Так само
й апостольське наступництво грунтується не на простiй пе-
редачi церковної влади, а на духовнiй спорiдненостi. Життя,
натхнене духом апостолiв, вiра i слово iстини, котре вони не-
сли, — ось справжнiй доказ апостольської спадкоємностi. Саме
це робить людей спадкоємцями перших учителiв Євангелiя.

Iсус не заперечував, що юдеї були дiтьми Авраама. Вiн
сказав: «Ви робите дiла вашого батька!» Глузуючи, вони вiд-
повiли: «Ми народилися не вiд перелюбу; маємо одного Отця
— Бога!»17 Цi слова, як натяк на обставини Його народжен-
ня, були випадом проти Христа в присутностi тих, хто щойно
повiрив у Нього. Iсус не звернув уваги на цi низькi натяки, а
промовив: «Якби Бог був вашим Отцем, ви полюбили б Мене,
бо Я вiд Бога вийшов».18 Дiла цих людей свiдчили про їхню
спорiдненiсть з тим, хто був неправдомовцем i душогубом.
«Ви вiд вашого батька — диявола, — сказав Iсус, — i хочете
виконувати бажання вашого батька. Вiн був душогубом вiд [445]
самого початку i в iстинi не встояв, бо нема в ньому iстини...
А коли Я iстину кажу, — ви не вiрите Менi».19

Юдейськi керiвники не прийняли Iсуса, бо Вiн говорив
iстину i говорив упевнено. Iстина дратувала цих самоправед-
них людей. Iстина викривала їхнi помилки, осуджувала їхнi

вчення i звичаї, а тому була небажаною. Вони волiли краще
знехтувати iстиною, нiж упокоритися i визнати власнi помилки.
Вони не любили iстини i не бажали знати її, незважаючи на те,
що вона була iстиною.

«Хто з вас оскаржить Мене за грiх? А якщо Я iстину кажу,
то чому ви Менi не вiрите?»20 День у день протягом трьох ро-
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кiв Христовi вороги переслiдували Його, намагаючись знайти
хоча б одну «пляму» в характерi Спасителя. Сатана i всi його
сили зла намагалися перемогти Iсуса, але не знайшли в Ньому
нiчого, що давало б їм перевагу. Навiть демони були змушенi
визнати, що Вiн — «Святий Божий».21 Iсус жив за Законом
перед лицем Неба, безгрiшних свiтiв та грiшних людей. Перед
ангелами, людьми й бiсами Вiн мiг сказати незаперечнi слова,
котрi в iнших устах були б блюзнiрством: «Я завжди роблю те,
що Йому до вподоби!»22

Хоч юдеї не знайшли в Христi жодного грiха, однак не
прийняли Його. Цей факт доводив, що вони самi не мали
зв’язку з Богом. Вони не впiзнали Його голосу й у вiстцi
Його Сина. Керiвники нацiї думали, що осуджують Iсуса, але,
вiд- кидаючи Його, виголошували вирок собi. «Хто вiд Бога,
— сказав Iсус, — той слухає Божi слова; ви ж тому й не слухаєте,
що ви не вiд Бога!»23

Цей урок актуальний для всiх часiв. Людина, яка полюбляє
глузувати, критикувати i вишукувати суперечностi в Божому
Словi, думає, що цим виявляє незалежнiсть своєї думки i го-
строту розуму. Така особистiсть вважає себе суддею Бiблiї,
хоч насправдi судить саму себе. Вона показує, що не спромо-
жна оцiнити небеснi iстини, котрi вiдкривають вiчнiсть. Перед
величчю Божої праведностi її дух не вiдчуває благоговiння.
Людина зайнята другорядними питаннями, виявляючи цим
свою обмежену плотську природу i серце, яке швидко втра-
чає здатнiсть розумiти Бога. Той, чиє серце вiдгукнулося на
Божественний дотик, буде прагнути поглибити своє пiзнання[446]
Бога, очистити i пiднести свiй характер. Як квiтка повертається
за сонцем, аби його променi забарвили її красою, так i ду-
ша звертатиметься до Сонця Праведностi, щоб небесне свiтло
прикрасило її характер чеснотами Христа.

Iсус продовжував указувати на рiзку вiдмiннiсть мiж юде-
ями та Авраамом: «Авраам, ваш батько, радий був побачити
Мiй день, — i побачив, i зрадiв!»24

Авраам палко прагнув побачити обiтованого Спасителя.
Вiн заносив щирi молитви, благаючи про те, аби перед смертю
побачити Месiю. I вiн побачив Христа. Йому було дане свiтло
згори, i вiн визнав божественну природу Христа. Вiн бачив
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Його день i радiв. Йому було дано зрозумiти суть Божественної
Жертви за грiх на власному досвiдi, коли отримав повелiння:
«Вiзьми свого сина, свого одинака, якого любиш, Iсаака... i
принеси... його в цiлопалення».25 Авраам поклав на жертовник
обiтованого сина, в якому зосереджувалася вся його надiя. I
коли вiн, виконуючи Божу волю, стояв бiля жертовника з пiд-
несеним догори ножем, то почув iз неба голос: «Не простягай
своєї руки на хлопця, i нiчого йому не чини, бо тепер Я до-
вiдався, що ти боїшся Бога, i не пожалiв для Мене сина свого,
одинака свого».26 Авраам повинен був пройти через це суво-
ре випробування, щоб побачити Христа й усвiдомити велику
любов Бога до свiту — настiльки велику, що заради спасiння
людства вiд виродження Вiн вiддав Свого Єдинородного Сина
на найганебнiшу смерть.

Авраам засвоїв вiд Бога найбiльший урок, будь-коли ви-
кладений смертнiй людинi. Його молитва про те, щоб перед
смертю побачити Христа, була почута. Вiн побачив Христа,
побачив усе, що може споглядати смертна людина i при цьо-
му залишитися живою. Повнiстю вiддавшись Боговi, вiн змiг
зрозумiти дане йому видiння про Христа. Вiддавши Свого Єди-
нородного Сина задля спасiння грiшникiв од вiчної загибелi,
Бог принiс бiльшу i дивовижнiшу жертву, нiж це могла зробити
людина.

Досвiд Авраама дає вiдповiдь на запитання: «З чим менi пе-
ред Господом з’явитись, уклонитись перед Богом Всевишнiм?
Чи пiду перед Ним з цiлопаленням, з однорiчними телятами?
Чи будуть Господевi до вподоби тисячi баранiв, десятки тисяч [447]
потокiв оливи? Чи дам за свiй грiх свого первенця, — плiд
утроби моєї за грiх моєї душi?».27 Слова Авраама: «Бог подбає
про ягня Собi на цiлопалення, сину мiй»,28 а також те, що Бог
передбачив iншу жертву замiсть Iсака, свiдчать: жодна людина
не може викупити себе. Бог не визнає язичницької системи
жертвоприношення. Жоден батько нiколи не повинен прино-
сити сина чи дочку в жертву за грiх. Тiльки Син Божий мiг
понести на Собi грiх свiту.

Завдяки особистому неймовiрно важкому досвiду Авраам
мав змогу побачити жертовне служiння Спасителя. Але Iзраїль
не бажав зрозумiти того, що не вiдповiдало його гордому сер-
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цю. Слова Христа про Авраама не справили на Його слухачiв
глибокого враження. Фарисеї знайшли в них лише черговий
привiд для прискiпування. Вони спитали Iсуса з насмiшкою,
нiби божевiльного: «Ти не маєш ще й п’ятдесяти рокiв, а вже
бачив Авраама?» З урочистою гiднiстю Христос пiдкреслив:
«Знову й знову запевняю вас: перш нiж був Авраам — Я є!»29

Тиша запанувала над усiм зiбранням. Цей галiлейський
Учитель претендував на Боже Iм’я, проголошене Мойсеевi,
котре виражало суть вiчного буття. Вiн проголосив Себе Су-
щим — Тим Обiтованим Iзраїлевi, що «Його походження iз
давнiх-давен, з днiв вiковiчних».30

I знову священики закричали, звинувачуючи Iсуса в блю-
знiрствi. Його твердження, що Вiн — одне з Богом, породило
в них бажання убити Його; а через декiлька мiсяцiв вони не-
двозначно заявили: «Не за добрi дiла каменуємо Тебе, але за
богозневагу; i що Ти, будучи людиною, робиш Себе Богом!»31

Через те, що Вiн був Сином Божим i вiдверто заявляв про це,
вони задумали знищити Його. Тепер уже багато прибiчникiв
священикiв i рабинiв схопили камiння, щоб кинути в Нього.
«Iсус же скрився i вийшов з храму, пройшовши мiж ними,
пiшов далi».32

Свiтло сяяло в темрявi, i «темрява не обгорнула Його»?33

«А коли Вiн iшов, то побачив чоловiка, слiпого вiд народже-
ння. Його учнi запитали Його, кажучи: Учителю, хто згрiшив:
вiн чи батьки його, що слiпим народився? Iсус вiдповiв: нi вiн
не згрiшив, нi його батьки, але щоб виявилися на ньому Божi[448]
дiла... Сказавши це, Вiн плюнув на землю, зробив грязиво зi
слини й помазав ним очi слiпому, i сказав йому: пiди вмийся в
купальнi Силоам! — Силоам у перекладi означає „посланий“.
Отже, вiн пiшов, умився i прийшов зрячим».34

Юдеї вiрили, що грiх карається вже в цьому життi. Усяка
хвороба вважалася карою за якийсь грiх чи самого страждаль-
ця, чи його батькiв. I справдi, страждання є результатом по-
рушення Божого Закону, але ця iстина зазнала спотворення.
Сатана, автор грiха та всiх його наслiдкiв, переконав людину,
що хвороба i смерть походять вiд Бога як його свавiльна кара
за грiх. Тому людина, на долю якої випадало страждання або
якесь велике нещастя, несла подвiйний тягар, оскiльки її вва-
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жали великим грiшником. Таким чином торувався шлях для
вiдкинення Iсуса юдеями. Того, Хто «немочi нашi узяв i нашi
болi понiс», юдеї вважали, «нiби Бог Його покарав, i вони вiд
Нього своє обличчя вiдвернули».35

Бог застерiгав вiд такої хибної думки. Iсторiя з Йовом пока-
зала: страждання походять вiд сатани, а Бог по Своїй милостi
усуває їх. Але Iзраїль не зрозумiв цього. Юдеї, вiдкидаючи
Христа, повторювали ту ж саму помилку, за яку Бог докоряв
приятелям Йова.

Погляди юдеїв щодо зв’язку мiж грiхом та стражданнями
подiляли й учнi Христа. Виправляючи їхню помилку, Iсус не
дав пояснення причини хвороби незрячого чоловiка, а вказав
на результат. Через цю хворобу мали бути виявленi дiла Божi.
«Поки Я є у свiтi, — зазначив Вiн, — Я— Свiтло для свiту!»36

Тодi, помазавши очi незрячого, Вiн послав його вмитися у Си-
лоамськiй купальнi, i до нього повернувся зiр. У такий спосiб
Iсус на практицi дав вiдповiдь учням, як Вiн i завжди вiдпо-
вiдав на запитання, поставленi Йому iз цiкавостi. Вiд учнiв
не вимагалося дискутувати над питанням, хто згрiшив або не
згрiшив; вони повиннi були зрозумiти Божi силу i милiсть,
якi повернули зiр слiпому. Було очевидним, що цiлюща сила
мiстилася не в глинi i не в купальнi, до якої юнака послали
вмитися. Ця сила була в Христi.

Фарисеїв не могло не вразити таке зцiлення. Однак вони ще
бiльше зненавидiли Христа, бо чудо було здiйснене в суботу. [449]

Сусiди молодого чоловiка i тi, хто знав про його слiпоту, за-
питували: «Чи це не той, що сидiв i жебрав?»37 Вони дивилися
на нього скептично, адже пiсля прозрiння його обличчя змiни-
лося i просвiтлiло; вiн виглядав цiлком iншою людиною. Отож
це запитання було у всiх на устах. Однi говорили: «Це вiн»,
а iншi — «Подiбний до нього». Але той, котрий отримав таке
велике благословення, поклав край суперечкам словами: «Це
я». Потiм вiн розповiв їм про Iсуса i яким чином був зцiлений.
Люди питали: «Де Вiн?», а зцiлений вiдповiв: «Я не знаю...»

Тодi привели юнака на раду фарисеїв i знову спитали, як
вiн прозрiв. Той пояснював: «Грязиво поклав менi на очi, я
вмився i бачу». Деякi фарисеї тодi казали: «Ця Людина не є вiд
Бога, бо не дотримується суботи»?37 Вони сподiвалися пред-
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ставити Iсуса як грiшника, а не як Месiю. Вони не розумiли,
що незрячого зцiлив Той, Хто встановив суботу, а тому знав усi
вимоги щодо неї. Фарисеї, виставляючи себе дуже ревнивими
в дотриманнi суботи, у той же час задумали здiйснити вбив-
ство. Але чимало людей, почувши про здiйснене чудо, були
зворушенi i переконанi: Той, Хто вiдкрив очi незрячому, був
бiльшим за звичайну людину. У вiдповiдь на звинувачення,
що Iсус є грiшником, оскiльки не дотримується суботи, вони
зауважили: «Як може грiшна людина робити такi чудеса?»

Рабини знову звернулися до зцiленого: «Що ти скажеш
про Нього, оскiльки Вiн вiдкрив твої очi? Вiн же сказав: це
Пророк!» Тодi фарисеї почали наполягати, що цей чоловiк
не був слiпим, а значить i не прозрiв. Вони покликали його
батькiв i спитали їх: «Чи це ваш син, про якого ви кажете, що
народився слiпим ?»38

Перед ними стояв чоловiк, котрий стверджував, що був
незрячим вiд народження i нинi прозрiв, але фарисеї волiли
швидше зректися того, що самi бачили й чули, анiж визна-
ти свою помилку. Таким сильним було упередження, такою
спотвореною була праведнiсть фарисеїв.

У фарисеїв залишалася єдина надiя — залякати батькiв цьо-
го чоловiка. Вони з удаваною щирiстю спитали їх: «Як же вiн
тепер бачить?» Батьки боялися за себе, тому що було оголоше-
но: кожний, хто визнаватиме Iсуса Христом, буде «вiдлучений[450]
вiд синагоги»,39 тобто позбавлений права вiдвiдувати синаго-
гу протягом тридцяти днiв. У цей перiод не можна було анi
обрiзувати дитину, анi оплакувати померлого в домi винувато-
го. Таке покарання вважалося великим лихом, i якщо воно не
призводило до каяття, то наступне покарання було ще тяжчим.
Велике чудо, милосердно учинене для їхнього сина, переко-
нало батькiв у iстинi, однак вони вiдповiли: «Знаємо, що вiн
наш син i що народився слiпим, а чому тепер бачить, — не зна-
ємо, або хто вiдкрив йому очi, — ми не знаємо. Вiн дорослий,
його й запитайте; хай говорить сам за себе!»40 Таким чином
батьки переклали всю вiдповiдальнiсть на свого сина, бо не
наважилися визнати Христа.

Дилема, перед якою опинилися фарисеї, їхнi сумнiви й упе-
редження, їхнє невiр’я в чудо — усе це вiдкрило очi багатьом,
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особливо простим людям. Iсус не раз творив чудеса безпо-
середньо на вулицi, приносячи полегшення страждаючим. У
багатьох виникало запитання: чи може Бог творити такi великi
дiла через ошуканця, як називали Iсуса фарисеї? Суперечки
загострювалися.

Фарисеї зрозумiли, що вони самi розголосили про дiла Iсу-
са. Вони аж нiяк не могли заперечити чуда. Колишнiй незрячий
був сповнений радостi i вдячностi; вiн споглядав прекраснi
картини природи, насолоджувався красою землi й неба. Вiн
охоче розповiдав про свiй досвiд, а вони, намагаючись все-таки
змусити його замовчати, сказали: «Вiддай славу Боговi! Ми
знаємо, що Той Чоловiк грiшний!»41 Тобто не говори бiльше
нiкому, що «цей Чоловiк» дав тобi прозрiння. Це учинив Бог.

Зцiлений вiдповiв: «Чи Вiн грiшний, — я не знаю; одне
знаю, що я був слiпий, а тепер бачу!»

Тодi вони знову спитали його: «Що Вiн тобi зробив? Як вiд-
крив твої очi?»41 Своїм багатослiв’ям вони намагалися заплута-
ти його, щоб вiн повiрив, що обманувся. Сатана i його ангели
були на боцi фарисеїв, об’єднавши свої зусилля i хитрiсть з
людськими мiркуваннями, аби лише протидiяти впливовi Хри-
ста. Вони намагалися притупити переконання, яке з’явилося в
багатьох людей. Але ангели Божi також були тут, щоб змiцнити
зцiленого чоловiка. [451]

Фарисеї i гадки не мали, що змагаються не з цiєю простою
неосвiченою людиною. Вони не знали Того, з Ким провадили
боротьбу. Божественне свiтло осяяло душу зцiленого. I коли цi
лицемiри намагалися розчарувати його, Господь укрiпив його.
Той, хто ще недавно був незрячим, гостротою та влучнiстю
своїх вiдповiдей показав, що його неможливо впiймати в пастку.
Вiн вiдповiв: «Я вам уже сказав, та ви не вислухали. Що ще
хочете почути ? Чи й ви хочете стати Його учнями?» Вони
ж докорили йому й сказали: «Це ти Його учень, а ми — учнi
Мойсея. Ми знаємо, що з Мойсеєм говорив Бог, а Цього ми не
знаємо, звiдки Вiн!»42

Господь Iсус знав, через яке випробування проходив цей
молодий чоловiк, а тому надiлив його благодаттю i красномов-
нiстю, щоб вiн став свiдком Христа. Вiн вiдповiдав фарисеям
словами, котрi були гострим докором для них. Вони вважали
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себе тлумачами Писання, релiгiйними вождями нацiї, але тут
був Той, Хто творив чудеса, i вони перед усiма визнали, що не
знають анi джерела Його сили, анi Його характеру, анi того, на
що Вiн претендує. «Дивно, — вiдповiв їм чоловiк, — що ви не
знаєте, звiдки Вiн, а Вiн вiдкрив менi очi. Адже вiдомо, що грi-
шникiв Бог не слухає, але коли хто Бога шанує i чинить Його
волю, того Вiн слухає. Споконвiку нечувано, щоб хтось вiдкрив
очi тому, хто народився слiпим. Якби Вiн не був вiд Бога, то
не мiг би робити нiчого!»43 Юнак використав проти своїх му-
чителiв їхню ж зброю. Його логiцi не можна було заперечити.
Фарисеї, враженi його влучними рiшучими словами, замовкли.
На якусь мить запанувала тиша. Тодi насупленi священики i
рабини, пiдiбравши свiй одяг, аби не опоганитися вiд дотику
до зцiленого, обтрусили порох зi своїх нiг та накинулися на
нього iз звинуваченням: «Ти весь у грiхах народився, i ти ще
нас учиш?» I вигнали його геть.

Iсус почув, що сталося. Вiн знайшов його i запитав: «Чи
вiриш ти в Сина Людського?»44

Уперше колишнiй незрячий споглядав обличчя свого Зцiли-
теля. Перед синедрiоном вiн бачив лише своїх стривожених i
розгублених батькiв. Вiн дивився на похмурi обличчя рабинiв,
але тепер його погляд спочивав на сповненому любовi й миру[452]
обличчi Iсуса. Вiн уже визнав Його Представником божествен-
ної влади, i це обiйшлося йому досить дорого; i от тепер йому
було дане ще бiльше вiдкриття.

На запитання Спасителя: «Чи вiриш ти в Сина Людського?»
— прозрiлий вiдповiв запитанням: «А хто Вiн, Господи, щоб
я повiрив у Нього?» А Iсус сказав: «I ти Його бачиш, оце
Вiн говорить iз тобою».45 Чоловiк упав до нiг Спасителя i
поклонився Йому. Iсус подарував Йому не тiльки здатнiсть
бачити фiзично, а й дав духовне прозрiння. Христос вiдкрився
його душi, i вiн прийняв Його як Божого Посланця.

Неподалiк зiбралася група фарисеїв. Дивлячись на них,
Iсус подумав про те, як по-рiзному люди сприймають Його
слова й дiла. Вiн сказав: «На суд Я прийшов у цей свiт, щоб
слiпi бачили, а зрячi щоб стали слiпими!»46 Христос прийшов,
щоб вiдкрити очi слiпим i дати свiтло тим, що перебували в
темрявi. Вiн проголосив Себе Свiтлом для свiту, i вчинене чудо
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також свiдчило про Його мiсiю. Люди, котрi бачили Спасителя
пiд час Першого приходу, удостоїлися бути свiдками бiльш
повного виявлення Божественної присутностi, нiж будь-хто
ранiше. Пiзнання Бога було вiдкрите ще бiльш досконало. Але
саме це вiдкриття збiльшувало й вiдповiдальнiсть людей перед
судом; їхнiй характер випробовувався, вирiшувалася їхня доля.

Прояв Божественної сили, яка дала незрячому як приро-
дний, так i духовний зiр, занурив фарисеїв у ще бiльшу темряву.
Декотрi зi слухачiв Христа, вiдчуваючи, що Його слова стосу-
вались i їх, запитали: «Чи й ми слiпi?» Iсус вiдповiв: «Якби
ви були слiпi, то не мали б грiха, але ви кажете, що бачите,
тож грiх ваш залишається на вас».47 Якби Бог не дав вам змоги
бачити iстину, ваше незнання не викликало б жодного осуду.
«А тепер ви говорите: „Бачимо“». Ви вважаєте себе зрячими
i таким чином вiдкидаєте єдиний засiб для отримання зору.
Усiм, хто усвiдомлює свою потребу, Христос пропонує безме-
жну допомогу. Але фарисеї не усвiдомлювали жодної потреби,
вiдмовилися прийти до Христа i тому залишилися слiпими. I
в цьому вони були виннi самi. Iсус промовив: «Тож грiх ваш
залишається на вас». [453]
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Роздiл 52. Божественний Пастир

(На пiдставi Євангелiя вiд Йоана 10:1-30)

«Я — Пастир добрий! Пастир добрий кладе Свою душу за
овець». «Я — Пастир добрий. I Я знаю Своїх, i Мої знають
Мене; як знає Мене Отець, так i Я знаю Отця, i кладу Свою
душу за овець».1

Знову Iсус намагається знайти доступ до розуму Своїх слу-
хачiв, використовуючи знайомi для них приклади. Вiн порiвняв
вплив Святого Духа з холодною вiдсвiжливою водою, а Себе
представив як Свiтло, Джерело життя й радостi для природи
i людей. Тепер же за допомогою чудової картини пастушого
життя Вiн зображає Свiй зв’язок iз вiруючими. Для Його слуха-
чiв не iснувало бiльш знайомої iлюстрацiї, тому слова Христа
назавжди пов’язали образ пастиря з Його Iм’ям. Щоразу, коли
учнi бачили пастухiв зi своїми отарами, вони не могли не зга-
дати повчання Спасителя. У кожному вiрному пастиревi вони
бачили Христа, а в кожнiй слабкiй i безпораднiй овечцi — себе.

Цей же образ використав пророк Iсая, описуючи мiсiю Спа-
сителя такими словами: «На гору високу зiйди, благовiснику
Сiону! Пiднiми сильно голос, благовiснику Єрусалима! Пiднi-
ми голос, не лякайся! Скажи мiстам Юдеї: ось Бог ваш!.. Вiн
отару Свою буде пасти, як Пастир, рукою власною збере їх,
ягнят носитиме на грудях, дiйних лагiдно водитиме!».2 Давид
спiвав: «Господь — мiй Пастир: нiчого менi не бракуватиме».3 [455]
А через Єзекiїля Дух Святий проголосив:

«Я поставлю над ними єдиного пастиря, що пастиме їх»,
«заблудлу вiвцю вiдшукаю, а вiдлучену поверну; поранену
перев’яжу, а хвору змiцню». «Я зроблю з ними союз миру»,
«не будуть вони бiльше здобиччю народiв... вони житимуть
безпечно, i нiхто не буде їх лякати».4

Христос застосував цi пророцтва до Себе i показав рiзницю
мiж характером Своїм та керiвникiв Iзраїлю. Фарисеї щойно
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прогнали одного з кошари, бо вiн наважився свiдчити про
силу Христа. Вони вiдкинули душу, котру справжнiй Пастир
привертав до Себе. Цим керiвники Iзраїлю продемонстрували,
що не розумiють дорученої їм працi та не гiднi виявленого
довiр’я — бути пастирями отари. Тепер Iсус показав контраст
мiж ними i добрим Пастирем, указав на Себе як на справжньо-
го охоронця Господньої отари. Але спершу Вiн представляє
Себе, використовуючи iнший образ: «Хто не входить до овечої
кошари дверима, але перелазить в iншому мiсцi, той злодiй i
розбiйник; а хто входить дверима, той пастир овець».5 Фарисеї
не зрозумiли, що цi слова спрямованi проти них. Поки вони
роздумували над значенням цих слiв, Iсус сказав їм вiдверто:
«Я — дверi! Якщо хто Мною ввiйде, то буде спасенний; вiн
увiйде i вийде, i знайде пасовисько. Злодiй приходить тiльки
для того, щоб украсти, вбити i погубити. Я ж прийшов, щоб
ви мали життя i щоб над мiру мали».6

Христос — Дверi до Божої кошари. Цими дверима з най-
давнiших часiв входили всi Його дiти. В Iсусi, на Котрого
вказували прообрази, Котрий був завуальований у символах,
вiдкритий через пророкiв та об’явився у всiй повнотi в даних
Його учням повчаннях i вчинених для людських синiв чудесах,
вони бачать Агнця Божого, «що на Себе бере грiх свiту».7 I
через Нього вони входять до кошари Божої благодатi. Багато
хто з людей пропонував свiтовi iншi об’єкти для поклонiння;
винаходилися церемонiї та релiгiйнi системи, завдяки яким лю-
ди сподiвалися отримати виправдання та мир з Богом i таким
чином увiйти до Божої кошари. Але єдинi Дверi — Христос.
Тому всi, хто ставить на мiсце Христа щось iнше або намагає-
ться увiйти до кошари якимось iншим шляхом, — це злодiї i
розбiйники.[456]

Фарисеї не входили Дверима. Вони закрадалися до кошари
iншим шляхом — не через Христа — i не виконували працi
вiрного пастиря. Священики i старiйшини, книжники i фарисеї
знищували квiтучi пасовища i забруднювали джерела живої
води. Натхненне Слово так змальовує цих фальшивих пастирiв:
«Слабих не змiцнюєте, а хворої не лiкуєте, i пораненої не
перев’язуєте, вiдлученої не вертаєте, i заблудлої не шукаєте,
але пануєте над ними силою та жорстокiстю».8



Божественний Пастир 449

У всi часи фiлософи i вчителi пропонували свiтовi теорiї,
якi мали задовольняти потреби людської душi. Кожний язиче-
ський народ має своїх великих учителiв та релiгiйнi системи,
пропонує свої, вiдмiннi вiд Христа, засоби спасiння. Вони вiд-
вертають погляди людей вiд Отця та сповнюють їхнi серця
страхом перед Тим, Хто давав їм лише благословення. Мета
їхньої працi — позбавити Бога того, що належить Йому як
Творцевi й Викупителевi. Цi лжевчителi обкрадають i люди-
ну. Мiльйони людей заплуталися в тенетах фальшивої релiгiї,
поневоленi страхом i цiлковитою байдужiстю. Позбавленi на-
дiї, радостi й мети у цьому свiтi, вони працюють подiбно до
в’ючних тварин, не знаючи нiчого, крiм страху за своє майбу-
тнє. Тiльки Євангелiє Божественної благодатi може пiднести
душу. Роздуми про любов Бога, явлену в Його Синi, як нiщо
iнше, здатнi зворушити серце i розбудити сили душi. Христос
прийшов, щоб вiдновити в людинi Божий образ, тому, хто б не
вiдвертав людей вiд Христа, той вiддаляє їх вiд Джерела справ-
жнього удосконалення, позбавляє мети життя, надiї i слави.
Вiн — злодiй i розбiйник.

«А хто входить дверима, той пастир овець».5 Христос — i
Пастир, i Дверi. Вiн уходить Самим Собою — принiсши Себе
в Жертву, Вiн став Пастирем для овець. «Воротар вiдчиняє, i
вiвцi слухаються його голосу; i вiн кличе своїх овець по iменi
й виводить їх. Коли вiн усiх своїх овець веде, то йде перед
ними, а вiвцi йдуть за ним, бо знають його голос».9

З усiх тварин вiвця — найбiльш полохлива й безпорадна. У
країнах Сходу пастир невтомно i безперервно опiкується своєю
отарою. Як у давнину, так i тепер, небезпечно перебувати за
межами мiського муру. Розбiйники з кочових племен та хижi
звiрi, якi ховались у скелястих мiжгiр’ях, чатували на отару. [457]
Пастир пильнував своїх овечок, знаючи, що небезпека загрожує
i його життю. Якiв, котрий пас отари Лавана на пасовищах
Харану, так описував свою невтомну працю: «Бувало, що вдень
з’їдала мене спека, а вночi холод, i сон тiкав з очей моїх».10

А коли юний Давид пас отари свого батька, йому самому
доводилося вiдбивати здобич у лева чи ведмедя.

Коли пастир водить свою отару стрiмкими стежками, через
лiси i дикi ущелини до пасовищ на берегах рiк; коли на самотi
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ночами пильнує її в горах, охороняючи вiд грабiжникiв та
нiжно пiклуючись про хворих i немiчних, тодi його життя
зливається з життям отари. Сильна нiжна прихильнiсть єднає
його з отарою. I якою б численною вона не була, пастир знає
кожну вiвцю. Кожна з них має своє iм’я i вiдгукується на
поклик пастиря.

Як земний пастух знає своїх овець, так i божественний
Пастир знає Свою отару, розсiяну по всьому свiту. «А ви —
Мої вiвцi, вiвцi Мого пасовиська, а Я — Бог ваш, — говорить
Господь Бог». Iсус сказав: «Я покликав тебе твоїм iм’ям. Мiй
ти!», «Я записав тебе на долонях Своїх».11

Iсус знає кожного з нас особисто i спiвчуває нашим не-
мочам. Вiн пам’ятає усi iмена. Знає навiть наш дiм та iм’я
кожного його мешканця. Часом Вiн наказує Своїм слугам пiти
до певного мiста, на таку-то вулицю, до такого-то дому, щоб
знайти там одну з Його овечок.

Iсус настiльки добре знає кожну душу, нiби тiльки за неї
єдину Вiн помер. Страждання кожної душi зворушує Його
серце. Благання про допомогу досягає Його вух. Вiн прийшов,
щоб усiх людей пригорнути до Себе, i запрошує кожного: «Iди
за Мною!»;12 а Його Дух впливає на людськi серця, спонукаючи
навернутися до Нього. Однак багато людей вiдмовляються
прийти. Iсус пам’ятає i про таких. Але Вiн знає i тих, котрi
з радiстю приймають Його поклик i готовi довiритися Його
пастирськiй опiцi. Христос говорить: «Мого голосу слухають
вiвцi Мої, i знаю Я їх, i за Мною слiдом вони йдуть».13 Вiн
пiклується про кожну вiвцю зокрема, нiби, крiм неї, немає
бiльше нiкого на землi. «...I вiвцi слухаються його голосу; i
вiн кличе своїх овець по iменi й виводить їх».9 У країнах
Сходу пастир не жене своїх овець. Вiн не застосовує сили або[458]
залякування, але, йдучи попереду, кличе їх за собою. А вiвцi
знають його голос i слухаються його. Так само поводиться зi
Своїми вiвцями i Пастир — Спаситель. У Писаннi говориться:
«Ти провадив народ Свiй, немов ту отару, рукою Мойсея та
Аарона».14 Через пророка Iсус проголосив: «Я вiчною любов’ю
тебе полюбив, тому милiсть тобi виявляю!»15 Вiн нiкого не
примушує йти за Собою. Ось Його принцип: «Я притягав їх...
мотузками любовi».16
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Не страх перед покаранням i не сподiвання вiчної нагоро-
ди спонукують учнiв Христа iти за Ним. Вони споглядають
неперевершену любов Христа, явлену пiд час Його земної
мандрiвки, починаючи вiд Вiфлеємських ясел до Голгофського
хреста. Його погляд притягує, заспокоює i пiдкоряє душi. У
серцях тих, котрi дивляться на Христа, пробуджується любов.
Вони чують Його голос i йдуть за Ним.

Як пастух iде попереду овець i першим зустрiчає небезпеку
на шляху, так Iсус iде зi Своїм народом. «Коли вiн усiх своїх
овець веде, то йде перед ними».9 Шлях до Небес освячений
слiдами Спасителя. Цей шлях може бути стрiмким i небезпе-
чним, але Iсус уже подолав його; Його ноги витоптали гострi
колючки, аби полегшити нам дорогу. Усi тягарi, якi змушенi
нести ми, спершу понiс Вiн.

Хоча Христос вознiсся на Небеса, став перед Богом i роздi-
лив з Ним престол Всесвiту, Вiн залишився таким же спiвчу-
тливим до нас. Його нiжне, любляче серце i сьогоднi вiдкрите
для будь-якого людського горя. I нинi пробита на Голгофi ру-
ка простягнута, щоб ще ряснiше благословляти Свiй народ У
свiтi. «I вони не загинуть повiк, i нiхто їх не вихопить iз Моєї
руки».17 Душа, котра вiддає себе Христовi, дорожча в Його
очах за увесь свiт. Спаситель перенiс би муки Голгофи i задля
однiєї людини, щоб урятувати її для Свого Царства. Вiн нiколи
не покине душi, за яку помер. Христос охоронятиме їх доти,
доки вони самi не залишать Його.

У всiх наших випробовуваннях маємо вiрного Помiчника.
Вiн не залишить нас самотньо боротися зi спокусою, змагаю-
чись зi злом, iнакше нас розчавив би тягар смутку i горя. Хоча
сьогоднi Вiн невидимий для смертних, однак справжня вiра
може почути Його голос: «Не бiйся! Я з тобою», «...Живий. I [459]
був Я мертвий, i ось Я живий на вiки вiкiв»18 Я перенiс вашi
печалi; перейшов через вашу боротьбу, зустрiчався з вашими
спокусами. Я бачу вашi сльози, Я також плакав. Менi вiдомий
настiльки глибокий смуток, який людинi неможливо зрозумiти.
Отож не думайте, що ви самотнi й покинутi. Хоч вашi страж-
дання iнодi не зворушують жодного серця на Землi, дивiться
на Мене i живiть! «Бо зрушаться гори й горби захитаються,
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та милiсть Моя не вiдiйде вiд тебе i Заповiт Мого миру не
похитнеться, каже твiй милостивий Господь».19

Але як би пастух не турбувався про овець, однак своїх синiв
i дочок вiн любить сильнiше. Iсус — не лише наш Пастир, а й
наш «вiчний Отець». Вiн сказав; «Я знаю Своїх, i Мої знають
Мене; як знає Мене Отець, так i Я знаю Отця».20 Яке свiдчення!
Єдинородний Син сущий у лонi Отця — це Той, Кого Бог назвав
«Своїм товаришем».21 Єднiсть мiж Iсусом та вiчним Богом — це
зразок єдностi мiж Христом та Його дiтьми на Землi.

Оскiльки ми — дар Отця i нагорода за Його працю, Iсус
любить нас. Вiн любить нас як Своїх дiтей. Дорогий читачу,
Вiн любить i тебе! Саме Небо не може подарувати нам чогось
бiльшого i кращого. Тому — вiр!

Iсус пам’ятає про всi тi душi на Землi, котрi заблукали
через фальшивих пастирiв. Щодо тих, кого Вiн бажав зiбрати
як овець Свого пасовиська i хто був розсiяний мiж вовками,
Iсус сказав; «Я маю i iнших овець, якi не з цiєї кошари, тож
Менi треба i їх привести; вони почують Мiй голос, i буде одна
отара й один Пастир».22

«Саме тому любить Мене Отець, що Я кладу Свою душу,
щоб знову прийняти її».23 Це означає: Мiй Отець так полюбив
вас, що любить Мене ще сильнiше за те, що Я вiддав життя
задля вашого викуплення. Вiддаючи за вас Своє життя та
приймаючи на Себе вашi немочi i грiхи, Я зробився вашим
Заступником i Поручителем, а тому стаю ще дорожчим для
Отця.

«...Я кладу Свою душу, щоб знову прийняти її. Нiхто не
бере її вiд Мене, але Я Сам вiддаю її. Владу маю її вiддати,
i владу маю знову її прийняти; цю Заповiдь Я одержав вiд
Мого Отця».24 Як член людської родини Iсус був смертним,[460]
але як Бог Вiн був Джерелом життя для свiту. Спаситель мiг
протистати смертi та вiдмовитися пiдкоритися їй, але Вiн до-
бровiльно вiддав Своє життя, щоб явити життя i безсмертя. Вiн
понiс грiх свiту, прийняв його прокляття, вiддав Своє життя у
жертву, щоб люди не загинули назавжди. «Та Вiн нашi недуги
взяв на Себе, Вiн нiс на Собi нашi болi... Вiн був поранений за
нашi грiхи, за нашi провини Вiн мучений був. Кара на Ньому
була, i Його ранами ми вилiкуванi! Усi ми блудили, немов тi
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вiвцi, кожен ходив своєю дорогою; i на Нього Господь поклав
грiхи усiх нас».25 [461]

1Йоан.10:11; 14-15
2Iсаї 40:9-11
3Псал.23:1
4Єзек.34:23,16,25,28
5Йоан.10:1-2
6Йоан.10:9-10
7Йоан.1:29
8Єзек.34:4 ,
9Йоан. 10:3-4

10Бут.31:40
11Єзек.34:31; Iсаї 43:1; 49:16
12Матв.9:9
13Йоан.10:27
9Йоан.10:3-4

14Псал.77:21
15Єрем.31:3
16Осiї 11:4
9Йоан.10:3-4

17Йоан.10:28
18Об’явл.1:18
19Iсаї 54:10
20Йоан.10:14-15
213ах.13:7
22Йоан.10:16
23Йоан.10:17
24Йоан.10:17-18
25Iсаї 53:4-6



Роздiл 53. Остання подорож iз Галiлеї

(На пiдставi Євангелiя вiд Луки 9:51-56; 10:1-24)

У мiру того, як земне служiння Христа наближалося до
завершення, Вiн змiнив спосiб Своєї дiяльностi. Досi Iсус
намагався уникати розголосу та народного збудження. Вiн
вiдмовлявся вiд людських почестей, швидко переходив з мiсця
на мiсце, особливо коли захоплення народу було надмiрним.
Знову i знову Iсус наказував, щоб нiхто не проголошував Його
Христом.

Зокрема, пiд час свята кущiв подорож Iсуса до Єрусалима
була поспiшною i таємною. Коли брати спонукували Його
публiчно проголосити Себе Месiєю, Iсус вiдповiв: «Мiй час ще
не настав».1 Дорогою до Єрусалима Його нiхто не зауважив.
До мiста Вiн увiйшов непомiтно i без почестей народу.

Але зовсiм iншою була ця остання подорож. Через воро-
жiсть священикiв i рабинiв Спаситель на деякий час залишив
Єрусалим. Але тепер Вiн вирiшив повернутися, уже не хо-
ваючись вiд людей, довгою дорогою, сповiщаючи про Своє
прибуття, чого ранiше нiколи не робив. Вiн iшов туди, де на-
лежало принести велику Жертву, i до цiєї подiї треба було
привернути увагу народу.

«Як Мойсей пiдняв змiя в пустинi, так має бути пiднятий
Син Людський».2 Як у давнину погляди всiх iзраїльтян були
спрямованi на пiднятого змiя — символ їхнього зцiлення, так очi[462]
всiх людей повиннi бути зверненi на Христа, Жертва Котрого
принесла спасiння грiшному свiтовi.

Брати Iсуса мали фальшиве уявлення про дiяльнiсть Месiї й
не вiрили в Божественне призначення Iсуса, тому спонукували
Його прилюдно виступити на святi кущiв. Тепер же, керованi
таким самим духом, учнi Iсуса намагалися вiдмовити Його
вiд подорожi до Єрусалима. Вони пригадали Його слова про
те, що Його там чекає. Знаючи запеклу ненависть релiгiйних
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керiвникiв, вони хотiли перешкодити своєму Господевi йти
туди.

Христовi доводилося здiйснювати земний шлях усупереч
страховi, розчаруванню й невiр’ю Своїх улюблених учнiв, що
дуже Його засмучувало. Йому було важко провадити їх назу-
стрiч стражданням i вiдчаю, якi чекали на них у Єрусалимi. Та
й сатана був поруч, щоб пригнiчувати Сина Людського своїми
спокусами. Чому Вiн мусить тепер iти до Єрусалима на вiрну
смерть? Всюди Його оточували душi, бажаючi хлiба життя.
Звiдусiль прибували страждальцi, котрi чекали Його цiлющого
слова. Робота, яку мало здiйснити Євангелiє Його благодатi,
щойно розпочалася. Iсус був у розквiтi сил та змужнiння. Чому
б Йому не пiти на широкi поля свiту зi словами благодатi й до-
тиком цiлющої сили? Чому б Йому не вiдчути радiсть, несучи
свiтло й щастя тим мiльйонам заслiплених, зажурених людей?
Для чого доручати жнива Його таким немiчним у вiрi, таким
нетямущим i нерiшучим учням? Навiщо Йому помирати тепер,
залишаючи справу в її зародку? Ворог, який протистояв Хри-
стовi в пустелi, тепер атакував Його своїми лютими хитрими
спокусами. Якби Iсус хоч на мить поступився, хоч трiшечки
вiдхилився вiд поставленої мети, щоб урятувати Себе, тодi
воїнство сатани трiумфувало б, а людство загинуло б назавжди.

Але Iсус «вирiшив iти до Єрусалима».3 Єдиним законом
Його життя була воля Отця. Пiд час вiдвiдання храму в дитин-
ствi Вiн сказав Марiї: «Хiба ви не знали, що Менi треба бути
при справах Мого Отця?»4 У Канi, коли Марiя спонукувала
Його виявити чудодiйну силу, Вiн вiдповiв їй: «Ще не настав
Мiй час».5 Такими ж словами Iсус вiдповiв i Своїм братам,
коли вони наполягали, щоб Вiн iшов на свято. Однак у велико- [463]
му Божому Планi був визначений час Його жертви за людськi
грiхи, i ця година мала незабаром пробити. Вiн не ослабне i
не завагається. Отже, Його кроки були спрямованi до Єруса-
лима, де вороги вже давно чатували на Його життя; тепер Вiн
був готовий вiддати його. Вiн твердо вирiшив пройти через
переслiдування, зречення, вiдкинення, осудження i смерть.

«I Вiн послав вiсникiв перед Собою. I вийшовши, вони при-
були до самарянського села»6 Але люди вiдмовилися прийняти
Його, бо Вiн прямував до Єрусалима. Вони вважали, що Хри-



456 Христос — надiя свiту

стос вiддає перевагу юдеям, яких вони люто ненавидiли. Якби
Вiн прийшов вiдновити храм i поклонiння на горi Геразим,
самаряни з радiстю прийняли б Його, але оскiльки Вiн iшов до
Єрусалима, то вони не виявили Йому гостинностi. Самаряни
не усвiдомлювали, що зачиняють свої дверi перед найкращим
небесним Даром. Iсус звертався до людей, щоб вони прийняли
Його. Фактично Вiн просив у них милостi, щоб вони дозволили
наблизитися до них i дарувати їм щедрi благословення. Кожну
виявлену до Нього милiсть Вiн винагороджував ще бiльшим
дорогоцiнним даром. Але через свої упередження i фанатизм
самаряни втратили призначенi для них благословення.

Якiв та Йоан, посланi Христом, були дуже розгнiванi тим,
що їхнiй Господь зазнав такої образи. Їх обурило грубе пово-
дження з Iсусом з боку самарян, котрих Вiн ушанував Своєю
присутнiстю. Нещодавно учнi були з Ним на горi Переображе-
ння i бачили, як Його прославив Бог i вшанували Мойсей та
Iлля. Тому виявлену самарянами зневагу, на думку посланцiв,
не можна залишити без суворого покарання.

Якiв та Йоан повернулися до Христа i переказали Йому
слова людей, наголосивши, що вони навiть вiдмовили Йому в
ночiвлi. Учнi вважали, що Iсуса дуже скривдили, i, зауваживши
вдалинi гору Кармел, на якiй Iлля знищив фальшивих пророкiв,
вони сказали: «Хочеш, ми скажемо, щоб вогонь зiйшов з неба i
знищив їх [так, як зробив Iлля]?»7 Але яким же було здивування
учнiв, коли побачили, що своїми словами засмутили Iсуса.
Однак ще бiльше їх здивував почутий докiр: «Не знаєте, якого
ви духа; бо Людський Син прийшов не губити людськi душi, а[464]
спасати їх»8 I Вiн вирушив до iншого селища.

Христос нiколи не примушував людей приймати Його. Тiль-
ки сатана та керованi його духом люди намагаються силувати
сумлiння. Прикидаючись ревнителями праведностi, люди, ко-
трi стали спiльниками злих ангелiв, завдають страждань своїм
ближнiм, щоб навернути до своєї релiгiї. Але Христос завжди
виявляє милосердя, завжди намагається перемагати любов’ю.
Вiн не бажає, щоб людина служила двом панам, i не приймає
часткового служiння. Вiн прагне добровiльного служiння сер-
ця, спонукуваного любов’ю. Якщо ми намагаємося поранити i
винищити тих, хто не цiнує нашої працi або не подiляє наших
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поглядiв, то це найпереконливiшим чином свiдчить, що нами
опанував дух сатани.

Кожна людська iстота, її тiло, душа i дух є власнiстю Бога.
Христос помер, щоб викупити всiх. Нiхто не може бiльше
образити Бога, нiж люди, котрi через релiгiйний фанатизм
завдають страждань викупленим кров’ю Спасителя.

«Вийшовши звiдти, Вiн приходить на територiю Юдеї, що
на другому боцi Йордану. Збирається знову до Нього натовп, i
Вiн, за звичаєм, знову їх навчає».9

Останнi мiсяцi Свого служiння Христос провiв переважно
у Переї — юдейськiй провiнцiї, розташованiй «на другому боцi
Йордану». Тут навколо Нього збиралися натовпи людей, як i
на початку Його дiяльностi в Галiлеї. Тут Господь повторив
бiльшу частину Свого виголошеного ранiше вчення.

Як колись Iсус посилав на мiсiонерську роботу дванадця-
тьох учнiв, так тепер «призначив Господь iнших сiмдесят i
послав їх по два поперед Себе до кожного мiста й мiсцевостi,
куди Сам мав iти».10 Протягом деякого часу цi учнi перебували
з Ним, готуючись до своєї дiяльностi. Коли дванадцять учнiв
були посланi на перше самостiйне служiння, решта супрово-
джували Iсуса в Його подорожi по Галiлеї. Таким чином, вони
мали перевагу близько спiлкуватися з Ним та отримувати осо-
бистi повчання. Тепер ця, значно бiльша, група учнiв повинна
була розпочати свою самостiйну працю.

Настанови, данi сiмдесятьом учням, спiвпадали з тими,
якi ранiше отримали дванадцять, за винятком заборони два-
надцятьом вiдвiдувати язичеськi або самарянськi мiста. Хоча [465]
самаряни вiдкинули Христа, проте Його любов до них не змi-
нилася. Коли сiмдесят учнiв пiшли проповiдувати в Його iм’я,
вони передусiм вiдвiдали мiста Самарiї.

Особисте вiдвiдання Спасителем Самарiї, похвала для мило-
сердного самарянина, радiсть прокаженого самарянина, котрий
один iз десятьох зцiлених повернувся подякувати Христовi,
— усе це мало велике значення для Його учнiв. Ця наука гли-
боко запала в їхнi серця. У даних перед Своїм вознесiнням
дорученнях Iсус згадав Самарiю разом з Єрусалимом та Юде-
єю як мiсця, де насамперед учнi повиннi були проповiдувати
Євангелiє. Учення Христа пiдготувало їх для виконання цього
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доручення. Коли в iм’я свого Вчителя вони пiшли до Самарiї,
то знайшли там людей, готових прийняти їх. Самаряни чули
про похвалу та милосердя Христа щодо їхнього народу. Во-
ни усвiдомили: незважаючи на їхнє грубе поводження з Ним,
Господь ставився до них лише з любов’ю, i це полонило їхнi
серця. Пiсля вознесiння Христа самаряни з радiстю прийня-
ли посланцiв Спасителя, i учнi зiбрали дорогоцiнний урожай
серед тих, котрi були колись їхнiми найлютiшими ворогами.
«Вiн очеретини надломленої не доламає i льону тлiючого не
погасить; оповiстить ретельно правду», «I на Його iм’я будуть
надiятися народи!».11

Посилаючи сiмдесятьох, Iсус заповiдав їм, як i ранiше два-
надцятьом, не нав’язувати себе тим, хто не бажатиме прийняти
їх: «А коли в якесь мiсто прийдете i вас не приймуть, — сказав
Вiн, — вийдiть на вулицю його та й скажiть: навiть порох, що
припав нам до нiг iз вашого мiста, струшуємо. Але знайте:
наблизилося [до вас] Боже Царство!»12 Вони повиннi були чи-
нити так не iз почуття обурення або ураженої гiдностi, але щоб
показати, як небезпечно вiдкидати Господню вiстку, виголоше-
ну через Його посланцiв. Вiдкинути слуг Господа — значить
вiдкинути Самого Христа.

«Кажу вам, — додав Iсус, — що жителям Содома того дня
буде легше, нiж мiсту тому».13 Потiм Його думки звернулися до
галiлейських мiст, де пройшла бiльша частина Його служiння.
З почуттям глибокого смутку Вiн вигукнув: «Горе тобi, Хора-[466]
зине, горе тобi, Витсаїдо: бо якби в Тирi й Сидонi вiдбулися
чудеса, що сталися у вас, вони вже давно покаялися б, сидячи
у волосяницi та в попелi. Однак Тиру й Сидону на судi буде
легше, нiж вам... А ти, Капернауме, хiба до неба пiднесешся?
До пекла зiйдеш!»14

Цим торговим мiстам навколо Галiлейського моря Небе-
са подарували найдорогоцiннiшi благословення. День у день
Князь життя переходив ними. Божа слава, яку бажали бачи-
ти пророки й царi, осявала натовпи людей, котрi ходили за
Спасителем. Однак вони вiдкинули небесний дар.

З показною передбачливiстю рабини застерiгали народ не
приймати вчення цього нового Вчителя, бо Його iдеї й дiла
суперечили настановам отцiв. Замiсть того, щоб самим нама-
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гатися зрозумiти Боже Слово, люди довiрилися книжникам i
фарисеям. Народ не вiддавав слави Боговi, натомiсть ушанову-
вав священикiв i старiйшин; вiдкинувши iстину, дотримувався
власних традицiй. Чимало людей були враженi i майже переко-
нанi вченням Христа, однак вони не чинили згiдно зi своїми
переконаннями i не стали Його послiдовниками. Сатана спо-
кушував людей доти, доки свiтло не почало видаватися їм
темрявою. Таким чином багато людей вiдкинули iстину, яка
могла врятувати душу.

Вiрний Свiдок говорить: «Ось Я стою пiд дверима i сту-
каю».15 Кожна пересторога, докiр i нагадування в Божому Словi
чи з уст Його посланцiв — це стук до дверей серця. Це голос
Iсуса, Який просить дозволу ввiйти. З кожним знехтуваним сту-
ком бажання вiдчинити дверi серця слабшає. Якщо ми сьогоднi
iгноруємо вплив Святого Духа, то завтра вiн буде слабшим.
Серце стає менш чутливим, i, на своє лихо, людина перестає
усвiдомлювати короткочаснiсть життя i безмежнiсть вiчностi.
На останньому судi ми будемо засудженi не за нашi помилки,
а за нехтування посланою Небом можливiстю пiзнати iстину.

Подiбно до апостолiв, сiмдесят учнiв отримали надприроднi
здiбностi як печатку своєї мiсiї. Закiнчивши доручену працю,
вони повернулися з радiстю, говорячи: «Господи, навiть бiси
коряться нам через Твоє iм’я! А Вiн сказав їм: бачив Я сатану,
що, наче блискавка, з неба впав»16 [467]

Перед Iсусом постали картини минулого i майбутнього.
Вiн бачив, як на початку Люцифер був скинутий з Небес.
Вiн споглядав майбутнi сцени Своєї агонiї, коли перед усiма
свiтами виявиться справжнiй характер давнього ошуканця. Ось
Вiн уже чує Свiй вигук: «Звершилося»,17 який проголосить, що
грiшне людство навiки викуплене i Небеса назавжди захищенi
вiд звинувачень, омани й претензiй сатани.

По той бiк Голгофського хреста з його стражданнями i гань-
бою Iсус бачив останнiй великий день, коли князь пiднебесних
духiв буде знищений на землi, спотворенiй внаслiдок грiха. Вiн
бачив, що зло буде назавжди викорiнене i Божий мир запанує
на Небi й на Землi.

Вiдтепер послiдовники Христа повиннi дивитися на сатану
як на переможеного ворога. На хрестi Iсус мав здобути пере-
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могу для них, i Вiн бажав, щоб цю перемогу вони прийняли як
власну. «Ось дав Я вам владу наступати на змiїв i скорпiонiв,
на всю ворожу силу — i нiщо вам не пошкодить».18

Безмежна сила Святого Духа — це захист для кожної розкая-
ної душi. Христос не дозволить жодному з тих, хто з покаянням
i вiрою просить Його захисту, опинитися пiд владою ворога.
Спаситель завжди поруч iз тими, хто переживає спокуси i ви-
пробовування. З Ним неможливi поразки, втрати, невдачi; ми
все можемо в Iсусi, Котрий змiцнює нас. Коли приходять спо-
куси i випробування, не намагаймося вирiшити всi проблеми,
а споглядаймо Iсуса — нашого Помiчника.

Деякi християни надто багато думають i говорять про силу
сатани. Вони розмiрковують про свого ворога, згадують його
в молитвах, говорять про нього — i в їхнiй уявi вiн стає усе
бiльшим i бiльшим. Сатана i справдi сильна iстота, але — слава
Боговi! — ми маємо могутнього Спасителя, Котрий скинув
лукавого з Небес. Сатана задоволений, коли ми перебiльшуємо
його силу. Але чому б нам не говорити про Iсуса? Чому б не
звеличувати Його силу i любов?

Райдуга обiтницi, яка оточує небесний престол, — це вiчне
свiдчення того, що «так Бог полюбив свiт, що дав [Свого] Єди-
нородного Сина, щоб кожний, хто вiрить у Нього, не загинув,
але мав життя вiчне».19 Ця веселка свiдчить Всесвiтовi, що
Бог нiколи не залишить Свого народу в боротьбi зi злом. Вона[468]
запевняє: сила i захист забезпеченi нам доти, доки стоятиме
Небесний престол.

Iсус додав: «Одначе не радiйте з того, що вам пiдкоряються
духи, але радiйте, що iмена вашi записанi на небесах!»20

Не тiштеся, що володiєте силою, аби не втратити залежно-
стi вiд Бога. Стережiться самовпевненостi, щоб ви не почали
дiяти власними силами, замiсть покладатися на дух i силу ва-
шого Господа. Наше «я» завжди готове привласнити собi честь,
якщо ми досягаємо бодай найменшого успiху в нашiй роботi.
Тодi воно улещене й звеличене, i оточуючi не вiдчувають, що
Бог — усе i в усьому. Апостол Павло пiдкреслює: «Коли я
немiчний, — тодi сильний».21 Коли ми усвiдомлюємо власну
слабкiсть, тодi навчаємося покладатися на силу згори. Нiщо не
може так сильно опанувати серце, як постiйне вiдчуття вла-
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сної вiдповiдальностi перед Богом. Нiщо не в змозi так повно
впливати на нашi найпотаємнiшi спонукання, як усвiдомлення
вибачної любовi Христа. Ми повиннi прийти до спiлкування з
Богом — i тодi сповнимося Його Святим Духом, Котрий зро-
бить нас здатними спiлкуватися з ближнiми. Тодi тiштеся, що
через Христа ви з’єднанi з Богом та членами небесної сiм’ї.
Якщо ви будете дивитися вгору, то постiйно вiдчуватимете
людськi слабкостi. Чим менше ви плекатимете власне «я», тим
яснiше i повнiше будете розумiти велич свого Спасителя. Чим
тiснiше ви з’єднаєтесь iз Джерелом свiтла i сили, тим бiльше
свiтло зiллється на вас, тим бiльше отримаєте сили для Божої
справи. Радiйте, що ви — одне з Богом, одне з Христом та всiєю
небесною родиною.

Коли сiмдесят учнiв слухали Христа, Святий Дух закарбо-
вував у їхнiй свiдомостi справжнiй змiст Його слiв, записуючи
iстину на скрижалях серця. Хоч учнiв оточував натовп людей,
вони були нiби сам на сам iз Богом.

Зауваживши, що учнi усвiдомлюють урочистiсть моменту,
«[Iсус] звеселився Святим Духом i сказав: прославляю Тебе,
Отче, Господи Неба й Землi, бо приховав Ти це вiд премудрих
та розумних i вiдкрив це немовлятам. Так, Отче, бо так було
Тобi до вподоби! [Звернувшись до учнiв, Вiн сказав]: Усе пе-
редав Менi Мiй Отець; i нiхто не знає, Хто Син, один тiльки [469]
Отець; i Хто Отець, — один тiльки Син, — i кому Син захоче
вiдкрити».22

Видатнi люди свiту цього, так званi великi i мудрi, з усi-
єю їхньою хваленою мудрiстю, не могли зрозумiти характеру
Христа. Вони оцiнювали Його за зовнiшнiм виглядом, за при-
ниженiстю становища серед людей. Але рибалкам i митникам
було дано побачити Невидимого. Навiть учнi не могли зро-
зумiти всього, що бажав вiдкрити їм Iсус. Але час вiд часу,
коли вони пiдкорялися силi Святого Духа, їхнiй розум просвi-
тлювався. Вони усвiдомлювали, що могутнiй Бог у людськiй
подобi перебуває серед них. Хоча великi й мудрi не мали цього
пiзнання, воно було вiдкрите простим людям, i це тiшило Iсуса.
Часто, коли Вiн пояснював Старозавiтнi Писання, наводячи
тексти про Себе i Свою викупну дiяльнiсть, учнi, пробудже-
нi Святим Духом, пiдносилися до небесної атмосфери. Тодi
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виголошенi пророками духовнi iстини вони розумiли яснiше
за самих пророкiв. Пiсля цього учнi читали Писання Старого
Завiту не як доктрини книжникiв i фарисеїв, не як вислови
давнiх мудрецiв, а як нове вiдкриття вiд Бога. Вони споглядали
Того, «Якого свiт прийняти не може, бо не бачить Його та не
знає Його; а ви ж знаєте Його, бо Вiн перебуває з вами i буде в
вас».23

Бiльш досконале розумiння iстини можливе лише тодi, ко-
ли зберiгатимемо серце чутливим i покiрним Духовi Христа.
Душа має бути очищена вiд марнославства й пихи, звiльне-
на вiд усього, що володiло нею. Там має панувати Христос.
Людська наука надто обмежена, аби пiзнати викуплення. План
спасiння такий всеосяжний, що фiлософiя не здатна пояснити
його. Вiн завжди залишатиметься таємницею навiть для най-
проникливiшого людського розуму. Науку спасiння неможливо
пояснити, але її можна пiзнати на досвiдi. Тiльки той, хто усвi-
домлює власну грiховнiсть, зможе розпiзнати безмежну красу
Спасителя.

Повiльно подорожуючи з Галiлеї до Єрусалима, Христос у
всiй повнотi виголошував iстину. Люди жадiбно слухали Його
слова. У Переї, як i в Галiлеї, люди були менш фанатичнi, нiж
у Юдеї, тому Його повчання знайшли вiдгук у їхнiх серцях.[470]

У цi останнi мiсяцi Свого служiння Христос розповiв ба-
гато притч. Священики i рабини переслiдували Його з дедалi
бiльшою ненавистю, тому Свої застереження для них Вiн по-
давав у формi символiв. Вони не могли не розумiти Його, i
все ж не знаходили в Його словах нiчого, що дало б пiдставу
для звинувачення проти Нього. У притчi про фарисея i ми-
тника самовпевнена молитва фарисея: «Боже, дякую Тобi, що
я не такий, як iншi люди», рiзко контрастувала з покаянною
молитвою митника: «Боже, будь милосердний до мене, грiшно-
го».24 Таким чином Христос докоряв юдеям за лицемiрство. У
символах безплiдної смокiвницi та великої званої вечерi Вiн
провiщав сумну долю, яка невдовзi мала спiткати непокаяний
народ. Хто зухвало вiдкидав запрошення на Євангельську го-
стину, тi почули Його пересторогу: «Кажу вам, що жодний з
тих, ранiше запрошених мужiв, не скуштує Моєї вечерi»25
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Учнi отримали вельми цiнне повчання. Притчi про напо-
легливу вдовицю та приятеля, котрий опiвночi просив хлiба,
надавали нової сили Його закликовi: «Просiть — i дасться вам;
шукайте — i знайдете; стукайте — i вiдчинять вам»26 Часто
хитку вiру учнiв пiдтримували слова Христа: «Хiба Бог не
захистить вибраних Своїх, що кличуть до Нього день i нiч?
Чи буде Вiн зволiкати щодо них? Кажу вам: Вiн оборонить їх
негайно!».27

Христос повторив прекрасну притчу про загублену вiвцю.
Вiн поглибив повчання цiєї притчi, розповiвши про загубле-
ну срiбну драхму та блудного сина. Тодi учнi ще не могли
зрозумiти всiєї сили цих повчань. Але пiсля злиття на них
Святого Духа, коли вони побачили жниво серед язичникiв i
стали свiдками заздрощiв та гнiву юдеїв, тодi краще зрозумiли
змiст притчi про блудного сина i радiсних слiв Христа: «Треба
таки веселитися i радiти, бо цей брат твiй був мертвий — i
ожив, пропадав — i знайшовся!».28 А коли учнi в iм’я свого
Господа вийшли на проповiдь i обличчям до обличчя зустрi-
лися з лихослiв’ям, бiднiстю та переслiдуваннями, тодi часто
знаходили для себе пiдбадьорення, повторюючи сказанi Ним в
отiй останнiй подорожi слова: «Не бiйся, мале стадо, бо упо-
добав ваш Отець дати вам Царство. Продайте вашi маєтки, [471]
роздайте милостиню, зробiть собi гаманцi, що не старiються,
— невичерпний скарб на небесах, де злодiй не пiдкрадається,
де мiль не точить, бо де є скарб ваш, там буде й ваше серце».29 [472]

1Йоан.7:6
2Йоан.3:14
3Луки 9:51
4Луки 2:49
5Йоан.2:4
6Луки 9:52
7Луки 9:54
8Луки 9:55
9Марк.10:1

10Луки 10:1
11Iсаї 42:3, Матв.12:21
12Луки 10:10-11
13Луки 10:12
14Луки 10:13-15
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15Об’явл.3:20
16Луки 10:17-18
17Йоан.19:30
18Луки 10:19
19Йоан.3:16
20Луки 10:20
212Кор.12:10
22Луки 10:21-22
23Йоан.14:17
24Луки 18:11,13
25Луки 14:24
26Луки 11:9
27Луки 18:7-8
28Луки 15:24,32
29Луки 12:32-34



Роздiл 54. Милосердний самарянин

(На пiдставi Євангелiя вiд Луки 10:25-37)

У притчi про милосердного самарянина Христос розкриває
змiст iстинної релiгiї. Вiн показує, що її суть полягає не в
системi доктрин чи обрядiв, а в здiйсненнi вчинкiв любовi, у
щирiй турботi про iнших, у справжнiй добротi.

Одного разу, коли Христос навчав людей, «один законник
пiдвiвся i сказав, випробовуючи Його: Учителю, що маю зро-
бити, аби осягнути вiчне життя?»1 Великий натовп людей,
затамувавши подих, чекав на вiдповiдь. Священики i рабини
сподiвалися, що запитанням цього законника пiймають Христа
на словi. Але Спаситель не став сперечатися. Вiн звернувся
за вiдповiддю до самого законника. «Вiн же сказав йому: що
в Законi написано? Як читаєш?» Юдеї звинувачували Iсуса в
нехтуваннi даним на Сiнаї Законом, але Господь зробив справу
спасiння залежною вiд дотримання Божих Заповiдей.

Учитель Закону сказав: «Люби Господа Бога свого всiм
серцем своїм, i всiєю душею своєю, i всiєю силою своєю, i
всiєю думкою своєю, i ближнього свого, як самого себе». Iсус
пiдтримав його: «Правильно ти вiдповiв. Роби це, i будеш
жити».2

Цей законник не був задоволений анi становищем фарисеїв,
анi їхнiм ученням. Вiн дослiджував Писання з бажанням зрозу-
мiти їхнє значення. Його справдi цiкавило це питання, а тому [473]
вiн щиро запитував: «Що менi робити?»1 У своїй вiдповiдi про
вимоги Закону вiн поминув численнi церемонiальнi й обрядовi
постанови. Законник вважав їх без- вартiсними, а тому виклав
лише тi два великих принципи, якi є основою Закону i пророкiв.
Схвалена Христом вiдповiдь надавала перевагу Спасителевi
перед рабинами. Вони не могли засудити Його за те, що Вiн
пiдтвердив сказане законовчителем.

465
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«Роби це — i житимеш»,2 — сказав Iсус. Вiн вважав За-
кон єдиним Божественним цiлим i Своєю вiдповiддю показав:
неможливо виконувати одну Заповiдь i водночас порушувати
iншу, бо в основi Заповiдей лежить один загальний принцип.
Доля людини залежить вiд виконання усього Закону. Найвища
любов до Бога та неупереджена любов до ближнього — ось
принципи, якими необхiдно керуватися в життi.

Отже, законник визнав себе порушником Закону. Вiн пе-
реконався в цьому пiд впливом випробувальних слiв Христа.
Претендуючи на розумiння праведностi Закону, вiн не жив нею,
не виявляв любовi до ближнього. Йому необхiдно було покая-
тися, натомiсть вiн почав виправдовуватися. Замiсть визнати
iстину законник намагався показати, як важко дотримуватися
Заповiдей. Вiн сподiвався таким чином вiдвести звинувачення
вiд себе i виправдатися перед людьми. Слова Спасителя свiдчи-
ли: запитання законника зайве, оскiльки вiн сам мiг вiдповiсти
на нього. Тодi законник поставив ще одне запитання: «А хто є
моїм ближнiм?»3

Серед юдеїв це запитання викликало нескiнченнi супере-
чки. Вони не мали жодного сумнiву щодо язичникiв i самарян,
якi вважалися чужинцями та ворогами. Але де проходить межа
мiж одноплемiнниками, мiж представниками рiзних соцiальних
верств? Кого священики i старiйшини мали вважати своїми
ближнiми? Усе їхнє життя було суцiльним обрядом очищення.
Контакт iз неосвiченим натовпом, на їхню думку, мiг осквер-
нити їх, а очищення вiд цього вимагало б виснажливих зусиль.
Хiба вони могли вважати цих «нечистих» своїми ближнiми?

I знову Iсус уникнув полемiки. Вiн не став викривати фа-
натизму тих, хто бажав осудити Його, але простими словами[474]
змалював перед Своїми слухачами картину безмежної небе-
сної любовi, яка зворушила кожне серце i змусила законника
визнати iстину.

Єдиний спосiб розiгнати темряву — це прийняти свiтло.
Найкращий засiб боротьби з оманою — запропонувати iстину.
Лише вiдкриття Божої любовi виявляє потворнiсть i грiховнiсть
егоїстичного серця.

«Один чоловiк, — сказав Iсус, — iшов з Єрусалима в Єрихон
i попав у руки розбiйникiв, котрi його пограбували, завдали
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йому ран i вiдiйшли, залишивши його ледь живим. Проходив
випадково один священик тiєю дорогою i, побачивши його,
обминув; так само i левiт, прийшовши на те мiсце, поглянув
— i обминув».4 Це була не вигадана iсторiя, а вiдома Його
сучасникам бувальщина. Священик i левiт, якi пройшли повз
страждальця, перебували серед слухачiв Христа.

Iдучи з Єрусалима до Єрихона, подорожнiй мусив пере-
ходити Юдейською пустелею. Дорога пролягала через дикi
скелястi мiжгiр’я, у яких ховалися розбiйники i де нерiдко
траплялися випадки насильства. Саме тут на подорожнього
напали розбiйники. У нього забрали все цiнне, а його само-
го — побитого, пораненого, напiвживого — кинули на узбiччя.
У цей час дорогою iшов священик, але вiн лише глянув на
пораненого — i проминув його. Потiм з’явився левiт. Зацiка-
вившись пригодою, вiн зупинився i подивився на страждальця,
добре усвiдомлюючи, що треба робити. Але це був неприємний
обов’язок; вiн навiть пошкодував, що пiшов цiєю дорогою i
побачив нещасного. Левiт переконав себе, що ця справа його
не стосується.

Обидва мужi були священнослужителями i вважали себе
тлумачами Писань. Вони належали до особливого класу ви-
браних — Божих представникiв серед людей — i повиннi були
«спiвчувати необiзнаним i тим, що заблудилися»,5 вiдобража-
ти Божу любов до людського роду i приводити iнших до цiєї
великої любовi. Вони були покликанi до такої ж працi, яку вико-
нував Христос: «Дух Господнiй на Менi, бо Вiн помазав Мене
благовiстити убогим, послав Мене [зцiляти розбитих серцем],
проповiдувати полоненим визволення, слiпим — прозрiння, i
пригноблених вiдпустити на волю».6 [475]

Небеснi ангели, бачачи скорботи Божої сiм’ї на Землi, готовi
допомагати людям, полегшуючи долю пригноблених.

За Божим Провидiнням священик i левiт опинилися саме на
тiй дорозi, де страждав поранений чоловiк, щоб звернути увагу
на його потребу, змилуватися i допомогти. Небеса спостерiгали,
чи серця цих людей вiдгукнуться спiвчуттям на людське горе.

Це ж Спаситель був Тим, Хто навчав євреїв у пустелi. Iз
хмарного й вогненного стовпа Вiн навчав їх зовсiм iнших iстин,
анiж тепер проповiдували людям священики та книжники. Ми-
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лосерднi приписи Закону поширювалися навiть на найслабших
тварин, якi не можуть висловити власних потреб i страждань.
Мойсей колись повчав синiв iзраїльських: «Коли натрапиш на
вола свого ворога або осла його, що заблудив, то мусиш заве-
сти його до нього. Коли побачиш осла свого ненависника, що
лежить пiд тягарем, гляди не покидай його, а поможи йому пiд-
нести його».7 Але розповiдаючи про пораненого розбiйниками
чоловiка, Iсус фактично говорив про брата, який потрапив у
бiду. Йому треба було б спiвчувати набагато бiльше, нiж в’ю-
чнiй тваринi! Бо через Мойсея сказано, що їхнiй Господь Бог
— «Бог великий, могутнiй i страшний... Вiн чинить суд сиротi
та вдовi i любить приходька». Тому «...i ти будеш любити його,
як самого себе...»8

Йов свiдчив про себе: «Чужинець на вулицi не ночував,
— я дверi свої вiдчиняв подорожньому».9 Коли два ангели в
людськiй подобi прийшли до Содома, Лот уклонився їм до
землi i сказав: «Ось, панове мої, зайдiть до дому вашого раба
i переночуйте».10 Хоча священики i левiти добре знали всi цi
повчання, однак вони не застосовували їх у практичному життi.
Вихованi в дусi нацiонального фанатизму, вони стали егоїсти-
чними, обмеженими, недоступними. Дивлячись на пораненого
чоловiка, вони не могли визначити: з їхнього вiн народу чи нi.
Вирiшивши, що це, напевно, самарянин, вони так i не надали
йому допомоги.

Однак у змальованому Христом учинку священика та левiта
законовчитель не побачив нiчого, що суперечило б його тлу-
маченню Закону. Тодi йому було запропоноване продовження
сюжету.[476]

Один самарянин, подорожуючи, дiйшов до того мiсця, де
лежав потерпiлий. Побачивши його, вiн змилосердився i не
став запитувати себе, хто цей незнайомець: юдей чи язичник.
Самарянин добре знав: якщо б на мiсцi нещасного опинився
вiн, то юдей з презирством плюнув би йому в лице i пiшов геть.
Але самарянин не вагався. Вiн не думав, що, затримуючись
тут, наражається на небезпеку вiд розбiйникiв. Для нього було
достатньо, що перед ним лежав потерпiлий, котрий потребував
допомоги. Вiн зняв iз себе верхнiй одяг, щоб накрити поране-
ного. Оливу й вино, припасенi в дорогу, самарянин використав
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для лiкування i пiдкрiплення потерпiлого. Пiсля цього вiн по-
садив нещасного на свого осла i повiльним розмiреним кроком,
так, щоб не завдати пораненому зайвого болю, — рушив у до-
рогу. Самарянин привiз його до готелю i цiлу нiч з великим
спiвчуттям пiклувався про нього. Уранцi, коли незнайомцевi
стало краще, самарянин вирiшив продовжити свою подорож.
Але спершу вiн доручив пораненого опiцi власника готелю.
Заплативши господаревi за послуги, вiн залишив ще деяку суму
для хворого, але не задовольнився цим i на випадок непере-
дбачених витрат пообiцяв: «Подбай про нього, а якщо бiльше
витратиш, то вiддам тобi, коли повертатимуся».11

Закiнчивши розповiдь, Iсус уважно подивився на законника
i, нiби читаючи його думки, запитав: «Кого з цих трьох —
на твою думку — ти вважаєш ближнiм того, який попався
розбiйникам ?».12

Навiть i тепер законник не бажав вимовити слово «самаря-
нин», тому вiдповiв: «Того, що змилосердився над ним!». Iсус
же сказав йому: «Iди i ти чини так само».13

Так запитання: «Хто є моїм ближнiм?» отримало вiчну
вiдповiдь. Iсус показав, що наш ближнiй — це не тiльки той, хто
належить до нашої Церкви чи вiросповiдання. Тут не беруться
до уваги анi раса, анi колiр шкiри чи класова належнiсть. Наш
ближнiй — це будь-яка людина, котра потребує нашої допомоги.
Нашим ближнiм є кожна поранена i знiвечена ворогом душа.
Усi люди — нашi ближнi, оскiльки вони є власнiстю Бога.

У притчi про милосердного самарянина Iсус зобразив Себе
та Свою мiсiю. Сатана обманув, поранив, обiкрав i зруйнував [477]
людину, залишивши її на загибель, але Спаситель змилосер-
дився над безпорадним людством: Вiн залишив Свою славу,
щоб прийти нам на допомогу. Вiн знайшов нас, коли ми були
при смертi, та опiкувався нами. Господь зцiлив нашi рани. Вiн
покрив нас одягом Своєї праведностi. Вiн подарував нам без-
печний притулок, Сам подбав про всi нашi потреби. Iсус помер
задля нашого викуплення. Вказуючи на власний приклад, Вiн
говорить усiм Своїм послiдовникам: «Заповiдаю вам, щоб ви
любили один одного», «Як Я полюбив вас, щоб i ви любили
так один одного».14
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Законник запитав Iсуса: «Що маю зробити?». I Вiн, визна-
ючи любов до Бога i людини змiстом праведностi, вiдповiв:
«Роби це — i житимеш». Самарянин, пiдкоряючись спонуканню
доброго, люблячого серця, став виконавцем Закону. Христос
запропонував законниковi: «Iди i ти чини так само!»13 Учинкiв,
а не слiв чекає Бог вiд Своїх дiтей. «Хто каже, що в Ньому
перебуває, той має жити так само, як жив Вiн».15

I сьогоднi це повчання не менш важливе для свiту, нiж
коли його виголосив Iсус. Егоїзм i холодний формалiзм майже
загасили вогонь любовi, розвiяли привабливiсть християнських
рис характеру. Чимало з тих, хто визнає iм’я Христа, забувають,
що християни повиннi гiдно представляти свого Спасителя. Як
би ми себе не називали, але доки не будемо дiйсно жертвувати
собою задля добра iнших у сiм’ї, серед сусiдiв, у Церквi, одним
словом, усюди, доти ми не є християнами.

Христос пов’язав Своє життя з iнтересами людства i закли-
кає нас об’єднатися з Ним в iм’я спасiння людства. «Даром
отримали — даром давайте».16 Грiх — це найбiльше зло, i наш
обов’язок — виявляти милiсть до грiшника й допомагати йому.
Чимало людей помиляються в життi й вiдчувають сором за
свою необачнiсть. Вони потребують слiв пiдбадьорення. Усвi-
домлюючи власнi помилки, декотрi впадають у вiдчай. Ми не
повиннi залишатися байдужими до таких. Якщо ви християни,
не минайте людей, тримаючись подалi вiд тих, кому найбiльше
потрiбна ваша допомога. Коли бачите людське горе, викликане
хворобою чи грiхом, нiколи не кажiть: «Це не моя справа».[478]

«Ви, духовнi, виправляйте такого духом лагiдностi».17 Вi-
рою i молитвою протистаньте силi ворога. Говорiть слова вiри i
пiдбадьорення, якi будуть цiлющим бальзамом для засмученої
пораненої душi. Багато, вельми багато людей ослабли i втра-
тили мужнiсть у великiй життєвiй битвi. Одне доброзичливе,
схвальне слово змiцнило б їх для перемоги. Нiколи не про-
ходьте повз страждаючу душу, не потiшивши її тiєю вiдрадою,
якою Бог утiшив нас.

Лише таке життя є виконанням принципу Закону, прин-
ципу, викладеного в притчi про милосердного самарянина i
виявленого в життi Iсуса. Його характер вiдкриває справжнє
значення Закону i показує, що значить любити ближнього, як
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самого себе. I коли Божi дiти виявляють милосердя, добро-
ту й любов до всiх людей, цим вони свiдчать про характер
небесних постанов, про те, що «Господнiй закон досконалий,
— вiн змiцнює душу»18 I навпаки, кожний, хто не виявляє цiєї
любовi, порушує Закон, навiть якщо своїми устами звеличує
його. Бо дух наших стосункiв з ближнiми виявляє дух нашого
ставлення до Бога. Любов до Бога в серцi — це єдине джерело
любовi до людей.

«Якщо хто скаже: я люблю Бога! — але ненавидить свого
брата, той неправдомовець. Бо хто не любить свого брата,
якого бачить, то як може вiн любити Бога, Якого не бачить?»
«Улюбленi... Коли любимо одне одного, то в нас перебуває Бог
i Його любов у нас — досконала».19 [479]

[480]1Луки 10:25
2Луки 10:27-28
1Луки 10:25
2Луки 10:27-28
3Луки 10:29
4Луки 10:30-32
5Євр.5:2
6Луки 4:18
7Вих.23:4-5
8Втор. 10:17-19; Левiт 19:34
9Йов 31:32

10Бут.19:2
11Луки 10:35
12Луки 10:36
13Луки 10:37
14Йоан.15:17, 13:34
13Луки 10:37
151Йоан.2:6
16Матв.10:8
17Гал.6:1
18Псал.19:8
191Йоан.4:20,12



Роздiл 55. «Боже Царство не прийде помiтно...»

(На пiдставi Євангелiя вiд Луки 17:20-22)

До Iсуса пiдiйшли декотрi фарисеї iз запитанням: «Коли
прийде Царство Боже»1 Минуло понад три роки, вiдколи Йоан
Хреститель проголосив вiстку, яка, подiбно до трубного звуку,
пронеслася по країнi: «Наблизилося Царство Небесне».2 Однак
досi фарисеї не бачили жодного доказу заснування Царства.
Тi, хто покинув Йоана i на кожному кроцi протидiяв Iсусовi,
поступово поширювали думку, що Його мiсiя також даремна.

Iсус вiдповiв: «Боже Царство не прийде помiтно, i не ска-
жуть: ось тут воно, або там! Бо Царство Боже всерединi вас!»3

Царство Боже починається у серцi. Не треба шукати якогось
особливого прояву земної сили, котра б вiдзначила його наста-
ння.

«Настануть днi, коли забажаєте побачити один iз днiв Люд-
ського Сина, — та не побачите...»4 Христос цим хотiв сказати:
оскiльки Моє служiння не супроводжується свiтською пишнi-
стю, вам загрожує небезпека не побачити слави Моєї мiсiї.
Ви навiть не уявляєте собi, наскiльки велика перевага мати
у своєму середовищi Того, Хто. хоч i зодягнутий у людське
єство, але є Життям i Свiтлом для свiту. Настануть днi, коли ви,
оглядаючись у минуле, будете жалкувати за невикористаними[481]
можливостями, якими нехтуєте тепер, коли ходите i розмовляє-
те з Божим Сином.

Через егоїзм i прихильнiсть до земного навiть учнi Iсуса не
могли правильно зрозумiти духовної слави, яку Вiн хотiв їм вiд-
крити. Тiльки пiсля вознесiння Христа до Отця i злиття Святого
Духа на вiруючих учнi збагнули характер i мiсiю Спасителя.
Отримавши хрещення Духом, вони почали усвiдомлювати, що
перебували в присутностi Господа слави. Пригадуючи слова
Христа, вони вiдкривали свiй розум для осягання пророцтв i
розумiння чудес, якi Вiн творив. Перед ними пройшли чудеса
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Його життя, i вони сприймали все так, нiби прокинулися зi сну.
Учнi переконалися, що «Слово стало тiлом, i перебувало мiж
нами, i ми побачили славу Його, — славу як Єдинородного вiд
Отця, повного благодатi й iстини».5 Апостоли зрозумiли, що
Христос справдi прийшов вiд Бога в грiшний свiт, аби спасти
пропащих синiв i дочок Адама. Пiсля цього вони, як нiколи
ранiше, усвiдомили власну нiкчемнiсть. Коли Iсус вознiсся на
Небо, вони не втомлювалися розповiдати людям про Його сло-
ва i вчинки. Iстини, якi учнi спочатку так слабо розумiли, тепер
постали перед ними в новому свiтлi. Вони знову вiдкрили для
себе Писання.

Дослiджуючи пророцтва, котрi свiдчили про Христа, i спiл-
куючись з Божеством, вони навчалися вiд Того, Хто вознiсся на
Небеса, щоб закiнчити почату на землi роботу. Вони усвiдомлю-
вали, що в Ньому перебувають усi знання, i без Божественної
допомоги їх не може збагнути жодна земна iстота. Тепер вони
особливо потребували допомоги Того, про Кого провiщали ца-
рi, пророки i праведнi мужi давнини. Враженi, вони читали й
перечитували пророчi оповiдi про Його характер та дiяльнiсть.
Як же неясно вони колись розумiли пророчi Писання, як тяжко
сприймали вiчнi iстини, котрi свiдчили про Христа! Спостерi-
гаючи смирення Iсуса пiд час Його перебування серед людей,
вони не розумiли таємницi втiлення i подвiйного характеру
Його природи. Їхнiм очам не дано було побачити i людському
розумовi пiзнати Божество в людському тiлi. Але просвiченi
Святим Духом, як же вони бажали знову побачити Його i по-
сидiти бiля Його нiг! Як би вони хотiли прийти до Iсуса, щоб
Вiн пояснив їм тексти Писань! Як уважно вони слухали б Його [482]
слова! Що мав на думцi Iсус, коли говорив: «Ще багато чого
Я маю сказати вам, але тепер ви не можете знести».6 Як же
тепер вони бажали все знати! Учнi жалкували, що їхня вiра
була такою слабкою, а думки — такими далекими вiд мети,
через що вони так часто помилялися в розумiннi дiйсностi.

Бог послав вiсника, котрий мав звiстити про Прихiд Христа.
Цей вiсник мав звернути увагу юдейського народу й усього
свiту на Його мiсiю, щоб люди приготувалися прийняти Його.
Дивовижна Особистiсть, про Яку провiщав Йоан, понад трид-
цять рокiв перебувала серед них, а вони по-справжньому так i
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не пiзнали Його — Божого Посланця. Докори сумлiння мучили
учнiв, що вони дозволили недовiрi впливати на їхнi думки i
затьмарювати розум. Серед мороку грiшного свiту засяяло Свi-
тло, а вони так i не могли збагнути, звiдки виходять цi променi.
Тепер вони запитували себе, чому поводилися так, що Христос
змушений був докоряти їм. Вони пригадували свої розмови з
Ним i вигукували: «Як ми могли допустити, щоб земнi iдеї й
опiр священикiв та рабинiв бентежили наш розум ? Через це
ми не зрозумiли, що серед нас був бiльший за Мойсея, i навчав
нас мудрiший за Соломона! Якими глухими були нашi вуха!
Яким слабким було наше розумiння!»

Хома, наприклад, не хотiв вiрити, доки не доторкнувся до
рани, завданої Iсусовi римським воїном. Петро зрiкся Iсуса,
коли Той був вiдкинутий i принижений. Усi цi гнiтючi спога-
ди яскраво спливали в їхнiй уявi. Учнi перебували з Iсусом,
але не знали Господа i не цiнували Його присутностi. Як же
були зворушенi їхнi серця всiма цими спогадами, коли вони
усвiдомили своє невiр’я!

Коли священики та юдейська знать об’єдналися проти апо-
столiв, коли їх ставили перед суддями i вкидали до в’язницi,
цi послiдовники Христа радiли, «що за Iм’я Господа [Iсуса]
удостоїлися прийняти зневагу».7 Вони тiшилися, бо мали змогу
засвiдчити перед людьми й ангелами, що визнають славу Хри-
ста i готовi прямувати за Ним, навiть якщо доведеться втратити
все.

Сьогоднi, як i за днiв апостолiв, без просвiтлення Святим
Духом людська природа не здатна зрозумiти славу Христа.[483]
Закоханi у свiт i схильнi до компромiсiв християни не можуть
гiдно оцiнити iстину i дiяльнiсть Бога. Послiдовники Христа
не обирають легких дорiг чи шляхiв свiтської слави, вони не
пристосовуються до свiту. Християни в перших лавах тих, хто
йде дорогою тяжкої працi, приниження i зневаги, борючись
«з началами, з владами, зi свiтовими правителями темряви
цього [вiку], з пiднебесними духами злоби».8 Тепер, як i за
часiв Христа, Його послiдовникiв не розумiють, зневажають i
переслiдують священики й фарисеї нашого часу.

Боже Царство не приходить помiтно. Євангелiє Божої бла-
годатi i дух самозречення не узгоджуються з духом свiту.
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Цi два принципи непримиреннi. «Адже душевна людина
не приймає того, що вiд Божого Духа, бо для неї це безумство
й вона не може цього зрозумiти, тому що це дослiджується
духовно».9

Але i в сучасному релiгiйному свiтi є чимало людей, якi
вважають, що їхня дiяльнiсть спрямована на заснування Хри-
стового Царства, яке вони собi уявляють як звичайну державу.
Вони бажали б бачити свого Господа володарем земних царств,
правителем у їхнiх палацах i дворах, законодавчих зборах,
судових палатах i на площах. Вони сподiваються, що Вiн пра-
витиме вiдповiдно до законiв, установлених людською владою.
Оскiльки ж Христос фiзично на Землi вiдсутнiй, то вони готовi
прийняти на себе Його обов’язки та запроваджувати закони
Його Царства.

Заснування саме такого царства прагнули юдеї за днiв Хри-
ста. Вони прийняли б Iсуса, якби Вiн намагався встановити
свiтське правлiння i втiлював у життя те, що вони вважали
Божими законами, а їх самих зробив тлумачами Його волi та
представниками Його влади. Але Вiн сказав: «Царство Моє не
вiд цього свiту».10 Вiн не прагнув земного престолу.

Юдейськi правителi за часiв Христа були користолюбними
i деспотичними. На кожному кроцi зустрiчалися кричущi зло-
вживання, здирство, нетерпимiсть i жорстокiсть. Однак Спаси-
тель не закликав до громадянських реформ. Iсус не критикував
суспiльних зловживань i не осуджував гнобителiв народу. Вiн
не втручався у справи влади, у правлiння можновладцiв цього
свiту. Подаючи нам приклад, Вiн тримався осторонь земної [484]
влади. I не тому, що був байдужий до страждань народу, а тому,
що духовне зцiлення людей не залежало вiд людських засобiв.
Щоб мати успiх, потрiбно лiкувати кожну людину зокрема,
необхiдно вiдродити серце.

Царство Христа встановлюється не рiшеннями судiв, собо-
рiв, законодавчих зiбрань i не завдяки заступництву можновлад-
цiв: воно приходить через дiю Святого Духа, через засвоєння
природи Христа людським єством. «А тим, якi прийняли Його,
дав владу стати Божими дiтьми, — тим, якi вiрять у Його iм’я.
Вони не народилися нi вiд кровi, нi через тiлесне бажання, нi
через бажання чоловiка, але народилися вiд Бога».11 Це єдина
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сила, котра може пiднести людство. А завдання людей полягає
у виконаннi цiєї справи — проповiдувати i жити згiдно з Божим
Словом.

Коли апостол Павло почав свою працю в Коринтi — гу-
стонаселеному, багатому, розбещеному мiстi, заплямованому
незлiченними язичницькими пороками, вiн наголосив: «...Бо
я вважав за правильне не знати серед вас нiчого, крiм Iсуса
Христа, i то розп’ятого».12 Коли вiн пiзнiше писав до коринтян,
котрi колись були зiпсутi найогиднiшими грiхами, то мiг сказа-
ти: «...Але ви обмилися, ви освятилися, ви виправдалися iм’ям
Господа Iсуса Христа i Духом нашого Бога», «Завжди дякую
моєму Боговi за вас i за благодать Божу, дану вам у Христi
Iсусi».13

Сьогоднi, як i за днiв Христа, справа Божого Царства зале-
жить не вiд тих людей, котрi шукають визнання i пiдтримки
земних правителiв або людських законiв, а вiд тих, хто в iм’я
Христа звiщає людям духовнi iстини. Сприймаючи їх, ви мо-
жете пережити досвiд апостола Павла: «Я розп’ятий разом з
Христом. I живу вже не я, а Христос живе в менi».14 Тодi ви, як
i Павло, працюватимете для добра людей. Вiн зазначав: «Отже,
ми — посли вiд iменi Христа, i тому наче Сам Бог просить
через нас. Вiд Iменi Христа благаємо: примирiться з Богом!».15[485]

[486] 1Луки 17:20
2Матв.3:2
3Луки 17:20-21
4Луки 17:22
5Йоан.1:14
6Йоан.16:12
7Дiї 5:41
8Ефес.6:12
91Кор.2:14

10Йоан.18:36
11Йоан.1:12-13
121Кор.2:2
131Кор.6:11; 1:4
14Гал.2:19-20
152Кор.5:20



Роздiл 56. Благословення дiтей

(На пiдставi Євангелiя вiд Матвiя 19:13-15; Марка 10:13-16;
Луки 18:15-17)

Iсус завжди любив дiтей. Вiн приймав їхню дитячу при-
хильнiсть i щиру неудавану любов. Вдячнiсть i хвала з чистих
дитячих уст звучала, як приємна музика, пiдбадьорюючи Його,
утомленого спiлкуванням з лукавими, лицемiрними людьми.
Всюди, де проходив Спаситель, Його доброта, делiкатнiсть i
доброзичливiсть здобували любов i довiр’я дiтей.

Юдеї мали звичай приносити дiтей до рабина, щоб той
поклав на них руки для благословення; але учнi Спасителя
вважали Його дiяльнiсть надто важливою, аби переривати її
задля цього. Коли матерi прийшли зi своїми дiтьми, учнi зу-
стрiли їх незадоволено. Вони вважали, що цi дiти надто малi,
щоб мати якусь користь вiд зустрiчi з Iсусом, та й Господу
буде неприємна їхня присутнiсть. Але вийшло навпаки — Iсус
був незадоволений учнями. Спаситель розумiв турботу i тягар
матерiв, якi намагалися виховати дiтей за Божим Словом. Вiн
чув їхнi молитви. Вiн привертав їх до Себе.

Матiр зi своєю дитиною вийшла з дому, щоб знайти Iсу-
са. Дорогою вона подiлилася планами iз сусiдкою, i та також
вирiшила шукати в Iсуса благословення для своїх дiтей. Так
до Господа прийшло кiлька матерiв з дiтьми. Серед них були
i немовлята, i пiдлiтки, i юнаки. Коли матерi зi сльозами на
очах боязко просили Iсуса благословити їхнiх дiтей, Вiн iз
розумiнням вислухав їх. Але Христос не поспiшав iз вiдповiд-
дю, бо хотiв подивитися, як поведуться з матерями. Коли Вiн [487]
побачив, що вони вiдсилають матерiв, бажаючи догодити Йому,
Вiн вказав на їхню помилку: «Пустiть дiтей, хай приходять до
Мене, не забороняйте їм, бо таких є Царство Боже!»1 Вiн узяв
дiтей на руки, пригорнув їх, поклав на них руки i благословив
їх.

477
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Матерi були задоволенi. Вони поверталися до своїх домiвок,
пiдбадьоренi словами Христа та з Його благословенням. Цi
жiнки були заохоченi з радiстю нести свiй життєвий тягар i
з надiєю виховувати дiтей. Сучаснi матерi повиннi прийняти
Його слова з такою ж вiрою. Сьогоднi, як i пiд час Свого
земного життя, Христос є Спасителем кожного з нас. Вiн i
нинi — такий же Помiчник матерiв, яким був тодi в Юдеї,
коли брав їхнiх немовлят на руки. Дiти, яких ми збираємо
бiля сiмейного вогнища, викушенi Його кров’ю, як i дiти того
далекого минулого.

Iсус знає сердечний тягар кожної матерi. Той, Чия мати теж
боролася з бiднiстю i нестатками, спiвчуває кожнiй матерi в її
повсякденних турботах. Спасителя, Який пройшов довгу доро-
гу, аби заспокоїти стривожене серце жiнки-хананеянки, робить
не менше i для сучасних матерiв. Той, Хто повернув удовицi з
Наїна її єдиного сина i Хто в агонiї хресних мук пам’ятав про
Свою матiр, i нинi зворушений переживаннями кожної матерi.
У будь-якому горi i в кожнiй потребi Вiн потiшить i допоможе.

Нехай матерi приходять зi своїми клопотами до Iсуса. Вони
знайдуть достатньо благодатi, котра допоможе їм у вихованнi
дiтей. Дверi вiдчиненi для кожної матерi, яка хоче скласти свiй
тягар бiля нiг Спасителя. Той, Хто сказав: «Пустiть дiтей, хай
приходять до Мене, не забороняйте їм», — постiйно запрошує
матерiв приносити своїх дiтей до Нього для благословення.
Навiть немовля, котре лежить на материнських руках, може пе-
ребувати в тiнi Всемогутнього через вiру матерi, яка молиться.
Йоан Хреститель був сповнений Святого Духа вiд народження.
Коли ми перебуваємо в тiсному спiлкуваннi з Богом, то можемо
розраховувати, що Дух Божий виховуватиме наших немовлят
вiд перших хвилин їхнього життя.[488]

У дiтях, котрi прийшли до Нього, Iсус бачив чоловiкiв i
жiнок — спадкоємцiв Його благодатi, пiдданих Його Царства,
з яких декотрi мали стати мучениками за Його iм’я. Вiн знав:
цi дiти слухатимуть Його i приймуть як свого Спасителя на-
багато швидше, нiж дорослi зi своєю свiтською мудрiстю i
закам’янiлими серцями. Навчаючи дiтей, Iсус зiйшов до їхньо-
го рiвня. Вiн, Господь Небес, не вважав для Себе принизливим
вiдповiдати на їхнi запитання; Вiн спрощував Свої важливi
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повчання, щоб вони були доступнi для дiтей. Спаситель сiяв у
їхнiх серцях зерно iстини, яке через багато рокiв мало зiйти i
принести плiд для вiчного життя.

Безперечно, найбiльш сприйнятливими до євангельського
вчення є саме дiти. Їхнi серця вiдкритi для Божественного впли-
ву i здатнi пам’ятати засвоєну науку. Малi дiти також можуть
бути християнами i навiть мати власнi досвiди вiдповiдно до
свого вiку. Вони потребують духовного виховання, i батьки зо-
бов’язанi використовувати кожну можливiсть, аби сформувати
в них христоподiбний характер.

Батьки i матерi повиннi вважати своїх дiтей наймолодшими
членами Божої сiм’ї, дорученими їм на виховання для Неба.
Iстини, якi ми самi приймаємо вiд Христа, мусимо передати
нашим дiтям, наскiльки їх здатний сприйняти дитячий розум,
поступово розкриваючи красу небесних принципiв. Таким чи-
ном християнська домiвка стане школою, де батьки виконують
обов’язки вихователiв, а головним Учителем i Наставником є
Христос.

Працюючи для навернення власних дiтей, ми не повиннi че-
кати якихось особливих проявiв емоцiй як доказу усвiдомлення
ними своєї грiховностi. Ми можемо навiть не знати точного
часу їхнього навернення. Наше завдання — навчити дiтей при-
носити свої грiхи до Iсуса, просити в Нього прощення i вiрити,
що Вiн прощає i приймає їх, як приймав дiтей у перiод Свого
земного життя.

Коли матiр навчає своїх дiтей послуховi з любовi до неї,
вона викладає їм перший урок християнського життя. Мате-
ринська любов для дитини символiзує любов Христа, i дiти,
довiряючи своїй матерi, слухаючи її, навчаються слухати Спа-
сителя i довiряти Йому. [489]

Iсус — Зразок для дiтей i водночас Приклад для батькiв.
Вiн говорив як можновладний, i Його слово мало силу. Однак,
спiлкуючись iз грубими, запальними людьми, Вiн не сказав
жодного недоброго або рiзкого слова. Благодать Христа на-
повнить серце людини небесною гiднiстю, виховає почуття
поваги до iнших. Вона витiснить усе брутальне i приборкає
все зарозумiле. Божа благодать спонукає батькiв i матерiв пова-
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жати своїх дiтей як розумних iстот такою ж мiрою, якою вони
бажають поваги до себе.

Батьки, у вихованнi ваших дiтей використовуйте уроки, якi
Бог виклав у природi. Якщо ви хочете виростити гвоздику, тро-
янду чи лiлiю, що ви будете робити? Запитайте садiвника, яким
чином вiн досягає того, що кожен куш, кожна гiлка так пишно
цвiтуть i чудово виглядають? Вiн вам вiдповiсть, що це досяга-
ється не силою чи грубими дотиками, бо так можна пошкодити
тендiтне стебельце. Потрiбна непомiтна, але повсякчасна нiжна
увага. Садiвник зволожує грунт, захищає рослину в процесi
зростання вiд холодних поривiв вiтру, сонячної спеки, а Бог
дає їй зрiст i надзвичайну красу. Поводьтеся з дiтьми таким
самим чином, як i садiвник iз рослиною. Нiжним дотиком,
служiнням любовi намагайтеся формувати їхнiй характер за
образом Христа.

Заохочуйте дiтей виявляти любов до Бога та одне до одного.
У свiтi так багато чоловiкiв i жiнок iз закам’янiлими серцями
саме через те, що прояв iстинної любовi вважається слабкiстю
i засуджується. Найкращi природнi почуття тамуються ще в
дитинствi, i якщо свiтло Божественної любовi не розтопить
холодного егоїзму, то щастя людини буде зруйноване назавжди.
Якщо ми бажаємо, щоб нашi дiти мали дух Iсуса i нiжне
спiвчуття ангелiв, то повиннi плекати в них шляхетнiсть та
щиру дитячу любов.

Навчайте своїх дiтей бачити в природi Христа. Берiть їх
iз собою в поля, сад, лiс, пiд величнi дерева, i в усiх чудових
явищах природи покажiть їм втiлення Божої любовi. Пояснiть
їм, що Iсус дав закони, якi керують життям усiх живих iстот;
закони i для нас, для нашого щастя i радостi. Не втомлюйте їх
довгими молитвами i нудними повчаннями; натомiсть прикла-
дами з природи заохочуйте дотримуватися Божого Закону.[490]

Якщо дiти довiрятимуть вам як Христовим послiдовникам,
тодi ви легко зможете навчити їх великої любовi, якою Вiн
полюбив вас. Коли ви будете пояснювати дiтям iстини спасiння
i спрямовувати їх до Христа — їхнього особистого Спасителя,
ангели завжди будуть бiля вас. Господь посилатиме благодать
батькам i матерям, щоб вони зацiкавили дiтей величною повi-
стю про Дитятко з Вiфлеєма — найбiльшу Надiю свiту.
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Звелiвши учням не перешкоджати дiтям приходити до Ньо-
го, Iсус звертався до всiх Своїх послiдовникiв усiх часiв: до
церковних керiвникiв, служителiв, вихователiв i всiх християн.
Iсус закликає дiтей до Себе i просить батькiв: «Приведiть своїх
дiтей до Мене». Вiн нiби говорить: вони прийшли б, якби ви
їм не перешкоджали.

Не дозволяйте, щоб ваша нехристиянська поведiнка створю-
вала в дiтей фальшиве уявлення про Христа. Не вiдштовхуйте
ваших дiтей вiд Нього власною холоднiстю i суворiстю. Нiколи
не давайте дiтям приводу вважати Небеса неприємним мiсцем,
якщо там будете ви. Не говорiть про релiгiю як про щось таке,
чого дiти не здатнi зрозумiти. Поводьтеся i живiть так, щоб
вони вже в дитинствi прийняли Христа. Нехай нiколи в них
не виникне хибного уявлення, нiби християнство — це релi-
гiя смутку i похмуростi i що, прийшовши до Спасителя, вони
повиннi вiдмовитися вiд усього, що приносить радiсть у життi.

Коли Святий Дух зворушує серця дiтей, сприяйте Боговi в
Його працi. Пояснюйте дiтям, що Спаситель запрошує їх i нiщо
не може принести бiльшої радостi Господу, нiж присвяченi
Йому юнi роки в розквiтi сил.

Спаситель з глибокою нiжнiстю ставиться до викуплених
Його кров’ю душ. Вони — предмет Його любовi, i Вiн дивиться
на них з невимовним сумом. Його серце належить не тiльки
слухняним дiтям, а й тим, котрi успадкували негативнi риси
характеру. Чимало батькiв не розумiють, наскiльки вони вiд-
повiдальнi за такий характер своїх дiтей; їм бракує нiжностi
i мудростi для виховання «важких» дiтей, котрих вони самi й
зробили такими. Але Iсус ставиться до цих дiтей зi спiвчуттям.
Вiн завжди йде вiд причини до наслiдку. [491]

Наверненню таких дiтей до Спасителя може сприяти i слу-
житель Христа Дiючи мудро й тактовно, вiн прилучає їх до
Iсуса, дає їм надiю i робить їх смiливими, вiн побачить, як
завдяки благодатi Христа вони змiняться настiльки, що про
них можна буде сказати « Таких є Царство Небесне». [492]

1Матв.20:14



Роздiл 57. «Одного бракує тобi»

(На пiдставi Євангелiй вiд Матвiя 19:1 6-22; Марка 10:17-22;
Луки 18:18-23)

«А як Вiн вирушав у дорогу, один пiдбiг, впав на колiна й за-
питав Його: Учителю добрий, що маю робити, аби вспадкувати
вiчне життя?»1

Юнак, котрий поставив це запитання, був одним з мiсцевих
начальникiв. Вiн мав великий маєток i займав вiдповiдальне
становище. Юнак побачив любов Христа до дiтей, яких приво-
дили до Нього. Вiн бачив, як нiжно Iсус приймав їх, брав на
руки, i в його серцi запалала любов до Спасителя. Вiн щиро
бажав стати Його учнем. I коли Iсус вирушив у дорогу, глибоко
зворушений юнак пiдбiг до Нього, упав навколiшки та щиро й
серйозно поставив таке важливе для нього i для кожної люд-
ської душi запитання: «Учителю добрий, що маю робити, аби
вспадкувати вiчне життя?»1

«Чому називаєш Мене добрим ? — сказав до нього Iсус.
— Нiхто не є добрим, один лише Бог».2 Iсус бажав випробувати
щирiсть молодого керiвника i дiзнатися, чому вiн вважає Його
благим. Чи усвiдомлює юнак, що Той, iз Ким вiн розмовляє,
— Божий Син? Якими насправдi були почуття його серця?

Цей начальник був високої думки про власну праведнiсть.
Вiн i не припускав, що йому чогось бракує, однак не почувався
цiлком задоволеним. Юнак вiдчував якусь життєво важливу
потребу. Чи не мiг би Iсус благословити i його, як Вiн благо-
словив дiтей, та вгамувати спрагу його душi?[493]

Iсус вiдповiв юнаковi: якщо вiн бажає отримати вiчне жит-
тя, то повинен виконувати Божi Заповiдi. При цьому Господь
нагадав кiлька Заповiдей, котрi вказували на обов’язок людини
перед своїми ближнiми. Вiдповiдь юдейського керiвника бу-
ла рiшучою: «...Все це я зберiг з малих лiт!... Чого ще менi
бракує?»3
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Христос подивився в очi цьому молодому чоловiковi, нiби
читаючи його життя i дослiджуючи характер. Вiн полюбив його
i бажав дати йому спокiй, благодать i радiсть, якi повнiстю
змiнили б його характер. «Одного бракує тобi: пiди i все, що
маєш, продай та роздай бiдним, — i будеш мати скарб на небi.
А тодi приходь, бери свiй хрест i йди за Мною!»4

Христос вiдчував прихильнiсть до цього юнака, бачив щи-
рiсть його слiв: «...Усе це я зберiг змолоду». Спаситель бажав,
щоб цей юдейський начальник вiдчув потребу в розкаяннi, пов-
ному посвяченнi свого серця Боговi, у справжнiй християнськiй
добротi. Вiн прагнув побачити в ньому покiрне щире серце
та розумiння того, що найбiльша любов має бути виявлена до
Бога, а її вади усуне досконалiсть Христа.

Iсус бачив у цьому юнаковi саме такого помiчника, який був
Йому потрiбний у справi спасiння. Якби вiн вирiшив вiддати
себе пiд керiвництво Христа, то мiг би зробити багато добра
для людства. Певною мiрою цей начальник мiг би представля-
ти Христа, оскiльки володiв такими чеснотами, якi у сполуцi
зi Спасителем мiг використати на благо людям. Христос ба-
чив характер юнака i полюбив його. У серцi цього юдейського
керiвника також прокинулася любов до Христа, бо любов по-
роджує любов. Iсус хотiв бачити його Своїм спiвпрацiвником,
зробити його подiбним до Себе, дзеркалом, у якому вiдобра-
жався б образ Божий. Вiн бажав розвинути добрi риси його
характеру та посвятити на служiння Господу. Якби молодий
керiвник вiддав себе Христовi, вiн зростав би в атмосферi Його
присутностi. О, яким славним було б його майбутнє, якби вiн
зробив цей вибiр!

«Одного бракує тобi, — сказав Iсус, — якщо хочеш бути
досконалим, пiди та продай своє майно, роздай бiдним, i ма-
тимеш скарб на небесах; а тодi приходь i йди за Мною...»4

Христос читав серце молодого чоловiка. Тiльки одного браку-
вало йому, але це «одне» було життєво важливим принципом. [494]
Юнак потребував Божої любовi для душi. Якщо ця порожнеча
не буде заповнена, це матиме фатальнi наслiдки, все його єство
зiпсується. Потурання собi лише змiцнить у ньому егоїзм. Аби
прийняти Божу любов, треба зректися любовi до самого себе.
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Христос пiддав цього юнака випробуванню, запропонував-
ши йому зробити вибiр мiж небесним скарбом i свiтською
величчю. Небесний скарб буде йому забезпечений, якщо вiн
пiде за Христом. Але власне «я» повинно бути переможене,
людська воля має пiдкоритися керiвництву Христа. Отже, йому
була запропонована Божа святiсть. Вiн мав змогу стати Божим
сином i разом iз Христом — спадкоємцем небесного скарбу
Але вiн повинен був узяти хрест i йти за Спасителем шляхом
самозречення.

Христос фактично запропонував юнаковi: «Виберiть собi
сьогоднi, кому будете служити».5 Вибiр залишався за юнаком.
Iсус палко бажав його навернення. Вiн указав на слабку рису
його характеру i з глибоким зацiкавленням чекав результату,
доки юнак обмiрковував цю пропозицiю. Якщо вiн вирiшить
iти за Христом, то мусить пiдкоритися Його словам у всьому
та залишити свої честолюбнi плани. Як зацiкавлено, як нетер-
пляче, з якою палкою надiєю Спаситель спостерiгав за юнаком,
сподiваючись, що вiн вiдгукнеться на заклик Божого Духа!

Христос звернув увагу на умову вдосконалення християн-
ського характеру. Його слова були словами мудростi, хоч на
перший погляд видавалися суворими i вимогливими. Єдина на-
дiя юнака на спасiння залежала вiд прийняття i виконання ним
цих умов. Його високе становище i багатство непомiтно, але
згубно впливали на його характер. Якщо цей вплив посилиться,
вiн витiснить iз серця Бога. Приховати щось вiд Бога — мале
чи велике — означає послабити свою моральну стiйкiсть i силу,
бо якщо ми любимо блага цього свiту, навiть найнезначнiшi,
вони з часом поглинуть душу.

Юнак вiдразу ж зрозумiв слова Христа i засмутився. Якби
вiн усвiдомив цiннiсть запропонованого йому дару, то негайно
приєднався б до послiдовникiв Христа. Однак вiн був членом
шанованої юдейської ради, i сатана спокушував його привабли-
вими перспективами. Вiн бажав небесного скарбу, але водночас[495]
прагнув i тимчасових переваг, якi могло дати йому багатство.
Його засмутили поставленi умови. Вiн прагнув вiчного життя,
але не був готовий до жертви. Цiна вiчного життя видавалася
йому надто високою, i вiн вiдiйшов зажурений, «бо мав велике
багатство».6
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Претензiї молодого юдейського начальника на досконале
виконання Божого Закону були оманою. Вiн довiв, що багат-
ство стало його iдолом. Вiн не мiг виконувати Божi Заповiдi,
оскiльки любов до свiту посiдала в його серцi перше мiсце.
Цей юнак бiльше любив Божi дари, анiж їхнього Подателя.
Христос пропонував йому спiлкування iз Собою. «...Йди за
Мною», — кликав Iсус, але для юнака Спаситель не значив
стiльки, скiльки власне становище в суспiльствi i багатство.
Вiдмовитися од видимих земних скарбiв i шукати невидимо-
го, на його думку, було надто ризиковано. Юнак вiдкинув дар
вiчного життя i вiдiйшов, щоб служити свiтовi.

I нинi тисячi людей проходять через таке Ж випробовуван-
ня, обираючи мiж Христом i свiтом. I багато людей обирають
свiт. Як i цей молодий начальник, вони вiдходять вiд Спасителя
зi словами: не хочу пiдкорятися цьому Чоловiковi та йти за
Ним.

Ставлення Христа до юдейського юнака — це наочний урок
для нас. Бог дав нам зразок поведiнки, який повинен наслiдува-
ти кожний Його послiдовник. У цьому полягає послух Законовi
— не формальний, а втiлений у життi й характерi. Бог дав
Свiй зразок усiм, хто бажає стати пiдданим Небесного Царства.
Лише тi, котрi стануть спiвпрацiвниками Христа i скажуть:
«Господи, все, що маю, i все моє єство — усе Твоє», — будуть
визнанi синами i дочками Бога. Усi повиннi помiркувати над
тим, що значить бажати Небес i все-таки вiдiйти вiд Христа
через запропонованi Ним умови. Подумайте, що значить сказа-
ти Христовi «нi». Юнак вiдповiв: я не можу всього вiддати! Чи
не кажемо i ми так само? Але ж Спаситель бажає роздiлити
з нами покладенi на нас Богом обов’язки. Вiн пропонує нам
використати данi Богом засоби для здiйснення Його справи в
усьому свiтi. Тiльки так Вiн може спасти нас. [496]

Юнаковi був довiрений маєток, щоб вiн виявив себе вiрним
управителем. Вiн повинен був використовувати цi блага для
благословення нужденних. I сьогоднi Бог довiряє людям ма-
терiальнi засоби, таланти i можливостi, аби вони могли стати
Його знаряддям у допомозi бiдним i страждальцям. Кожний,
хто використовує довiренi йому дари згiдно з Божим намiром,
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стає спiвробiтником Спасителя. Вiн здобуває душi для Христа,
тому що гiдно представляє Його характер свiтовi.

Але тим, хто, подiбно до молодого юдейського начальника,
займає високу посаду, користується довiр’ям людей i має вели-
кi маєтки, може видаватися надто великою жертвою залишити
все i пiти за Христом. Однак це правило поведiнки для всiх,
хто бажає стати Його учнем. Нiшо, менше за послух, не буде
прийняте. Самопожертва — ось суть науки Христа. Часто за-
клик до самозречення може видаватися категоричним, але не
iснує iншого шляху для спасiння людини, як тiльки вiдтяти все
те, що деморалiзує людську iстоту.

Коли послiдовники Христа повертають Господу те, що на-
лежить Йому, вони збирають скарби, котрi будуть врученi їм зi
словами: «Гаразд, рабе добрий i вiрний... Увiйди в радiсть твого
пана!»,7 «Який, незважаючи на сором, замiсть належної Йому
радостi, перетерпiв хрест i сiв праворуч Божого престолу».8

Радiсть бачити спасеннi для вiчностi душi — це нагорода для
всiх послiдовникiв Того, Хто сказав: «Йди за Мною».4[497]
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4Луки 18:22



Роздiл 58. «Лазарю, вийди сюди! »

(На пiдставi Євангелiй вiд Луки 10:38-42; Йоана 11:1-44)

Лазар з Вiфанiї був одним з найбiльш вiдданих учнiв Хри-
ста. Вiд першої зустрiчi з Господом вiн глибоко повiрив у
Христа i сильно полюбив Його. I Спаситель також дуже любив
Лазаря. Задля Лазаря Христос здiйснив найбiльше Своє чудо.
Спаситель благословляв усiх, хто шукав Його допомоги. Вiн
любить увесь людський рiд, однак з деякими людьми Його
зв’язували особливо нiжнi узи. Так, Його серце було сповнене
великої любовi до родини з Вiфанiї. I для одного з її членiв
Вiн здiйснив надзвичайне чудо.

Iсус часто знаходив вiдпочинок у домi Лазаря. Спаситель
не мав власного дому i був залежний вiд гостинностi Своїх
друзiв та учнiв. Не раз, стомлений i спрагнений щирої людської
прихильностi, Вiн тiшився спокоєм цього мирного дому, де був
далекий вiд пiдозрiнь i заздрощiв фарисеїв. Тут Iсус знаходив
щиру гостиннiсть i чисту, святу дружбу. Тут Вiн мiг говорити
просто й вiльно, знаючи, що Його слова зрозумiють i збережуть
як скарб.

Спаситель цiнував спокiй домашнього вогнища i зацiкавле-
них слухачiв. Вiн прагнув людського спiвчуття, ввiчливостi й
любовi. Усi, хто приймав небесну науку, якою Вiн завжди був
готовий подiлитися, отримували великi благословення. Коли
натовп народу супроводжував Христа безкраїми полями, Вiн
звертав увагу людей на красу природи, намагався розкрити [498]
їм очi на те, як Божа рука пiдтримує свiт. Звертаючи увагу
Своїх слухачiв на нiжнi краплини роси, на тихий дощ i яскраве
сонячне свiтло, Вiн наголошував на добротi й опiцi Бога. Усе
це Бог посилає як добрим, так i злим. Господь хотiв, щоб люди
краще зрозумiли Божу опiку щодо створених Ним живих iстот.
Однак бiльшiсть людей важко сприймали цю науку. I лише в
родинi з Вiфанiї Христос знаходив вiдпочинок вiд утомливих
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суперечок. Тут, перед вдячними слухачами, Вiн розкривав ве-
лич Провидiння. Пiд час таких зустрiчей Вiн розповiдав те,
чого не наважувався говорити до натовпу. Тут також не було
потреби говорити притчами.

Коли Христос викладав Свої чудовi повчання, Марiя, як
найбiльш шаноблива вiддана слухачка, сидiла бiля Його нiг.
Одного разу Марта, турбуючись про приготування їжi, сказала
Iсусовi: «Господи, чи Тобi байдуже, що моя сестра залиши-
ла мене саму служити? Скажи їй, щоб менi допомогла!»1 Це
було пiд час першого вiдвiдання Христом Вiфанiї. Спаситель
та Його учнi щойно завершили втомливу подорож з Єрихона.
Марта хотiла пригостити їх, та за своєю метушнею забула про
ввiчливiсть до Гостя. Iсус м’яко i терпеливо вiдповiв їй: «Мар-
то, Марто, ти журишся i клопочешся багато чим, а потрiбне
— одне. Марiя ж вибрала крашу частку, яка не вiдбереться вiд
неї!»2 Марiя збагачувала свiй розум дорогоцiнними iстинами
з уст Спасителя — словами, якi були для неї цiннiшими за
найдорожчi земнi скарби.

Одне, чого бракувало Мартi, — це спокiйного побожного
духу, бiльшої турботи про майбутнє безсмертне життя i бла-
гословення для духовного зростання. їй потрiбно було менше
дбати про тимчасове, а бiльше про вiчне. Iсус бажав навчити
Своїх дiтей не втрачати жодної нагоди для здобуття знання,
котре умудрить їх на спасiння. Божа справа потребує уважних
енергiйних працiвникiв. Для таких, як Марта, — запопадливих
до активної духовної працi — розгортається широке поле дi-
яльностi. Але нехай вони спершу посидять, як Марiя, бiля нiг
Iсуса. Хай стараннiсть, моторнiсть, енергiйнiсть будуть освя-
ченi благодаттю Христа, тодi життя стане нездоланною силою
для добра.[499]

I от до мирної домiвки, де Христос знаходив вiдпочинок, за-
вiтало горе. Лазаря вразила несподiвана хвороба, i його сестри
послали сказати Спасителевi: «Господи, той, кого Ти любиш,
хворiє».3 Вони усвiдомлювали небезпеку хвороби свого брата,
але разом з тим знали, шо Христос може зцiлити будь- яку
недугу. Сестри вiрили, що Iсус спiвчуватиме їхньому горю,
тому не наполягали, щоб Вiн негайно прибув, а тiльки послали
звiстку: «Господи, той, кого Ти любиш, хворiє».3 Марiя i Марта
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сподiвалися, що Господь вiдгукнеться на їхнє повiдомлення i
негайно прибуде до Вiфанiї.

З нетерпiнням вони чекали вiстки вiд Iсуса. Увесь час, по-
ки Лазар був живий, вони молилися i виглядали Iсуса. Але
посланець повернувся без Нього. Вiн передав їм слова Iсуса:
«Ця хвороба не на смерть»,4 i сестри вхопилися за надiю, що
Лазар житиме. Нiжними словами вони потiшали i пiдбадьорю-
вали майже непритомного страждальця. Коли ж Лазар помер,
сестри були гiрко розчарованi, але вiдчували пiдтримку Хри-
стової благодатi, i це уберегло їх вiд звинувачень на адресу
Спасителя.

Коли Iсус почув повiдомлення про хворобу Лазаря, учням
здалося, що Вiн сприйняв його холодно. Вони сподiвалися, що
Вiн почне сумувати, але Iсус тiльки подивився на них i сказав:
«Ця хвороба не на смерть, але для Божої слави, щоб Божий
Син прославився через неї!»4 Два днi Вiн залишався на тому ж
мiсцi. Таке зволiкання було таємницею для учнiв. Вони знали,
що Його присутнiсть була б великою втiхою для засмученої
родини. Учнi знали про велику любов Iсуса до родини з Вiфанiї
i тому були вельми здивованi, що Iсус не вiдповiв на сумну
звiстку: «Господи, той, кого Ти любиш, хворiє».

Протягом двох днiв Христос, здавалося, i не думав про
це, оскiльки взагалi не говорив про Лазаря. Учнi пригадали
Йоана Хрестителя, предтечу Iсуса. Вони дивувалися, чому Iсус,
володiючи такою великою силою творити чудеса, допустив,
щоб Йоан мучився у в’язницi i помер насильницькою смертю.
Якщо Христос має божественну силу, то чому не врятував
життя Йоановi? Фарисеї також часто ставили таке запитання,
вбачаючи в цьому незаперечний доказ неправдивостi претензiй [500]
Христа на право називатися Божим Сином. Спаситель попере-
джав учнiв про випробування, втрати й гонiння. Чи не забуде
Вiн i про них, коли їх спiткає щось подiбне? Дехто з учнiв
навiть запитував, чи вони часом не помилилися щодо Його
мiсiї? Усi були дуже стурбованi.

Коли минуло два днi, Iсус сказав учням: «Пiдемо знову в
Юдею».5 Учнi здивувалися: якщо Вiн хоче йти до Юдеї, то
чому чекав два днi? Але найбiльше їх хвилювала безпека як
Iсуса, так i власна. У прийнятому Ним рiшеннi вiдвiдати Юдею
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вони бачили лише небезпеку. «Учителю, — казали вони, — таж
ось юдеї намагалися Тебе камiнням побити, а Ти знову туди
йдеш? Вiдповiв Iсус: чи не з дванадцяти годин складається
день?»6 Iншими словами: Я перебуваю пiд керiвництвом Мого
Отця, i доки виконую Його волю — Моє життя у безпецi.
Дванадцять годин Мого життя ще не закiнчилися. Я увiйшов в
останню частину Мого дня, i поки вона триває, — Я безпечний.

«Якщо хто ходить удень, — додав Господь, — не спотикає-
ться, бо бачить свiтло цього свiту». Хто виконує Божу волю,
хто ходить Божими дорогами, той не може спiткнутися i впа-
сти. Свiтло Божого Духа дає йому чiтке розумiння обов’язку
i веде його до завершення працi. «Якщо ж хто ходить уночi,
то спотикається, бо нема свiтла в ньому!»7 Отож хто ходить
власними, а не Божими стежками, той спотикається. Для нього
день перетворюється на нiч, i де б вiн не перебував, вiн нiколи
не буде безпечним. «Сказавши це, вiв далi: наш друг Лазар
заснув, — пiду розбудити його».8

«Наш друг Лазар заснув...» — якi зворушливi слова! Скiль-
ки в них спiвчуття! Думаючи про небезпеку, на яку наражався
їхнiй Учитель, вирушаючи до Єрусалима, учнi майже забу-
ли про засмучену родину з Вiфанiї. Але Христос не забув.
Учнi вiдчули докiр сумлiння. Розчарованi тим, що Христос
не вiдповiв негайно на сумну звiстку, вони були спокушуванi
думати, нiби Вiн не настiльки вже й нiжно любив Лазаря та
його сестер, як їм видавалося. Iнакше Вiн поспiшив би до них
разом з посланцем. Але Його слова: «Наш друг Лазар заснув...»
розбудили в учнях добрi почуття. Вони переконалися: Христос
не залишає Своїх друзiв у стражданнях.[501]

«„А Його учнi сказали: Господи, якщо заснув, — то одужає!“
Iсус говорив про смерть його, а вони думали, що вiн говорить
про звичайний сон»9. Iсус зображає смерть як сон. Життя Його
вiрних дiтей сховане з Христом у Бозi, i доки не пролунає
остання сурма, померлi спочивають у Ньому.

«Тодi сказав їм Iсус: „Умер Лазар. I Я радiю за вас, що Я
не був там, щоб ви увiрували. Та ходiмо до нього“».10 Хома
не сумнiвався, що в Юдеї Учителя очiкує вiрна смерть, однак
пiдбадьорився i сказав iншим учням: «Ходiмо й ми, i помремо
з Ним».11 Вiн знав, як юдеї ненавидiли Христа. Вони задумали
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вбити Його, але це їм нiяк не вдавалося, бо ще не вичерпався
вiдведений Йому час. Упродовж цього часу Iсуса охороняли
небеснi ангели, i навiть у Юдеї, де рабини змовилися схопити
i вбити Його, з Ним не могло статися нiчого лихого.

Учнiв здивували слова Христа: «Умер Лазар. I Я радiю за
вас, що Я не був там...»10 Невже Спаситель свiдомо не вiдвiдав
оселi Своїх згорьованих друзiв? Здавалося, що Марiя, Мар-
та i вмираючий Лазар були залишенi напризволяще. Але нi,
Христос спостерiгав за всiма подiями, i в час смертi Лазаря
засмученi сестри були пiдтриманi Його милiстю. Iсус бачив
жаль, що краяв їхнi серця, коли Лазар боровся iз жорстоким
ворогом — смертю. Христос вiдчував гострий бiль, коли ска-
зав Своїм учням: «Умер Лазар». Проте Христос повинен був
думати не тiльки про улюблених друзiв з Вiфанiї. Вiн пiклу-
вався i про виховання Своїх учнiв. Вони були покликанi стати
Його представниками у свiтi, аби благословення Отця могло
поширитися на всiх людей. Для їхнього ж добра Iсус дозволив,
щоб Лазар помер. Якби Вiн зцiлив його вiд хвороби, то не
здiйснилося б чудо воскресiння — це надзвичайне свiдчення
про Його божественний характер.

Якби Христос перебував у кiмнатi хворого, то Лазар не по-
мер би, бо сатана не мав би сили над ним. Смерть не змогла б
устромити в Лазаря своє жало в присутностi Життєдавця. Тому
Христос залишався далеко вiд Вiфанiї. Вiн дозволив вороговi
виявити свою силу, щоб потiм прогнати його — уже переможе-
ного. Вiн допустив, щоб Лазар опинився в полонi смертi. Убитi
горем сестри бачили, як брата поклали в гробницю. Христос
знав: коли вони дивитимуться на мертве обличчя свого брата, [502]
їхня вiра в Спасителя буде суворо випробувана Але Вiн також
знав, що завдяки боротьбi, котру вони тепер ведуть, їхня вiра
засяє ще яскравiше Разом з ними Iсус переносив страждання
i смуток Ного зволiкання не означало, що Вiн любив сестер
менше Але Спаситель знав, що заради них, заради Лазаря,
заради Самого Себе й учнiв Йому необхiдно здобути перемогу

«Щоб повiрили ви» Усi, хто з благанням простягає руки
до Бога, повиннi пам’ятати у час найбiльшого розчарування
Божественна допомога перебуває найближче Оглядаючись на
найпохмурiший вiдтинок свого шляху, вони вiдчуватимуть вдя-
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чнiсть. «Бо вмiє Господь рятувати побожних вiд спокуси».12 З
усякої спокуси i з будь-якого випробування вони будуть виве-
денi з бiльшою вiрою i багатшим досвiдом.

Зволiкаючи з вiдвiдинами Лазаря, Христос мав милостивий
план i для тих, хто ще не прийняв Його. Вiн затримався, аби
через воскресiння Лазаря з мертвих дати Своєму впертому
невiруючому народовi нове свiдчення, що Вiн — справдi «во-
скресiння i життя».13 Iсус не мiг позбавити надiї цих бiдних
людей — заблудлих овець дому Iзраїлевого. Його серце розри-
валося через їхню запеклiсть. У Своїй милостi Iсус прагнув
дати їм ще один доказ того, що Вiн — Той єдиний Вiдновник,
Котрий може явити свiтло життя i безсмертя. Це чудо мало
стати доказом, якого священики не зможуть заперечити. Ось
чому Iсус гаявся iти до Вiфанiї. Найбiльше чудо — воскресiння
Лазаря — повинно було покласти Божу печатку на Його працю
i засвiдчити Його божественнiсть.

Дорогою до Вiфанiї Iсус зазвичай допомагав хворим i ну-
жденним. Наблизившись до мiста, Вiн послав вiсника повiдо-
мити сестер про Його прибуття. Iсус не вiдразу ввiйшов до
дому, а зупинився у вiдлюдному мiсцi бiля дороги. Пишнi по-
казнi похорони, якi юдеї влаштовували своїм покiйним друзям
i рiдним, перечили духовi Христа Вiн чув голосiння найнятих
плакальниць i не бажав зустрiти сестер у такому гаморi. Серед
родичiв i приятелiв, котрi оплакували Лазаря, були й такi, котрi
займали вiдповiдальнi посади в Єрусалимi. Деякi з них були
запеклими ворогами Христа. Вiн знав їхнi плани i тому не
вiдразу виявив Себе.[503]

Звiстка про Нього була передана Мартi настiльки таємно,
що бiльше нiхто не почув про це, навiть засмучена Марiя.
Марта негайно пiдвелася i пiшла зустрiти Господа, а Марiя,
гадаючи, що сестра рушила до мiсця поховання Лазаря, зали-
шилася убита горем удома.

Iз переповненим суперечливих почуттiв серцем Марта по-
спiшила назустрiч Iсусовi. У виразi Його обличчя вона прочи-
тала незмiннi нiжнiсть i любов. Її довiр’я до Нього залишалося
непохитним, але вона думала про свого дорогого брата, якого
так любив Iсус. З великим болем у серцi, що Христос не при-
йшов ранiше, а водночас iз надiєю, що i тепер Вiн зможе щось



«Лазарю, вийди сюди! » 493

зробити для їхньої розради, Марта сказала: «Господи, коли
б Ти був тут, — то не вмер би мiй брат...»14 Цi слова сестри
безперестанку повторювали пiд голосiння плакальниць.

З людським i божественним спiвчуттям Iсус дивився на її
згорьоване, змарнiле обличчя. Марта не хотiла згадувати те, що
сталося. Усе було виражене у зворушливих словах: «Господи,
коли б Ти був тут, — то не вмер би мiй брат...»14 I, подивившись
на сповнене любовi обличчя Iсуса, Марта додала: «Та й тепер,
знаю я, що чого тiльки в Бога попросиш, то дасть тобi Бог!»15

Пiдтримуючи її вiру, Iсус сказав: «Воскресне твiй брат».16

Своєю вiдповiддю Вiн не намагався вселити в неї надiю на
негайне воскресiння. Iсус хотiв спрямувати думки Марти не
на теперiшнє воскресiння її брата, а на воскресiння праведних.
Вiн бажав, щоб у воскресiннi Лазаря вона побачила запоруку
воскресiння усiх померлих праведних, а також пiдтвердження,
що це буде здiйснено силою Спасителя.

Марта вiдповiла: «Знаю, що воскресне у воскресiння остан-
нього дня».17

Пiдтримуючи правильний напрямок її вiри, Iсус проголо-
сив: «Я Воскресiння i Життя».18 Христос володiє життям, не
запозиченим i не успадкованим, а первинним. «Хто має Сина,
той має життя».19 Божественнiсть Христа — це гарантiя вiчного
життя вiруючого. «Хто вiрує в Мене, — сказав Iсус, — хоч i
вмре, оживе. I кожен, хто живе та вiрує в Мене, повiки не
вмре. Чи ти вiруєш цьому?»20 Тепер Христос дивився вперед [504]
— на Свiй Другий прихiд, коли померлi святi воскреснуть у
нетлiнному тiлi, а живi праведнi, не побачивши смертi, будуть
пiдхопленi на Небеса. Чудо, яке Христос мав намiр здiйснити,
воскресивши Лазаря з мертвих, мало символiзувати воскресi-
ння усiх праведних. Своїми словами й дiями Вiн проголосив
Себе Творцем воскресiння. Той, Хто незабаром Сам мав по-
мерти на хрестi, тепер тримав ключi смертi як її Переможець,
стверджуючи Своє право i владу надiляти вiчним життям.

На запитання Спасителя: «Чи ти вiруєш цьому?» Марта
вiдповiла: «Так, Господи! Я вiрую, що Ти Христос, Син Божий,
що має прийти в цей свiт».21 Вона не розумiла значення слiв
Христа, але висловила свою вiру в Його божественнiсть та
впевненiсть, що Вiн може вчинити все, шо захоче.
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«Промовивши це, вона пiшла та й покликала нишком Ма-
рiю, сестру свою, кажучи: „Учитель тут, i Вiн кличе тебе“».22

Вона намагалася повiдомити це якомога непомiтнiше, бо свя-
щеники i старiйшини були готовi схопити Iсуса при найменшiй
нагодi. Голосiння плакальниць заглушили її слова.

Почувши цю звiстку, Марiя хутко пiдвелася i з нетерпiнням,
яке вiдобразилося на її обличчi, вийшла з кiмнати. Гадаючи,
що вона пiшла плакати до гроба, плакальницi пiшли слiдом
за нею. Коли Марiя прийшла на мiсце, де її чекав Iсус, то
впала навколiшки перед Ним i тремтячими устами промови-
ла: «Господи, коли б Ти був тут, то не вмер би мiй брат».23

Голосiння плакальниць було нестерпним для неї; вона бажала
наодинцi поговорити з Iсусом. Проте Марiя знала про заздрощi
й ненависть декого з присутнiх до Христа, i це заважало їй
вилити свiй бiль.

«Коли ж Iсус побачив її, що вона плаче, i юдеї, котрi з нею
прийшли, також плачуть, то в дусi розжалобився й зворушився
Сам».24 Вiн читав серця зiбраних, бачив, що чимало з них
виявляли свiй смуток удавано. Спаситель знав, що декотрi при-
сутнi, якi тепер лицемiрно плакали, незабаром плануватимуть
убивство не тiльки Всемогутнього Чудотворця, а й того, хто
зараз мав воскреснути з мертвих. Христос мiг зiрвати з них
покривало позiрного жалю, але Вiн угамував Своє праведне
обурення. Слова, якi Господь мав право їм сказати, Вiн не[505]
вимовив заради тiєї, котра з любов’ю й журбою схилилася бiля
Його нiг i справдi вiрила в Нього.

«Де ви поклали його?» — запитав Iсус. «Iди, Господи, —
вiдповiли Йому, — та подивися!»25 Усi рушили до гробу. Це була
сумна картина. Лазаря дуже любили, i розбитi горем Марта й
Марiя ридали, а разом з осиротiлими сестрами плакали i їхнi
друзi. Дивлячись на людське горе, i те, як засмученi близькi
оплакують померлого, у той час як Спаситель свiту стоїть
поряд, — «Iсус заплакав».26 Хоч Вiн був Божим Сином, але
прийняв на Себе людську природу i вiдгукнувся на людське
горе. Його нiжне, милосердне серце завжди палає любов’ю до
страждаючих. Iсус плаче з тими, хто плаче, i радiє з тими, хто
радiє.
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Але Iсус плакав не тiльки через людське спiвчуття до Марiї
i Марти. Вiн вiдчував настiльки глибший жаль порiвняно з
людським, наскiльки небеса вишi вiд землi. Iсус не оплакував
Лазаря, бо був готовий викликати його з могили. Вiн плакав
тому, що багато присутнiх, котрi оплакували Лазаря, незаба-
ром складатимуть плани вбивства Того, Хто є Воскресiння i
Життя. Але невiруючi юдеї були нездатнi правильно пояснити
Його сльози. Декотрi, не розумiючи справжньої причини Його
жалю, пошепки повторювали: «Дивись, як Вiн любив його!»27

Iншi, намагаючись посiяти в серцях присутнiх сумнiв, глузливо
говорили: «Чи не мiг Цей, що вiдкрив очi слiпому, вчинити
так, щоб i цей не помер?»28 Якщо Христос мав силу врятувати
Лазаря, то чому дозволив йому померти?

Пророчим зором Христос бачив ворожiсть фарисеїв i сад-
дукеїв. Вiн знав, що вони задумали вбити Його. Знав також, що
декотрi з тих, хто тепер виказує особливе спiвчуття, незабаром
зачинять перед собою дверi надiї i ворота Божого мiста. Скоро
розiграється драма. Наближалися Його приниження i розп’яття,
якi викличуть зруйнування Єрусалима, коли нiхто вже не голо-
ситиме над померлими. Вiн ясно бачив картину вiдплати, що
спiткає Єрусалим. Iсус бачив Єрусалим, оточений римськими
легiонами, i знав, як багато з тих, котрi тепер плакали над
Лазарем, загинуть пiд час облоги мiста назавжди, без надiї на
воскресiння. [506]

Христос плакав не лише вiд побаченої Ним картини. Йо-
го пригнiчував тягар смутку всiх вiкiв. Вiн розумiв страшнi
наслiдки порушення Божого Закону, бачив, що в iсторiї свiту,
починаючи вiл Авеля, невпинно точилася боротьба мiж добром
i злом. Вдивляючись у майбутнє, Вiн бачив страждання i сму-
ток, сльози i смерть — нещасну долю людства. Серце Iсуса
пронизував бiль людського роду всiх вiкiв i всiх країн. Горе
грiшного людства гнiтило Його душу, сльози лилися з Його
очей, бо Вiн прагнув полегшити долю всiх страждальцiв.

«Iсус знову пройнявся жалем i прийшов до гробу».29 Лазар
лежав у печерi, висiченiй у скелi, i великий камiнь закривав
вхiд до гробу. «Вiдвалiть цього каменя!»30 — звелiв Iсус. Га-
даючи, що вiн хоче лише подивитися на померлого, Марта
заперечила, сказавши, що тiло поховане чотири днi тому i воно
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почало розкладатися. Це свiдчення Марти, зроблене ще до
воскресiння Лазаря, не дозволило ворогам Христа звинувати-
ти Його в обманi. Досi фарисеї поширювали фальшивi чутки
щодо чудового прояву Божественної сили Христа. Коли Iсус
повернув до життя дочку Яїра, Вiн сказав: «Не вмерло дiвча, а
спить!»31 Оскiльки ця дiвчинка хворiла недовго i вiдразу пiсля
смертi була воскрешена, фарисеї заявили, що дiвчинка не була
мертвою, адже Сам Христос сказав, що вона лише спить. Вони
намагалися переконати людей, що Христос не здатний зцiляти
хвороби, а Його чудеса — нi що iнше, як омана. Але в даному
разi нiхто не мiг заперечити, що Лазар дiйсно був мертвий.

Коли Господь готовий здiйснити якесь чудо, сатана знахо-
дить когось, хто опирається цьому. «Вiдвалiть цього каменя!»
— сказав Христос; це означало: наскiльки можливо, приготуйте
шлях для Моєї роботи. Але тут виявився самовпевнений, амбi-
цiйний характер Марти. Вона не хотiла, щоб тiло, яке почало
розкладатися, було виставлене для оглядин. Людському серцю
важко зрозумiти слова Христа, i вiра Марти не змогла збагнути
справжнього значення Його обiтницi.

Христос докорив Мартi, але зробив це особливо м’яко. «Чи
Я не казав тобi, що коли будеш вiрувати, то побачиш сла-
ву Божу?»32 Отже, чому ти сумнiваєшся в Моїй силi? Чому
суперечиш Моєму повелiнню? Ти маєш Моє слово! Якщо бу-
деш вiрувати, то побачиш Божу славу Природнi перешкоди[507]
не можуть зупинити працi Всемогутнього Бога. Скептицизм i
невiр’я — це не є покора. Непохитна вiра в слово Христа — ось
справжнє смирення, iстинне самозречення

«Вiдвалiть цього каменя!» Христос мiг наказати каменевi
вiдкотитися самому, i камiнь пiдкорився б Його голосу Вiн
мiг би наказати зробити це ангелам, якi були поряд з Ним.
За Його повелiнням невидимi руки вiдкотили б каменя. Але
це мали зробити людськi руки Таким чином Христос хотiв
показати, що люди повиннi спiвпрацювати з Божественною
силою Що може зробити людська сила, того не повинна робити
Божественна. Бог використовує людську допомогу. Вiн змiцнює
людину, спiвпрацює з нею в мiру того, як людина використовує
данi їй сили та здiбностi.



«Лазарю, вийди сюди! » 497

Повелiння виконане. Камiнь вiдвалений Усе було зробле-
но явно, без поспiху. Усi мали змогу побачити, що тут немає
жодного обману. Ось у кам’янiй домовинi лежить холодне
бездиханне тiло Лазаря. Голосiння плакальниць стихло. Приго-
ломшенi, в очiкуваннi чогось надзвичайного, усi стоять навколо
гробу, щоб побачити, що буде далi.

Христос спокiйно стоїть перед печерою. Священний трепет
охопив усiх присутнiх. Наблизившись до гробу та звiвши очi
до Небес, Христос промовив: «Отче, дякую тобi, що Ти Мене
почув». Нещодавно вороги звинувачували Iсуса у богозневазi
та поривалися каменувати Його за те, що Вiн називав Себе
Божим Сином. Вони запевняли, що Iсус чинить чудеса силою
сатани. Цього разу Христос знову назвав Бога Своїм Отцем i
впевнено проголосив Себе Сином Божим.

У будь-якiй справi Христос спiвпрацював з Небесним
Отцем. Вiн завжди наголошував, що не працює самостiйно
чи незалежно. Спаситель творив чудеса з допомогою вiри i
молитви. Вiн бажав, щоб усi розумiли Його зв’язок з Отцем.
«Отче, — сказав Вiн, — дякую Тобi, що Ти почув Мене. Та Я
знаю, що Ти завжди почуєш Мене, але ради народу, що дов-
кола стоїть, Я сказав, щоб увiрували, що послав Ти Мене»33

Таким чином учням i народовi було дане найпереконливiше
свiдчення про зв’язок мiж Iсусом та Богом. Вони повиннi були
переконатися, що твердження Христа не були оманою. [508]

«Сказавши це, Вiн голосно заволав: „Лазарю, вийди сю-
ди!“»34 Його чiткий, проникливий голос досягає слуху мертво-
го. Коли Вiн говорив цi слова, Божество засяяло крiзь Його
людську природу. На обличчi Спасителя, освiтленому Божою
славою, люди побачили доказ Його сили. Погляди всiх прикутi
до отвору печери. Кожне вухо прислухається, щоб уловити хоча
б найслабший звук. З нестерпно-напруженою увагою усi очiку-
ють завершення цього випробування божественностi Христа
— доказу, який або пiдтвердить Його право називатися Сином
Божим, або ж назавжди знищить будь-яку надiю на Нього.

I ось тишу печери порушив звук крокiв, i той, хто був мер-
твий, з’явився бiля виходу. Його рухи сковує саван, у якому
небiжчика поховали. Звернувшись до приголомшених очевид-
цiв воскресiння, Iсус каже: «Розв’яжiть його, нехай iде».35 I
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знову Христос пiдтвердив, що люди повиннi спiвпрацювати з
Богом. Людина має служити людинi. Лазаря розв’язали, i ось
вiн стоїть перед ними, не виснажений хворобою, не в слабкому
тремтячому тiлi, а в розквiтi життя, сил i здоров’я. Його очi
сяють розумом i любов’ю до Свого Спасителя. Звеличуючи
Iсуса, Лазар припадає до Його нiг.

Враженi очевидцi спершу занiмiли вiд подиву. А потiм
— невимовна картина радостi i вдячностi! Сестри прийняли
свого воскреслого брата як дар вiд Бога i зi сльозами радостi
дякують Спасителевi. Але поки брат, сестри i друзi тiшаться
зустiччю, Iсус непомiтно залишає їх. Коли ж вони почали
шукати Життєдавця, то не знайшли Його.[509]

[510] 1Луки 10:40
2Луки 10:41-4
3Йоан.11:3
3Йоан.11:3
4Йоан.11:4
4Йоан.11:4
5Йоан.11:7
6Йоан.11:8-9
7Йоан.11:10
8Йоан.11:11
9Йоан.11:12

10Йоан.11:15
11Йоан.11:16
10Йоан.11:15
122Петр 2:9
13Йоан.11:25
14Йоан.11:21
14Йоан.11:21
15Йоан.11:22
16Йоан 11:23
17Йоан 11:24
18Йоан 11:25
191Йоан.5:12
20Йоан.11:25-26
21Йоан.11:27
22Йоан.11:28
23Йоан.11:32
24Йоан.11:33
25Йоан.11:34
26Йоан.11:35
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27Йоан.11:36
28Йоан.11:37
29Йоан.11:38
30Йоан.11:39
31Марк.5:39
32Йоан.11:40
33Йоан.11:41-42
34Йоан.11:43
35Йоан.11:44



Роздiл 59. Змова священикiв

(На пiдставi Євангелiя вiд Йоана 11:47-54)

Вiфанiя була так близько розташована вiд Єрусалима, що
звiстка про воскресiння Лазаря швидко дiйшла до мiста. Че-
рез своїх вивiдувачiв, котрi були свiдками чуда, незабаром
дiзналися про надзвичайну подiю i юдейськi керiвники. Не-
гайно зiбрався синедрiон, щоб вирiшити, що робити. Христос
виявив Свою божественну владу над смертю. Це велике чу-
до було найпереконливiшим Божим доказом для людей, що
Вiн послав Свого Сина у свiт для їхнього спасiння. Це чудо
було надзвичайним проявом Божественної сили, достатнiм,
аби переконати кожну розумну неупереджену людину. Чимало
очевидцiв воскресiння Лазаря повiрили в Iсуса. Але водночас
зросла i ненависть священикiв. Вони вiдкинули всi менш вагомi
докази Його божественностi, i це нове чудо тiльки розлютило
їх. Мертвий воскрес серед бiлого дня у присутностi численних
свiдкiв. Жодними вивертами не можна було заперечити такий
доказ. Саме через це ворожiсть священикiв ще бiльше зросла.
Як нiколи ранiше, вони прагнули покласти край дiяльностi
Христа.

Саддукеї, хоч i не були прихильниками Христа, проте не
настiльки лютували на Iсуса, як фарисеї. їхня ненависть не
була такою запеклою. Однак тепер i саддукеї сильно стриво-
жилися. Вони не вiрили у воскресiння мертвих. Спираючись
на власнi мiркування, саддукеї дiйшли висновку, що мертве[511]
тiло неможливо повернути до життя. Але слова i вчинки Хри-
ста спростували їхню теорiю; їм було продемонстровано, що
вони не знають анi Писання, анi Божої сили. Тепер саддукеї
шукали можливостi стерти враження, яке справило це чудо
на народ. Як вiдвернути людей вiд Того, Хто зумiв перемогти
смерть? I саддукеї почали розпускати фальшивi чутки, однак
заперечити чуда не вдалося, i вони не знали, як знешкодити
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його вплив. Досi саддукеї не схвалювали вбивства Христа. Але
пiсля воскресiння Лазаря вирiшили, що тiльки смерть Iсуса
може покласти край Його безстрашним звинуваченням проти
них.

Фарисеї вiрили у воскресiння i не могли не бачити в цьому
чудi доказу того, що серед них був Месiя. Але вони завжди
чинили опiр дiяльностi Христа. Фарисеї зненавидiли Його вiд
самого початку, оскiльки Вiн викривав їхнi лицемiрнi претензiї.
Вiн зiрвав покривало суворої обрядовостi, пiд яким приховува-
лась їхня моральна порочнiсть. Чиста релiгiя, котру проповiду-
вав Iсус, засуджувала порожнечу зовнiшньої побожностi. Вони
загорiлися бажанням помститися Йому за справедливi, завжди
обґрунтованi докори. Книжники намагалися спровокувати Iсу-
са, аби Вiн сказав чи зробив щось так, що стало б пiдставою
для Його засудження. Кiлька разiв фарисеї намагалися побити
Його камiнням, але Вiн спокiйно вiдходив, i вони втрачали
Його з очей.

Усi чудеса, здiйсненi Христом у суботу, мали на метi зцi-
лення страждальцiв, але фарисеї намагались осудити Його за
порушення суботи. Вони намовляли проти Нього iродiан. По-
даючи справу так, нiби Вiн хотiв заснувати нове царство, вони
радилися з ними, як знищити Iсуса. Пiдбурюючи римлян проти
Iсуса, фарисеї приписували Йому бажання знищити римську
владу. Книжники i фарисеї використовували будь-який при-
вiд, аби перешкодити впливовi Христа на народ. Але досi всi
їхнi зусилля залишалися марними. Натовпи людей, котрi були
свiдками Його дiл милосердя i слухали Його чистi, святi по-
вчання, знали, що це не могли бути вчинки i слова порушника
суботи або блюзнiра. Навiть посланi фарисеями урядники були
настiльки враженi Його словами, що не наважилися схопи-
ти Його. У розпачi юдеї нарештi постановили: кожний, хто [512]
визнаватиме вiру в Iсуса, буде вiдлучений вiд синагоги.

Таким чином, коли священики, начальники i старiйшини
зiбралися на раду, вони були сповненi рiшучостi примусити
замовкнути Того, Чиї чудовi дiла дивували всiх людей. Фари-
сеї i саддукеї були єдинi, як нiколи ранiше. Досi вони були
ворогами, але тепер об’єдналися, аби протистати Iсусовi. На
попереднiх засiданнях синедрiону Никодим i Йосиф перешко-
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джали осудженню Iсуса, тому тепер їх не запросили на раду.
Хоч i на цьому засiданнi були впливовi люди, котрi вiрили в
Iсуса, але їхнiй вплив був безсилий проти злоби фарисеїв.

Однак члени ради не були одностайнi. На той час синедрiон
не був правомочним зiбранням. Вiн iснував лише завдяки то-
лерантностi римлян. Декотрi члени синедрiону сумнiвалися,
наскiльки мудрим буде рiшення вбити Христа. Вони побою-
валися, що це викличе заворушення в народi, i тодi римляни
позбавлять священикiв решти переваг i влади, якими вони досi
користувалися. Хоча в ненавистi до Христа саддукеї об’єд-
налися з фарисеями, однак схилялися до обережностi в дiях,
побоюючись, щоб римляни не позбавили їх високого станови-
ща.

На цiй нарадi, яка зiбралася для обговорення плану вбив-
ства Iсуса, був присутнiй невидимий Свiдок. Цей Свiдок чув
колись гордi слова Навуходоносора, спостерiгав язичницький
бенкет Валтасара, був у Назаретi, коли Христос проголосив
Себе Помазаником. Тепер цей Свiдок впливав на керiвникiв
нацiї, аби вони усвiдомили злочиннiсть своїх планiв. Подiї з
життя Христа постали перед їхнiм зором настiльки яскраво,
що викликали в них страх. Вони пригадали сцену в храмi, коли
Iсус ще дванадцятирiчним хлопчиком стояв перед ученими
вчителями Закону i ставив запитання, котрi їх дивували. Щой-
но вчинене чудо доводило, що Iсус — не хто iнший, як Син
Божий. У їхнiй свiдомостi спалахувало справжнє значення Пи-
сань Старого Завiту про Христа. Стурбованi, занепокоєнi, вони
запитували: «Що маємо робити?»1 Рада роздiлилася. Пiд впли-
вом Святого Духа священики i начальники не могли позбутися
переконання, що вони змагаються з Богом.[513]

Коли хвилювання на радi досягло кульмiнацiї, пiдвiвся
первосвященик Каяфа. Це була горда, нетерпима, жорстока
i владна людина. Серед членiв його родини були зарозумiлi,
самовпевненi i жорстокi саддукеї, якi приховували свої пороки
пiд удаваною праведнiстю. Каяфа дослiджував пророцтва, i
хоч не розумiв їхнього справжнього значення, однак заговорив
владно i впевнено: «Ви нiчого не знаєте! Хiба не розумiєте,
що краще для вас, щоб Одна Людина померла за народ, а не
щоб увесь народ загинув?»2 Навiть якщо Iсус i не винний,
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твердив первосвященик, Його необхiдно усунути з дороги. Вiн
завдавав багато клопоту тим, що приваблював до Себе народ,
а отже, послаблював вплив керiвникiв Iзраїлю. Адже йдеться
лише про одну Людину; тож краще буде, щоб помер Вiн один,
анiж щоб через Нього i надалi зменшувався вплив старiйшин.
Якщо народ втратить довiр’я до своїх керiвникiв, тодi нацiо-
нальнiй владi прийде кiнець. Каяфа твердив, що пiсля чуда
воскресiння Лазаря послiдовники Iсуса пiднiмуть повстання. А
тодi прийдуть римляни, говорив вiн, закриють храм, скасують
нашi закони i знищать народ. Яку цiннiсть має життя одного
Галiлейця порiвняно з життям цiлого народу? Якщо Iсус стоїть
на завадi щастя Iзраїлю, то хiба Його усунення не буде Божою
справою? Краще, щоб загинула одна людина, нiж буде знище-
ний увесь народ. Таким чином, стверджуючи, що краще однiй
людинi померти за народ, Каяфа продемонстрував деякi знання
пророцтва, хоч i дуже обмеженi. Але розповiдаючи про цi по-
дiї, апостол Йоан згадує це пророцтво, щоб показати ширину i
глибину його значення. Вiн пiдкреслив: «I не лише за народ,
але й щоб зiбрати в одне розпорошених Божих дiтей».3 Отже,
сам того не усвiдомлюючи, зарозумiлий Каяфа визнав мiсiю
Спасителя.

В устах Каяфи дорогоцiнна iстина перетворилася на ома-
ну. Запропонований ним план спирався на запозичений вiд
язичникiв звичай. Язичники, маючи неясне уявлення того, що
одна людина повинна померти за весь людський рiд, доходи-
ли до того, що приносили людськi жертви. Так само i Каяфа
пропонував принести в жертву невинного Iсуса i таким чином
спасти винний народ, але не вiд грiха, а в грiхах, щоб люди
продовжували грiшити. [514]

Своїми мiркуваннями Каяфа намагався спростувати запе-
речення тих, хто насмiлився твердити, нiбито Iсус не зробив
нiчого, вартого смертi.

На цiй нарадi вороги Христа глибоко усвiдомили свою ви-
ну. Дух Святий впливав на їхнiй розум, але й сатана боровся,
щоб опанувати ними. Вiн пригадував їм прикрощi, яких вони
зазнали через Христа. Як мало Iсус цiнував їхню праведнiсть,
вимагаючи праведностi набагато вищої, — такої, яку повиннi
мати всi Божi дiти. Вiн не зважав на їхнi обряди й церемонiї,
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а заохочував грiшникiв звертатися безпосередньо до Бога як
до милосердного Отця, викладаючи перед Ним усi свої бажан-
ня. На думку фарисеїв i саддукеїв, Iсус вiдкидав священство.
Вiн вiдмовився визнати теологiю рабинських шкiл, викривав
грiховнi вчинки священикiв, послаблюючи їхнiй вплив. Вiн
применшував значення їхнiх постанов i традицiй та заявляв,
що рабини, суворо дотримуючись церемонiальних законiв, зне-
важали Божий Закон. Усе це тепер пригадав їм сатана.

Сатана нашiптував їм, що для збереження власного авто-
ритету вони повиннi знищити Iсуса. I священики прийняли
цю намову. Вони боялися втратити свою владу, що й стало
для них вагомою причиною для ухвалення такого рiшення. За
винятком кiлькох членiв ради, котрi не наважилися вислови-
ти свою думку, синедрiон прийняв слова Каяфи як Божi. Усi
присутнi вiдчули полегшення. Суперечностi зникли. Члени ра-
ди вирiшили видати Христа на смерть за найменшої нагоди.
Вiдкидаючи докази божественностi Iсуса, священики i керiвни-
ки самi обрали безпросвiтну темряву. Вони цiлком пiддалися
впливовi сатани, який провадив їх до вiчної загибелi. Їхня по-
милка полягала в тому, що вони були задоволенi собою; бiльше
того — вважали себе патрiотами, якi прагнуть урятувати нацiю.

Синедрiон, однак, побоявся вжити негайних заходiв проти
Iсуса, щоб не викликати гнiву народу i шоб насильство щодо
Iсуса не обернулося проти них. З цiєї причини рада на якийсь
час вiдклала виконання винесеного вироку.

Спаситель знав про змову священикiв, знав, що вони хочуть
Його знищити i їхнiй план незабаром здiйсниться. Але Вiн не[515]
повинен був прискорювати подiї i тому вiдiйшов вiд того мiсця,
узявши iз Собою учнiв. Цим прикладом Вiн знову пiдтвердив
Своє повчання: «А коли будуть вас переслiдувати в одному
мiстi, утiкайте до iншого».4 Поле для працi по спасiнню душ
було просторим, i якщо цього не вимагає вiрнiсть Iсусовi, Його
слуги не повиннi наражати своє життя на небезпеку.

Три роки Iсус присвятив працi для свiту. Вiн явив приклад
самовiдданостi i безкорисливої доброти. Його чисте життя,
страждання i посвячення були вiдомi всiм. I все-таки цей коро-
ткий час — три роки — виявився нестерпно довгим для свiту,
який уже не мiг зносити присутностi Спасителя. Життя Iсуса
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було сповнене переслiдувань i образ. Вигнаний з Вiфлеєма
заздрiсним царем, вiдкинутий спiввiтчизниками в Назаретi,
безвинно засуджений на смерть в Єрусалимi, Iсус разом з неба-
гатьма вiрними послiдовниками знайшов тимчасовий притулок
у чужому мiстi. Той, хто завжди був чуйним до людського
горя, зцiляв хворих, повертав зiр слiпим, слух — глухим i мо-
ву — нiмим .Хто годував голодних i втiшав засмучених, був
вiдкинутий народом, для спасiння якого працював. Той, Хто
ступав по розбурханих хвилях i одним словом утихомирював
їхнє люте ревiння, Хто проганяв демонiв, котрi, залишаючи
жертву, визнавали Його Сином Божим, Хто пробуджував людей
зi смертного сну, Хто словами Своєї мудростi пiдкоряв тисячi
людей, не змiг достукатися до сердець тих, що були заслiпленi
у своєму упередженнi й ненавистi i вперто вiдмовлялися вiд
свiтла. [516]

11Йоан.11:47
2Йоан.11:49-50
3Йоан.11-52
4Матв.10:23
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(На пiдставi Євангелiя вiд Матвiя 20:20-28; Марка 10:32-45;
Луки 18:31-34)

Наближалося свято Пасхи, i знову Iсус вирушив до Єруса-
лима. У Його серцi панував спокiй, який дає досконала єднiсть
з волею Отця, i Вiн рiшуче прямував до мiсця жертвопри-
ношення. Але Його учнiв охопили сумнiв i страх. Спаситель
«iшов попереду них, а вони дуже дивувалися i, йдучи за Ним,
боялись».1

Iсус знову зiбрав навколо Себе дванадцятьох i з бiльшою,
нiж будь-коли визначенiстю вiдкрив перед ними зраду i стра-
ждання, котрi чекали на Нього. «„Ось, — сказав Вiн, — ми
йдемо в Єрусалим, i Син людський буде виданий первосвя-
щеникам i книжникам i засудять Його на смерть, i видадуть
Його язичникам; i насмiхатимуться над Ним, i плюватимуть на
Нього, i битимуть Його, i вб’ють Його, але третього дня Вiн
воскресне!“ Та вони не зрозумiли нiчого з того, i були слова цi
закритi для них, i вони не розумiли сказаного».2

Хiба вони нещодавно не звiщали всюди, що «наблизилось
Царство Боже?»3 Чи Христос не обiцяв, що багато спасенних
сидiтимуть з Авраамом, Iсаком та Яковом у Царствi Божому?
Хiба Вiн не обiцяв усiм, хто залишив будь-що задля Його iменi,
вiддати сторицею в цьому життi i дарувати частку в Його
Царствi? Хiба не говорив Вiн дванадцятьом Своїм учням, що
вони посядуть почесне мiсце в Його Царствi, сидiтимуть на
престолах та судитимуть дванадцять поколiнь Iзраїлю? Навiть[517]
i тепер Вiн наголосив, що написане про Нього в пророкiв
виповниться. Хiба пророки не провiщали славу Царства Месiї?
У свiтлi цих думок слова Iсуса про зраду, переслiдування i
смерть видавались учням незрозумiлими i непевними. Вони
вiрили: незважаючи на можливi труднощi, це Царство невдовзi
буде засноване.

506
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Йоан, син Заведеїв, був одним з перших учнiв, якi пiшли за
Iсусом. Вiн та його брат Якiв належали до тих, хто першими
покинули все, щоб служити Йому. Не вагаючись, вони зали-
шили свої домiвки i друзiв, аби бути з Господом, допомагати
Йому i спiлкуватися з Ним. Вони бачили Його на самотi i на
численних публiчних зiбраннях. Вiн заспокоював їх у страху,
визволяв з небезпек, полегшував їхнi страждання, потiшав у
горi та, сповнений терпеливостi й доброти, навчав їх, поки
серця учнiв не з’єдналися з Його серцем. У запалi своєї любовi
вони бажали бути якомога ближче до Нього i в Його Царствi.
При найменшiй нагодi Йоан завжди займав мiсце поруч зi
Спасителем, а Якiв також прагнув честi бути близько до Нього.

Їхня мати була послiдовницею Христа i часто добровiльно
слугувала Йому своїм майном. Материнськi любов i често-
любство породжували в нiй бажання бачити своїх синiв на
найпочеснiших мiсцях у новому царствi. I вона порадила їм
просити про це Iсуса.

Разом з ними вона прийшла благати Iсуса, щоб Вiн виконав
бажання їхнього серця.

«Що хочете, щоб Я зробив вам?» — спитав Спаситель. Мати
вiдповiла: «Скажи, щоб цi два сини мої сiли в Царствi Твоїм
— один праворуч, а другий лiворуч Тебе».4

Iсус поставився до них ласкаво, не докоряв за егоїстичне
бажання пiднестися над своїми братами. Вiн читав їхнi серця i
знав глибину прихильностi до Нього. Їхня любов не була проя-
вом лише людського почуття, хоч i була заплямована людським
егоїзмом, — вона випливала iз джерела Його спасаючої любовi.
Христос не бажав докорити їм, а тiльки поглибити й очистити
їхнi почуття. Вiн сказав: «Чи можете ви пити чашу, яку Я п’ю, i
хреститися хрещенням, яким Я хрещусь?»5 Вони пригадали та-
ємничi слова про випробування i страждання, однак упевнено [518]
вiдповiли: «Можемо!» Вони вважали найвищою честю засвiд-
чити свою вiрнiсть, роздiливши з Господом усе, що випаде на
Його долю.

«Чашу Мою Ви будете пити, i хрещенням, яким я хре-
щусь, будете хреститись»,6 — сказав Iсус. Замiсть престолу
Його очiкували хрест i два розбiйники — праворуч i лiворуч
вiд Нього. Якiв та Йоан мали роздiлити страждання зi своїм
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Господом: один iз братiв першим буде вбитий мечем, а другому
доведеться бiльше за всiх важко працювати, терпiти зневагу та
гонiння.

«А дати сiсти в Мене праворуч або лiворуч — не залежить
вiд Мене, а кому уготовано Отцем Моїм».7 У Божому Царствi
становище здобувається не прихильнiстю або особистими сим-
патiями. Його неможливо заслужити або випадково отримати
як довiльний дарунок. Усе вирiшує характер. Корона i престол
— вiдзнаки дотримання певних умов, вiдзнаки перемоги над
собою через Господа нашого Iсуса Христа.

Значно пiзнiше, коли Йоан досягнув повної єдностi з Хри-
стом, роздiливши Його страждання, Господь вiдкрив йому умо-
ви здобуття Його Царства. «Переможцевi, — сказав Христос,
— дозволю сiсти зi Мною на престолi Моїм, як i Я перемiг,
i сiв з Отцем Своїм на престолi Його». «Переможця зроблю
стовпом у храмi Бога Мого, i вiн вже не вийде звiдти; напишу
на ньому iм’я Бога Мого... i iм’я Моє нове».8 Про це також
писав i апостол Павло: «Бо я вже стаю жертвою, i час вiдходу
мого настав. Подвигом добрим боровся, свiй бiг закiнчив, вiру
зберiг, тепер же приготовлений менi вiнок праведностi, якого
дасть менi Господь, Суддя праведнiш в день той...»9

Найближче до Христа стоятиме той, хто на Землi найглиб-
ше черпав з духа Його самовiдданої любовi, — любовi, яка
«не величасться, не надимається... не шукає тiльки свого, не
гнiвлива, не думає лихого»;10 любовi, яка спонукує учня, як
спонукувала нашого Господа, вiддавати все, жити, працюва-
ти i жертвувати аж до смертi для спасiння людства. Цей дух
виявився i в життi Павла. Вiн пiдкреслював: «Бо для мене жи-
ття — Христос».11 Життя Павла вiдкривало людям Христа, «а
смерть — то надбання».11 Надбання для Христа, тому що Його
смерть має виявиш Христову благодать, привертаючи душi до[519]
Нього. «Христос буде звеличений у тiлi моїм чи то життям, чи
то смертю».11

Коли десять iнших учнiв почули прохання Якова i Йоана,
їм це дуже не сподобалося. Високе становище в Царствi було
предметом i їхнiх бажань, i вони розгнiвалися, бо цi два учнi,
як їм видавалося, отримали перевагу над ними.
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Коли знову назрiвала суперечка про те, хто буде найбiльшим
у Христовiм Царствi, Iсус покликав обурених учнiв до Себе
i промовив «Ви знаєте, що князi народiв панують над ними i
вельможi володiють ними Але не так має бути мiж вами».12

У царствах цього свiту високе становище означає само-
звеличення. Вважалося, що народ iснує тiльки для користi
панiвних класiв. Вплив, багатство, виховання — усе це засоби
пiдкорення мас в iнтересах вождiв. Вищi класи повиннi думати,
вирiшувати, насолоджуватися i панувати, а нижчi — слухатись
i служити. Релiгiю, як i всi iншi iнститути суспiльного життя,
почали використовувати в iнтересах можновладцiв. Вiд народу
вимагалося тiльки вiрити й покiрно виконувати волю вище-
стоящих. Право людини думати i дiяти згiдно зi своєю волею
категорично вiдкидалося.

Христос засновував царство на зовсiм iнших засадах. Вiн
закликав людей не панувати над iншими, а служити їм, щоб
сильнiший нiс немочi слабшого. Влада, становище, талант,
виховання покладають на їхнього власника бiльшу вiдповiд-
альнiсть у служiннi ближнiм. Навiть тим, хто займає найнижче
становище серед учнiв Христа, сказано «Усе бо для вас».13

«Так i Син Людський не прийшов, щоб Йому служили,
але щоб послужити i вiддати душу Свою для викуплення за
багатьох». Христос постiйно пiклувався про Своїх учнiв i нiс
їхнi тягарi. Вiн роздiляв їхнє убозтво, задля них забував про
Себе, iшов попереду, торуючи їм важку дорогу, i незабаром мав
завершити дiяльнiсть на Землi, вiддавши Своє життя. Основний
принцип, яким керувався Христос, повинен стати головним i
для членiв Церкви — Його тiла. В основу Плану спасiння Iсус
поклав любов. У Царствi Христа найбiльший той, хто наслiдує
Його приклад i працює як пастир Божої отари. [520]

Слова апостола Павла розкривають справжню гiднiсть i
змiст християнського життя: «Та будучи вiльним вiд усiх, я
всiм пiдкорив себе, щоб бiльше придбати», «не шукаючи для
себе користi, а для багатьох, щоб вони спаслися».14

У питаннях сумлiння душа має залишатися вiльною. Нiхто
не повинен панувати над розумом iншого, думати за iншого
або вказувати комусь, що вiн має робити. Бог дає кожнiй душi
свободу мислити i чинити за власним переконанням. «Кожен iз
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нас сам за себе дасть вiдповiдь Боговi».15 Нiхто не має права
позбавляти iншу людину її особистостi. У всiх справах, де
йдеться про принцип, «нехай кожен за власною думкою три-
мається власного переконання».16 У Царствi Христа немає анi
гноблення, анi примусу. Небеснi ангели вiдвiдують Землю не
для того, щоб правити або вимагати поклонiння, а як посланцi
Божої милостi, щоб спiвпрацювати з людьми для пiднесення
людства.

Принципи i навiть окремi висловлювання Спасителя зали-
шилися в пам’ятi улюбленого учня у їхнiй Божественнiй красi.
До останнiх днiв свого життя Йоан свiдчив церквам: «Таке
є благовiствування, яке ви чули вiд початку: щоб ми любили
один одного... Любов пiзнали ми в тому, що Христос поклав
душу Свою за нас. I ми повиннi класти душi свої за братiв!»17

Саме таким духом була сповнена рання Церква. Пiсля злит-
тя Святого Духа «бiльшiсть вiруючих мали одне серце й одну
душу, i нiхто нiчого з майна не називав своїм, а все у них було
спiльне... Не було мiж ними жодного, хто б терпiв недоста-
ток...», «I апостоли з великою стою свiдчили про воскресiння
Iсуса Господа; i велика благодать була на них усiх».18[521]

[522] 1Марк.10:32
2Луки 18:31-34
3Матв.10:7
4Марк.10:36-37
5Марк.10:38
6Марк.10:39
7Марк.10:40
8Об’явл.3:21,12
92Тим.4:6-8

101Кор.13:4-5
11Филп.1:21,20
11Филп.1:21,20
11Филп.1:21,20
12Марк.10:42-43
132Кор.4:15
141Кор.9:19; 10 33
15Римл.14:12
16Римл.14:5
171Йоан.3:11
18Дiї 4:32-34



Роздiл 61. Закхей

(На пiдставi Євангелiя вiд Луки 19:1-10)

Дорогою до Єрусалима «Iсус переходив через Єрихон».1

Мiсто було розташоване за кiлька миль вiд Йордану, на захiдно-
му боцi квiтучої долини, котра переходила у плоскогiр’я. Серед
зрошуваних джерелами пальм i родючих садiв мiсто виблиску-
вало, як смарагд, в оправi вапнякових пагорбiв i пустельних
ущелин, що простягалися мiж Єрусалимом та Єрихоном.

Через Єрихон переходили численнi каравани, якi прямували
на свято. Їхнє прибуття завжди викликало пожвавлення, але
тепер людей хвилювало щось бiльш важливе. Стало вiдомо,
що разом з натовпом iде галiлейський Учитель, Котрий не-
давно воскресив Лазаря. I хоча ходили чутки, нiби священики
змовляються проти Нього, народ прагнув привiтати Його.

Єрихон був одним iз мiст, яке здавна призначалося для свя-
щеникiв, тому тут проживало багато священнослужителiв. Але
мiсто населяла i строката маса людей найрiзноманiтнiших про-
фесiй та занять. Єрихон був великим торговельним центром;
тут мешкали римськi урядники i солдати, а також чужинцi з
рiзних країн свiту; необхiднiсть збирати податки перетворила
мiсто на пристановище численних митникiв. [523]

«Старший над митниками»,2 Закхей, був юдеєм, але спiв-
вiтчизники ненавидiли його. Становище i майно Закхея були
придбанi огидною для людей службою, яка була синонiмом
несправедливостi та здирства. Однак багатий митник не був
гордим-1 настiльки закам’янiлим, як здавалося. Пiд удаваною
гордiстю i любов’ю до свiту ховалося чутливе до божествен-
ного впливу серце. Закхей чув про Iсуса. Звiстка про Того,
Хто люб’язно i ввiчливо ставився до знехтуваних усiма людей,
поширилася далеко навкруги. I в «старшого над митниками»
виникло прагнення до кращого життя. Лише за кiлька миль
вiд Єрихона, бiля Йордану, проповiдував Йоан Хреститель, i
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Закхей чув заклик до покаяння. Здавалося, що Йоанове напу-
чення митникам «Не вимагайте бiльше, нiж призначено вам»3

залишалося поза увагою, однак на Закхея цi слова справили
велике враження. Вiн знав Писання i був переконаний, що
його вчинки несправедливi. Тепер же, почувши слова Великого
Вчителя, Закхей усвiдомив себе грiшником перед Богом. Але
те, що розповiдали про Iсуса, запалило в його серцi надiю.
Виявляється, що покаяння i перемiна життя є можливими i для
нього. Хiба один з найближчих учнiв Iсуса не митник? Пiд
впливом такого переконання Закхей вiдразу ж став вiдшкодо-
вувати збитки тим, кого скривдив.

Вiн уже почав виправляти свої помилки, коли Єрихоном
пронеслася звiстка про те, що до мiста йде Iсус. Закхей вирi-
шив побачити Його. Вiн почав усвiдомлювати, якi гiркi плоди
грiха i як важко навернутися з порочного шляху. Тяжко було
зносити нерозумiння, пiдозру i недовiр’я, з якими люди стави-
лися до його зусиль виправитися. Начальник митникiв прагнув
побачити обличчя Того, Чиї слова сповнили його серце надiєю.

Вулицi були переповненi народом, i Закхей, невисокий на
зрiст, не мiг нiчого побачити в натовпi. Нiхто не хотiв пропу-
стити його, i тодi вiн забiг наперед до смокiвницi, вiття якої
звисало над вулицею. I от багатий збирач податкiв залiзає на
дерево i вмощується серед гiлок, звiдки можна було б спосте-
рiгати за процесiєю, що рухалася внизу. Натовп наблизився, i
Закхей жадiбним поглядом намагався угледiти обличчя Того,
Кого так прагнув побачити.[524]

Гучнiше за нарiкання священикiв i рабинiв та вiтальнi ви-
гуки натовпу кликало до Iсуса серце «начальника митникiв».
Раптом саме пiд тою смокiвницею натовп завмирає, люди, якi
оточували Iсуса, зупиняються, i Господь дивиться вгору, нiби
читаючи душу Закхея. Не вiрячи власним вухам, чоловiк на
деревi чує слова: «Закхею, негайно злiзай, бо сьогоднi потрiбно
Менi бути в твоєму домi».4

Натовп розступився, i Закхей, нiби у снi, веде Iсуса до свого
дому. А рабини похмуро, з погордою i зневагою буркочуть:
«Навiщо зайшов Вiн, щоб зупинитися в грiшної людини!»5

Закхей був настiльки вражений i здивований виявленими до
нього любов’ю й увагою Христа, до нього — такого негiдного i
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грiшного, що не мiг вимовити й слова. Але любов i вiдданiсть
до нового Вчителя вiдкрили його уста. Вiн бажав привселюдно
засвiдчити своє покаяння.

У присутностi багатьох людей «встав Закхей i сказав Го-
сподевi: Ось, Господи, даю бiдним половину свого майна, i
якщо кого чим скривдив, повертаю вчетверо! А Iсус промовив
до нього: Сьогоднi спасiння завiтало до цього дому, бо й вiн
син Авраама».6

Коли багатий юнак вiдiйшов вiд Iсуса, учнi дивувалися
словам Учителя: «Як важко тим, що надiються на багатство,
увiйти в Царство Боже. Вони ще бiльше дивувалися, говорячи
мiж собою: Хто ж тодi може спастися?»7 А тепер вони отрима-
ли доказ iстинностi Христових слiв: «Неможливе для людей
є можливе для Бога!»8 Вони побачили, як Божою благодаттю
навiть багатий може ввiйти до Царства.

Не встиг Закхей побачити Христа, як вiн уже почав чинити
те, що свiдчило про його щире покаяння. Перш нiж його осу-
дили люди, вiн сам визнав свiй грiх. Вiн пiдкорився впливовi
Святого Духа i почав виконувати повелiння, данi як старо-
давньому Iзраїлевi, так i нам. Задовго до зустрiчi iз Закхеєм
Господь сказав: «Якщо твiй брат зубожiє, а його рука неспро-
можною стане, то допоможи йому, пришелець вiн чи осiлий,
— i житиме вiн з тобою. Не братимеш вiд нього вiдсоткiв, анi
прибутку i будеш боятися Бога свого, — i житиме брат твiй з
тобою. Грошей не позичатимеш йому на вiдсотку i на прибуток
не даси їжi своєї», «Нехай нiхто не кривдить ближнього свого [525]
i будеш боятися Бога свого».9 Цi слова були сказанi Христом iз
хмарного стовпа. I першим вiдгуком Закхея на любов Христа
став вияв милосердя до бiдних i немiчних.

Митники перебували у змовi, аби пригнiчувати народ; вони
пiдтримували один одного в шахрайствi. Займаючись здир-
ством, вони чинили те, що стало майже загальноприйнятою
нормою поведiнки. Навiть священики i рабини, зневажаючи
митникiв, самi були виннi у збагаченнi нечесним способом
пiд маскою святого покликання Але як тiльки Закхей пiддав-
ся впливовi Святого Духа, вiн вiдкинув усе, що суперечило
чесностi.
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Покаяння не може бути справжнiм, якщо воно не змiнює
людини. Праведнiсть Христа — це не плащ, який прикриває
невизнаний i незалишений грiх. Вона є принципом життя, який
повнiстю змiнює людину. I керує її поведiнкою. Святiсть —
цiлковите посвячення себе Боговi, цiлковите пiдкорення серця
i життя небесним принципам.

Християнин, котрий займається пiдприємництвом, повинен
поводитися так, як на його мiсцi чинив би Господь. У кожнiй
угодi вiн повинен показати, що його Вчителем є Бог. «Святиня
Господня»10 — має бути записано в усiх реєстрах, прибуткових
книгах, актах, квитанцiях i векселях. Тi, хто називають себе
послiдовниками Христа i при цьому поводяться нечесно, дають
фальшиве свiдчення свiтовi про характер святого, справедли-
вого i милосердного Бога. Кожна навернена душа, подiбно до
Закхея, засвiдчить, що Христос перебуває в її серцi, тим, що
залишить усi недобрi вчинки, якi ранiше характеризували її
життя. Як i начальник митникiв, вона доведе свою щирiсть
тим, що вiдшкодує збитки потерпiлим. Господь сказав: «За-
ставу поверне несправедливий, грабунок вiдшкодує, ходитиме
уставами життя, щоб не чинити кривди усi грiхи його, якi вiн
учинив, не будуть йому згаданi вiн буде жити».11

Якщо ви завдали комусь шкоди нечесною угодою, якщо
в торгiвлi ошукати когось, навiть якщо це формально i не
порушує закону, ви повиннi визнати свiй грiх i по можливостi
вiдшкодувати збиток. Буде справедливо повернути не лише[526]
те, що ви взяли, а й той прибуток, який ця людина могла б
отримати, якщо б правильно й мудро використовувала свої
грошi за той час, поки вони були у ваших руках.

Спаситель сказав Закхею: «Сьогоднi спасiння завiтало до
цього дому...» Отже, не тiльки Закхей отримав благословення,
а й увесь його дiм. Христос вiдвiдав його оселю, щоб викласти
йому уроки iстини та розповiсти його домашнiм про Царство
Небесне. Вони були вiдлученi вiд синагоги через зневагу ра-
бинiв i мирян, але тепер цiй родинi була виявлена найбiльша
честь у всьому Єрихонi — зiбратися навколо божественного
Вчителя i слухати слова життя.

Душа отримує спасiння саме тодi, коли приймає Христа
як особистого Спасителя. Закхей прийняв Iсуса не тiльки як
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тимчасового Гостя у своєму домi, але як Володаря храму ду-
шi Книжники i фарисеї осуджували Закхея як грiшника, вони
нарiкали на Христа за вiдвiдини митника, але Господь назвав
Закхея сином Авраама. Бо «...тi, хто вiд вiри, — сини Авраа-
ма».12 [527]

1Луки 19:1
2Луки 19:2
3Луки 3:13
4Луки 19:5
5Луки 19:7
6Луки 19:8-9
7Марк.10:24,26
8Луки 18:27
9Левiт 25:35-37, 17

10Вих.39:30
11Єзек.33:15-16
12Гал.3:7



Роздiл 62. Учта в домi Симона

(На пiдставi Євангелiй вiд Матвiя 26:6-13; Марка 14:3-11;
Луки 7:36-50; Йоана 11:55-57; 12:1-11)

Симон iз Вiфанiї вважався учнем Iсуса. Вiн був одним
з небагатьох фарисеїв, якi вiдкрито приєдналися до Христа.
Симон визнавав Iсуса Вчителем i допускав, що Вiн, можливо,
Месiя, але не приймав Його як Спасителя. Характер Симона
не зазнав змiн, i вiн не вiдмовився вiд своїх принципiв.

Iсус зцiлив Симона вiд прокази, i саме це привернуло його
до Iсуса. Вiн хотiв виявити свою вдячнiсть, i коли Iсус востаннє
вiдвiдав Вiфанiю, влаштував гостину для Спасителя та Його
учнiв. На цю учту зiбралося чимало юдеїв. На той час у Єру-
салимi панувало велике пiднесення. Тепер Христос та Його
мiсiя привертали до себе бiльшу увагу, нiж ранiше. Присутнi на
учтi стежили за кожним рухом Iсуса, i дехто був налаштований
вороже.

Спаситель прийшов до Вiфанiї лише за шiсть днiв до Пасхи
i за Своїм звичаєм шукав вiдпочинку в домi Лазаря. Численнi
подорожнi, прямуючи до Єрусалима, розголосили, що Iсус
також iде на свято, але суботу проведе у Вiфанiї. Серед людей
вiдчувалося велике пiднесення. Чимало паломникiв рушили до
Вiфанiї, однi iз симпатiї до Iсуса, iншi — з цiкавостi побачити
воскреслого з мертвих Лазаря.[528]

Люди сподiвалися почути вiд Лазаря чудову розповiдь про
те, що вiн бачив пiсля смертi. Однак були здивованi, що Лазар
нiчого не розповiдав. Та вiн i не мав чого розповiдати, адже
Бiблiя свiдчить: «Померлi нiчого не знають i їхнє кохання, i їхня
ненависть та заздрощi їхнi — усе вже пропало».1 Однак Лазар
мав чудове свiдчення про дiяльнiсть Iсуса, i саме з цiєю метою
вiн i був воскрешений iз мертвих Упевнено i переконливо Лазар
проголошував, що Христос — Син Божий.

516
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Розповiдi, принесенi до Єрусалима вiдвiдувачами Вiфанiї,
ще бiльше схвилювали мiсто. Народ прагнув бачити i чути
Iсуса. Усi запитували, чи Лазар супроводжуватиме Iсуса до
Єрусалима та чи Пророк буде коронований на царя пiд час
свята Пасхи? Священики i старiйшини розумiли, що їхня влада
над народом дедалi слабне, тому їхня ненависть до Iсуса става-
ла все лютiшою. Вони, здавалося, не могли дочекатися нагоди
назавжди усунути Його зi свого шляху. Але час минав, i вони
почали побоюватися, що Вiн так i не з’явиться в Єрусалимi.
Керiвники народу пригадали, скiльки разiв Вiн руйнував їхнi
злочиннi плани на Його знищення, а вони непокоїлися. що Вiн
i тепер розгадав їхнi намiри, а тому не прийде на свято. Ледве
приховуючи неспокiй, вони запитували однi в одних: «Як ви
вважаєте, чи прийде Вiн на свято?»2

Була скликана рада священикiв i фарисеїв. Оскiльки пiсля
воскресiння Лазаря симпатiї народу повнiстю були на боцi
Христа i ставало небезпечним схопити Iсуса привселюдно,
юдейськi вождi вирiшили затримати Його таємно i засудити
без зайвого галасу. Вони сподiвалися коли стане вiдомо про
Його засудження, мiнлива думка народу схилиться на їхнiй бiк.

Таким чином, священики i рабини вирiшили знищити Iсуса.
Однак знали доки житиме Лазар, доти не зможуть почуватися
безпечно. Iснування чоловiка, котрий чотири днi пролежав у
гробi i був воскрешений словом Iсуса, рано чи пiзно виявить
свiй вплив на народ. I тодi народ помститься своїм вождям за
вбивство Того Хто мiг творити такi чудеса. Тому синедрiон
засудив до смертi й Лазаря. Ось як далеко можуть запровадити
своїх рабiв заздрiсть та упередженiсть! Ненависть i невiр’я
юдейських начальникiв зросли настiльки, що вони вирiшили [529]
позбавити життя i того, кого Божа сила пiдняла з гробу.

Доки в Єрусалимi укладали таємнi плани, Iсус та Його
друзi були запрошенi на гостину до Симона. За столом поруч
зi Спасителем з одного боку сидiв Симон, якого Вiн зцiлив
вiд огидної хвороби, а з iншого — Лазар, котрого Господь во-
скресив iз мертвих. Марта прислуговувала бiля столу, Марiя
ж пильно прислухалася до кожного Iсусового слова. По Своїй
милостi Iсус простив її грiхи, повернув до життя її улюбленого
брата, i серце Мари бую переповнене вдячнiстю. Вона чула, як
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Iсус говорив про Свою близьку смерть, i з великою любов’ю
та смутком прагнула вшанувати Його. Цiною великої особистої
жертви вона купила алебастрову пляшечку з дорогоцiнним ми-
ром, щоб намастити ним тiло Iсуса. Але тепер люди говорили,
що Вiн має бути коронований на царя її смуток змiнився ра-
дiстю, i вона палко бажала першою вшанувати свого Господа.
Розбивши пляшечку з миром, Марiя вилила його на голову й
ноги Iсуса. Плачучи, вона схилилася на колiна, зросила Його
ноги слiзьми, а потiм витерла їх своїм довгим розпущеним
волоссям.

Вона намагалася не привертати до себе уваги, i її поведiнка
залишилася б непомiченою, якби не пахощi мира, якi наповни-
ли всю кiмнату i виявили її вчинок перед усiма. Юда дивився
на це з великим невдоволенням. Замiсть почекати, що скаже
Христос, вiн почав висловлювати своє обурення перед iншими,
докоряючи Христа за те, що Вiн дозволяє таке марнотратство.
Своїми натяками Юда майстерно почав збуджувати загальне
невдоволення.

Юда був скарбником серед учнiв i потайки брав грошi з
їхньої скромної каси на власнi потреби, зменшуючи i без того
мiзернi кошти. Вiн був готовий покласти до своєї скриньки все,
що потрапляло йому до рук. Зi скарбницi часто брали грошi
на допомогу бiдним, i коли купувалося щось, на думку Юди,
зайве, вiн завжди говорив: «Нащо таке марнотратство? Чому б
цi грошi не покласти до скриньки, яку я ношу для бiдних?»3

Учинок Марiї настiльки явно виявив самолюбство Юди, що
йому навiть стало соромно. Але, як завжди, вiн почав шукати
вагому причину, аби виправдати своє несхвалення її дару. За[530]
пiдтримкою Юда звернувся до учнiв: «Чому б не продати це
миро за триста динарiїв i не роздати бiдним? Вiн сказав це
не тому, що журився за бiдних, але що був злодiєм i, маючи
скриньку на грошi, носив те, що вкидали».4 Юда зовсiм не
жалiв убогих. Якби миро Марiї було продане i грошi потрапили
до його рук, бiднi не отримали б iз них нiчого.

Юда був високої думки про власнi адмiнiстративнi здiбно-
стi. Як скарбник, вiн вважав, що значно перевершує iнших
учнiв, i хотiв, щоб вони думали так само. Вiн завоював їхнє до-
вiр’я i справляв значний вплив на них. Його позiрне спiвчуття
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до бiдних вводило учнiв в оману, а пiдступнi натяки спонукали
дивитися з пiдозрою на вiдданiсть Марiї. За столом почулися
нарiкання: «Навiщо така трата мира? Це миро можна продати
бiльш нiж за триста динарiїв i роздати бiдним».5

Марiя почула цi несхвальнi слова, i її серце затремтiло. Во-
на боялася, що сестра також докорятиме їй за марнотратство.
Та й Учитель мiг осудити її непередбачливiсть. Не захищаю-
чись i не виправдовуючись, вона вже готова була пiти, коли
раптом почула голос свого Господа: «Залиште її. Навiщо завда-
єте їй болю?»6 Вiн бачив її збентеженiсть i розгубленiсть. Iсус
знав, що цим учинком Марiя виявила вдячнiсть за прощення
грiхiв, i тому заспокоїв її. Пiднiсши Свiй голос над критичними
нарiканнями, Вiн сказав: «Вона добре дiло зробила Менi! Ви
завжди маєте бiдних бiля себе i будь-коли можете робити їм
добро; Мене ж не завжди ви масте. Що вона могла — те й
зробила: заздалегiдь намастила Моє тiло перед похороном».7

Пахуче миро, яким Марiя могла намастити мертве тiло Спа-
сителя, вона вилила на Нього — живого. Пiд час поховання
приємнi пахощi наповнили б тiльки гробницю, але тепер тiши-
ли Його серце як доказ її вiри й любовi. Йосиф з Аримафеї та
Никодим не запропонували своїх дарiв любовi живому Iсусовi.
З гiркими сльозами вони принесли дорогоцiнне миро для Його
бездиханного холодного тiла. Жiнки, якi принесли пахощi до
гробу, старалися даремно, оскiльки Вiн воскрес. Але Марiя
виявила свою любов до Спасителя, коли Вiн мiг оцiнити й [531]
вiдданiсть, вона намастила Його на похорон. I коли для Нього
настала нiч великого випробування, Вiн понiс iз Собою спомин
про цей учинок як запоруку тiєї любовi, яку виявлятимуть до
Господа викупленi Ним протягом вiчностi. Чимало людей i
сьогоднi приносять свої дорогоцiннi дари мертвим. Коли вони
стоять бiля холодного бездиханного тiла, то говорять багато
добрих, подячних слiв. Нiжнiсть, визнання, вiдданiсть — усе
щедро виявляють тому, хто вже не бачить i не чує. Якби цi
слова були сказанi в той час, коли їх потребував утомлений
людський дух, коли вухо могло чути, а серце — вiдчувати, то
якими дорогоцiнними були б їхнi пахощi!

Сама Марiя не цiлком розумiла значення свого вчинку лю-
бовi. Вона нiчого не могла вiдповiсти обвинувачам, не могла



520 Христос — надiя свiту

пояснити, чому саме тепер вирiшила намастити Iсуса. Дух
Святий визначив її вчинки, а вона лише пiдкорилася Його
спонуканням. Натхнення не пiдлягає поясненню. Невидиме
Провидiння впливає на розум i душу, спонукує серце до дiї.
Воно говорить само за себе.

Христос пояснив Мари значення її вчинку i цим дав їй бiль-
ше, нiж прийняв Сам. «Зливши миро на Моє тiло, вона вчинила
це на Мiй похорон»,8 — сказав Вiн. Як була розбита пляшечка
мира, наповнюючи ароматом увесь дiм, так мав померти i Хри-
стос. Його тiло буде розбите, але Вiн воскресне й ароматом
Свого життя наповнить увесь свiт. «Христос полюбив нас i
видав Себе за нас як дар i жертву Боговi, як приємнi пахощi».9

«Запевняю вас, — проголосив Христос, — де тiльки буде
проповiдуватися це Євангелiє в усьому свiтi, буде розповiдати-
ся i про те, що вона зробила, на згадку про неї!»10 Дивлячись у
майбутнє, Спаситель з упевненiстю говорив про Своє Єванге-
лiє. Воно буде проповiдуватися по цiлому свiту. I куди досягне
Євангельська вiстка, там духмянiтиме дар Марiї. Серця людей
отримуватимуть благословення через щире спонукання її душi.
Царства будуть з’являтися i зникати, iмена монархiв i завойов-
никiв пiдуть у забуття, але вчинок цiєї жiнки буде увiчнений
на сторiнках священної iсторiї. До кiнця часу розбита алеба-
строва пляшечка мира свiдчитиме про безмежну Божу любов
до грiшного людства.[532]

Учинок Марiї разюче контрастував з намiрами Юди. Який
суворий урок дав Христос тому, хто сiяв насiння критики i зла
у свiдомостi учнiв! Як справедливо можна було б обвинуватити
самого обвинувача! Христос читав спонукання кожного серця i
знав кожну справу, тому мiг розкрити перед усiма присутнiми
темнi сторiнки життя Юди. Безпiдставнi претензiї Юди мо-
жна було легко викрити, бо замiсть допомагати бiдним, вiн зi
скарбницi крав грошi, призначенi для полегшення їхньої долi.
Господь мiг би спрямувати обурення проти Юди, тому що вiн
пригноблював удову, сироту i найманця. Але якби Христос
викрив Юду, то це могло б стати причиною для зради. Бiльше
того, осуджений за крадiжку, Юда знайшов би спiвчуття навiть
серед учнiв. Спаситель не докоряв Юдi i тому не дав йому
жодного шансу на виправдання зради.
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Але коли Iсус подивився на Юду, той зрозумiв, що Спа-
ситель знав про його лицемiрство i вiроломнiсть. Схваливши
вчинок Марiї, так гостро засуджений присутнiми, Христос
цим самим докорив Юдi. Досi Спаситель нiколи прилюдно
не викривав його. Тепер же цей докiр краяв серце Юди, i вiн
вирiшив помститися. Просто з учти вiн пiшов до палацу пер-
восвященика, де якраз засiдала рада, i запропонував видати їм
Iсуса.

Священики дуже зрадiли. Юдейським духовним керiвникам
була дана перевага прийняти Христа як свого Спасителя; вiд
них не вимагалося жодної плати, однак вони вiдкинули цiнний
дар, запропонований їм iз нiжнiстю i щирою любов’ю. Вони
вiдмовилися прийняти спасiння, незмiрно цiннiше за золото, а
купили Господа за тридцять срiбнякiв.

Юда потурав своїй жадiбностi, доки вона не загасила все
добре в його душi. Вiн позаздрив подарунковi, який принесли
Iсусовi. Його серце палало вiд заздрощiв через те, що Спаси-
тель був ушанований почестями, гiдними земних монархiв. I
вiн зрадив свого Господа за багато меншу цiну, нiж вартiсть
пляшечки пахощiв.

Учнi були не такими, як Юда. Вони любили свого Спаси-
теля, але не могли належно оцiнити Його величi. Якби вони
по-справжньому усвiдомили, що Iсус зробив для них, то зро-
зумiли б, що будь-яка жертва для Нього не може вважатися [533]
марнотратством. Мудрецi зi Сходу, котрi так мало знали про
Iсуса, гiдно вшанували Його, вони принесли Спасителевi доро-
гоцiннi дари i вклонилися Йому, коли Вiн ще немовлям лежав
у яслах.

Христос високо оцiнює вчинки, якi йдуть вiд серця. I коли
хтось робить Йому послугу, Вiн благословляє того з небесною
щедрiстю. Iсус не нехтував найпростiшою квiткою, зiрваною
дитячою рукою i з любов’ю подарованою Йому. Вiн приймав
дари вiд дiтей i благословляв їх, записуючи їхнi iмена до Книги
життя. У Писаннях помазання Iсуса згадується як учинок,
котрий вирiзняє Марiю з-помiж усiх iнших Марiй. Дiла любовi
й поваги до Iсуса — це свiдчення вiри в Нього як Божого Сина.
А Дух Святий говорить про справжню вiрнiсть жiнки Христу.
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«Якщо вмивала ноги святим, якщо втiшала пригнiчених, якщо
виконувала всяке добре дiло».11

Христос радiв щирому бажанню Мари виконати Його волю.
Вiн прийняв вияв чистої любовi, який Його учнi не розумiли
i не бажали розумiти. Прагнення Мари послужити своєму
Господевi саме таким чином було для Христа цiннiшим за всi
дорогоцiннi бальзами свiту, оскiльки воно пiдтверджувало вона
прийняла Його як Спасителя свiту. На цей учинок її спонукала
любов Христа. Її душу полонила неперевершена досконалiсть
Його характеру. Це миро стало символом вдячностi, зовнiшнiм
виявом любовi, яка живилася небесними джерелами i до краю
переповнювала серце Мари.

Учинок Мари став уроком, якого потребували учнi Виявле-
ння ними любовi також було б приємним Господевi. Iсус був
для них усiм, але вони не усвiдомлювали, що незабаром бу-
дуть позбавленi присутностi Спасителя i вже нiчим не зможуть
вiддячити Йому за велику любов. Самотнiсть Христа, Котрий
залишив небеснi оселi, Його життя на Землi так i залишилися
для учнiв незрозумiлими й неоцiненими. Його не раз засму-
чувала вiдсутнiсть уваги, яку учням потрiбно було б виявляти
Господевi. Iсус знав: якби вони перебували пiд впливом не-
бесних ангелiв, котрi супроводжували Його, то зрозумiли б,
що жодна жертва з їхнього боку не є достатньо цiнною для
виявлення належної вдячностi вiруючого серця.[534]

Тiльки згодом до них прийшло запiзнiле усвiдомлення того,
як багато вони могли зробити для Iсуса на знак любовi та
вдячностi їхнiх сердець, доки ще були з Ним. Коли ж Iсус
пiшов вiд них i вони вiдчули себе овечками без Пастиря, то
пожалкували, що не виявляли до Нього належної уваги, яка
могла порадувати Його серце. Тодi вони осуджували вже не
Марiю, а самих себе. О, якби можна було забрати назад свої
осудливi слова, свою думку, що бiднi бiльш гiднi дорогоцiнного
дару, нiж Христос! Особливi докори сумлiння вони вiдчували
тодi, коли знiмали з хреста покалiчене тiло свого Господа.

Така ж вiра зауважується i в сучасному свiтi. Лише декотрi
розумiють, Ким є для них Христос. Якби люди усвiдомили це,
тодi велика любов Марiї виявлялася б частiше, а помазання
було б щирiшим. Найдорогоцiннiше миро не вважалося б надто
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дорогим, щоб вiддати його Iсусовi. Жодне самозречення, жодна
жертва в Його Iм’я не були б надто великими.

Обурливi слова «Навiщо така даремна трата?» нагадали
Христовi про те, що Йому належить принести найбiльшу з усiх
жертв — Самого Себе — як дар примирення за грiховний свiт.
Господь бажав бути настiльки щедрим для людського роду,
щоб нiхто нiколи не сказав, нiби Вiн мiг зробити щось бiльше.
Даруючи Iсуса, Бог вiддав усе Небо. З людської точки зору,
така жертва була безглуздим марнотратством. За людським ро-
зумiнням, увесь План спасiння — марнотратство божественних
милостей. Однак вияви самозречення i безкорисливої жертви
зустрiчаються на кожному кроцi. Небесне воїнство могло б
справедливо дивуватися, спостерiгаючи за людством, яке вiд-
мовляється пiднятися вище i збагатитися безмежною любов’ю,
виявленою у Христi. Саме небеснi iстоти мали б право вигу-
кнути: «Нащо таке марнотратство?!»3

Але спокута за грiшний свiт мала бути повною, доскона-
лою й остаточною. Жертва Христа була такою всеосяжною,
що досягла кожної створеної Богом душi. Той великий Дар не
призначався лише якiйсь окремiй частинi людства. Не всi люди
спасуться, однак План спасiння не можна вважати марнотрат-
ством через те, що вiн не приносить тих великих результатiв,
якi ним передбаченi. Його з надлишком вистачає для спасiння
кожної людини. [535]

Симон, господар бенкету, також подiляв незадоволення
Юди стосовно дару Марiї. Вiн був здивований поведiнкою
Iсуса, вона вразила його фарисейську гордiсть. Вiн знав, що
чимало його гостей дивилися на Христа з недовiр’ям i незадо-
воленням Симон подумав: «Коли б Вiн був пророком, то знав
би, хто i яка ця жiнка, що торкається до Нього, — що вона
грiшниця!»12

Зцiливши Симона вiд прокази, Христос урятував його од
вiрної смертi. Тепер же Симон сумнiвався, чи був Спаситель
пророком. Через те, що Христос дозволив цiй жiнцi наблизити-
ся до Нього, не вiдштовхнув її з обуренням ногою як таку, грiхи
котрої бути надто великими, щоб їх можна було простити, та
нiчим не виявив, що знає її падiння, Симон був спокушуваний
думати, що Iсус — не пророк Христос нiчого не знає про цю
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жiнку, котра так вiльно поводиться з Ним, думав Симон, бо
iнакше Вiн не дозволив би їй торкатися до Себе.

Але якраз нерозумiння Симоном Бога i Христа змусило
його так думати. Вiн не знав, що Божий Син повинен стави-
тися до грiшника так, як ставиться Бог, — спiвчутливо, нiжно
й милосердно. Симон не сприймав анi служiння, анi розкая-
ння Марiї. Те, що вона цiлувала ноги Христа i намастила їх
пахощами, дратувало його закам’янiле серце. Вiн думав: якби
Христос був пророком, то розпiзнав би грiшникiв i докорив би
їм.

На цю невисловлену думку Спаситель вiдповiв «Симоне,
маю тобi щось сказати. Були в одного лихваря два боржники:
один був винен п’ятсот динарiїв, а другий — п’ятдесят. Оскiль-
ки вони не могли вiддати, то вiн обом подарував. Отож котрий з
них бiльше любитиме його? У вiдповiдь Симон сказав: Думаю,
що той, якому бiльше подарував. I Вiн сказав йому Правильно
ти розсудив».13

Подiбно до того, як Натан учинив з Давидом, так i Хри-
стос гiрку правду зодягнув у слова притчi. Вiн дав можливiсть
господаревi учти винести вирок самому собi. Симон сам пiд-
штовхнув цю жiнку до грiха, а тепер зневажав її. Вiн дуже
скривдив її. Тi два боржники iз притчi уособлювали Симона
та грiшну жiнку. Iсус не мав на увазi, що цi двi особи повиннi[536]
вiдчувати рiзну мiру вiдповiдальностi, адже вони обоє мали
невiдплатний борг перед Богом. Але Симон вважав себе бiльш
праведним за Марiю, а Iсус бажав вiдкрити йому, наскiльки
великою була його вина. Христос хотiв показати: грiх Симона
був настiльки бiльшим за грiх цiєї жiнки, наскiльки борг у
п’ятсот динарiїв перевищує борг у п’ятдесят.

Тепер Симон побачив себе в iншому свiтлi. Вiн зрозумiв,
як ставиться до Марiї Той, Хто бiльший за пророка. Вiн зба-
гнув, що проникливi очi Христа читають її сповнене любовi
й вiдданостi серце. Симона охопив сором, i вiн зрозумiв, що
перебував у присутностi Того, Хто перевершував його.

«Увiйшов Я до твого дому, — продовжував Христос, — а ти
води на Мої ноги не дав, а Марiя сльозами покаяння та щирої
любовi обмила Мої ноги й обтерла їх своїм волоссям», «Поцi-
лунку Менi ти не дав, а вона», котру ти зневажаєш, «вiдколи
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ввiйшов Я, не перестає цiлувати Мої ноги».14 Отже, Христос
перелiчив можливостi, якi мав Симон, аби виявити любов до
свого Господа й оцiнити вчинене для нього. Зрозумiло, але з
делiкатною ввiчливiстю Спаситель показав Своїм учням, що
Його серце засмучується, коли Божi дiти забувають виявляти
Йому свою вдячнiсть у словах i вчинках любовi.

Той, перед Ким вiдкритi всi серця, знав, що спонукало
Марiю на цей учинок, а також бачив, який дух викликав думки
Симона. «Чи ти бачиш цю жiнку?»14 — запитав у Симона Iсус.
— Вона грiшниця, але «кажу тобi: Прощаються її численнi
грiхи, бо дуже вона полюбила; а кому мало прощається, той
мало любить».15

Холоднiсть i зневага Симона показали, як мало цiнує вiн
милiсть Спасителя. Вiн вважав, що запросивши Iсуса до свого
дому, виявляє Йому честь. Тепер же вiн побачив себе таким,
яким був насправдi. Симон гадав, що читає думки свого Гостя,
натомiсть Гiсть сам читав його серце. Тепер вiн зрозумiв, на-
скiльки справедливою була думка Христа про нього. Його вiра
була лише фарисейським покривалом, а спiвчуття Iсуса вiн зне-
важив. Симон, фактично, не визнавав Його Божим Посланцем.
Якщо Марiя була прощеною грiшницею, то вiн — непрощеним
грiшником. Суворий закон праведностi, за яким Симон судив
Марiю, засудив його самого. [537]

Симона зворушила доброта Iсуса, Котрий не осудив його
вiдкрито перед усiма гостями. З ним не вчинили так, як вiн
хотiв, аби повелися з Марiєю. Симон бачив, що Iсус не ба-
жає виставляти перед iншими його провину, але, викриваючи
дiйсний стан речей, переконує його та спiвчутливим, чуйним
ставленням пiдкоряє його серце. Суворе викриття зробило б
Симона запеклим, i вiн не покаявся б, тодi як терпеливi за-
уваження Iсуса переконали його у власнiй помилцi. Симон
зрозумiв свiй великий борг перед Господом. Його гордiсть
упокорилася, i вiн покаявся. Гордий фарисей став покiрним
самовiдданим учнем.

На Марiю дивилися як на велику грiшницю, але Христос
знав обставини, котрi спонукали її до такого життя. Iсус мiг
загасити будь-яку iскру надiї в її душi, але не зробив цього.
Спаситель пiдняв її з розпачу та руїни. Сiм разiв вона чула, як
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Вiн забороняв демонам, якi опановували її серце i розум. Вона
чула, як Iсус благав Небесного Отця про її захист. Зрозумiвши,
наскiльки Йому, у Його незаплямованiй чистотi, огидний грiх,
вона перемогла свою грiховну натуру Його силою.

Якщо з людської точки зору становище Марiї видавалося
безнадiйним, то Христос бачив у нiй схильнiсть до добра. Вiн
помiчав найкращi риси її характеру. План спасiння вiдкрив
для людства великi можливостi, i в Мари цi можливостi мали
здiйснитися. Завдяки Його благодатi вона стала причетною до
божественної природи. Ця пропаща жiнка, знаряддя демонiв,
наблизилася до Спасителя через спiлкування з Ним i служiння
Йому. Це Марiя сидiла бiля нiг Iсуса i навчалася вiд Нього.
Це Марiя вилила на Його голову миро i обмила своїми сльо-
зами Його ноги. Марiя стояла бiля хреста i супроводжувала
тiло Господа до могили. Марiя першою була бiля гробу пiсля
Його воскресiння i першою понесла вiстку про воскресiння
Спасителя.

Iсус знає обставини життя кожної людини. Ви можете ска-
зати: «Я грiшний, дуже грiшний» Цiлком можливо, але чим
ви гiршi, тим бiльше потребуєте Iсуса. Вiн не вiдкине жодної
душi, яка плаче i кається. Звичайно, Вiн не кожному вiдкриває
все, що може вiдкрити, але кожну тремтячу душу закликає не[538]
втрачати надiї. Вiн охоче прощає усiх, хто приходить до Нього
за прощенням та вiдновленням.

Христос мiг би наказати небесним ангелам вилити чашi
Його гнiву на наш свiт i знищити всiх, хто ненавидить Бога.
Вiн мiг би стерти цю чорну пляму зi Свого Всесвiту. Але
Iсус не робить цього. Сьогоднi Вiн стоїть бiля жертовника
кадiння i представляє перед Богом молитви тих, хто прагне
Його допомоги.

Душi, котрi шукають порятунку в Iсуса, будуть захищенi
Ним вiд звинувачень та обмов. Анi люди, анi ангели не зможуть
осудити цих людей. Христос робить їх причасниками Свого
боголюдського єства. Вони стоять поруч з великим Викупи-
телем грiха у свiтлi, що сяє вiд Божого престолу. «Хто буде
звинувачувати Божих обранцiв? Бог — Той, Хто виправдовує!
А хто судитиме? Iсус Христос, Який помер i воскрес, Який по
правицi Бога, — Вiн i заступається за нас!».16[539]
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1Екл.9:5-6
2Йоан.11:56
3Марк.14:4
4Йоан.12:5-6
5Матв.26:8-9
6Марк.14:6
7Марк.14:6-8
8Матв.26:12
9Ефес.5:2

10Матв.26:13
111Тим.5:10
3Марк.14:4

12Луки 7:39
13Луки 7:41-43
14Луки 7:44-45
14Луки 7:44-45
15Луки 7:47
16Римл.8:33-34



Роздiл 63. «Ось Цар твiй гряде»

(На пiдставi Євангелiй вiд Матвiя 21:1-11; Марка 11:1-10;
Луки 19:29-44; Йоана 12:12-19)

«Радiй вельми, о дочко Сiону, веселись, дочко Єрусали-
ма! Ось Цар Твiй до тебе гряде, справедливий i спасаючий,
лагiдний, i їде на ослi, i на молодiм вiслюковi — синi ослицi».1

Так за п’ятсот рокiв до народження Христа пророк Заха-
рiя провiщав прихiд Царя Iзраїлю. Тепер це пророцтво мало
здiйснитися. Той, Хто так довго вiдмовлявся вiд царських по-
честей, тепер прибуває до Єрусалима як спадкоємець престолу
Давидового.

Був перший день тижня, коли Христос урочисто ввiйшов
до Єрусалима. Люди, якi зiбралися у Вiфанiї, аби побачити
Iсуса, тепер супроводжували Його, бажаючи бути свiдками
Його прийому. У цей час багато людей iшли до мiста на свято
Пасхи; вони також вирiшили супроводжувати Iсуса. Здавалося,
радiє вся природа. Дерева були вдягнутi в зелень та квiти, якi
сповнювали повiтря нiжним ароматом. Нове життя й радiсть
надихали людей. Знову з’явилася надiя на нове царство.

Iсус мав намiр в’їхати до Єрусалима верхи, тому послав
двох Своїх учнiв привести ослицю з її ослям. Вiд самого наро-
дження Спаситель залежав вiд гостинностi людей. Ясла, у яких[540]
Вiн лежав, були позиченi. Хоч уся худоба на тисячах пагорбiв
— Його власнiсть, однак Вiн залежав вiд доброти незнайомого
чоловiка, аби на його тваринi в’їхати до Єрусалима як Цар.
Але навiть у Його докладних вказiвках учням вiдкривалася
Його божественнiсть. Як Iсус i передбачив, прохання «Господь
потребує його»2 було негайно задоволене. Iсус обрав дiя Себе
молодого вiслюка, на якому ще нiхто не їздив. Учнi з радiсним
пiднесенням постелили свiй одяг на осля i посадили на нього
Вчителя. Досi Христос завжди ходив пiшки, i спочатку учнi на-
вiть здивувалися Його рiшенню їхати верхи. Але в їхнiх серцях
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знову спалахнула надiя, що Христос, увiйшовши в столицю,
проголосить Себе Царем та виявить Свою царську владу. Вико-
нуючи доручення Господа, учнi розповiдали друзям Iсуса про
свої блискучi сподiвання; i незабаром усiх охопило збудження,
яке пiдносило надiї народу до найвищої мiри.

В’їжджаючи до Єрусалима, Христос дотримувався звичаїв
юдейських царiв. Тварина, на якiй Вiн їхав, була такою ж, на
яких в’їжджали царi Iзраїлю. Пророцтво провiщало, що са-
ме так стане на Своє Царство Месiя. Як тiльки Iсус сiв на
вiслюка, радiснi, урочистi вигуки наповнили повiтря. Натовп
вiтав Iсуса як Месiю — свого Царя. Цього разу Iсус приймав
почестi, яких нiколи ранiше не дозволяв. Учнi сприйняли це як
доказ здiйснення своєї щасливої надiї — коронування Iсуса на
царство. Люди були переконанi, що наблизився час визволення.
Вони вже уявляли собi, як римськi вiйська будуть вигнанi з
Єрусалима, а Iзраїль отримає незалежнiсть. Усi були щасливi
й схвильованi. Люди випереджували одне одного у виявлен-
нi пошани Iсусовi. Вони не мали можливостi зустрiти Його
з належними пишнiстю i блиском, зате вiддавали Йому щи-
росердне поклонiння. Вони не могли принести Спасителевi
дорогоцiнних дарiв, але стелили Йому пiд ноги свiй одяг, олив-
ковi i пальмовi гiлки. Вони не могли нести попереду царських
знамен, але зрiзали пальмовi гiлки — символ перемоги — i
махали ними, вигукуючи: «Осанна!»3

Процесiя повiльно просувалася вперед, натовп постiйно
зростав, оскiльки люди почули про прибуття Iсуса i поспiшали
приєднатися до процесiї. Кожний, хто зустрiчав натовп, запи- [541]
тував: «Хто це такий? Що трапилося?»4 Вони чули про Iсуса i
чекали Його прибуття до Єрусалима, але знали, що досi Вiн
чинив опiр будь-яким спробам посадити Його на престол. Тому
були вкрай здивованi, дiзнавшись, що це був Iсус. Вони запи-
тували, що могло викликати таку змiну в Тому, Хто заявляв,
що Його царство не вiд свiту цього?

Але такi запитання заглушали трiумфальнi вигуки, якi знову
i знову з ентузiазмом повторював натовп. Цi вигуки пiдхоплю-
вали в далинi iншi люди, й урочистий поклик вiдлунювався
в навколишнiх пагорбах i долинах. Згодом до процесiї при-
єдналися i юрби з Єрусалима. Незлiченна кiлькiсть народу
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зiбралася на святкування Пасхи, i тисячi з них вийшли вi-
тати Iсуса. Вони зустрiчали Його спiвом священних гiмнiв i
вимахували пальмовими гiлками.

У храмi священики просурмили початок вечiрнього бого-
служiння, але мало хто вiдгукнувся на їхнiй заклик. Занепокоє-
нi старiйшини говорили однi до одних: «...увесь свiт пiшов за
Ним».5

Нiколи ранiше пiд час Свого земного життя Iсус не дозволяв
таких урочистостей, бо ясно передбачав наслiдки цього.

Це припровадило б Його на хрест. Однак Iсус мав намiр
привселюдно представити Себе Спасителем. Вiн хотiв при-
вернути увагу до жертви, котра увiнчає Його служiння для
грiшного свiту. У той час, коли люди зiбралися до Єрусалима
на свято Пасхи, Iсус — iстинний Агнець — добровiльно вiдда-
вав Себе на жертву. Божа Церква наступних вiкiв мала зробити
смерть Iсуса за грiхи свiту предметом глибокого вивчення i
роздумiв.

Усi факти, пов’язанi з Його смертю, повиннi бути досто-
вiрними i незаперечними. Ось чому було потрiбно, щоб очi
усiх людей звернулися на Христа. Подiї, котрi передували Його
великiй жертвi, мали привернути увагу до самої Жертви. Пiсля
манiфестацiї, яка супроводжувала Його в’їзд до Єрусалима, усi
стежили за швидким наближенням розв’язки.

Подiї, пов’язанi з трiумфальним в’їздом, мали стати предме-
том загальних розмов та закарбувати образ Христа у свiдомостi
кожного. Пiсля Його розп’яття чимало людей пригадають цi
подiї у зв’язку з Його осудженням i смертю. Вони почнуть
дослiджувати пророцтва, переконуючись, що Iсус — справдi[542]
Месiя; i в усiх країнах зросте число навернених до вiри.

У цiй єдинiй у Його земному життi трiумфальнiй сценi Спа-
ситель мiг би з’явитися в супроводi небесних ангелiв, пiд звуки
Божої сурми, проте подiбна пишнiсть суперечила б Його мiсiї
та закону, яким Вiн керувався. Iсус залишився вiрним обранiй
Ним скромнiй долi. Йому належало нести тягарi людства доти,
доки не вiддасть Свого життя за життя свiту.

Цей день, що видавався учням найвидатнiшим днем їхнього
життя, був би затьмарений тiнню печалi, якби вони знали, що
сцена радостi — лише прелюдiя до страждань i смертi їхнього
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Вчителя. Хоч Iсус не раз говорив їм про неминучiсть Своєї
жертви, однак у радостi трiумфу вони забули Його сумнi слова
i бачили попереду лише Його успiшне царювання на престолi
Давида.

До процесiї щоразу приєднувалися новi групи людей, i
незабаром майже всiх охопило велике пiднесення. Народ пiд-
хоплював гучне «Осанна!», яке луною перекочувалося вiд гори
до гори, вiд долини до долини. Усюди чулося: «Осанна Синовi
Давидовому! Благословенний Той, Хто йде в iм’я Господнє!
Осанна на висотах!»

Нiколи ранiше свiт не бачив такого трiумфального походу.
Вiн не був схожий на переможний похiд великих полководцiв
свiту. У цiй процесiї не було сумних полонених — царських
трофеїв. Спасителя оточували славнi трофеї Його дiяльностi,
сповненої любовi до грiшної людини. Тут були полоненi, яких
Вiн звiльнив з-пiд влади сатани i якi прославляли Бога за своє
визволення. Слiпi, котрим Вiн подарував зiр, iшли попереду
процесiї. Нiмi, яким Вiн повернув дар мови, найголоснiше ви-
гукували «Осанна!» Калiки, яких Вiн зцiлив, сповненi радостi,
ламали пальмовi гiлки i розмахували ними перед Спасителем.
Вдови й сироти прославляли Iсуса за Його милостивi дiла для
них. Прокаженi, котрих Вiн очистив, стелили Йому пiд ноги
свiй бездоганний одяг i прославляли Його як Царя Слави. Се-
ред натовпу були й тi, кого голос Iсуса пробудив зi смертного
сну. Лазар, тiло котрого встигло зазнати тлiння, тепер у розквiтi
сил i мужностi провадив осля, на якому їхав Спаситель. [543]

Багато фарисеїв стали свiдками цього видовища. Згораючи
вiд заздрощiв i злостi, вони хотiли спрямувати потiк людської
радостi в iнший бiк. Усiєю силою свого авторитету вони на-
магалися примусити народ замовкнути, але їхнi заклики й
погрози лише збiльшували збудження. Фарисеї боялися, що
численний натовп проголосить Христа царем. Удаючись до
крайнього засобу, вони проштовхалися крiзь натовп, котрий
оточував Спасителя, i звернулися до Нього зi словами докору й
погрози: «Учителю, заборони це Своїм учням!»6 Вони заявля-
ли, що такi галасливi процесiї незаконнi, бо забороненi владою.
Але вiдповiдь Iсуса примусила їх замовкнути: «Кажу вам, коли
вони замовкнуть, кричатиме камiння».7 Ця трiумфальна сцена
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була передбачена Самим Богом. Вона була передвiщена проро-
ком, i людина безсила перешкодити виконанню Божого намiру.
Якби люди не змогли виконати Його плану, Вiн надiлив би
голосом бездушне камiння i воно вiтало б Його Сина вигуками
хвали. Отож занiмiлi фарисеї вiдiйшли, а сотнi голосiв повто-
рювали слова Захарiї: «Радiй вельми, о дочко Сiону, веселись,
дочко Єрусалима! Ось Цар твiй до тебе гряде, справедливий i
спасаючий, лагiдний, їде на ослi, i на молодiм вiслюковi, синовi
ослицi».8

Коли процесiя досягла вершини гори i мала спускатися до
мiста, Iсус зупинився, а з Ним i весь натовп. Перед ними в усiй
своїй славi, осяяний променями призахiдного сонця, лежав
Єрусалим. Храм привертав до себе погляди всiх. Сповнений
величної гiдностi, вiн височiв над усiма будовами, нiби вка-
зуючи на Небеса i спрямовуючи людей до єдиного iстинного
живого Бога.

Довгий час храм був гордiстю i славою юдейського народу.
Римляни також пишалися його величчю. Римський намiсник
разом з юдеями брав участь у вiдновленнi та прикрашаннi
храму, i навiть iмператор Риму збагатив його своїми дарами.
Потужнiсть, багатство i велич храму зробили його одним iз
чудес свiту.

Призахiдне сонце золотило небеса; його яскравi променi
освiтлювали бiлi мармуровi стiни храму i виблискували на
взолочених колонах. З вершини гори, де зупинилися Iсус та
Його супутники, храм видавався масивною снiжною глибою,[544]
прикрашеною золотими шпилястими вежами. Вхiд до храму
прикрашала виконана найкращими майстрами срiбно-золота
виноградна лоза iз зеленим листям та масивними гронами. Цей
витвiр символiзував Iзраїль — плодовиту виноградну лозу. Зо-
лото, срiбло i жива зелень лози задовольняли найвитонченiшi
смаки; обвиваючись навколо бiлих блискучих колон, чiпля-
ючись пагiнцями за їхнi золотi оздоби, лоза вiдбивала сяйво
призахiдного сонця i виблискувала славою небес.

Iсус спостерiгає цю картину; вражений прекрасним видо-
вищем, занiмiв i натовп. Усi присутнi звертають погляди на
Спасителя, сподiваючись побачити на Його обличчi захоплен-
ня, яке вiдчували вони. Натомiсть люди зауважили тiнь смутку
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на Його обличчi. Вони були враженi й розчарованi, бо Його очi
наповнилися слiзьми, а тiло здригалося, нiби дерево пiд час
бурi. З тремтячих уст Iсуса, нiби з глибини розбитого серця,
виривалося болiсне ридання. Яке ж це видовище для ангелiв!
Їхнiй улюблений Повелитель у сльозах душевної муки! Яка ж
це картина для радiсного натовпу, котрий з трiумфальними ви-
гуками i пальмовим вiттям супроводжував Iсуса до славетного
мiста, де, як вони палко сподiвалися, Вiн буде коронований на
царство. Iсус нещодавно плакав бiля гробу Лазаря через Боже-
ственне спiвчуття до людського страждання. Але цей раптовий
жаль — нiби сумна мелодiя у великому трiумфальному хорi.
Серед радiсної урочистостi i загальної шани Цар Iзраїлю стояв
у сльозах. То були не сльози мовчазної радостi, а душевного
болю i невимовного смутку. Натовп нараз охопила тривога.
Хвалебнi вигуки змовкли. Чимало людей також почали плакати
зi спiвчуття до Iсуса, хоч i не могли збагнути причини Його
смутку.

Сльози Iсуса були викликанi не стражданнями, якi чекали
на Нього. Перед Ним була Гефсиманiя, де незабаром Його огор-
не жах великої темряви. Звiдси було видно також Овечi ворота,
якими протягом вiкiв провадили тварин для жертвоприношен-
ня. Незабаром цi ворота вiдчиняться перед Ним — Iстинною
Жертвою за грiхи свiту, — Жертвою, на Котру вказували всi
жертвоприношення. Поряд була Голгофа — мiсце Його зовсiм
близької агонiї. I все ж Спаситель плакав i стогнав у душев- [545]
них муках не тому, що все це нагадувало Йому про жорстоку
смерть. Смуток Iсуса не був егоїстичним. Думка про власнi
страждання не лякала Його благородну i готову на самопожер-
тву душу. Серце Iсуса болем пронизував вигляд Єрусалима
— мiста, яке вiдкинуло Божого Сина, зневажило Його любов,
не пiддавалося переконанню Його великих чудес i тепер ча-
тувало на Його життя. Вiн бачив, яку провину стягав на себе
Єрусалим, вiдкидаючи Свого Спасителя, а також чим вiн мiг
би стати, якби прийняв Того Єдиного, Хто мiг зцiлити його
рани. Iсус прийшов спасти Єрусалим. Як же Вiн мiг покинути
його?!

Iзраїль був улюбленим народом. Бог зробив його храм мi-
сцем Свого перебування; це була «прекрасна країна, розрада



534 Христос — надiя свiту

всiєї землi».9 Єрусалим мiг би оповiсти, як понад тисячолiття
Христос нiжно опiкувався ним та любив, як батько любить
свою єдину дитину. У цьому храмi пророки проголошували
свої урочистi перестороги. Тут запалювалися кадильницi, i
їхнiй фiмiам разом iз молитвами вiруючих пiдносився до Бога.
Тут лилася кров жертовних тварин, символiзуючи кров Хри-
ста. Тут над престолом благодатi Єгова являв Свою славу i
священики правили богослужiння; тут протягом столiть зберi-
галася помпезнiсть символiв i церемонiй. Але всьому цьому
наближався кiнець.

Iсус пiднiс Свою руку, яка стiльки разiв благословляла хво-
рих i страждаючих, i, простягнувши її в напрямку приреченого
мiста, словами, сповненими болю, вигукнув: «Якби ти зро-
зумiло хоч у цей день, що потрiбно для твого миру!»10 Тут
Спаситель зупинився i не сказав, яким був би Єрусалим, якби
прийняв Божу допомогу в Особi Його улюбленого Сина. Якби
Єрусалим зрозумiв це й оцiнив послане йому з Небес свiтло,
вiн став би квiтучим мiстом, престолом народiв, вiльним i
сильним могутнiстю Бога. Бiля його ворiт нiколи не стояли
б озброєнi воїни, i римськi знамена не майорiли б над його
стiнами. Перед поглядом Божого Сина постала картина слав-
ної долi, яка могла б стати благословенням для Єрусалима,
якби вiн прийняв Спасителя. Завдяки Iсусовi мiсто могло б
зцiлитися вiд своєї страшної хвороби, звiльнитися з рабства
i стати наймогутнiшою столицею свiту. З його мурiв голуб[546]
миру вiдлiтав би до всiх народiв, i Єрусалим перетворився б
на вiнець слави усього свiту.

Але ця свiтла картина згасає перед очима Спасителя. Вiн
усвiдомлює, що мiсто перебуває пiд римським ярмом; на нього
спрямований Божий гнiв, i йому загрожують Божественний суд
i кара. Iсус продовжує Свої скорботнi роздуми: «Тепер же це
сховано вiд очей твоїх. Бо прийдуть на тебе днi — i твої вороги
оточать тебе валом, вiзьмуть тебе в облогу, тiснитимуть тебе
звiдусiль, поб’ють тебе й твоїх дiтей у тобi, не залишать каменя
на каменi в тобi, бо не зрозумiло ти часу своїх вiдвiдин!»11

Iсус прийшов, щоб спасти Єрусалим та його дiтей, але заро-
зумiлiсть, лицемiрство, заздрiсть i злоба фарисеїв перешкодили
Йому. Iсус знав про страшну вiдплату, яка спiткає приречене
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мiсто. Вiн бачив Єрусалим в оточеннi вiйськ, а мешканцiв мi-
ста доведених до голоду i смертi; Вiн бачив матерiв, що їдять
тiла своїх дiтей, а також батькiв i дiтей, котрi виривають однi в
одних останню крихту їжi, — природна любов буде поглинута
страшними муками голоду. Вiн бачив упертiсть юдеїв, яка при-
вела їх до вiдкинення запропонованого Ним спасiння i ще раз
виявиться у вiдмовi пiдкоритися загарбницькiй армiї. Вiн ба-
чив Голгофу — мiсце Свого розп’яття — укриту хрестами, нiби
густим лiсом. Бачив безбожних мешканцiв мiста, котрi зносять
тортури колесування i розп’яття; бачив знищенi прекраснi пала-
ци i зруйнований храм, вiд стiн якого не залишиться й каменя
на каменi, а саме мiсто буде схоже на зоране поле. Не дивно,
що така картина викликала сльози на очах у Спасителя...

Єрусалим був дитиною Господа, якою Вiн опiкувався, i
як люблячий батько плаче над заблудлим сином, так само й
Iсус плакав над улюбленим мiстом. Як Я можу покинути тебе?
Як можу вiддати тебе на тортури? Чи можу Я дозволити тобi
переповнити чашу твого беззаконня? Кожна людська душа на-
стiльки дорога для Мене, що порiвняно з нею цiлi свiти — нiщо,
а тут має загинути цiлий народ! Одночасно iз заходом сонця
закiнчувався i день Божої благодатi для Єрусалима. Навiть коли
процесiя зупинилася на вершинi Олив- ної гори, Єрусалимовi
ще не запiзно було покаятися. Ангел благодатi вже згортав свої [547]
крила, щоб зiйти iз золотого престолу i поступитися мiсцем
справедливому прийдешньому судовi. Але великодушне лю-
бляче серце Христа ще благало за Єрусалим, який глузував
з Його милостi, зневажав Його застереження i готовий був
заплямувати свої руки Його кров’ю. Якби Єрусалим виявив
бажання покаятися, то ще не було б надто пiзно. У той час,
як останнi променi призахiдного сонця повiльно сковзали по
храмовi, баштi та шпилястих дахах, чи не було там доброго
ангела, котрий би привiв мешканцiв мiста до любовi Спасителя
i вiдвернув лиху долю Єрусалима? Прекрасне, але нечестиве
мiсто, яке каменувало пророкiв i вiдкинуло Сина Божого, сво-
єю нерозкаянiстю закувало себе в ланцюги рабства, — день
благодатi для тебе майже закiнчився!

Однак Божий Дух знову звертається до Єрусалима. Доки
не минув день, мiсто отримує ще одне свiдчення про Христа.
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Це свiдчення прозвучало як вiдповiдь на заклик стародавнього
пророцтва. Якби Єрусалим почув цей заклик i прийняв Спаси-
теля, Котрий входив його ворiтьми, то мiг би ще спастися.

До керiвникiв Єрусалима дiйшли чутки, що Iсус наближає-
ться до мiста з великим натовпом людей. Але вони не бажали
вiтати Божого Сина. Охопленi жахом, вони вийшли назустрiч
Йому, сподiваючись розiгнати натовп. Коли величезна процесiя
уже була готова зiйти з Оливної гори, її перестрiли єруса-
лимськi старiйшини i почали розпитувати про причину такої
бурхливої радостi. Коли вони запитали: «Хто Цей?», натхне-
нi Духом учнi вiдповiли, повторюючи слова пророцтва про
Христа:

Адам вам скаже: «Це насiння жiнки, яке має розчавити
голову змiєвi».

Спитайте Авраама, i вiн вiдповiсть вам: «Це Мелхиседек,
Цар Салiма, Цар миру».12

Якiв вам скаже: «Це Примиритель з Юдиного колiна».
Iсая скаже: «Еммануїл», «Дивний Порадник, Бог сильний,

Отець вiчностi, Князь миру».13

Єремiя скаже: «Пагiн Давидiв», «Господь — праведнiсть
наша».14[548]

Даниїл скаже: «Вiн Месiя».
Осiя скаже: «Бог Саваоф, Його Iм’я — Господь».15

Йоан Хреститель скаже: «Агнець Божий, що на Себе бере
грiх свiту!».16

Великий Єгова проголосив зi Свого престолу: «Це Син Мiй
Улюблений».17

Ми, Його учнi, повiдомляємо вам: «Це Iсус, Месiя, Князь
життя, Спаситель свiту».

I князь сил темряви також визнав Його, говорячи: «Знаю,
хто Ти є — Святий Божий».18[549]

1Зах.9:9
2Луки 19:31
3Матв.21:9
4Матв.21:10
5Йоан.12:19
6Луки 19:40
7Луки 19:40
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8Зах.9:9
9Псал.48:3

10Луки 19:42
11Луки 19:43-44
12Бут.14:18
13Iсаї 7:14; 9:5
14Єрем.23:6
15Осiї 12:6
16Йоан.1:29
17Матв.3:17
18Марк.1:24



Роздiл 64. Приречений народ

(На пiдставi Євангелiй вiд Марка 11:11-14,20,21; Матвiя
21:17-19)

Трiумфальний в’їзд Iсуса до Єрусалима був слабким вiд-
ображенням Його Другого приходу на хмарах небесних iз
силою i славою, в оточеннi ангелiв i святих. Тодi сповняться
сказанi священикам i фарисеям слова Iсуса: «Не побачите Ме-
не вiдтепер, доки не скажете: Благословенний, Хто йде в Iм’я
Господнє!»1 У пророчому видiннi Захарiї був показаний день
остаточної перемоги; вiн бачив також долю тих, котрi вiдкину-
ли Христа пiд час Його Першого приходу. «I будуть дивитись
на Того, Кого прокололи, i голоситимуть по Ньому, як голо-
сять за сином-одинаком, плакатимуть по Ньому, як плачуть
за первiстком»2. Цю сцену бачив i Христос, коли дивився на
мiсто i плакав над ним. У дочасному зруйнуваннi Єрусалима
Вiн бачив остаточне знищення народу, винного в кровi Божого
Сина.

Учнi знали про ненависть юдеїв до Христа, але не усвiдом-
лювали, до чого вона призведе. Вони ще не розумiли справ-
жнього становища Iзраїлю i кари, яка спiткає Єрусалим. Саме
це Христос вiдкрив їм у важливому наочному уроцi.

Останнiй заклик до Єрусалима був даремний. священики
i старiйшини чули пророчий голос минулого, повторений на-
товпом у вiдповiдь на запитання: «Хто Цей?»,3 але вони не
прийняли його як голос Провидiння. Розгнiванi й приголом-
шенi, вони змушували народ замовкнути. Серед натовпу були[550]
також римськi урядники, i вороги Iсуса звинуватили Його перед
ними як ватажка повстання. Вони оскаржували Його в тому,
що Вiн нiбито хоче захопити храм i воцаритися в Єрусалимi.

Але спокiйний голос Iсуса на мить утихомирив галасливий
натовп; Вiн знову проголосив, що не прийшов заснувати земне
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царство, а невдовзi пiде до Свого Отця i Його обвинувачi бiль-
ше не побачать Його, аж доки Вiн не повернеться у славi. Коли
вже буде запiзно для їхнього спасiння, вони визнають Його.
Iсус промовив цi сумнi слова iз особливою силою. Римськi
урядники замовкли i заспокоїлися. їхнi серця, хоча й нечутливi
до божественного впливу, зворушились, як нiколи ранiше. На
спокiйному серйозному обличчi Iсуса вони прочитали любов,
доброзичливiсть i гiднiсть та вiдчули до Нього незрозумiлу
симпатiю. Замiсть того, щоб арештувати Iсуса, вони були готовi
вшанувати Його. Таким чином римляни звинуватили свяще-
никiв i старiйшин Iзраїлю в порушеннi порядку. Розгнiванi й
приголомшенi, вождi народу звернулися зi своїми скаргами до
народу, гнiвно сперечаючись мiж собою.

Тим часом нiким не помiчений Iсус увiйшов до храму.
Тут панував спокiй, бо подiї на Оливнiй горi привернули всiх
людей туди. У храмi Iсус був лише короткий час. Його очi були
сповненi смутку. Залишивши храм, Вiн повернувся з учнями
до Вiфанiї. Коли люди почали шукати Його, аби посадити на
царський престол, Його нiде не могли знайти.

Цiлу нiч Iсус провiв у молитвi, а вранцi знову пiшов до
храму. Його шлях пролягав повз фiговий сад. Христос був
голодний «i, побачивши здалека смокiвницю, вкриту листям,
Вiн пiдiйшов, сподiваючись щось знайти на нiй. Але, набли-
зившись до смокiвницi, Вiн нiчого не знайшов, окрiм листя, бо
не була ще пора на смокви».4

Ще не настала пора достигання смокв, за винятком окре-
мих мiсцевостей; про деякi узгiр’я навколо Єрусалима можна
було сказати: «Не була ще пора на смокви».4 Але в саду, повз
який проходив Iсус, одне дерево, здавалося, випереджало всi
iншi. Воно було вкрите листям. Особливiсть фiгового дерева [551]
в тому, що до появи листя на ньому з’являються плоди. Тому
вкрите листям, воно обiцяло спiлi плоди. Та вигляд дерева був
оманливий. Оглянувши його гiлки вiд найнижчих до найвищих,
Iсус «нiчого не знайшов, окрiм листя». Крона мала розкiшне,
показне листя — i не бiльше. Христос прокляв смокiвницю:
«Нехай нiхто плоду твого не з ’їсть вiднинi й навiки».5 На-
ступного ранку, коли Спаситель та учнi знову йшли до мiста,
засохлi галузки i зiв’яле листя привернули їхню увагу. «Учите-
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лю, подивись, — сказав Петро, — смокiвниця, яку Ти прокляв,
усохла!»6

Те, що Христос прокляв фiгове дерево, здивувало учнiв.
Цей учинок був не схожий на Його дотеперiшню поведiн-

ку. Вони часто чули, як Вiн говорив, що прийшов не судити
свiт, а врятувати. Вони також пригадали Його слова: «Бо Люд-
ський Син прийшов не губити людськi душi, а спасати їх»7;
Його чудеса вiдновлювали, а не руйнували. Учнi знали Його
як Цiлителя. Але цей учинок був особливий. «Яка мета цього
вчинку?» — дивувалися учнi. Адже Господь «любить милува-
ти».8 «...Як живий Я, — говорить Господь Бог, — не прагну
смертi грiшника».9 Для Нього справа суду i знищення — «дiло
незвичайне».10 Але в даному разi у Своїй милостi й любовi
Iсус пiдiймає завiсу майбутнього i вiдкриває людям наслiдки
грiшного життя.

Прокляття смокiвницi — це своєрiдна притча. Безплiдне
дерево, яке гордо красувалося своїм розкiшним листям перед
Христом, стало символом юдейської нацiї. Спаситель бажав
пояснити Своїм учням причину i неминучiсть приречення Iзра-
їлю. А образ дерева Вiн використав для тлумачення Божествен-
ної iстини. Юдеї вiдокремилися вiд усiх народiв, вихваляючись
своєю вiдданiстю Боговi. Отримавши вiд Нього особливi бла-
гословення, вони вважали себе бiльш праведними, нiж iншi
народи. Їх зiпсували любов до свiту i жадоба наживи. Вони
вихвалялися власними пiзнаннями, хоч насправдi виявили лице-
мiрство i повне незнання Божих вимог. Подiбно до безплiдного
дерева, вони далеко простягали своє розкiшне, гарне показне
гiлля. Але на ньому не було «нiчого, крiм листя»? Юдейська
релiгiя з її величним храмом, священними жертовниками, свя-
щениками в митрах, вражаючими церемонiями таки справляла[552]
надзвичайне враження, однак їй бракувало смирення, любовi й
милосердя.

У цьому фiговому саду всi дерева були без плодiв, але
безлистi смокви не збуджували жодної надiї i не спричиня-
ли розчарування. Вони символiзували язичникiв. Подiбно до
юдеїв, були позбавленi благочестя, однак i не претендували на
служiння Боговi. Язичники не вихвалялися своєю позiрною до-
брочеснiстю i залишалися слiпими до Божих справ та шляхiв.
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Для них ще не надiйшла пора достигання смокв. Вони поки-що
чекали дня, який принесе свiтло й надiю. Юдеї ж отримали
найбiльшi Божi благословення i були вiдповiдальнi за зловжи-
вання цими дарами. Привiлеї, якими вони вихвалялися, лише
збiльшували їхню провину.

Зголоднiлий Iсус пiдiйшов до фiгового дерева, сподiваю-
чись на поживу. Так само Вiн прийшов до Iзраїлю, прагнучи
знайти в нього плоди праведностi. Вiн щедро осипав їх Своїми
дарами, щоб вони могли приносити плоди для благословення
свiту. Юдеям були данi усi можливостi i переваги; вiд них же
Бог очiкував спiвчуття та спiвпрацi в Його благодатнiй справi.
Iсус бажав бачити в них самопожертву i спiвчуття, стараннiсть
для Бога i глибоку зацiкавленiсть спасiнням ближнiх. Якби
вони дотримувалися Божого Закону, то здiйснювали б таку ж
безкорисливу роботу, що й Христос. Але егоїзм i зарозумiлiсть
витiснили їхню любов як до Бога, так i людини. Юдеї стягнули
на себе погибель, бо вiдмовилися служити ближнiм. Бог до-
ручив їм скарби iстини для поширення серед людей, але вони
не дали їх свiтовi. У безплiдному деревi вони могли побачити
як свiй грiх, так i покарання за нього. Засохле аж до кореня,
фiгове дерево вказувало на долю юдейського народу, коли вiд
нього буде забрана Божа благодать. Вiдмовляючись дiлитися
Божими благословеннями, вони бiльше не могли отримувати
їх. «Погубив ти себе, Iзраїлю»,11 — говорить Господь.

У притчi про фiгове дерево мiститься застереження, акту-
альне для всiх часiв. Той факт, що Христос прокляв дерево,
яке зростила Його власна сила, є пересторогою для всiх церков
та християн. Нiхто не може вважати себе виконавцем Божого
Закону, якщо не служить iншим. [553]

Чимало людей не живуть добродiйним безкорисливим жит-
тям Христа. Декотрi, вважаючи себе зразковими християнами,
не розумiють, що означає служити Боговi. Їхнi плани i турботи
спрямованi лише на задоволення власних потреб. Вони живуть
тiльки для себе. Час має для них якусь цiннiсть лише тодi,
коли вони здобувають щось для себе. У цьому полягає мета
усього їхнього життя. Вони служать не iншим, а тiльки собi.
Бог подарував їм життя у цьому свiтi, де потрiбно здiйсню-
вати неегоїстичне служiння. Вiн заповiв їм усiма можливими
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шляхами допомагати ближнiм. Але власне «я» настiльки опа-
нувало цими людьми, що вони не здатнi щось бачити, крiм
себе. їх не турбують людськi бiди. Хто живе таким життям, тi
подiбнi до багатообiцяльної, але безплiдної смокiвницi. Вони
дотримуються обрядiв, однак без покаяння i вiри. На словах
шанують Божий Закон, але насправдi не пiдкоряються йому.
Говорять, та не роблять. Вироком, висловленим над фiговим
деревом, Христос продемонстрував, наскiльки огиднi Йому
такi оманливi претензiї. Вiн засвiдчив, що вiдвертий грiшник
менш винний, анiж той, хто запевняє, нiбито служить Боговi, а
насправдi не приносить плодiв для Його слави.

Притча про смокiвницю, яку Христос розповiв перед вiд-
вiданням Єрусалима, була безпосередньо пов’язана з Його
уроком, викладеним у прокляттi безплiдного дерева. У тiй
притчi садiвник заступається за безплiдне дерево: «Залиш ще
на цей рiк, щоб я обкопав його i пiдживив, i якщо принесе
плiд, то добре, а коли нi, тодi зрубаєш».12 Неродючому дереву
необхiдно придiлити бiльше уваги, надати всi переваги. Але
якщо воно залишається безплiдним, то нiщо не зможе вряту-
вати його вiд знищення. У притчi нiчого не говориться про
наслiдки старань садiвника. Результат залежав вiд людей, до
яких були зверненi цi слова Христа. Вони були представленi
безплiдним деревом i повиннi були самi визначити свою долю.
Їм були данi усi переваги, якi тiльки могло дарувати Небо, але
вони не скористалися щедрими благословеннями. Результат
був показаний у прокляттi Христом безплiдного дерева. Цi
люди самi накликали на себе загибель.

Понад тисячу рокiв юдейський народ зловживав Божою
милiстю i тим самим визначив Його присуд. Юдеї вiдкидали[554]
Божi перестороги i вбивали Його пророкiв. Сучасники Христа
також були виннi в цих грiхах, бо продовжували йти тим самим
шляхом. Вина того поколiння полягала у вiдкиненнi посланих
їм благодатi й пересторог. Сучасники Христа наклали на себе
кайдани, котрi вiками кували їхнi предки.

Кожному поколiнню людей дається свiй день свiтла i пе-
реваг, день випробування, коли вони можуть примиритися з
Богом. Однак ця благодать має межу. Вона може тривати ро-
ками, але якщо її зневажають i вiдкидають, настає час, коли
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Божа благодать робить свiй останнiй заклик. Серце людини
настiльки кам’янiє, що перестає вiдповiдати на заклик Божо-
го Духа. Тодi нiжний, доброзичливий голос перестає благати
грiшника; докори i перестороги закiнчуються.

Такий день настав i для Єрусалима. Iсус iз невимовним
смутком плакав над приреченим мiстом, але врятувати його
вже не мiг Були вичерпанi усi засоби. Зневажаючи пересторо-
ги Духа Божого, Iзраїль вiдкинув єдиний засiб допомоги. Не
залишилося жодної iншої сили, яка могла б його врятувати.

Юдейський народ — символ усiх народiв усiх вiкiв, якi
зневажають заклики Безмежної Любовi. Христос оплакував
не тiльки Єрусалим, а й грiхи людей усiх часiв. Хто вiдки-
дає докори i застереження Святого Духа, той може читати у
висловлених над Єрусалимом присудах власне засудження.

У нашому поколiннi є чимало людей, якi чинять так само, як
i невiрнi юдеї. Вони — свiдки проявiв Божої сили; Дух Святий
промовляє до їхнiх сердець, але вони вперто залишаються у
своєму невiр’ї. Бог посилає їм перестороги й нагадування,
однак вони не бажають визнавати своїх помилок, вiдкидаючи
Його вiстку та вiсника. Саме тi засоби, якi Вiн використовує
для їхнього вiдродження, стають для них каменем спотикання.

Iзраїль зненавидiв Божих пророкiв, бо вони викривали його
прихованi грiхи. Ахав вважав Iллю ворогом, тому що вiрний
пророк викривав таємнi беззаконня царя. Так само i сього-
днi: коли служителi Христа докоряють людям за їхнi грiхи,
то зустрiчають зневагу й опiр. Бiблiйна iстина, релiгiя Хри-
ста змагаються iз сильною течiєю моральної нечистоти. Нинi
упередження людських сердець сильнiшi, нiж за днiв Христа. [555]
Спаситель не виправдав людських сподiвань; Його життя стало
докором їхнiм грiхам, i люди вiдкинули Його. Iстина Божого
Слова також не узгоджується з поведiнкою i звичками людей,
з їхнiми тiлесними нахилами, а тому тисячi людей вiдкидають
Його свiтло. Спонуканi сатаною, люди пiддають сумнiву Бо-
же Слово, натомiсть керуються власними мiркуваннями. Вони
скорiше обирають темряву, нiж свiтло, наражаючи тим самим
свої душi на небезпеку. Тi, що прискiпувалися до слiв Христа,
знаходили все бiльше причин для глузувань, поки зовсiм не
вiдiйшли вiд Iстини й Життя.
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Те саме вiдбувається й тепер. Бог не збирається знищува-
ти будь-яке заперечення, яке грiховне людське серце висуває
проти Його iстини. Для тих, котрi вiдкидають променi свiтла,
здатнi освiтити темряву, таємницi Божого Слова так назавжди
i залишаться таємницями. Для них iстина закрита. Вони йдуть
навпомацки i нiчого не знають про загибель, котра чигає на
них.

З вершини Оливної гори Христос бачив свiт i прийдешнi
поколiння; Його слова стосуються кожної душi, котра вiдкидає
заклик Божої благодатi. Ти, котрий зневажаєш Божу любов!
Сьогоднi Христос звертається i до тебе: «Якби ти зрозумiло хоч
цього дня, що потрiбне для твого миру!»13 Христос гiрко плаче
над тобою, хоч ти сам не зронив жодної сльози над власною
долею. Запеклiсть серця, що погубила фарисеїв, виявляється i
в тобi. Кожне свiдчення Божої благодатi, кожний промiнь Бо-
жественного свiтла або пом’якшує i пiдкоряє душу, або робить
її запеклою у безнадiйному нерозкаяннi.

Христос передбачив, що Єрусалим закоснiє у своїй упер-
тостi й нерозкаяностi, але вся вина, усi наслiдки вiдкинення
благодатi лежатимуть на ньому самому. Так буде i з кожною
душею, котра прямує цим же шляхом. Господь сказав: «По-
губив ти себе, Iзраїлю!».14 «Послухай, о земле! Ось Я наведу
на народ цей лихо, плiд їхнiх думок, бо до слiв Моїх вони не
прислухались, i закон Мiй вiдштовхнули».15[556]

[557] 1Матв.23:39
2Зах.12:10
3Матв.21:10
4Марк.11:13
4Марк.11:13
5Марк.11:14
6Марк.11:21
7Луки 9:56
8Мих.7:18
9Єзек.33:11

10Iсаї 28:21
11Осiї 13:9
12Луки 13:8
13Луки 19:42
14Осiї 13:9
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15Єрем.6:19



Роздiл 65. Повторне очищення храму

(На пiдставi Євангелiй вiд Матвiя 21:12-16,23-46; Марка
11:15-19, 27-33; 12:1-12; Луки 19:45-48; 20:1-19)

На початку Своєї дiяльностi Христос вигнав iз храму тих,
хто оскверняв його своєю нечестивою торгiвлею. Тодi Його
рiшучi божественнi дiї викликали страх у нечесних гендлярiв.
При завершеннi Своєї мiсiї Вiн знову ввiйшов до храму i зна-
йшов його ще бiльш опоганеним, нiж ранiше. Зовнiшнiй двiр
храму бiльше нагадував величезний двiр для худоби. Ревiння
тварин i дзвiн монет змiшувалися з гнiвною лайкою торговцiв;
серед цього галасу ледве було чути голоси людей на богослу-
жiннi. Служителi храму також були зайнятi купiвлею-продажем
та обмiном грошей. Жадоба наживи настiльки поглинула їх,
що в очах Божих вони були не кращими за злодiїв.

Священики i старiйшини майже не усвiдомлювали важли-
востi роботи, яку були покликанi виконувати. На свята Пасхи i
кущiв у жертву приносилися тисячi тварин, i священики вили-
вали їхню кров на жертовник. Юдеї звикли до кривавих жертов
i майже не усвiдомлювали, що це грiх спричинив пролиття
кровi тварин. Вони не розумiли i того, що жертвоприношен-
ня тварин символiзувало жертву Єдинорiдного Сина Божого,
кров Якого мала пролитися за грiхи свiту. Жертвоприношен-
ня повиннi були спрямовувати погляди людей на розп’ятого
Спасителя.[558]

Христос дивився на безвинних жертовних тварин i бачив,
що юдеї перетворили урочистi зiбрання на сцени кровопроли-
ття i жорстокостi. Замiсть покiрного покаяння у грiхах вони
намножували кiлькiсть жертвоприношень, неначе Бог мiг бути
прославлений таким жорстоким кривавим служiнням. Само-
любство i зажерливiсть зробили серця священикiв i старiйшин
запеклими. Навiть тi символи, якi вказували на Божого Агнця,
вони зробили засобами наживи. Таким чином, в очах людей
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святiсть жертовного служiння була вкрай принижена. Це обу-
рило Iсуса. Вiн знав, що Його кров, яка незабаром проллється
за людськi грiхи, буде так само знецiнена священиками i юдей-
ськими старiйшинами, як i кров тварин, яку вони безперервно
проливали.

Ще через пророкiв Христос засудив таке ставлення до жер-
твоприношень. Самуїл говорив: «Хiба ж Господевi так до впо-
доби всепалення та жертви, як послух Господньому голосу?
Таж послух лiпший вiд жертви, покiрливiсть краща вiд бараня-
чого жиру».1 Iсая також бачив у пророчому видiннi вiдступни-
цтво юдеїв i звернувся до них як до князiв Содому й Гомори:
«Слухайте слово Господнє, князi содомськi! Почуйте закон
Бога нашого, народе гоморський! Навiщо Менi безлiч ваших
жертов? — говорить Господь. — Я пересичений всепа- леннями
баранiв i жиром ситих телят, а кровi бикiв та овець i козлiв не
хочу. Як приходите, щоб з’явитись перед Моїм обличчям, то
хто вiд вас вимагає, щоб ви топтали Мої двори?», «Умийтесь,
очистьте себе! Вiдкиньте зло ваших учинкiв iз-перед очей Мо-
їх, перестаньте чинити лихе. Навчiться чинити добро, шукайте
правди, захищайте пригнобленого, обороняйте сироту, за вдову
заступайтесь!».2

Тепер Автор цих пророцтв востаннє повторив Своє застере-
ження. Виконуючи пророцтво, народ проголосив Iсуса Царем
Iзраїлю. Iсус прийняв шану народу i царськi повноваження,
згiдно з якими i дiяв. Iсус знав, що Його зусилля виправити зi-
псутих священикiв будуть даремними, i все ж Вiн повинен був
виконати Свою роботу, даючи невiрному народовi свiдчення
Своєї божественної мiсiї.

Iсус ще раз окинув проникливим поглядом занечищений
двiр храму. Очi всiх були прикутi до Нього. Священик i старiй-
шина, фарисей i язичник з подивом i страхом дивилися на Того, [559]
Хто стояв перед ними у величi Небесного Царя. Божественнiсть
просiяла крiзь людську природу, надаючи Христовi небачених
досi гiдностi й слави. Люди, якi стояли бiля Нього, вiдсахнули-
ся, наскiльки дозволяв натовп. Спаситель залишився в оточеннi
лише кiлькох учнiв. Усi замовкли. Запанувала гнiтюча тиша.
Христос заговорив з такою силою, що всi здригнулися, нiби вiд
пориву вiтру: «Написано: „Мiй дiм буде названий домом моли-
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тви, ви ж робите його печерою розбiйникiв“».3 Його голос, як
сурма, лунав по цiлому храму. Невдоволення на Його обличчi
здавалося вогнем пожираючим. Вiн владно звелiв: «Заберiть
оце звiдси».4

Три роки тому керiвники храму були засоромленi тим, що
тiкали з наказу Iсуса. Вiдтодi вони не переставали дивувати-
ся, як могли злякатися i так беззастережно пiдкоритися цiй
простiй Людинi. Їм здавалося неможливим, щоб така ганебна
покiрнiсть ще будь-коли повторилася. Однак цього разу вони
злякалися ще дужче i квапливо пiдкорилися наказовi Iсуса.
Нiхто не насмiлився поцiкавитися, чи мав Вiн право на такий
наказ. Священики й торговцi тiкали вiд Його очей, женучи
перед собою худобу.

Дорогою вони зустрiли натовп людей, якi вели своїх хво-
рих, розпитуючи про Великого Цiлителя. Розповiдь утiкачiв
примусила декого повернутися назад. Вони боялися зустрiтися
з Тим, Хто володiв такою повнотою влади, що один Його по-
гляд змусив тiкати священикiв i старiйшин. Але чимало людей
проштовхалися крiзь натовп, бажаючи стати перед Тим, Хто
був для них єдиною надiєю. Коли бiльшiсть людей покинули
храм, частина, однак, залишилася на мiсцi. До них приєдна-
лися новоприбулi. I знову двiр храму наповнився хворими та
вмираючими, а Iсус почав служити їм.

Через деякий час священики i старiйшини наважилися по-
вернутися. Як тiльки вони трохи заспокоїлись, їх охопила цi-
кавiсть: а що ж Iсус робитиме далi. Вони гадали, що Вiн сяде
на престолi Давида. Непомiтно повернувшись до храму, вони
почули голоси чоловiкiв, жiнок i дiтей, котрi славили Бога. Увi-
йшовши до храму, цi духовнi керiвники зупинилися, враженi
прекрасним видовищем. Вони побачили уздоровлених хворих,[560]
прозрiлих слiпих, зцiлених глухих та калiк, що стрибали вiд
радостi. Але найбiльше тiшилися дiти. Iсус вилiкував їх вiд
хвороб; Вiн брав їх на руки, приймаючи вдячнi поцiлунки,
а декотрi так i засинали в Нього на грудях, коли Вiн навчав
народ. Дiти радiсно прославляли Його, повторюючи вчорашнє
«Осанна!», i переможно махали пальмовими гiлками, вiтаю-
чи Спасителя. У храмi вiдлунювалися радiснi дитячi вигуки:
«Благословен, Хто гряде у Господнє iм’я!», «Ось Цар твiй до
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тебе гряде, справедливий i повний спасiння», «Осанна Сину
Давидовому!»5

Керiвники храму сприйняли цi щасливi невимушенi голоси
як особисту образу. Вони вирiшили покласти край цiй радостi
i почали докоряти людям, що Божий храм осквернився ногами
дiтей та їхнiми вигуками. Побачивши, що їхнi слова не справля-
ють жодного враження на народ, старiйшини храму звернулися
до Христа: «Чи чуєш, що вони кажуть? А Iсус вiдповiв їм: Так!
Хiба ви не читали нiколи, що з уст немовлят i тих, що ссуть, Ти
приготував хвалу?»6 Пророцтво провiщало, що Христос буде
проголошений Царем, i воно мусило здiйснитися. Iзраїльськi
священики й старiйшини вiдмовилися славити Його, тому Бог
зробив дiтей Своїми свiдками. Якби замовкли голоси дiтей,
тодi хвалу Спасителевi проголосили б храмовi колони.

Фарисеї були збентеженi i прикро враженi. Тепер повелiвав
Той, Кого вони не могли залякати. Iсус узяв на Себе керiвни-
цтво храмом. Нiколи ранiше Вiн не виявляв такого царського
авторитету. Нiколи Його слова i вчинки не мали такої великої
сили. Вiн творив чудеса в усьому Єрусалимi, але нiколи ранiше
не робив цього так урочисто i владно. У присутностi людей
— свiдкiв Його дивовижних справ — священики i старiйшини
храму не насмiлилися виявити до Нього ворожостi. Розлюченi
й обуренi Його вiдповiддю, того дня вони нiчого не могли
вдiяти проти Нього.

Наступного ранку синедрiон знову вирiшував, що зробити
з Iсусом. Три роки тому вони вимагали ознаки, що Вiн Месiя.
З того часу Христос учинив багато чудес по всiй країнi. Вiн
зцiляв хворих, чудовим чином годував тисячi людей, ходив по
хвилях i втихомирював розбурхане море. Вiн читав людськi [561]
серця як вiдкриту книгу, виганяв демонiв, воскрешав мертвих.
Старiйшини мали перед собою докази того, що Вiн — Месiя.
Тепер вони вирiшили не вимагати жодної ознаки Його влади,
але примусити зробити таку заяву або визнання, якi б дали їм
пiдставу засудити Його.

Увiйшовши до храму, де Iсус навчав людей, вони запитали
Його: «Якою владою Ти це робиш? I хто Тобi дав цю владу?»7

Вони сподiвалися почути твердження, що Його влада вiд Бо-
га. Таку заяву вони були готовi спростувати. Вiдповiдь Iсуса,
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здавалося, не мала жодного вiдношення до їхнього запитання.
Вiн пообiцяв вiдповiсти їм, якщо вони, у свою чергу, дадуть
вiдповiдь на Його запитання: «Хрещення Iванове звiдки було?
З неба чи вiд людей?»8

Священики зрозумiли, що опинилися у двозначному стано-
вищi, з якого їм не допоможе вийти жодна людська мудрiсть.
Якщо сказати, що Йоанове хрещення — з Неба, то їхня непо-
слiдовнiсть виявиться ще бiльше. Адже тодi Христос скаже:
«Чого ж ви йому не повiрили?»9 Бо Йоан свiдчив про Христа:
«Ось Агнець Божий, Котрий на Себе бере грiх свiту».10 Якщо
священики вiрять свiдченню Йоана, то як можуть заперечувати,
що Христос — Месiя? А якщо вони скажуть так, як насправдi
вважали, тобто що служiння Йоана було вiд людей, тодi на-
кличуть на себе бурю людського гнiву, бо народ вважав Йоана
пророком.

З великою цiкавiстю присутнi очiкували вiдповiдi. Ранiше
священики завжди заявляли, що визнають дiяльнiсть Йоана.
Отже, люди сподiвалися вiд них беззастережного визнання, що
Йоан посланий вiд Бога. Однак, таємно порадившись, свяще-
ники вирiшили не компрометувати себе. Лицемiрно, прики-
нувшись необiзнаними в цьому питаннi, вони вiдповiли: «Не
знаємо! Тодi й Вiн промовив до них: I Я не скажу вам, якою
владою Я це чиню».11

Книжники, священики i старiйшини замовкли. Розчарованi,
спантеличенi, похмурi, вони стояли, не насмiлюючись бiльше
нi про що питати Христа. Через свою малодушнiсть i нерiшу-
чiсть вони великою мiрою втратили повагу людей, якi тепер
стояли поруч, потiшаючись над тим, як цi самовпевненi пихатi
мужi зазнали поразки.[562]

Усе, що говорив i робив Iсус, мало дуже велике значення.
Вплив Його дiяльностi повинен був посилюватися пiсля Його
розп’яття i вознесiння. Чимало з тих, хто з нетерпiнням чекав
вiдповiдi на запитання Iсуса, згодом стали Його учнями. Але
особливо привернули їх до Христа слова, якi Вiн сказав цього
знаменного дня. Те, що вони спостерiгали у дворi храму, нi-
коли не стерлося з їхньої пам’ятi. Контраст мiж поведiнкою
Iсуса та первосвященика пiд час їхньої розмови був разючий.
Гордий служитель храму був одягнутий у багатий, коштовний
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одяг. Його голову прикрашала блискуча тiара; його рухи були
величавi, волосся й довга пишна борода — посрiбленi роками;
увесь його вигляд викликав шанобливiсть у присутнiх. А перед
цiєю величною особою, без прикрас i показного блиску, стояла
сама Величнiсть Небес. Його одяг був зношений вiд тривалих
мандрiвок, блiде обличчя вiдображало терпiння та смуток i
водночас випромiнювало гiднiсть i доброзичливiсть, на про-
тивагу пихатостi, злостi й самовпевненостi первосвященика.
Багато з тих, хто став свiдком слiв та вчинкiв Iсуса в храмi, вiд-
тодi прийняли Його всiм серцем як Божого Пророка. Але коли
симпатiї народу схилилися на бiк Iсуса, священики зненавидiли
Його ще сильнiше. Мудрiсть, з якою Вiн уникав розставлених
перед Ним пасток, також свiдчила про Його божественнiсть i
ще бiльше посилила їхню ненависть.

У Своєму змаганнi з рабинами Христос нiколи не мав на
метi принизити супротивникiв. Вiн не отримував насолоди вiд
того, що вони опинялися в глухому кутi. Iсус бажав викласти
людям важливу науку. Вiн приборкував Своїх ворогiв, дозво-
ляючи їм самим потрапити в розставленi для Нього пастки.
Визнана ними необiзнанiсть щодо Йоанового хрещення дала
Йому нагоду показати їм їхнє справжнє становище та додати
ще одну пересторогу до багатьох попереднiх.

«Як вам здається? Один чоловiк мав двох синiв, I при-
йшовши до першого, сказав: Сину, iди попрацюй сьогоднi у
винограднику! Вiн у вiдповiдь сказав: Не хочу! А пiзнiше, роз-
каявшись, пiшов. Пiдiйшовши до другого, сказав так само. Той
у вiдповiдь сказав: Я iду, пане, — але не пiшов. Котрий iз двох
виконав волю батька?»12 [563]

Таке несподiване запитання насторожило слухачiв. Вони
уважно вислухали притчу i вiдразу ж вiдповiли: «Перший».12

Звiвши на них Свiй рiшучий погляд, Iсус суворо й урочисто
проголосив: «Запевняю вас, що митники й розпусницi випе-
реджають вас до Царства Божого. Бо прийшов до вас Йоан
дорогою праведностi, та ви не повiрили йому, а митники й
розпусницi повiрили йому; ви ж, побачивши це, не покаялися,
щоб хоч потiм повiрити йому».13

Священики i старiйшини храму не могли не дати правиль-
ної вiдповiдi на запитання Христа i, таким чином, висловилися
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на користь першого сина. Цей син уособлював митникiв, яких
фарисеї ненавидiли i зневажали. Митники були вкрай зiпсо-
ваними людьми. Вони й справдi були порушниками Божого
Закону, виявляючи у своєму життi повну зневагу до його вимог.
Вони були невдячними та безбожними, i коли їм було запро-
поновано йти i працювати у винограднику Господньому, вони
вiдповiли зневажливою вiдмовою. Але коли прийшов Йоан,
проповiдуючи покаяння i прощення, митники прийняли його
вiстку й охрестилися.

Другий син уособлював керiвникiв юдейської нацiї. Деякi
фарисеї покаялися й охрестилися вiд Йоана, але старiйшини
не бажали визнавати його Божим посланцем. Його докори i за-
стереження не змiнили їх. Вони «вiдкинули задум Божий щодо
них — не були хрещенi ним».14 Вони зневажили його вiстку. По-
дiбно до другого сина, котрий на запрошення батька вiдповiв:
«Я iду, пане»,12 але не пiшов, священики i старiйшини лише
прикидалися слухняними, але насправдi були непокiрними.
Вони намагалися показати себе благочестивими, твердили про
свiй послух Божому Законовi, але це був фальшивий послух.
Митники, яких фарисеї осуджували i проклинали як невiрних,
своїми вiрою й дiлами показували, що йдуть у Боже Царство
попереду цих самоправедних людей, котрi отримали велике
свiтло, але дiла котрих не вiдповiдали зовнiшнiй побожностi.

Священики i старiйшини не бажали зносити цi проникливi
iстини, однак мовчали, сподiваючись, що Iсус скаже щось таке,
що можна буде використати проти Нього. Проте їм довелося
почути щось ще бiльш нестерпне.[564]

«Слухайте iншу притчу, — сказав Христос. — Був чоло- вiк-
господар, що насадив виноградник, обгородив його огорожею,
викопав у ньому чавильню, збудував башту, найняв робiтникiв
i вiдiйшов. Коли ж дозрiли плоди, послав вiн своїх рабiв до ро-
бiтникiв, щоб узяти свою частку врожаю. Робiтники, схопивши
його рабiв, кого побили, кого вбили, кого закидали камiнням.
Тодi вiн послав iнших рабiв, бiльше, нiж перед тим; але й з
ними вчинили так само. Нарештi послав до них свого сина,
кажучи: Посоромляться мого сина. Робiтники ж, побачивши
сина, заговорили мiж собою: Це спадкоємець; ходiмо вб’ємо
його i одержимо його спадщину. I схопивши його, викину-
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ли геть iз виноградника i вбили. Тож коли прийде господар
виноградника, що зробить тим робiтникам?»15

Iсус звернувся iз цим запитанням до всiх присутнiх, але
священики та старiйшини вiдповiли: «Злих люто вигубить, а
виноградник передасть iншим робiтникам, якi будуть вiддавати
його частку своєчасно».16 Вiдповiдаючи, вони не усвiдомлюва-
ли, кого стосується ця притча, i тiльки пiзнiше збагнули, що
самi себе осудили. У притчi господар символiзує Бога, вино-
градник — юдейську нацiю, а огорожа — Божественний Закон,
який охороняв їх. Башта була символом храму. Господар вино-
градника зробив усе необхiдне для його процвiтання. «Що ще
можна вчинити було для Мого виноградника, — запитує Вiн,
— що Я не зробив в ньому?».17 Так була зображена невпин-
на Божа опiка над Iзраїлем. I як винарi повиннi були вiддати
господаревi певну частину плодiв виноградника, так i Божий
народ повинен був прославити свого Господа власним життям
згiдно з дарованими йому святими перевагами. Але як винарi
вбили посланих господарем слуг, якi вимагали плодiв, так i
юдеї повбивали посланих Богом пророкiв, якi закликали їх до
покаяння. Посланець за посланцем були вбитi. До цього мiсця
змiст притчi був зрозумiлим. Не менш очевидними були i на-
ступнi слова. В улюбленому синi, якого господар виноградника
нарештi послав до неслухняних слуг i якого вони схопили й
убили, священики i старiйшини ясно побачили Iсуса та Його
неминучу загибель. Саме тодi вони складали план убивства
Того, Кого Отець послав на Землю з останнiм закликом. У [565]
покараннi невдячних винарiв була показана доля тих, хто вб’є
Христа.

Дивлячись на них iз жалем, Спаситель продовжував: «Хiба
ви не читали нiколи в Писаннях: Камiнь, який будiвничi вiдки-
нули як непридатний, саме вiн став нарiжним. Вiд Господа це
сталося, i це дивовижне в очах наших? Тому й кажу це вам, що
буде забране вiд вас Царство Боже i дане народовi, який буде
приносити його плоди. I хто впаде на цей камiнь, розiб’ється,
а на кого вiн упаде, того розчавить».18

Це пророцтво юдеї часто повторювали в синагогах i пов’я-
зували його з приходом Месiї. Христос був нарiжним Каменем
юдейської церемонiальної системи i всього Плану спасiння.
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Тепер же юдейськi «будiвничi» — первосвященики та iзраїль-
ськi старiйшини — вiдкинули цей Камiнь. Спаситель звернув
їхню увагу на пророцтва, котрi вказували на їхнє небезпечне
становище. Усiма доступними засобами Христос намагався
пояснити їм жахливiсть того вчинку, до якого вони готувалися.

Слова Христа мали ще й iншу мету. Запитуючи: «Тож ко-
ли прийде господар виноградника, що зробить тим робiтни-
кам?»15, Iсус передбачив, що фарисеї дадуть саме таку вiд-
повiдь. Вiн хотiв, щоб вони осудили самi себе. Якщо Його
застереження не спонукає їх до покаяння, то цим вони вирi-
шать свою долю. Вiн прагнув, аби вони зрозумiли, що самi
накликали на себе погибель. Iсус бажав показати Божу справе-
дливiсть, яка виявилася в тому, що Вiн уже почав позбавляти їх
нацiональних переваг. Це повинно було закiнчитися не тiльки
зруйнуванням храму i мiста, а й розпорошенням народу.

Слухачi зрозумiли пересторогу, але не звернули уваги на ви-
несений ними самими вирок. Юдейськi керiвники були готовi
здiйснити i те, про що йшлося в притчi далi: «Це спадкоє-
мець; ходiмо вб’ємо його...»15 «I намагалися Його схопити, та
побоялися людей»,19 бо народ був прихильний до Христа.

Цитуючи пророцтво про вiдкинутий камiнь, Христос по-
слався на факт з iсторiї Iзраїлю. Це трапилося пiд час будiвни-
цтва першого храму. Хоча цей випадок особливо стосувався
Першого приходу Христа i з особливою силою мав зворушити
юдеїв, одначе вiн повчальний i для нас.[566]

Отож, коли будували Соломонiв храм, то величезнi каменi
для стiн i фундаменту готувалися в каменоломнi, а коли достав-
лялися на мiсце будови, то їх уже не повинно було торкатися
жодне знаряддя. Будiвничi мусили тiльки встановлювати їх
у вiдповiдному мiсцi. Для фундаменту був привезений один
незвичайної форми i розмiрiв камiнь. Але будiвничi не могли
знайти для нього вiдповiдного мiсця i вiдмовилися прийняти
його. Камiнь лежав без потреби, лише заважаючи їм i ви-
кликаючи в них роздратування. Тривалий час вiн залишався
вiдкинутим. Але коли робiтники почали закладати рiг будiвлi,
то довго шукали каменя, який був би досить великим, мiцним
i мав би вiдповiдну форму, щоб зайняти тут мiсце i витримати
величезну вагу, яка буде лежати на ньому. Помилка у виборi
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каменя для такого важливого мiсця могла загрожувати всiй
будiвлi. Треба було знайти такий камiнь, який би витримав
руйнiвну силу сонця, морозiв та вiтрiв. Будiвничi випробували
чимало рiзних каменiв, але однi були надто крихкими i пiд
великою вагою розсипалися, iншi ж не витримували рiзких
змiн погоди.

Нарештi звернули увагу на камiнь, який був так довго вiд-
кинутий. Вiн тривалий час залишався просто неба; пiддавався
дiї сонячних променiв, морозiв i вiтрiв, але не зазнав жодних
пошкоджень. Будiвничi оглянули камiнь. Вiн витримав усi ви-
пробовування, крiм одного: необхiдно було провести перевiрку
на великий тиск. Якщо цей камiнь витримає велике наванта-
ження, тодi будiвничi вiзьмуть його за нарiжний камiнь. Пiсля
остаточного випробування камiнь визнали придатним. Його
узяли i встановили на потрiбне мiсце; при цьому виявилося,
що камiнь точно вiдповiдає йому.

У пророчому видiннi Iсаї було показано, що цей камiнь —
символ Христа. «Господа Саваофа — Його свято шануйте, Його
ви маєте боятися, перед Ним маєте тремтiти! Вiн — камiнь
спотикання, i Скеля падiння для домiв Iзраїля; Вiн сiтка й
пастка для мешканцiв Єрусалима. Багато з них спотикнеться,
впаде й розiб’ється, заплутаються в сiтi, i будуть схопленi».20

Пророковi, перенесеному у видiннi в час Першого приходу
Христа, було показано, що Месiя має зазнати випробувань i
труднощiв, якi символiчно були представленi випробуванням [567]
нарiжного каменя в Соломоновому храмi. «Тому Господь Бог
сказав: Оце поклав Я каменя на Сiонi, каменя випробуваного,
нарiжного, дорогого, мiцно закладеного. Хто вiрує в Нього, не
буде засоромлений!»21

Бог у Своїй безмежнiй мудростi Сам обрав нарiжного Каме-
ня та уклав Його. Вiн назвав Його «мiцно закладеним». Увесь
свiт може покладати на Нього свої тягарi й скорботи, i Вiн
витримає їх. На Ньому можна будувати з цiлковитою упевне-
нiстю, тому що Христос є «випробуваним Каменем». Усi, що
довiряються Йому, нiколи не розчаруються. Вiн витримає усi
випробовування. Христос витримав увесь тягар вини Адама та
його нащадкiв i вийшов з випробовувань бiльш нiж Перемож-
цем над силами зла. Вiн несе тягар, покладений на Нього всiма
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розкаяними грiшниками. У Христi винувате серце знаходить
спокiй. Вiн — надiйна Основа. Усi, хто покладається на Нього,
перебувають у повнiй безпецi.

У пророцтвi Iсаї Христос представлений мiцною Основою
та Каменем спотикання. Апостол Петро, натхнений Святим
Духом, ясно показав, для кого Христос є нарiжним Каменем,
а для кого — Каменем спотикання: «Бо ви скуштували, що
Господь добрий. Приходьте до Нього — живого коштовного
Каменя, знехтуваного людьми, але вибраного Богом. I ви самi,
мов живе камiння, збудовуйтеся в духовний дiм, щоб бути свя-
тим священством, приносити духовнi жертви, приємнi Боговi,
через Iсуса Христа. Адже в Писаннi зазначено: Ось, Я кладу
на Сiонi камiнь нарiжний, вибраний, коштовний, i хто вiрить
у Нього, не буде засоромлений! Отже, для вас, що вiрите, —
дорогоцiннiсть; а для тих, хто не вiрить, — камiнь, що ним
знехтуванiй будiвничi. Вiн став нарiжним каменем, i каменем
спотикання, i скелею спокуси! Вони спотикаються, не вiрячи в
Слово; на це вони й поставленi».22

Таким чином, для вiруючих Христос — мiцна Основа. Вони
падають на Скелю i розбиваються. Цими символами зображенi
покiрнiсть Христу i вiра в Нього. Упасти на Скелю i розбитися
— означає вiдкинути власну праведнiсть, прийти до Христа з
дитячою покорою, покаятися у своїх провинах i довiритися
Його всеосяжнiй любовi. Так вiрою i послухом ми будуємо на
Христi як Основi.[568]

На цьому живому Каменi можуть будувати як юдеї, так i
язичники. Це єдина Основа, на якiй ми всi можемо впевнено
будувати. Вона настiльки широка, що вистачить мiсця для
всiх, i настiльки мiцна, що витримає тягарi усього свiту. Через
зв’язок iз Христом — живим Каменем — усi, хто будує на цiй
Основi, стають живими каменями. Багато людей власними
зусиллями обтесують, шлiфують i прикрашають самих себе,
але вони не можуть стати «живим камiнням», бо не мають
зв’язку з Христом. Без цього зв’язку не може спастися жодна
людина. Якщо Христос не живе в нас, то ми не зможемо
протистояти бурi спокус. Наша вiчна безпека залежить вiд
спорудження нашої будiвлi на цiй мiцнiй Основi.
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I нинi чимало людей будують на основi, яка не була випро-
бувана. Коли пiдуть дощi, зiрветься буря i розiллються бурхливi
води, їхня будiвля упаде, бо не споруджена на вiчнiй Скелi, на
нарiжному Каменi — Iсусi Христi.

Для тих, що «...спотикаються, не вiрячи Слову»,23 Христос
є Каменем спотикання. Але «камiнь, що його занедбали бу-
дiвничi, став каменем нарiжним».24 Як i вiдкинутий камiнь
iз притчi, Христос у Своїй земнiй мiсiї зазнав багато зневаг
та образ. «Вiн зневажений був, Його люди покинули. Людина
страждань, знайомий з хворобами... зневажений, i ми не цiну-
вали Його».25 Але наближався час, коли Вiн мав прославитися.
Через воскресiння з мертвих Вiн «настановлений Сином Бо-
жим у силi».26 У час Свого Другого пришестя Iсус вiдкриється
як Господь Неба й Землi. А тi, що тепер були готовi розiп’я-
та Його, змушенi будуть визнати Його велич. Перед цiлим
Всесвiтом вiдкинутий Камiнь стане нарiжним.

«А на кого вiн упаде, того розчавить».18 Люди, котрi вiд-
кинули Христа, незабаром мали побачити своє мiсто i народ
знищеними. їхня слава буде розпорошена, як пил за вiтром.
Що ж погубило юдеїв? Той самий Камiнь, що мав стати їхнiм
надiйним фундаментом, якби вони на Ньому будували. Вони
зневажили й вiдкинули доброту, праведнiсть i милiсть Бога.
Люди повстали проти Нього, i все, що мало служити для їхньо-
го спасiння, обернулося знищенням. Усе, що Бог призначив для
життя, спричинилося до їхньої смертi. Розп’яття Iсуса юдеями
призвело до зруйнування Єрусалима. Кров, пролита на Голгофi, [569]
погубила їх як для теперiшнього, так i майбутнього життя. Так
буде i в останнiй великий день, коли суди спiткають тих, хто
вiдкинув Божу благодать. Христос, Камiнь їхнього спотикан-
ня, постане тодi горою помсти. Слава Його обличчя, яка для
праведних є життям, для безбожних буде палаючим вогнем.
Оскiльки грiшники вiдкинули любов i знехтували благодаттю,
вони будуть знищенi.

Багатьма прикладами i застереженнями Iсус показав наслiд-
ки вiдкинення юдеями Божого Сина. З такими ж словами Вiн
звертається до людей усiх вiкiв, якi вiдмовляються прийняти
Його як свого Спасителя. Усi перестороги Христа стосуються
i їх. Занечищений храм, неслухняний син, пiдступнi винарi,
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гордовитi, нерозумнi будiвничi — усе це має мiсце в життi ко-
жного грiшника. I доля, яка була приготована для них, спiткає
усiх, котрi не покаються.[570]

11Сам.15:22
2Iсаї 1:10-12, 16-17
3Луки 19:46
4Йоан.2:16
5Псал.118:26; Зах.9:9; Матв.21:9
6Матв.21:16
7Марк.11:28
8Марк.11:30
9Матк.11:31

10Йоан.1:29
11Марк.11:33
12Матв.21:28-31
12Матв.21:28-31
13Матв.31-32
14Луки 7:30
12Матв.21:28-31
15Матв.21:33-40
16Матв.21:41
17Iсаї 5:4
18Матв.21:42-44
15Матв.21:33-40
15Матв.21:33-40
19Матв.21:46
20Iсаї 8:13-15
21Iсаї 28:16
221Петр.2:3-8
231Петр.2:8
24Матв.21:42
25Iсаї 53:3
26Римл.1:4
18Матв.21:42-44



Роздiл 66. Суперечка

(На пiдставi Євангелiй вiд Матвiя 22:15-46; Марка 12:13-40;
Луки 20:20-47)

Священики i старiйшини мовчки вислухали справедливi до-
кори Христа. Вони не могли спростувати Його звинувачень, а
тому пройнялися ще бiльшою рiшучiстю пiймати Його на словi.
З цiєю метою послали до Нього шпигунiв, «якi видавши себе
за праведних, аби спiймати Його на словi та видати урядовi i
владi намiсника».1 Отож вони послали не старших фарисеїв,
котрих Iсус часто зустрiчав, а молодих, гарячих i ревних, спо-
дiваючись, що Христос їх не знає. Шпигуни прийшли до Iсуса
в супроводi деяких iродiан, якi мали слухати слова Христа,
щоб потiм свiдчити проти Нього на судi. Фарисеї та iродiани
були непримиренними ворогами, але тепер об’єдналися проти
Христа.

Фарисеїв завжди дратувало те, що римляни вимагали вiд
них податкiв. Вони вважали сплату данини порушенням Божого
Закону. Тепер же побачили можливiсть упiймати Iсуса у свої
сiтi. Шпигуни прийшли до Нього з удаваною щирiстю, нiби
бажаючи знати, як їм слiд повестися. Вони сказали: «Учителю,
знаємо, що правильно ти говориш i навчаєш, бо не дивишся
на обличчя, але по правдi наставляєш на Божу дорогу. Чи
належить нам давати данину кесаревi, чи нi?»2

Якби слова «знаємо, що правильно говориш i навчаєш»
були щирими, то це стало б чудовим визнанням. Але вони були
сказанi нещиро; та незважаючи на це, свiдчення фарисеїв було [571]
iстиною. Саме висловлювання було справедливим. Фарисеї
знали, що Христос говорив та навчав людей правильно, i за
своїм визнанням вони й будуть судженi.

Тi, хто запитував Iсуса, гадали, що добре приховали свої
намiри, однак Iсус читав серця, як вiдкриту книгу, i викрив їхнє
лицемiрство. «Чому Мене спокушуєте?» — запитав Вiн, даючи
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цим зрозумiти, що знає їхнiй прихований задум. Шпигуни
ще бiльше збентежилися, коли Вiн додав: «Покажiть Менi
динарiй». Вони принесли динарiй, i Вiн спитав: «Чий там образ
i напис?» «Кесаря», — вiдповiли вони. Указуючи на напис на
монетi, Iсус сказав: «Тож кесареве вiддайте кесаревi, а Боже
— Боговi».3

Шпигуни сподiвалися, що Iсус дасть пряму вiдповiдь: «так»
або «нi». Якби Вiн сказав: не слiд платити податок кесаревi,
то вони донесли б на Нього римськiй владi i Христа арешту-
вали б за пiдбурювання до повстання. А якби Вiн сказав, що
належить платити податок, то вони звинуватили б Його перед
юдейським народом за порушення Божого Закону. Але тепер
шпигуни почувалися осоромленими, збитими з пантелику, їхнi
плани зруйнувалися. Питання було вирiшене настiльки швидко
i просто, що вони не мали що сказати.

Слова Христа були не спритним вивертом, а щирою вiдпо-
вiддю на запитання. Тримаючи в руцi римську монету, на якiй
були зображення й iм’я кесаря, Вiн заявив: оскiльки юдеї жи-
вуть пiд захистом римської влади, то повиннi пiдтримувати цю
владу, доки це не суперечить вищому обов’язку по вiдношенню
до Бога. Залишаючись лояльними до державних законiв, вони
передусiм мають бути слухнянi Боговi.

Слова Христа «Тож вiддайте ... Боговi — Боже» стали го-
стрим докором для пiдступних юдеїв. Якби вони належно вико-
нували свої обов’язки перед Богом, то не стали б вiдкинутою,
поневоленою чужоземцями нацiєю. Жоден римський прапор
не майорiв би над Єрусалимом, жоден римський воїн не стояв
би коло його ворiт i жоден римський можновладець не пра-
вив би в його стiнах. Юдейський народ пожинав плоди свого
вiдступництва вiд Бога.

Коли фарисеї почули вiдповiдь Христа, «здивувавшись...
замовкли».4 Вiн засудив їхнi лицемiрство i самовпевненiсть.[572]
Таким чином Божий Син встановив великий принцип розме-
жування обов’язкiв щодо цивiльної влади та Бога. Вiдповiдь
Христа допомогла багатьом розв’язати це суперечливе питан-
ня. Вiдтепер вони завжди дотримувалися цього справедливого
принципу. I хоч декотрi були невдоволенi, але й вони визнали,
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що принцип, покладений в основу цього питання, справедли-
вий, а тому дивувалися далекоглядностi Iсуса.

Тiльки-но змовкли фарисеї, як вiдразу ж прийшли зi сво-
їми лукавими запитаннями саддукеї. Як уже згадувалося, цi
двi юдейськi партiї були запеклими ворогами. Фарисеї суворо
дотримувалися традицiй. Вони старанно виконували всi цере-
монiї, здiйснювали обмивання, дотримувалися постiв i довго
молились; а також любили привселюдно подавати милостиню.
Але Христос заявив, що вони нехтують Божим Законом, на-
вчаючи людей дотримуватися людських заповiдей. Саддукеї
були фанатиками i лицемiрами, хоча й серед них зустрiчалися
справдi побожнi люди, котрi прийняли вчення Христа i стали
Його учнями.

Саддукеї вiдкидали традицiї фарисеїв. Вони твердили, що
вiрять бiльшiй частинi Святого Письма i керуються ним у своїх
учинках, але насправдi залишались скептиками i матерiалiста-
ми. Саддукеї заперечували iснування ангелiв, воскресiння з
мертвих i вчення про майбутнє життя з його нагородою чи по-
каранням. У всiх цих питаннях вони вiдрiзнялися вiд фарисеїв.

Найголовнiшою темою суперечок мiж цими двома партiями
було воскресiння з мертвих. Фарисеї твердо вiрили у

воскресiння, але в суперечцi iз саддукеями виявилося,
що їхнi погляди на майбутнє життя були дуже заплутаними.
Смерть для них залишалася незрозумiлою таємницею; їхня
неспроможнiсть вiдповiсти на докази саддукеїв постiйно дра-
тувала їх. Дискусiї мiж ними часто закiнчувалися сварками, якi
робили їх ще запеклiшими ворогами.

Чисельнiстю саддукеї значно поступалися перед своїми
противниками i тому не мали такого сильного впливу на на-
род. Але серед саддукеїв було чимало заможних людей та
священикiв, i це сприяло їхньому впливовi. Iз середовища сад-
дукеїв зазвичай обирали первосвященика. Робилося це, однак, [573]
iз певною умовою: не виявляти привселюдно своїх скептичних
поглядiв. Поступаючись кiлькiстю i популярнiстю фарисеям,
саддукеї були змушенi хоча б зовнi погоджуватися з їхнiм уче-
нням, особливо коли обiймали посаду священика. Але в такому
разi посилювався згубний вплив їхнього вчення на народ.
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Саддукеї вiдкидали вчення Iсуса, тому що Його вчинки не
вiдповiдали їхнiм поглядам. Його вчення про Бога i майбутнє
життя суперечило догмам саддукеїв. Вони вiрили в Бога як
вищу за людину єдину Особу, але твердили, що панiвне правлi-
ння i Провидiння Бога позбавили людину моральної свободи та
принизили її до становища раба. Вони вiрили, що, створивши
людину, Бог залишив її напризволяще, незалежною вiд боже-
ственного впливу. Тому, на їхню думку, людина може жити на
свiй розсуд i навiть керувати подiями у свiтi, а її доля перебуває
у власних руках. Саддукеї заперечували, що Дух Божий дiє
через людськi зусилля або природнi засоби. Вони твердили, що
правильно використовуючи свої природнi сили, людина може
стати пiднесеною i просвiченою, а через дотримання суворих,
аскетичних вимог її життя може очиститися.

Уявлення саддукеїв про Бога вплинуло на формування
їхнього характеру. На думку саддукеїв, Бог абсолютно не цiка-
виться людиною, а тому й вони особливо не цiкавились однi
одними; мiж ними не було сталої єдностi. Вiдмовляючись ви-
знати вплив Святого Духа на людину, вони позбавили себе
Його сили. Як i всi iншi юдеї, вони пишалися спадкоємним
правом бути дiтьми Авраама, а також своїм суворим викона-
нням вимог Закону. Але вони були позбавленi справжнього
духа Закону, вiри i милосердя Авраама. Їхнє спiвчуття поши-
рювалося на досить обмежене коло людей. Вони вiрили, що
кожний може здобути добробут i благословення життя, а тому
їхнi серця не реагували на нестатки, болi й страждання iнших
людей. Саддукеї жили для себе.

Своїми словами i вчинками Христос свiдчив про божествен-
ну силу, яка творить надприроднi дiла, а також про майбутнє
життя та Бога — Отця людських дiтей, Який завжди пiклується
про їхнi потреби. Дiя божественної сили виявила себе в Його[574]
доброзичливостi та спiвчуттi, якi викривали егоїстичну замкну-
тiсть саддукеїв. Вiн навчав, що через Святого Духа Бог впливає
на серце людини для її добра як у теперiшньому, так i вiчному
життi. Вiн звернув увагу на помилку, якої припускаються люди,
бажаючи змiнити характер власними силами. Перетворення
характеру можливе лише з допомогою Духа Божого.
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Саддукеї твердо вирiшили проти стати цьому вченню. На-
магаючись втягнути Iсуса в дискусiю, вони були впевненi, що
зможуть якщо не домогтися Його осуду, то хоча б знеслави-
ти Його iм’я. Темою для дискусiї стало воскресiння мертвих.
Якщо Iсус погодиться з ними, тодi викличе ще бiльшу воро-
жiсть фарисеїв. Якщо ж нi — то вони висмiють Його вчення.

Саддукеї твердили: якщо безсмертне тiло складатиметься
з тих же матерiальних часточок, що й у земному життi, то
воскреслi з мертвих повиннi мати тiло i кров та продовжи-
ти у вiчностi перерване на Землi життя. Отже, вони робили
висновок, що там земнi зв’язки будуть вiдновленi: чоловiк i
дружина знову об’єднаються, подружнi стосунки триватимуть,
i все вiдбуватиметься так само, як i до смертi. Тобто, всi слабко-
стi й пристрастi земного життя будуть увiчненi в майбутньому
життi.

У вiдповiдь на їхнi запитання Iсус вiдхилив завiсу, яка
приховувала майбутнє. «По воскресiннi, — пiдкреслив Вiн, —
не одружуються i не виходять замiж, а є мов ангели на небi».5

Iсус показав, що саддукеї помилялися у своїх вiруваннях, а
їхнi уявлення теж були хибними. «Помиляєтесь, — додав Вiн,
— не знаючи анi Писання, анi сили Божої».6 Вiн звинуватив
їх не в лицемiрствi, як ранiше звинуватив фарисеїв, а лише в
помилковостi вiрування.

Саддукеї хвалилися, що бiльше за iнших людей дотримую-
ться Писання. Але Iсус показав, що вони взагалi не розумiли
справжнього значення Писання. Пiзнання i розумiння прихо-
дять у серце через Святого Духа. Христос наголошував: не- зна-
ння Писань i Божої сили — причина хибної вiри та зiпсованого
розуму саддукеїв. Вони намагалися збагнути Божi таємницi
обмеженим людським розумом. Iсус закликав їх вiдкрити свiй [575]
розум для святих iстин, якi можуть розширити й утвердити
їхнє розумiння. Тисячi людей залишаються невiруючими тому,
що своїм обмеженим людським розумом не можуть осягнути
Божих таємниць. Вони не можуть пояснити чудового прояву
Божественної сили в Його дiлах, тому вiдкидають докази цiєї
сили, приписуючи її природi, яку розумiють ще менше. Єди-
ним ключем до пiзнання оточуючих нас таємниць є визнання в
усьому сили й присутностi Бога. Люди повиннi визнати Бога
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Творцем Всесвiту, Котрий усiм повелiває i керує. Вони повиннi
глибше зрозумiти Його характер i таємницю Його дiй.

Христос заявив Своїм слухачам: якби не було воскресiння з
мертвих, тодi Писання, якому саддукеї начебто вiрили, не мало
б жодної вартостi. Iсус сказав: «Щодо воскресiння з мертвих,
то хiба ви не читали Слова Божою, яке говорить: Я є Богом
Авраама, i Богом Iсака, i Богом Якова, — Богом не мертвих, а
живих».7 Бог дивиться на неiснуюче як на iснуюче.

Вiн бачить кiнець вiд початку i результати Своєї ще не
здiйсненої працi. Мертвi праведники, починаючи вiд Адама i аж
до останнього святого, почують голос Сина Божого i вийдуть
iз могил для безсмертного життя. Бог буде їхнiм Богом, а вони
— його народом. Мiж Богом i воскреслими святими iснуватиме
тiсний нiжний зв’язок. Для Бога такий стан, який є Його метою,
уже нiби iснує. Для Нього мертвi — живi.

Слова Христа примусили саддукеїв замовкнути. Вони бiль-
ше не мали що вiдповiсти. Iсус не сказав жодного слова, за
яке вони могли б зачепитися i звинуватити Його. Противники
Христа не здобули нiчого, окрiм людської зневаги.

Проте фарисеї не припиняли спроб примусити Iсуса сказати
щось таке, що можна буде використати проти Нього. Вони на-
мовили одного вченого книжника запитати Iсуса, яка з десятьох
Заповiдей найважливiша.

Фарисеї пiдносили першi чотири Заповiдi, якi вказували
на ставлення людини до Творця. Вони вважали цi Заповiдi
важливiшими за iншi шiсть, якi визначають обов’язки людини
перед ближнiми. Через це їм бракувало практичного благочестя.
Iсус указав людям на їхню найбiльшу потребу та пiдкреслив
необхiднiсть добрих учинкiв, заявляючи, що дерево пiзнають[576]
по плодах. За це Його звинуватили в тому, нiбито Вiн пiднiс
шiсть останнiх Заповiдей над першими чотирма.

Учитель Закону пiдiйшов до Христа з прямим запитанням:
«...Яка заповiдь найбiльша в Законi?» Вiдповiдь Христа була
також прямою i сильною: «Перша є: Слухай, Iзраїлю: наш
Господь Бог — єдиний Господь. I ще: Любитимеш Господа,
Бога свого, всiм серцем своїм, i всiєю своєю душею, i всiм
своїм розумом, i всiєю своєю силою. Це перша заповiдь. I
друга, подiбна до неї: Любитимеш свого ближнього, як самого
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себе! Iншої, бiльшої заповiдi вiд цих немає». «На цих двох
заповiдях тримається увесь Закон i Пророки».8

Першi чотири iз десятьох Заповiдей пiдсумованi однiєю ве-
ликою Заповiдаю: «Любитимеш Господа Бога твого всiм своїм
серцем, i всiєю своєю душею, i всiєю своєю думкою». Насту-
пнi шiсть охопленi другою: «Любитимеш свого ближнього, як
самого себе». Цi двi Заповiдi є втiленням принципу любовi. Не-
можливо дотримуватися першої, порушуючи другу, i навпаки,
неможливо виконувати другу i нехтувати першою. Коли Бог
справдi займає належне мiсце в нашому серцi, тодi вiдповiдне
мiсце буде надане i нашому ближньому. Ми будемо любити
його, як самого себе, лише тодi, коли понад усе любимо Бога.

Оскiльки всi Заповiдi грунтуються на любовi до Бога й лю-
дини, то порушення кожної Заповiдi приводить до порушення
усього Закону. Цього Христос навчав Своїх слухачiв. Божий
Закон — це не збiрка окремих Заповiдей, з яких однi мають
велике значення, iншi ж — менше, i тому ними можна безкарно
нехтувати. Наш Господь представив перших чотири i насту-
пних шiсть Заповiдей як єдине божественне цiле i наголосив,
що любов до Бога буде виявлена при дотриманнi всiх Його
Заповiдей.

Книжник, який поставив це запитання Iсусовi, добре знав
Закон i був здивований Його словами. Вiн не сподiвався, що
Iсус виявить таке глибоке i досконале знання Писань. Вiн отри-
мав ширше розумiння принципiв, на яких ґрунтуються святi
Заповiдi. Цей книжник щиро визнав перед присутнiми свяще-
никами i юдейськими керiвниками, що Христос дав правильне
тлумачення Закону: «Добре, Учителю, по правдi вiдповiв Ти, [577]
що Бог є один i немає iншого, крiм Нього, i що любити Йо-
го всiм серцем, усiм розумом, усiєю душею, усiєю силою, i
що любити ближнього, як себе самого, — це бiльше за всякi
всепалення та жертви».9

Мудра вiдповiдь Христа переконала книжника. Вiн знав, що
релiгiя юдеїв полягала у зовнiшнiх церемонiях, а не внутрiшнiй
побожностi. Певною мiрою вiн усвiдомлював, що церемонi-
альне жертвоприношення i пролиття кровi жертовних тварин
для спокутування грiхiв нiчого не варте, якщо вiдсутня вiра.
Любов, покора Боговi та щира повага до людини видавалися
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йому набагато цiннiшими за всi цi обряди. Готовнiсть цього чо-
ловiка визнати правильнiсть Христового судження, його рiшуча
швидка вiдповiдь у присутностi народу виявили в ньому зовсiм
протилежний дух, нiж у священикiв. Серце Iсуса сповнило-
ся спiвчуттям до цього чесного книжника, котрий наважився
протиставити себе невдоволенню священикiв i погрозам старiй-
шин, висловивши переконання свого серця. Вислухавши його
розумну вiдповiдь, Iсус промовив: «Ти недалеко вiд Божого
Царства».10

Книжник був близький до Божого Царства, визнаючи, що
вчинки праведностi приємнiшi для Бога, нiж цiлопалення й
жертви. Але йому необхiдно було ще визнати божественний
характер Христа та через вiру в Нього прийняти силу для
здiйснення праведних учинкiв. Обрядове служiння не мало
жодної цiнностi без зв’язку зо Христом через живу вiру. Навiть
моральний Закон не досягає мети, якщо не сприймається у
зв’язку зi Спасителем. Христос неодноразово пiдкреслював,
що Закон Його Отця мiстить у собi щось бiльше, нiж тiльки
авторитетнi повелiння. У Законi втiлений той самий принцип,
який вiдкритий у Євангелiї. Закон указує людинi на її обов’язок
i виявляє її провину. У Христi людина шукає як прощення, так
i сили для виконання вимог Закону.

Коли Iсус вiдповiдав на запитання книжника, Його ото-
чили фарисеї. Звернувшись тепер до них, Iсус запитав: «Що
ви думаєте про Христа? Чий Вiн Син?».11 Це запитання мало
випробувати їхню вiру у Месiю. Вони могли вiдповiсти, що
вважають Його звичайною людиною або ж Сином Божим. Фа-
рисеї хором вiдповiли: «Давидiв».11 Так Месiя був названий у[578]
пророцтвi. Звершуючи чудеса, Iсус вiдкрив Свою божествен-
нiсть; коли Вiн зцiляв хворих i воскрешав померлих, люди
запитували однi в одних: «Чи ж не Син це Давидiв?» Жiнка
сирофiнiкiянка, слiпий Вартимей та багато iнших зверталися
до Нього за допомогою з такими словами: «Господи, Сину
Давидiв, змилосердься надi мною».12 Коли Вiн в’їжджав до
Єрусалима, Його вiтали радiсними вигуками: «Осанна Синовi
Давидовому! Благословенний Той, Хто йде в їм ’я Господнє!».13

Того дня цi радiснi вигуки повторювали й дiти в храмi. Але
чимало з тих, хто називав Iсуса Сином Давида, не визнавали
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Його божественностi. Вони не розумiли, що Син Давидiв є
одночасно i Сином Божим.

У вiдповiдь на твердження фарисеїв, що Христос — Син
Давидiв, Iсус запитав: «То як же Давид у Дусi називає Його
Господом, кажучи: Промовив Господь Господевi моєму: Сядь
праворуч Мене, доки не покладу Твоїх ворогiв пiд Твої ноги?
Отже, якщо Давид називає Його Господом, як Вiн може бути
йому сином? I нiхто не мiг вiдповiсти Йому нi слова, тож вiд
того дня нiхто бiльше не наважувався Його запитувати».14 [579]

1Луки 20:20
2Матв.22:16-17
3Матв.22:18-21
4Матв.22:22
5Матв.22:30
6Матв.22:29
7Матв.22:31-32
8Матв.22:36-40
9Марк.12:32-33

10Марк.12:34
11Матв.22:42
11Матв.22:42
12Матв.15:22
13Матв.21:9
14Матв.22:43-46



Роздiл 67. «Горе вам, фарисеї»

(На пiдставi Євангелiй вiд Матвiя 23; Марка 12:41-44; Луки
20:45-47; 21:1-4)

Це був останнiй день, коли Христос навчав у храмi, Увага
численного натовпу, який зiбрався в Єрусалимi, була прику-
та до Нього. Люди заповнили двори храму, спостерiгаючи за
дискусiєю, i жадiбно ловили кожне слово з уст Iсуса. Нiколи
нiчого подiбного вони не бачили. Серед натовпу стояв молодий
Галiлеєць без жодних свiтських почестей чи царських вiдзнак.
Його оточували священики в коштовному вбраннi, керiвники
iзраїльського народу в мантiях i при вiдзнаках, що вказували
на їхнє високе становище, книжники iз сувоями, на якi вони
часто посилалися. Iсус стояв перед ними спокiйно, з царською
гiднiстю. Надiлений небесним авторитетом, Вiн безстрашно
протистояв Своїм противникам, якi вiдкинули i зневажили Йо-
го вчення, а тепер чигали на Його життя. Бiльшiсть iз них
нападали на Спасителя, але їхнi зусилля упiймати Його в пас-
тку й засудити були даремнi. Вiн вiдбивав усi їхнi напади,
представляючи чисту, ясну iстину всупереч оманi священикiв i
фарисеїв. Вiн показав цим керiвникам їхнє справжнє станови-
ще та неминуче покарання, до якого призведуть закам’янiлiсть
сердець i злi вчинки. Вони отримали серйозне застереження.
Однак Христос повинен був виконати ще одну справу, ще один
намiр.[580]

Цiкавiсть людей до Христа i Його працi безупинно зростала.
Люди були зачарованi Його вченням, але вони опинилися перед
складним вибором. Вони вважали священикiв i старiйшин ро-
зумними й побожними, тому в духовних справах беззаперечно
пiдкорялися їхньому авторитетовi. Але тепер люди зауважили,
що рабини намагаються знеславити Iсуса — Учителя, чеснота
Котрого сяяла все яскравiше пiсля кожного нападу на Ньо-
го. Люди спостерiгали за похмурими обличчями священикiв i
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старiйшин, за їхнiм занепокоєнням i збентеженням. Вони диву-
валися, чому керiвники не вiрили в Iсуса, адже Його повчання
були такими ясними i доступними. Вони не знали, який обрати
шлях, i напружено стежили за кожним рухом тих, чиїх порад
завжди дотримувалися.

Своїми притчами Христос бажав застерегти старiйшин та
навчити людей, котрi прагнули Його науки. Але тепер треба
було говорити ще яснiше. Через повагу до традицiй i слiпу
довiру до священикiв люди стали, наче раби. Христос бажав
розiрвати цi пута, викрити справжнiй характер священикiв,
правителiв i фарисеїв.

«На сидiння Мойсееве посiдали книжники та фарисеї, —
сказав Iсус. — Усе, що вони скажуть вам, робiть i виконуйте;
але так, як вони, не чинiть, бо вони кажуть i не роблять».1

Книжники i фарисеї приписували собi божественний авторитет,
посилаючись при цьому на Мойсея. Вони стверджували, що
посiдають його мiсце як тлумачi Закону i суддi юдейського
народу, а вiд людей вимагали поваги i цiлковитого послуху.
Iсус звелiв Своїм слухачам виконувати те, чого навчали рабини
згiдно з Законом, але не наслiдувати їхнього прикладу, бо самi
вони не чинили за своєю наукою.

Бiльша частина їхнього вчення суперечила Писанням, тому
Iсус сказав: «Вони в’яжуть важкi, непосильнi тягарi й кладуть
на плечi людей, а самi й пальцем своїм не хочуть їх повору-
хнути».2 Фарисеї запровадили велику кiлькiсть заснованих на
переказах обрядiв i цим нерозсудливо обмежували свободу
людини. Деякi постанови Закону вони пов’язували з обов’яз-
ковим виконанням обрядiв, якими самi потай нехтували i вiд
виконання котрих, коли це їм було вигiдно, ухилялися. [581]

Продемонструвати своє благочестя — ось якою була їхня
головна мета. Заради цього вони не гребували нiчим. Бог ска-
зав Мойсею про Заповiдi: «I прив’яжеш їх на ознаку на руку
свою, i будуть вони пов’язкою мiж очима твоїми».3 Цi слова
мають глибокий змiст. Якщо людина серйозно розмiрковує над
Божим Словом i впроваджує у власне життя його святi вимоги,
це ушляхетнює її. Принципи Божого Закону будуть явленi у
праведних, милосердних учинках. Людина буде чистою вiд пiд-
купу i всього зiпсованого й оманливого. Дiла її будуть сповненi
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любовi й милосердя. Очi, спрямованi до благородної мети, за-
лишаться чистими i правдивими. Вираз обличчя i погляд очей
свiдчитимуть про шляхетний характер того, хто любить i шанує
Боже Слово. Але юдеї днiв Христа не володiли прозорливiстю.
Дане Мойсеевi повелiння витлумачувалося таким чином, нiби
Божi Заповiдi люди повиннi буквально носити на своєму тiлi.
Їх записували на смужках пергаменту i пов’язували навколо
голови i зап’ястя рук так, щоб усi бачили. Але вiд цього Божий
Закон не ставав ближчим серцю i розумовi. Пергаментнi пов’яз-
ки люди носили лише для того, щоб привертати до себе увагу.
Вважалося, що такi дiї свiдчать про побожнiсть та викликають
людську повагу. Iсус засудив цю фальшиву практику.

«Усi свої дiла вони роблять, щоб їх бачили люди. Роблять
ширшими свої фiлактерiї та побiльшують китицi, люблять
почеснi мiсця на бенкетах i першi мiсця в синагогах, а також
вiтання на майданах, щоб їх люди кликали: Учителю! Ви ж не
називайте себе вчителями, один-бо є у вас Учитель, а всi ви
— брати. I не називайте нiкого на землi отцем, бо є один у вас
Отець — Небесний. Не називайтеся i наставниками, бо є один
у вас Наставник — Христос».4 Такими зрозумiлими словами
Христос розкрив егоїстичнi прагнення тих, котрi невтомно
шукали першого мiсця i влади, демонструючи удавану покору,
у той час як серце було сповнене користолюбства i заздрощiв.
Коли людей запрошували на гостину, то визначали їм мiсця
вiдповiдно до їхнього становища; i кому вiдводили першi мiсця,
до тих виявляли особливу увагу й пошану. Фарисеї завжди
прагнули займати саме такi мiсця. Христос докоряв їм за це.[582]

Iсус засудив також марнославство, котре виявлялося у пра-
гненнi називатися вчителями i наставниками. Такий титул,
говорив Спаситель, належить не людям, а Христовi. Священи-
ки, книжники, старiйшини, тлумачi й охоронцi Закону — усi
були братами та дiтьми Єдиного Отця. Iсус пояснював людям,
що вони не повиннi нiкому присуджувати почесних титулiв, якi
б указували на право панувати над сумлiнням i вiрою iнших
людей.

Якби сьогоднi Христос був на Землi серед тих, котрi но-
сять титули «святий» або «пресвятий», то чи не повторив би
Вiн слова: «Не називайтеся наставниками, бо є один у вас



«Горе вам, фарисеї» 571

Наставник — Христос»4? Писання свiдчать про Бога: «...Святе
та грiзне Його iм’я!».5 Якiй людськiй особi личать такi титу-
ли? Як мало в людини мудростi й праведностi порiвняно iз
значенням цих титулiв! I як же багато тих, хто, привласнив-
ши цей титул, фальшиво представляють iм’я й характер Бога!
Як часто свiтське честолюбство, деспотизм i найпотворнiшi
грiхи приховуються пiд пишними шатами високого i святого
служiння!

Спаситель продовжував: «Найбiльший з вас хай буде вам
слугою. Бо хто себе пiдноситиме, буде принижений, а той, хто
принижуватиме себе, — буде пiднесений».6 Христос знову i
знову навчав, що справжня велич визначається моральними
чеснотами. За небесною оцiнкою, велич характеру полягає в
тому, щоб жити для блага своїх ближнiх, чинити дiла любовi й
милосердя. Христос, Цар Слави, служив грiшним людям.

«Горе ж вам, книжники та фарисеї, лицемiри, — сказав Iсус,
— що ви зачиняєте Царство Небесне перед людьми: i ви не вхо-
дите, i тим, що йдуть, не дозволяєте ввiйти».7 Перекручуючи
Писання, священики i книжники заслiплювали розум тих, хто
мiг би одержати пiзнання про Царство Христове i те внутрiшнє
божественне життя, котре є головною умовою для досягнення
справжньої праведностi.

«Горе вам, книжники та фарисеї, лицемiри, бо ви поїдає-
те хати вдовиць i напоказ довго молитеся, — за це отримаєте
дуже тяжкий осуд!»7 Фарисеї мали великий вплив на народ
i використовували його у власних iнтересах. Вони входили в
довiр’я до побожних жiнок-удовиць i потiм намовляли їх вiд-
дати все своє майно для храму. А здобувши їхнi грошi, хитрi [583]
iнтригани використовували їх для власних цiлей. Приховуючи
власну нечеснiсть, вони довго молилися перед людьми, ви-
ставляючи напоказ свою побожнiсть. Христос пiдкреслив, що
таке лицемiрство принесе їм ще бiльший осуд. Нинi також
цей докiр стосується багатьох, котрi претендують на велику
побожнiсть. Їхнє життя заплямоване егоїзмом, пожадливiстю,
але вони приховують це пiд маскою позiрної чистоти i певний
час ошукують своїх ближнiх. Проте вони не зможуть обманути
Бога: Вiн читає всi намiри їхнього серця i судить кожну людину
за її вчинками.
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Христос нещадно засуджував зловживання, але разом з тим
намагався змiцнити в людинi почуття обов’язку. Вiн докоряв
фарисеям за егоїзм, який призводив до здирства та зловживання
дарами вдовиць. Але водночас знайшов похвальнi слова для
вдовицi, яка принесла свiй дар до Божої скарбницi. Якщо
навiть хтось зловживає цими дарами, однак податель не втрачає
Божого благословення.

Iсус був у дворi храму, де стояли скриньки скарбницi, i
спостерiгав за тими, хто приносив свої дари. Чимало багатих
людей приносили великi суми i клали їх до скарбницi так,
щоб усi бачили. Iсус дивився на них зi смутком, але нiчого не
говорив про цi щедрi дари. Раптом Його обличчя просяяло: Вiн
побачив бiдну вдовицю, котра наближалася нерiшуче, нiби бо-
ячись бути помiченою. Коли повз неї проходили багатi й гордi
зi своїми дарами, вона зi страхом вiдступала назад, не насмi-
люючись наблизитися. Однак бажала зробити бодай найменше
для справи, яку любила. Вона глянула на дар у своїй руцi — та-
кий мiзерний порiвняно з пожертвуваннями оточуючих. Але
це було все, що вдова мала. Улучивши сприятливу мить, вона
квапливо поклала свої двi лепти до скриньки i поспiшила геть.
Але тут вона зауважила на собi уважний погляд Iсуса.

Спаситель покликав Своїх учнiв i звернув їхню увагу на
убогу вдовицю. Вона почула слова похвали: «Запевняю вас, що
ця бiдна вдова вкинула бiльше за всiх тих, що кидали тут до
скарбницi».8 Очi жiнки наповнилися сльозами радостi, коли во-
на усвiдомила, що її вчинок справедливо оцiнений. Багато хто[584]
порадив би їй залишити цю мiзерну суму собi, бо, потрапивши
до рук ситих священикiв, вона загубиться серед iнших багатих
пожертвувань. Але Iсус зрозумiв її спонукання. Жiнка вiрила,
що храмове служiння встановлене Богом, i прагнула зробити
все можливе для пiдтримки цього служiння. Вона зробила, що
могла. Про її вчинок пам’ятатимуть у всi часи, i вiн стане для
неї радiстю у вiчностi. У свiй дар убога вдовиця вклала сер-
це, а тому його цiннiсть вимiрюється не кiлькiстю i вартiстю
вкинутих монет, а любов’ю до Бога i пiклуванням про Його
справу.

Iсус звернув увагу учнiв на те, що ця бiдна вдова «вкинула
бiльше за всiх». Багатi давали зi свого достатку, причому часом



«Горе вам, фарисеї» 573

лише для того, щоб iншi побачили i похвалили їх. Дари бага-
тих не позбавляли їх добробуту i навiть розкошiв. Фактично,
вони не жертвували нiчим, i тому їхнi дари аж нiяк не могли
зрiвнятися з удовиною лептою.

Мотиви, якими ми керуємося у своїх вчинках, розкривають
їхнє справжнє значення, тавруючи їх ганьбою або ж вiдзнача-
ючи високу мораль. Для Бога найцiннiшими є не тi вчинки, якi
всi бачать i вихваляють. Незначнi обов’язки, якi ми виконуємо
з радiстю, нашi непомiтнi скромнi дари, якi, з людської точки
зору, не мають жодної цiнностi, часто отримують найвищу
оцiнку в Божих очах. Сповнене любовi й вiри серце дорожче
для Бога, нiж усi найкоштовнiшi дари. Бiдна вдовиця вiддала
все, що мала, аби зробити хоча б найменше. Вона вiдмовила
собi в їжi, щоб вiддати цi двi лепти на улюблену справу. Вона
зробила це з вiрою й надiєю, що Небесний Отець не залишить
її у злиднях i бiдi. Саме такий дух щедростi i дитяча вiра були
високо оцiненi Спасителем.

Чимало бiдних людей прагнуть виявити Боговi вдячнiсть
за Його милiсть та iстину. Поруч зi своїми багатшими, замо-
жнiшими братами вони бажають пiдтримувати Божу справу.
Цих людей не можна вiдкидати. Дайте їм можливiсть внести
свою лепту до небесної скарбницi. Якщо цi скромнi дари при-
несенi вiд серця, переповненого любов’ю до Бога, вони стають
священним, найцiннiшим пожертвуванням, яким Бог особливо
задоволений, i Вiн благословляє таких людей. [585]

Коли Iсус сказав, що вдова «вкинула бiльше за всiх», Вiн
мав на думцi не тiльки її спонукання, а й плоди, якi принесе її
дар. Цi «двi лепти, цебто грiш»,9 збагатили Божу скарбницю
набагато бiльше, нiж пожертви багатих юдеїв. Вплив цього
малого дару подiбний до рiки, котра у своєму витоку була
маленьким струмочком, але протягом столiть розширювалася i
поглиблювалася. Тисячами шляхiв цi невеликi кошти приноси-
ли полегшення бiдним та сприяли поширенню євангельської
вiстки. Приклад удовиної самопожертви вплинув на тисячi
сердець в усiх країнах i в усi часи. Вiн промовляв як до бага-
тих, так i бiдних, i їхнi пожертвування ще бiльше пiдносили
вартiсть вдовиного дару. Боже благословення, виголошене над
лептою вдови, зробило її джерелом великих справ. Так буде
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з кожним даром i кожним учинком, якi здiйсненi зi щирим
бажанням прославити Бога. Такi дари i вчинки є частиною
плану Всевишнього. Жодна людина не в змозi вимiряти їхнiх
добрих наслiдкiв.

Спаситель продовжував викривати книжникiв i фарисеїв:
«Горе вам, проводирi слiпi, що кажете: Хто клянеться храмом,
то це нiчого, а хто клянеться золотом храму, той винний. Без-
умнi й слiпi! Що бо є бiльшим, золото чи храм, що освячує
золото? I ще: Хто клянеться жертовником, то це нiчого, а хто
клянеться даром, що на ньому, той винний. Нерозумнi й слiпi!
Що бiльше: дар чи жертовник, що освячує той дар?»10 Юдей-
ськi священики витлумачували Божi вимоги, виходячи зi своїх
вузьких хибних мiркувань. Вони намагалися провести чiтку
межу мiж рiзними грiхами, вважаючи однi маловажливими, а
iншi, котрi, здавалося б, призводили до менш тяжких наслiд-
кiв, — непростимими. За грошi вони звiльняли людей вiд їхнiх
клятв, а за великi суми готовi були замовчувати навiть страшнi
злочини. Водночас священики та правителi суворо засуджували
незначнi людськi помилки.

«Горе вам, книжники та фарисеї, лицемiри, бо даєте де-
сятину з м’яти, кропу й кмину, а занедбали найважливiше в
Законi: суд, милосердя i вiру; i це належить робити, i того
не залишати».11 Iсус знову звинувачує священикiв у зловжи-
ваннi святими обов’язками, не скасовуючи самих обов’язкiв.
Система десятини — це Божа постанова, що бере свiй початок
з давнiх-давен. Авраам, батько усiх вiруючих, давав десятину з[586]
усього свого майна. Юдейськi керiвники визнавали обов’язок
вiддавати десятину, i це було справедливо; але вони позбавляли
людей можливостi виконувати свої обов’язки з власних переко-
нань. На кожний випадок були встановленi свавiльнi правила.
Вимоги стали настiльки складними, що їх неможливо було
дотримуватися. Нiхто не знав, виконав вiн свою повиннiсть чи
нi. Бог дав справедливi розумнi постанови, але священики й
рабини зробили їх важким тягарем.

Усi Божi повелiння — важливi. Христос визнавав сплату
десятини обов’язковою, але Вiн наголошував, що це не мо-
же виправдати нехтування iншими обов’язками. Фарисеї були
скрупульозними у сплатi десятини з овочiв та всiєї городини,
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як, наприклад, м’яти, кропу й кмину. Це коштувало їм недо-
рого, проте створювало репутацiю святих людей. Водночас
їхнi непотрiбнi обмеження пригнiчували людей i руйнували
повагу до встановленої Богом святої системи. Фарисеї займали
людський розум другорядними справами i вiдвертали увагу вiд
головних iстин, нехтуючи найголовнiшим у Законi: справедли-
вiстю, милосердям та iстиною. «Це належить робити, — сказав
Христос, — але i того не залишати».11

Рабини перекручували й iншi закони. У постановах, даних
через Мойсея, заборонялося їсти нечисте. Вживання м’яса
свиней та iнших нечистих тварин було заборонене, тому що
така їжа могла занечистити кров i навiть призвести до смертi,
Але фарисеї не залишили цих обмежень такими, якими їх
дав Бог. Вони впадали у невиправданi крайнощi. Зокрема, вiд
людей вимагалося процiджувати всю питну воду, аби часом
туди не потрапила якась комаха, яку зараховували до нечистих.
Зiставляючи цi дрiб’язковi вимоги i тяжкi грiхи фарисеїв, Iсус
сказав: «Проводирi ви слiпi, що вiдцiджуєте комара, а верблюда
ковтаєте!»12

«Горе вам, книжники та фарисеї, лицемiри, бо ви подiбнi
до гробiв побiлених, якi зовнi видаються гарними, а всере-
динi повнi мертвих кiсток i всякої нечистоти».13 Як побiленi
прикрашенi гробницi мiстять у собi зотлiлi останки, так i зовнi-
шня святiсть священикiв та юдейських керiвникiв приховувала
беззаконня. [587]

Iсус продовжував: «Горе вам, книжники та фарисеї, лицемi-
ри, бо будуєте гробницi пророкам i прикрашаєте пам’ятники
праведникам, i кажете: Коли б ми жили в днi наших батькiв,
то не були б їхнiми спiльниками в пролиттi кровi пророкiв!
Отак свiдчите самi собi, що ви є синами тих, що вбивали про-
рокiв».14 Щоб ушанувати померлих пророкiв, юдеї з великою
ревнiстю прикрашали їхнi могили, але при цьому не втiлювали
в життя повчань цих пророкiв i не зважали на їхнi докори.

За днiв Христа iз забобонною пошаною ставилися до мiсць
поховання померлих, i через те великi суми грошей витрача-
лися на прикрашання гробниць. Але в Божих очах це було
iдолопоклонством. Надмiрна пошана до мертвих виявляла, що
люди не люблять Бога понад усе та своїх ближнiх, як самих
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себе. Таке ж iдолопоклонство, але ще бiльшою мiрою вiдбува-
ється i в нашi днi. Нехтуючи потребами вдiв та сирiт, хворих i
бiдних, чимало християн споруджують коштовнi пам’ятники
померлим. Для цього люди не шкодують анi часу, анi гро-
шей, анi сил, а тим часом обов’язки щодо живих, на якi чiтко
вказував Христос, залишаються занедбаними.

Фарисеї будували гробницi для пророкiв, прикрашали їх i
говорили: «Коли б ми жили в днi наших батькiв, то не були б
їхнiми спiльниками в пролиттi кровi пророкiв»14 Але водночас
цi люди складали плани вбивства Божого Сина. Це повинно
стати повчанням для нас, вiдкрити очi на здатнiсть сатани
опановувати людським розумом, який вiддаляється вiд свiтла
iстини. Багато людей iдуть шляхом фарисеїв. Вони вшановують
мученикiв за вiру, дивуються слiпотi юдеїв, котрi вiдкинули
Христа. Якби ми жили за днiв Iсуса, думають вони, то з вели-
кою радiстю прийняли б Його вчення i не роздiлили б вини тих,
котрi вiдкинули Спасителя. Але коли послух Боговi вимагає
самопожертви i смирення, тодi цi люди зрiкаються власних
переконань i не пiдкоряються їм. Отже, вони виявляють дух
фарисеїв, яких засудив Iсус.

Юдеї не розумiли тiєї великої вiдповiдальностi, яка лягала
на них за вiдкинення Христа. Вiдколи була пролита перша
невинна кров, вiдколи праведний Авель загинув вiд руки Каїна,
ця iсторiя повторювалася знов i знов. Таким чином, дедалi[588]
бiльша вина лягала на людей. У кожному столiттi пророки пiд-
носили свiй голос проти беззаконня царiв, провiдникiв народу i
самого народу, звiщаючи Божi слова та пiдкоряючись Його волi,
нерiдко навiть цiною власного життя. Iз поколiння в поколiння
накопичувалася страшна вiдплата для тих, котрi вiдкидали свi-
тло iстини. I нинi Христовi вороги накликають подiбну кару
на свої голови. Грiх священикiв i старiйшин був бiльший, анiж
грiх попереднiх поколiнь. Через вiдкинення Спасителя вони
стали вiдповiдальними за кров усiх убитих праведникiв, почи-
наючи вiд Авеля i аж до Христа. Чаша їхнього беззаконня була
майже переповнена, i незабаром вона мала вилитися на їхнi
голови справедливим покаранням. З цього приводу Iсус сказав:
«Щоб упала на вас уся кров праведникiв, пролита на землi, вiд
кровi праведного Авеля до кровi Захарiї, сина Варахiї, якого
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вбили ви мiж храмом i жертовником. Запевняю вас: це все
прийде на цей рiд».15

Книжники i фарисеї, слухаючи Iсуса, розумiли iстиннiсть
цих слiв. Вони знали, як був убитий пророк Захарiя. У той час,
як у його устах ще звучали слова Божої перестороги, демонська
лють охопила царя-вiдступника, i за його наказом пророк був
убитий. На каменях храмового двору запеклася його кров, яку
неможливо було змити, i це залишалося свiдченням проти
бунтiвного Iзраїлю. Доки стоятиме храм, доти залишатиметься
пляма вiд тiєї праведної кровi, волаючи до Бога про помсту.
Коли Iсус пригадав цi страшнi грiхи, усiх присутнiх охопив
жах.

Дивлячись у прийдешнє, Iсус проголосив, що нерозкаянiсть
юдеїв та їхня нетерпимiсть щодо Божих слуг у майбутньому
будуть такими ж, як i в минулому. «Тому Я посилаю до вас
пророкiв, мудрецiв та книжникiв; з них деяких уб’єте i розiпне-
те, а деяких будете бичувати у ваших синагогах i гнати з мiста
до мiста».16 Пророки i мудрецi, сповненi вiри i Святого Духа,
такi, як Стефан, Якiв i багато iнших, будуть засудженi та вбитi.
З пiднесеною до неба рукою, осяяний божественним свiтлом,
Христос промовляв до присутнiх як Суддя. Його голос, який
завжди благав i нагадував, тепер докоряв i засуджував. Слухачi
тремтiли. Враження вiд Його слiв i вигляду нiколи не зiтреться
з пам’ятi слухачiв. [589]

Обурення Iсуса було спрямоване проти лицемiрства i тяж-
ких грiхiв, за допомогою яких люди руйнували власнi душi,
обманювали народ i ганьбили Бога. В оманливих лицемiрних
мiркуваннях священикiв i старiйшин Господь бачив дiю сата-
нинських сил. Iсус гостро i переконливо викривав грiх, але не
закликав до помсти. Христос палав святим гнiвом проти князя
темряви, однак не виявляв роздратування. Християнин, який
живе в гармонiї з Богом i володiє такими чеснотами, як любов
i милосердя, так само вiдчуватиме справедливе обурення про-
ти грiха, але не вiдповiдатиме образою на образу. Навiть при
зустрiчi з тими, котрi, перебуваючи в полонi сатани, вiдсто-
юють неправду, християнин зберiгатиме спокiй та витримку,
черпаючи сили вiд Христа.
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Коли погляд Божого Сина зупинився на храмi, а потiм на
слухачах, на Його обличчi з’явилося божественне спiвчуття.
Голосом, сповненим болю i гiрких слiз, Вiн вигукнув: «Єруса-
лиме, Єрусалиме, що вбиваєш пророкiв i побиваєш камiнням
посланих до тебе! Скiльки разiв хотiв Я зiбрати твоїх дiтей, як
квочка збирає своїх курчат пiд крила, та ви не захотiли!».17 Цi
слова були викликанi розпукою через скору розлуку. У плачi
Iсуса виливалося серце самого Бога. Це було таємниче проща-
ння довготерпеливої любовi Божества.

Фарисеї i саддукеї замовкли. Iсус покликав учнiв i був
готовий залишити храм не як переможений утiкач вiд Своїх
противникiв, а як Той, Хто завершив Свою роботу i вийшов з
битви Переможцем.

Перлини iстини, якi цього знаменного дня падали з уст Хри-
ста, були зiбранi, як дорогоцiнний скарб, багатьма серцями. У
них зародилися новi думки, збудилися новi прагнення, для них
почалася нова iсторiя. Пiсля розп’яття i воскресiння Христа цi
люди виступили вперед i виконали божественне доручення з
мудрiстю i ревнiстю, гiдними величi цiєї роботи. Вони понесли
вiстку, яка зворушувала людськi серця та руйнувала давнi забо-
бони, якi так довго обтяжували життя тисяч людей. Перед їхнiм
свiдченням людська фiлософiя i теорiя виглядали порожнiми
байками. Слова Спасителя, якi Вiн промовив до здивованого й
охопленого шанобливим страхом натовпу в Єрусалимському
храмi, мали могутнiй вплив.[590]

Але Iзраїль як народ вiдокремився вiд Бога. Природнi гiлки
маслини вiдломилися. Востаннє дивлячись на iнтер’єр храму,
Iсус сумно промовив: «Ось, залишається вам ваш дiм поро-
жнiм. Кажу вам: не побачите Мене вiдтепер, доки не скажете:
Благословенний, Хто йде в iм’я Господнє».18 Досi Вiн називав
храм домом Свого Отця, але тепер, коли Син Божий покине
його стiни, Бог назавжди залишить храм, споруджений для
Його слави. Вiдтепер храмовi церемонiї не матимуть жодного
значення, а служiння в ньому перетвориться на насмiшку.[591]
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Роздiл 68. У зовнiшньому дворi храму

(На пiдставi Євангелiя вiд Йоана 12:20-43)

«Декотрi з тих, що прийшли поклонитися у свято, були
греки. Вони пiдiйшли до Филипа, що був з Вит саїди Галилей-
ської, i просили його, кажучи: Пане, ми хочемо бачити Iсуса!
Филип iде i каже це Андрiєвi, а далi Андрiй з Филипом iдуть
та й повiдомляють Iсусовi».1

Здавалося, що справа Iсуса зазнала жорстокої поразки.
Вiн перемiг у дискусiї зi священиками i фарисеями, але

було видно, що вони нiколи не приймуть Його як Месiю. На-
став час остаточного розмежування. Учнi вважали становище
безнадiйним. Але Христос приступав до завершення Своєї
працi. Наближалася велика подiя, яка мала значення не лише
для юдеїв, а й усього свiту. Коли Христос почув наполегливе
прохання «...Хочемо ...бачити Iсуса» як вiдлуння благання го-
лодного свiту, Його обличчя просяяло i Вiн сказав: «Надiйшла
година, щоб Син Людський прославився».2 У проханнi еллiнiв
Вiн бачив першi плоди Своєї великої Жертви.

Цi люди прийшли iз Заходу, щоб шукати Спасителя напри-
кiнцi Його земного життя так само, як на початку приходили
мудрецi зi Сходу. Пiд час народження Христа юдейський на-
род настiльки був захоплений своїми честолюбними планами,
що не пiзнав Його приходу. Мудрецi ж iз дарами прийшли з
язичеського краю, аби поклонитися Спасителевi. Так i греки,[592]
уособлюючи племена, народи i нацiї свiту, прийшли, щоб по-
бачити Iсуса. Точно так народи всiх країн i всiх часiв будуть
прагнути до хреста Спасителя. «Багато хто прийде зi сходу
й заходу i сядуть з Авраамом, Iсаком та Яковом у Царствi
Небесному».3

Греки чули про урочистий вхiд Iсуса до Єрусалима. До де-
котрих дiйшли чутки, що Вiн вигнав священикiв та старiйшин
iз храму i готовий зайняти престол Давида. Греки хотiли знати

580
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правду щодо Його мiсiї. «...Хочемо... бачити Iсуса»,2 — сказали
вони. їхнє бажання було задоволене. Коли про це повiдомили
Iсуса, Вiн перебував у тiй частинi храму, куди мали доступ ли-
ше юдеї. Але Вiн вийшов до грекiв у зовнiшнiй двiр i особисто
розмовляв з ними.

Настав час прославитися Христовi. Вiн стояв у тiнi хреста,
i прохання грекiв свiдчило: жертва, яку Вiн готовий принести,
приведе до Бога багатьох синiв i дочок. Вiн знав, що незабаром
греки побачать Його в такому становищi, якого i не уявляли
собi. Вони побачать Його поряд iз грабiжником i вбивцею Ва-
раввою, котрому юдеї вiддадуть перевагу перед Сином Божим.
Вони почують, як пiдбурюванi священиками i старiйшинами
люди зроблять вибiр. I на запитання «А що я маю зробити
з Iсусом, що зветься Христос» надiйде вiдповiдь: «Хай буде
розп’ятий!».4

Здiйснюючи викуплення людських грiхiв, Христос знав,
що Його Царство буде зростати й охопить усю Землю. Вiн
буде дiяти як Вiдбудовник, i Його Дух здобуде перемогу. На
мить Вiн поглянув у майбутнє i почув голоси тих, що звiщати-
муть по всiй Землi: «Ось Агнець Божий, Котрий на Себе бере
грiх свiту».5 У цих чужоземцях Вiн бачив запоруку багатих
жнив, коли стiна мiж юдеями та язичниками буде зруйнова-
на i «всi народи, племена i язики»6 почують вiстку спасiння.
Передчуваючи Свою перемогу, Христос сказав: «Прийшов час
прославитися Синовi Людському». Але Господь постiйно усвi-
домлював, яким шляхом мав осягнути цю мету. Його близька
смерть сприятиме входженню язичникiв до християнської сiм’ї.
Свiт може бути врятований тiльки смертю Iсуса. Подiбно до
пшеничного зерняти, Син Людський повинен бути вкинутий у
землю, померти i бути похованим, але потiм знову ожити. [593]

Змальовуючи Своє майбутнє, Христос використав приклад
iз життя природи, щоб учнi могли зрозумiти Його. Справжнi
результати мiсiї Спасителя будуть досягнутi лише через Його
смерть. «Знову й знову запевняю вас: якщо зерно пшеницi,
впавши на землю, не вмре, воно залишиться одне. Якщо ж
умре, принесе великий врожай».7 Пшеничне зерно, яке впало
в землю, помираючи, сходить i приносить плiд. Так само i
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смерть Христа принесе плоди для Божого Царства. Згiдно iз
законом природи, життя є результатом Його смертi.

Хлiбороб завжди спостерiгає цю картину. З року в рiк вiн
поповнює запаси зерна, висiваючи найкраще насiння. Певний
час зерно сховане в борознi, i лише Господь пiклується про
нього. Згодом iз землi з’являється зелений паросток, далi колос,
а потiм — зерно в колосi. Але цього не станеться, якщо зерно
не буде вкинуте в землю, поховане в нiй i не помре.

Поховане в землi, зерно приносить плiд, який, у свою чер-
гу, також висiвається. Таким чином примножується урожай.
Смерть Iсуса на Голгофському хрестi також мала принести
плоди для вiчного життя. Роздуми над цiєю жертвою будуть
привiлеєм тих, хто, прославляючи її, житимуть вiчно.

Пшеничне зерно, яке зберiгає своє життя, не може принести
плоду. Воно залишається одне. Якби Христос хотiв, Вiн мiг би
зберегти Своє життя i не померти. Але в такому разi Спаситель
залишився б один. Вiн не мiг би привести синiв i дочок до
Бога. Тiльки вiддавши Своє життя, Iсус мiг дати життя людству.
Тiльки будучи похованим, Христос мiг стати насiнням для
рясного врожаю — величезного зiбрання людей, котрi прийдуть
до Бога «з усякого племенi, i язика, i народу, i люду».8

Христос поєднав цю iстину з уроком самопожертви, який
усi повиннi засвоїти. «Хто любить душу свою, той погубить
її; хто ж ненавидить душу свою в цьому свiтi, той збереже її
для вiчного життя»9 Кожний, хто бажає як сподвижник Хри-
ста принести плоди, повинен передусiм пожертвувати собою.
Життя має бути вiддане на служiння людям. Самолюбство i
корисливiсть мусять померти. Закон самопожертви — це закон
самозбереження. Хлiбороб зберiгає своє зерно, розсiваючи йо-
го по полю. Так само i в людському життi: давати — означає[594]
жити. Буде збережене життя лише тих людей, якi добровiльно
вiддають його на служiння Боговi й людям. Хто в iм’я Христа
жертвує своїм життям у цьому свiтi, той збереже його для
вiчностi.

Життя, прожите лише для себе, подiбне до спожитого вро-
жаю. Воно зникає, але не намножується. Людина може зiбрати
для себе все можливе; вона може жити, думати, планувати для
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своїх потреб. Але її життя минає, i вона залишається нi з чим.
Закон самодогоджання — це закон самознищення.

«Хто Менi служить, — сказав Iсус, — хай iде за Мною, i де
Я, там буде i Мiй слуга. Якщо хто Менi служить, того пошанує
Мiй Отець».10 Усi, хто разом з Iсусом несли хрест самопожер-
тви, стануть спiльниками Його слави. Переносячи приниження
i страждання, Христос радiв, що Його учнi будуть прослав-
ленi разом з Ним, бо вони були плодами Його самопожертви.
Вiдтворення в них Його характеру i духу — це нагорода, яка
буде Його вiчною радiстю. I цю радiсть вони роздiлять з Ним,
тому що будуть бачити в життi й серцях iнших людей плоди
своєї працi та жертви. Вони є спiвробiтниками Христа, i Отець
прославить їх, як прославив Свого Сина.

Висловлене греками прохання провiщало навернення язи-
чникiв до Христа i вiдповiдало головнiй метi Його мiсiї. В
Його уявi постали всi Його звершенi для спасiння людства дiла
вiд часу накреслення на Небесах Плану спасiння i до самої,
уже такої близької, смертi. Здавалося, таємнича хмара оповила
Сина Божого. Його сум передався i тим, хто був поряд. Вiн
сидiв, заглиблений у роздуми. Нарештi серед загальної тишi
пролунали Його журливi слова: «Нинi душа Моя стривожена. I
що Я скажу? Отче, спаси Мене вiд цiєї години».11 У передчуттi
майбутнього Христос уже пив гiрку чашу. Його людська приро-
да тремтiла, охоплена страхом самотностi, коли здаватиметься,
що Вiн покинутий навiть Богом, i всi вважатимуть, що це Бог
Його покарав, побив i принизив. Вiн здригався вiд думки, що
стане видовищем для свiту; що з Ним поводитимуться гiрше,
нiж зi злочинцем, i Вiн помре ганебною смертю. Передчуття
двобою iз силами темряви, важкий тягар людських грiхiв та [595]
гнiву Отця, спричиненого цими грiхами, ослабляли дух Христа,
i смертельна блiдiсть укрила Його обличчя.

Однак Iсус цiлковито пiдкорився волi Свого Отця. «Але ж
задля цього Я i прийшов... — сказав Iсус. — Отче, прослав Своє
Iм’я!»11 Тiльки смертю Христа могло бути зруйноване царство
сатани. Лише таким чином могла бути врятована людина i
прославлений Бог. Христос погодився страждати i добровiльно
принiс Себе в жертву. Велич Небес погодився взяти на Себе
грiх свiту. «Отче, прослав Своє iм’я!» — сказав Вiн. Коли Хри-
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стос промовив цi слова, iз хмари над Ним надiйшла вiдповiдь:
«I прославив Я, i знову прославлю!»11 Протягом усього Свого
життя, вiд ясел i досi, Вiн прославляв Бога, а у випробуваннi,
яке наближалося, у Його божественно-людських стражданнях
ще раз мало прославитися iм’я Його Отця.

Разом з почутим голосом iз хмари заструменiло свiтло i
нiби вогненною стiною огорнуло Христа; Вiн перебував в обi-
ймах вiчного Бога. Люди спостерiгали це видовище з жахом
i зачудуванням. Нiхто не наважився промовити й слова. Зата-
мувавши подих, усi присутнi мовчки дивилися на Iсуса. Так
ще раз було дане свiдчення Отця; пiсля цього хмара пiднялася
i зникла в небi. Це недовге видиме спiлкування мiж Отцем i
Сином припинилося.

«А люди, що стояли й чули його, говорили: Це був грiм.
Iншi казали: То ангел до Нього заговорив».12 Але греки, якi

шукали Христа, бачили хмару, чули голос i зрозумiли значе-
ння сказаного. Вони справдi зрозумiли Христа; для них Вiн
вiдкрився як Божий Посланець.

Люди чули Божий голос при хрещеннi Iсуса на початку Йо-
го служiння, потiм пiд час Його переображення на горi. Тепер
же, при завершеннi Його служiння, Голос пролунав утретє в
присутностi великої кiлькостi людей та за особливих обста-
вин. Iсус щойно урочисто виголосив iстину про становище
юдейського народу. Вiн востаннє звернувся до людей iз закли-
ком до покаяння i пояснив, що їх чекає. Цiєю ознакою Бог
знову засвiдчив iстиннiсть Його служiння. Вiн визнав Того,
Кого Iзраїль вiдкинув. «Не для Мене був цей голос, — сказав
Iсус, — а для вас».12 Це було найвище свiдчення того, що Вiн[596]
— Месiя; знамення вiд Отця означало, що Iсус говорив iстину i
був Сином Божим.

«Нинi настав суд цьому свiтовi, — продовжував Христос.
— Нинi князь цього свiту буде вигнаний геть. Якщо Я буду
пiднятий вiд землi, то притягну всiх до Себе! Вiн говорив це,
зазначаючи, якою смертю мав умерти».12 Це був час кризи
для свiту. Якщо Iсус стане жертвою за людськi грiхи, то свiт
побачить свiтло. Влада сатани над людськими душами буде
зламана, а спотворений Божий образ у людях — вiдновлений;
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свята сiм’я праведникiв нарештi успадкує небесну домiвку.
Такими будуть наслiдки Христової смертi.

Спаситель споглядав переможну сцену, яка вiдкрилася пе-
ред Його очима. Вiн бачить хрест, жорстокiсть, муки розп’яття,
i жахається, але знає, що скоро все буде осяяне славою.

Адже на хрестi здiйсниться не лише спасiння людства. Цi-
лому Всесвiтовi вiдкриється Божа любов. Князь цього свiту
буде вигнаний, а звинувачення, якi вiн висував проти Бога,
будуть спростованi. Ганьба, яку вiн кинув на Бога, буде змита
назавжди. Як ангели, так i люди, будуть приверненi до Спа-
сителя. «Коли Я буду пiднятий вiд землi, — сказав Iсус, — то
притягну всiх до Себе».12

Христос промовив цi слова в присутностi великої кiлькостi
людей, i хтось iз них сказав: «Ми чули iз Закону, що Христос
перебуває вiчно, а Ти кажеш, що Син Людський має бути
пiднятий. Хто Цей Син Людський? Тодi сказав їм Iсус: Ще
деякий час Свiтло є мiж вами. Ходiть, доки маєте Свiтло, щоб
вас не огорнула темрява; а хто ходить у темрявi, не знає, куди
йде. Доки маєте Свiтло, вiрте у Свiтло, щоб ви стали синами
Свiтла!».

«Хоча Вiн зробив перед ними стiльки чудес, вони не повi-
рили в Нього».13 Якось вони спитали Спасителя: «Яку ознаку
Ти зробиш, щоб ми побачили i повiрили Тобi?».14 Людям були
данi численнi ознаки, але вони закривали свої очi та робили
запеклими свої серця. I ось тепер, коли промовляв Сам Отець
i неможливо було вимагати бiльших ознак, вони, як i ранiше,
вiдмовлялися вiрити.

«Все ж таки багато iз старших повiрили в Нього, але через
фарисеїв не признавалися, щоб їх не вигнали iз синагоги».15

Для них людська слава була дорожча за Боже схвалення. Щоб [597]
уникнути нарiкання i ганьби, вони зреклися Христа i вiдкину-
ли дар вiчного життя. Скiльки ж людей протягом наступних
столiть чинили так само! Таких Спаситель застерiгає: «Хто
любить душу свою, той погубить її»,9 «Хто вiдрiкається вiд
Мене i не приймає Моїх слiв, той має свого суддю: слово, яке
Я сказав, — воно судитиме його останнього дня».16

Горе тим, що не пiзнали часу своїх вiдвiдин! Повiльно i з
великим жалем Христос назавжди покинув храм. [598]
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Роздiл 69. На Оливнiй горi

(На пiдставi Євангелiя вiд Матвiя 24-й роздiл; Марка 13-й
роздiл; Луки 21:5-38)

Слова, з якими Христос звернувся до священикiв та юдей-
ських керiвникiв «Ось, залишається вам ваш дiм порожнiм»,1

сповнили їхнi серця жахом. Хоча й вони вдавали байдужiсть,
однак вiдчували неспокiй. Здавалося, їм загрожує невидима
небезпека. Хiба можливо, щоб величний храм, гордiсть народу,
незабаром перетворився на руїни? Передчуття нещастя подiля-
ли й учнi, i вони з нетерпiнням чекали вiд Iсуса бiльш повного
пояснення. Вийшовши з храму, учнi звернули увагу Спасителя
на мiць i красу храму. Його стiни були збудованi з найчистiшо-
го бiлого мармуру, а деякi каменi були неймовiрної величини.
Частина муру витримала облогу вiйськ Навуходоносора. Храм
вирiзнявся досконалою конструкцiєю i нагадував висiчений у
каменоломнi суцiльний камiнь. Учнi не могли уявити собi, як
можуть бути зруйнованi такi могутнi стiни.

Про що ж думав «Вiдкинутий будiвничими» в той момент,
коли милувався величчю храму? Перед Iсусом справдi було
прекрасне видовище, але Вiн iз жалем промовив: Бачу це все.
Будiвля справдi чудова. Ви показуєте на стiни, якi здаються
неприступними, але послухайте, що Я скажу: Наступає день,
коли «не залишиться тут каменя на каменi, який не був би
зруйнований».2 [599]

Христос виголосив цi слова у присутностi великого натовпу
людей. Але коли Вiн залишився на самотi, Петро, Якiв, Йоан та
Андрiй пiдiйшли до Нього на Оливнiй горi i запитали: «Скажи
нам, коли це буде i яка ознака Твого приходу та кiнця вiку?»3

Вiдповiдаючи на запитання учнiв, Iсус не став роздiляти двi
подiї — зруйнування Єрусалима i великий день Свого приходу
— а об’єднав їх в одне. Якби Спаситель вiдкрив учням майбутнi
подiї так, як їх бачив Вiн, то вони не змогли б знести цього
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видовища. У Своєму милосердi до них Вiн поєднав зображення
двох великих подiй, даючи учням можливiсть самим зрозумiти
їхнє значення. Коли Христос говорив про зруйнування Єру-
салима, Його пророчi слова стосувалися не лише цiєї подiї, а
й останньої великої пожежi того дня, коли Господь повстане,
щоб покарати свiт за його беззаконня; коли «земля вiдкриє
прийняту нею кров i бiльше не буде ховати убитих».4 Цi слова
були сказанi не тiльки для учнiв, а й для тих, хто житиме в час
останнiх подiй iсторiї Землi.

Звертаючись до учнiв, Христос попереджав: «Стережiться,
щоб хтось вас не ввiв у оману, бо багато хто прийде пiд Моїм
iм’ям, кажучи: Я Христос! — i багатьох зведуть».5 З’явиться чи-
мало фальшивих месiй, якi будуть заявляти, що творять чудеса
i що настав час визволення юдейського народу. Вони зведуть
багатьох. Цi слова Христа сповнилися. У перiод вiд Його смер-
тi до облоги Єрусалима з’являлося чимало лжехристiв. Але ця
пересторога дана i для наших сучасникiв. Той самий обман, до
якого вдавалися перед зруйнуванням Єрусалима, повторювався
протягом усiх вiкiв i поширюватиметься надалi.

«Ви почуєте про вiйни i про чутки воєннi. Глядiть, не жа-
хайтеся, бо має так статися; але це ще не кiнець».5 Перед
зруйнуванням Єрусалима люди змагалися за владу, убивали
iмператорiв i спадкоємцiв престолу. Вибухали вiйни, i поши-
рювалися чутки про вiйни. «Бо має так статися», — говорив
Христос. Але це ще не був кiнець юдейського народу. «Бо
повстане народ проти народу, i царство пiде на царство, i бу-
де голод [i пошестi], i землетруси в рiзних мiсцях, та це все
— лише початок страждань»6 Коли рабини побачать цi ознаки,[600]
говорив Христос, вони скажуть, що це Божi суди зливаються
на всi народи за поневолення Його вибраного народу. Вони
проголосять, що це ознаки приходу Месiї. Але не дайте звести
себе, бо це лише початок Його судiв. Люди дбають лише про
себе. Вони не покаялись i не навернулися, щоб Господь зцiлив
їх. Ознаки, котрi вони вважають доказами звiльнення з рабства,
насправдi є ознаками їхнього знищення. «Тодi видаватимуть
вас на муки, i вбиватимуть вас, i зненавидять вас усi народи
через Моє iм’я. I тодi багато хто спокуситься, i одне одного
будуть видавати, i зненавидять одне одного».7 Усiх цих пере-
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слiдувань зазнавали християни. Батьки й матерi видавали своїх
дiтей, а дiти — своїх батькiв. Друзi видавали однi одних до
рук синедрiону. Гонителi досягли своєї мети — убили Стефана,
Якова та iнших християн.

Через Своїх слуг Бог дав юдеям останню нагоду покаятися.
Вiн вiдкривав Себе через Своїх свiдкiв, яких приводили на
суд i кидали до в’язниць. I все-таки суддi виголошували над
ними смертнi вироки. Увесь свiт був негiдний цих людей, i,
убиваючи їх, юдеї знову розпинали Божого Сина. Це повтори-
ться ще раз, коли законодавцi приймуть закони про обмеження
релiгiйної свободи. Люди привласнять право, яке належить
тiльки Боговi. Вони вважатимуть, нiбито отримали право роз-
поряджатися сумлiнням людини, над яким має владу тiльки
Бог. Уже робляться першi спроби тиску на людське сумлiння, i
вони триватимуть, доки не досягнуть межi, за яку не зможуть
перейти, оскiльки Бог заступиться за Свiй вiрний народ, котрий
дотримується Його Заповiдей.

Щоразу, коли переслiдують християн, свiдки цих гонiнь по-
виннi зробити вибiр: за Христа чи проти Нього. Хто спiвчуває
несправедливо засудженим, той засвiдчує свою прихильнiсть
до Христа. Iншi бувають роздратованi, оскiльки принципи iсти-
ни цiлком суперечать їхнiм звичаям. Багато хто спотикається,
падає i залишає вiру, яку колись захищав. Хто, захищаючи
власне життя, вiдходить од вiри пiд час випробування, тi бу-
дуть неправдиво свiдчити i зраджувати своїх братiв по вiрi.
Христос попереджає нас про все це, щоб не стала для нас не-
сподiванкою неприродна жорстока поведiнка тих, хто вiдкидає
свiтло. [601]

Христос назвав Своїм учням ознаку зруйнування Єрусали-
ма i сказав, як їм урятуватися: «Коли ж побачите, що Єрусалим
оточений вiйськами, тодi знайте, що наблизилося його спусто-
шення. Тодi тi, що в Юдеї, хай втiкають у гори, а хто всерединi
мiста, нехай виходять; тi, що в околицях, хай не входять до
нього, бо то будуть днi помсти, щоб сповнилося все напи-
сане».8 Цю пересторогу треба було пам’ятати протягом 40
рокiв до спустошення Єрусалима. I християни пам’ятали це
застереження; нiхто з них не загинув при зруйнуваннi мiста.
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«Тож молiться, щоб ваша втеча не сталася взимку або в
суботу»,9 — сказав Iсус. Творець суботи не скасував її, не
«прибив» до хреста. Смерть Христа не применшила значення
суботи. Через сорок рокiв пiсля Його розп’яття субота повинна
була залишатися, як i ранiше, святою. Протягом сорока рокiв
учнi повиннi були молитися про те, щоб їхня втеча не сталася
в суботу.

Вiд зруйнування Єрусалима Iсус вiдразу ж перейшов до
найбiльшої подiї — останньої ланки в ланцюгу iсторiї цього
свiту — до Другого приходу Сина Божого у величi й славi. Мiж
цими двома подiями Христос бачив довгi темнi столiття для
Його Церкви, позначенi кров’ю, сльозами i муками. Тодi Його
учнi не витримали б такого видовища, тому Iсус лише коротко
згадав про цi подiї. «Бо тими днями буде таке горе, — сказав
Вiн, — якого не було вiд початку свiту, що його сотворив Бог, i
аж донинi, i бiльше не буде! I коли б Господь не вкоротив тих
днiв, то не спаслася б жодна людина. Але заради вибраних,
яких Вiн вибрав, Вiн укоротив тi днi».10 Понад тисячу рокiв
послiдовники Христа мали терпiти переслiдування, яких свiт
ще нiколи не бачив. Мiльйони й мiльйони Його вибраних
свiдкiв були вбитi. Якби Бог не простягнув Своєї руки, щоб
урятувати Свiй народ, то всi загинули б. «Але заради вибраних,
— сказав Вiн, — тi днi будуть вкороченi».10

Далi простими, доступними словами наш Господь змалю-
вав Свiй Другий прихiд. Вiн попереджає про небезпеку, яка
iснуватиме перед Його Приходом: «Тодi як хто вам скаже: Ось
тут Христос! або: Там! — не вiрте. Бо постануть лжехристи
та лжепророки i будуть чинити великi ознаки й чудеса, щоб[602]
звести, якщо вдасться, навiть i вибраних. Ось Я попередив вас!
Отже, коли вам скажуть: Ось Вiн у пустинi! — не виходьте;
Ось Вiн у потайних кiмнатах! — не вiрте; адже як блискав-
ка виходить зi сходу i з’являється аж на заходi, таким буде й
прихiд Сина Людського».11 Христос назвав ще одну ознаку
зруйнування Єрусалима: «I повстануть численнi лжепророки, i
зведуть багатьох».12 Цi фальшивi пророки дiйсно з’явилися i
звели багатьох людей, запровадивши їх до пустелi. Чарiвники
та чаклуни заявляли, нiбито володiють чудодiйною силою, i
повели за собою людей у вiдлюднi гори. Але це пророцтво
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дане також i для останнiх днiв як ознака Другого пришестя. I
сьогоднi лжехристи та лжепророки чинять знамення й чудеса,
намагаючись звести Його учнiв. Хiба ми не чуємо їхнього го-
лосу: «Ось Вiн у пустелi»? Хiба тисячi не вирушали до пустелi
в надiї знайти там Христа? А що можна сказати про тисячi
зiбрань, на яких люди нiбито спiлкуються з духами тих, хто
давно залишив цей свiт; хiба не чути нинi закликiв: «Ось Вiн у
потаємних кiмнатах»? Саме в цьому переконують людей при-
хильники спiритизму. Але що говорить Христос? «Не вiрте;
адже як блискавка виходить зi сходу i з’являється аж на заходi,
таким буде й прихiд Сина Людського».13

Спаситель змалював ознаки Свого приходу i навiть указав
час, коли з’явиться перша з них: «I тодi з’явиться ознака Сина
Людського на небi, i заголосять усi племена землi й побачать
Сина Людського, що йде на хмарах небесних з великою силою i
славою; i з гучною сурмою пошле Своїх ангелiв, i зберуть Його
вибраних з чотирьох вiтрiв, з одного кiнця неба до другого».14

Христос зазначив, що пiсля закiнчення папського переслi-
дування сонце затьмариться, а мiсяць не дасть свого свiтла.
Пiсля цього вiдбудеться зорепад. Христос сказав: «Вiд смокiв-
ницi навчiться притчi: коли вже її бруньки стають м’якими i
випускають листя, знаєте, що близько лiто; так i ви, коли все
це побачите, знайте, що близько, вже при дверях».15

Христос назвав ознаки Свого Приходу. Отже, ми можемо
знати, коли Його Прихiд наблизиться i буде «при дверях». Вiн
сказав i про тих, хто побачить цi ознаки: «Не мине цей рiд, як [603]
усе це збудеться». Цi ознаки вже здiйснилися! Тепер ми точно
знаємо, що Другий прихiд близько. «Небо i земля проминуть,
а Мої слова не проминуть»,16 — наголосив Iсус.

Христос прийде на хмарах, з великою славою. Безлiч сяю-
чих ангелiв супроводжуватимуть Його. Вiн прийде, щоб збуди-
ти мертвих та перемiнити живих праведникiв iз слави в славу.
Вiн прийде прославити й узяти до Себе тих, хто любив Його
i дотримувався Його Заповiдей. Вiн не забуде їх, не забуде i
Своїх обiтниць. Тодi поновляться нашi родиннi зв’язки. Коли
ми думаємо про наших померлих рiдних, то повиннi пам’я-
тати про той ранок, коли прозвучить Божа сурма i «мертвi
воскреснуть нетлiнними, а ми перемiнимося».17 Незабаром ми
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побачимо Царя в Його красi. Ще трохи — i Вiн зiтре сльо-
зи з наших очей. Тодi Христос поставить нас «перед Своєю
славою непорочними в радостi».18 Ось чому, подаючи ознаки
Свого приходу, Христос сказав: «Коли ж почне це збуватися,
випростайтеся i пiдiймiть свої голови, бо наближається ваше
визволення!»19

Однак день i годину Свого Приходу Христос не вiдкрив.
Вiн ясно сказав учням, що не може сповiстити анi дня, анi
години Свого Другого пришестя. Якби Вiн бажав вiдкрити
це, то для чого треба було закликати завжди пильнувати i
чекати Його? Дехто заявляє, нiбито знає точний день i годину
Приходу Господа. Такi люди старанно визначають, що має
статися в майбутньому. Але Христос застерiгає їх вiд цього.
День Другого пришестя Сина Людського — Божа таємниця.

Продовжуючи, Христос указує на стан свiту перед Його
Другим приходом: «Бо так, як було за днiв Ноя, таким буде
прихiд Сина Людського. Бо так, як у тi днi перед потопом
ти й пили, одружувалися i виходили замiж — аж до того дня,
як Ной увiйшов у ковчег, i нiхто не знав; аж ось прийшов
потоп i забрав усiх, — таким буде i прихiд Сина Людського».20

Христос не говорить тут про тисячолiтнє царство на Землi
— перiод, протягом якого всi повиннi приготуватися до вiчностi.
Вiн зазначає: як було за днiв Ноя, так буде й тодi, коли знову
прийде Син Людський.

Як же було за днiв Ноя? «I бачив Бог, що велике розбещен-
ня людини на землi, що всi думки i помисли серця її — тiльки[604]
зло повсякденно».21 Мешканцi допотопного свiту вiдвернулися
вiд Єгови, нехтуючи Його святою волею. Вони керувалися вла-
сними нечестивими мiркуваннями та хибними iдеями. I через
свою розбещенiсть вони були знищенi. Сучасний свiт iде тим
самим шляхом. Не помiтно утiшливих ознак настання тися-
чолiття слави. Порушники Божого Закону наповнили землю
беззаконням. Вони роблять ставки на скачках, грають в азартнi
iгри, живуть розпусним життям, потурають своїм невгамовним
пристрастям — усе це наповнює свiт насильством.

У пророцтвi про зруйнування Єрусалима Христос сказав:
«I через поширення беззаконня охолоне любов багатьох. А той,
хто встоїть до кiнця, буде спасенний. I ця Євангелiя Царства
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буде проповiдувана по всьому свiтi на свiдчення усiм народам,
— i тодi прийде кiнець».22 Це пророцтво ще має виконатися.
Невпинний рiст беззаконня тих днiв повторюється в нашому
поколiннi. Те саме можна сказати i щодо проповiдi Єванге-
лiя. Перед падiнням Єрусалима апостол Павел пiд натхнен-
ням Святого Духа писав, що Євангелiє «про повiдане всьому
створiнню пiд небом».23 I тепер, перед Другим пришестям Си-
на Людського, вiчне Євангелiє повинно бути проповiдуване
«усякому народовi, поколiнню, племенi i народностi».24 Бог
«визначив день, коли має справедливо судити цiлий свiт».25

Христос повiдомляє, що буде вiдбуватися напередоднi того дня.
Вiн не сказав, що весь свiт навернеться, але що «Євангелiя
Царства буде проповiдувана по всьому свiтi на свiдчення усiм
народам, — i тодi прийде кiнець».22 Отже, поширюючи Благу
вiстку у свiтi, ми зможемо прискорити Прихiд Господа. Ми
повиннi не тiльки чекати, а й наближати настання Божого дня
(див. 2Петр.3:12). Якби Церква Христова виконала доручену
їй Господом роботу, то увесь свiт отримав би застереження, i
Господь Iсус уже прийшов би на нашу Землю в силi й великiй
славi.

Пiсля того, як Христос описав ознаки Свого пришестя,
Вiн сказав: «...Коли побачите, що це збувається, — знайте,
що близько Боже Царство». «Стережiться, пильнуйте i молiть
ся».26 Перш нiж послати Свої суди на Землю, Бог завжди засте-
рiгає людей. Хто вiрив Його попередженню i дiяв згiдно з цiєю
вiрою, пiдкоряючись Божим Заповiдям, тi уникали судiв, якi [605]
уражали неслухняних i невiрних. Ноєвi було сказано: «Увiйди
ти й увесь дiм твiй до ковчегу, бо Я побачив тебе праведним
перед лицем Своїм у цiм родi». Ной послухався i був уря-
тований. Лотовi також була дана вiстка: «Уставайте, вийдiть
з цього мiсця, бо Господь знищить мiсто».27 Лот довiрився
опiцi ангелiв i врятувався. Так само було дане застереження
Господнiм учням про зруйнування Єрусалима. Хто пильнував,
тi втекли з мiста i врятувалися вiд загибелi. Нам також дане
застереження про Другий прихiд Христа i загибель свiту. Хто
прийме застереження, тi спасуться.

Оскiльки ми не знаємо точного часу Другого приходу, не-
обхiдно постiйно пильнувати. «Блаженнi тi раби, пан яких,
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прийшовши, застане їх на сторожi».28 Хто очiкує Приходу Го-
споднього, тi не залишаться бездiяльними. Очiкувати Прихiд
Христа — означає закликати людей боятися Бога та Його суду
за беззаконня, вiдкрити їм очi на великий грiх — вiдки нення
дару Його благодатi. Тi, котрi очiкують Приходу Господнього,
очищають свої душi послухом iстинi, поєднуючи невсипуще
пильнування з активною дiяльнiстю. Усвiдомлюючи, що Го-
сподь бiля дверей, вони старанно спiвпрацюють з небесними
силами у справi спасiння душ. Це — вiрнi й мудрi домоправи-
телi, котрi дають у Божому домi «своєчасно мiрку пшеницi».29

Вони проголошують вiстку, призначену для теперiшнього часу.
Як Енох, Ной, Авраам i Мойсей звiщали iстину своїм сучасни-
кам, так i служителi Христа в наш час проголошують особливе
застереження для свого поколiння.

Але Христос згадав ще й iнших слуг: «А коли той злий раб
скаже у своєму серцi: Мiй пан запiзнюється! — i почне бити
своїх товаришiв, їсти й пити з п’яницями, то прийде пан того
раба в день, у який не сподiвається, i в годину, якої не знає».30

Злий раб каже у своєму серцi: «Мiй пан запiзнюється!» Цей
раб не говорить, що Христос не прийде взагалi, вiн не кепкує
з Його Другого пришестя. Але у своєму серцi, поведiнкою i
вчинками вiн говорить, що Прихiд Господа вiдкладається. Та-
ким чином цей раб позбавляє iнших надiї на швидкий Прихiд
Христа. Його вплив робить людей самовпевне- ними, безтур-
ботними i байдужими. Вiн утверджує в людях любов до свiту
i запеклiсть. Земнi пристрастi й нечистi думки опановують[606]
розумом. Злий раб їсть i п’є з п’яницями, єднається зi свiтом
у пошуках задоволень. Вiн б’є iнших рабiв, звинувачуючи й
осуджуючи вiрних своєму Господевi. Така людина живе iнте-
ресами свiту, уподiбнюючись до iнших беззаконникiв. Таке
єднання — жахливе. Разом зi свiтом цей злий раб потрапляє в
тенета сатани. «Прийде пан того раба в день, у який не сподi-
вається, i в годину, якої не знає; розiтне його навпiл i визначить
його долю з лицемiрами; там буде плач i скрегiт зубiв».30

«...А коли не будеш пильнувати, то Я прийду до тебе, наче
злодiй, i не помiтиш, у яку годину найду на тебе».31 Прихiд
Христа буде несподiваним для лжевчителiв. Вони проповiду-
ють: «Мир i безпека!». Як священики i вчителi народу напере-
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доднi падiння Єрусалима, вони чекають, коли Церква досягне
земної слави та процвiтання. Ознаки часу вони витлумачують
як передвiстя такого блаженства. Але що говорить богонатхнен-
не Слово? «...Тодi раптово прийде на них погибель».32 Для всiх
мешканцiв Землi, для кого цей свiт став рiдною домiвкою, день
Божого приходу буде пасткою. Вiн прийде зненацька, як злодiй.

Сповнений грiховних насолод, свiт заснув у байдужiй без-
печностi. Люди вiддаляють Прихiд Господа. Вони кепкують
з пересторог, хвалькувато й зухвало промовляючи: «...Все за-
лишається так, як вiд початку творення!», «Так буде й зав-
тра, як сьогоднi, та й ще багато бiльше!».33 Зазнаємо ж ще
бiльших розкошiв i втiх! Але Христос каже: «Ось, приходжу,
мов злодiй!».34 Саме в той час, коли свiт глумливо запитує:
«Де обiтниця Його приходу?», цi ознаки виконуються. А коли
вигукуватимуть: «Мир i безпека!», тодi несподiвано надiйде
погибель. Для глузiїв, якi вiдкинули iстину i стали самовпев-
нени- ми; для людей, якi намагаються наживатися за рахунок
iнших, нехтуючи принципами порядностi; для тих, котрi пра-
гнуть знань i шукають їх усюди, тiльки не в Бiблiї, — для таких
Христос прийде, як злодiй.

Увесь свiт охоплений тривогою. Ознаки часу зловiснi. Май-
бутнi подiї кидають на нас свою тiнь. Святий Дух уже залишає
Землю, i лихо за лихом вiдбуваються на морi й сушi. На землi
стаються страшнi бурi, землетруси, пожежi, повенi, жорстокi [607]
вбивства. Хто може передбачити майбутнє? Де безпека? Немає
впевненостi в людському чи земному. Люди поспiшають стати
пiд знамена, якi обрали. Вони занепокоєно спостерiгають за
дiями своїх лiдерiв. Але серед людей є й такi, якi чекають,
пильнують i готуються до Пришестя нашого Господа. Ватаж-
ком iнших стає перший великий вiдступник. Лише декотрi усiм
серцем вiрять, що потрiбно остерiгатися пекла i прагнути до
Неба.

Ми непомiтно наближаємося до кризи. Сонце ще свiтить
у небi, щоденно долаючи свiй звичний шлях, i небо все ще
проголошує Божу славу. Як i ранiше, люди їдять i п’ють, наса-
джують i будують, одружуються i виходять замiж, купують i
продають. Люди змагаються за першi мiсця, витiсняючи одне
одного. Любителi розваг ще вiдвiдують театри, рiзнi змага-
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ння та гральнi будинки. Усюди панує велике збудження, але
година випробування швидко наближається до завершення, i
незабаром буде вирiшена вiчна доля кожного. Сатана розумiє,
що в нього обмаль часу. Вiн мобiлiзує усi свої сили, щоб зво-
дити й ошукувати, вiдволiкати й присипляти людей, аж доки
закiнчиться година випробування i дверi благодатi зачиняться
назавжди.

Iз глибини вiкiв до нас долинають урочистi слова пересторо-
ги, виголошенi нашим Господом на Оливнiй горi: «Стережiться,
щоб вашi серця не обтяжувалися ненаситнiстю та пияцтвом
i життєвими клопотами, i щоб не надiйшов на вас той день
несподiвано», «Тож пильнуйте, постiйно молiться, щоб змогли
ви уникнути всього того, що має вiдбутися, — i стати перед
Сином Людським!».35[608]

[609] 1Матв.23:38
2Луки 21:6
3Марк.13:4
4Iсаї 26:21
5Матв.24:4-6
5Матв.24:4-6
6Матв.24:7
7Матв.24:9-10
8Луки 21:20-22
9Матв.24:20

10Марк.13:19-20
10Марк.13:19-20
11Матв.24:23-27
12Матв.24:11
13Матв.24:27
14Матв.24:30-31
15Матв.24:32-33
16Матв.24:34-35
171Кор.15:52
18Юди 24
19Луки 21:28
20Матв.24:37-39
21Бут.6:5
22Матв.24:12-14
23Колос.1:23
24Об’явл.14:6,14
25Дiї 17:31
22Матв.24:12-14
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26Марк.13:29,33
27Бут.7:1; 19:14
28Луки 12:37
29Луки 12:42
30Матв.24:48-51
30Матв.24:48-51
310б’явл.3:3
321Сол.5:3
332Петр.3:4; Iсаї 56:12
34Об’явл.16:15
35Луки 21:35-36



Роздiл 70. «...Одному з найменших братiв
Моїх...»

(На пiдставi Євангелiя вiд Матвiя 25:31-46)

«Коли прийде Син Людський у Своїй славi й усi ангели з
Ним, тодi сяде на престолi Своєї слави; i зберуться перед Ним
усi народи, i вiддiлить їх один вiд одного».1 Таку картину вели-
кого судного дня змалював Iсус перед Своїми учнями на горi
Оливнiй. Вiн показав, що того дня рiшення прийматиметься на
пiдставi єдиного критерiю. Коли перед Спасителем зберуться
народи, там будуть тiльки два класи людей, i їхня вiчна доля
залежатиме вiд того, що вони зробили або не захотiли зробити
задля Нього для бiдних i страждаючих.

Того дня Христос не нагадуватиме людям про велике слу-
жiння, яке Вiн здiйснив, вiддавши Своє життя за їхнє спасiння.
Господь виявить те, що вчинили для Нього вони. До тих, кого
поставить праворуч, Вiн скаже: «Прийдiть, благословеннi Мо-
го Отця, успадкуйте Царство, приготоване вам вiд сотворення
свiту! Бо голодував Я, i ви дали Менi їсти; спраглим був, i
ви Мене напоїли; чужинцем був Я, i ви Мене прийняли; не
мав одягу, i ви Мене зодягли; хворiв, i ви Мене вiдвiдали; у
в’язницi був Я, i ви прийшли до Мене!».2 Але тi, кого хвалить
Христос, навiть не здогадуються, що вони услуговували Йому.

На їхнi здивованi запитання Iсус вiдповiсть: «...те, що зро-
били одному з Моїх найменших братiв, ви зробили Менi».2[610]

Iсус попереджав Своїх учнiв, що їх будуть ненавидiти, пере-
слiдувати, мучити. Багато з них будуть вигнанi зi своїх осель i
терпiтимуть нестатки. Iншi страждатимуть вiд хвороб i злиднiв
або будуть ув’язненi. Але Христос уже в цьому життi обiцяв
щедро нагородити усiх тих, хто залишив своїх друзiв i рiдний
дiм. I тепер Вiн запевнив у Своєму особливому благословеннi
тих, хто служить своїм братам. У тих, хто страждає задля Мого
Iменi, — сказав Iсус, — ви повиннi бачити Мене. Служiть їм
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так, як би ви послужили Менi. Це буде свiдченням того, що ви
— Мої учнi.

Усi народженi в небеснiй сiм’ї у певному розумiннi є брата-
ми нашого Господа. Любов Христа об’єднує членiв Його сiм’ї;
i всюди, де виявляється ця любов, вiдкривається гармонiя бо-
жественних взаємозв’язкiв. «...Кожний, хто любить, народився
вiд Бога i знає Бога».3

Люди, яких Христос виправдає на судi, можливо, мало були
обiзнанi з богослов’ям, але вони дотримувалися Божих по-
станов. Пiд впливом Святого Духа вони були благословенням
для ближнiх. Навiть серед язичникiв є люди, яким властива
душевна доброта. Ще перед тим, як почути слова життя, вони
доброзичливо ставилися до мiсiонерiв i допомагали їм — часом
навiть цiною власного життя. Декотрi з язичникiв, не усвi-
домлюючи того, поклоняються Боговi. Хоч до них нiколи не
доходило Боже свiтло, вони не загинуть. Незважаючи на те, що
цi люди не знають писаного Закону Божого, вони, разом з тим,
чули Божий голос, який промовляв до них через природу, i
чинили згiдно з вимогами Закону. Вчинки цих людей свiдчать,
що Святий Дух торкнувся їхнiх сердець, i вони будуть визнанi
Божими дiтьми.

Як же здивуються i зрадiють багато смиренних людей, що
походять з язичеських народiв, коли почують iз уст Спасителя:
«...те, що зробили одному з Моїх найменших братiв, ви зробили
Менi».2 Яким щасливим буде серце Безмежної Любовi вiд
здивування i радостi, викликаної Його словами схвалення!

Любов Христа не обмежується лише однiєю певною гру-
пою людей. Вiн ототожнює Себе з кожною людиною. Щоб ми
могли стати членами небесної сiм’ї, Вiн став членом земної
родини. Вiн — Син Людський, а тому — брат кожного Ада- [611]
мового нащадка. Його послiдовники не повиннi вважати себе
вiдокремленими вiд навколишнього гинучого свiту. Їхня доля
тiсно переплiтається з долею усього людства, i Небо вважає їх
усiх братами — як грiшникiв, так i святих. Любов Христа обi-
ймає всiх — пропащих, заблудних, грiшних, i кожне добре дiло,
вчинене задля пiдняття грiшника, кожний учинок милосердя
сприймається Богом як служiння Йому.
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Небеснi ангели посилаються служити тим, хто успадкує
спасiння. Поки що ми не знаємо, хто саме буде спасенним;
досi ще не вiдкрилося, хто стане переможцем i матиме частку
«в спадщинi святих у свiтлi».4 Але небеснi ангели перетинають
землю з одного краю до iншого, потiшаючи засмучених, захи-
щаючи тих, хто перебуває у небезпецi, i навертаючи людськi
серця до Христа. Вони нiкого не обминають i не залишають
без уваги. Бог не зважає на особу, але однаково дбає про всi
створенi Ним iстоти.

Якщо ви вiдчиняєте свої дверi для нужденних i стражда-
ючих братiв Христа, то приймаєте невидимих ангелiв, а отже,
спiлкуєтеся з небесними iстотами. Вони приносять iз собою
святу атмосферу радостi й миру. Ангели приходять iз хвалою
на устах, i у вiдповiдь на Небесах лунає чудовий спiв. Кожен
учинок милосердя вiдгукнеться там музикою. Небесний Отець
зi Свого престолу дивиться на безкорисливих працiвникiв як
на Свiй найцiннiший скарб.

Але тi, хто стоїть лiворуч вiд Христа, хто, вiдкидаючи
бiдних i страждаючих, нехтував Самим Господом, не усвiдом-
люють своєї вини. Сатана заслiпив їх, i вони не розумiють, у
якому боргу є перед братами. Вони були зайнятi самими собою
i не турбувалися про потреби iнших.

Багатим Бог дав багатство, щоб вони допомагали i потiша-
ли Його дiтей у стражданнях. Проте як часто багатiї байдужi
до потреб iнших! Вони вихваляються i пiдносяться над своїми
бiдними братами, не ставлять себе на їхнє мiсце. Таким чином,
вони не розумiють спокус та боротьби, котрi випадають на до-
лю нужденних, а тому милосердя зникає з їхнiх сердець. Багатi
вiдгородили себе вiд бiдних стiнами своїх маєткiв i розкiшних
молитовних будинкiв. Засоби, якi Бог дав для благословення
бiдних, витрачаються, аби догоджати гординi й егоїзмовi. А в[612]
бiдних, натомiсть, виникає неправильне уявлення про милiсть
Бога, хоч Вiн усе передбачив для задоволення їхнiх потреб.
Вони приреченi жити в злиднях, якi вкорочують життя; цi лю-
ди часто спокушенi бути заздрiсними, ревнивими, сповненими
злих пiдозр. Хто сам не вiдчував гнiту нестаткiв, тi дуже часто
ставляться до бiдних як до жебракiв, при цьому не приховуючи
свого презирства.



«...Одному з найменших братiв Моїх...» 601

Але Христос бачить усе i говорить: це Я був голодним i
спраглим; це Я був чужинцем; це Я був хворим; це Я був у
в’язницi. Коли ви бенкетували за багатими столами, Я голоду-
вав у бiднiй хатинi чи просто неба. Коли ви насолоджувалися
комфортом у своїх розкiшних оселях, Я не мав де голови при-
хилити. Коли ви напихали свої шафи багатим одягом, Я був
нагий. Коли ви насолоджувалися життям, Я мучився у в’язницi.

Коли ж ви видiляли крихiтнi шматки хлiба помираючим вiд
голоду бiднякам i давали свiй зношений одяг, щоб вони могли
захиститися вiд лютого холоду, то чи пам’ятали ви, що даєте
їх Господевi слави? Протягом усiх днiв вашого життя Я був
поруч з вами в особi страждальцiв, але ви не шукали Мене. Ви
не бажали знати Мене — тому Я не знаю вас!

Чимало людей вважають привiлеєм вiдвiдати мiсця, по-
в’язанi iз земним життям Христа: ходити там, де ходив Вiн;
побачити озеро, на берегах якого Вiн любив навчати людей; па-
горби й долини, на яких часто спинявся Його погляд. Але нам
не треба вирушати до Назарета, Капернаума чи Вiфанiї, аби
йти слiдами Христа. Ми можемо бачити Його слiди бiля лiжка
хворого, в убогих хатинах, на людних вулицях великих мiст
— усюди, де людське серце прагне розради. Якщо ми чинимо
те, що чинив Iсус пiд час Свого земного життя, ми проходимо
Його слiдами.

Робота знайдеться для кожного. «Бiдних ви завжди з собою
маєте»,5 — сказав Iсус. Нехай нiхто не гадає, що для нього не
знайдеться мiсця, де б вiн мiг працювати для Iсуса. Мiльйони
людських душ стоять на краю загибелi, закутi ланцюгами не-
знання й грiха; вони нiколи не чули про любов Христа до них.
Якщо б ми опинилися на їхньому мiсцi, то чого чекали б вiд
оточуючих? На нас лежить серйозний обов’язок зробити усе [613]
можливе для страждаючих. Золоте правило Христа, на пiдставi
якого кожна людина в день суду буде виправдана чи засуджена,
полягає саме в цьому: «Отже, все, що тiльки бажаєте, щоб
чинили вам люди, так чинiть їм i ви».6

Спаситель вiддав Своє дорогоцiнне життя, аби заснувати
Церкву, яка опiкувалась би засмученими й спокушуваними
душами. Вiруючi можуть бути бiдними, малоосвiченими, про-
стими людьми, але вони працюватимуть для Христа в сiм’ях,
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серед сусiдiв, у церквi i навiть у далеких мiсцевостях. Наслiдки
такої роботи вiдкриються у вiчностi.

Нехтуючи цим служiнням, чимало молодих членiв Церкви
не йдуть далi перших досвiдiв християнського життя. А проте
свiтло, котре засяяло в їхнiх душах, коли Iсус сказав їм:

«Прощаються тобi грiхи твої»,7 вони можуть зберегти, лише
допомагаючи нужденним. Невтомна енергiя, яка частенько стає
джерелом небезпеки для молодi, може бути спрямована в русло,
яким потечуть потоки благословення. У такому разi особисте
«я» буде забуте в ревному служiннi для добра iнших.

Тим, хто служить iншим, служитиме Сам Архiпастир. Вони
питимуть iз джерела живої води i вгамують свою спрагу. Такi
люди не шукатимуть чуттєвих насолод чи нових сумнiвних
пригод у своєму життi. Найголовнiшою турботою для них буде
спасати тих, хто гине. Спiлкування з людьми принесе велику
користь, а любов Спасителя об’єднуватиме серця.

Коли усвiдомимо, що ми є спiвпрацiвниками Бога, то нiколи
не залишимося байдужими до Його обiтниць. Вони палати-
муть у наших серцях, i ми будемо горливо звiщати їх. Коли Бог
покликав Мойсея служити неосвiченому, непокiрному i бунтiв-
ному народовi, Вiн дав йому обiтницю: «Сам Я пiду, — i введу
тебе до вiдпочинку». Господь запевнив: «Та Я буду з тобою».8

Ця обiтниця стосується усiх, хто в Iм’я Христа працює для
страждаючих i засмучених.

Любов до людини — це прояв Божої любовi до всiєї Землi.
Щоб прищепити нам Свою любов, зробити нас дiтьми єдиної
сiм’ї, Цар Слави об’єднався з нами. I коли втiлюються про-
щальнi слова Христа: «Ось Моя заповiдь: щоб ви любили одне
одного так, як Я вас полюбив»;9 коли ми любимо свiт, як Вiн[614]
його любив, тодi звершуємо Христову мiсiю. Ми приготованi
для Небес, оскiльки Небеса — у наших серцях.

«Рятуй узятих на смерть, також тих, хто на страчен ня
приречений, — хiба не пiдтримаєм їх? Якщо скажеш: „Цього ми
не знали!“ — чи ж Той, Хто серця випробовує, не довiдається?
Вiн — сторож твоєї душi, i Вiн знає про це, i поверне людинi
за чином її».10 Великого судного дня тi, хто не працював для
Христа, але протягом життя думав i пiклувався лише про себе,
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буде поставлений Суддею усiєї Землi на одному рiвнi з тими,
хто чинив зло. Вони отримають однаковий вирок.

Кожна душа має своє доручення. Архiпастир запитає у
кожного: «...Де стадо, що було тобi вiддане, тi пишнi твої
вiвцi?» Що ти скажеш тодi? [615]

1Матв.25:31-32
2Матв.25:34-36, 40
2Матв.25:34-36, 40
31Йоан.4:7
2Матв.25:34-36, 40
4Колос.1:12
5Йоан.12:8
6Матв.7:12
7Матв.9:2
8Вих.33:14; 3:12
9Йоан.15:12

10Прип.24:11-12



Роздiл 71. Слуга слуг

(На пiдставi Євангелiй вiд Луки 22:7-18,24; Йоана 13:1-17)

У верхнiй свiтлицi однiєї з єрусалимських осель за сто
лом разом зi Своїми учнями сидiв Христос. Вони зiбралися
святкувати Пасху. Цього разу Спаситель бажав провести це
свято тiльки з дванадцятьма учнями. Вiн знав, що Його час
уже настав. Iсус був пасхальним Агнцем, i того дня, коли юдеї
споживали Пасху, Вiн мав бути принесений у жертву. Син
Божий був готовий випити чашу гнiву та прийняти хрещення
стражданням. Але до того ще залишалося кiлька спокiйних
годин, якi Вiн бажав використати для добра Своїх улюблених
учнiв.

Усе життя Христа було присвячене самовiдданому служiн-
ню. «Син Людський прийшов не для того, щоб служили Йому,
а щоб послужити».1 Про це свiдчив кожний Його вчинок. Але
учнi ще не засвоїли цiєї науки. На останнiй пасхальнiй Ве-
черi Iсус пiдтвердив Своє вчення наочним прикладом, який
назавжди закарбувався в їхнiх серцях i розумi.

Спiлкування Iсуса з учнями переважно проходило в атмо-
сферi спокою й радостi, а тому всi дуже цiнували його. Па-
схальнi Вечерi були особливо цiкавими, але цього разу Iсус був
занепокоєний. Його серце було обтяжене журбою, на обличчя
лягла тiнь тривоги. Як тiльки Вiн зустрiвся з учнями у верхнiй
свiтлицi, вони зрозумiли: Iсуса щось пригнiчує, i, не знаючи
достеменно причини, спiвчували Йому.[616]

Коли, нарештi, усi зiбралися за столом, Iсус сумно про-
мовив: «Я дуже бажав спожити з вами цю пасху, перш нiж
страждатиму; кажу вам, що вже не буду споживати її, аж поки
вона не сповниться в Божому Царствi. Взявши чашу та вiддав-
ши подяку, Вiн сказав: Вiзьмiть її i подiлiть мiж собою. Кажу
вам, що не питиму вiдтепер з плоду виноградного, аж доки не
прийде Царство Боже».2

604
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Христос знав, що настав час Його вiдходу з цього свiту до
Отця, але, полюбивши Своїх учнiв, якi залишались у свiтi, Вiн
полюбив їх до кiнця. Iсус перебував тепер у тiнi хреста; Його
серце пронизував бiль. Вiн знав, що буде покинутий у годину
зради, вiдданий на найганебнiшу смерть, якою страчували
найгiрших злочинцiв. Знав про невдячнiсть i жорстокiсть тих,
кого прийшов спасти. Знав, якою великою буде жертва, котру
Вiн повинен принести, хоча для багатьох вона залишиться
даремною. Вiн знав усе, що чекало Його, i, зрозумiло, думки
про власне приниження i страждання не могли не пригнiчувати
Його. Але перед Ним були дванадцять учнiв, якi пiсля Його
мученицької смертi, ганьби i страждань залишаться у цьому
свiтi, аби продовжувати боротьбу. Думки про те, що Йому
доведеться витерпiти, завжди були пов’язанi з Його учнями.
Iсус не думав про Себе, а понад усе турбувався про них.

Цього останнього вечора Iсус мав багато чого сказати
учням. Якби вони були готовi прийняти Його повчання, то мо-
гли б уникнути болiсних мук розчарування i зневiри. Але Iсус
розумiв: вони не в змозi вмiстити того, що Вiн мав їм сказати.
Коли Спаситель вдивлявся в їхнi обличчя, слова перестороги
i розради завмерли на Його устах. У тишi минали хвилини.
Здавалося, Iсус чогось очiкував. Учнi почували себе нiяково.
Спiвчуття i нiжнiсть, викликанi на початку смутком Христа,
нiби зникли. Його сумнi слова про майбутнi страждання не
справили на учнiв належного враження. Погляди, якими вони
обмiнювалися, свiдчили про те, що мiж ними немає єдностi:
вони заздрили один одному.

«Була й суперечка мiж ними, хто з них бiльший».3 Це
змагання навiть у присутностi Христа засмучувало й ранило
Його серце. Учнi не полишали думки про те, що Христос
вiдстоїть Свою владу i посяде престол Давида. Кожний з них [617]
плекав надiю обiйняти найвищу посаду в новому царствi. Вони
порiвнювали себе з iншими, i замiсть того, щоб визнати своїх
братiв вищими за себе, ставили себе на перше мiсце. Прохання
Якова та Йоана про те, аби посiсти мiсця праворуч i лiворуч
Христового престолу, викликало обурення серед учнiв.

Сам факт, що цi два брати наважилися просити для себе
найвищого становища, так обурив решту учнiв, що це загро-
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жувало перерости у вiдчуження мiж ними. Кожному з них
здавалося, що його недооцiнюють, не дорожать його вiрнiстю i
талантами. Найсуворiше осуджував Якова та Йоана Юда.

Коли учнi увiйшли до свiтлицi, де мала вiдбутися Вечеря,
їхнi серця були сповненi образи й обурення. Юда протиснувся
ближче до Христа i сiв лiворуч вiд Нього, а Йоан — праворуч.
Якби було якесь ще вище мiсце, то Юда вважав би, що воно
належить саме йому. Найвищим вважалося мiсце поруч зi
Христом. Разом з тим Юда уже був зрадником.

Несподiвано з’явилася ще одна причина для незгоди. На
подiбних учтах слуга за звичаєм обмивав ноги гостям. I цього
разу також все було приготовлене для такого обряду: тут стояли
глек з водою, умивальниця i лежав рушник. Не було тiльки
слуги, i цю справу повинен був зробити хтось з-помiж учнiв.
Одначе кожен iз них, оберiгаючи свiй вразливий гонор, твердо
вирiшив не виконувати обов’язку слуги. Виявляючи стоїчну
байдужiсть, вони, здавалося, не розумiли, що їм слiд було ро-
бити; своїм мовчанням дванадцятеро свiдчили про небажання
принизити себе.

Що мiг зробити Христос для цих бiдолашних душ, аби
сатана не здобув над ними остаточної перемоги? Як показати
їм, що називатись учнями — ще не означає бути ними?

До того ж, iм’я учня Христа не гарантує мiсця в Його Цар-
ствi. Як переконати їх у тому, що лише служiння любовi та
справжня покора є iстинною величчю? Як запалити в їхнiх сер-
цях любов i зробити їх здатними зрозумiти те, що виривалося
з Його душi?

Жоден з учнiв не рушив з мiсця, аби послужити iншим.
Деякий час Iсус вичiкував, бажаючи пересвiдчитися, що вони
робитимуть далi. Потiм Вiн, Божественний Учитель, пiдвiвся[618]
з-за столу i, скинувши верхнiй одяг, який утруднював рухи,
узяв рушника i пiдперезався ним. Учнi здивовано i з цiкавiстю
спостерiгали за Його дiями. «Потiм налив води до вмивальницi
й почав мити ноги учням, i обтирати рушником, котрим був
пiдперезаний».4 Тiльки тепер учнi прозрiли! Гiркий сором
i приниження наповнили їхнi серця, оскiльки всi зрозумiли
невисловлений докiр Христа i побачили себе в зовсiм iншому
свiтлi.
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Так Христос виявив Свою любов до учнiв. їхнiй егоїсти-
чний дух засмутив Його, але Йому не хотiлося сперечатися з
ними. Натомiсть Учитель подав їм незабутнiй приклад. Його
любов до них неможливо було похитнути або загасити. Iсус
знав, що Отець усе вiддав в Його руки, що Вiн вiд Бога при-
йшов i до Бога вiдходить. Спаситель був цiлковито впевнений
у Своїй Божественностi, але Вiн зняв iз Себе царський вiнець i
одяг Повелителя Всесвiтом, прийнявши образ раба. Одним з
останнiх Його вчинкiв на Землi було те, що Вiн пiдперезався
як слуга i виконав роботу слуги.

Перед Пасхою Юда вдруге зустрiвся зi священиками i кни-
жниками та домовився, що видасть їм Iсуса. А пiсля цього
знову приєднався до учнiв, нiби нiчого й не було, i почав разом
з усiма готуватися до свята. Учнi нiчого не знали про пла-
ни Юди. Лише Iсус знав його таємницю i все ж не викрив
Юди, тому що палко бажав спасти його. Вiн уболiвав за Юдою
так само, як i за Єрусалимом, коли оплакував приречене мi-
сто. Серце Iсуса ридало: «Як Я покину тебе?» Юда вiдчував
стримуючу силу цiєї любовi. Коли руки Спасителя обмили i об-
терли рушником його бруднi ноги, серце Юди затремтiло i вiн
кiлька разiв поривався визнати свiй грiх, але так i не спромiгся
упокорити себе. Серце Юди закам’янiло в нерозкаяннi, i на
мить вiдкинутi грiховнi спонукання знову опанували ним. Те-
пер Юду навiть ображало те, що Христос обмивав ноги Своїм
учням. Якщо Христос мiг так принизитися, мiркував Юда, то
Вiн нiяк не може бути царем Iзраїлю. Усi його надiї на почестi
в земному царствi були розбитi. Юда переконався, що, iдучи за
Христом, нiчого не здобуде. Вважаючи, що Iсус принизив Себе,
Юда остаточно утвердився у своєму намiрi зректися Його та
визнав себе обманутим. Юдою оволодiв демон, i вiн вирiшив [619]
довести до кiнця задумане — зрадити свого Господа.

Юда, обираючи мiсце за столом, посiв чiльне мiсце, i Хри-
стос, як слуга, йому першому обмив ноги. Що ж стосується
Йоана, до якого Юда вiдчував найбiльше неприязнi, той був
останнiм. Але Йоан не сприйняв це за докiр або неповагу.

Учнi схвильовано спостерiгали за дiями Христа. I коли
черга дiйшла до Петра, той здивовано вигукнув: «Господи,
чи то ж Тобi мити мої ноги?»5 Смирення Христа краяло його
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серце. Петровi стало соромно, що нiхто з учнiв не зробив цiєї
послуги. «Що Я роблю, — сказав Iсус, — того ти нинi не знаєш,
але згодом зрозумiєш».5 Однак Петро не мiг спокiйно дивитися
на те, що Господь, Котрого вiн вважав Божим Сином, викону-
вав роботу слуги. Усе його єство протестувало проти такого
приниження. Петро не усвiдомлював, що саме задля цього
Христос i прийшов у свiт. Рiшучим голосом вiн заперечив:
«Ти не помиєш моїх нiг повiки!» Христос урочисто вiдповiв:
«Якщо не вмию тебе, не матимеш частки зi Мною».6 Служiння,
вiд якого вiдмовився Петро, символiзувало вище очищення.
Христос прийшов обмити людськi серця вiд плям грiха. Не до-
зволяючи Христовi обмити ноги, Петро вiдмовлявся вiд бiльш
високого очищення, котре символiзував цей смиренний учинок.
Отже, Петро вiдкидав Господа. Дозволити Христовi працювати
для нашого очищення — не означає принизити Його. Справ-
жня покора полягає в тому, щоб прийняти iз вдячним серцем
будь-який засiб, передбачений Богом для нашого спасiння, i
самовiддано служити Христовi.

Почувши слова: «Якщо не вмию тебе, не матимеш частки
зi Мною»,6 Петро вiдмовився вiд своєї гординi й упертостi.
Думка про розлуку з Христом була для нього нестерпною. Це
означало б для нього смерть. «Не тiльки мої ноги, — сказав
Петро, — а й руки та голову!»6 Iсус вiдповiв: «Хто вмитий,
тому потрiбно тiльки ноги обмити, бо весь чистий».6

Цi слова означали бiльше, нiж тiлесне очищення. Христос
говорить про вище очищення, символом якого було обмивання
нiг. Людина, яка вмилася, була чистою, але ноги в сандалiях
швидко запорошувалися i їх треба було обмивати знову.

Так Петро i його брати були обмитi у великому джерелi,
що змиває грiх i нечистоти. Христос визнав їх Своїми, хоча[620]
спокуси ще приводили їх до грiха, i знову була потрiбна очи-
щувальна благодать. Коли Христос пiдперезався рушником,
аби змити пил з нiг учнiв, Вiн хотiв змити з їхнiх сердець
вiдчуження, заздрiсть i пиху. Це було набагато важливiше, анiж
обмивання забруднених нiг. У тому станi духу, в якому вони
тодi перебували, нiхто з них не був готовий спiлкуватися зi
Христом. Доки учнi не були приведенi до смирення й любовi,
доти не могли брати участi у пасхальнiй Вечерi, або Служiннi
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Спомину, яке Христос був готовий встановити. їхнi серця мали
бути очищенi. Гордiсть i користолюбство породжують розбрат
i ненависть, але все це Iсус усунув служiнням обмивання нiг.
Пiсля того почуття у всiх змiнилися. Дивлячись на учнiв, Iсус
мiг сказати: «Тепер ви чистi». Знову запанували одностайнiсть
i взаємна любов. Учнi стали покiрними i готовими вчитися.
Усi, окрiм Юди, були готовi поступитися найвищим мiсцем.
Тепер з покiрним i вдячним серцем вони могли сприймати
слова Христа.

Подiбно до Петра i його братiв, ми також були обмитi
кров’ю Христа, але не раз при зiткненнi зi злом нашi серця за-
бруднюються. Ми мусимо приходити до Христа, щоб отримати
Його очищувальну благодать. Петро здригався вiд самої думки,
що руки Господа i Вчителя торкатимуться його бруд- них нiг.
Однак як часто своїми грiшними, занечищеними серцями ми
торкаємося серця Христа! Як же засмучують Його наш грiхов-
ний характер, суєтнiсть i гордiсть! Однак ми повиннi прийти
до Нього з усiма нашими немочами i проблемами. Лише Вiн
може нам допомогти. Ми не готовi спiлкуватися з Ним, доки
не очистимося Його життєдайною благодаттю.

Продовжуючи, Iсус сказав: «I ви чистi, але не всi»6 Вiн
обмив ноги також Юдi, однак серце учня не покорилося Хри-
стовi. Воно залишилося занечищеним.

Обмивши ноги учням, Христос одягнув Свою верхню оде-
жу, знову сiв до столу i промовив: «Чи ви знаєте, що Я зробив
вам? Ви називаєте Мене Вчителем i Господом, i добре кажете,
бо Я Ним є. Отже, якщо Я, Господь i Учитель, помив вашi
ноги, то й ви повиннi мити ноги один одному. Бо Я дав вам
приклад, щоб i ви робили так, як Я зробив вам. Знову й знову [621]
запевняю вас, що раб не бiльший вiд свого пана, як i посланець
не бiльший вiд того, хто послав його».7

Христос хотiв, щоб учнi зрозумiли обмиванням нiг. Вiн аж
нiяк не применшив Своєї гiдностi. «Ви називаєте Мене Вчи-
телем i Господом, i добре кажете, бо Я Ним є».7 Оскiльки Вiн
безмежно вищий вiд них, то це служiння набувало особливої
благодатi й ваги. Вище за Христа немає нiкого, але Вiн узявся
виконати цю принизливу роботу. Аби врятувати Свiй народ
вiд егоїзму, який перебуває в людському серцi i змiцнюється
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через самодогоджання, Христос подав приклад упокорення, не
довiряючи такої серйозної справи людинi. Iсус вважав її на-
стiльки важливою, що, рiвний Боговi, Вiн виконав роль слуги
щодо Своїх учнiв. Коли вони змагалися за вище мiсце, Той,
перед Ким свого часу вклониться кожне колiно, Кому ангели
слави вважають за честь служити, схилився, обмиваючи ноги
тим, хто називав Його Господом. Вiн обмив ноги i Своєму
зрадниковi.

Своїм життям i вченням Христос залишив досконалий при-
клад безкорисливого служiння, котре походить вiд Бога. Бог не
живе для Себе. Створивши свiт i пiдтримуючи все створене,
Вiн постiйно служить iншим. Господь «велить сонцю сходити
над злими i над добрими та посилає дощ на праведних i на
неправедних».8 I це iдеальне служiння Бог доручив Своєму
Синовi. Iсус був поставлений на чолi людства, аби Своїм при-
кладом навчати iнших, що значить служити. Усе Його життя
було пiдпорядковане законовi служiння. Вiн служив усiм i дбав
про всiх. Так, Iсус жив Божим Законом i Своїм прикладом
показав, як нам дотримуватися його.

Знову й знову Iсус намагався закоренити цей принцип серед
учнiв. Коли Якiв та Йоан домагалися переваги над iншими,
Христос сказав «Хто хоче мiж вами стати великим, той хай
буде вашим слугою».9 Iншими словами у Моєму Царствi всi
рiвнi. Єдина велич цього Царства — це велич покори, єдиний
шлях вiдзначитися — служити ближнiм.

Обмивши учням ноги, Христос сказав: «Я дав вам приклад,
щоб i ви робили так, як Я зробив вам».10 Тут не йдеться про
звичайну гостиннiсть. Вiн мав на думцi щось бiльше, нiж обми-
вання нiг гостей вiд дорожнього пилу. Христос у такий спосiб[622]
установив церковний обряд. Своїм учинком Господь утвердив
цей обряд покори як святу Постанову. Учнi повиннi виконува-
ти його i завжди пам’ятати про Господнiй урок смирення та
служiння ближнiм.

Цей установлений Христом обряд є приготуванням до свя-
того служiння. Якщо ми викохуємо у своєму серцi гордощi,
зарозумiлiсть, ворожнечу, прагнення до першостi, то не можемо
мати спiльностi iз Христом. Ми не готовi прийняти причастя
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Його тiла й кровi. Тому Христос звелiв спочатку виконувати
цей обряд, згадуючи про Його смирення.

Приступаючи до цього служiння, Божi дiти повиннi прига-
дати слова Господа життя й слави: «Чи ви знаєте, що Я зробив
вам? Ви називаєте Мене Вчителем i Господом, i добре кажете,
бо Я Ним є. Отже, якщо Я, Господь i Учитель, помив вашi
ноги, то й ви повиннi мити ноги один одному. Бо Я дав вам
приклад, щоб i ви робили так, як Я зробив вам. Знову й знову
запевняю вас, що раб не бiльший вiд свого пана, як i посланець
не бiльший вiд того, хто послав його. Якщо це знаєте, то ви
блаженнi, коли будете виконувати».11 Людина має схильнiсть
пiдноситися над своїм братом, працювати лише для себе i в
усьому шукати першостi. У бiльшостi випадкiв це породжує в
нiй злi пiдозри i гiркоту. Обряд, який передує Господнiй Вечерi,
має на метi усунути цi непорозумiння, звiльнити людину вiд
егоїзму i самозвеличення. Це приведе її до впокорення серця i
зробить здатною служити ближнiм.

Небесний Сторож присутнiй на такому служiннi, аби спону-
кати кожного до дослiдження серця, переконати в грiхах i дати
блаженне запевнення в їх прощеннi. Христос присутнiй там у
повнотi Своєї благодатi, щоб змiнити егоїстичну спрямованiсть
думок. Святий Дух оживляє почуття тих, хто наслiдує приклад
Господа. Коли ми згадуємо про приниження Спасителя заради
нас, то нашi думки, ланка за ланкою, пов’язуються в один лан-
цюг спогадiв про велику Божу доброту, а також прихильнiсть i
нiжнiсть наших земних друзiв. Ми почнемо пригадувати забутi
нами благословення й милостi, якими зловживали, доброту, на
яку не звертали уваги. Ми побачимо, що гiркий корiнь витiснив
з нашого серця дорогоцiнний паросток любовi. Пригадаються
вади нашого характеру, занедбання обов’язкiв, невдячнiсть до [623]
Бога i холоднiсть до братiв. Ми побачимо грiх у такому свiтлi, в
якому його бачить Бог. Нашi думки перестануть бути думками
самовдоволення, але самоосуду й покори. Ми вiдчуватимемо
бажання знищити будь-яку перешкоду, яка викликала вiдчу-
ження мiж братами. Ми залишимо злi думки i слова. Грiхи
будуть визнанi й прощенi. Упокорювальна благодать Христа
наповнить душу, а Його любов об’єднає серця в благословеннiй
гармонiї.
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Коли урок приготування до служiння буде належним чином
засвоєний, тодi з’явиться бажання до вищого духовного життя.
На це бажання вiдповiсть божественний Свiдок. Душа буде
пiднесена. Ми зможемо брати участь у причастi, усвiдомлю-
ючи, що нашi грiхи прощенi. Свiтло Христової праведностi
сповнить наш розум i храм душi. Ми побачимо Агнця Божого,
«що на Себе бере грiх свiту».12

Для тих, хто сприймає дух цього служiння, воно нiколи
не стане звичайним обрядом, а постiйно навчатиме нас: «Лю-
бов’ю служiть одне одному».13 Обмивши ноги учням, Христос
засвiдчив, що Вiн готовий виконати будь-яке служiння, яким
би принизливим воно не видавалося, аби тiльки зробити Своїх
учнiв спадкоємцями вiчних багатств небесної скарбницi. Вико-
нуючи цей обряд, Його учнi зв’язують себе обiтницею в такому
ж дусi служити своїм братам. Коли ця постанова правильно
виконується, тодi Божi дiти вступають у святi взаємовiдно-
сини, допомагаючи i приносячи благословення одне одному.
Вони поновлюють Заповiт, обiцяючи присвятити своє життя
безкорисливому служiнню. I не тiльки ближнiм. Поле їхньої
дiяльностi таке ж просторе, як i в Господа. У свiтi надзвичайно
багато людей очiкують нашого служiння. Убогi, безпомiчнi,
неосвiченi є всюди. Хто спiлкувався з Христом на Вечерi у
верхнiй свiтлицi, тi служитимуть людям, як i Вiн.

Iсус, Котрому служать усi, прийшов, щоб стати слугою
усiм. А оскiльки Вiн служив усiм, Йому теж служитимуть i
поклонятимуться всi. А тi, хто стануть причасниками Його Бо-
жественного єства та подiлятимуть з Ним радiсть споглядання
спасенних душ, повиннi наслiдувати приклад цього самовiдда-
ного служiння.[624]

Усе це мiститься в словах Iсуса: «Я дав вам приклад, щоб i
ви робили так, як Я зробив вам».11 Такою була мета встанов-
леного Ним служiння. Iсус говорить: «Якщо це знаєте» [тобто
якщо розумiєте мету Його науки], «то ви блаженнi, коли це
виконуєте».11[625]
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Роздiл 72. «...На спомин про Мене»

(На пiдставi Євангелiй вiд Матвiя 26:20-29; Марка 14:17-25;
Луки 22:14-23; Йоана 13:18-30)

«Господь Iсус тiєї ночi, коли був виданий, узяв хлiб, i по-
благословивши, переломив i сказав: Приймiть, споживайте, це
— тiло Моє, що за вас ламається. Робiть це на спомин про Мене!
Так само й чашу взяв Вiн по вечерi, i сказав: Ця чаша — Новий
Завiт у Моїй кровi. Робiть це кожного разу, коли будете пити,
— на спомин про Мене! Бо кожного разу, як тiльки будете їсти
цей хлiб i чашу цю пити, ви звiщаєте смерть Господа, аж поки
Вiн прийде!».1

Христос стояв на межi двох Заповiтiв i двох великих свят.
Як непорочний Агнець Божий, Вiн був готовий принести Себе
в жертву за грiх i таким чином покласти край системi символiв
i церемонiй, яка протягом чотирьох тисяч рокiв указувала на
Його смерть. Коли Вiн останнього разу споживав Пасху з учня-
ми, то встановив замiсть неї спецiальне служiння на спомин
про Свою велику жертву. Нацiональне юдейське свято повинно
було вiдiйти назавжди. З того часу всi послiдовники Христа
в усiх країнах i в усi вiки мали виконувати встановлене Ним
служiння.

Пасху святкували на спомин (згадку) про визволення Iзраї-
лю з єгипетської неволi. Тодi Бог визначив, щоб з року в рiк,
коли дiти будуть запитувати про значення цього обряду, батьки
знов i знов розповiдали їм його iсторiю. Таким чином те чудове[626]
визволення мало зберiгатися в пам’ятi усiх iзраїльтян. Господня
Вечеря встановлена на спомин про велике звiльнення, здобуте
смертю Христа. До Його Другого пришестя в славi й силi ми
повиннi дотримуватися цiєї постанови. Виконуючи цей обряд,
потрiбно постiйно згадувати про Його великий подвиг задля
нас.

614
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Пiд час звiльнення з єгипетської неволi сини Iзраїлю їли
пасху, стоячи на ногах, пiдперезанi, з палицями в руках, готовi
рушати в дорогу. Така форма звершення обряду вiдповiдала
реальностi, оскiльки вони були готовi вийти з єгипетського
краю i розпочати нелегку мандрiвку через пустелю.

Але за днiв Христа становище змiнилося. Тепер юдеям
не загрожувало вигнання з чужої землi: вони жили у своїй
країнi. Їм був дарований спокiй, тому люди споживали пасху
напiвлежачи. Навколо столу були розташованi лежанки (щось
на зразок кушетки), на котрi возлягали гостi; спираючись на
лiву руку, правою брали їжу. У такому положеннi гiсть мiг
покласти голову на груди того, хто сидiв поруч нього. А ноги
на краю кушетки мiг обмивати слуга, котрий по черзi обходив
зiбраних.

Христос знаходився за столом з пасхальною вечерею. Перед
Ним лежав пасхальний прiсний хлiб. На столi стояло нефермен-
товане пасхальне вино. Христос використав цi символи, щоб
представити Свою непорочну жертву. Усе, що зазнавало бродi-
ння, було символом грiха i смертi, тому не могло символiзувати
«непорочного й чистого Агнця».2

«Коли вони їли, Iсус узяв хлiб, поблагословив, переломив,
подав їм i сказав: Приймiть, споживайте, це тiло Моє! I взявши
чашу, Вiн вiддав подяку, подав їм — i всi пили з неї. I Вiн
промовив до них: Це кров Моя Нового Завiту, що проливається
за багатьох. Запевняю вас, що бiльше не буду пити з плоду
виноградного аж до того дня, коли його буду пити новим у
Божому Царствi!»3

Юда — зрадник, теж був присутнiм на святому служiннi.
Вiн прийняв вiд Iсуса символи Його ламаного тiла i пролитої
кровi. Вiн, звичайно, чув слова: «Робiть це на спомин про
Мене».4 Але, сидячи в присутностi Агнця Божого, зрадник
обдумував свої темнi плани, плекаючи зловiснi, мстивi думки. [627]

Пiд час обмивання нiг Христос дав переконливий доказ
того, що знає характер Юди. «Ви чистi, але не всi»,5 — сказав
Вiн. Цi слова переконали невiрного учня, що Христос читає
таємницi його серця. Тепер Христос говорив яснiше. Дивлячись
на учнiв, Вiн промовив: «Не про всiх вас кажу. Я знаю, кого
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вибрав, але щоб збулося Писання: Хто хлiб споживає зi Мною,
пiдняв проти Мене свою п’яту».6

I цього разу учнi не пiдозрювали Юди. Разом з тим вони
бачили, що Христос дуже засмучений. Усiх охопило передчуття
якогось страшного, незрозумiлого для них лиха. Коли ж учнi
мовчки їли, Iсус сказав: «Знову й знову запевняю вас, що
один iз вас зрадить Мене!»7 Учнi були враженi цими словами
настiльки, що їх охопив жах. Вони не могли повiрити, що хтось
iз них мiг так пiдступно повестися з божественним Учителем.
За що Його зраджувати? I кому видавати? У чиєму серцi мiг
зародитися такий задум? Звичайно, це не мiг бути хтось iз
улюблених дванадцятьох, якi мали особливу перевагу слухати
Його повчання, вiдчувати Його дивовижну любов, котрим,
нарештi, Вiн виявив таку велику честь, наблизивши їх до Себе.

Коли учнi усвiдомили значення сказаного i пригадали, на-
скiльки вiрними завжди були Його слова, їх охопили страх i
недовiр’я до себе. Кожний зазирнув у власне серце, чи немає
там, часом, якогось незадоволення Господом. Один за одним
учнi боязко запитували: «Чи не я, Господи?»8 Але Юда сидiв
мовчки. Врештi-решт Йоан з глибоким хвилюванням запитав:
«Господи, хто це?»9 Тодi Iсус вiдповiв: «Той, хто вмочить зi
Мною рукою в мисцi, — Мене видасть. Син Людський iде, як
написано про Нього, але горе тiй людинi, що зрадить Сина
Людського. Краще було б їй не народитися!»8 У той час, коли
учнi запитували: «Чи не я, Господи?», вони уважно вдивлялись
один одному в обличчя. Оскiльки Юда мовчав, то погляди всiх
звернулися на нього. Серед розгублених запитань i вигукiв
Юда не почув вiдповiдi Христа на запитання Йоана. Але тепер,
щоб уникнути допитливих поглядiв учнiв, вiн подiбно до iнших
запитав: «Чи не я це, Учителю?» Iсус спокiйно вiдповiв: «Ти
сказав».10

Збентежений, вражений тим, що його задуми викритi, Юда
поспiшно встав i покинув свiтлицю. Але перш нiж вiн вийшов,[628]
Iсус сказав йому: «Що робиш, — роби швидше!.. Отже, взяв-
ши той шматок хлiба, вiн вiдразу вийшов. Була нiч».11 Для
зрадника нiч настала тодi, коли вiн пiшов вiд Христа у нiчну
темряву.
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Доки Юда не зробив останнього кроку, вiн ще мав змогу
покаятися. Але вiдiйшовши вiд Господа i своїх товаришiв, вiн
прийняв остаточне рiшення. Юда переступив межу.

Дивним було довготерпiння Iсуса до цiєї спокушуваної ду-
шi. Господь зробив усе можливе, аби спасти Юду. Хоча цей
учень вже двiчi погодився видати свого Господа, Iсус щоразу
давав йому можливiсть покаятися. Читаючи таємнi задуми в
серцi зрадника, Христос звернувся до Юди з останнiм пере-
конливим доказом Своєї божественностi. Для невiрного учня
це був останнiй заклик до покаяння. Боголюдиною були ви-
користанi усi засоби, щоб урятувати Юду. Хвилi милосердя,
якi вперто вiдкидала гордiсть Юди, поверталися до нього ще
могутнiшим потоком нiжної любовi. Хоча викриття його грi-
ховних планiв здивувало i стривожило Юду, вiн не вiдмовився
вiд них. Зi Святої Вечерi цей лжеучень пiшов, щоб здiйснити
свiй злочинний намiр.

Проголошуючи горе для Юди, Христос водночас бажав
виявити милiсть до Своїх учнiв. Вiн дав їм остаточний доказ
Свого месiянства. «Тепер кажу вам, ще перед тим, як це стане-
ться, — сказав Вiн, — щоб коли воно станеться, ви повiрили,
що то Я».12 Якби Iсус промовчав i зробив вигляд, що Йому
невiдома майбутня Його доля, то учнi могли б подумати, що
Вчитель не володiв Божественною передбачливiстю i був зне-
нацька захоплений кровожерливою юрбою. Ще рiк тому Iсус
говорив учням, що Вiн вибрав дванадцятьох i один iз них — ди-
явол. Тепер Його слова, зверненi до Юди, свiдчили: майбутня
зрада була добре вiдома Вчителевi, i це мало утвердити вiру
щирих послiдовникiв Христа пiд час Його приниження. А коли
Юда прийде до свого жахливого кiнця, учнi пригадають горе,
виголошене Iсусом зрадниковi.

Але Спаситель мав ще одну мету. Знаючи, що Юда зрадник,
Вiн усе ж не позбавив його Свого служiння. Учнi не зрозумiли
слiв Учителя, якi Вiн говорив пiд час умивання нiг: «I ви чистi,
але не всi».13 Не зрозумiли вони Його i тодi, коли за столом [629]
Iсус оголосив: «Хто хлiб споживає зi Мною, пiдняв проти
Мене свою п’яту».13 Але пiзнiше, коли змiст цих слiв став їм
зрозумiлим, вони збагнули Божi терпеливiсть i милосердя до
людини, котра вчинила найтяжчий грiх.
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Хоч Iсус знав Юду вiд початку, Вiн обмив йому ноги. Зра-
дниковi була дана можливiсть разом iз Христом брати участь
у святiй Вечерi. Довготерпеливий Спаситель зробив усе мо-
жливе, аби спонукати грiшника розкаятися й очиститися вiд
скверни грiха. Це приклад для нас. Коли ми вважаємо, що
хтось помиляється i грiшить, то не повиннi вiддалятися вiд
нього. Не можна бути байдужим до нього, залишаючи його в
полонi спокуси, щоб вiн самотужки боровся iз сатаною. Це не
метод Христа. Хоч учнi помилялись i були недосконалi, Вiн
обмив їм ноги, i таким чином усi, за винятком одного, були
приведенi до покаяння.

Приклад Христа не дозволяє нам забороняти комусь брати
участь у Вечерi Господнiй. Звичайно, вiдвертий грiх виключає
участь в цьому обрядi винного. Цього нас навчає Святий Дух
(див.1Кор. 5:11). Але в усiх iнших випадках нiхто не має пра-
ва виносити рiшення про чиюсь неготовнiсть до Господньої
Вечерi. Бог не дав права людям вирiшувати, хто може брати
участь у Вечерi, а хто — нi. Бо хто здатний читати серця? Хто
спроможний вiдрiзнити пшеницю вiд куколю? «Тож нехай лю-
дина випробовує себе i так хай їсть хлiб та п’є з чашi». А «хто
їстиме цей хлiб i питиме Господню чашу не- достойно, буде
винний супроти тiла й кровi Господньої!». «Бо хто недостойно
їсть i п’є, не розрiзняючи Господнє тiло, той на осуд їсть i
п’є».14

Коли вiруючi збираються, щоб звершити цi священнодiй-
ства, серед них присутнi невидимi посланцi. Серед вiруючих
можуть бути Юда i посланцi князя темряви, бо вони супрово-
джують тих, хто не бажає пiддатися керiвництву Святого Духа.
Але тут також присутнi небеснi ангели. Жодне таке зiбрання
не обходиться без їхньої невидимої присутностi. На зiбрання,
присвячене Господнiй Вечерi, можуть прийти люди, якi у своє-
му серцi не є слугами iстини i святостi, але висловили бажання
взяти участь у служiннi Вечерi. Не треба їм забороняти. Адже
там перебувають свiдки, котрi були присутнi у верхнiй свiтлицi,[630]
коли Iсус обмивав ноги учням та Юдi. За всiм ходом цього
служiння спостерiгають очi, досконалiшi за людськi.

На таких зiбраннях також присутнiй Христос через Святого
Духа, щоб покласти печатку схвалення на Свою Постанову. Вiн
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переконує людину в грiхах i пом’якшує її серце. Вiн зауважує
найменше бажання покаятися i чекає усiх, хто приходить iз
розбитим серцем i в розкаяннi. Усе приготовлено для прийняття
такої душi. Той, Хто обмив ноги Юдi, бажає обмити кожне
серце вiд плям грiха.

Нiхто не повинен вiдмовлятися вiд участi у Вечерi через
те, що на зiбраннi можуть бути недостойнi, на його думку,
особи. Кожен учень Христа покликаний вiдкрито узяти участь
у Господнiй Вечерi i тим самим засвiдчити, що приймає Iсуса
як особистого Спасителя. Саме пiд час установленого Ним
служiння Христос зустрiчається зi Своїм народом i додає йо-
му сили Своєю присутнiстю. Хоча це служiння можуть iнодi
здiйснювати люди з нечистим серцем i руками, однак Христос
особисто присутнiй тут i служить Своїм дiтям. Усi, хто прихо-
дить з вiрою в Нього, отримають великi благословення. Але
якщо хтось нехтує цiєю благословенною перевагою, вiн зазнає
втрати. До таких людей можна слушно застосувати слова: «I
ви чистi, але не всi».13

Подiляючи з учнями хлiб i вино, Христос урочисто пообi-
цяв стати їхнiм Спасителем. Вiн уклав з ними Новий Заповiт,
згiдно з яким усi, хто приймає Його, стають Божими дiтьми i
спiвспадкоємцями iз Христом. Через цей Заповiт вони одержа-
ли всi благословення, котрi Небо могло злити на них у життi
земному i майбутньому. Новий Заповiт затверджений кров’ю
Христа, а тому служiння Причастя повинно нагадувати учням
Христа про безмежну жертву, яку Вiн принiс за кожного з них
особисто як за члена грiховного людства.

Але служiння Вечерi не повинно бути часом смутку. Воно
було встановлене не з цiєю метою. Коли учнi Господа зби-
раються навколо Його столу, вони не повиннi сумувати та
журитися з приводу власних переступiв або зосереджуватися
на своєму минулому духовному досвiдi, яким би натхненним
чи, навпаки, гнiтючим вiн не був. Недоцiльно також пригаду-
вати свої непорозумiння з братами. Усi цi питання необхiдно [631]
вирiшувати в перiод пiдготовки до Вечерi Господньої. Само-
аналiз, визнання своїх грiхiв i з’ясування непорозумiнь — усе
це слiд зробити ранiше. Тепер же ми прийшли на зустрiч iз
Христом. Нам потрiбно стояти не в тiнi хреста, а в його спа
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сительному свiтлi, вiдкриваючи свої душi для яскравих проме-
нiв Сонця Праведностi. Iз серцями, очищеними дорогоцiнною
кров’ю Христа, усвiдомлюючи Його невидиму присутнiсть, ми
зможемо почути Його слова: «Мир залишаю вам, Мiй мир Я
даю вам. Не так, як свiт дає, Я даю вам».15

Наш Господь говорить: якщо ти усвiдомлюєш свiй грiх,
пам’ятай, що Я помер за тебе. Коли тебе гноблять i переслiду-
ють, гонять i засмучують за Моє iм’я та Євангелiє, пам’ятай
про Мою любов, настiльки велику, що заради тебе Я вiддав
Своє життя. Якщо твої обов’язки видаються надто суворими
i складними, а тягар — надто важким, пам’ятай, що заради
тебе Я перетерпiв хрест, не зважаючи на сором i бiль. Коли
тебе лякають тяжкi випробування, пам’ятай, що твiй Спаситель
живий, щоб заступатися за тебе.

Служiння Вечерi Господньої вказує на Другий прихiд Хри-
ста. Воно завжди пiдтримувало надiю в серцях учнiв. Щоразу,
коли учнi Iсуса збиралися, щоб згадати про Його смерть, вони
згадували, як Господь «узяв нашу i, вiддавши подяку, подав їм
i сказав: Пийте з неї всi, бо це кров Моя [Нового] Завiту, що за
багатьох проливається на вiдпущення грiхiв. Та кажу вам, що
вiднинi не питиму з цього плоду виноградного аж до того дня,
коли питиму його новим з вами в Царствi Мого Отця».16 У
своїх скорботах вони втiшалися надiєю на повернення Господа.
Для них невимовно дорогоцiнною була думка: «Бо кожного
разу, як тiльки будете їсти цей хлiб i нашу цю пити, ви звiщаєте
смерть Господа, аж поки Вiн прийде!»17

Ми нiколи не повиннi забувати про це, натомiсть завжди
пам’ятати про любов Iсуса та силу її впливу. Iсус установив це
служiння, аби воно свiдчило про виявлену до нас Божу любов.
Людськi душi не можуть поєднатися з Богом iнакше, як тiльки
через Христа. Любов i єднiсть мiж братами зцементованi й
увiчненi любов’ю Iсуса. Лише смерть Христа змогла зробити
Його любов дiйовою для нас. Тiльки завдяки смертi Спасителя[632]
ми можемо з радiстю чекати Його Другого приходу Жертва
Iсуса — основа нашої надiї. На цьому зосереджується наша
вiра.

Обряди, якi вказують на приниження i страждання нашого
Господа, часто сприймаються формально. Але вони були вста-
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новленi з певною метою. Нашi почуття повиннi вiдродитися,
очиститися, щоб осягнути таємницю благочестя. Усi вiруючi
мають змогу глибше зрозумiти страждання Христа заради на-
шого спасiння. «Як Мойсей пiдняв змiя в пустинi, так має бути
пiднятий Син Людський, щоб кожний, хто вiрить у Нього, не
загинув, але мав вiчне життя».18 Ми повиннi споглядати Гол-
гофський хрест, на якому був розп’ятий Спаситель. Iнтереси
вiчностi вимагають, щоб ми виявили вiру в Христа.

Наш Господь сказав: «...Якщо не будете їсти тiла Сина
Людського i не будете пити Його кровi, не будете мати в собi
життя... Бо Моє тiло — справжня пожива, а Моя кров — справ-
жнiй напiй».19 Це справедливо i щодо нашої фiзичної природи.
Навiть земним життям ми зобов’язанi смертi Христа. Хлiб,
який ми споживаємо, викуплений Його ламаним тiлом. Вода,
котру ми п’ємо, викуплена Його пролитою кров’ю. Кожна лю-
дина, праведна i грiшна, споживаючи щоденний хлiб, живиться
тiлом i кров’ю Христа. Голгофський хрест закарбований на
кожнiй хлiбинi, вiн вiддзеркалюється у кожному джерелi води.
Саме таким змiстом Христос наповнив символи Своєї вели-
кої Жертви. Свiтло, яке сяє з тiєї пам’ятної Вечерi у верхнiй
свiтлицi, освячує нашу щоденну їжу. Сiмейний стiл стає нiби
Господнiм столом, а кожна страва — таїнством.

Наскiльки ж важливiшими є слова Христа щодо нашого
духовного життя. Iсус сказав: «Хто їсть Моє тiло i п’є Мою
кров, той має вiчне життя». Лише приймаючи життя, вiддане за
нас на Голгофському хрестi, ми можемо жити святим життям.
I приймаємо ми це життя через прийняття Його слова i викона-
ння того, що Вiн повелiв. Тодi ми стаємо одним цiлим з Ним.
«Хто споживає Моє тiло i п’є Мою кров, той перебуває в Менi i
Я в ньому. Як ото послав Мене живий Отець, — i Я живу через
Отця, — так i той, хто буде споживати Мене, житиме через [633]
Мене».20 Цi тексти особливо стосуються Господньої Вечерi.
Коли ми з вiрою роздумуємо про велику жертву Господа, наша
душа наповнюється духовним життям Христа. Людина отри-
муватиме духовну силу вiд кожної Вечерi. За допомогою цього
служiння поновлюється живий зв’язок вiруючого з Христом, а
через Нього — з Отцем. Особливим чином Вечеря об’єднує з
Богом тих людей, котрi вiдчувають свою залежнiсть вiд Нього.
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Коли приймаємо хлiб i вино, якi символiзують ламане тiло
i пролиту кров Христа, то подумки беремо участь у тiй Вечерi,
котра вiдбулася колись у верхнiй свiтлицi в Єрусалимi. Ми нiби
проходимо через сад, освячений муками Христа, Котрий понiс
грiхи свiту. Ми стаємо також свiдками боротьби, за допомогою
якої здобуте наше примирення з Богом. Ми бачимо Христа,
розп’ятого за нас.

Споглядаючи розп’ятого Спасителя, ми краще розумiємо
цiну i значення жертви, принесеної Величнiстю Небес. Перед
нами постає План спасiння у всiй своїй славi, i роздуми про
Голгофу пробуджують у наших серцях живi святi почуття. Ми
будемо прославляти Бога й Агнця серцем i устами, тому що
гордiсть та самозакоханiсть не можуть жити в душi, котра
пам’ятає про Голгофськi страждання.

Хто споглядає незрiвнянну любов Спасителя, той мати-
ме високi помисли, його серце очиститься i характер зазнає
перетворення. Така людина буде свiтлом для свiту; певною
мiрою вона вiдображатиме таємничу Божу любов. Чим бiльше
будемо роздумувати про хрест Iсуса, тим краще зрозумiємо
слова апостола: «А я не став би хвалитися нiчим iншим, як
тiльки хрестом Господа нашого Iсуса Христа, яким для мене
розп’ятий свiт, а я для свiту».21[634]

[635] 11Кор.11:23-26
21Петр.1:19
3Марк.14:22-25
4Луки 22:19
5Йоан.13:11
6Йоан.13:18
7Матв.26:21
8Матв.26:22-24
9Йоан.13:25
8Матв.26:22-24

10Матв.26:25
11Йоан.13:27
12Йоан.13:19
13Йоан.13:11,18
13Йоан.13:11,18
141Кор.11:27-29
13Йоан.13:11,18
15Йоан.14:27
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16Матв.26:27-29
171Кор.11:26
18Йоан.3:14-15
19Йоан.6:53-55
20Йоан.6:54,56,57
21Гал.6:14



Роздiл 73. «Нехай серце ваше не тривожиться...»

(На пiдставi Євангелiя вiд Йоана 13:31-38; 14-17 роздiли)

Дивлячись на Своїх учнiв з божественною любов’ю i спiв-
чуттям, Христос сказав: «Нинi прославився Син Людський, i
Бог прославився в Ньому».1 Юда вийшов зi свiтлицi, i Христос
залишився з одинадцятьма учнями. Вiн бажав поговорити про
близьку розлуку з ними, але спершу показав їм велику мету
Своєї працi. Iсус завжди пам’ятав про неї i радiв, оскiльки всi
Його приниження i страждання мали прославити Iм’я Отця.
На це передусiм Iсус i спрямував думки учнiв.

Потiм, ласкаво назвавши їх дiтьми, Вiн сказав: «Я з вами
буду недовго. Будете Мене шукати, i як Я казав юдеям, — куди
Я iду, ви не можете прийти, — те й вам нинi кажу».2

Учнi не зрозумiли цих слiв; їх охопив страх. Вони ще тiснi-
ше згуртувалися навколо Спасителя. Їхнiй Наставник i Господь,
улюблений Учитель i Друг, був для них дорожчий за життя.
Вони шукали в Нього допомоги в усiх своїх труднощах та
розради у смутку i розчаруваннях. Тепер Вiн мав залишити їх
— таких слабких i безпорадних. Похмурi передчуття наповнили
їхнi серця.

Але слова Спасителя були сповненi надiї. Вiн знав, що во-
рог нападатиме на них, причому лукавство сатани найбiльш[636]
успiшне тодi, коли людина пригнiчена труднощами. Тому Iсус
перевiв їхню увагу з «видимого» на «невидиме».3 Вiн спряму-
вав їхнi думки вiд земних поневiрянь до небесної домiвки.

«Хай не тривожиться ваше серце, — сказав Вiн. — Вiрте в
Бога i в Мене вiрте. В домi Мого Отця багато осель. А якби не
так, то Я сказав би вам: йду приготувати вам мiсце. I коли пiду
та приготую вам мiсце, то Я знову прийду i вiзьму вас до Себе,
щоб де Я, там i ви були. А куди Я йду, ви дорогу знаєте».4

Заради вас Я прийшов у цей свiт. Я працюю для вас. I якщо
вiдiйду звiдси, то так само працюватиму для вашого добра. Я
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прийшов у свiт, щоб вiдкрити Себе вам i щоб ви увiрували. Я
iду до Отця — спiвпрацювати з Ним заради вас.

Учнi даремно тривожилися: вiдхiд Христа не означав вiчної
розлуки. Вiн iшов, щоб приготувати мiсце для них, прийти
знову i забрати їх до Себе. Коли ж Вiн готуватиме для них оселi,
вони удосконалюватимуть свої характери, уподiбнюючись до
свого Вчителя.

Проте учнi були збентеженi. Хома, якого завжди мучили
сумнiви, сказав: «Господи, ми не знаємо, куди Ти йдеш. Тож як
можемо знати дорогу?» Iсус вiдповiв: «Я є дорога, i правда, i
життя! Нiхто не приходить до Отця, якщо не через Мене. Якби
ви Мене знали, то знали б i Мого Отця. Вiдтепер знаєте Його i
бачили Його!»4

До Небес веде лише одна дорога. Неможливо, щоб кожен
iшов власною дорогою. Христос наголосив: «Я є Дорога...
Нiхто не приходить до Отця, якщо не через Мене».4 Вiдколи в
Едемi була виголошена перша євангельська проповiдь i було
проголошено, що насiння жiнки зiтре голову змiя, Христос був
пiднесений як Дорога, Правда i Життя. Вiн був Дорогою, коли
жив Адам; коли Авель принiс перед Богом кров заколеного
ягняти — символ кровi Викупителя. Христос був Дорогою,
якою спасалися патрiархи i пророки. Вiн — єдина Дорога, якою
можемо прийти до Бога.

«Якби ви Мене знали, то знали б i Мого Отця. Вiдтепер
знаєте Його i бачили Його!»4 Але й тепер учнi не зрозумiли.
«Господи, покажи нам Отця, — вигукнув Филип, — i цього нам
вистачить».5 [637]

Вражений цим нерозумiнням, Христос запитав здивовано:
«Стiльки часу Я з вами, i ти не знаєш Мене, Филипе? Як же
ти говориш: Покажи нам Отця? Хiба ж ти не бачиш Отця в
дiлах, котрi Вiн робить через Мене? Хiба Ти не вiриш, що Я
прийшов свiдчити про Отця? Як же ти говориш: Покажи нам
Отця? Хто бачив Мене, той бачив i Отця». Ставши Людиною,
Христос залишався Богом.

Хоча Вiн принизив Себе, прийнявши людське єство, однак
не втратив Своєї Божественної природи. Лише Христос мiг
представити Отця людям, а учнi мали перевагу бути свiдками
Божого об’явлення протягом трьох рокiв.
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«Вiрте Менi, що Яв Отцi, а Отець у Менi. Якщо ж нi, то
через Мої дiла повiрте Менi».6 Їхня вiра могла базуватися на
доказах, виявлених у Його вчинках. Таких справ жодна людина
сама нiколи не робила i зробити не може. Учинки Христа
свiдчать про Його Божественнiсть. У Ньому вiдкривався Отець.

Якби учнi повiрили в живий зв’язок мiж Отцем i Сином,
то їхня вiра не похитнулась би пiд час страждань i смертi
Христа заради спасiння гинучого свiту. Христос намагався
привести їх вiд маловiр’я до високого духовного життя, яке
вони могли мати, якби зрозумiли, що Вiн — Бог у тiлi. Iсус
бажав, щоб учнi усвiдомили: вiра повинна провадити їх до
Бога i змiцнюватись у Ньому. Як ревно i наполегливо наш
милосердний Спаситель намагався приготувати Своїх учнiв до
бурi спокус, яка незабаром мала захопити їх! Вiн бажав, щоб
вони повнiстю покладалися на Бога.

Коли Христос говорив цi слова, на Його обличчi сяяла
Божа слава, i всi присутнi, iз захопленням вслухаючись у них,
вiдчували шанобливий страх. Серця учнiв все бiльше горнулися
до Нього. I чим сильнiшою була їхня любов до Христа, тим
бiльше вони наближалися один до одного. Учнi вiдчували
надзвичайну близькiсть Неба, i почутi слова були для них
Посланням Небесного Отця.

«Знову й знову запевняю вас, — продовжував Христос, —
хто вiрить у Мене, той робитиме дiла, якi Я роблю».7 Спаситель
прагнув, щоб Його учнi зрозумiли, з якою метою Його боже-
ственна природа з’єдналася з людською. Вiн прийшов у свiт
явити Божу славу, аби людина була пiднесена її вiдновлюваль-
ною силою. Бог вiдкривався в Iсусi, щоб Вiн мiг вiдкритися[638]
в учнях. У Своєму життi Iсус виявив такi риси i здiбностi,
якi люди можуть отримати лише через вiру в Нього. Усi Його
послiдовники здатнi досягти тiєї ж досконалостi в людськiй
природi, якою володiв Вiн, але за умови: якщо вони пiдкоряться
Боговi так, як це зробив Вiн...

«Навiть бiльшi вiд них [дiл] зробить, бо Я iду до Отця».7 Цi
слова Христа не означають, що Його учнi творитимуть вели-
чнiшi за Його дiла, але їхнє служiння набуде бiльшого розмаху.
Вiн мав на увазi не тiльки чудеса, а й все, що звершуватиметься
пiд впливом Святого Духа.
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Пiсля вознесiння Господа учнi усвiдомили, що Його обi-
тниця виконалася. Розп’яття, воскресiння i вознесiння Христа
стали для них дiйснiстю. Вони пересвiдчилися в дослiвному
виконаннi пророцтва. Оскiльки учнi ранiше дослiджували Пи-
сання, то тепер сприймали все, записане в них, з небувалою
вiрою та переконливiстю. Вони знали: Божественний Учитель
був саме Тим, Ким Вiн i проголосив Себе. Коли ж вони роз-
повiдали про свiй досвiд i звеличували Божу любов, людськi
серця лагiднiшали й упокорювалися, i багато увiрувало в Iсуса.

Обiтниця, яку Iсус дав Своїм учням, стосується i Його
Церкви аж до кiнця часу. Бог бажав, щоб Його величний План
спасiння людей принiс щедрi плоди. Усi, котрi не покладаються
на власнi сили i здiбностi, але працюють з вiрою в те, що Бог
може здiйснити через них, неодмiнно побачать виконання Його
обiтницi: «Навiть бiльшi вiд цих [дiл] зробить, бо Я iду до
Отця».

Досi учнi ще не уявляли собi безмежної сили i можливостей
Свого Спасителя. Iсус сказав їм: «Дотепер ви не просили нiчо-
го в Моє iм’я».8 Вiн пояснив, що секрет успiху залежатиме вiд
їхнього прохання про силу й благодать у Його iм’я. Спаситель
стоятиме перед Отцем, аби приносити благання за них. Моли-
тву покiрного прохача Вiн подає як Своє особисте прохання.
Кожна щира молитва буде почута на Небi. Вона може бути
висловлена не так красномовно, але якщо в неї вкладене серце,
вона здiймається до Святинi, де служить Христос, i Вiн пред-
ставляє її перед Отцем очищеною вiд незграбних та неясних
слiв, прекрасною мовою Божої досконалостi. [639]

По дорозi щиростi i чесностi зустрiчається чимало пере-
шкод, але в кожному такому випадку ми повиннi вбачати заклик
до молитви. Жодна людина не може подолати перешкоду вла-
сними силами, без Божої пiдтримки. Це джерело вiдкрите i для
найслабших. «I що тiльки попросите в Моє iм’я, — сказав Iсус,
— те й зроблю, щоб прославився Отець у Синi. Коли про щось
попросите в Моє iм’я, — Я те зроблю».9

«В Моє iм’я»,— спонукував Христос молитись учнiв. Усi
Його послiдовники повиннi звертатися до Бога в Iм’я Христа.
За них була принесена велика жертва, i вони цiннi в очах
Господа. Оскiльки їм зарахована праведнiсть Христа, вони
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стали дорогими для Нього. Заради Христа Господь прощає
усiх, котрi бояться Його. Вiн уже не дивиться на них як на
грiшникiв, але бачить в них подiбнiсть до Його Сина, у Котрого
вони вiрять.

Господь засмучується, коли Його народ недооцiнює себе.
Вiн бажає, щоб вибране насiння оцiнювало себе вiдповiдно до
заплаченої за них цiни. Вони потрiбнi Боговi, iнакше Вiн не
посилав би Свого Сина викупити їх цiною таких страждань.
Вiн має справу для них, i Йому приємно, коли вони просять
у Нього багато для прославлення Його Iменi. Вони можуть
сподiватися великих звершень, якщо вiрять у Його обiтницi.

Але молитися в Iм’я Христа означає набагато бiльше. Це
значить прийняти Божий характер, виявляти Його дух i чинити
Його дiла. Кожна обiтниця Спасителя мiстить певну умову:
«Якщо любите Мене, — говорить Iсус, — ви будете зберiгати
Мої Заповiдi».10 Вiн спасає людей не в грiхах, але вiд грiхiв; i
хто любить Його, тi виявлять свою любов у послусi.

Справжнiй послух iде вiд серця. Вiн виникає в серцi пiд
впливом Христа. I якщо ми не опираємося цьому впливовi,
то Вiн настiльки зiллється з нашими думками i цiлями, так
узгодить нашi серця i думки зi Своєю волею, що, пiдкоряючись
Йому, ми будемо виконувати не що iнше, як свої бажання. Очи-
щена й освячена воля людини знайде найбiльше задоволення
в служiннi Йому. Якщо ми пiзнаємо Бога так, як нам це дано
згори, тодi наше життя стане прикладом безперервного послу-
ху. Завдяки правильному розумiнню Христа i спiлкуванню з
Богом, ми починаємо ненавидiти грiх.[640]

I як Христос у Своєму людському єствi жив згiдно iз Зако-
ном, так зможемо жити й ми, якщо отримаємо силу вiд Господа.
Але ми не повиннi перекладати нашу вiдповiдальнiсть на iн-
ших та очiкувати вiд них вказiвок. Не можна залежати вiд
людської поради. Господь так охоче навчить нас виконувати
нашi обов’язки, як Вiн учить цього iнших. Якщо ми приходимо
до Нього з вiрою, Вiн вiдкриє нам Свої таємницi. Серця нашi
палатимуть, коли Господь наближатиметься, щоб спiлкувати-
ся з нами, як Вiн спiлкувався з Енохом. Люди, якi вирiшили
не робити нiчого неугодного Боговi, пiсля спiлкування з Ним
знатимуть, яким шляхом iти далi. Вони отримають не лише
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мудрiсть, а й силу для послуху i служiння. Так обiцяв Христос,
тому що Йому, як Главi й Представниковi людства, було дано
«усе» для задоволення потреб грiшних людей. «I чого тiльки
попросимо, одержимо вiд Нього, бо зберiгаємо Його Заповiдi i
робимо те, що Йому до вподоби».11

Перш нiж принести Себе в жертву, Христос прагнув дати
Своїм послiдовникам найважливiший i найдосконалiший дар,
завдяки якому вони матимуть доступ до невичерпних джерел
благодатi. «I Я попрошу Отця, i дасть вам iншого Утiшителя,
щоб навiки перебував з вами, — Духа Iстини, Якого свiт не
може прийняти, бо не бачить Його i не знає [Його]. А ви знаєте
Його, бо Вiн при вас перебуває, i у вас буде Вiн. Я не залишу
вас сиротами, прийду до вас».12

Дух i до того часу був у свiтi; Вiн працював над людськими
серцями вiд самого початку здiйснення Плану спасiння. Але
доки Христос був на Землi, учнi не мали потреби в iншому
Помiчниковi. Лише пiсля того, як вони були позбавленi Його
присутностi, то вiдчули потребу в Святому Дусi, i Вiн був
даний їм.

Дух Святий — це Представник Христа, позбавлений люд-
ської подоби i тому незалежний. Христос, обмежений люд-
ським тiлом, не мiг бути присутнiм на кожному мiсцi. Тому
Вiн повинен був пiти до Отця, а для блага учнiв послати Духа,
Який продовжував би Його справу на Землi. Пiсля того нiхто
вже не матиме переваги через те, що живе там же, де Хри-
стос, або близько спiлкується з Ним у тiлi. Через Святого Духа [641]
Спаситель став доступний усiм. У такому розумiннi Вiн став
ближче до них, нiж у час Свого перебування на Землi.

«А хто Мене любить, того полюбить i Мiй Отець, i Я лю-
битиму його, i з’явлюся йому Сам».13 Iсус читав майбутнє
Своїх учнiв. Вiн знав, що одного з них поведуть на ешафот,
другого розiпнуть на хрестi, третього вишлють на безлюдний
морський острiв, а iнших будуть переслiдувати i вбивати. Вiн
пiдбадьорював їх, обiцяючи, що в усякому випробуваннi буде
поряд з ними. Ця обiтниця не втратила своєї сили. Господь
знає все про Своїх вiрних слуг, котрi заради Нього страждають
у в’язницях або засланi на безлюднi острови. Вiн потiшає їх
Своєю присутнiстю. Коли, вiдстоюючи iстину, вiруючий опи-
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няється перед несправедливим судом, Христос стоїть поруч iз
ним. Усi звинувачення, скерованi проти християнина, падають
на Христа. Iсуса знову i знову осуджують в особi Його учнiв.
Якщо послiдовник Христа кинутий у в’язницю, Спаситель з
любов’ю потiшає його. Коли людина приймає заради Нього
мученицьку смерть, Христос говорить: «...I Живий. I був Я
мертвий, i ось Я живий на вiки вiкiв. I Я маю ключi вiд смер-
тi й вiд аду».14 Життя, принесене в жертву задля Iсуса, буде
збережене для вiчної слави.

Усякого часу i на кожному мiсцi, у всякому горi й скорботi,
коли майбутнє здається похмурим i непевним, коли вiдчуваємо
себе безпорадними i самотнiми, нам посилається Утiшитель як
вiдповiдь на молитву вiри. Обставини можуть розлучити нас
iз нашими земними друзями, але жоднi подiї, жодна вiдстань
не зможуть розлучити нас iз небесним Утiшителем. Де б ми
не були, куди б не йшли, Вiн завжди по правицi в нас, аби
пiдтримувати, допомагати, пiдiймати i пiдбадьорювати.

Учнi i цього разу не зрозумiли духовного змiсту слiв Хри-
ста, i Господь знову пояснив їхнє значення. Iсус сказав, що
вiдкриватиметься їм через Духа. «Утiшитель — Дух Святий,
Якого Отець пошле в Моє Iм’я, Той вас навчить усього».15

Отже, ви не будете бiльше говорити: не можу цього зрозумi-
ти. Не будете бiльше дивитися, нiби крiзь тьмяне скло. Тодi
зможете «разом з усiма святими ... зрозумiти, що то за ширина
й довжина, висота й глибина, i пiзнати Христову любов, яка
сягає за межi пiзнання».16[642]

Учнi мали нести свiдчення про життя i вчинки Христа.
Через них Вiн, Господь, промовлятиме до всiх людей на Землi.
Але приниження i смерть Христа на Голгофi обернулись для
них великими випробуваннями i розчаруванням. Щоб пiсля
цих подiй учнi все ж могли викладати iстину ясно i правильно,
Iсус обiцяв їм Утiшителя, Котрий «пригадає вам усе, що Я вам
говорив».15 «Ще багато чого Я маю сказати вам, —

продовжував Iсус, — але тепер ви не можете знести. Коли
ж прийде Вiн, Дух Iстини, то поведе вас до повної iстини, бо
не вiд Себе буде говорити, але що почує, те й говоритиме, i
сповiстить вам, що має настати. Вiн Мене прославить, бо вiд
Мого одержить i сповiстить вам».17 Христос вiдкрив учням
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глибокi iстини. Але для них виявилося найважчим зберiгати
Його науку вiдмiнною вiд традицiй i приписiв книжникiв та
фарисеїв. Вони були навченi приймати слова рабинiв за голос
Божий, i це правило ще мало вплив на їхнiй розум, керувало
почуттями. Земнi iдеї, дочаснi речi продовжували посiдати
чiльне мiсце в їхнiй свiдомостi. Вони не розумiли духовної
природи Христового Царства, хоч Вiн їм не раз це пояснював.
Апостоли перебували в розгубленостi i не могли збагнути
значення Писань, якi представляв їм Христос. Багато з його
повчань, здавалося, були майже забутi ними. Iсус бачив, що
вони не розумiють справжнього значення Його слiв. Сповнений
спiвчуття до них, Вiн обiцяв, що Дух Святий пригадає їм усе,
що Вiн говорив. Ще залишалося багато несказаного, бо учнi на
той час не могли збагнути усього. Пiзнiше це i було вiдкрито
Духом, Котрий збудив їхнiй розум для усвiдомлення небесного.
«Коли ж прийде Вiн, Дух Iстини, — сказав Iсус, — то поведе
вас до повної iстини».17

Утiшитель названий «Духом iстини». Його завдання — ви-
значати iстину i вiдстоювати її. Спочатку Вiн оселяється в
серцi як Дух iстини i тому стає Утiшителем. Iстина приносить
розраду i мир, чого не може дати омана. Сатана опановує люд-
ським розумом через оманливi теорiї й традицiї. Спрямовуючи
людей до фальшивих iдеалiв, вiн спотворює їхнiй характер.
Святий Дух промовляє до них через Писання i закарбовує iсти-
ну в серцi. Таким чином викривається грiх i омана усувається
з душi. Отже, завдяки Духовi правди, Який дiє через Слово [643]
Боже, Христос привертає до Себе Свiй вибраний народ.

Говорячи учням про служiння Святого Духа, Iсус намагався
надихнути їх радiстю i надiєю, якими було сповнене Його
серце. Вiн радiв, оскiльки мав змогу забезпечити Своїй Церквi
потрiбну допомогу. Дух Святий — це найбiльший з усiх дарiв,
якi Вiн мiг просити в Отця для духовного пiднесення Свого
народу. Дух мав дiяти як вiдновлювальна Сила, i без Нього
жертва Христа була б даремною. Сила зла утверджувалася
протягом столiть, а покiрнiсть людей сатанинськiй неволi гiдна
подиву Опиратися грiховi i перемагати його можна було лише
завдяки могутньому впливовi Третьої Особи Божества — Духа
Святого, Котрий виявляє Себе не у видозмiненiй енергiї, а
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у всiй повнотi Божественної сили. Дух робить ефективною
дiяльнiсть Спасителя свiту. Дух очищає серце. Через Нього
вiруючий стає причетним до Божественної природи. Христос
дав Свого Духа як Божественну силу для перемоги над усiма
успадкованими й набутими нахилами до зла.

Тим самим Вiн закарбував у Церквi Свiй характер.
Iсус сказав про Святого Духа: «Вiн Мене прославить».17

Спаситель прийшов, щоб прославити Отця, вiдкривши Його
любов. Так i Дух повинен прославити Христа, вiдкриваючи
свiтовi Його благодать. Божий образ має бути вiдновлений у
людинi, тому що бездоганний характер Божих дiтей прославляє
Бога i Христа.

«Прийшовши, Вiн (Дух iстини) обвинуватить свiт за грiх,
за праведнiсть i за суд».18 Проповiдь Слова була б даремною
без постiйної присутностi й допомоги Святого Духа. Лише
Вiн є справжнiм Учителем Божественної iстини. Iстина про-
будить сумлiння i змiнить життя лише тодi, коли Святий Дух
вiдкриє цю iстину серцю. Людина може докладно пояснювати
кожну букву Слова Божого, знати всi Божi Заповiдi й обiтницi,
але якщо Дух Святий не закарбує iстини в серцi, жодна душа
не впаде на Скелю i не розiб’ється. Без участi Святого Духа
анi освiта, анi найбiльшi переваги не можуть зробити люди-
ну носiєм свiтла. Насiння Євангелiя не зiйде, якщо воно не
буде пробуджене до життя Небесною росою. Перед тим, як
була написана перша книга Нового Завiту i виголошена перша[644]
євангельська проповiдь пiсля вознесiння Христа, Святий Дух
зiйшов на об’єднаних у молитвi апостолiв. Пiсля цього їхнi
вороги говорили: «...Ви наповниш Єрусалим вашою наукою».19

Христос обiцяв Своїй Церквi дар Святого Духа; ця обiтниця
належить нам так само, як i першим учням, але, як i будь- яка
iнша обiтниця, вона дана на певних умовах. Чимало людей
вiрять в обiтницi Господнi i на повний голос заявляють, що
вони належать їм. Вони говорять про Христа i Святого Духа,
проте не мають жодної користi вiд цього. Вони не пiдкоряють
свою душу керiвництву Божественної сили. Ми не можемо
використовувати Святого Духа, але Дух повинен використову-
вати нас. Бог дiє серед Свого народу через Духа, викликаючи
«за Своєю доброю волею... i бажання, i дiю».20 Але чимало
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людей не бажають пiдкоритися такому керiвництву. Вони про-
довжують керуватися власним розумом. Саме тому вони не
приймають небесного дару. Дух дається лише тим, хто покiрно
покладається на Бога, чекає Його керiвництва i милостi. Люди
повиннi бути готовими просити й отримувати Божу силу — ли-
ше тодi вони керуватимуться нею. Це обiцяне благословення,
яке людина може отримати через вiру, приносить iз собою iншi
благословення. Воно дається за багатством благодатi Христа,
Котрий готовий дати кожнiй душi стiльки, скiльки вона може
прийняти.

У Своїй розмовi з учнями Iсус не торкався теми Своїх
страждань i смертi. Його останнiм Заповiтом був Заповiт миру.
Спаситель сказав: «Мир залишаю вам, Мiй мир Я даю вам. Не
так, як свiт дає, Я даю вам. Хай не тривожиться ваше серце i
не лякається».21

Перш нiж покинути верхню свiтлицю, Спаситель запропо-
нував Своїм учням заспiвати величальну пiсню. Його спiв не
був скорботним плачем. Це був радiсний пасхальний гiмн:

«Хвалiте Господа, всi племена,
Прославляйте Його всi народи,

Бо змiцнилось Його милосердя над нами,
А правда Господня навiки!

Алiлуя!»22

Вiдспiвавши, вони вийшли з дому, пройшли залюдненими
вулицями, минули мiськi ворота i рушили до Оливної гори. [645]
Iшли повiльно; кожний думав про своє. Коли вони почали
сходити на гору, Iсус промовив з глибоким сумом: «Ви всi
спокуситеся Мною цiєї ночi, бо написано: Уражу пастиря — i
розсiються вiвцi отари».23 Учнi слухали цi слова зi смутком
i здивуванням. Вони пригадали, як у синагозi в Капернаумi
Христос говорив, що Вiн є Хлiбом життя, i через те багато хто
спокусилися i вiдiйшли вiд Нього. Але цi дванадцятеро не за-
лишили свого Господа. Петро вiд iменi своїх братiв заявив про
вiрнiсть Христовi. Тодi Спаситель сказав: «Чи не дванадцятьох
вас Я вибрав? Але один з вас є дияволом».24 У верхнiй горницi
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Iсус провiстив, що один iз дванадцятьох зрадить Його, а Петро
зречеться Спасителя. Але тепер слова Iсуса стосувалися їх усiх.

Петро рiшуче заперечив: «Хоч i всi спокусяться, — але не
я!» У верхнiй свiтлицi вiн заявив: «За Тебе я душу свою по-
кладу!»25 Iсус попередив його, що саме цiєї ночi вiн зречеться
свого Спасителя. I знову Христос повторює застереження: «За-
певняю тебе, що ти нинi, цiєї ж ночi, перш нiж двiчi заспiває
пiвень, тричi вiдречешся вiд Мене!» Але Петро ще сильнiше
запевнював: «Хоч мав би я вмерти з Тобою, — все одно не
вiдречуся вiд Тебе! Так само i всi казали».25 У своїй само-
впевненостi вони заперечували те, на чому двiчi наголосив
Господь, Котрий знав усе. Вони не були готовi зустрiти випро-
бування; тiльки коли їх здолає спокуса, вони усвiдомлять свою
немiчнiсть.

Коли Петро запевняв, що пiде за своїм Господом i в тем-
ницю, i на смерть, вiн, безперечно, був упевнений в цьому,
упевнений у кожному своєму словi, проте не знав самого се-
бе. У його серцi були прихованi зерна зла, якi за вiдповiдних
умов могли прорости. Якби вiн не усвiдомив цiєї небезпеки,
вони могли б призвести його до вiчної загибелi. Спаситель
бачив у ньому самолюбство i самовпевненiсть, якi iнодi пе-
ремагали в ньому навiть любов до Христа. Життя виявило в
ньому нерiшучiсть, деякi непереможенi грiхи, легковажнiсть,
неосвячений характер i нездатнiсть протистояти спокусам. Уро-
чиста пересторога Христа — це заклик до дослiдження наших
сердець. Петро повинен був перестати довiряти собi, а бiльш
глибоко повiрити Христовi. Якби вiн покiрно прийняв засте-
реження, то благав би Пастиря отари зберегти своїх овець.[646]
Коли Петро почав тонути на Галiлейському морi, вiн вигук
нув: «Господи, спаси мене!».26 Тодi Христос простягнув Свою
руку i пiдтримав його. Так само й тепер, якби вiн звернувся до
Iсуса з благанням: «Спаси мене вiд мене самого», то отримав
би допомогу. Але Петро вiдчув, що йому не довiряють, i це
видалося йому жорстоким. Вiн образився i через це став ще
бiльш самовпевненим.

Iсус iз спiвчуттям дивиться на Своїх учнiв. Вiн не може
звiльнити їх вiд випробувань, однак потiшає i запевняє їх, що
розiрве кайдани смертi i Його любов до них нiколи не згасне.
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«А пiсля Мого воскресiння Я випереджу вас у Галилеї»,27 —
сказав Iсус. Ще перед своїм зреченням Iсуса учнi отримали
запевнення в Його прощеннi. Тому пiсля Його смертi i воскре-
сiння вони знали, що прощенi i дорогi серцю Христа.

Iсус та учнi прямували до Гефсиманського саду, розташова-
ного бiля пiднiжжя Оливної гори. Це було вiдлюдне мiсце, де
Вiн часто роздумував i молився. Спаситель пояснював Своїм
учням, з якою мiсiєю прийшов у свiт та який духовний зв’язок
вони повиннi пiдтримувати з Ним. Тепер же Христос проiлю-
стрував цей урок наочним прикладом. Зауваживши в яскравому
мiсячному сяйвi розквiтлу виноградну лозу, Вiн звернув увагу
учнiв на неї, використовуючи як символ.

«Я є справжня Виноградна Лоза»,28 — сказав Господь. За-
мiсть того, щоб вибрати Своїм символом грацiозну пальму,
гордовитий кедр чи мiцний дуб, Iсус обирає виноградну лозу з
її чiпкими вусиками. Пальма, кедр чи дуб виростають без уся-
кої допомоги. Вони не мають потреби в опорi. А винограднiй
лозi потрiбнi пiдпорки, навколо яких вона обвивається i таким
чином здiймається вгору. Так само й Христос у Своїй людськiй
подобi залежав вiд Божественної сили. «Не можу Я Сам вiд
Себе робити нiчого»,29 — говорив Вiн.

«Я є справжня Виноградна Лоза». Юдеї завжди вважали ви-
ноград найблагороднiшою рослиною, символом витривалостi,
бездоганностi i родючостi. Iзраїль був представлений вино-
градною лозою, яку насадив Бог в Обiтованому краї. Юдеї
надiялися на спасiння через приналежнiсть до Iзраїлю. Але
Iсус сказав: «Я є справжня Виноградна Лоза». Отже, не думай-
те, що через родиннi зв’язки з Iзраїлем ви станете причетними [647]
до Божого життя, спадкоємцями Його обiтницi. Духовне життя
ви можете знайти лише в Менi.

«Я є справжня Виноградна Лоза, а Мiй Отець — Виногра-
дар». Небесний Отець насадив цю прекрасну Лозу на пагорбах
Палестини, Вiн Сам був її Виноградарем. Багатьох приваблю-
вала краса Виноградини, i вони визнавали її Божественне похо-
дження. Але для iзраїльських керiвникiв вона була, мов корiнь
iз сухої землi. Вони поламали її, потоптали грiшними ногами.
Вони навiть планували знищити її. Однак Небесний Виногра-
дар завжди пам’ятав про Свою виноградну Лозу. Люди навiть
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гадали, що Лоза вже знищена, а Вiн узяв i посадив її з iншого
боку стiни. Тепер її стовбур був схований вiд жорстоких люд-
ських нападiв. Але галузки звисали через стiну. Вони свiдчили,
що виноградна Лоза продовжує жити. Через них до Вино-
градини могли прищепитися iншi галузки. Вони також могли
приносити багатi плоди, якi збирали перехожi.

«Я є Виноградна Лоза, ви — галузки»,30 — сказав Христос до
учнiв. Хоча Вiн збирався залишити їх, проте духовна спiльнiсть
iз Ним мала залишатися незмiнною. Зв’язок мiж галузками i
лозою, сказав Вiн, символiзує ваш зв’язок зi Мною. Пагiнець,
прищеплений до живої лози, волокно за волокном, жилка за
жилкою вростає у стовбур виноградини. Таким чином життя
лози стає життям галузки. Так само й мертва в беззаконнi i
грiхах душа приймає життя через зв’язок iз Христом. Через
вiру в Нього як особистого Спасителя людина з’єднується з
Богом. Грiшник поєднує своє безсилля з мiццю Христа, свою
порожнечу — з Його повнотою, свою кволiсть — з Його могу-
тнiстю. У нього народжуються Христовi думки. Божественна
природа Христа торкається нашої людської природи, а наша
людська — небесної. Отже, за посередництвом Святого Ду-
ха людина стає причетною до Божественної природи. Вона
прийнята через Улюбленого Сина.

Цю одного разу встановлену єднiсть iз Христом необхiдно
зберiгати. Христос заповiдав: «Перебувайте в Менi, а Я— у вас.
Як галузка не може приносити плоду сама по собi, якщо не
буде на винограднiй лозi, так i ви, якщо не будете перебувати[648]
в Менi».31 Це не випадковий дотик, не тимчасовий зв’язок.
Гiлка стає частиною живої виноградної лози. Вiд кореня до
галузок безперервно й безперешкодно передаються життя, си-
ла та родючiсть. Галузка, вiдокремлена вiд виноградини, не
може жити. Так i ви, сказав Iсус, не зможете жити без Мене.
Життя, яке ви прийняли вiд Мене, може пiдтримуватися тiльки
через безперервний зв’язок зi Мною. Без Мене ви не можете
перемогти жодного грiха, протистояти жоднiй спокусi.

«Перебувайте в Менi, а Я — у вас». Перебувати в Христi
— значить безперервно приймати Його Дух i жити життям
беззастережного служiння Йому. Зв’язок мiж людиною i Богом
повинен бути постiйним. Як галузка безперервно тягне соки
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з живої виноградини, так i ми повиннi з’єднатися з Iсусом
та через вiру отримувати вiд Нього силу i досконалiсть Його
характеру.

Корiнь посилає свої життєдайнi соки галузкам — аж до
найвiддаленiших пагiнцiв. Так само i Христос посилає кожному
вiруючому потiк духовних сил. Доки душа з’єднана з Христом,
їй не загрожує небезпека засохнути або померти.

Запашнi плоди на гiлках лози свiдчать про її життя. «Хто
перебуває в Менi, — сказав Iсус, — а Я в ньому, той приносить
рясний урожай, бо без Мене не можете робити нiчого». Якщо
живемо вiрою в Божого Сина, то всi без винятку плоди Духа
будуть видимi в нашому життi, i жоден з них не пропаде.

«Мiй Отець — Виноградар. Усяку галузку в Менi, що не
приносить плоду, Вiн вiдтинає».32 Ззовнi живець може вида-
ватися сполученим з виноградиною, хоч насправдi не мати
з нею живого зв’язку. У такому разi не вiдбудеться жодного
зростання, а отже, не буде й родючостi. Саме таким зовнiшнiм,
формальним може бути i наш зв’язок iз Христом без справ-
жнього єднання з Ним через вiру. Називаючи себе вiруючими,
люди приєднуються до Церкви, i лише їхнi характер i поведiнка
свiдчать, чи перебувають вони у зв’язку з Христом. Якщо вони
не приносять плодiв, то це оманливi галузки. Не маючи живого
зв’язку з Христом, вони такi ж мертвi, як суха гiлка. «Хто в
Менi не перебуває, — сказав Христос, — буде вiдкинений геть, [649]
мов та гiлка, i всохне; їх збирають i кидають у вогонь, i вони
згорають».33

«А всяку (гiлку), що родить плiд, очищає, щоб ряснiше
родила».32 Один iз дванадцятьох обраних Христом учнiв не-
забаром мав бути вiдрiзаний, як суха галузка, а iншi зазнають
тяжкого випробування, як гiлки пiд лезом ножа садiвника. Iсус
послiдовно й терпляче пояснював учням мету Виноградаря.
Обрiзування завдає гiлкам болю, але нiж тримає Небесний
Отець. Вiн чинить це не безжалiсною рукою i не з байдужим
серцем. Деякi галузки стеляться по землi. їх необхiдно звiль-
нити вiд предметiв, за якi вони вчепилися своїми вусиками,
щоб дати їм можливiсть пiдiйматися до Неба i знаходити пiд-
тримку лише в Бога. Надмiрне листя теж забирає життєвi соки
вiд плодiв, а тому мусить бути вiдсiчене. Непотрiбнi пагiнцi



638 Христос — надiя свiту

мають бути вiдтятi, щоб дати доступ цiлющим променям Сон-
ця Праведностi. Виноградар вiдрiзає усе зайве, i тодi плоди
виявляються ряснiшими.

«У цьому прославлений Мiй Отець, — сказав Iсус, — щоб
ви приносили багатий урожай».34 Бог бажає виявити через вас
святiсть, людянiсть i спiвчутливiсть, властивi Йому. Однак Спа-
ситель не наказує учням працювати заради рясного врожаю.
Вiн просто закликає їх перебувати в Ньому. «Якщо ж будете
перебувати в Менi, — продовжує Вiн, — а Мої слова перебува-
тимуть у вас, то чого б тiльки захотiли, просiть — i станеться
вам».35 Христос перебуває у Своїх послiдовниках через Слово.
Це той самий життєдайний зв’язок, який порiвнюється iз спо-
живанням Його тiла й питтям Його кровi. Слова Христа — це
дух i життя. Приймаючи їх, ви приймаєте життя Виногради-
ни. Ви живете «кожним словом, що виходить з Божих уст».36

Життя Христа у вас приносить тi ж плоди, що й у Ньому.
Перебуваючи в Христi, зберiгаючи Йому вiрнiсть, отримуючи
пiдтримку i живлення вiд Нього, ви принесете плоди, подiбнi
до плодiв Спасителя.

На цiй останнiй зустрiчi з учнями Iсус висловив Своє за-
повiтне бажання: щоб вони любили один одного так, як Вiн
полюбив їх. Вiн часто говорив їм про це. «Ось Моя заповiдь,
— неодноразово повторював Вiн, — щоб ви любили одне одно-
го».37 Ось першi слова, якi Вiн сказав, залишаючись вiч-на-вiч[650]
з учнями у верхнiй свiтлицi. «Нову Заповiдь даю вам: Любiть
один одного! Як Я полюбив вас, щоб i ви любили так один
одного».38 Ця Заповiдь була для учнiв новою, оскiльки вони не
любили один одного так, як любив їх Христос. Вiн розумiв, що
їхнi думки та спонукання мають вiдновитися. Вони повиннi
жити за новими принципами i через життя та смерть Христа
отримати нове розумiння любовi. Заповiдь «любiть одне одно-
го» набула нового значення у свiтлi Його самопо жертви. Уся
праця благодатi — це постiйне служiння, яке здiйснюється з
любов’ю i самовiдданiстю. Коли Христос жив на Землi, вiд
Нього виходили могутнi потоки Божої любовi. Сповненi Йо-
го Духом християни любитимуть так, як любив Вiн. Те, що
надихало Христа, надихатиме i їх у взаємовiдносинах один з
одним.
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Така любов свiдчить, що вони — учнi Христа. «З того
дiзнаються всi, що ви Мої учнi, коли любов матимете мiж
собою».38 Коли люди об’єднанi не примусово чи з егоїстичних
iнтересiв, а любов’ю, їхнiй вплив стає сильнiшим за будь- який
iнший. Де б не виявлялася ця єднiсть, вона засвiдчить: у людинi
вiдтворений Божий образ i вона живе за новим принципом.
Це свiдчить також i про те, що Божественна природа має
силу протистояти надприродним силам зла, а Божа благодать
звiльняє людину вiд вродженого егоїзму.

Любов Христа, виявлена в Церквi, безперечно, викличе
гнiв сатани. Христос не обiцяв Своїм учням легкого шляху.
«Якщо свiт вас ненавидить, — сказав Вiн, — знайте, що Мене
вiн ранiше вiд вас зненавидiв. Коли б ви були вiд свiту, то
свiт своє любив би; ви ж не вiд свiту, а Я вибрав вас iз свiту,
тому свiт i ненавидить вас. Згадуйте слова, якi Я сказав вам:
Раб не бiльший за свого пана. Якщо Мене переслiдували, то
й вас переслiдуватимуть; якщо Моє слово зберегли, то й ваше
зберiгатимуть. Але це все будуть робити вам задля Мого Iменi,
бо ж не знають Того, Хто Мене послав».39 Серед ворожнечi,
небезпек, втрат i страждань Євангелiє, однак, повинно звiща-
тися наполегливо i безстрашно. Тi, що виконують цю роботу,
iдуть слiдами свого Вчителя.

На перший погляд, Христос, Спаситель свiту, постiйно му-
сив терпiти «невдачi». Вiн, Провiсник милостi для грiшного [651]
свiту, здається, зробив менше, нiж бажав зробити для духовно-
го пiднесення i спасiння людства. Сатанинськi сили постiйно
протидiяли Йому. Але Вiн не розчаровувався. Через пророка
Iсаю Вiн передбачав: «Надаремно трудивсь Я, на нiщо ви-
трачав Свою силу. Та моє право у Господа, i заплата в Бога
Мого...». I хоч Iзраїль не зiбрався до Нього, Христос говорить:
«I був Я шанований в очах Господнiх, а Мiй Бог став силою
Моєю». Христовi була дана обiтниця: «Так говорить Господь,
Вiдкупитель Iзраїлiв, Святий його, до зневаженого людьми, до
погордженого в народi... Так говорить Господь... стерегтиму
Тебе, i поставлю Тебе у Заповiт народу, щоб обновити землю,
щоб роздiлити спустошену спадщину, щоб в’язням сказати:
„Виходьте“, а тим, хто в темрявi: „З’явiться!“... Не будуть голо-
днi вони, анi спрагненi, i не вдарить їх спека, нi сонце, — бо
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Той, Хто їх милує, їх попровадить i до водних джерел поведе
їх».40

Iсус довiрився цим словам i не дав сатанi жодної переваги.
Коли Христос робив на Землi Свої останнi кроки приниження,
коли глибокий смуток охопив Його душу, Вiн сказав учням:
«Надходить князь свiту, та в Менi Вiн не має нiчого». «Князь
цього свiту засуджений». «Нинi князь цього свiту буде вигна-
ний геть».41 Пророчим поглядом Христос бачив останнi подiї
великої боротьби. Вiн знав, що пiсля Його оклику «Зверши-
лося!» Небеса будуть трiумфувати. До Його слуху нiби вже
долинали далека музика i переможнi вигуки в небесних дворах.
Вiн також знав, що цей оклик одночасно стане похоронним
дзвоном по сатанинськiй iмперiї, а iм’я Христа буде прослав-
лене в усiх куточках Всесвiту.

Христос радiв, що мiг зробити для Своїх послiдовникiв
бiльше, нiж вони могли просити чи думати. Вiн говорив упев-
нено, знаючи, що ще до створення свiту iснувала велична
постанова. Вiн був переконаний: iстина, озброєна всемогутнi-
стю Святого Духа, переможе в боротьбi зi злом, i забарвлений
Його кров’ю прапор переможно майорiтиме над Його послi-
довниками. Господь знав, що життя Його вiрних учнiв буде
таким же, як i Його, — низкою безперервних перемог, хоча й не
завжди видимих тут, але вiдчутних у великому майбутньому.[652]

«Це Я сказав вам, — продовжив Iсус, — щоб у Менi ви мали
мир. У свiтi зазнаєте страждання, але будьте вiдважнi: Я пере-
мiг свiт!»42 Отже, Христос не втрачав надiї й мужностi, i Його
послiдовники повиннi виявляти таку ж непохитну вiру. Вони
повиннi жити так, як жив Вiн; працювати так, як трудився
Вiн, у всьому наслiдуючи приклад Великого Учителя. Його
послiдовники мають бути вiдважними, енергiйними i стiйкими.
Хоч вони зустрiнуть на своєму шляху чимало перешкод, якi
здаватимуться їм нездоланними, але за пiдтримки Його благо-
датi вони повиннi йти вперед. Християни не повиннi нарiкати
на труднощi, натомiсть долати їх. Їм не слiд впадати у вiд-
чай, але жити надiєю. Христос з’єднав їх iз Божим престолом
золотим ланцюгом Своєї незрiвнянної любовi. Згiдно з Його
намiром, вони володiтимуть наймогутнiшою силою у Всесвiтi,
яка походить iз Джерела всякого добра. Вони матимуть си-
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лу протистояти злу. Тiєї сили не зможуть подолати нi життя,
нi смерть, нi пекло; вона зробить їх здатними перемагати, як
перемiг Iсус.

Христос бажає, щоб небесний порядок i небесна Боже-
ственна гармонiя були вiдображенi в Його Церквi на Землi.
Таким чином Вiн прославиться у Своєму народi. Через Його
дiтей Сонце Праведностi буде сяяти й освiчувати своїм ясним
промiнням увесь свiт. Христос дав Своїй Церквi все необхiдне,
щоб викупленi Ним люди прославили Його. Iсус надiлив Свiй
народ здiбностями i благословеннями, аби вони могли виявляти
на Землi повноту Його любовi. Церква, надiлена праведнiстю
Христа, є Його скарбницею, де зберiгаються багатства Його
милостi й любовi. Христос дивиться на Свiй народ у його
чистотi й досконалостi як на нагороду за Своє приниження i
бачить в ньому примноження Своєї слави. Адже Христос — це
велике Джерело, з Якого випромiнюється уся слава.

Спаситель закiнчив Своє повчання сильними i сповненими
надiї словами. Пiсля цього Вiн вилив Свiй душевний тягар у
молитвi за учнiв. Звiвши до неба очi, Вiн промовив: «Отче,
прийшов час. Прослав Свого Сина, щоб Твiй Син прославив
Тебе. Оскiльки Ти дав Йому владу над усяким тiлом, щоб усiм
тим, кого Ти дав Йому, Вiн дав вiчне життя. Вiчне життя у [653]
тому, щоб знали Тебе, єдиного iстинного Бога, i Того, Кого Ти
послав, — Iсуса Христа».43

Христос завершив доручену Йому роботу — прославив
Бога на Землi, вiдкрив Iм’я Отця. Вiн обрав тих, котрi мали
продовжувати Його роботу серед людей. Спаситель сказав: «Я
прославився в них Я бiльше не є у свiтi, а вони у свiтi, Я ж iду
до Тебе! Отче Святий, збережи їх у Твоє iм’я — тих, яких Ти
Менi дав, — щоб були одне... Та благаю не лише за них, а й за
тих, що повiрять у Мене через їхнє слово, щоб усi були одне...
Я в них, а Ти — в Менi, хай будуть досконалi в єдностi, аби
свiт пiзнав, що Ти Мене послав i полюбив їх, так як i Мене
полюбив».44

Говорячи, як Можновладець, Христос вiддає Свою вибрану
Церкву до рук Отця. Як великий Первосвященик, Вiн засту-
пається за Свiй народ .Як вiрний Пастир, Вiн збирає Свою
отару пiд тiнь Всемогутнього — до мiцного, надiйного схови-
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ща. Попереду — остання битва iз сатаною, i Христос вийшов
їй назустрiч.[654]

[655] 1Йоан.13:31
2Йоан.13:33
32Кор.4:18
4Йоан.14:1-7
4Йоан.14:1-7
4Йоан.14:1-7
4Йоан.14:1-7
5Йоан.14:8-10
6Йоан.14:11
7Йоан.14:12
7Йоан.14:12
8Йоан 16:24
9Йоан.14:13-14

10Йоан.14:15
111Йоан.3:22
12Йоан.14:16-18
13Йоан.14:21
14Об’явл.1:18
15Йоан.14:26
16Ефес.3:18-19
15Йоан.14:26
17Йоан.16:12-14
17Йоан.16:12-14
17Йоан.16:12-14
18Йоан.16:8
19Дiї 5:28
20Филп.2:13
21Йоан.14:27
22Псал.117
23Матв.26:31
24Йоан.6:70
25Марк.14:29-31
25Марк.14:29-31
26Матв.14:30
27Матв.26:32
28Йоан.15:1
29Йоан.5:30
30Йоан.15:5
31Йоан.15:4
32Йоан.15:1-2
33Йоан.15:6
32Йоан.15:1-2
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34Йоан.15:8
35Йоан.15:7
36Матв.4:4
37Йоан.15:12
38Йоан.13:34-35
38Йоан.13:34-35
39Йоан.15:18-21
40Iсаї 49:4,5,7-10
41Йоан.14:30; 16:11; 12:31
42Йоан.16:33
43Йоан.17:1-3
44Йоан.17:10-11,20,23



Роздiл 74. Гефсиманiя

(На пiдставi Євангелiя вiд Матвiя 26:36-56; Марка 14:32-50;
Луки 22:39-53; Йоана 18:1-12)

У супроводi учнiв Спаситель повiльно наближався до Ге-
фсиманського саду. Повний пасхальний мiсяць ясно свiтив на
безхмарному небi. Тиша оповила намети паломникiв.

Iсус, як завжди, охоче розмовляв з учнями, наставляючи їх,
але, наблизившись до Гефсиманiї, раптом замовк. Вiн не раз
навiдувався сюди для роздумiв i молитви, проте нiколи Його
серце не було настiльки сповнене смутку, як цiєї ночi остан-
нiх тяжких страждань. Протягом усього Свого земного життя
Вiн ходив у свiтлi Божої присутностi. Зустрiчаючи протидiю
людей, спонукуваних духом сатани, Вiн мiг сказати: «Той, Хто
послав Мене, є зi Мною; [Отець] не залишив Мене Самого,
бо Я завжди роблю те, що Йому до вподоби!».1 Але тепер
Йому здавалося, що Вiн був позбавлений свiтла пiдбадьорли-
вої Божественної присутностi. Зарахований до злочинцiв, Вiн
повинен був нести провину всього людського роду. На Того,
Хто не знав грiха, мали бути покладенi всi нашi беззаконня.
Для Нього грiх був настiльки жахливим, а тягар вини, який
Вiн мав нести, настiльки важким, що Вiн почав побоюватися,
щоб грiх не вiдлучив Його назавжди вiд любовi Отця. Знаю-
чи, яким страшним є гнiв Божий щодо грiха, Iсус вигукнув:
«Смертельним смутком охоплена душа Моя».2[656]

Наблизившись до саду, учнi помiтили змiну, що сталася з
Учителем. Досi вони нiколи не бачили Його таким сумним i
мовчазним. У мiру того, як Вiн наближався до саду, цей незви-
чайний смуток ставав усе глибшим, але учнi не наважувалися
запитати Його про причину. Вiн похитувався, i, здавалося, що
ось-ось упаде. Увiйшовши до саду, учнi почали квапливо шу-
кати Його звичне затишне мiсце, де б Господь мiг вiдпочити.
Кожний крок коштував Йому великих зусиль. Вiн голосно сто-
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гнав, немов пiд вагою жахливого тягаря. Двiчi учнi змушенi
були пiдтримувати Його, щоб Вiн не впав на землю.

Недалеко вiд входу до саду Iсус залишив учнiв, за винятком
трьох, i попросив, щоб вони молилися за себе i за Нього. З
Петром, Яковом i Йоаном Вiн попрямував до усамiтненого,
затишного мiсця в саду. Цi три учнi були найближчими друзями
Христа. Вони оглядали Його славу на горi Переоб раження,
бачили Мойсея та Iллю, котрi розмовляли з Ним, чули голос
iз неба. I тепер Христос бажав, щоб у тiй великiй боротьбi,
яка чекала на Нього, вони знову були поруч. Цi учнi не раз
пробували з Ним цiлi ночi в цьому затишному куточку саду.
Ранiше, провiвши деякий час у пильнуваннi й молитвi, вони
засинали неподалiк вiд свого Учителя, а на свiтанку Вiн будив
їх для нової працi. Але тепер Iсус бажав, щоб вони провели з
Ним нiч у молитвi. Разом з тим Господь не хотiв, щоб навiть
цi троє учнiв стали свiдками мук, через якi Вiн мав перейти.

«Залишайтеся тут, — сказав Вiн, — i пильнуйте!»2 Вiн вiдi-
йшов вiд них на невелику вiдстань, так щоб вони могли Його
бачити й чути, i знесилений упав на землю. Христос вiдчував,
що грiх роздiлив Його з Отцем. Ця прiрва була такою широкою,
темною i глибокою, що Його дух здригався. Вiн не мав права
використовувати Свою божественну силу, щоб звiльнитися вiд
мук. Як людина, Вiн мусив терпiти наслiдки грiха людей i
вiдчути Божий гнiв проти беззаконня.

Тепер перед Христом було випробування, вiдмiнне вiд усiх
попереднiх. Його страждання найкраще можуть бути описанi
словами пророка: «Ой мечу, встань проти Мого пастиря, та
проти мужа, Мого спiльника, каже Господь Саваот!».3 Хри-
стос страждав вiд Божественного правосудця замiсть i заради [657]
грiшного людства. Вiн розумiв, що значить це правосуддя. До-
тепер Вiн був Заступником за iнших, тепер же Сам прагнув
мати заступника.

Коли Христос вiдчув, що Його зв’язок з Отцем розiрваний,
Вiн почав побоюватися, що Його людське єство не витримає
наступної боротьби iз силами темряви. У пустелi спокушення
теж вирiшувалася доля людського роду. Тодi Христос вийшов
Переможцем. Тепер же спокусник прийшов для свого остан-
нього страшного бою, до якого готувався протягом трьох рокiв
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Христового служiння. Для нього ця мить означала усе. Якщо
вiн тепер програє, то його надiя на володiння свiтом розвi-
ється, царства свiту врештi-решт належатимуть Христовi, а
вiн — сатана — буде скинутий i вигнаний геть. Але якби йо-
му вдалося перемогти Христа, тодi Земля перетворилась би
на царство сатани, а людський рiд назавжди опинився у його
владi. Передбачаючи можливi наслiдки цiєї боротьби, Iсус був
сповнений страху, Його лякала думка про розлуку з Богом. Са-
тана нашiптував коли Вiн стане Поручителем за грiшний свiт,
це роздiлення буде вiчним, Вiн буде зарахований до царства
сатани i вже нiколи не зможе з’єднатися з Богом.

I чого Вiн досягне цiєю жертвою? Адже люди безнадiйно
грiшнi та невдячнi, — нашiптував Iсусовi сатана. Гордий, заро-
зумiлий народ вiдкинув Тебе. Вони намагаються знищити Тебе
— Пiдставу, Джерело i Печатку обiтниць, даних їм як вибраному
народовi. Один iз Твоїх учнiв, який чув Твої настанови i науку
i був найактивнiшим у дiяльностi Церкви, зрадить Тебе. Iнший
— найвiрнiший Твiй послiдовник — зречеться Тебе. Усi Тебе
залишать Христос здригався вiд таких нашiптувань. Думка про
те, що тi, кого Вiн вирiшив спасти, кого так сильно любив,
з’єднаються у змовi з сатаною, пронизувала болем Його серце.
Боротьба була запеклою, її напруженiсть пiдсилювалася виною
Його народу, Його обвинувачiв i зрадника, виною усього свiту,
котрий знемагав у беззаконнi. Людськi грiхи лежали на Ньому
важким тягарем, а усвiдомлення Божого гнiву гнiтило Його.

Погляньте на Христа, Котрий роздумує над цiною, яку
потрiбно заплатити за людську душу. В муках Вiн припадає до
холодної землi, нiби бажаючи зменшити прiрву, що роздiлила[658]
Його з Отцем. Холодна нiчна роса вкрила Його розпростерте
тiло, але Вiн не вiдчуває цього. З Його блiдих уст виривається
гiркий зойк: «Отче Мiй, якщо можливо, хай Мене обмине ця
чаша». Але навiть у цьому становищi Вiн додає: «Проте, не як
Я хочу, а як Ти».4

Людське серце вельми потребує спiвчуття пiд час стра-
ждань. Цю потребу до глибини душi вiдчував i Христос. У
час найважчої душевної муки Вiн прийшов до Своїх учнiв з
палким бажанням почути кiлька слiв утiхи вiд тих, кого Сам
так часто благословляв, потiшав i захищав у горi й нещастi.
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Той, Хто завжди знаходив для них слова спiвчуття, тепер Сам
переживав надлюдськi страждання i дуже хотiв бачити, що
вони моляться за Нього i за себе. Яким же лиховiсним здавався
грiх! Якою жахливою була спокуса залишити людський рiд
пожинати наслiдки своєї вини, тодi як Вiн мiг би стояти невин-
ним перед Богом. Усвiдомлення того, що Його учнi розумiють
i цiнують це, пiдкрiпило б Його сили.

Пiднявшись, Iсус iз останнiх сил пiшов до того мiсця, де
залишив Своїх супутникiв. Але «знайшов їх сплячими».5 Якби
Вiн знайшов їх у молитвi, то це принесло б Йому полегшення.
Якби учнi шукали порятунку в Бога, щоб сили сатани не пере-
могли їх, то Вiн був би потiшений їхньою непохитною вiрою.
Але вони не звернули уваги на неодноразовi застереження:
«Пильнуйте та молiться». Спочатку учнi стривожились, поба-
чивши, що їхнiй Учитель, завжди такий спокiйний i повний
гiдностi, тепер змагається з незрозумiлим для них смутком.
Слухаючи важкий стогiн Страждальця, учнi молилися. Вони
зовсiм не мали намiру залишити свого Господа, але впали в
якесь зацiпенiння, котрого могли б позбутися, продовжуючи
молитися до Бога. Вони не усвiдомлювали потреби пильнувати
й молитися, щоб таким чином протистати спокусi.

Перш нiж рушити до Гефсиманського саду, Iсус сказав
учням: «Усi ви через Мене спокуситеся ночi цiєї».6 Але вони
настiйно запевняли Його, що пiдуть з Ним до в’язницi i навiть
на смерть. А нещасний, самовпевнений Петро додав: «Хоч i всi
спокусяться, — але не я!».6 Учнi були впевненi в собi. Вони не
покладалися на всемогутнього Помiчника, як радив їм Христос. [659]
I саме тодi, коли Спаситель мав найбiльшу потребу в їхньому
спiвчуттi та молитвах, усi вони, у тому чистi й Петро, поснули.

Заснув i Йоан, улюблений учень, голова якого нещодавно
спочивала на грудях Iсуса. Здавалося б, любов Йоана до свого
Вчителя мала б спонукати його пильнувати. Щирi молитви
Йоана могли б з’єднатися з молитвами улюбленого Вчителя пiд
час Його найбiльшого горя. Часто Спаситель цiлими ночами
молився за Своїх учнiв, щоб не похитнулася їхня вiра. Якби
тепер Iсус повторив питання, з яким Вiн колись звернувся до
Якова та Йоана: «Чи можете пити чашу, яку Я маю пити? [Або
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хреститися хрещенням, яким Я хрещуся?]»7, вони навряд чи
наважилися б вiдповiсти: «Можемо».

I ось, почувши голос Iсуса, учнi прокинулися, та ледве
впiзнали Його — настiльки страждання спотворили обличчя
Спасителя. Звертаючись до Петра, Iсус промовив: «Симоне, ти
спиш? Чи не мiг ти попильнувати однiєї години? Пильнуйте
й молiться, щоб не потрапити в спокусу, бо дух бадьорий, а
тiло немiчне!»8 Слабкiсть учнiв збудила спiвчуття Iсуса. Вiн
переживав, що вони не зможуть витримати таке випробування,
як зрада Юди та Його смерть. Вiн не докоряв їм, але сказав:
«Пильнуйте й молiться, щоб не потрапити в спокусу». Навiть
у Своїх великих муках Вiн намагався знайти виправдання
для їхньої немочi. «Дух бадьорий, а тiло немiчне», — сказав
Христос.

Ослаблений i виснажений жорстокими муками, Син Божий
повiльно пiшов на те мiсце, де проходила Його боротьба. Те-
пер Його страждання стали набагато сильнiшими. «Пiт Його
став як краплини кровi, що капали на землю».9 Кипариси i
пальми були нiмими свiдками Його смертельних мук. З їхнiх
гiлок i листя на змучене тiло Спасителя важкими краплями
спадала роса; природа немовби оплакувала свого Творця, Який
на самотi боровся iз силами темряви.

Ще зовсiм недавно Iсус, нiби могутнiй кедр, протистояв на-
тисковi опозицiї, яка спрямувала проти Нього всю свою лють.
Упертi жорстокi люди, сповненi злоби i лукавства, даремно на-
магалися збентежити i перемогти Його. У Своїй божественнiй
величi Вiн стояв як Божий Син. Але тепер Iсус був подiбний[660]
до очерету, що зiгнувся пiд натиском несамовитої бурi. Його
служiння, кожна мить якого була позначена перемогою над
силами темряви, наближалося до свого заверення. Уже про-
славлений Богом, Вiн заявляв про Свою єднiсть з Ним. Його
голос впевнено звучав у пiснях хвали. Вiн з нiжнiстю пiдбадьо-
рював Своїх учнiв. Але тепер настав час сил темряви. У Його
голосi, що порушував нiчну тишу, не було жодної урочистостi;
вiн був сповнений страждань i болю. Крiзь сон учнi почули
слова Спасителя: «Отче Мiй, якщо ця чаша не може обминути,
щоб Я не пив її, нехай буде Твоя воля».10
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Першим бажанням учнiв було пiдiйти до Нього, але Вiн
просив їх залишатися на мiсцi, пильнувати i молитися. Коли
Iсус вдруге прийшов до них, вони знову спали. Вiн прагнув
дружнього спiлкування, бажав почути вiд них хоч кiлька слiв,
якi принесли б полегшення i розвiяли темряву, яка майже здо-
лала Його. Але їхнi очi зважнiли вiд сну, «та й не мали що
вiдповiсти».11 Вони вiдчули Його присутнiсть i прокинулися,
але, побачивши на Його обличчi слiди кривавого поту, злякали-
ся. Учнi не могли зрозумiти Його душевних страждань: «Так
був змiнений образ Його, нiби не був людиною, а вигляд Його,
нiби не був Сином Людським!».12

Iсус знову попрямував до самотнього мiсця й упав на зем-
лю, охоплений жахом i темрявою. Людська природа Божого
Сина тремтiла в цю годину випробування. Тепер Вiн молив-
ся не за Своїх учнiв, щоб вони не втратили вiри, а за Свою
спокушувану i багатостраждальну душу. Цiєї жахливої митi
вирiшувалась доля свiту. Доля усього людства перебувала на
хитких терезах. Христос ще мiг вiдмовитися пити чашу, при-
значену грiшнiй людинi. Ще не було надто пiзно. Iсус мiг би
витерти кривавий пiт зi Свого чола i залишити людей гинути
в грiхах. Вiн мiг сказати: хай грiшник буде покараний за свiй
грiх, а Я пiду до Свого Отця. Тож чи вип’є Син Божий гiрку
чашу приниження i мук? Чи терпiтиме Невинний наслiдки
прокляття грiха, щоб спасти винуватих? Знову з тремтячих
блiдих уст Iсуса зiрвалися слова: «Отче Мiй, якщо ця чаша не
може обминути, щоб Я не пив її, нехай буде Твоя воля».10 [661]

Тричi Iсус виголошував цю молитву. Тричi Його людська
природа здригалася вiд думки про останню Жертву. Тiєї митi
перед Спасителем свiту постала iсторiя людського роду. Вiн ба-
чить якщо порушники Закону будуть залишенi напризволяще,
вони загинуть. Вiн вiдчуває всю безпораднiсть людини i силу
грiха. Горе i сльози приреченого свiту постали перед Ним. Iсус
бачить долю, яка загрожує свiтовi, i приймає рiшення врятувати
людину, чого б це Йому не коштувало. Вiн згiдний прийняти
хрещення кров’ю, аби мiльйони приречених на загибель людей
могли отримати вiчне життя. Вiн залишив небеснi оселi, де
панують чистота, радiсть, слава, задля спасiння однiєї загу-
бленої вiвцi — свiту, який упав через порушення Закону. I Вiн
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не вiдступиться вiд Своєї мети. Вiн стане викупною Жертвою
за людський рiд, котрий добровiльно обрав грiх. Тепер Його
молитва — це молитва послуху:«Отче Мiй, якщо ця чаша не
може обминути, щоб Я не пив її, нехай буде Твоя воля».10

Прийнявши таке рiшення, Iсус упав на землю, неначе мер-
твий. Де ж були в цю мить Його учнi, якi повиннi були нiжно
пiдкласти свої руки пiд голову знесиленого Вчителя та витерти
Його чоло, спотворене бiльше, нiж будь-якого сина людського?
Спаситель Сам «топтав чавило», i нiкого з людей не було з
Ним.

Але Бог страждав разом зi Своїм Сином. Ангели спостерi-
гали за смертельними муками Спасителя. Вони бачили свого
Господа, оточеного легiонами демонiв — тремтячого, пригнiче-
ного таємничим страхом. На небi запанувала тиша. Не звучала
жодна арфа. Якби смертнi люди могли побачити приголом-
шених ангелiв, котрi в нiмiй скорботi спостерiгали за тим, як
Отець забирає Свої променi свiтла, любовi й слави вiд улю-
бленого Сина, тодi й вони могли б нарештi зрозумiти, яким
огидним у Його очах є грiх.

Безгрiшнi свiти i небесне воїнство напружено спостерiгали,
як боротьба наближалася до завершення. Сатана i його прибi-
чники, легiони ангелiв-вiдступникiв дуже уважно стежили за
цiєю вирiшальною хвилиною в справi викуплення Сили добра
i зла чекали, яку вiдповiдь отримає Христос на Свою триразо-
ву молитву Ангели прагнули полегшити муки божественного[662]
Страждальця, але це було неможливо. Божому Синовi не можна
було вiдступати. Але в ту жахливу мить, коли вирiшувалося
все i таємнича чаша тремтiла в руцi Страждальця, вiдкрилися
небеса i серед густої темряви засяяло свiтло. Могутнiй ангел,
який перебуває в присутностi Бога i займає положення, яке
втратив сатана, став поруч iз Христом. Ангел не прийшов узяти
чашу з рук Христа, але змiцнити Його в рiшеннi випити її, а
також запевнити Його в любовi Отця. Ангел прийшов, щоб
надихнути силою Сина Божого й Людського. Вiн спрямував
погляд Iсуса у вiдкрите небо, нагадуючи Йому про душi, якi
будуть спасеннi завдяки Його стражданням. Ангел запевнив,
що Його Отець набагато могутнiший за сатану, що смерть
Спасителя спричинить поразку сатани, а царство цього свiту
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буде дане святим Всевиш- нього. Вiн говорив, що Христос iз
задоволенням дивитиметься на подвиг Своєї душi, тому що
безлiч людей будуть навiки спасеннi.

Муки Христа продовжувалися, але пригнiчення i збенте-
женiсть минули. I хоч буря не вщухла, Той, над Ким вона
лютувала, змiцнився, щоб протистояти її натисковi. Спаситель
вийшов з неї спокiйний i врiвноважений. Небесний мир вiд-
ображався на Його закривавленому обличчi. Вiн витерпiв те,
чого не змогла б витримати жодна людина, бо зазнав смертель-
них страждань за кожну людину.

Сплячi учнi враз прокинулися вiд свiтла, котре огорнуло
Спасителя. Вони побачили ангела, що нахилився над розпро-
стертим на землi Господом. Вiн поклав голову Спасителя на
свої груди, указуючи рукою на Небеса. Учнi почули голос,
подiбний до найсолодшої музики, що промовляв слова розради
й надiї. Вони пригадали подiї на горi Переображення, а також
славу, що огортала Iсуса в храмi, та Божий голос, котрий про-
мовляв iз хмари. Тепер ця слава виявилася знову, i вони вже не
боялися за свого Вчителя. Вiн перебував пiд Божою опiкою, i
могутнiй ангел оберiгав Його. I знову стомлених учнiв охопило
якесь дивне зацiпенiння. Iсус знову застав їх сплячими.

Дивлячись на них зi смутком, Спаситель сказав: «Ви все ще
спите й вiдпочиваєте? Ось наблизилася година, i Син Людський
видається в руки грiшникiв».13 [663]

Не встиг Вiн промовити цi слова, як почувся гомiн юрби,
що шукала Його. Iсус сказав: «Встаньте, ходiмо, бо наблизився
Мiй зрадник!»13

Коли Iсус вийшов назустрiч Своєму зрадниковi, на Його
обличчi не залишилося й слiду нещодавнiх страждань. Ставши
попереду Своїх учнiв, Вiн запитав: «Кого шукаєте?» «Iсуса
Назарянина», — вiдповiв натовп. Iсус сказав: «Це Я».14 Коли
Вiн промовляв цi слова, ангел, котрий нещодавно служив Iсу-
совi, став мiж Ним i юрбою. Небесне свiтло у виглядi сяючого
голуба зiйшло на Спасителя. У сяйвi цiєї Божественної слави
розбiйницька юрба не могла встояти й митi. Усi вiдсахнулися.
Священики, старiйшини, воїни i навiть Юда, наче мертвi, упали
на землю.
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Але ангел вiдiйшов, i свiтло зникло. Iсус мав змогу врятува-
тися, але залишався спокiйним i врiвноваженим. Прославлений,
Вiн стояв серед жорстокої юрби, безпорадно розпростертої бiля
Його нiг. Учнi спостерiгали цю сцену, занiмiвши вiд страху й
подиву.

Але за мить усе змiнилося. Натовп пiдвiвся. Римськi воїни,
священики та Юда оточили Iсуса. Здавалося, їм було соромно
за свою недавню слабкiсть; вони побоювалися, щоб Iсус не
вислизнув з їхнiх рук. I знову Спаситель запитав: «Кого ви
шукаєте?» Вони отримали свiдчення того, що перед ними —
Син Божий, але не хотiли прийняти цей доказ. На запитання:
«Кого ви шукаєте?» знову вiдповiли: «Iсуса Назарянина». Тодi
Спаситель промовив: «Я ж сказав вам, що це Я. Тож якщо Мене
шукаєте, то вiдпустiть цих, нехай iдуть»,15 — i Вiн показав на
учнiв. Iсус знав, якою слабкою була їхня вiра, а тому намагався
захистити їх вiд спокуси i випробування. Заради них Вiн був
готовий пожертвувати Собою.

Юда, зрадник, не забув тiєї ролi, яку мав виконати. Коли
натовп увiйшов до саду, вiн iшов попереду, а за ним — первосвя-
щеник. Переслiдувачам Iсуса Юда дав знак: «Кого я поцiлую,
то Вiн. Схопiть Його!». Зрадник удавав, буцiмто не має нiчого
спiльного з ними. Наблизившись до Iсуса, вiн узяв Його за
руку як близький приятель. I зi словами «Радiй, Учителю!»
Юда поцiлував Його кiлька разiв, роблячи вигляд, що спiвчуває
Йому в цiй небезпецi.[664]

Iсус запитав Юду: «Друже, для чого ти прийшов?»16 Голос
Спасителя тремтiв вiд хвилювання, коли Вiн додав: «Юдо, то
ти поцiлунком видаєш Сина Людського?»17 Це звернення мало
б пробудити сумлiння зрадника i зворушити його закам’янiле
серце, але честь, вiрнiсть i людська гiднiсть залишили його.
Вiн тримався впевнено i зухвало, не виявляючи жодного бажа-
ння розкаятися. Зрадник вiддав себе сатанi i вже не мав сили
опиратися йому. Iсус не ухилився вiд поцiлунку зрадника.

Коли Юрба побачила, що Юда доторкнувся до Того, Хто
щойно був прославлений перед ними, то посмiливiшали. Тодi
Iсуса схопили i зв’язали Йому руки — цi дорогi руки, якi завжди
чинили лише добро.
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Учнi думали, що Господь не дозволить, аби Його схопили.
Адже та сила, котра примусила натовп упасти на землю, здатна
була не дозволити їй пiднятися, а в той час Iсус зi Своїми учня-
ми могли б урятуватися. Вони були розчарованi й обуренi, коли
побачили, що руки Того, Кого вони любили, зв’язанi мотузкою.
Розгнiваний Петро вихопив меча i спробував обороняти свого
Господа. Але встиг лише вiдтяти вухо слузi первосвященика.
Коли Iсус побачив це, Вiн звiльнив Свої руки, хоча римськi
воїни мiцно тримали Його, i сказав: «Облиште, уже досить».18

Вiн доторкнувся до пораненого вуха — i воно вiдразу стало
здоровим. Потiм сказав Петровi: «Поверни свого меча на його
мiсце, бо всi, що беруть меч, вiд меча загинуть. Чи ти думаєш,
що Я не можу вблагати Мого Отця, аби Вiн дав Менi понад
дванадцять легiонiв ангелiв»?19 (по легiону замiсть кожного
з Його учнiв). Але ж чому, думали учнi, Вiн не врятує Себе
i нас? Вiдповiдаючи на їхнi невисловленi думки, Спаситель
додав: «Як же тодi збудуться Писання, що так має статися?»,19

«Невже Менi не пити чашi, яку дав Менi Отець?»20

Бундючна зарозумiлiсть юдейських начальникiв не завадила
їм взяти участь у переслiдуваннi Iсуса. Його арешт був надто
важливою справою, аби її можна було доручити пiдлеглим, то-
му пiдступнi священики i старiйшини разом зi сторожею храму
й iншою голотою рушили слiдом за Юдою до Гефсиманського
саду. I в якому ж товариствi опинилися цi високопоставленi [665]
сановники: серед збудженого натовпу, озброєного нiби для
полювання на дикого звiра!

Обернувшись до священикiв i старiйшин, Христос звернув
на них Свiй проникливий погляд. Вони нiколи не забудуть
Його слiв, гострих, як стрiли Всевишнього. Iсус з гiднiстю
сказав: «Наче проти розбiйника вийшли ви з мечами i киями.
Кожного дня, коли Я був з вами в храмi, ви не пiдняли рук на
Мене. Але це ваш час i влада темряви».21

Коли учнi побачили, що Iсус дозволив схопити Себе i зв’я-
зати, їх охопив жах. Вони були обуренi, що разом з Ним мусять
терпiти таке приниження. Цi найближчi друзi не могли зро-
зумiти Його поведiнки i докоряли Йому за покiрнiсть юрбi.
Обурений переляканий Петро запропонував учням рятуватися.
«I залишивши Його, всi учнi втекли».22 Але Христос перед-
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бачив цю втечу: «Ось, надходить година, i [вже] настала, що
розбiжитеся кожний у свiй бiк, а Мене Самого залишите. Та Я
не Сам, бо зi Мною Отець».23[666]

1Йоан.8:29
2Матв.26:38
2Матв.26:38
3Зах.13:7
4Матв.26:39
5Матв.26:40-41
6Марк.14:27,29
6Марк.14:27,29
7Матв.20:22
8Марк.14:37-38
9Луки 22:44

10Матв.26:42
11Марк.14:40
12Iсаї 52:14
10Матв.26:42
10Матв.26:42
13Марк.14:41-42
13Марк.14:41-42
14Йоан.18:4-5
15Йоан.18:7-8
16Матв.26:48-50
17Луки 22:48
18Луки 22:51
19Матв.26:52-54
19Матв.26:52-54
20Йоан.18:11
21Луки 22:52-53
22Матв.26:56
23Йоан.16:32



Роздiл 75. Перед Анною i судом Каяфи

(На пiдставi Євангелiй вiд Матвiя 26:57-75; 27:1; Марка
14:53-72; 15:1; Луки 22:54-71; Йоана 18:13-27)

З великим поспiхом Iсуса повели через потiк Кедрон, повз
сади й оливковi гаї, тихими вулицями мiста, яке спало. Було
за пiвнiч, i вигуки галасливої юрби, яка йшла за Iсусом, по-
рушували нiчну тишу. Спаситель був зв’язаний. Вiн iшов в
оточеннi охорони; кожний крок був вельми болiсним для Нього.
Переслiдувачi Iсуса з нетерпiнням i поспiхом повели Його до
палацу Анни, колишнього первосвященика.

Анна був головою священицького роду. Шануючи його вiк,
народ ставився до нього як до первосвященика. До нього прихо-
дили за порадою, приймаючи її за голос Божий. Анна першим
повинен був побачити Iсуса — в’язня священикiв. При допитi
арештованого вiн повинен був стежити, щоб менш досвiдчений
Каяфа не зазнав поразки в тому, чого бажали досягти переслi-
дувачi. Необхiдно було використати всю хитрiсть, лукавство i
пiдступнiсть Анни, щоб за будь-яку цiну домогтися осудження
Христа.

Формально Христа мав судити синедрiон, але попереднє
слiдство було проведене Анною. За часiв римського правлiн-
ня синедрiон не мав права виконувати смертнi вироки. Вони
могли лише вчинити допит в’язня i винести вирок, який за-
тверджувався римською владою. Ось чому проти Христа треба [667]
було сфабрикувати таке звинувачення, яке могло б бути по тра-
ктоване римським законом як злочин. Бiльше того, необхiдно
було знайти таке звинувачення, котре виглядало б достатньо
серйозним i в очах юдеїв. Адже серед священикiв та керiвни-
кiв Iзраїлю було чимало переконаних ученням Христа, i лише
страх перед вiдлученням вiд Церкви перешкоджав їм визнати
Його. Священики добре пам’ятали запитання Никодима: «Чи
судить наш Закон заздалегiдь людину, не вислухавши спочатку

655



656 Христос — надiя свiту

її i не дiзнавшись, що вона робить?»1 Це запитання примусило
їх тодi закрити нараду синедрiону i на деякий час вiдкласти
виконання їхнiх планiв. Цього разу Йо- сифа з Аримафеї i
Никодима не запросили, але були й iншi, хто мiг наважитися
захищати справедливiсть. Суд необхiдно було вести так, щоб
об’єднати всiх членiв синедрiону проти Христа. Священики
заздалегiдь приготували два звинувачення. Якщо Iсуса звину-
ватити в богозневазi, тодi Вiн буде засуджений юдеями. А якщо
Христос буде визнаний винним у пiдбурюваннi до заколоту, то
Його засудять i римляни. Анна передусiм силкувався довести
вину Христа перед римською владою. Вiн розпитував Iсуса про
Його учнiв та вчення, сподiваючись, що Христос скаже щось
таке, що дасть змогу пiдготувати проти Нього оскарження.
Вiн намагався витягти в Iсуса такi твердження, на основi яких
можна було б звинуватити Його в намаганнях створити таємну
спiлку, заснувати нове царство. Тодi священики зможуть видати
Його до рук римлян як заколотника i ватажка повстання.

Христос читав намiри священикiв як вiдкриту книгу. Нiби
вгадуючи думки допитувача, Iсус спростував звинувачення в
тому, що мiж Ним та Його послiдовниками була таємна змова
i що вони потай збиралися i пiд покровом ночi складали свої
плани. Вiн нiколи не приховував Своїх намiрiв i Свого вчення.
«Я говорив свiтовi вiдкрито — вiдповiв Iсус, — Я завжди навчав
у синагогах i в храмi, де сходяться всi юдеї, i таємно не говорив
нiчого».2

Спаситель протиставив Свiй спосiб дiй поведiнцi Своїх
обвинувачiв. Вони мiсяцями полювали за Iсусом, намагаю-
чись упiймати Його в пастку i привести на таємний суд, щоб
отримати через фальшиве свiдчення те, чого не могли досягти[668]
чесним шляхом. Тепер вони здiйснили свiй намiр. Опiвночi
пiдбурена ними юрба кинулася на пошуки Iсуса, а схопивши,
почала ображати i глумитися над Ним, — i все це до суду i
звинувачення. Так дiяли вони, але не Вiн. Своїми дiями вони
порушували закон. Навiть за їхнiми законами будь-яка людина
вважалася невинною, доки не була доведена її вина. Отже,
священики були осудженi власним законом.

Обернувшись до допитувача, Iсус сказав: «Чому ти Мене
питаєш?»2 Хiба священики i старiйшини не посилали шпигунiв
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стежити за кожним Його рухом i доповiдати про кожне Його
слово? Хiба їхнi шпигуни не були присутнi на кожному зiбран-
нi i не доносили священикам усе, що Вiн говорив i робив?
«Запитай тих, якi слухали, що Я говорив їм. Вони знають, що
Я говорив».2

Така рiшуча вiдповiдь змусила Анну замовкнути. Побо-
юючись, що Христос може сказати щось про його особистi
справи, котрi вiн уважав за краще тримати в таємницi, Анна
цього разу не став бiльше нiчого говорити. Коли один iз його
прислужникiв побачив, що Анна змушений був замовкнути,
вiн розгнiвався i «ударив Iсуса в обличчя, промовивши: Оце
так Ти вiдповiдаєш первосвящениковi?»2

Христос спокiйно вiдповiв: «Якщо Я зле сказав, то доведи,
що зле; якщо ж добре, то чому Мене б’єш?»2 Вiн не спалахнув
i не став погрожувати Своїм кривдникам. Така спокiйна вiд-
повiдь випливала з глибини безгрiшного, терплячого, нiжного
серця, котре нiколи не вiдповiсть грубiстю на грубiсть.

Христос особливо страждав вiд образ i знущання. Тi, ко-
трих Вiн створив i заради кого приносив безмежну жертву,
вiдплачували Йому такою зневагою. Його страждання були
настiльки великими, наскiльки великою була Його особиста
святiсть i ненависть до грiха. Те, що над Iсусом знущалися
люди, якi втратили всяку людську подобу, було Його безпе-
рервною жертвою. Перебувати в оточеннi керованих сатаною
людських iстот було для Спасителя огидним. Вiн знав, що
Своєю божественною силою може в одну мить перетворити на
порох жорстоких мучителiв, i це робило Його страждання ще
нестерпнiшими. [669]

Юдеї чекали на Месiю, Котрий з’явився б у всьому блиску
земної величi i слави. Вони сподiвалися, що єдиним своїм
наказом Вiн змiнить хiд людських думок i примусить усiх
визнати Його владу. Вони гадали, що саме таким чином Вiн
утвердить Своє становище i задовольнить їхнi честолюбнi
сподiвання. Тому, коли з Христом почали поводитися настiльки
зневажливо, у Нього з’явилася сильна спокуса виявити Свою
божественну силу. Власне, одним поглядом Вiн мiг примусити
Своїх переслiдувачiв визнати Його Господом над царями i
правителями, священиками i храмом. У таких обставинах Йому
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було вельми важко зберiгати Свою єднiсть з людством, як Вiн
Сам це обрав.

Небеснi ангели були свiдками кожного вчинку, спрямова-
ного проти їхнього улюбленого Володаря. Вони палко бажали
звiльнити Христа. Пiдлеглi Боговi ангели всесильнi. Одного ра-
зу за наказом Христа вони знищили за одну нiч сто вiсiмдесят
п’ять тисяч воїнiв ассирiйської армiї. Тепер же, спостерiгаючи
за ганебним судилищем над Христом, обуренi ангели могли б
знищити без особливих зусиль усiх Божих ворогiв. Але вони
не мали такого наказу. Той, Хто мiг знищити Своїх ворогiв,
терпiв їхню жорстокiсть. Його любов до Отця, дана при засну-
ваннi свiту обiтниця понести грiхи свiту допомогли Йому без
жодних нарiкань зносити брутальнiсть тих, кого Вiн прийшов
спасти. У людському тiлi Вiн повинен був терпiти всi глузуван-
ня й образи людей. Єдина надiя людства полягала в покiрностi
Христа усьому, на що тiльки були здатнi людськi руки i серця.

Христос не сказав нiчого, що могло б дати Його обвинува-
чам привiд до Його осудження. Однак, на знак того, що Вiн
засуджений, Його зв’язали. Все ж задля годиться треба було до-
тримуватися хоча б форми правосуддя. Правителi намагалися
прискорити суд. Вони знали, якою повагою користувався Iсус у
народi, i тому потерпали, що коли розiйдеться чутка про Його
арешт, народ захоче звiльнити Його. Крiм того, якщо вирок
не буде виконаний у день суду, тодi у зв’язку зi святом Пасхи
його доведеться вiдкласти на тиждень. А це перекреслило б
усi плани священикiв. Щоб домогтися осудження Iсуса, їм бу-
ла необхiдна пiдтримка розлюченого натовпу, бiльшiсть якого[670]
становила голота з Єрусалима. Якщо суд доведеться вiдкласти
ще на тиждень, то збудження юрби вщухне i ситуацiя може
повнiстю змiнитися. Тодi бiльша частина народу стане на бiк
Христа i багато хто прийде свiдчити на Його користь, розповiд-
аючи про Його великi дiла. Це викликало б народне обурення
проти синедрiону, їхнє судочинство було б оскаржене, а Iсус
був би звiльнений, щоб i надалi приймати пошану вiд народу.
Тому священики i правителi Iзраїлю вирiшили: перш нiж їхнi
плани стануть вiдомими, видати Iсуса до рук римлян.

Але насамперед треба було знайти обвинувачення. Дотепер
їм це не вдавалося. Анна звелiв вiдвести Христа до Каяфи,
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котрий належав до партiї саддукеїв. Деякi з них стали тепер
найзапеклiшими ворогами Iсуса. Та й сам Каяфа, хоча йому
бракувало сили i твердостi, був таким же безсердечним i без-
принципним, як i Анна. Вiн вирiшив зробити все, щоб знищити
Iсуса.

Це було на свiтанку, але ще не розвиднiлося. При свiтлi смо-
лоскипiв i лiхтарiв озброєна юрба зi своїм В’язнем вирушила
до палацу первосвященика. Поки збиралися члени синедрiону,
Анна i Каяфа ще раз допитали Iсуса, але успiху не досягли.

Коли рада синедрiону зiбралася в залi суду, Каяфа зайняв
своє мiсце голови. Поруч сидiли судцi, а також зацiкавленi
в цьому процесi. Римськi воїни розташувалися на помостi,
нижче трону первосвященика. Бiля його пiднiжжя стояв Iсус.
Погляди усiх були спрямованi на Нього. Панувало загальне
напруження. Серед усiх присутнiх лише Iсус був спокiйним i
врiвноваженим. Здавалося, Вiн перебуває в атмосферi святостi.

Каяфа дивився на Iсуса як на свого суперника. Народ пра-
гнув слухати Спасителя i був готовий прийняти Його вчення,
що й збудило гiрку заздрiсть у первосвященика. Однак, див-
лячись тепер на В’язня, вiн захоплювався Його благородною,
сповненою гiдностi поведiнкою. Каяфа подумав, що цей Чо-
ловiк, дiйсно, спорiднений з Богом. Та наступної митi вiн з
огидою вiдiгнав таку думку. I вiдразу ж його голос зазвучав
глузливо i зарозумiло, вимагаючи, щоб Iсус учинив перед ними
одне зi Своїх чудес. Але Спаситель нiби й не чув цих слiв.
Народ мав можливiсть порiвняти збуджену злостиву поведiнку [671]
Анни та Каяфи зi спокiйною, сповненою величi поведiнкою
Iсуса. Навiть у думках жорстокого натовпу постало питання:
невже цей Богоподiбний Чоловiк буде засуджений як злочи-
нець?

Вiдчуваючи змiну настрою присутнiх, Каяфа квапив суд.
Вороги Iсуса були дуже занепокоєнi. Вони прагнули Його осу-
дження, але не знали, як цього домогтися. Членами синедрiону
були як фарисеї, так i саддукеї. Вони люто ненавидiли однi
одних i ворогували мiж собою. Щоб уникнути суперечок, во-
ни намагалися не торкатися деяких спiрних питань. Христос
кiлькома Своїми словами мiг пiдбурити одних проти iнших i
таким чином вiдвернути вiд Себе їхнiй гнiв. Каяфа це знав i
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намагався уникнути чвар. Було досить свiдкiв, якi могли дове-
сти, що Христос викривав священикiв i книжникiв, називаючи
їх лицемiрами i вбивцями, але таке свiдчення було нiчого не
варте. Адже саддукеї у своїх гострих суперечках iз фарисеями
вживали такi ж самi висловлювання. До того ж, подiбнi свiдче-
ння не мали б жодної ваги в очах римлян, котрi вiдчували не
меншу огиду до пихатих фарисеїв. Було чимало свiдчень, що
Iсус не поважав традицiй юдеїв i зневажливо вiдгукувався про
їхнi постанови. Щодо традицiй, то мiж фарисеями i саддукея-
ми було досить рiзке розходження в поглядах, але для римлян
таке звинувачення знову ж таки не мало жодного значення.
Вороги Христа також не насмiлювалися звинувачувати Його
в порушеннi суботи, оскiльки розгляд цього питання виявив
би суть Його дiяльностi. Якщо висвiтлювати чудеса зцiлення
Iсуса, тодi намiр священикiв тим бiльше зазнав би поразки.

Пiдкупленi фальшивi свiдки звинувачували Iсуса в пiдбу-
рюваннi до повстання та спробi встановити Своє царство, але
їхнi свiдчення були непереконливими i суперечливими. При
ретельнiшому розглядi справи вони змiнювали свої свiдчення.

На початку Свого служiння Христос сказав: «Зруйнуйте
цей храм, — i за три днi Я пiднiму його». Так образною проро-
чою мовою Вiн провiщав Свою смерть i воскресiння. «...Вiн
же говорив про храм Свого тiла».3 Цi слова юдеї сприймали
в буквальному значеннi, нiби йшлося про зруйнування Єру-
салимського храму. З усього сказаного Христом, за винятком[672]
цих слiв, священики не змогли нiчого знайти, аби використати
проти Нього. Всiляко перекручуючи саме цi слова, вони спо-
дiвалися на успiх. Римляни також брали участь у вiдбудовi й
оздобленнi храму, вельми пишалися ним, i будь-яка зневага до
цiєї будови могла б викликати їхнє обурення. У цьому питаннi
римляни, юдеї, фарисеї i саддукеї були єдинi, тому що всi вони
шанували храм. Тодi прикликали двох свiдкiв, свiдчення яких
не були такими суперечливими, як попереднiх. Один iз них,
пiдкуплений для оскарження Iсуса, заявив: «Вiн говорив: Я
можу зруйнувати Божий храм i за три днi вiдбудувати».4 Отже,
вiн перекрутив слова Христа. Якби свiдок передав цi слова
точно так, як їх сказав Iсус, то вони не викликали б осудження
синедрiону. Коли б Iсус був звичайною людиною, як твердили
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юдеї, то подiбна заява вважалася б нерозумною i хвалькуватою,
але аж нiяк не розцiнювалась би як богозневага. Навiть у тако-
му перекрученому виглядi, як це було зроблено фальшивими
свiдками, вона не мiстила нiчого, що могло б розцiнюватися
римлянами як вартий смертi злочин.

Iсус терпляче слухав суперечливих свiдкiв. Вiн не промо-
вив жодного слова на Свiй захист. Нарештi Його обвинувачi
заплуталися, збентежилися i розлютилися. Суд не мiг продов-
жуватися, i, здавалося, їхня змова була даремною. Каяфа був у
вiдчаї. Залишився єдиний засiб — змусити Христа осудити Са-
мого Себе. Первосвященик пiдвiвся зi свого суддiвського мiсця
з перекривленим вiд лютi обличчям. Його голос i поведiнка
свiдчили: якби це було в його владi, вiн кинувся б iз кулаками
на цього В’язня. «Нiчого не вiдповiдаєш, — закричав вiн, — на
те, що вони проти Тебе свiдчать?»5

Iсус залишався спокiйним. «Вiн гноблений був та понижу-
ваний, але уст Своїх не вiдкривав. Як ягня був проваджений
Вiн на заколення й як овечка перед стрижiями своїми мовчить,
так i Вiн не вiдкривав Своїх уст».6

Нарештi Каяфа, пiднiсши праву руку до неба, урочисто
звернувся до Iсуса: «Заклинаю Тебе Богом Живим, щоб Ти
сказав нам: Чи Ти Христос — Син Божий?»5

На цей заклик Христос не мiг мовчати. Є час мовчати, i є
час говорити. Вiн мовчав, доки не почув прямого запитання. [673]
Вiн знав: вiдповiвши на Нього, Вiн прирече Себе на неминучу
смерть. Але питання було поставлене загальновизнаним вер-
ховним авторитетом нацiї та в Iм’я Всевишнього. Христос не
мiг не виявити належної поваги до закону. Бiльше того, це за-
питання ставило пiд сумнiв Його зв’язок з Отцем. Вiн повинен
ясно розкрити Свiй характер i суть Своєї мiсiї. Iсус запевняв
Своїх учнiв: «Кожного, хто визнає Мене перед людьми, визнаю
i Я його перед Моїм Отцем, що на небесах».7 Тепер Власним
прикладом Вiн пiдтвердив цей урок.

Усi присутнi, спрямувавши свої погляди на Iсуса, уважно
слухали. I Вiн вiдповiв: «Ти сказав». Здавалося, небесне свiтло
осяяло Його блiде обличчя, коли Спаситель додав: «Однак
Я кажу вам: вiдтепер ви побачите Сина Людського, що буде
сидiти праворуч Сили та прийде на хмарах небесних!».5
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На мить Божественнiсть Христа просiяла крiзь Його люд-
ське єство. Первосвященик здригнувся вiд погляду Господа,
що, здавалося, проникав у душу. Цей погляд нiби читав йо-
го потаємнi думки i спопеляв серце. Цього пильного погляду
гонитель Божого Сина не забув аж до кiнця свого життя.

«...Вiдтепер, — сказав Iсус, — ви побачите Сина Людського,
що сидiтиме праворуч Сили та прийде на хмарах не бесних!»5

Цими словами Христос змалював картину, яка була прямою
протилежнiстю до Його теперiшнього становища. Вiн, Господь
життя i слави, сидiтиме праворуч Бога. Вiн буде Суддею усiєї
Землi, i Його рiшень нiхто не зможе скасувати. Тодi будь-яка
таємна справа буде вiдкрита у свiтлi Божого лиця i кожна
людина буде суджена згiдно зi своїми вчинками.

Христовi слова вразили первосвященика. Думка про во-
скресiння мертвих, коли всi повиннi будуть стати на Божий
суд, щоб отримати вiдповiдно до своїх учинкiв, налякала його.
Каяфi не хотiлося вiрити, що в майбутньому отримає вирок
за свої дiї. I все ж перед його очима пройшли, як у панорамi,
сцени Божого суду. На мить вiн побачив страхiтливе видови-
ще: вiдкритi могили, з яких пiдводяться померлi. Тодi напевно
виявляться таємницi, якi, на його думку, були прихованi на-
завжди! Первосвященику навiть здалося, нiби вiн стоїть перед
Вiчним Суддею, всевидячi очi Котрого проникають у його
душу, виявляючи назавжди похованi там таємницi.[674]

Але ця картина нарештi зникла. Слова Христа зачепили йо-
го, саддукея, за живе. Каяфа заперечував учення про воскресiн-
ня, суд i майбутнє життя. Тепер вiн оскаженiв вiд сатанинської
лютi, що переповнювала його серце. Як посмiв цей Чоловiк,
В’язень, що стоїть перед ним, посягнути на найдорожчi для
нього iдеї? Роздерши в удаваному обуреннi свiй одяг, вiн за-
жадав, щоб В’язень негайно був засуджений за богозневагу.
«Яких ще потребуємо свiдкiв? — закричав вiн. — Ось, ви щойно
чули богохульство!»8 I всi погодились iз засудженням Iсуса.

Докори сумлiння, змiшанi з люттю, змусили Каяфу вчинити
те, що вiн учинив. Вiн з досадою корив самого себе за те, що
повiрив словам Христа. Але замiсть того, щоб упокорити своє
серце перед глибиною iстини i визнати, що Iсус — Месiя, вiн
роздер свої священицькi шати на знак протесту. Цей акт мав
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також глибоке значення. Однак Каяфа навряд чи усвiдомлював
це. Намагаючись вплинути на суддiв i домогтися осудження
Христа, первосвященик засудив самого себе. За Божим За-
коном, вiн втрачав право на священство, сам собi виголосив
смертний вирок.

Первосвященик не мав права роздирати свого одягу. Закон
левiтiв забороняв це навiть пiд загрозою смертi. У жодному
випадку, за жодних обставин священик не повинен був .роз-
дирати свого одягу. Серед юдеїв був звичай роздирати свiй
одяг у випадку смертi друзiв, але на священикiв цей звичай не
поширювався. Христос дав Мойсеевi чiтку настанову про це
(див. Левiт 10:6).

Одяг священика виготовлявся iз суцiльного полотна i мав
бути бездоганним. Дорогоцiннi священицькi шати були при-
значенi для служiння в храмi i символiзували Велику Реаль-
нiсть — Iсуса Христа. Бог приймає лише досконале — в одязi,
поведiнцi, словах i думках. Вiн — Святий, а Його слава i до-
сконалiсть мають бути вiдображенi в земному служiннi. Тiльки
досконалiсть може належним чином виявити святiсть небесно-
го служiння. Обмежена людина повинна упокорювати власне
серце, виявляючи розкаяння i покiрнiсть духа. Це Бог визнає
i приймає. Але священицький одяг не можна було роздирати,
тому що це спотворило б уяву про небеснi речi. Вважалось, що
первосвященик, який насмiлився б з’явитися у храм для святої [675]
служби в роздертому одязi, виказав би цим свою зневагу до
Бога; вiн уже не мiг вiдображати досконалiсть Всевишнього.
Бог бiльше не визнавав його священнослужителем. Поведiнка
Каяфи була проявом людського гнiву i недосконалостi.

Роздираючи свiй одяг, Каяфа знецiнив Божий Закон на до-
году людським традицiям. Згiдно iз встановленим людьми
законом, священик, який ставав свiдком богозневаги, мiг роз-
дерти свiй одяг на знак протесту проти грiха i залишитися при
цьому невинним. Таким чином, Божий Закон був скасований
людськими постановами.

Народ з цiкавiстю спостерiгав за кожним рухом первосвяще-
ника, i Каяфа, щоб справити враження на присутнiх, вирiшив
продемонструвати свою побожнiсть. Але, намагаючись осудити
Того, про Кого Бог сказав: «Iм’я Моє в Ньому»,9 Каяфа сам став
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богозневажником. Виносячи Христовi вирок за богозневагу, вiн
уже був осуджений Богом.

Роздираючи свiй одяг, Каяфа показав, яке становище вiд-
тепер займатиме юдейський народ перед Всевишнiм. Колись
вибраний Богом, цей народ сам вiдокремився вiд Нього i швид-
ко втрачав благословення Єгови. Коли Христос на хрестi ви-
гукнув: «Звершiлося!»,10 завiса в храмi роздерлася надвоє на
знак того, що юдеями вiдкинутий Той, Хто був реальнiстю
усiх прообразiв, виконанням i суттю усiх символiв. Iзраїль
вiдокремився вiд Бога. Ось тодi Каяфа справдi мiг роздерти
свiй священицький одяг, засвiдчивши, що вiн є представником
великого Первосвященика, бо цей одяг уже не мав жодного
значення нi для нього, нi для юдейського народу. У той момент
первосвященик мiг би роздерти свiй одяг вiд жаху за власну
долю i долю юдейської нацiї.

Синедрiон засудив Iсуса на смерть, хоч за юдейським за
коном засiдання суду уночi було заборонене. Воно мало вiдбу-
ватися лише вдень, та й то при повному складi суддiв. Усупереч
усьому зi Спасителем ще до суду поводилися як iз злочинцем,
вiддали Його на знущання найбiльш нiкчемним i негiдним
людям.

Навколо палацу первосвященика був вiдкритий двiр; там
зiбралися воїни i великий натовп чернi. Через цей двiр Iсуса[676]
провели до вартiвнi. З усiх бокiв Його зустрiчали насмiшками,
— адже Вiн назвав Себе Сином Божим. Глузуючи, вони повто-
рювали Його слова: «...буде сидiти праворуч Сили та прийде на
хмарах небесних!»5 Коли Iсус знаходився у вартiвнi, очiкуючи
подальшого суду, Вiн був зовсiм беззахисний. Злочинний на-
товп був свiдком, як жорстоко поводилися з Ним у синедрiонi,
i, вбачаючи у цьому вседозволенiсть, теж почав iз сатанин-
ською брутальнiстю i жорстокiстю лихословити Христа. Вони
шаленiли вiд божественного, благородного вигляду Христа.
Його покора i невиннiсть, Його благочестя i терпеливiсть спов-
нювали їх сатанинською люттю. Милiсть i справедливiсть були
потоптанi. Iз жодним злочинцем не поводилися так безсерде-
чно, як з Божим Сином.

Але серце Iсуса розривалося вiд ще болiснiшого страждан-
ня; удар, який спричинив Йому нестерпний бiль, був завданий
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не ворожою рукою. У той час, як над Iсусом знущалися на
допитi в Каяфи, один з Його учнiв зрiкся Христа.

Пiсля того, як учнi залишили свого Вчителя в саду, двоє
з них наважилися прямувати за Ним на певнiй вiдстанi вiд
юрби. Це були Петро та Йоан. Священики, добре знаючи Йо-
ана як учня Iсуса, дозволили йому ввiйти до залу суду. Вони
сподiвалися, що вiн, ставши свiдком приниження свого Настав-
ника, перестане вважати Його Сином Божим. Йоан попросив
за Петра, i їм обом дозволили увiйти.

Як завжди, перед свiтанком було холодно, i на подвiр’ї
розпалили вогнище. Група людей зiбралася навколо вогню,
i Петро самовпевнено присiв бiля них. Вiн не хотiв, щоб у
ньому впiзнали учня Iсуса. Удаючи байдужого, вiн змiшався
з натовпом, сподiваючись, що його приймуть за одного з тих,
хто привiв Iсуса в дiм Каяфи.

Але коли полум’я освiтило обличчя Петра, жiнка-воро- тар-
ка глянула на нього допитливим поглядом. Вона зауважила, що
вiн прийшов з Йоаном, звернула увагу на його пригнiчений
погляд i подумала, що це, можливо, один з учнiв Iсуса, їй, однiй
зi служниць у домi Каяфи, цiкаво було знати, чи це так. Вона
запитала у Петра: «А ти, часом, не з учнiв Цього Чоловiка?»11

Петро злякався i збентежився. Погляди усiх вiдразу ж звернули-
ся до нього. Петро удавав, нiби не розумiє, про що говорить ця [677]
жiнка, але вона наполягала на своєму i говорила присутнiм, що
цей чоловiк був з Iсусом. Змушений вiдповiсти, Петро сердито
вiдказав: «Жiнко, я не знаю Його!» Це було перше вiдречення,
i зараз же заспiвав пiвень. О, Петре, як швидко ти посоромився
свого Вчителя! Як швидко ти вiдрiкся вiд свого Господа!

Йоан, увiйшовши до судового залу, не приховував, що є
послiдовником Христа. Вiн не змiшався з грубою юрбою, яка
знущалася над його Вчителем. Та його i не розпитували нi про
що. Вiн не став видавати себе за iншу людину, тому залишився
поза пiдозрою. Цей учень знайшов собi вiдлюдний куточок,
подалi вiд натовпу, але якнайближче до Iсуса. Звiдси вiн мiг
бачити i чути все, що вiдбувалося пiд час суду над Господом.

Петро ж не хотiв, щоб його впiзнали. Удаючи байдужо-
го, вiн опинився на територiї ворога i став легкою здобиччю
спокусника. Якби вiд нього вимагалося боротися за свого Вчи-
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теля, вiн був би вiдважним воїном. Але коли на нього почали
презирливо показувати пальцем, вiн злякався. Чимало людей
i нинi готовi до рiшучої боротьби в iм’я Господа, але вiдрi-
каються вiд своєї вiри, злякавшись глузувань. Спiлкуючись iз
тими, кого слiд уникати, вони наражаються на спокусу. Вони
дають можливiсть вороговi спокутувати їх, а тому говорять
i роблять те, чого за iнших обставин нiколи б не допустили.
Учень Христа, який у нашi днi приховує свою вiру через страх
перед стражданнями або осудженням, зрiкається свого Господа
так само, як Його зрiкся Петро пiд час суду.

Петро робив вигляд, що його не цiкавить суд над Учителем,
але його серце краяв бiль, коли вiн чув, як жорстоко глузува-
ли i знущалися над Господом. Бiльше того, Петра дивувало
й обурювало те, що Iсус дозволив принижувати Себе i Своїх
послiдовникiв, змирившись з таким ставленням до Себе. Щоб
приховати свої справжнi почуття, Петро намагався пiдтримува-
ти недотепнi жарти гонителiв Iсуса. Але його поведiнка була
неприродною. Петро обманював, i хоч намагався удавати бай-
дужого, не мiг приховати свого обурення, бачачи, як ображають
його Вчителя.

На Петра звернули увагу вдруге i знову викрили його як
послiдовника Iсуса. Тепер Петро заприсягнувся: «Я не знаю[678]
Цiєї Людини!»12 Йому була дана ще одна нагода. А через
годину один зi слуг первосвященика, близький родич того
чоловiка, котрому Петро вiдтяв вухо, запитав його: «Чи не тебе
я бачив з Ним у саду?»,13 «Справдi, ти з них, бо ти галiлеєць
[i мова твоя та сама]».14 Цього разу Петро розлютився. Учнi
Iсуса вирiзнялися чистотою мови, але щоб обманути тих, хто
допитував його i виправдати свою нещирiсть, Петро з клятвою
i божбою зрiкся свого Господа. Знову заспiвав пiвень, i тодi
Петро пригадав слова Iсуса: «...Перш нiж двiчi заспiває пiвень,
тричi вiдречешся вiд Мене!».15

У той час, як ганебнi клятви були ще на устах Петра, а го-
лосний спiв пiвня бринiв у його вухах, Спаситель вiдвернувся
вiд Своїх жорстоких суддiв i пильно подивився на Свого бiдо-
лашного учня. У цю мить погляд Петра зустрiвся з поглядом
Учителя. У Його лагiдних очах Петро прочитав глибокий жаль
i смуток, але в них не було навiть тiнi гнiву.
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Коли Петро побачив блiде, змучене вiд страждань обличчя,
цi тремтячi уста, цей погляд, сповнений розумiння i прощення,
його серце пронизало немов стрiлою. Його совiсть прокину-
лася, минуле постало у пам’ятi. Петро згадав, як лише кiлька
годин тому вiн обiцяв, що пiде зi своїм Господом у в’язницю i
на смерть. Вiн пригадав свiй сум, коли Спаситель сказав йо-
му у верхнiй свiтлицi, що цiєї ночi вiн тричi зречеться свого
Господа. Петро щойно заявив, що не знає Iсуса, i тепер вiн
з гiркотою усвiдомлював, наскiльки добре знав його Господь,
як глибоко Вiн бачив його серце, про вiроломнiсть якого, як
виявилося, не здогадувався навiть сам Петро.

Хвиля спогадiв нахлинула на Петра. Вiн пригадав усе:
чутливе милосердя Спасителя, Його доброту i довготерпiння,
лагiднiсть i поблажливiсть до помилок Своїх учнiв. Петро
пригадав i слова перестороги: «Симоне, Симоне, ось сатана
випросив вас, щоб пересiяти, як пшеницю; Я ж благав за тебе,
щоб не забракло тобi вiри».16 Тепер вiн iз жахом думав про
свою невдячнiсть, обман i вiроломство. Петро знову глянув на
свого Вчителя i тут побачив, як рука якогось богозневажника
пiднялася, щоб ударити Його в обличчя. Не в змозi терпiти
довше цю сцену, вiн з розбитим серцем кинувся геть. [679]

Пригнiчений самотнiстю i темрявою, учень не думав, куди
i чому йде. Нарештi Петро опинився в Гефсиманiї. У його
пам’ятi ожили подiї, якi вiдбулися тут лише кiлька годин тому.
Йому пригадалося спотворене мукою i стражданням обличчя
Господа з краплями кривавого поту. Вiн гiрко докоряв собi за
те, що коли Iсус на самотi плакав i страждав у молитвi, тi,
хто мав бути з Ним у годину Його випробувань, спали. Петро
пригадав Його урочисте повелiння: «Пильнуйте та молiться,
щоб не потрапити у спокусу».17 I знову подумки Петро повер-
нувся до судового залу. Його серце краяла думка, що вiн додав
мук i болю Спасителевi в Його стражданнях. На тому самому
мiсцi, де в смертельних муках Iсус виливав Свою душу перед
Отцем, Петро впав долiлиць на землю i прагнув тiльки одного
— померти.

Iсус просив Петра пильнувати й молитися, але вiн заснув,
приготувавши цим дорогу для свого великого грiха. Усi учнi,
котрi спали в цю критичну годину, зазнали великої втрати.
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Христос знав про вогняне випробування, яке їх чекало. Вiн
знав, що сатана всiма силами намагатиметься приспати їхню
пильнiсть, аби вони не були готовi до випробовування. То-
му Христос застерiгав їх. Якби протягом годин, проведених у
Гефсиманському саду, вони пильнували та молилися, Петро
нiколи не покладався б на власнi сили. Вiн не зрiкся б свого
Господа. Якби учнi пильнували зi Христом у Його душевнiй
борнi, то були б готовi побачити Його страждання на Голгоф-
ському хрестi. Повною мiрою вони зрозумiли б природу Його
нестерпних страждань. Тодi учнi пригадали б Його слова, котрi
провiщали страждання, смерть i воскресiння Божого Сина.

I в найбiльш похмуру, важку годину випробувань промiнь
надiї розвiяв би темряву та змiцнив їхню вiру.

Як тiльки настав день, синедрiон зiбрався ще раз; Iсус
знову був приведений до судового залу. Вiн оголосив Себе
Сином Божим, i суддi використали цi слова як обвинувачення
проти Нього. Але вороги не могли засудити Його лише на
пiдставi цiєї заяви, бо чимало членiв синедрiону були вiдсутнi
на нiчному засiданнi i не чули Його слiв. Крiм того, юдейськi
керiвники знали, що римський трибунал не вбачатиме в цих
словах вартого смертi злочину. Але якби вони знову почули
цi слова з Його уст, то досягли б своєї мети. Якщо Христос[680]
проголосить Себе Месiєю, вони зможуть звинуватити Його в
полiтичному пiдбурюваннi.

«Якщо Ти Христос, — говорили вони, — то скажи нам». Але
Христос мовчав. Суддi продовжували засипати Його питання-
ми. Нарештi з глибоким смутком Спаситель вiдповiв: «Якщо Я
вам скажу, не повiрите; якщо ж запитаю, не вiдповiсте [Менi
й не вiдпустите]». Але для того, щоб не залишити їм жодного
виправдання, Iсус урочисто застерiг: «Вiднинi ж буде, що Син
Людський сидiтиме по правицi Божої сили». «Чи Ти Божий
Син?» — в один голос запитали вони, а Вiн їм вiдповiв: «Ви
самi говорите, що Я є». Тодi суддi вигукнули: «Навiщо нам
потрiбне ще якесь свiдчення? Адже ми самi почули з Його
вycm!»18

Отже, утретє засуджений юдейськими правителями, Iсус по-
винен був померти. Тепер, мiркували вони, треба, щоб римляни
затвердили цей вирок i вiддали Iсуса до їхнiх рук.
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Тодi втретє вони почали насмiхатися i знущатися над Iсу-
сом. Цi знущання були ще жахливiшi, нiж тi, котрих Вiн зазнав
вiд темної юрби. Тепер це вiдбувалося в присутностi священи-
кiв i керiвникiв Iзраїлю та з їхнього схвалення. Усяке спiвчуття
i людянiсть залишили їхнi серця. Якщо їхнi докази були слабки-
ми i не могли примусити Iсуса замовкнути, то вони мали iншу
зброю, за допомогою якої примушували замовкнути єретикiв у
всi часи: тортури, насильство i смерть.

Коли суддi оголосили смертний вирок Iсусовi, сатанинська
лють опанувала людьми. Вигуки натовпу нагадували ревiння
звiрiв. Натовп накинувся на Iсуса, викрикуючи: «Вiн винува-
тий! На смерть Його!»19 Якби не римськi воїни, то Iсус не
дожив би до розп’яття на Голгофi. Якби не втручання римської
влади, яка силою зброї втихомирила натовп, то люди роздерли
б Iсуса на шматки перед Його суддями.

Навiть язичники були обуренi грубим ставленням до лю-
дини, вину якої нiчим не було доведено. Римськi урядовцi
заявили: оголосивши вирок Iсусовi, юдеї пiдривають авторитет
римської влади, бо навiть за юдейським законом заборонялося
засуджувати людину на смерть тiльки на пiдставi її власних
свiдчень. Пiсля втручання римських воїнiв настало тимчасо- [681]
ве затишшя, але в юдейських керiвникiв це не викликало нi
почуття жалю, нi сорому.

Священики i правителi забули про правила пристойностi,
якi личили їхньому становищу, i накинулися на Iсуса з бру-
тальною лайкою. Вони насмiхалися над Його походженням,
заявили, що, зухвало проголосивши Себе Месiєю, Вiн заслуго-
вує найганебнiшої смертi. Найбiльш розбещенi злочиннi люди
знущалися над Спасителем. Мучителi Христа накинули Йому
на голову якийсь старий одяг, били Iсуса по обличчю, про-
мовляючи: «Пророкуй нам, Христос, хто то вдарив Тебе?».20

Потiм, зiрвавши з Нього це лахмiття, якийсь негiдник плюнув
Йому в лице.

Ангели Божi ретельно фiксували кожний образливий по-
гляд, слово i вчинок проти їхнього улюбленого Повелителя.
Настане день, коли цi пiдлi люди, якi знущалися з Нього i
плювали в Його спокiйне блiде обличчя, побачать Христа у
славi, яскравiшiй за сонячне свiтло. [682]
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Роздiл 76. Юда

Iсторiя Юди — це iсторiя про сумний кiнець людини, котру
Бог мiг увiнчати славою. Якби Юда помер напере доднi своєї
останньої подорожi до Єрусалима, вiн був би зарахований до
дванадцятьох апостолiв, i решта учнiв жалкували б за ним.
Огида, яку викликає вiн у людей протягом усiх вiкiв, пояснює-
ться його вчинками наприкiнцi життєвого шляху. Але характер
Юди був вiдкритий свiтовi з певною метою. Iсторiя Юди — це
застереження для тих, хто, подiбно до нього, може зрадити
священне довiр’я.

Незадовго до Пасхи Юда поновив свою угоду зi свяще-
никами про те, щоб видати їм Iсуса. Було вирiшено схопити
Спасителя в одному з Його улюблених мiсць, де Вiн часто
перебував на самотi в молитвах i роздумах. Пiсля гостини в
домi Симона Юда мав доволi часу, щоб обмiркувати свiй задум,
однак не змiнив своїх намiрiв. За тридцять срiбнякiв — цiну
раба — Юда продав на ганьбу i смерть Господа слави.

З дитинства Юда полюбляв грошi, але не завжди був на-
стiльки зiпсутим, аби вчинити щось подiбне. Вiн плекав злого
духа пожадливостi, доки той не став рушiйною силою в його
життi. Жадоба до грошей взяла гору над його любов’ю до
Христа. Ставши рабом одного пороку, Юда вiддав себе сатанi,
дедалi глибше й глибше занурюючись у грiх.

Юда приєднався до учнiв тодi, коли за Iсусом уже ходив на-
товп людей. Учення Спасителя зворушувало їхнi серця; немов [683]
зачарованi, вони слухали Його проповiдi в синагозi, на березi
моря, на схилi гори. Юда бачив, як хворi, кульгавi й слiпi при-
ходили до Iсуса з мiст i сiл, як помираючих клали бiля Його нiг,
i вони пiднiмалися здоровими. Юда був свiдком всемогутностi
Спасителя у зцiленнi хворих i бiснуватих, воскресiннi мертвих.
Вiн вiдчував на собi прояв Христової сили i визнав, що вчення
Iсуса перевершує всi iншi, будь-коли почутi ним. Юда любив
великого Вчителя i бажав бути з Ним.

671
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Вiн прагнув змiнити свiй характер i життя, сподiвався, що
це здiйсниться внаслiдок його зв’язку з Iсусом. Спаситель не
вiдштовхнув Юди. Iсус прийняв його в число дванадцятьох.
Вiн доручив йому роботу євангелiста та надiлив здатнiстю
зцiляти хворих i виганяти демонiв. Проте Юда так i не змiг цiл-
ковито пiдкоритися Христовi. Вiн не вiдмовився вiд свiтського
честолюбства та любовi до грошей. Ставши служителем Хри-
ста, Юда не пiдкорився Божественнiй перетворювальнiй силi.
Вiн вважав, що може мати власну думку, та плекав схильнiсть
до критики i звинувачення.

Юду високо цiнували учнi, i вiн мав великий вплив на них.
Вiн був високої думки про власнi здiбностi i вважав, що решта
учнiв значною мiрою поступаються йому в розсудливостi та
здiбностях. Вони не бачать, думав Юда, слушних нагод i не
використовують обставин. Церква не буде процвiтати з таки-
ми недалекоглядними керiвниками. На думку Юди, Петро був
занадто запальним i дiяв необдумано. Йоана, який дбайливо
зберiгав скарби iстини, що виходили з уст Христа, Юда вважав
непрактичною людиною. Матвiй, котрий завдяки своєму попе-
редньому фаховi став у всiх справах пунктуальним i точним,
був занадто вимогливим, коли йшлося про чеснiсть. Вiн завжди
розмiрковував над словами Христа i настiльки захоплювався
ними, що, на думку Юди, не здатний був бачити перспекти-
ви. Так Юда оцiнював усiх учнiв i лестив собi, вважаючи, що
Церква не раз потрапляла б у скрутне становище, якби не його
кмiтливiсть у керiвництвi. Юда вважав себе бiльш здiбним, не-
перевершеним серед учнiв. У власних очах вiн був прикрасою
всiєї справи Христової i завжди виставляв себе в такому свiтлi.

Але Юда не усвiдомлював своїх слабкостей, тому Христос
поставив його в такi обставини, якi могли допомогти йому[684]
помiтити i позбутися власних вад. Як скарбник, Юда був по-
кликаний пiклуватися про потреби учнiв i надавати необхiдну
допомогу бiдним. Перед Пасхою, у горницi, коли Iсус сказав
до нього: «Що робиш — роби швидше»,1 учнi подумали, що
Iсус прохав Юду купити щось потрiбне для свята або дати
милостиню бiдним. Служачи iншим, Юда мав змогу розвивати
в собi безкорисливiсть. Але хоч Юда щоденно слухав науку
Христа i був свiдком Його праведного життя, вiн i надалi по-
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турав своїй жадiбностi. Мiзернi суми, що потрапляли до його
рук, ставали для нього повсякчасною спокусою. Неодноразово,
коли вiн робив невелику послугу Христовi або працював для
доброчинних цiлей, вiн брав плату за це iз цього незначного
фонду. Юда завжди знаходив виправдання для своїх учинкiв,
але в Божих очах Юда був злодiєм.

Часто повторюванi Христом слова, що Його Царство не
вiд свiту цього, обурювали Юду. Вiн накреслив в уявi план,
якого мав би дотримуватися Христос у Своєму служiннi. Вiн
сподiвався, що Йоан Хреститель буде звiльнений iз в’язни-
цi. Але, на жаль, Йоановi стяли голову. Iсус же, замiсть того,
щоб вiдстоювати Своє царське право i помститися за смерть
Йоана, подався зi Своїми учнями в одне iз сiл. Юда вимагав
рiшучiших дiй. Вiн думав: якби Iсус не перешкоджав учням
здiйснювати їхнi плани, то праця була б набагато успiшнiшою.
Юда помiчав зростаючу ненависть юдейських керiвникiв до
Iсуса i бачив, що Христос знехтував їхнiми вимогами показати
ознаку з неба. Серце Юди було вiдкрите для невiр’я, а ворог
додавав сумнiвiв та бунтiвливих думок. Навiщо Христос так
часто бентежив Своїми словами людськi серця? Чому Вiн про-
вiщає випробування i гонiння для Себе та Своїх учнiв? Надiя
обiйняти високе становище в новому царствi спонукала Юду
пiдтримувати справу Христа. Хiба його надiям не судилося
збутися? Юда не заперечував, що Iсус є Син Божий, але пе-
ребував у сумнiвах i шукав власних пояснень Його чудовим
дiлам.

Всупереч ученню Спасителя, Юда постiйно прагнув по-
ширювати думки про царювання Христа в Єрусалимi. Вiн
намагався здiйснити цей план пiд час нагодування п’яти тисяч
душ. Того разу Юда також допомагав розподiляти їжу серед [685]
зголоднiлого натовпу. Йому була дана можливiсть побачити,
скiльки користi вiн може принести iншим. Юда отримав задо-
волення, яке людина щоразу вiдчуває, коли служить Боговi. Вiн
допомагав приносити хворих i страждаючих до Христа, бачив,
якi полегшення, радiсть i щастя приносить людським серцям
цiлюща сила великого Лiкаря. Юда мав змогу зрозумiти методи
дiяльностi Христа, але власнi егоїстичнi бажання заслiпили
його. Юда першим скористався пiднесенням, яке запанувало
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в народi внаслiдок чуда з хлiбами. Саме вiн запропонував си-
ломiць проголосити Христа царем. Але його сподiвання не
здiйснилися i розчарування було надто гiрким.

Христова промова в синагозi про Хлiб життя стала поворо-
тним пунктом у життi Юди. Вiн чув слова: «...Якщо не будете
їсти тiла Сина Людського i не будете пити Його кровi, не бу-
дете мати в собi життя».2 Вiн зрозумiв, що Христос пропонує
людям швидше духовнi блага, нiж свiтськi. Вважаючи себе
далекоглядним, Юда дiйшов висновку, що Iсус не матиме вла-
ди i не дасть Своїм послiдовникам високих посад. Тому вiн
вирiшив надто не наближатися до Iсуса, аби мати можливiсть
вiдiйти. А поки що потрiбно чекати. I вiн чекав.

З цього часу Юда почав висловлювати сумнiви, якi бенте-
жили учнiв. Вiн звертав їхню увагу на уявнi суперечностi у
вченнi Христа, на Його хибнi тлумачення, повторював докази
книжникiв i фарисеїв, спрямованi проти Христа. Усi великi й
малi неприємностi, усi труднощi й перешкоди на шляху про-
сування Євангелiя Юда розцiнював як аргумент проти Доброї
вiстки. Вiн знаходив мiсця у Святому Письмi, котрi не ма-
ли жодного зв’язку з iстинами, якi проповiдував Христос. Цi
вихопленi з контексту слова бентежили учнiв та посилювали
їхнє розчарування, яке пригнiчувало їх. Юда дiяв настiльки
хитро, що здавалося, нiби вiн робить це вiд чистого серця.
А коли учнi шукали доказiв для пiдтвердження слiв великого
Вчителя, Юда непомiтно спрямовував їхнi думки в iнше русло.
Отже, видаючи себе за релiгiйного мудрого чоловiка, вiн по-
своєму тлумачив учинки Христа, надаючи Його словам цiлком
iншого змiсту. Намовляння Юди постiйно збуджували в учнях
честолюбнi прагнення до тимчасових переваг, вiдвертаючи їх[686]
вiд важливих, дiйсно вартих уваги справ. Зазвичай, Юда був
iнiцiатором суперечок про те, хто з учнiв мав би бути бiльшим.

Коли Христос пояснив багатому юнаковi, за яких умов вiн
може стати учнем, Юда був невдоволений. Вiн вважав, що в
цьому випадку сталася помилка. Якби такi люди, як цей мо-
лодий юдейський начальник, приєдналися до послiдовникiв
Христа, то стали б доброю пiдмогою у Його справi. Нiхто
не радився зi мною, мiркував Юда, а я мiг би запропонува-
ти чимало вигiдних для цiєї малої церкви планiв. Щоправда,
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його принципи й методи дещо вiдрiзнялися вiд Христових,
але вiн вважав себе в цих справах мудрiшим за Христа. Чого
б Христос не говорив учням, Юда завжди подумки з чимось
не погоджувався. Пiд його впливом закваска незадоволення
швидко звершувала свою справу. Учнi не розумiли цього, але
Iсус бачив, як сатана надiляє Юду своїми властивостями, впли-
ваючи через нього i на iнших учнiв. За рiк до зради Христос
сказав: «Чи не дванадцятьох вас Я вибрав? Але один з вас є
дияволом».3

Однак Юда не виступав вiдверто проти вчення Спасителя i
не подавав вигляду, що сумнiвається в Ньому. Вiн не дозволяв
собi нарiкати до певного часу. Коли в домi Симона Марiя
намастила ноги Спасителя дорогоцiнним мирром, Юда виявив
свою жадiбнiсть. Докiр Iсуса розлютив його. Уражена гордiсть
i жадоба помсти зламали всi перешкоди; пожадливiсть, яку
вiн так довго плекав, опанувала ним. Така ж доля спiткає усiх
тих, хто вперто чинить грiх. Якщо ми не боремося зi своїми
пороками i не перемагаємо їх, тодi сатана подолає нас своїми
спокусами i наша душа пiдкориться його волi.

Проте Юда ще не зовсiм зачерствiв. Навiть пiсля того, як вiн
двiчi обiцяв зрадити Спасителя, вiн ще мав нагоду покаятися.
На пасхальнiй Вечерi Христос засвiдчив Свою Божественнiсть,
виявивши намiри зрадника. Вiн послужив Юдi з такою ж нiжнi-
стю, як i iншим учням. Однак Юда знехтував i цим останнiм
закликом любовi. I тодi доля Юди була вирiшена: щойно обмитi
Iсусом ноги попрямували шляхом зради.

Юда мiркував так: якщо Христовi судилося бути розп’ятим,
то це неминуче станеться i вiд його зради нiчого, по сутi, не [687]
змiниться. А якщо Iсус не повинен померти, то Вiн звiльнить
Себе. У будь-якому разi Юда буде у виграшi. Йому здавалося,
що зраджуючи свого Господа, вiн робить вигiдну справу.

Але при всьому тому Юда не вiрив, що Христос дозволить
заарештувати Себе. Видаючи Iсуса, Юда мав намiр провчити
Його. Вiн думав дати Спасителевi урок, аби надалi Той ставив-
ся до нього з належною повагою. Але Юда не знав, що видає
Христа на смерть. Як часто, коли Спаситель навчав притчами,
книжники й фарисеї були враженi Його чудовими порiвнян-
нями. I скiльки разiв вони осуджували самих себе! Бувало,



676 Христос — надiя свiту

коли iстина проникала в їхнi серця, вони обурювалися i хапали
камiння, щоб побити Iсуса, але Вiн щоразу рятувався. Якщо
Вiн уникнув стiлькох пасток, думав Юда, то, звичайно ж, не
дозволить схопити Себе й тепер. Зрадник вирiшив перевiрити
це. Якщо Iсус — справжнiй Месiя, то народ, для якого Вiн так
багато зробив, згуртується навколо Нього i проголосить Його
царем. Це раз i назавжди розвiє сумнiви нерiшучих. Юдi ж
випаде честь посадовити царя на престол Давида. Це й за-
безпечить йому найпочеснiше пiсля Христа мiсце у новому
царствi.

Псевдоапостол вiдiграв свою роль у зрадi Iсуса. Коли в
саду вiн сказав провiдниковi натовпу: «Кого поцiлую, то Вiн.
Схопiть Його».4 Юда був цiлком упевнений, що Христос ви-
зволить Себе з їхнiх рук. Якби хтось iз юдеїв потiм звинуватив
його, вiн скаже: «Хiба я не казав вам: тримайте Його добре?»

Юда спостерiгав, як, за його порадою, Христос був мiцно
зв’язаний. Вiн був здивований, що Спаситель дозволив це
зробити. З тривогою вiн прямував за Ним вiд саду аж до мiсця
Його суду перед юдейськими керiвниками. Юда весь час чекав,
коли ж Iсус нарештi здивує Своїх ворогiв — постане перед ними
як Син Божий, обернувши на нiщо їхнi задуми й силу. Але
година минала за годиною, а Iсус терпляче зносив усi образи.
Неймовiрний жах охопив Юду — вiн зрадив свого Вчителя,
видав Його на смерть.

Коли суд наближався до завершення, Юда не мiг бiльше
витримати докорiв сумлiння. Раптом на весь зал пролунав його
хрипкий голос, який змусив здригнутися вiд жаху кожне серце:
«Вiн не винен! Пощади Його, Каяфо!»[688]

Усi побачили високу постать Юди, коли той пробирався
крiзь занiмiлий натовп. Його обличчя було змучене й блiде, а
на чолi виступили великi краплi поту. Поспiшаючи до крiсла
суддi, вiн кинув перед первосвящеником срiбняки — цiну зради
свого Господа, i, ухопивши Каяфу за одяг, благав звiльнити
Iсуса, заявляючи, що Iсус не вчинив нiчого, гiдного смертi.
Розгнiваний Каяфа вiдштовхнув зрадника, але збентежився, не
знаючи, що сказати. Пiдступнiсть священикiв стала очевидною.
Усi зрозумiли, що вони пiдкупили учня, аби той продав свого
Вчителя.
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«Я згрiшив, — кричав Юда, — видавши невинну кров». Але
первосвященик, опанувавши собою, глузливо вiдповiв: «А що
нам до того? Сам дивися».5 Священики зробили Юду своїм
знаряддям, але ставилися до нього з презирством. Коли Юда
прийшов до них iз визнанням своєї вини, вони вiдштовхнули
його.

Тепер Юда впав у ноги Iсуса, визнаючи Його Сином Божим,
i благав Його звiльнитися. Спаситель не докоряв зрадниковi.
Вiн знав: Юда не розкаявся. Його сповiдь була вимушеною.
Вiн жахався осудження i майбутнього суду, але не вiдчував
глибокого жалю й печалi через те, що продав невинного Сина
Божого, зрiкся Святого Iзраїлевого. Та все ж Iсус не висловив
жодного осуду. Вiн спiвчутливо подивився на Юду i сказав:
«На цю годину Я прийшов у свiт».

Люди почали здивовано перешiптуватися. Вони були вра-
женi, побачивши, з яким милосердям ставиться Христос до
Свого зрадника. I знову всi переконалися, що цей Чоловiк не
був звичайною смертною людиною. Але якщо Вiн Син Божий,
мiркували вони, то чому не звiльниться вiд пут i не вiзьме гору
над Своїми обвинувачами?

Юда, усвiдомивши, що всi його благання марнi, вибiг iз
судового залу зi словами: «Надто пiзно! Надто пiзно!» Стати
свiдком розп’яття Iсуса було понад його сили; у своєму вiдчаї
вiн пiшов i повiсився.

Згодом, того ж дня, коли дорогою вiд палацу Пилата до
гори Голгофи Iсуса вели на мiсце розп’яття, раптом глумливi
вигуки i глузування темного натовпу змовкли. Проходячи повз
вiдлюдне мiсце, вони побачили пiд сухим деревом тiло Юди. [689]
Це було одне з найогиднiших видовищ. Пiд вагою Юдиного
тiла мотузка, на якiй вiн повiсився, обiрвалася. При падiннi тiло
покалiчилося, i тепер собаки шматували його. Останки Юди
вiдразу ж прибрали, але натовп бiльше не смiявся. Обличчя
у багатьох зблiдли. Люди замовкли i задумалися. Здавалося,
вiдплата вже спостигала тих, хто був винний у кровi Iсуса. [690]
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Роздiл 77. На судi Пилата

(На пiдставi Євангелiй вiд Матвiя 27:2, 11-31; Марка 15:1-20;
Луки 23:1-25; Йоана 18:28-40; 19:1-16)

У судовому залi римського намiсника Пилата Христос стояв
зв’язаний, як в’язень. Його оточували воїни, а судовий зал був
переповнений спостерiгачами. Бiля входу до зали стояли суддi
синедрiону, священики, правителi, старiйшини i натовп.

Пiсля того, як синедрiон засудив Iсуса, керiвники цiєї вищої
ради прийшли до Пилата, щоб вiн затвердив i виконав вирок.
Але юдейськi начальники не бажали увiйти до судового залу
римлян. За їхнiм законом, це опоганило б їх i вони не змогли
б узяти участi у святкуваннi Пасхи. У своїй слiпотi цi люди
не розумiли, що їхнi серця вже давно опоганенi ненавистю й
жадобою вбивства. Вони не зрозумiли i того, що Христос був
справжнiм Пасхальним Агнцем. А оскiльки вiдкинули Його, то
це велике свято втратило своє значення.

Коли Спасителя завели до судового залу, Пилат вороже
поглянув на Нього. Римського губернатора буквально пiдняли з
лiжка, тому вiн мав намiр розглянути справу якомога швидше.
Вiн був готовий поставитися до арештованого з усiєю суво-
рiстю. Прийнявши поважний вигляд, Пилат обернувся, щоб
побачити Того, Кого мав допитувати. Через Кого ж його пiдня-
ли в таку ранню годину? Вiн знав, що це Той, Кого юдейськi
правителi прагнули засудити i негайно стратити. [691]

Пилат подивився на людей, якi привели Христа, а потiм
його допитливий погляд зупинився на Iсусовi. Йому доводи-
лося розглядати справи рiзних злочинцiв, але нiколи ще перед
ним не стояла така благочестива, шляхетна людина. На обличчi
Iсуса вiн не бачив жодної ознаки вини, страху, самовпевненостi
чи зухвалостi. Перед ним була Людина, Яка трималася спо-
кiйно i з гiднiстю. Обличчя Iсуса не було схожим на обличчя
злочинця, навпаки, воно було осяяне небесним свiтлом.

679
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Зовнiшнiсть Христа справила на Пилата приємне вражен-
ня, i в душi римського урядовця прокинулося усе добре. Вiн
i ранiше чув про Iсуса та Його вчинки. Дружина Пилата та-
кож розповiдала йому дещо про чудеса, вчиненi галiлейським
Пророком, Який зцiляв хворих i воскрешав мертвих. Тепер
усе це, як забутий сон, ожило в пам’ятi Пилата. Вiн прига-
дав й iншi чутки, котрi доходили до нього з рiзних джерел.
Отож, Пилат вирiшив вимагати вiд юдеїв вiдповiдi: у чому
вони звинувачують цього в’язня?

— Хто цей Чоловiк i чому ви привели Його? — запитав вiн.
— У чому ви оскаржуєте Його?

Юдеї були збитi з пантелику. Вони добре розумiли, що
нiчим не можуть обґрунтувати своїх звинувачень проти Христа,
i намагались уникнути прилюдного перегляду справи. Юдеї
вiдповiли, що це обманщик, на iм’я Iсус, iз Назарета.

Пилат знову запитав їх: «Яке обвинувачення висуваєте про-
ти Цього Чоловiка?» Священики не вiдповiли на його запита-
ння, але роздратовано сказали: «Якби Вiн не був злочинцем,
ми не видали б Його тобi».1 Коли члени синедрiону, цвiт нацiї,
приводять до тебе чоловiка, якого вважають гiдним смертi, то
чи є ще потреба цiкавитися його виною? Вони сподiвалися
справити на Пилата враження своєю поважною зовнiшнiстю
та примусити його виконати їхнє прохання без зайвих розпи-
тувань. Вони нетерпляче чекали схвалення винесеного ними
вироку, оскiльки усвiдомлювали, що є чимало свiдкiв чудес
Христа, якi зможуть розповiсти про Нього дещо протилежне
тiй брехнi, яку вони зараз повторювали.

Знаючи безвольнiсть i нерiшучiсть Пилата, священики спо-
дiвалися, що без особливих зусиль здiйснять свої задуми. Ранi-
ше вiн легко пiдписував смертнi вироки, поспiшно засуджуючи[692]
на смерть людей, котрi, як це було добре вiдомо свяще никам,
не заслуговували цього. Для Пилата життя в’язня було безвар-
тiсним, i його не цiкавило, винна людина чи нi. Священики
сподiвалися, що Пилат пiдпише смертний вирок Iсу совi без
попереднього допиту. Вони просили зробити їм таку ласку з
нагоди великого народного свята.

Але в цьому В’язневi було щось таке, що стримувало Пила-
та вiд подiбного кроку. Вiн не наважувався зробити це. Намiри
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священикiв були очевидними. Пилат пригадав, як нещодавно
Iсус воскресив Лазаря, який уже чотири днi перебував у гробi.
Тому перш нiж пiдписати вирок, вiн вирiшив дiзнатися, у чому
звинувачують Христа i чи обгрунтованi цi оскарження.

— Якщо вашого суду достатньо, — сказав вiн, — то для чого
ви привели цього В’язня до мене? «Вiзьмiть Його i судiть Його
за вашим законом».2 Священики були змушенi визнати, що
вони вже осудили Iсуса, але хочуть заручитися згодою Пилата,
щоб їхнiй вирок набув сили.

— Який ваш вирок? — запитав Пилат.
— Смертний, — вiдповiли вони, — але ми не маємо повно-

важення виконати його.
Вони просили Пилата повiрити їм на слово, що вина Христа

доведена, та затвердити вирок. Вiдповiдальнiсть за наслiдки
вони брали на себе.

Пилата не можна було назвати справедливим i сумлiнним
суддею, та й у моральному вiдношеннi вiн не був бездоганним,
однак задовольнити їхнє прохання вiн вiдмовився. Пилат не
засудить Iсуса, доки не довiдається, у чому Його звинувачують.

Священики опинилися перед вибором. Вони усвiдомлюва-
ли, що повиннi якомога стараннiше приховати свої справжнi
спонукання. Пилат не повинен знати, що Христос заарешто-
ваний з релiгiйних мотивiв. Якби це стало йому вiдомо, усi
їхнi звинувачення втратили б силу. Необхiдно було представи-
ти справу так, нiби Iсус був порушником цивiльного закону.
Лише в такому разi Його можна було б покарати за право-
порушення. Заворушення та повстання проти римської влади [693]
були частим явищем серед юдеїв. Римляни жорстоко приду-
шували їх i постiйно були готовi запобiгти кожному спалаховi
народного повстання.

Лише кiлька днiв тому фарисеї намагалися пiймати Христа
у свої тенета запитанням: «Чи належить нам давати данину
кесаревi, чи нi?»3 Але Христос тодi викрив їхнє лицемiрство.
Присутнi там римляни були свiдками повної поразки змовни-
кiв та їхнього збентеження, коли Вiн вiдповiв: «Тож кесареве
вiддайте кесаревi, а Боже — Боговi!».3

Тепер священики намагалися викласти вчення Христа у
спотвореному виглядi. Їм не залишалося нiчого iншого, як уда-
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тися до фальшивого свiдчення. «Почали Його звинувачувати,
кажучи: Ми знайшли Цього, Який бунтує наш народ, забороняє
давати кесаревi данину i каже, що Вiн Сам Христос, Цар».4

Три оскарження — i всi три безпiдставнi. Священики добре
знали це, але свiдомо готовi були сказати неправду, аби досягти
бажаної мети.

Пилат зрозумiв їхнi намiри. Вiн не вiрив, що арештований
задумав скинути уряд. Лагiдний i смиренний вигляд Iсуса не
вiдповiдав тим оскарженням, якi висували проти Нього. Пилат
був переконаний, що має справу з якоюсь таємною змовою з
метою знищити невинну людину, котра заважала юдейським
сановникам. Повернувшись до Iсуса, вiн запитав: «Чи Ти є Цар
юдеїв?» Спаситель вiдповiв: «Ти кажеш».4 Коли Iсус промовив
цi слова, Його обличчя освiтилося, нiби сонячним промiнням.

Почувши Його вiдповiдь, Каяфа i його прибiчники наполя-
гали, щоб Пилат засвiдчив, що Iсус визнав Свою вину за той
злочин, у якому Його звинувачували. Галасливими вигуками
священики, книжники i юдейськi начальники вимагали смертi
для Iсуса. Їхнi крики пiдхопив натовп, i зчинився неймовiрний
галас. Пилат був збентежений. Вiн сказав Iсусо вi: «„Ти нiчого
не вiдповiдаєш? Дивись, як багато Тебе звинувачують!“ Та Iсус
бiльше нiчого не вiдповiдав...»5

Стоячи за спиною Пилата перед усiм народом, Христос чув
зневажливi вигуки, але не вiдповiдав на жодне з тих неправди-
вих звинувачень. Уся Його поведiнка свiдчила про невиннiсть.
Син Божий непорушно стояв серед бурi, яка шаленiла довкола.[694]
Здавалося, що важкi хвилi гнiву, якi здiймались усе вище й
вище, мов бурхливi океанськi буруни, розбивалися об Нього,
не завдаючи Йому жодної шкоди. Вiн стояв мовчки, але Його
мовчання було надто красномовним. Здавалося, що з глибини
Його єства сяяло свiтло.

Пилат був вражений Його поведiнкою. «Чому цей Чоловiк,
— думав вiн, — такий байдужий до суду? Невже Вiн не хоче вря-
тувати Своє життя?» Дивлячись на Iсуса, який мовчки зносив
образи та глузування, вiн вiдчував, що Iсус не може бути таким
же неправедним i несправедливим, як галасливi священики.
Сподiваючись довiдатися вiд Нього про iстину i втихомирити
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натовп, Пилат вiдкликав Iсуса вбiк i знову запитав Його: «Чи
Ти юдейський Цар?»

Iсус не дав прямої вiдповiдi на це запитання. Вiн знав: Дух
Святий впливає на Пилата, i тому дав римському правителе-
вi нагоду вiдгукнутися на Його заклик. «Чи ти це вiд себе
говориш, — спитав Iсус, — чи iншi тобi сказали про Мене?»6

Iншими словами, чим було викликане запитання Пилата: оскар-
женням священикiв чи бажанням отримати свiтло вiд Христа?
Пилат зрозумiв, що мав на думцi Христос, але його серце
сповнила гордiсть. Вiн вiдкинув переконання, яке поступово
опановувало ним. «Хiба я юдей? — сказав вiн. — Твiй народ i
первосвященики видали Тебе менi. Що Ти зробив?»

Пилат втратив рiдкiсну нагоду, та все ж Iсус не залишив йо-
го без свiтла. Хоча Спаситель i не вiдповiв прямо на запитання
Пилата, проте ясно засвiдчив Свою мiсiю. Вiн дав правителю
зрозумiти, що не прагне земного престолу.

«Царство Моє не вiд цього свiту, — сказав Вiн, — якби
Моє царство було вiд цього свiту, Мої прибiчники подбали б,
щоб Мене не видали юдеям. Нинi ж Моє царство не звiдси.
То Ти Цар? — спитав Пилат. — Iсус вiдповiв: Ти сам кажеш,
що [Я] Цар. Я для того народився i для того прийшов у свiт,
щоб свiдчити про iстину. Кожний, хто вiд iстини, слухає Мого
голосу».7

Христос пiдтвердив, що Його слово є ключем до розумiння
таємниць тими, хто готовий прийняти це слово. Воно мiстить у
собi силу, яка свiдчить сама за себе. У цьому й криється таєм-
ниця успiшного поширення Його Царства правди. Iсус бажав, [695]
щоб Пилат зрозумiв: лише прийнявши i засвоївши iстину, вiн
зможе виправити свiй зiпсований характер.

Пилат прагнув пiзнати iстину, хоч явно був розгублений.
Його серце радiсно вiдгукнулося на слова Спасителя, i вiн
бажав дiзнатися, що є iстина та як її можна знайти. «А що таке
iстина?» — запитав вiн. Але не дочекався вiдповiдi. Шум iззовнi
нагадав йому про те, чим вiн повинен займатися. Священики
кричали, вимагаючи негайно прийняти рiшення. Вийшовши до
юдеїв, Пилат рiшуче i голосно заявив: «Жодної вини я в Ньому
не знаходжу».7
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Цi слова, сказанi суддею-язичником, були рiзким докором
фальшивим та пiдступним керiвникам Iзраїлю, якi звинува-
чували Спасителя. Коли священики i старiйшини почули це
вiд Пилата, їхнiм розчаруванню i гнiву не було меж. Вони
давно запланували цей суд i чекали на нього. Зрозумiвши, що
Iсус може бути звiльнений, вони, здавалося, готовi були розi-
рвати Його на шматки. Юдеї голосно звинувачували Пилата
i погрожували йому вищим римським судом. Вони докоряли
йому, що вiн вiдмовляється засудити Iсуса, Котрий, як вони
стверджували, постав проти кесаря.

Почулися озлобленi голоси, що бунтарський вплив Iсуса
добре вiдомий по всiй країнi. Священики говорили: «Вiн пiд-
бурює народ, навчає по всiй Юдеї, починаючи з Галiлеї i аж
сюди».4

Цiєї хвилини Пилат не думав засуджувати Iсуса. Вiн знав:
юдеї оскаржували Його через ненависть та упередження. Рим-
ський губернатор знав свої обов’язки. Справедливiсть вима-
гала, щоб Христос був негайно звiльнений. Але Пилат боявся
обурення народу. Якщо вiн вiдмовиться вiддати Iсуса до їхнiх
рук, почнеться заворушення, а цього вiн боявся найбiльше.
Коли Пилат почув, що Христос походить iз Галiлеї, то вирi-
шив послати Його до Iрода, правителя цiєї провiнцiї, який тодi
перебував у Єрусалимi. Таким чином Пилат вирiшив перекла-
сти всю вiдповiдальнiсть iз себе на Iрода. Вiн також вбачав у
цьому чудову нагоду поновити стосунки пiсля однiєї давньої
суперечки мiж ним та Iродом. Так i сталося: пiсля суду над
Спасителем вони знову заприятелювали.[696]

Пилат вiддав Iсуса вартовим, якi пiд образливi вигуки i
насмiшки натовпу повели Його на суд до Iрода.

«Iрод, побачивши Iсуса, дуже зрадiв».8 Вiн ще нiколи не
зустрiчався зi Спасителем, але «давно бажав Його бачити, бо
чув [багато] про Нього i сподiвався побачити вiд Нього якусь
ознаку».7 Це той Iрод, руки якого були заплямованi кров’ю
Йоана Хрестителя. Коли Iрод уперше почув про Iсуса, то, охо-
плений жахом, сказав: «То Йоан, якому я вiдтяв голову, це вiн
воскреснув!», «...I тому чудеса дiють у Ньому».9 I все ж Iрод
бажав побачити Iсуса. Тепер з’явилася нагода врятувати життя
цього Пророка, i цар сподiвався, що таким чином назавжди
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зiтре зi своєї пам’ятi спогади про закривавлену голову, при-
несену йому на блюдi. Вiн також прагнув задовольнити свою
цiкавiсть i сподiвався: якщо Христовi пообiцяти звiльнення, то
Вiн зробить усе, що вiд Нього вимагатимуть.

Велика група священикiв i старiйшин супроводжувала Хри-
ста до Iрода. I коли Спасителя ввели до залу, цi сановники
почали збуджено висувати свої звинувачення проти Нього.
Але Iрод звертав мало уваги на їхнi оскарження. Вiн наказав
їм замовкнути, бажаючи поставити кiлька запитань Христовi.
Iрод звелiв розв’язати Христа i докорив Його ворогам за грубе
ставлення до невiльника. Спiвчутливо дивлячись на спокiйне
обличчя Спасителя свiту, вiн читав на Ньому тiльки мудрiсть i
чистоту. Iрод, як i Пилат, був переконаний, що Христос оскар-
жений через злобу i заздрiсть.

Iрод поставив Христовi чимало запитань, але Спаситель
мовчав. За наказом царя були приведенi старцi й калiки; Хри-
стовi була надана можливiсть зробити чудо i тим самим засвiд-
чити, що Вiн є Той, за Кого Себе видає. «Кажуть, Ти можеш
зцiляти хворих, — сказав Iрод. — Я хочу переконатися, що Ти
заслуговуєш цiєї слави». Але Iсус не вiдповiв, а Iрод продов-
жував наполягати: «Якщо Ти можеш робити чудеса для iнших,
то зроби тепер для Свого власного добра». I знову вiн звелiв:
«Покажи нам ознаку, яка свiдчила б, що Ти маєш силу, котру
приписують Тобi». Але Христос, здавалося, нiчого не чув i
не бачив. Син Божий прийняв на Себе людську природу. Вiн
повинен дiяти так, як дiяла б звичайна людина в подiбному
становищi. Тому Вiн не зробить чуда, щоб урятувати Себе вiд [697]
болю i принижень, яких зазнала б кожна людина в подiбних
обставинах.

Отже, Iрод обiцяв звiльнити Христа, якщо вiн зробить пе-
ред ним одне зi Своїх чудес. Обвинувачi Христа на власнi
очi бачили вчиненi Ним чудеса. Вони чули, як Iсус наказував
смертi звiльнити своїх полонених. Вони були свiдками, як за
Його наказом померлий вийшов iз гробу. Тепер їх охопив жах,
що Вiн може i зараз учинити чудо. Понад усе вони боялися
прояву Його божественної сили. Це зруйнувало б усi їхнi плани
i, мабуть, коштувало б їм життя. Знову схвильованi й переляка-
нi священики та правителi почали звинувачувати Iсуса. Вони
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голосно кричали: «Вiн — зрадник, Вiн — богозневажник. Вiн
творив чудеса силою Вельзевула, — бiсiвського князя». Усiх
присутнiх у залi охопило сум’яття: люди кричали, не слухаючи
одне одного.

Сумлiння Iрода було вже не таким чутливим, як тодi, коли
вiн тремтiв од жаху, почувши прохання Iродiади принести їй
голову Йоана Хрестителя. Деякий час вiн ще вiдчував докори
сумлiння за свiй жахливий учинок, але життя у розпустi приту-
пило його моральну чутливiсть. Тепер серце Iрода зробилося
настiльки запеклим, що вiн навiть вихвалявся розправою, яку
вчинив над Йоаном за те, що той насмiлився докоряти йому.
Тепер же Iрод почав погрожувати Iсусовi, повторюючи, що має
владу звiльнити або засудити Його. Але Iсус не реагував на
його погрози.

Мовчання Iсуса розлютило Iрода. Вiн розцiнював це як
повну байдужiсть до його влади. Для марнославного, пихатого
царя вiдвертий докiр був би менш образливим, анiж подiбна
зневага. I знову, сповнений лютi, вiн почав погрожувати Iсусовi,
Який стояв мовчки, не рухаючись.

Христос прийшов у цей свiт не для того, щоб задовольняти
пусту цiкавiсть. Його мета — зцiляти розбитi серця. Якби зараз
Вiн мiг Своїм словом зцiлити рани душi, яка страждала вiд
грiха, то не змовчав би. Iсус не мав чого сказати тим, хто топтав
iстину брудними ногами.

Христос мiг сказати Iродовi такi слова, якi приголомшили
б цього жорстокого царя. Вiн мiг би налякати його i примусити
тремтiти, вiдкривши всi вчиненi ним беззаконня та майбутню[698]
вiдплату. Але мовчання Христа стало для Iрода найсуворiшим
докором. Iрод вiдкинув iстину, проголошену найбiльшим iз
пророкiв, а тому Володар Всесвiту вже не мав що йому сказа-
ти. Завжди сповнений спiвчуття до людського горя, Спаситель
залишався глухим до наказiв Iрода. Очi, якi завжди виражали
жаль, прощення й любов до грiшника, котрий кається, жо-
дного разу навiть не зупинилися на обличчi Iрода. Уста, якi
проголошували найвеличнiшi iстини i найнiжнiшими словами
звертались до найбiльш пропащих, не промовили жодного сло-
ва зарозумiлому царевi, який не вiдчував потреби в Спасителi.
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Обличчя Iрода потемнiло вiд лютi. Повернувшись до натов-
пу, вiн гнiвно звинуватив Iсуса в обманi. Потiм, звертаючись
до Нього, сказав: «Якщо Ти не даси доказiв, що Ти є Той, за
Кого Себе видаєш, то я вiддам Тебе до рук воїнiв i народу.
Може, вони змусять Тебе заговорити. Якщо Ти обманщик, то
заслуговуєш на смерть вiд їхнiх рук; якщо Ти — Син Божий,
врятуй Себе, учинивши чудо».

Як тiльки прозвучали цi слова, юрба вiдразу накинулася на
Христа. Люди, немов лютi звiрi, шматували свою здобич. Iсуса
тягли в рiзнi боки, i навiть Iрод приєднався до цiєї голоти, ба-
жаючи ще бiльше принизити Сина Божого. Якби не втрутилися
римськi воїни та не змусили оскаженiлий натовп вiдступити,
Спасителя i тут розiрвали б на шматки.

«Iрод зi своїми воїнами, принизивши та висмiявши Його,
одягнув у свiтлу одiж i вiдiслав Його до Пилата».10 У цьому
знущаннi брали участь i римськi солдати. Усе, на що тiльки
були здатнi цi жорстокi воїни, заохочуванi Iродом i юдейськими
керiвниками, довелося витерпiти Спасителевi. Проте Вiн не
втратив Свого божественного спокою.

Гонителi Христа намагалися судити про Нього по собi; вони
виставляли Його настiльки ж порочним, наскiльки були самi.
Але за всiм тим, що вiдбувалося, проглядала iнша картина, яку
вони побачать колись у всiй її славi. Серед натовпу були й такi,
якi тремтiли в присутностi Христа. Коли темний натовп глу-
зливо кланявся Йому, деякi люди, котрi збиралися вчинити так
само, раптом, переляканi й мовчазнi, вiдступали назад. Що ж
стосується Iрода, то вiн власноруч пiдписав собi вирок. Останнi [699]
променi благодатi ще падали на його обтяжене грiхами серце.
Вiн вiдчував, що Iсус не був звичайною людиною, бо через
Його людську природу пробивалася Божественнiсть. Саме тодi,
коли Христа оточували глузiї, перелюбники i злочинцi, Iродовi
здавалося, що вiн бачить Бога на Своєму престолi.

Хоч Iрод був жорстоким правителем, вiн, однак, не наважив-
ся винести вирок Христовi. Бажаючи уникнути цiєї страшної
вiдповiдальностi, вiн вiдiслав Iсуса назад до римського суду.

Пилат був розчарований i незадоволений, коли юдеї по-
вернулися до нього зi своїм В’язнем. Правитель роздратовано
спитав їх, чого вони хочуть. Адже вiн уже допитував Iсуса i не
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виявив у Нього жодної вини, а вони були неспроможнi довести
жодного оскарження, висунутого проти Нього. Вiн посилав Iсу-
са до Iрода, тетрарха Галiлеї, який належав до їхнього народу,
але й вiн не знайшов нiчого, гiдного смертi. «Тож, покаравши
Його, — сказав Пилат, — вiдпущу».11

Тут Пилат виявив слабкiсть. Вiн визнав Iсуса невинним,
однак вирiшив бичувати Його, аби заспокоїти Його обвинува-
чiв. Вiн був готовий пожертвувати справедливiстю i правом
задля задоволення вимог юрби. Через це вiн опинився у скру-
тному становищi. Натовп, побачивши його вагання, почав ше
наполегливiше вимагати смертi Iсуса.

Якби Пилат вiд самого початку рiшуче вiдмовився осу-
джувати невинну людину, то розiрвав би фатальний ланцюг
учиненого злочину та докорiв сумлiння, якi мучили його до
кiнця життя. Якби Пилат учинив по справедливостi, то юдеї
не насмiлилися б диктувати йому свою волю. Хоча Христос
все одно був би страчений юдеями, однак у цьому не було б
вини Пилата. Одначе крок за кроком Пилат намагався при-
боркати своє сумлiння. Вiн вiдмовився судити справедливо i
безсторонньо, а тому виявився iграшкою в руках iзраїльських
священикiв i начальникiв. Вагання i нерiшучiсть стали причи-
ною його загибелi.

Але навiть зараз Пилат ще мав нагоду прозрiти. Бажаючи
стримати його вiд фатального вчинку, Бог послав Пилатовi
пересторогу. У вiдповiдь на молитву Христа небесний ангел[700]
вiдвiдав дружину Пилата, i ввi снi вона побачила Спасителя
та розмовляла з Ним. Дружина Пилата не була єврейкою, але
побачивши увi снi Iсуса, не засумнiвалася щодо божествен-
ностi Його мiсiї. Вона визнала в Ньому Небесного Царя. Ця
жiнка бачила, як Його судять у судовому залi, звернула увагу на
Його руки, зв’язанi, як у злочинця. Бачила Iрода i його воїнiв,
що здiйснювали свою жахливу справу. Вона чула, як заздрiснi
злобнi священики шалено оскаржували Його. Також почула
слова: «Ми маємо Закон, i за Законом Вiн мусить умерти, бо
видає Себе за Божого Сина!».12 Ось i Пилат видає Iсуса на
бичування пiсля того, як визнав: «Не знаходжу я в Ньому нiякої
провини».13 Пилат виголосив вирок i видав Христа вбивцям.
Вона бачила хрест, споруджений на Голгофi, огорнену темря-
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вою землю i чула таємничий вигук «Звершилось!»,14 її очам
була вiдкрита й iнша картина: Христос гряде на великiй бiлiй
хмарi; земля шалено крутиться в космiчному просторi, а Його
вбивцi втiкають вiд Його слави. Закричавши вiд жаху, вона
прокинулась i негайно написала Пилатовi записку зi словами
перестороги.

Тiєї митi, коли Пилат вагався, що йому робити, посланець
пробрався крiзь натовп i вручив йому листа вiд дружини, де
зазначалося: «Не май нiчого до Того Праведника, бо багато я
натерпiлася нинi у снi через Нього!».15

Обличчя Пилата пополотнiло. Вiн був збентежений супе-
речливими почуттями. Але поки вiн зволiкав iз прийняттям
рiшення, священики i старiйшини все бiльше розпалювали не-
задоволення народу. Пилат був змушений дiяти. Вiн пригадав
один звичай, яким мiг скористатися для звiльнення Христа.
Згiдно з ним, пiд час свята Пасхи на прохання народу звiльняли
одного з в’язнiв. У цьому запозиченому вiд язичникiв звичаї
не було й натяку на справедливiсть, але вiн подобався юдеям.
Саме тодi римляни тримали пiд вартою засудженого на смерть
Варавву. Вiн оголосив себе месiєю i стверджував, що має силу
встановлювати новi порядки i таким чином виправити свiт.
Пiдбурюваний сатаною, злодiй заявляв, що все награбоване
ним по праву належить йому. Силою сатани вiн творив чудеса,
здобув послiдовникiв i пiдбурював народ до повстання проти
римського правлiння. Пiд маскою релiгiйного дiяча прихову- [701]
вався запеклий злочинець, схильний до жорстокостi й бунту.
Пропонуючи натовповi обрати одного з двох — розбiйника чи
невинного Спасителя, Пилат сподiвався пробудити в народi
почуття справедливостi. Вiн гадав, що всупереч священикам
i начальникам Iзраїлю простi люди сповняться спiвчуттям до
Iсуса, а тому, звернувшись до них, схвильовано запитав: «Кого
хочете, щоб я вiдпустив вам, Iсуса Варавву чи Iсуса, що зветься
Христос?»

Мов рев диких звiрiв, пролунала вiдповiдь натовпу: «Вiдпу-
сти нам Варавву». Усе голоснiше й голоснiше лунали вигуки:
«Варавву! Варавву!» Думаючи, що натовп не зрозумiв його за-
питання, Пилат ще раз повторив: «Чи хочете, щоб я вiдпустив
вам Царя юдеїв?» Але у вiдповiдь знову закричали: «Вiзьми
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Його, а вiдпусти Варавву!» «А що я маю зробити з Iсусом,
що зветься Христос?» — спитав Пилат. I знову пiдбурена юрба
заревiла, мов зграя демонiв. Самi демони в людськiй подобi
перебували в натовпi, i чого ж можна було чекати вiд них,
окрiм вiдповiдi: «Хай буде розп’ятий!».16

Пилат занепокоївся. Вiн не думав, що справа дiйде до цьо-
го. Римський правитель боявся вiддати невинну людину на
найбiльш ганебну жорстоку смерть, яку тiльки можна було
вигадати. Коли ж ревiння юрби стихло, Пилат звернувся до
людей з новим запитанням: «Яке ж зло Вiн зробив?»17 Але
справа зайшла надто далеко, аби ставити подiбнi запитання.
Натовп не бажав чути доказiв невинностi Христа, а тiльки Його
осудження.

I все ж Пилат намагався врятувати Iсуса. «Тож вiн утретє
сказав їм: Яке ж зло Вiн зробив? Нiчого вартого смертi не
знайшов я в Ньому. Я покараю Його й вiдпущу».18 Та тiльки
одна згадка про те, що вiн вiдпустить Христа, змусила людей
кричати вдесятеро сильнiше: «Розiпни Його! Розiпни Його!»
Буря, викликана нерiшучiстю Пилата, посилювалася i ставала
все страшнiшою.19

I тодi знесиленого i вкритого ранами Iсуса почали бичу-
вати перед натовпом. «Воїни повели Його до середини двору,
тобто в преторiй, i скликали весь пiдроздiл. Зодягли Його в
багряницю, поклали на Нього сплетеного тернового вiнка i
почали вiтати Його: Радiй, Царю юдейський! Били Його по[702]
головi тростиною, плювали на Нього i, падаючи на колiна,
поклонишся Йому».20 Кiлька разiв чиясь зла рука виривала з
Iсусової тростину i вдаряла нею по терновому вiнцю на Його
головi, так що колючки впиналися в шкiру i кров стiкала по
Його обличчю й бородi.

Дивуйтеся, небеса! Здригайся, о земле! Подивися на гноби-
телiв i Пригнобленого. Оскаженiлий натовп оточив Спасителя
свiту. Насмiшки i глум перемiшувалися з грубими прокльонами
й вiдвертим блюзнiрством. Скромне походження та смирен-
не життя Iсуса викликали найбiльше глузувань бездушного
натовпу. Його заява про те, що Вiн — Син Божий, висмiяна;
вульгарнi жарти i зневажливi образи передаються iз уст в уста.
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Сам сатана керував цими озвiрiлими людьми, котрi зну-
щалися над Спасителем. Вiн намагався спровокувати Iсуса на
помсту або примусити Його вчинити чудо задля Свого звiльне-
ння i таким чином зруйнувати План спасiння. Єдина пляма в
Його життi, єдиний зрив, коли Його людське єство не змогло б
знести жахливих випробувань, — i Агнець Божий уже не був би
досконалою жертвою для викуплення людства. Але Той, Хто
мiг покликати на допомогу все небесне воїнство, Хто сяйвом
Своєї божественної величi мiг сповнити жахом увесь натовп,
покiрно зносив найогиднiшi образи i знущання.

Вороги Христа жадали вiд Нього чуда на доказ Його бо-
жественностi. Але тепер вони мали набагато переконливiшi
докази, нiж тi, яких прагнули. У той час, як мучителi Хри-
ста, втративши людську подобу, уподiбнилися до сатани, по-
кiрливiсть i терплячiсть Iсуса пiдносили Його над людьми i
доводили Його спорiдненiсть з Богом. Приниження Iсуса стало
запорукою Його пiднесення. Краплi кровi, котрi стiкали по Йо-
го щоках i бородi, стали запорукою Його помазання «оливою
радостi»21 як нашого великого Первосвященика.

Страшною була лють сатани, коли вiн бачив, що всi завданi
Спасителевi образи не змогли вирвати найменшого нарiкання з
Його вуст. Хоч Iсус прийняв на Себе людську природу, Його
пiдтримувала Божественна сила, i Вiн нi в чому не вiдступив
вiд волi Свого Отця. [703]

Коли Пилат видав Iсуса на бичування i знущання, вiн спо-
дiвався цим збудити в людях спiвчуття, гадаючи, що натовп
обмежиться таким покаранням. Навiть злобнi священики тепер
будуть задоволенi, вважав вiн. Але юдеї помiтили, що Пилат
виявив слабкiсть, покаравши людину, яку оголосив невинною.
Вони зрозумiли: Пилат намагається врятувати життя ув’язне-
ному, i твердо вирiшили, що цього не повинно статися. Аби
догодити нам, думали юдеї, Пилат звелiв бичувати Iсуса; якщо
ми i далi будемо рiшуче наполягати, тодi доб’ємося свого!

Тим часом Пилат наказав привести Варавву. Поставивши
перед натовпом двох ув’язнених i вказуючи на Спасителя,
вiн поважно й урочисто проголосив: «Оце — Людина». «Ось
виводжу Його вам у двiр, щоб ви знали, що я не бачу в Ньому
жодної провини».22
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Ось стоїть Син Божий у терновому вiнку, зодягнений у
блазенське вбрання. Одяг на спинi розiрваний, i видно рани,
з яких тече кров. Його закривавлене змучене обличчя нiколи
ще не було таким прекрасним, як зараз. Лице Спасителя було
спокiйним i ясним навiть у присутностi Його ворогiв. Кожна
риса випромiнювала доброту й покiрнiсть, найнiжнiше спiв-
чуття до жорстоких переслiдувачiв. У Його поведiнцi не було
страху i нерiшучостi, усе говорило про гiднiсть i довготерпiння.
Разючий контраст з Iсусом — iнший в’язень.

Кожна риса обличчя Варавви свiдчила про те, що вiн —
закоренiлий розбiйник, яким вiн насправдi i був. Цей контраст
повиннi були зауважити всi, хто дивився на них. Дехто зi
свiдкiв цiєї сцени плакав. Коли цi люди дивилися на Iсуса,
їхнi серця сповнювалися до Нього спiвчуттям. Навiть юдейськi
священики i керiвники переконалися, що Вiн Той, за кого Себе
видавав.

Не всi римськi воїни, якi оточували Христа, були запеклi;
декотрi уважно вдивлялися в Його обличчя, намагаючись зро-
зумiти: злочинець Вiн чи нi. Час вiд часу вони поверталися i
кидали зневажливi погляди на Варавву. Не потрiбно було мати
великої проникливостi, аби бачити його наскрiзь. Потiм вони
знову дивилися на пiдсудного, вiдчуваючи до Божественного
Страждальця глибоке спiвчуття. Мовчазна покiрливiсть Христа[704]
вразила їхню душу, i це видовище стояло в них перед очима,
доки однi не визнали Його за Христа, а iншi, вiдкидаючи Його,
не вирiшили своєї долi.

Пилат був здивований покiрливим терпiнням Спасителя.
Вiн не сумнiвався в тому, що цей Чоловiк, Який навiть зовнi
так вiдрiзнявся вiд Варавви, збудить i в юдеїв спiвчуття. Але
вiн не усвiдомлював фанатичної ненавистi священикiв до Того,
Хто був Свiтлом для свiту та виявляв перед усiма їхнi провини
i неуцтво. Вони довели натовп до нестями. Священики, старiй-
шини i юрба знову почали шалено кричати: «Розiпни, розiпни
Його!».23 Врештi-решт, втративши всяке терпiння вiд такої
безглуздої жорстокостi, Пилат у вiдчаї вигукнув: «Вiзьмiть i
розiпнiть Його ви, бо я не знаходжу в Ньому провини».23

Хоча жорстокi сцени були звичними для римського прави-
теля, йому стало шкода Страждальця, засудженого на смерть.
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Побитий, iз закривавленим чолом, зраненою спиною, Вiн, як
i ранiше, зберiгав царську гiднiсть. Але священики заявили:
«Ми маємо Закон, i за Законом Вiн мусить умерти, бо видає
Себе за Божого Сина!»24

Пилат злякався. У нього не було правильного уявлення
про Христа i Його мiсiю, проте вiн мав невиразну вiру в Бога
та Його всемогутнiсть. Думка, яка ще ранiше зародилась у
його свiдомостi, стала тепер бiльш виразною. Вiн запитував
у себе: чи не стоїть перед ним Божественна iстота, зодягнена
для глуму в багряницю й увiнчана терновим вiнком?

Вiн знову повернувся до судового залу i запитав Iсуса:
«Звiдки Ти?»23 Але Iсус не дав жодної вiдповiдi. Спаситель
уже говорив з Пилатом вiдверто, пояснюючи йому, що прийшов
свiдчити про iстину. Але Пилат знехтував цим свiтлом. Вiн
зловживав високим званням суддi, пiдкоривши свої принципи
i владу вимогам натовпу. В Iсуса не було бiльше свiтла для
нього. Ображений Його мовчанням, Пилат пихато сказав: «Чо-
му до мене не говориш? Хiба не знаєш, що маю владу Тебе
вiдпустити i маю владу розiп’яти Тебе? Вiдповiв йому Iсус: Не
мав би ти жодної влади надi Мною, якби не була вона тобi дана
з висоти. Тому той, хто Мене видав тобi, має бiльший грiх».25 [705]

Милосердний Спаситель, незважаючи на жахливi страж-
дання i бiль, намагався в мiру можливостi виправдати вчинки
римського губернатора, який видав Його на розп’яття. О, яка
вражаюча сцена для свiту на всi вiки! Яке свiтло проливає вона
на характер Суддi всiєї Землi!

«...Той, хто Мене видав тобi, — сказав Iсус, — має бiльший
грiх».25 Христос мав на увазi Каяфу, котрий, як первосвященик,
представляв увесь юдейський народ. Юдеї добре знали закони,
якими керувалася римська влада. Їм було дане свiтло в про-
роцтвах про Христа, в Його вченнi i чудесах. Юдейськi суддi
володiли переконливими доказами Божественної природи Того,
Кого засудили на смерть. Тому вони будуть судженi вiдповiдно
до отриманого свiтла.

Найбiльша вина i найтяжча вiдповiдальнiсть була на тих,
хто обiймав найвищi посади в країнi, хто був охоронцем святих
iстин, котрi вони так пiдступно зрадили. Порiвняно з ними
Пилат, Iрод та римськi воїни майже нiчого не знали про Iсуса.
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Ображаючи Його, вони думали догодити священикам i пра-
вителям Iзраїлю. Вони не мали того свiтла, яке з надлишком
отримав юдейський народ. Якби це свiтло було дане воїнам,
вони не поводилися б так жорстоко з Христом.

Пилат ще раз запропонував звiльнити Спасителя, «юдеї ж
закричали, гукаючи: Якщо Його вiдпустиш, ти не є другом
кесаря!»25 Цi лицемiри намагалися показати себе ревними за-
хисниками авторитету кесаря. Саме юдеї були найбiльш непри-
миренними ворогами римського правлiння. Коли їм це нiчим
не загрожувало, вони деспотично проводили свою нацiональну
i релiгiйну полiтику. А коли їм треба було досягти своїх жор-
стоких цiлей, вони пiдносили авторитет кесаря. Щоб знищити
Христа, вони готовi були присягнути на вiрнiсть чужоземнiй
владi, яку насправдi ненавидiли. «Кожний, хто себе робить
царем, противиться кесаревi!»25 — доводили вони. Цi слова
зачепили Пилата за живе. Римська влада вже й так ставилася
до нього з пiдозрою; вiн розумiв, що такий донос погубить
його. Римський губернатор знав: якщо вiн розладнає плани
юдеїв, увесь їхнiй гнiв звернеться проти нього. Юдеї обов’яз-
ково помстяться йому. Пилат бачив їхнє нестримне бажання
вбити Iсуса, Якого безпiдставно ненавидiли.[706]

Пилат зайняв своє судове мiсце i, вказуючи на Iсуса, про-
мовив: «Ось ваш Цар! Вони зчинили галас: Вiзьми, вiзьми
та розiпни Його! Запитує їх Пилат: Вашого Царя розiп’яти?
Вiдповiли первосвященики: Ми не маємо царя, крiм кесаря!»26

Отже, обравши язичеського правителя, юдейський народ
вiдмовився вiд влади Божої теократiї. Вiн вiдкинув Бога як
свого Царя. З того часу в юдеїв не було бiльше визволителя.
Вони не мали iншого царя, окрiм кесаря. До цього призвели
народ священики i старiйшини. Вони були вiдповiдальнi за
страшнi прийдешнi наслiдки. Вина за грiх i загибель усiєї нацiї
лежала на релiгiйних керiвниках.

«Побачивши, що нiчого не вдiє, а заколот дедалi бiльшає,
Пилат узяв воду, вмив руки перед народом i сказав: Невин-
ний я в кровi Цього Праведника! Дивiться самi!»27 Охоплений
страхом, пригнiчений докорами сумлiння, Пилат подивився на
Спасителя. Серед безлiчi звернених до нього облич лише на
Його обличчi був мир. Здавалося, навколо голови Iсуса сяяли
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м’якi променi свiтла. Пилат сказав собi: «Вiн — Бог». I повер-
нувшись до натовпу, проголосив: «Я чистий вiд Його кровi»,
«Берiть i розiпнiть Його, але знайте, священики й правителi, я
стверджую, що Вiн — Праведник. Нехай Той, Кого Вiн називає
Своїм Отцем, судить вас, а не мене за те, що сьогоднi скоїлося».
Потiм, повернувшись до Iсуса, промовив: «Прости мене, але
я не можу спасти Тебе». I, наказавши бичувати Iсуса, вiддав
Його на розп’яття.

Пилат намагався звiльнити Христа. Однак вiн бачив, що не
зможе зробити цього, не втративши свого становища. Аби не
втратити земної влади, вiн вирiшив пожертвувати життям не-
винної людини. Скiльки людей, подiбно до Пилата, жертвують
принципами, щоб уникнути втрат чи страждань... Сумлiння й
обов’язок вказують на один шлях, а «особистi iнтереси» — на
iнший. Потiк зла дуже сильний: кожного, хто йде на компромiс
зi злом, цей потiк затягує в густий безпросвiтний морок грiха.

Пилат поступився вимогам озвiрiлого натовпу. Щоб не
втратити свого становища, вiн вiддав на розп’яття Iсуса. Але
незважаючи на всю свою обережнiсть, згодом його таки спi-
ткало все те, чого вiн так боявся. Вiн був позбавлений усiх [707]
почестей та високого становища. Не витримавши докорiв сум-
лiння та мук ураженої гордостi, вiн невдовзi пiсля розп’яття
Христа закiнчив життя самогубством. Усi, хто йде на компро-
мiс iз грiхом, пожнуть лише горе i загибель. «Буває дорога, яка
здається людинi простою, але кiнець її — дорога до смертi».28

Коли Пилат оголосив себе невинним у кровi Христа, Каяфа
зухвало вiдповiв: «Кров Його на нас i на наших дiтях».29 Цi
жахливi слова пiдхопили священики i старiйшини, а потiм i
натовп. Пiднявся страшний крик. Усi, хто був там присутнiй,
пiдтвердили: «Кров Його на нас i на наших дiтях».29

Iзраїльський народ зробив свiй вибiр. Вказуючи на Iсуса,
вони сказали: «Вiзьми Цього, а вiдпусти Варавву!» Варав-
ва, розбiйник i вбивця, був представником сатани, а Христос
— представником Бога. Христа вiдкинули, а Варавву обрали.
Зробивши остаточний вибiр, вони вiддали перевагу тому, хто
споконвiку був душогубом та ошуканцем. Сатана був їхнiм ке-
рiвником, i Iзраїль пiдкорився його владi. Вони служили сатанi
i повиннi були нести його ярмо. Той народ, який обрав Варавву
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замiсть Христа, повинен був вiдчувати на собi жорстокiсть
Варавви до кiнця часу.

Дивлячись на зраненого Агнця Божого, юдеї кричали:
«Кров Його на нас i на наших дiтях».29 Цей жахливий крик
дiйшов до престолу Божого, i вирок, який вони проголосили
собi, був записаний на Небесах. Це закляття було почуте. Кров
Божого Сина залишилася на їхнiх дiтях i на дiтях їхнiх дiтей
як вiчне прокляття.

Найжахливiшим чином це прокляття виконалося пiд час
зруйнування Єрусалима. Воно обумовило i становище юдей-
ського народу протягом вiсiмнадцяти столiть. Ця суха, мертва i
безплiдна гiлка виноградної лози мала бути вiдрiзаною i спа-
леною. З поколiння в поколiння, по обличчю всiєї Землi, iз
вiку до вiку вона залишалася мертвою — мертвою у грiхах i
переступах!

Ще жахливiшим чином здiйсниться їхнє закляття у великий
судний день.

Коли Христос знову прийде на Землю, люди побачать Його
не як в’язня, оточеного оскаженiлим натовпом, а як Небесного[708]
Царя. Христос прийде у всiй Своїй славi, у славi Свого Отця
i святих ангелiв. Тисячi тисяч i десятки тисяч десяткiв тисяч
ангелiв та чудових, радiсних Божих синiв невимовної краси i
слави супроводжуватимуть Його. Вiн сяде на Своєму престолi
слави, i перед Ним зберуться всi народи. Тодi «побачить Його
кожне око — i тi, що прокололи Його». Замiсть тернового
вiнка на Ньому буде вiнець слави — вiнець у вiнцi. Замiсть
старої багряницi Вiн буде одягнутий у шати слiпучої бiлизни,
«бiлильник на землi не змiг би так вибiлити».30 «На одязi й на
Своєму стегнi написане iм’я: Цар над царями i Господь над
господарями».31 Там будуть тi, хто глузував з Нього i бив Його.
Священики i правителi знову побачать усе, що вiдбувалося в
судовому залi. Усi тi подiї постануть перед ними, нiби записанi
вогняними лiтерами. Тодi тi, хто кричав: «Кров Його на нас
i на наших дiтях»,29 отримають вiдповiдь на власне закляття.
Це буде час, коли для всього свiту стане зрозумiло, проти Кого
i чого воювали вони, — слабкi, жалюгiднi, обмеженi iстоти.
Тодi в передсмертнiй агонiї вони кричатимуть до гiр i скель:
«Упадiть на нас i сховайте нас вiд обличчя Того, Хто сидить на
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престолi, та вiд гнiву Агнця! Бо прийшов великий день Його
гнiву, — i хто може встояти?».32 [709]

[710]1Йоан.18:29-30
2Йоан.18:31
3Луки 20:22,25
4Луки 23:2,3,5
4Луки 23:2,3,5
5Марк.15:4,5
6Йоан.18:34
7Йоан.18:36-38
7Йоан.18:36-38
4Луки 23:2,3,5
8Луки 23:8
7Йоан.18:36-38
9Марк.6:16; Матв.14:2

10Луки 23:11
11Луки 23:22
12Йоан.19:7
13Йоан.18:38
14Йоан.19:30
15Матв.27:19
16Матв.27:17,21,22
17Марк.15:14
18Луки 23:22
19Марк.15:14
20Матв.27:27-30
21Євр.1:9
22Йоан.19:4,5
23Йоан.19:6,9
23Йоан.19:6,9
24Йоан.19:7
25Йоан.19:10-12
25Йоан.19:10-12
25Йоан.19:10-12
25Йоан.19:10-12
26Йоан.19:13-15
27Матв.27:24
28Прип.14:12
29Матв.27:25
29Матв.27:25
29Матв.27:25
30Марк.9:3
31Об’явл.19:16
29Матв.27:25
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32Об’явл.6:16-17



Роздiл 78. Голгофа

(На пiдставi Євангелiй вiд Матвiя 27:31-53; Марка 15:20-38;
Луки 23:26-46; Йоана 19:16-30)

«I коли прийшли на мiсце, що зветься Череповище, тут
розiп’яли Його».1

«Щоб освятити народ Своєю кров’ю», Христос «постра-
ждав поза брамою».2 Через порушення Божого Закону Адам i
Єва були вигнанi з Едемського саду. Христос, наш Заступник,
повинен був постраждати поза мурами Єрусалима. Вiн помер
за мiськими воротами, там, де страчували розбiйникiв i вбивць.
Глибокого значення сповненi слова: «Христос викупив нас вiд
прокляття Закону, ставши за нас прокляттям».3

Великий натовп супроводжував Iсуса вiд судового залу до
Голгофи. Чутка про Його засудження швидко поширилася по
всьому Єрусалиму, i люди з усiх верств суспiльства юрбами
попрямували на мiсце розп’яття. Священики i старiйшини
пообiцяли не робити нiякого зла послiдовникам Христа, тому
учнi та вiруючi з Єрусалима й околиць приєдналися до юрби,
котра йшла за Спасителем.

Коли Iсус виходив з двору Пилата, на Його пораненi й
закривавленi плечi поклали хрест, приготований для Варавви.
Двох спiльникiв Варавви мали стратити разом з Iсусом, тому
на них також були покладенi їхнi хрести. Тягар, який поклали
на Спасителя, був надто важким для Нього, оскiльки Вiн був [711]
ослаблений i виснажений пiсля всього пережитого. Вiд часу
пасхальної Вечерi з учнями Вiн нiчого не їв i не пив. Iсус
пережив страшнi муки в Гефсиманському саду, коли боровся iз
сатанинськими силами. Вiн страждав, коли Його зрадили, коли
учнi залишили Його i втекли. Його попровадили до Анни, потiм
до Каяфи i, врештi-решт, до Пилата. Вiд Пилата Його повели
до Iрода, потiм знову до Пилата. Уся ця нiч стала неймовiрним
випробуванням для людської душi. Христос зносив образи,
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глузування, бичування. Однак усе це не зламало Iсуса. Вiн
не промовив жодного слова докору, а навпаки — славив Бога.
Протягом усього ганебного суду Вiн тримався гiдно i стiйко.
Але коли пiсля повторного бичування на Нього поклали хрест,
Його людська природа не витримала. Знесилений Iсус упав пiд
тягарем непомiрної ношi.

Натовп, який iшов за Спасителем, бачив, що Вiн ослаб
i хитається, але нiхто не виявив спiвчуття. Юрба глузувала
й ображала Його через те, що Вiн не мав сили нести хрест.
Знову поклали на Нього хреста, i знову Вiн, знесилений, упав
на землю. Його мучителi зрозумiли, що Вiн не зможе нести
Свого тягаря. Довелося шукати людину, котра понесла б цей
ганебний хрест. Нiхто з юдеїв не понiс би хреста, тому що це
опоганило б їх i перешкодило святкувати Пасху. Тому нiхто
навiть не подумав запропонувати свої послуги.

Саме в цей час один чужинець, Симон iз Кiринеї, поверта-
ючись iз поля, зустрiчається з процесiєю. Вiн чує лихослiв’я
юрби, грубi жарти, уїдливi слова: «Дайте дорогу Царевi Юдей-
ському!» Вражений цiєю сценою, Симон зупиняється. Помi-
тивши його спiвчутливий погляд, юдеї схопили його i поклали
на плечi хрест Iсуса.

Симон чув про Христа. Його сини вiрили в Спасителя, але
сам вiн не був Його учнем. Те, що Симон нiс хрест на Голгофу,
стало благословенням для нього, i пiзнiше вiн був вдячний за
це Провидiнню. Цей учинок допомiг йому обрати хрест Iсуса
добровiльно i до кiнця днiв з радiстю нести його.

Серед натовпу було чимало жiнок, якi йшли за Непорочним
на мiсце Його жорстокої смертi; їхня увага була зосереджена
на Iсусовi. Деякi з них бачили Його ранiше, iншi приносили до[712]
Нього своїх хворих i страждальцiв; були тут також оздоровленi
Ним. Серед натовпу розповiдали про те, що сталося, i жiнки
були враженi ненавистю людей до Нього. Їхнi серця готовi
були розiрватися вiд болю. Не лякаючись озвiрiлого натовпу,
не звертаючи уваги на гнiвнi крики священикiв i керiвникiв
Iзраїлю, цi жiнки вiдверто висловлювали своє спiвчуття Iсусовi.
Коли ж Вiн упав пiд тягарем хреста, вони гiрко розридалися
над Ним.
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Це було єдине, що привернуло увагу Христа. Незважаючи
на невимовнi страждання, незважаючи на те, що тiєї хвилини
Вiн нiс на Собi грiхи свiту, Вiн не залишився байдужим до
цього прояву горя. Спаситель подивився на жiнок з нiжнiстю
i спiвчуттям. Вони не вiрили в Нього. Вiн знав: вони плачуть
не над Посланцем Божим; їхнi сльози були викликанi люд-
ською жалiстю. Але Iсус не знехтував їхнiм спiвчуттям. Воно
викликало в Його серцi глибоку жалiсть.

«Дочки єрусалимськi, — сказав Вiн, — не плачте за Мною,
краще плачте за собою та за своїми дiтьми».4 Христос дивився
далi того, що вiдбувалося нинi. Вiн бачив зруйнування Єруса-
лима, коли чимало з тих жiнок, якi сьогоднi плачуть за Ним,
загинуть разом зi своїми дiтьми.

Вiд зруйнування Єрусалима думки Iсуса перейшли до
останнього суду. У загибелi нерозкаяного мiста Вiн бачив сим-
вол остаточної долi свiту. Христос сказав: «Тодi почнуть казати
горам: Упадiть на нас! — i горбам: Покрийте нас! Бо коли iз
зеленим деревом це роблять, то що станеться iз сухим?». Зе-
лене дерево уособлювало Iсуса — невинного Викупителя. Бог
допустив, щоб Його гнiв проти беззаконня прийняв на Себе
Його улюблений Син. Iсус мав бути розп’ятим за людськi грiхи.
Яких же страждань зазнає грiшник, котрий i пiсля цього зали-
шатиметься у своїх грiхах? Усi непокiрнi приймуть невимовнi
муки i страждання.

У натовпi, який супроводжував Спасителя на Голгофу, було
чимало тих, хто нещодавно вiтав Його вигуками «Осанна!»,
розмахуючи пальмовим вiттям пiд час трiумфального в’їзду
до Єрусалима. Тодi вони прославляли Його, бо всi так робили.
Тепер вони приєдналися до тих, що кричали: «Розiпни, розiпни
Його!» Коли Христос в’їжджав до Єрусалима, надiї учнiв до- [713]
сягли апогею. Вони трималися якнайближче до свого Вчителя,
вважаючи за велику честь бути поруч з Ним. Але тепер, пiд
час Його приниження, вони стояли осторонь, убитi горем i
пригнiченi крахом своїх надiй. Як збулися слова Христа: «Ви
всi спокуситеся Мною цiєї ночi, бо написано: Уражу пастиря
— i розсiються вiвцi отари».5

Засуджених привели на мiсце страти i прив’язали до зна-
рядь тортур. Два розбiйники виривалися з рук своїх катiв, але
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Iсус не виявив жодного опору. Матiр Iсуса, яку пiдтримував
Йоан, улюблений учень Iсуса, також йшла за Своїм сином на
Голгофу. Вона бачила, як Вiн падав пiд тягарем хреста, i їй
дуже хотiлося пiдтримати Його, обмити закривавлене чоло,
поранену голову, яка колись спочивала на її грудях. Але їй не
надали цiєї сумної переваги. Вона, як i учнi, усе ще сподiвала-
ся, що Iсус виявить Свою божественну силу i звiльниться з рук
ворогiв. I знову вона втрачала мужнiсть, пригадуючи, що Вiн
Сам передрiкав теперiшнi подiї. Коли розбiйникiв розп’яли,
її огорнула страшна тривога. Чи дозволить Вiн — Той, Хто
давав життя мертвим, — розп’ясти Себе? Невже Божий Син
дозволить, щоб Його стратили таким жорстоким способом?
Невже їй доведеться втратити вiру в те, що Iсус — Месiя? Чому
їй судилося стати свiдком Його ганьби i горя та не мати най-
меншої змоги допомогти Йому у стражданнях? Вона бачила,
як Його руки розвели на хрестi, узяли молоток i цвяхи. А коли
цвяхи вп’ялися в Його нiжне тiло, учнi винесли знепритомнiлу
матiр Iсуса з натовпу...

Спаситель не висловив жодної скарги. Його обличчя зали-
шалося спокiйним i ясним, тiльки великi краплi поту вкрили
Його чоло. I не знайшлося жодної милосердної руки, котра
витерла б цей холодний передсмертний пiт. Не було чути слiв
спiвчуття та вiрностi, якi могли б пiдбадьорити i пiдтримати
Його. Коли воїни виконували свою жахливу роботу, Iсус мо-
лився за Своїх ворогiв: «Отче, прости їм, бо вони не знають,
що роблять!»6 Вiн думав не про власнi страждання, а про грiх
Своїх гонителiв та жахливу кару, яка чекала на них. Христос
не проклинав воїнiв, якi так жорстоко поводилися з Ним. Вiн
не погрожував помстою священикам i керiвникам Iзраїлю, якi
тiшилися, що досягли своєї мети. Христос спiвчував їм за їхнi[714]
невiгластво i грiх. Зiтхаючи, Вiн молився про їхнє прощення,
«бо вони не знають, що роблять».6

Якби вони знали, що пiддають тортурам Того, Хто прийшов
спасти грiшний людський рiд од вiчної загибелi, то вiдчули
б тяжкi докори сумлiння. Але їхнє незнання не звiльняло їх
вiд вини, оскiльки вони мали змогу знати i прийняти Iсуса як
свого Спасителя. Декотрi з них пiзнiше визнають свiй грiх,
покаються i навернуться до Господа. Iншi не захочуть каятися,
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i Христова молитва за них буде марною. Але незважаючи нi
на що, Божий План повинен був незабаром здiйснитися. Iсус
здобув право стати Заступником людей перед лицем Отця.

Ця молитва Христа за Своїх ворогiв охоплювала весь свiт.
Вона стосувалася кожного грiшника, коли б вiн не жив — вiд
створення свiту i аж до кiнця часу. На всiх лежить вина за
розп’яття Божого Сина. Усiм безкоштовно пропонується про-
щення. Кожний може примиритися з Богом та успадкувати
вiчне життя.

Як тiльки руки i ноги Iсуса були прибитi до хреста, кiлька
дужих чоловiкiв пiдняли хрест i з розмаху опустили його в
приготовлену яму. Це спричинило неймовiрнi муки Божому
Синовi. За наказом Пилата на хрестi над головою Iсуса була
прибита табличка, на якiй єврейською, грецькою i латинською
мовами було написано: «Iсус Назарянин, Цар Юдейський».7

Цей напис дратував юдеїв. У дворi Пилата вони вигукували:
«Розiпни Його!», «Ми не маємо царя, крiм кесаря!».8 Таким
чином вони оголосили: кожен, хто визнаватиме iншого царя, є
зрадником. Виражаючи їхнi почуття, Пилат i написав цi слова.
Вони не вiдображали жодної вини Iсуса, окрiм тiєї, що Вiн
— Цар Юдейський. Цей напис пiдтверджував вiрнiсть юдеїв
римськiй владi i застерiгав: кожний, хто називатиме себе царем
Iзраїлю, буде осуджений юдеями на смерть. Священики пере-
вершили самих себе. Коли вони задумали вбити Христа, Каяфа
заявив, що краще померти одному чоловiковi заради спасiння
всього народу. Тепер їхнє лицемiрство виявилося перед усi-
ма. Щоб знищити Iсуса, вони були готовi пожертвувати навiть
незалежнiстю своєї нацiї. [715]

Священики зрозумiли власну помилку i просили Пилата змi-
нити напис. «Не пиши: Цар юдеїв, — але що Вiн Сам заявляв: Я
— Цар юдеїв!» Пилат, який i без того був незадоволений собою
за свою слабкiсть i зневажав заздрiсних лукавих священикiв та
старiйшин, холодно вiдповiв: «Що я написав, — те написав!»9

Цей напис над головою Iсуса був зроблений з розпорядження
значно вищої влади, нiж влада Пилата чи юдеїв.

За Божественним Провидiнням, цi слова повиннi були збу-
дити думки i бажання дослiджувати Святе Письмо. Iсус був
розп’ятий бiля мiста. Тисячi людей з рiзних країн прийшли
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тодi до Єрусалима, i напис, який проголошував Iсуса з Назаре-
та Месiєю, не залишився непомiченим. Це була жива правда,
написана рукою, якою керував Бог.

У стражданнях Iсуса на хрестi виконалося пророцтво. За
столiття до цiєї подiї Спаситель пророкував, як iз Ним по-
водитимуться. «Бо пси оточили Мене ... Облiг Мене натовп
злочинцiв, вони прокололи руки Мої та ноги Мої... Всi Мої
костi Я мiг би полiчити; вони дивляться i роблять з Мене ви-
довище! Вони дiлять ризи Мої мiж собою i кидають жеребка
про одяг Мiй».10 Пророцтво про Його одяг сповнилося без
жодного втручання з боку друзiв чи ворогiв Розп’ятого. Одяг
вiддали воїнам, котрi розпинали Спасителя. Iсус чув, як во-
ни сперечалися, коли дiлили його мiж собою. Хiтон був не
зшитий, а суцiльнотканий. Щоб не розривати його, вони сказа-
ли: «Не роздираймо його, але киньмо жереб на нього, — кому
припаде».11

В iншому пророцтвi Спаситель сказав: «Моє серце зламала
наруга, i Я знемiгся. Чекав спiвчуття, та немає його, i потiши-
телiв, — та не знайшов нiкого! Вони в їжу давали Менi жовч,
i в спразi Моїй оцтом Мене напували».12 Розп’ятим на хрестi
дозволялося давати напiй, який притуплював бiль. Цей напiй
запропонували й Iсусовi, але Вiн, скуштувавши, вiдмовився вiд
нього. Вiн не бажав приймати нiчого, що могло б затьмарити
Його розум. Його вiра повинна була мiцно триматися за Бога.
У цьому полягала Його сила. Втратити контроль над Своїми
почуттями — означало вiддати Себе в руки сатани.[716]

Коли Iсус висiв на хрестi, Його вороги дали волю своїй
лютi. Священики, фарисеї та книжники разом з натовпом на-
смiхалися над умираючим Спасителем. Пiд час хрещення, а
також Його переображення було чути Божий голос, Який про-
голосив Христа Сином Божим. Перед тим, як Христа зрадив
Юда, Отець знову засвiдчив Його Божественнiсть. Але тепер
Небо мовчало. Не було чути жодного слова на захист Христа.
Знущання i насмiшки грiшникiв Вiн зносив на самотi.

«Якщо Ти є Син Божий, — казали вони, — то зiйди з хре-
ста!»13 «Тож нехай спасе i Себе Самого, якщо Вiн Христос,
Божий Обранець!»14 Пiд час спокутування Iсуса в пустелi са-
тана говорив: «Якщо Ти Син Божий, скажи, щоб це камiння
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стало хлiбом», «Якщо Ти Божий Син, то кинься вниз»15 з на-
рiжника храму. Сатана зi своїми ангелами в людськiй подобi
також перебували бiля хреста. Ворог роду людського та його
воїнство об’єдналися iз священиками i керiвниками Iзраїлю.
Учителi народу пiдбурили темний натовп засудити Чоловiка,
Котрого багато з тих, що свiдчили проти Нього, нiколи ранiше
не бачили. Священики, старiйшини, фарисеї й озвiрiлий натовп
були охопленi сатанинською люттю. Релiгiйнi керiвники об’-
єдналися iз сатаною та його ангелами. Вони виконували його
волю.

У передсмертних муках i стражданнях Iсус чув усi слова
священикiв: «Iнших спасав, а Себе не може спасти! Христос,
Цар Iзраїлю, нехай зiйде тепер з хреста, щоб ми побачили
i повiрили».16 Христос мiг зiйти з хреста. Але через те, що
Вiн не врятував Себе, грiшник має надiю на Божi прощення i
милiсть.

Знущаючись над Спасителем, люди, якi називали себе тлу-
мачами пророцтв, говорили слова, якi, згiдно з пророцтвом,
вони повиннi були сказати в цiй ситуацiї. Глузливо вигукуючи:
«Вiн покладав надiю на Бога; хай тепер Його визволить, якщо
хоче, бо Вiн сказав: Я — Божий Син!».17 Вони не усвiдом-
лювали, що їхнє свiдчення вiдлунням звучатиме в усiх вiках.
Хоча цi слова були сказанi з насмiшкою, проте вони спонукали
людей особливо ретельно дослiджувати Писання. Мудрi лю-
ди слухали, дослiджували, розмiрковували i молилися. Вони [717]
не заспокоїлися, доки, порiвнюючи один текст з iншим, не
зрозумiли мети Першого приходу Христа. Нiколи ранiше про
Iсуса не знало стiльки людей, як тодi, коли Вiн висiв на хрестi.
У серцях багатьох свiдкiв, якi бачили сцену розп’яття i чули
Христовi слова, засяяло свiтло iстини.

Страждаючи на хрестi, Iсус мав одну втiху. Це була молитва
розкаяного розбiйника. Спочатку обидва злочинцi, розп’ятi
разом з Iсусом, насмiхалися над Ним. Вiд мук i страждань
один iз них ставав ще бiльш запеклим. Але його товариш
поводився iнакше. Вiн не був закоренiлим злочинцем. Погане
товариство звело його з доброго шляху. Але його вина була
меншою за злочин тих, котрi стояли бiля хреста i глумилися
над Спасителем. Вiн бачив Iсуса, слухав i сприймав Його
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вчення, але пiд впливом священикiв i старiйшин вiдвернувся
вiд Нього. Намагаючись заглушити голос сумлiння, вiн усе
бiльше занурювався в прiрву грiха, аж поки його не схопили
i не присудили як злочинця до розп’яття. У судовому залi та
дорогою до Голгофи вiн був поряд з Iсусом. Розбiйник чув, як
Пилат оголосив: «...я не бачу в Ньому жодної провини».18 Вiн
бачив, з якою гiднiстю Iсус поводив Себе, чув, як Вiн просив
прощення для Своїх мучителiв. З висоти хреста розбiйник
спостерiгав, як священики, похитуючи головами, глузували i
знущалися над Господом Iсусом.

Вiн чув, як його товариш докоряв Iсусовi: «Хiба Ти не Хри-
стос? Спаси Себе й нас!»19 Серед натовпу вiн бачив багатьох,
що захищали Iсуса. Вiн чув, як вони повторювали Його слова i
розповiдали про Його справи. I в душi цього злочинця знову
з’являється переконання в тому, що це — Христос. Звертаючись
до товариша, вiн сказав: «Чи не боїшся ти Бога, коли й сам
на таке засуджений?» Помираючи, злочинцi вже не боялися
людей. Але один з них повiрив, що треба боятися Бога. Майбу-
тнє змушувало його тремтiти вiд страху; його життя, зiпсоване
грiхом, наближалося до свого кiнця.

«Але ми — справедливо засудженi, — простогнав вiн, — бо
дiстаємо належне за те, що вчинили; Вiн же нiчого поганого
не зробив!»19

У нього вже не було нi запитань, нi сумнiвiв, нi докорiв.
Коли цього розбiйника засудили за злочин, вiн утратив усяку[718]
надiю i впав у розпач. Але зараз у ньому прокинулося дивне
тепле почуття. Вiн пригадав усе, що чув про Iсуса: як Вiн зцi-
ляв хворих i прощав грiхи. Вiн чув розповiдi тих, хто повiрив
у Господа i йшов за Ним, плачучи, на Голгофу. Вiн прочитав
напис над головою Спасителя, чув, як перехожi повторювали цi
слова: однi — тремтячими устами, з жалем, а iншi — глузуючи i
насмiхаючись. Дух Святий осяяв свiдомiсть цього розбiйника,
i поступово, ланка за ланкою, у його уявi постає ланцюг пере-
конливих доказiв. У пораненому, осмiяному, розiп’ятому Iсусi
вiн бачить Агнця Божого, Котрий на Себе грiх свiту бере.

Безпорадна, умираюча душа, у якiй крiзь вiдчай проби-
вається промiнь надiї, звертається до вмираючого Спасителя
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з благанням: «Iсусе, згадай мене, коли прийдеш у Царство
Твоє!».19

Вiдповiдь прийшла негайно. Розбiйник почув м’який, нi-
жний, сповнений любовi, спiвчуття й сили голос: «Запевняю
тебе, сьогоднi ти будеш зi Мною в раю!»19

Протягом довгих годин знущань Христос чув лише слова
зневаги та глузування. Тепер, коли Вiн висить на хрестi, на-
смiшки й прокляття усе ще долинають до Нього. Усiм серцем
Вiн прагне почути хоча б один вияв вiри вiд Своїх учнiв. Але
до Нього долинають лише сумнi слова: «А ми сподiвалися, що
Вiн Той, Хто має визволити Iзраїля».20 О, якими приємними
були для Спасителя слова вiри й любовi, почутi вiд умираючо-
го розбiйника! У той час, коли юдейськi керiвники вiдкинули
Його i навiть учнi сумнiвались у Його божественностi, неща-
сний розбiйник на порозi вiчностi назвав Iсуса своїм Господом.
Чимало людей готовi були назвати Його Господом тодi, коли
Вiн творив чудеса або пiсля Його воскресiння iз мертвих, але
нiхто, крiм покаяного розбiйника, не визнав Iсуса Господом,
коли Вiн умирав на хрестi.

Люди, що стояли бiля хреста, чули, як розбiйник назвав
Iсуса Господом. Почуття, з яким були сказанi цi слова, вразило
навiть воїнiв, якi дiлили одяг Iсуса. Вони припинили супере-
чку i прислухалися. Їхнi злостивi голоси стихли. Затамувавши
подих, вони дивилися на Христа i чекали, яку вiдповiдь дасть
помираючий. [719]

Коли Iсус промовляв слова обiтницi, з темної хмари, що,
здавалося, огортала хрест, засяяло яскраве свiтло. Як тiльки
покаяний розбiйник визнав Бога, у його серцi запанував пов-
ний мир. Христос був прославлений у Своєму приниженнi.
Той, Хто в очах усiх здавався переможеним, став Переможцем.
Його було визнано за Того, Хто бере на Себе грiх свiту. Люди
можуть мати владу над Його тiлом. Вони можуть увiнчати
Його терновим вiнком, зiрвати з Нього одяг i, лаючись, дiлити
його мiж собою. Але вони не можуть позбавити Його влади
прощати грiхи. Помираючи, Вiн засвiдчив Свою божествен-
нiсть i прославив Отця. Його вухо не закрите, щоб чути, i рука
не ослабла, щоб спасати. Це було Його царське право: спасати
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до останньої хвилини всiх тих, хто приходить через Нього до
Бога.

«Запевняю тебе сьогоднi, ти будеш зi Мною в раю!»21 Хри-
стос не обiцяв розбiйниковi, що вiн буде з Ним у раю того ж
дня. Бо навiть Вiн Сам не потрапив того дня до раю.

Вiн спочивав у гробi, а ранком воскресiння сказав: «Я ще
не зiйшов до Отця». Але в день розп’яття, — день, здавалося б,
очевидної поразки i темряви, була дана обiтниця. «Сьогоднi, —
Христос, помираючий на хрестi як злочинець, запевняє бiдного
грiшника, — Ти будеш зi Мною в раю».

Розбiйникiв розп’яли поруч iз Христом — «з одного та
другого боку, а Iсуса — посерединi».22 Це було зроблено за
вказiвкою священикiв та старiйшин й мало означати, що Вiн
найбiльший з усiх трьох злочинцiв. Таким чином, сповнилося
Писання: «...Iдо злочинцiв був зарахований».23 Але священики
не усвiдомлювали справжнього значення свого вчинку. Хрест,
на якому розп’яли Iсуса мiж двома розбiйниками, знаходився
в центрi всiєї Землi, що потопала в грiхах; i слова прощення,
зверненi до покаяного розбiйника, стали джерелом свiтла для
найвiддаленiших куточкiв планети.

Ангели дивувалися безмежнiй любовi Iсуса, Який у найжа-
хливiших душевних i тiлесних стражданнях думав про iнших
та вселяв вiру в душу покаяного грiшника. У годину прини-
ження Вiн, як Пророк, звернувся до єрусалимських жiнок; як
Первосвященик i Заступник, Вiн молився до Отця про проще-
ння Своїх убивць; як люблячий Спаситель, Вiн простив грiхи
покаяному розбiйниковi...[720]

Серед натовпу, що оточував Його, одна постать приверну-
ла увагу Iсуса. Бiля пiднiжжя хреста стояла Його матiр, яку
пiдтримував Йоан. Вона не могла пережити розлуки зi своїм
Сином, i Йоан, знаючи, що наближається кiнець, знову привiв
її до хреста. У годину Своєї смертi Христос пам’ятав про матiр.
Подивившись на її згорьоване обличчя, а потiм — на Йоана,
Iсус звернувся до неї: «Жiнко, ось твiй син!», а потiм до Йоана:
«Ось матiр твоя».24 Йоан зрозумiв Христовi слова i прийняв
на себе синiвський обов’язок. Вiн вiдразу ж узяв Марiю до
свого дому i з того часу нiжно пiклувався про неї. О, сповне-
ний любовi й милосердя Спаситель! Незважаючи на фiзичнi
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муки та душевнi страждання, Вiн думав про Свою матiр! У
Нього не було грошей, щоб залишити їй, але, знаючи добре
серце Йоана, Вiн довiрив йому Свою матiр як дорогоцiнний
скарб. Цим самим Вiн дав їй те, у чому вона мала найбiль-
шу потребу, — нiжне спiвчуття люблячого серця. Прийнявши
її як дорогоцiнний скарб, Йоан отримав великi благословен-
ня; її присутнiсть постiйно нагадувала йому про улюбленого
Вчителя.

Досконалий приклад синiвської любовi Христа сяє немер-
кнучим свiтлом через iмлу вiкiв. Майже тридцять рокiв Своєю
щоденною працею Iсус допомагав нести тягар домашнiх тур-
бот. I тепер, у передсмертних муках, Вiн не забув про Свою
бiдну матiр — удовицю. Такий самий дух повинен виявляти
кожний учень нашого Господа. Послiдовники Христа повиннi
знати, що повага до батькiв та пiклування про них — невiд’ємна
частина їхньої релiгiї. Серце, в якому живе любов Христова,
завжди буде готове дбати про батька й матiр, виявляючи до них
чуйнiсть.

Господь слави помирав на хрестi, щоб викупити грiшний
людський рiд. Жертва Христа не викликала трiумфу й радостi.
Усе було оповите гнiтючою темрявою. Однак не страх смертi,
не хреснi страждання i не ганебне розп’яття стали причиною
невимовної муки Iсуса. Христос, дiйсно, став Страждальцем
над страждальцями, але Його муки були викликанi усвiдом-
ленням жахливостi грiха та байдужiстю людей до впливу зла.
Христос бачив, наскiльки грiх закоренився в людському сер-
цi та як мало бажаючих звiльнитися вiд нього. Вiн знав, що [721]
без Божої допомоги людство загине, i бачив загибель багатьох
людей, якi не скористалися пiдтримкою Небес.

На Христа, нашого Заступника i Викупителя, були покладе-
нi грiхи всiх нас. Вiн був зарахований до злочинцiв, щоб спасти
нас вiд осудження Закону. Вина всiх нащадкiв Адама гнiтила
Його серце. Огида Бога до грiха, Його страшний гнiв проти
беззаконня наповнювали серце Його Сина скорботою. Усе Своє
життя Христос проголошував грiшному свiтовi Добру вiстку
про милосердя i вибачну любов Отця. Вiн завжди пiдкреслю-
вав, що спасiння можливе навiть для найзапеклiшого грiшника.
Але тепер пiд непомiрним тягарем вини усього людства Вiн не
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мiг бачити спiвчутливого обличчя Небесного Отця. У годину
найжорстокiших мук Спаситель був позбавлений Божественної
присутностi, i це викликало в Його серцi таку скорботу, якої не
могла б знести жодна людина. Душевнi муки були настiльки
сильними, що Вiн майже не вiдчував фiзичного болю.

Своїми страшними спокусами сатана краяв серце Христа.
Спаситель не мiг бачити, що чекає Його за порогом смертi.
Чи вийде Вiн iз гробу Переможцем? Нiщо не говорило про те,
що Отець приймає Його жертву. Усвiдомлюючи, яким огидним
є грiх для Бога, Христос боявся, що буде навiки розлучений
з Отцем. Вiн вiдчував муку, якої зазнає кожний грiшник, ко-
ли Господь уже не буде заступатися за людський рiд. Саме
усвiдомлення грiха, який Вiн узяв на Себе i який накликав на
Нього гнiв Отця, зробило такою гiркою чашу Його страждань i
розiрвало серце Божого Сина.

Iз зачудуванням ангели дивилися на страшну агонiю Спаси-
теля. Небожителi затулили свої обличчя, щоб не бачити цього
жахливого видовища. Навiть природа страждала разом зi сво-
їм знеславленим помираючим Творцем. Сонце вiдмовилося
свiтити. Його яскраве промiння раптом згасло. Непроглядна
темрява, як жалобний серпанок, огорнула хрест. «Наступила
темрява по всiй землi — до дев’ятої години».25 Ця кромiшня
темрява була викликана не затемненням сонця або якимось
iншим природним явищем. То було чудодiйне свiдчення вiд
Бога для змiцнення вiри прийдешнiх поколiнь.[722]

У цiй непрогляднiй пiтьмi Бог приховав Свою присутнiсть
i Небесну славу вiд людських очей. Сам Бог та Його святi
ангели перебували бiля хреста. Отець був зi Своїм Сином, хоча
Його присутнiсть була невидима. Якби Його слава засяяла iз
хмари, тодi люди, побачивши це свiтло, загинули б. Але в той
жахливий час Христос не повинен був отримати потiшення вiд
Свого Отця. Вiн «топтав чавило» Сам, i нiкого не було з Ним.

У густiй темрявi Бог приховав останнi людськi муки Свого
Сина. Усi, хто став свiдком страждань Христа, переконалися
в Його божественностi. Хто хоча б раз бачив лице Iсуса, не
мiг уже нiколи забути його. Як обличчя Каїна носило вiдбиток
вини вбивцi, так на обличчi Христа закарбувалися невиннiсть,
спокiй i доброзичливiсть — образ Божий. Але Його оскаржувачi



Голгофа 711

не хотiли брати до уваги цю небесну ознаку. Протягом довгих
годин агонiї Христа на Нього видивлявся глумливий натовп,
але тепер Вiн був милосердно схований пiд Божим покровом.

Здавалося, на Голгофi запанувала могильна тиша. Неви-
мовний страх огорнув натовп, що зiбрався навколо хреста.
Прокляття й образи стихли на пiвсловi. Усi попадали на зем-
лю. Час вiд часу спалахи блискавки пронизували темряву й
освiтлювали хрест та розп’ятого Спасителя. Священики, ста-
рiйшини, книжники, кати i натовп — усi думали, що настав
час вiдплати. Згодом у натовпi зашепотiли, що зараз Iсус зiйде
з хреста. Дехто, б’ючи себе в груди i лементуючи вiд страху,
намагався вибратися з натовпу i втекти до мiста.

О дев’ятiй годинi темрява розсiялася, але Спаситель усе
ще був оповитий нею. Вона була символом тих страждань i
того жаху, якi обтяжували Його серце. Жодне око не могло
зазирнути крiзь темряву, яка оточувала хрест, i нiхто не мiг
зрозумiти тiєї великої скорботи, яка затьмарювала стражденну
душу Христа. Здавалося, блискавки гнiву вражали Розп’ятого
на хрестi. Тодi «Iсус скрикнув гучним голосом, кажучи: Елi,
Елi, лама савахтанi? Тобто: Боже Мiй, Боже Мiй, чому Ти Ме-
не покинув?»26 Як тiльки темрява огорнула Спасителя, дехто
вигукував: «Небо помстилося Йому. Громи гнiву Божого впали
на Нього за те, що Вiн оголосив Себе Сином Божим». Чимало [723]
вiруючих у Христа чули Його розпачливий оклик. Вони втрати-
ли надiю. Якщо Бог залишив Iсуса, то чого могли сподiватися
Його послiдовники?

Коли темрява, що пригнiчувала дух Христа, розсiялася,
Вiн вiдчув фiзичнi страждання i сказав: «Прагну!»27 Один з

римських воїнiв, розчулившись i змилосердившись при виглядi
Його спраглих вуст, узяв губку, настромив її на тростину

i, зануривши в посудину з оцтом, простягнув Iсусовi. Свя-
щеники ж насмiхалися над Його муками. Коли темрява вкрила
землю, вони злякалися, їх охопив жах вiд думки, що Iсус звiль-
ниться. Його слова «Елi, Елi, лама савахтанi» вони витлумачили
помилково. З гiркою зневагою вони говорили: «Ось Вiн кли-
че Iллю». Вони знехтували останньою можливiстю полегшити
страждання Iсуса. «Облиш, подивимося, — говорили вони, — чи
прийде Iлля Його спасати».
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Непорочний Син Божий висiв на хрестi. Усе Його тiло
було вкрите ранами. Руки, якi так часто простягалися для
благословення, ноги, котрi не знали втоми в служiннi любовi,
були прибитi до хреста; колючки тернового вiнка впиналися у
Його царственну голову. З тремтячих уст готовий був зiрватися
болiсний крик. Усе, що Вiн витерпiв: кров, яка стiкала з Його
чола, рук i нiг, бiль, котрий роздирав Його тiло, невимовнi
страждання, якi сповняли Його душу, коли Отець вiдвернув
вiд Нього Своє обличчя, — усе це нагадує кожному людському
синовi i дочцi: це за тебе погодився Син Божий нести тягар
вини, заради тебе Вiн перемiг смерть i вiдчинив дверi раю.
Той, Хто втихомирював розбурхане море i ходив по гребенях
шумуючих хвиль; Хто змушував демонiв тремтiти та зцiляв
хвороби, вiдкривав очi слiпим i викликав мертвих до життя,
— вiддав Себе на хресну смерть i зробив це заради тебе, тому
що любить тебе. Вiн, Котрий узяв на Себе грiхи свiту, витерпiв
гнiв Божественної справедливостi, заради тебе став жертвою
за грiх.

Люди мовчки чекали розв’язки цього жахливого видовища.
Сонце вже свiтило, але хрест ще був огорнений темрявою.
Священики й керiвники Iзраїлю подивилися в бiк Єрусалима.
I ось чорна хмара опустилася на мiсто та Юдейську рiвнину.
Сонце Праведностi, Свiтло свiту, забирало Свої променi вiд[724]
Єрусалима, який у минулому отримав такi великi благосло-
вення. Блискавки Божого гнiву були спрямованi тепер проти
приреченого мiста.

Раптом темрява навколо хреста розсiялася, i залунав голос,
котрий, здавалося, був подiбний до звуку сурми i прокотився
луною по всiй Землi: «Звершилося!»,28 «Отче, у Твої руки
вiддаю Свiй дух!»29 Небесне сяйво огорнуло хрест, i обличчя
Спасителя, наче сонце, освiтилося славою. Пiсля цього Вiн
схилив голову на груди i помер.

Серед страшної темряви, залишений Богом, Христос до-
пивав останнi краплi з чашi людського горя. У цi жахливi
хвилини Вiн покладався лише на отримане ранiше запевнення,
що Отець приймає Його. Вiн добре знав Свого Отця, вiрив у
Його справедливiсть, милосердя i неосяжну любов. Вiн довi-
рився Тому, Кому завжди з радiстю пiдкорявся. Коли Iсус у
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покорi вiддав Себе Боговi, Вiн уже не вiдчував, що залишений
без Отцiвської ласки. Вiрою Христос став Переможцем.

Нiколи ще Земля не була свiдком чогось подiбного. Люди
стояли, як зачарованi; затамувавши подих, вони стежили за
Спасителем. Знову темрява вкрила землю, i почувся грiзний
гуркiт, подiбний до вiдлуння грому. Стався сильний землетрус.
Люди падали одне на одного. Почалася панiка, усiх охопив
жах. Розколювалися скелi, й кам’янi брили, змiтаючи все на
своєму шляху, котилися в долини й розбивалися. Вiдкривалися
могили, i мертвi залишали свої гроби. Здавалося, усе твориво
розiб’ється вщент. Священики, старiйшини, воїни, кати i простi
люди, занiмiвши вiд страху, лежали долiлиць на землi.

Коли пролунав гучний оклик Христа «Звершилося!», свя-
щеники звершували служiння в храмi. То була година вечiрньої
жертви. Привели для заколення агнця, який символiзував со-
бою Спасителя. Священик у чудовому символiчному вбраннi
стояв iз занесеним над жертвою ножем, як колись Авраам, Ко-
трий був готовий принести в жертву свого сина. Народ уважно
спостерiгав за цiєю сценою. Аж ось земля почала здригатися
i хитатися — це наблизився Сам Бог. Невидима рука розриває
внутрiшню завiсу храму вiд верху аж до низу, i перед очима [725]
зiбраних вiдкривається мiсце, де колись була Божа присутнiсть.
Тут, над Престолом Благодатi, Господь вiдкривав Свою славу.
Нiхто, крiм первосвященика, нiколи не пiднiмав завiси, яка
вiддiляла цю частину вiд решти храму. Сюди вiн входив один
раз на рiк дiя звершення служiння примирення за грiхи народу.
Тепер завiса розiрвалася навпiл. Святе святих земної Святинi
втрачає свою святiсть.

Усi присутнi збентеженi й охопленi жахом. Священик при-
готувався заколоти жертву, але нiж випадає з його знесиленої
руки, — i ягня втiкає. У момент смертi Божого Сина Реальнiсть
зустрiлася зi своїм прообразом. Була принесена Велика Жертва.
Шлях у Святе святих вiдкритий. Новий шлях, що веде безпосе-
редньо до Бога, приготовлений для всiх. Людство, яке погрузло
в грiхах, уже не має потреби в служiннi первосвященика. Вiд-
тепер Спаситель буде Священиком i Заступником у небеснiй
Святинi. Здавалося, нiби живий голос промовляє до вiрую-
чих: настав кiнець усiм жертвам i дарам за грiх. Божий Син
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прийшов згiдно з Його Словом: «Ось iду, — на початку книги
написано про Мене, — щоб виконати, Боже, Твою волю».30

«...Завдяки власнiй кровi Вiн увiйшов один раз до святинi
й здiйснив вiчне викуплення».30[726]

[727] 1Луки 23:33
2Євр.13:12
3Гал.3:13
4Луки 23:28,30-31
5Матв.26:31
6Луки 23:34
6Луки 23:34
7Йоан.19:19
8Йоан.19:15
9Йоан.19:21-22

10Псал.22:17-19
11Йоан.19:24
12Псал.69:21-22
13Матв.27:40
14Луки 23:35
15Матв.4:3,6
16Матв.27:42
17Матв.27:43
18Йоан.19:4
19Луки 23:39-43
19Луки 23:39-43
19Луки 23:39-43
19Луки 23:39-43
20Луки 24:21
21Луки 23:43
22Марк.15:27
23Iсаї 53:12
24Йоан.19:26-27
25Луки 23:44
26Марк.15:34-36
27Йоан.19:28
28Йоан.19:30
29Луки 23:46
30Євр.10:7; 9:12
30Євр.10:7; 9:12



Роздiл 79. «Звершилося!»

Христос не вiддав Свого життя, поки не здiйснив справи,
заради якої прийшов, i з останнiм подихом вигукнув: «Звер-
шилося!». Перемога була здобута. Його правиця, Його святе
рамено принесли Йому перемогу. Як Переможець, Вiн закрi-
пив Свiй прапор на вiчних висотах. Хiба ж могли ангели не
радiти?! Усi Небеса святкували перемогу Спасителя. Сатана
зазнав поразки i зрозумiв, що втратив своє царство.

Як для ангелiв, так i безгрiшних свiтiв вигук «Звершилося!»
мав велике значення. Для них, як i для нас, це означало, що
велика справа викуплення нарештi здiйснена i можна прийняти
плоди Христової перемоги.

До того, як Христос прийняв смерть, справжнього характе-
ру сатани не знали нi ангели, нi безгрiшнi свiти. Архiвiдсту-
пник так спритно маскувався, що навiть святi небеснi iстоти
не могли збагнути принципiв, якими вiн керувався. Мета його
повстання залишалася для них неясною.

Проти Бога повстала iстота, яка володiла надзвичайною
силою i славою. Про Люцифера Господь колись сказав: «Ти
печать досконалостi i корона краси».1 Люцифер був помазаним
херувимом-хоронителем. Вiн перебував у свiтлi Божої прису-
тностi. Найдосконалiший з усiх створених iстот, вiн першим
вiдкривав Всесвiтовi Божi плани. Пiсля грiхопадiння Люци- [728]
фера боротися з силою його омани або викривати його стало
надзвичайно важко через те, що вiн займав високе становище
перед Отцем.

Бог мiг би знищити сатану i його прибiчникiв так само
легко, як людина може кинути камiнець на землю. Але Бог
не зробив цього. Повстання не можна було придушити силою.
Сила примусу властива лише правлiнню сатани. Божi Закони
мають зовсiм iншу природу. Його правлiння грунтується лише
на добротi, милосердi й любовi. Втiлення цих принципiв у
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життя має стати основним знаряддям у боротьбi iз сатаною. В
основi Божого правлiння — мораль, iстина й любов.

За Божим планом, усе повинно стояти на вiчному мiцному
фундаментi. На небеснiй Радi було вирiшено дати сатанi деякий
час, щоб вiн розвинув принципи, якi поклав в основу своєї
системи правлiння. Вiн стверджував, що його iдеї кращi за
Божi закони. Тому сатанi був даний час для втiлення в життя
його принципiв, результати яких мав побачити цiлий Всесвiт.

Як тiльки сатана ввiв людей у грiх, почав дiяти План спасiн-
ня. Протягом чотирьох тисяч рокiв Христос працював над тим,
щоб пiдняти людину, а сатана — щоб привести її до подальшого
занепаду й загибелi. За цим спостерiгав Всесвiт.

Коли Iсус прийшов на Землю, сатана спрямував проти Ньо-
го всi свої сили. З моменту Його народження у Вифлеємi
узурпатор намагався знищити Його. Вiн докладав усiх зусиль,
аби перешкодити Iсусовi бути добрим у дитинствi, залишатися
непорочним у зрiлому вiцi, виконувати святе служiння i на-
рештi принести Себе невинного в жертву. Але сатана зазнав
поразки. Вiн не змiг схилити Iсуса до грiха. Йому не вдалося
позбавити Його мужностi або вiдвернути вiд працi, заради якої
Син Божий прийшов на Землю. Вiд пустелi й до Голгофи буря
сатанинського гнiву постiйно супроводжувала Iсуса. Але чим
немилосерднiшою вона ставала, тим мiцнiше Божий Син три-
мався за руку Свого Отця i йшов уперед тернистим шляхом. Усi
спроби сатани зламати i перемогти Спасителя лише проливали
ще яскравiше свiтло на Його безгрiшний характер.

Усе небо i безгрiшнi свiти стали свiдками цiєї боротьби. З
яким напруженням i цiкавiстю спостерiгали вони за її остан-
нiми хвилинами! Вони бачили, як Спаситель увiйшов у Ге-[729]
фсиманський сад; страх i темрява пригнiчували Його душу.
Вони чули Його гiркий зойк: «Отче Мiй, якщо можливо, хай
Мене обмине ця чаша».2 Коли Отець вiдступив вiд Нього, вони
бачили Його скорботу, сильнiшу навiть за передсмертнi муки.
На Його чолi виступив кривавий пiт, краплi якого падали на
землю. Тричi з Його вуст виривалася молитва про звiльнення.
Небо не могло бiльше знести цього видовища, i до Божого Си-
на був посланий вiсник-утiшитель. Небеса бачили, як Жертва
потрапила до рук кровожерливого натовпу, як люди, глузуючи
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i знущаючись, водили Христа вiд одного судилища до iншого.
Небеса чули, як гонителi Iсуса глумилися над Його скромним
походженням, а один iз улюблених учнiв з клятвою вiдрiкся вiд
Нього. Небеса спостерiгали за шаленими дiями сатани, який
поневолював людськi серця.

Жахливе видовище! Спасителя схопили опiвночi в Гефси-
манському саду. Його водили вiд палацу до судового залу; двiчi
Вiн стояв перед судом первосвященика, двiчi — перед сине-
дрiоном, двiчi — перед Пилатом i один раз перед Iродом. Над
Iсусом знущалися, Його бичували i нарештi засудили. Доро-
гою на розп’яття Спаситель нiс важкого хреста пiд ридання
єрусалимських жiнок i насмiшки юрби.

Небо здригалося вiд болю, коли Iсус висiв на хрестi, а
кров стiкала з Його поранених скронь; кривавий пiт виступав
на чолi. Кров, крапля за краплею, стiкала з Його рук i нiг
на камiнь бiля пiднiжжя хреста. Коли Вiн, знесилений, повис
на руках, рани вiд цвяхiв страшно розширилися, а дихання
ставало все частiшим i глибшим. Увесь цей час Його душа
страждала пiд тягарем грiхiв свiту. Усе Небо здригнулося, коли
серед жахливих страждань Христос молився: «Отче, прости їм,
бо вони не знають, що роблять!».3 Бiля хреста стояли створенi
за Божою подобою люди; всi вони об’єдналися, щоб знищити
Єдинородного Божого Сина. Яке ж то видовище для Всесвiту!

Сили темряви зiбралися навколо хреста, огортаючи людськi
серця пекельною тiнню невiр’я. Колись Господь створив цi
iстоти, щоб вони перебували перед Його престолом. Вони
були прекрасними i славними, їхнi краса i святiсть вiдповiдали [730]
їхньому високому становищу. Щедро надiленi Божественною
мудрiстю, зодягненi в небеснi шати, вони були служителями
Єгови. Але хто мiг тепер упiзнати в цих демонах колишнiх
славних серафимiв, котрi служили в небесних оселях?

Сатанинськi сили об’єдналися з грiшниками, змушуючи
народ повiрити, що Христос — один з найбiльших грiшникiв,
аби таким чином очорнити Його в очах усiх людей. Тi, хто
знущався над Христом, коли Вiн висiв на хрестi, були сповненi
духом першого великого бунтаря. Це вiн вкладав до їхнiх уст
негiднi й бридкi слова. Вiн пiдбурював до знущання над Божим
Сином, але так нiчого i не досягнув.
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Якщо б у Христi був виявлений хоча б один грiх, коли б Вiн
у чомусь поступився сатанi, уникаючи жахливих мук, тодi во-
рог людини i Бога мiг би святкувати перемогу. Христос схилив
голову i помер, залишаючись непохитним у Своїй вiрi й покорi
Боговi. «I я почув гучний голос на небi, який говорив: „Тепер
настало спасiння, i сила, i Царство нашого Бога, i влада Його
Христа, бо скинуто обвинувача наших братiв, що обвинувачує
перед нашим Богом день i нiч“».4

Сатана побачив, що маска з нього зiрвана. Усi його вчинки
викритi перед безгрiшними ангелами i Всесвiтом. Вiн постав
перед ними як убивця. Проливши кров Божого Сина, вiн по-
збавив себе прихильностi небесних iстот. З цього часу його
дiяльнiсть була обмежена. I як би спритно диявол не маскував-
ся, вiн бiльше не може звинувачувати послiдовникiв Христа
перед небесними ангелами в тому, що вони одягненi в «за-
плямований одяг» та опоганенi грiхом. Остання ланка, яка
з’єднувала сатану з небесним свiтом, була розiрвана.

Однак сатана ще не був знищений. Святi ангели ще й тодi
повнiстю не розумiли значення Великої боротьби. Принципи
двох протилежних сторiн мали виявитися ще повнiше. Заради
блага людини сатанi дозволено було ще жити. Як людина, так
i ангели повиннi були побачити рiзницю мiж Князем свiтла i
князем темряви. Вони мали обрати, кому служити.

На початку Великої боротьби сатана заявив, що Божий
Закон неможливо виконати, що справедливiсть несумiсна з
милiстю i для порушника Закону немає прощення. Сатана твер-[731]
див: усякий грiх має бути покараний, тому Бог, Який прощає
грiхи, не може далi бути справедливим i праведним Богом.
Коли люди порушили Божий Закон, нехтуючи Його волею,
сатана радiв. Ось доказ того, твердив вiн, що Закон неможливо
виконати, а людину простити. Сатана, котрий пiсля свого пов-
стання був вигнаний з Небес, наполягав на тому, щоб i людина
назавжди була позбавлена Божої милостi. Бог не може бути
справедливим i водночас милостивим до грiшника, твердив
вiн.

Однак людина, хоча й грiшна, перебуває у зовсiм iншому
становищi, нiж сатана. Люцифер згрiшив на Небесах, у свi-
тлi Божої слави. Йому, як нiкому iншому зi створених iстот,
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великою мiрою була вiдкрита Божа любов. I хоча сатана знав
характер i доброту Бога, вiн усе ж обрав власний шлях вiд-
повiдно до своєї егоїстичної незалежної волi. Його вибiр був
остаточним, i Бог уже не мiг нiчого зробити для його спасiння.
Людина ж виявилася обманутою; її розум був затьмарений
хитрими вигадками сатани. Вона не знала висоти й глибини
любовi Божої. Проте залишалася надiя, що людина зможе пi-
знати Божу любов i, вiдкриваючи для себе Божественнi iстини,
навернутися до Бога.

Через Iсуса людям була вiдкрита Божа милiсть, але мило-
сердя не усуває справедливостi. Закон вiдкривав найважливiшi
риси Божого характеру, тому жодна йота або найменший значок
у ньому не можуть бути змiненi, щоб виправдати грiшну люди-
ну. Бог не змiнив Свого Закону, а пожертвував Собою у Христi
Iсусi задля викуплення людини. «Бог у Христi примирив свiт
iз Собою».5

Закон вимагає праведностi — праведного життя, бездоганно-
го характеру, чого у людини немає. Вона не може задовольнити
вимоги святого Божого Закону. Але Христос, прийшовши на
Землю як Людина, жив святим життям i до кiнця залишився
досконалим та непорочним. Саме це Iсус пропонує як вiльний
дар усiм тим, хто бажає прийняти Його. Життя Христове за-
раховується людям; завдяки Божiй милостi вони отримують
прощення минулих грiхiв. Бiльше того, Христос надiляє людей
Божими рисами. Вiн формує людину за Божим образом, так
що в нiй гармонiйно поєднуються духовна сила i краса. Таким [732]
чином, у вiруючiй людинi знаходить своє втiлення праведнiсть
Закону, i Бог «справедливий i виправдовує того, хто вiрить в
Iсуса».6

Божа любов виявляється в Його справедливостi не мен-
ше, нiж у Його милосердi. Справедливiсть — основа Його
престолу i плiд Його любовi. Сатана мав намiр протиставити
милiсть iстинi та справедливостi. Вiн намагався довести, що
справедливiсть Божого Закону суперечить спокою. Христос же
показав, що в Божому Планi вони нерозривно пов’язанi — одне
не може iснувати без iншого. «Милiсть та правда спiткаються,
справедливiсть та мир поцiлуються».7
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Своїм життям i смертю Христос довiв, що Божа справедли-
вiсть не виключає Його милостi; грiх може бути прощений, а
Його Закон справедливий i його можна досконало виконува-
ти. Усi звинувачення сатани були спростованi. Бог дав людинi
незаперечнi докази Своєї любовi.

Нинi iснує ще один обман. Сатана проголосив, що милiсть
усуває справедливiсть, а смерть Христа скасувала Закон Отця.
Але якби можна було б скасувати чи змiнити Закон, то Iсусовi
не потрiбно було б помирати. Скасувати Закон — означало б
увiчнити грiх i встановити над свiтом владу сатани. Саме через
те, що Закон незмiнний; саме через те, що людина спасається
лише шляхом послуху Його Заповiдям, Iсус був розп’ятий на
хрестi. Однак тi засоби, якими Христос утвердив авторитет
Закону, сатана проголосив засобами руйнування Закону. На
цьому ґрунтi буде проходити останнiй двобiй мiж Христом i
сатаною.

Сьогоднi сатана заявляє, що Закон, проголошений Самим
Богом, недосконалий, а деякi його приписи скасованi. Це остан-
нiй великий обман, який вiн поширює у свiтi. Йому не треба
нападати на весь Закон. Коли пощастить спонукати людей по-
рушити одну-єдину Заповiдь, вiн досягне своєї мети. «Бо хто
весь Закон виконує, а згрiшить в одному, той став винним у
всьому».8 Порушуючи лише одну Заповiдь, люди опиняються
пiд владою сатани. Замiнюючи Божий Закон людським, сата-
на намагатиметься опанувати свiтом. Саме про це сказано у
Пророцтвi. Про великого вiдступника, який уособлює сатану,
повiдомляється: «I вiн буде говорити слова проти Всевишньо-[733]
го, i гнобити святих Всевишнього, i задумає змiнити свята та
закон, i вони будуть вiдданi у його руки...»9

Певна рiч, люди будуть установлювати власнi закони, про-
тиставляючи їх Божим. Намагаючись добитися виконання ство-
рених ними законiв, вони спробують обмежити свободу i права
своїх ближнiх.

Вiйна проти Божого Закону, яка розпочалася на Небесах,
триватиме до кiнця часу. Кожна людина пройде через випробо-
вування. Перед усiм свiтом постане одне питання: пiдкорятися
Божому Законовi чи нi. Усi повиннi зробити вибiр мiж Законом
Божим та законом людським. Чiтка лiнiя роздiлить людей на
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двi групи. Виявиться характер кожної людини в залежностi
вiд того, чи обрала вона вiрнiсть i послух Боговi, чи повстала
проти Нього.

I тодi настане кiнець. Бог виправдає Свiй Закон i визволить
Свiй народ. Сатана i всi, хто об’єднався з ним у заколотi, будуть
знищенi. Грiх i грiшники загинуть; вiд них не залишиться нi
кореня, нi галузки (див. Мал.4:1). Сатана — це корiнь, а його
послiдовники — галузки. Тодi виконається слово, сказане князю
темряви: «...За те, що ти ставив своє серце нарiвнi з серцем
Божим ... погублю тебе, що був Херувимом, покровителем
блискучим... ходив серед вогнистого камiння... Ти страховищем
зробився, i зникнеш навiки!»,10 «А ще трохи — й не буде
безбожного, i будеш дивитись на мiсце його — i не буде його»,11

«...I стануть вони, немов їх не було».12

Таке рiшення не слiд вважати проявом деспотизму з боку
Бога. Хто вiдкинув Божу милiсть, тi пожнуть посiяне ними.
Бог — Джерело життя, i якщо хтось обирає служiння грiху, вiн
вiдокремлює себе вiд Бога i через це втрачає зв’язок з життям.
Вони «вiдчуженi вiд Божого життя». Христос сказав: «...Всi, хто
Мене ненавидить, тi смерть покохали!».13 Бог дає людям життя
для того, щоб кожний мiг виявити себе та обрати принципи,
за якими буде жити. Коли це вiдбувається, люди пожинають
плоди власного вибору. Сатана i всi, хто об’єднується з ним
у повстаннi проти Бога, настiльки вiддалилися вiд Нього i
порушили Божественну гармонiю, що Сама Його присутнiсть
стане для них палаючим вогнем. Слава Того, Хто є Любов,
знищить їх. [734]

На початку великої боротьби ангели не розумiли цього.
Якби сатана i його воїнство тодi пожали плоди грiха, вони за-
гинули б, але небеснi iстоти не зрозумiли б, що це є неминучим
наслiдком грiха. У їхнiй свiдомостi мiг би залишитися сумнiв
у Божiй добротi; i цей сумнiв, подiбно до насiння зла, принiс
би свого часу смертоносний плiд грiха й нещастя.

Але все буде iнакше, коли велика боротьба закiнчиться. Ко-
ли План спасiння завершиться, Божий характер буде вiдкритий
перед усiм творiнням. Усi зрозумiють, що Його Закон доско-
налий i незмiнний. Грiх виявив свою природу, а сатана — свiй
характер. Тепер знищення зла свiдчитиме про Божу любов та
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виправдає Його перед Всесвiтом, у якому живуть тi, хто охоче
виконує Його волю i в серцях котрих записаний Його Закон.

Ось чому ангели могли радiти, коли дивилися на хрест Спа-
сителя. Хоча вони ще не розумiти всього до кiнця, проте знали:
грiх i сатана будуть знищенi навiки, спасiння людини здiйсни-
лося, а Всесвiт здобув вiчну безпеку. Сам Iсус чудово розумiв
результати Своєї Жертви на Голгофi. Усе це Вiн передбачив,
коли вигукнув на хрестi: «Звершилося!»[735]

1Єзек.28:12
2Матв.26:39
3Луки 23:34
4Об’явл.12:10
52Кор.5:19
6Римл.3:26
7Псал.85:11
8Якова 2:10
9Дан.7:25

10Єзек.28:6-19
11Псал.37:10
12Авд.16
13Ефес.4:18; Прип.8:36



Роздiл 80. У гробницi Йосифа

Нарештi Iсус спочивав. Довгий день образ i мук закiнчив-
ся. Коли останнi променi призахiдного сонця сповiстили про
початок суботи, Божий Син спокiйно лежав у тишi гробницi
Йосифа. Вiн завершив Свою працю. Його руки були мирно
складенi. Iсус спокiйно вiдпочивав у святi години суботнього
дня.

На самому початку Отець i Син спочивали в суботу пiсля
Своєї працi творiння Землi. Коли «були скiнченi небо й земля,
i есе воїнство їхнє»,1 Творець та всi небеснi iстоти радiли,
споглядаючи цю славну картину. Тодi «спiвали всi зорi пораннi
та радiсно вигукували всi Божi сини».2 Тепер, закiнчивши
справу спасiння, Iсус також спочивав. I хоча на землi тi, котрi
любили Його, були засмученi, Небеса радiли.

Яке славне майбутнє вiдкривалося перед очима небесних
iстот! Бог i ангели побачили результати працi Христа: вiдро-
джене творiння та викуплене людство, яке перемогло грiх, вже
бiльше нiколи не вiдпаде вiд Бога. День, коли Iсус спочивав,
назавжди пов’язаний з цiєю радiсною картиною, бо «дiло Його
досконале» i «все, що Бог робить, воно зостається навiки».3 Ко-
ли прийде час «вiдновлення всього, про що Бог говорив устами
Своїх святих одвiчних пророкiв»,4 тодi субота творiння, день,
коли Iсус спочивав у гробницi Йосифа, буде, як i ранiше, днем
спочинку й радостi. Небо i Земля складатимуть хвалу й подяку,
коли щосуботи спасеннi народи схилятимуться у щасливому [736]
поклонiннi перед Богом i Агнцем (див. Iсаї 66:23).

Останнi подiї дня розп’яття стали новим доказом виконання
пророцтва i новим свiдченням божественностi Христа. Коли
темрява над хрестом розсiялася i пролунав передсмертний
вигук Спасителя, вiдразу ж почувся iнший голос: «Справдi,
Вiн був Божий Син!».5

Цi слова були сказанi голосно, тому погляди всiх присутнiх
звернулися на того, хто їх промовив. Ким же була ця людина?

723
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Сотником, римським воїном. Божественна терплячiсть Спаси-
теля i Його смерть з переможним вигуком на устах вразили
цього язичника. У пораненому й розбитому тiлi, що висiло на
хрестi, сотник розпiзнав Сина Божого. Вiн не мiг не засвiдчи-
ти своєї вiри. Таким чином, ще раз було дане свiдчення, що
Спаситель побачить плоди Своєї працi. У день Його смертi
троє людей, якi так вiдрiзнялись один вiд одного, засвiдчи-
ли про свою вiру: начальник римської варти, чоловiк, що нiс
хрест Спасителя, та розбiйник, котрий поруч з Ним помирав
на хрестi.

Увечерi неземна тиша огорнула Голгофу. Натовп розсiявся,
i багато людей повернулися до Єрусалима iз зовсiм iншим
настроєм. Чимало їх прийшли подивитися на розп’яття з цiка-
востi; вони не вiдчували ненавистi до Христа. Цi люди вiрили
у звинувачення священикiв i дивилися на Христа як на злочин-
ця. Пiдкорившись загальному збудженню, вони об’єдналися
з глузливою юрбою. Але коли землю оповила темрява, вони
вiдчули докiр сумлiння i зрозумiли, що скоїли тяжкий злочин.
Пiд час тiєї жахливої темряви вже не було чути анi насмiшок,
анi глузувань. А коли пiтьма розсiялася i люди розiйшлися
по своїх домiвках у скорботному мовчаннi, їм стало ясно, що
оскарження священикiв несправедливi, а Iсус — не ошуканець.
Через кiлька тижнiв, коли Петро проповiдував у день П’яти-
десятницi, вони виявилися серед багатьох тисяч людей, котрi
навернулися до Христа.

Але в душах юдейських керiвникiв подiї, свiдками яких
вони були, не викликали жодної змiни; їхня ненависть до Iсуса
не ослабла. Темрява, яка оповила землю пiд час розп’яття, не
була густiшою за ту пiтьму, котра опанувала розум священикiв[737]
i начальникiв народу. При народженнi Христа зоря сповiсти-
ла про Нього i привела мудрецiв до ясел, у яких Вiн лежав.
Небесне воїнство визнало Його i спiвало Йому пiсню хвали
над вифтеємськими полями. Море впiзнало голос Iсуса i пiд-
корилося Його повелiнню. Хвороби i смерть визнавали Його
владу й вiддавали Йому свою здобич. Сонце також знало Його,
i коли Iсус у муках помирав, воно перестало свiтити. Гори та
скелi знали Його i тому розколювалися вiд Його вигуку. Творi-
ння визнало Христа i свiдчило про Його Божественнiсть. Але
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священики й керiвники Iзраїлю не знали Сина Божого. Та все
ж вони не мали спокою. Досягнувши своєї мети та вiддавши
Христа на смерть, вони, однак, не вiдчути себе переможцями.
Навiть у хвилину уявного трiумфу їх мучив сумнiв: а що буде
далi? Вони чули оклик «Звершилося!», «Отче, у Твої руки
передаю Свiй дух!».6 Вони бачити, як розколювалися скелi,
вiдчували, як земля здригалася пiд час землетрусу, —i втратили
спокiй.

Коли Христос жив на Землi, вони заздрили Йому, тому що
бачили Його вплив на народ. Тепер же заздрили Йому навiть
пiсля смертi. Мертвого Христа вони боялися бiльше, значно
бiльше, нiж живого. Верхiвка побоювалася, що народ зверне
увагу на подiї, якi супроводжували Його розп’яття, i жахалися
наслiдкiв. У жодному разi вони не хотiли залишати Його тiло на
хрестi суботнього дня. Наближалася субота, i тiла, якi висiли на
хрестах, могти порушити її святiсть. Тому юдейськi керiвники
просили Пилата прискорити смерть осуджених, а їхнi тiла
зняти з хреста ще до заходу сонця.

Пилат, як i юдеї, теж не хотiв залишати тiло Iсуса на хрестi.
За його згодою вартовi перебили гомiлки двом розбiйникам,
щоб прискорити їхню смерть, але Iсус, як виявилося, уже
помер. Жорстокi воїни розчулилися пiд впливом усього побаче-
ного й почутого про Христа, тому не стали ламати Йому ноги.
Таким чином, у жертвоприношеннi Агнця Божого виконався
закон Пасхи:«Не позоставлять iз неї [жертви] до ранку, i костей
не зламають у нiй, за повною постановою Пасхи справлять
її».7

Священики й начальники здивувалися, що Христос уже
помер. Агонiя на хрестi, як правило, тривала довго, i важко [738]
було навiть встановити мить, коли життя залишило тiло. Але
щоб хтось помер усього через шiсть годин пiсля розп’яття
— це було нечувано! Священики бажали переконатись у смертi
Iсуса. За їхнiм наказом один iз воїнiв проколов списом бiк
Спасителя. Iз нанесеної таким чином рани витекли двi рiдини
— кров i вода. Це бачили всi присутнi, а Йоан докладно описав
цю сцену: «Але один з воїнiв списом проколов Йому бiк, i
тут же витекли кров та вода. I той, що бачив, засвiдчив, — i
правдиве свiдчення його. Вiн знає, що каже правду, щоб i ви
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повiрили. Бо це сталося тому, щоб збулося Писання: Кiстка
Його не буде поламана. I знову ж, у iншому мiсцi Писання
говориться: Будуть дивитися на Того, Кого прокололи».8

Пiсля воскресiння Iсуса священики й начальники поширили
чутки, нiбито Христос не вмер на хрестi, а тiльки знепритомнiв,
а потiм прийшов до свiдомостi. Iншi говорили, буцiмто до
гробу було покладено не справжнє тiло — з плотi й кiсток, а
тiльки подоба тiла. Однак учинок римських воїнiв спростовує
всi цi чутки. Вони не ламали Йому гомiлок тому, що Вiн був
уже мертвий, але щоб задовольнити священикiв, прокололи
Йому бiк. Якби навiть у Ньому ще жеврiло життя, Вiн одразу
ж помер би вiд цiєї рани.

Проте Iсус помер не вiд рани, заподiяної списом, i не вiд
хресних мук. Його крик у хвилину смертi, коли Вiн скрикнув
«гучним голосом»,9 потiк кровi й води, який стiкав з Його
проколотого боку, свiдчать про те, що Вiн помер вiд розриву
серця. Його серце розiрвалося вiд душевного болю. Вiн був
заколотий за грiхи свiту.

Зi смертю Христа розвiялась i надiя Його учнiв. З невимов-
ним болем вони дивилися на Його зiмкненi повiки, похилену
голову, волосся, на якому запеклася кров, пробитi цвяхами руки
i ноги... До останньої хвилини учнi не допускали думки, що
Iсус помре; вони i зараз не могли повiрити, що Вiн справдi мер-
твий. Убитi горем, учнi забули Його передречення про Свою
смерть. Нiщо зi сказаного Ним не втiшало їх тепер, бони не
бачили нiчого, окрiм хреста i закривавленої Жертви. Майбутнє
видавалося безнадiйним i похмурим. Їхня вiра в Iсуса згасла.
Але нiколи вони не любили свого Господа так палко, як те-[739]
пер Нiколи так високо не цiнували Його i не вiдчували такої
потреби в Його присутностi, як зараз.

Навiть мертвий, Христос викликав благоговiння у Своїх
учнiв. Вони хотiли поховати Його з почестями, але не знали,
як це зробити. Iсус був засуджений як зрадник римської влади,
а таких злочинцiв ховали в спецiально призначеному мiсцi.
Йоан та жiнки з Галiлеї залишалися бiля хреста. Вони не
хотiли, щоб грубi руки воїнiв поховали тiло Господа десь у
невiдомому мiсцi. Але перешкодити цьому не могли. Даремно
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було чекати прихильностi юдейських начальникiв а до Пилата
вони не мали жодного доступу.

I тут на допомогу їм прийшли Йосиф з Ариматеї та Ни-
кодим. Члени синедрiону, вони обидва були багатi впливовi
люди, особисто знайомi з Пилатом. Вони твердо вирiшили
гiдно поховати Iсуса.

Йосиф смiливо пiшов до Пилата i попросив видати йому
тiло Iсуса. Вiд нього Пилат дiзнався, що Iсус помер. До нього
доходили суперечливi чутки про подiї, пов’язанi iз розп’ят-
тям Iсуса, але звiстку про смерть Христа вiд нього навмисне
приховували. Юдейськi священики i начальники попередили
Пилата про те, що учнi можуть пiдмiнити тiло Христа. Ви-
слухавши прохання Йосифа, Пилат покликав сотника, котрий
вiдповiдав за розп’яття, щоб вiн переконався, що Iсус справдi
помер. Сотник розповiв йому про все, що вiдбулося на Голгофi,
пiдтверджуючи свiдчення Йосифа.

Пилат задовольнив прохання Йосифа. Поки Йоан думав про
те, як поховати свого Вчителя, Йосиф повернувся з наказом
Пилата вiддати йому тiло Христа. Прийшов також Никодим
i принiс дорогоцiнну сумiш зi смирни та алое, лiтрiв iз сто,
щоб намастити тiло Iсуса. Навiть найповажнiшiй людинi в
усьому Єрусалимi не було виявлено бiльшої честi пiсля смертi.
Учнi були здивованi, коли побачили, що цi багатi начальники
опiкуються похороном їхнього Господа не менше, нiж вони.

Анi Йосиф, анi Никодим вiдкрито не визнали Спасителя за
Його життя. Вони знали, що такий крок призвiв би до їхнього
виключення iз синедрiону, тодi як вони сподiвалися викори-
стати свiй вплив для захисту Iсуса на засiданнях синедрiону. [740]
Деякий час, здавалося, вони мали успiх, але пiдступнi свяще-
ники, зауваживши їхню прихильнiсть до Христа, розладнали
цi плани. Iсус був засуджений i виданий на розп’яття за їхньої
вiдсутностi. Тепер, коли Iсус помер, вони вже не приховували
своєї любовi до Нього. У той час, коли учнi боялися вiдверто
виступити як Його послiдовники, Йосиф i Никодим смiливо
прийшли їм на допомогу.

Допомога цих багатих й шанованих людей була дуже потрi-
бною в той час. Вони могли зробити для мертвого Вчителя те,
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що було не пiд силу вбогим учням, а їхнє високе становище i
вплив захищати їх вiд злоби священикiв i старiйшин.

Обережно, з благоговiнням, вони власноруч зняли з хреста
тiло Iсуса. Коли цi мужi дивилися на Його поранене, пока-
лiчене тiло, сльози жалю i спiвчуття лилися з їхнiх очей. У
Йосифа була нова, висiчена в скелi, гробниця. Вiн тримав її
для себе, але оскiльки вона знаходилася недалеко вiд Голгофи,
то вiн приготував її для Iсуса. I от тiло Спасителя обережно за-
горнули в лляне полотно, просочене принесеними Никодимом
пахощами, старанно загорнули i поклали до гробу. Там цi три
учнi випростали зiгнутi ноги i склали на бездиханних грудях
пробитi руки Iсуса. Галiлейськi жiнки прийшли наглянути за
тим, щоб для їхнього улюбленого Вчителя було зроблене все
необхiдне. Вони бачили, як пiсля всього до входу в гробницю
був привалений важкий камiнь, i Спаситель залишився по той
бiк. Жiнки пiшли останнiми вiд хреста i останнiми залишили
мiсце поховання Iсуса. Коли опустилися нiчнi сутiнки, Марiя
Магдалина та iншi все ще залишалися бiля мiсця спочинку
Господа, проливаючи сльози над долею Того, Кого так лю-
били. «Повернувшись, вони... в суботу спочивали, згiдно iз
заповiддю».10

Це була незабутня субота для засмучених учнiв, для свя-
щеникiв, старiйшин, книжникiв та всього юдейського народу.
Надвечiр, при заходi сонця, було чути звуки сурми, якi сповi-
щали про початок суботи. Пасха святкувалася, як i вiки перед
тим, але Той, на Кого вона вказувала, був убитий беззаконними
руками i лежав у гробi Йосипа.

Суботнього дня двори храму заповнили молiльники. Перво-
священик, котрий повернувся з Голгофи, також був присутнiй[741]
у своїх розкiшних свяшеницьких шатах. Священики в бiлих
головних уборах ревно виконували свої обов’язки. Але в той
час, коли кров волiв та козлiв проливалася як жертва за грiх,
декотрi з присутнiх не мали спокою. Вони не усвiдомлювали
того, що прообраз зустрiвся з Реальнiстю; не розумiли, що за
грiхи свiту вже була принесена дорогоцiнна Жертва. Вони не
знали, що обрядове служiння уже втратило своє значення.

Але ще нiколи вони не дивилися на це служiння з такими
суперечливими почуттями. Звуки сурми та iнших музичних iн-
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струментiв, голоси спiвакiв були такими ж чiткими i сильними,
як завжди. Але дивне почуття огорнуло всiх. Вони розпитува-
ли одне одного про надзвичайну подiю. До цього часу Святе
святих оберiгалося зi священним страхом, а тепер воно було
вiдкрите очам усiх присутнiх. Тяжка завiса iз чистого льону,
пишно оздоблена золотом, пурпуром i порфiрою, була роздерта
вiд верху аж до низу. Мiсце Божої присутностi, де Єгова зустрi-
чався з первосвящеником, щоб явити йому Свою славу, було
вiдкрите перед усiма: Господь залишив його. Iз лиховiсним
передчуттям священики служили перед вiвтарем. Те, що таєм-
ниця Святого святих була привселюдно вiдкрита, наповнювало
серця людей страхом перед майбутнiм лихом.

Люди знову подумки переживали сцени Голгофи. Знайшло-
ся чимало таких, якi увесь цей час — вiд розп’яття i до во-
скресiння — не знаючи сну, старанно дослiджували пророцтва.
Однi — аби зрозумiти повне значення свята, яке вони тодi
святкували, iншi — щоб знайти докази того, що Iсус був не
Тим, за Кого Себе видавав. А ще iншi з невимовним сумом у
серцi шукали пiдтверджень того, що Вiн справдi був Месiєю.
Хоча кожен дослiджував Писання з рiзною метою, однак усi
переконалися в одному: подiї останнiх днiв — це сповнення
пророцтв, i Розп’ятий був Спасителем свiту. Для багатьох це
пасхальне служiння стало останнiм — адже чимало священикiв
переконалися у тому, що Iсус був Месiєю. Вони недаремно
дослiджували Писання, бо пiсля воскресiння Iсуса визнали
Його Сином Божим.

Коли Никодим побачив Iсуса, пiднесеного на хрест, вiн при-
гадав Його слова, сказанi тiєї ночi на горi Оливнiй: «Як Мойсей [742]
пiдняв змiя в пустинi, так має бути пiднятий Син Людський,
щоб кожний, хто вiрить у Нього [не загинув, але] мав вiчне
життя».11 Тiєї суботи, коли Iсус спочивав у гробi, Никодим мав
нагоду обмiркувати цю iстину. Його розум отримав бiльш пов-
не свiтло, а слова, сказанi колись Iсусом, уже не були для нього
таємничими. Тепер вiн усвiдомив, як багато втратив через те,
що позбавив себе спiлкування зi Спасителем за Його життя.
Никодим знову i знову пригадував подiї на Голгофi. Молитва
Iсуса за Його вбивць i вiдповiдь на прохання помираючого
розбiйника промовляли до серця вченого радника синедрiону.
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Вiн знову бачив Спасителя у Його хресних муках, чув Його
останнiй переможний вигук: «Звершилося!» I знову в його дум-
ках постали картини: землетрус, темне небо, розiрвана завiса,
розколотi скелi. Його вiра утвердилася назавжди. Саме те, що
позбавило учнiв Iсуса надiї, переконало Йосифа й Никодима в
божественностi Христа. Їхнiй страх був переможений твердою,
непохитною вiрою, яка надала їм мужностi.

Ще нiколи Христос не привертав до Себе такої уваги, як
тепер, коли лежав у гробi. Як i ранiше, люди приносили до
храму хворих i страждальцiв, запитуючи: «Хто може нам ска-
зати про Iсуса з Назарета?» Багато з них прибули здалеку, аби
знайти Того, Хто зцiляв хворих i воскрешав мертвих. З усiх
сторiн чулися благання: «Нам потрiбен Христос-Зцiлитель!»
Священики оглядали тих, у кого були ознаки захворювання про-
казою. Багатьом довелося почути, як їхнiх чоловiкiв, дружин
або дiтей оголошували хворими на проказу. Цi люди змушенi
будуть залишити рiднi домiвки, втратити друзiв, а при зустрiчi
з iншими людьми жалiбно вигукувати: «Нечистий, нечистий!»
Милосерднi руки Iсуса з Назарета, Який нiколи не вiдмовляв-
ся доторкнутися до прокаженого i зцiлити його, були тепер
складенi на грудях. Уста, якi вiдповiдали на благання неща-
сного: «Хочу, стань чистим»,12 тепер мовчали. Чимало людей
зверталися до первосвященикiв i служителiв храму за спiвчут-
тям i допомогою, але марно. Народ хотiв знову бачити живого
Христа. Люди наполегливо розпитували про Нього i не хотiли
вiдходити. Тодi їх почали виганяти з двору храму, а при брамах
поставили варту, аби не впускати тих, якi вели iз собою хворих[743]
i несли помираючих. Страждальцiв, котрi прийшли за зцiле-
нням до Спасителя, чекало розчарування. На вулицях можна
було чути стогiн хворих, якi помирали, позбавленi зцiляючого
дотику Iсуса. Даремно нещаснi зверталися до лiкарiв — серед
людей не було Такого, як Той, Хто лежав у гробницi Йосифа.

Сумнi зойки страждальцiв переконували тисячi людей у
тому, що велике Свiтло залишило цей свiт. Без Христа земля
поринула в темряву й морок. Багато тих. хто нещодавно вигу-
кував. «Розiпни Його! Розiпни Його!»,13 тепер зрозумiли, яке
лихо накликали на себе Як же хотiлося їм вигукнути: «Дайте
нам Христа!», якби Вiн i далi був серед живих.
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Коли люди довiдалися, що священики вiддали Iсуса на
смерть, вони почали розпитувати про цю подiю. Подробицi
про суд над Христом, наскiльки було можливо, намагалися
зберегти в таємницi, однак пiсля поховання Iсуса Його iм’я не
сходило з уст тисяч людей. Усюди поширювалися розповiдi
про суд над Христом, про жорстокiсть священикiв i юдейських
керiвникiв. Освiченi люди домагалися вiд священикiв i кни-
жникiв пояснення пророцтв Старого Завiту про Месiю, але тi,
намагаючись вигадати якусь оману, поводилися, як божевiльнi.
Вони не змогли пояснити пророцтва, що вказували на стра-
ждання i смерть Христа, це переконало багатьох у тому, що
Писання виконалися.

Помста, якою сподiвалися насолоджуватися священики, ста-
ла для них гiркою. Вони зiткнулися iз суворим осудом народу
Люди, котрих вони пiдбурювали проти Iсуса, тепер вiдчува-
ли огиду до своїх ганебних учинкiв. Священики намагалися
змусити народ повiрити, що Iсус — ошуканець, але даремно.
Декотрi з них стояли бiля гробу Лазаря i бачили воскреслого.
Вони тремтiли вiд страху при думцi, що Христос Сам може
воскреснути з мертвих i знову стати перед ними. Вони чули,
як Вiн говорив, що має силу вiддати Своє життя i має силу
знову прийняти його. Вони пригадали Iсусовi слова. «Зруй-
нуйте цей храм — i за три днi Я пiднiму його».14 Юда також
переказав священикам слова Iсуса, зверненi до учнiв пiд час
останньої подорожi до Єрусалима: «Ось, iдемо до Єрусалима, i
Син Людський буде виданий первосвященикам i книжникам; i [744]
засудять Його на смерть, i видадуть Його язичникам на наругу,
на катування та розп’яття; а третього дня Вiн воскресив».15

Тодi вони насмiхалися над цими словами, але тепер пригадали:
усе, що досi провiщав Христос, збулося. Вiн пообiцяв третього
дня воскреснути, i хто може сказати, що цього не станеться?
Вони хотiли позбутися цих думок, але не могли. Як i їхнiй
батько, диявол, вони вiрили i тремтiли.

Тепер, коли шалене збудження попереднього дня минуло,
образ Христа вперто переслiдував їх. Вони знову бачили, як
Вiн стояв, — спокiйний, без жодних нарiкань перед Своїми
ворогами, покiрливо зносячи їхнi знущання й образи. Вони
пригадали всi подробицi суду над Iсусом та Його розп’яття,
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i ними заволодiло переконання, що Вiн — Божий Син. Во-
ни вiдчували, що будь-якої митi Iсус може стати перед ними.
Обвинувачений стане обвинувачем, Осуджений — Суддею. За-
колений вимагатиме справедливого покарання Своїх убивць.

Тiєї суботи юдейськi начальники не мали спокою. Хоча вони
й не переступили порогу язичницького дому, боячись опогане-
ння, одначе радилися з ними щодо Христового тiла. Смерть i
могила повиннi були втримати Того, Кого вони розп’яли. «На-
ступного ранку, що пiсля п’ятницi, зiбралися первосвященики
та фарисеї до Пилата i кажуть: Пане, ми пригадали, що той
обманщик сказав ще за життя: Через три днi Я воскресну!
Тож накажи стерегти гробницю до третього дня, щоб, часом,
Його учнi, прийшовши вночi, не викрали Його та не сказа-
ли народовi: Вiн воскрес iз мертвих! — бо буде цей останнiй
обман гiрший вiд першого. Пилат сказав їм: Маєте варту, iдiть
i забезпечте, як знаєте».16

Священики наказали охороняти грiб. До входу привали-
ли величезного каменя, обв’язали його мотузкою, кiнцi якої
прикрiпили до скелi та запечатали римською печаткою. Таким
чином камiнь неможливо було зрушити з мiсця, не зiрвавши
печатки. Цiла сотня воїнiв розмiстилася довкола гробу, охоро-
няючи його. Священики зробили все можливе, аби втримати
тiло Христа там, де воно було покладене. Його було замурова-
но у гробi так надiйно, нiби Вiн повинен був залишитися там
навiки.[745]

Так планували i так радили немiчнi люди. Вбивцi не ро-
зумiли всiєї даремностi своїх зусиль. Але й через цi дiї був
прославлений Бог. Усi зусилля з метою перешкодити воскре-
сiнню Христа стали найпереконливiшими доказами цього во-
скресiння. I чим бiльше воїнiв залишалося навколо гробу, тим
вагомiшим мало бути свiдчення того, що Вiн воскрес. Ще за
сотнi рокiв до смертi Христа Святий Дух провiстив через псал-
миста: «Чого метушаться люди, а народи задумують марне?
Земнi царi повстають, i князi нараджуються разом на Господа
та на Його Помазаника... Той, Хто на небесах пробуває, посмi-
ється, Владика їх висмiє!».17 Анi римська сторожа, нi римська
зброя не змогли втримати Господа Життя в гробi. Час Його
визволення наближався.[746]
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1Бут.2:1
2Йов.38:7
3Втор.32:4, Екл.3:14
4Дiї 3:21
5Матв.27:54
6Йоан.19:30; Луки 23:46
7Числ.9:12
8Йоан.19:34-37
9Матв.27:50, Луки 23:46

10Луки 23:56
11Йоан.3:14-15
12Матв.8:3
13Марк.15:14
14Йоан.2:19
15Матв.20:18-19
16Матв.27:62-65
17Псал.2:1-4



Роздiл 81. Господь воскрес!

(На пiдставi Євангелiя вiд Матвiя 28:2-4,11-15)

Повiльно минала нiч першого дня тижня. Надходила най-
темнiша передсвiтанкова пора. Христос ще був у полонi тiсного
гробу. Великий камiнь стояв на своєму мiсцi, римська печатка
залишалася недоторканою, варта пильнувала. Але тут перебу-
вали i невидимi вартовi. Навколо цього мiсця зiбрався сонм
злих ангелiв. Якби це тiльки було в їхнiх силах, князь тем-
ряви зi своїм вiдступницьким воїнством назавжди залишив
би запечатаним грiб, у якому спочивав Божий Син. Азе грiб
оточувало також i небесне вiйсько. Могутнi ангели охороняли
Iсуса i чекали нагоди привiтати Князя Життя.

«I ось стався великий землетрус, бо Господнiй ангел зiйшов
з неба...»1 Зодягнутий у повну зброю Божу, цей ангел залишив
небеснi двори. Сяючi променi Божої слави освiтлювали йому
дорогу. «Був же його вигляд, мов блискавка, а його одяг —
бiлий, мов снiг. Зi страху перед ним затремтiли вартовi й стали
наче мертвi».1

Нумо, священики й начальники Iзраїлю, де ж ваша надiйна
охорона? Хоробрi воїни, якi нiколи нiчого не боялися, захо-
пленi в полон без меча i списа. Перед ними не смертний воїн,
а наймогутнiший ангел небесного вiйська Господнього. Цей
вiсник заступив сатану пiсля його падiння. Це вiн сповiстив
над вифлеємськими пагорбами про народження Христа. Земля[747]
здригається при його наближеннi, воїнство темряви вiдступає,
i коли вiн вiдсуває камiнь, здається, Небеса наближаються до
Землi. Вартовi бачать, як ангел вiдкочує брилу, мов камiнчик, i
чують його заклик: «Сину Божий, виходь, — Твiй Отець кличе
Тебе!» Сторожа бачить, як Iсус виходить iз гробницi, i чує,
як Вiн проголошує бiля вiдкритої могили: «Я — Воскресiння
i Життя». Коли Вiн виходить у величi й славi, усе небесне
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воїнство ангелiв шанобливо схиляється перед Викупителем,
вiтаючи Його похвальними пiснями.1

Землетрусом був позначений час, коли Христос вiддав Своє
життя, i так само землетрусом засвiдчена мить, коли Вiн уро-
чисто прийняв його. Той, Хто перемiг смерть i могилу, вийшов
iз гробу Переможцем, у той час як земля здригалася серед
блискавок i громiв. Коли Iсус знову повернеться на Землю, вiд
Його голосу здригнеться «не тiльки земля, а й небо». «Захита-
лась земля, немов п’яний, i рухається, мов ночлiжний курiнь»,
«Небо з гуркотом пройде», «... Стихiї, розпалившись, зруйную-
ться, земля i всi дiла на нiй згорять», «... Та Господь — охорона
своєму народовi й твердиня синам Iзраїiлевим».2

Коли Iсус помирав, воїни були свiдками, як землю опiвднi
раптом огорнула темрява; а пiд час воскресiння вони побачили,
як ангели своїм сяйвом розсiяли темряву, i почули радiсний спiв
небожителiв: «Ти перемiг сатану i сили темряви! Поглинута
смерть перемогою!»

Христос вийшов iз гробу прославленим, i римська сторожа
стала свiдком цього; їхнi погляди були зверненi до Того, з Кого
вони недавно знущалися. У Ньому, оточеному сяйвом слави,
вони впiзнали свого В’язня, Котрий стояв перед ними в судо-
вому залi i для Кого вони сплели терновий вiнок. Це був Той,
Хто стiйко тримався перед Пилатом та Iродом; Той, Кого вони
жорстоко бичували i прибили до хреста, на Кого самовдоволенi
священики й керiвники храму кивали головами, промовляючи:
«Iнших спасав, а Себе Самого не може спасти?!»3 Це був Той,
Кого поклали в новий грiб Йосифа, але тепер Вiн був звiльне-
ний з нього за наказом Неба. Навiть якби цiлi гори завалили
вхiд до Його гробу, то й це не перешкодило б Йому вийти. [748]

Побачивши ангелiв i прославленого Спасителя, римськi
вартовi попадали, як мертвi. Коли ж небеснi посланцi зникли,
воїни пiдвелися i, наскiльки швидко могли бiгти їхнi тремтячi
ноги, кинулися до ворiт саду. Хитаючись, мов п’янi, вони
поспiшали до мiста, розповiдаючи всiм зустрiчним чудову
новину. Вони прямували до Пилата, але вiстка про воскресiння
Iсуса вже дiйшла до юдейських можновладцiв, тому священики
i начальники розпорядилися, аби воїнiв привели спочатку до
них. Дивний вигляд мали цi воїни. Блiдi, тремтячи зi страху,
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вони засвiдчили, що Христос воскрес. Воїни розповiли все,
що бачили. У них навiть не було часу, аби щось вигадати
i сказати неправду. Насилу добираючи потрiбнi слова, вони
сказали: «Той, Кого розп’яли, — Син Божий! Ми чули, як ангел
проголосив Його Величнiстю небес, Царем слави».

Обличчя священикiв пополотнiли, як у мерцiв. Каяфа хотiв
щось сказати, та лише беззвучно ворушив губами. Воїни вже
готовi були покинути зал засiдань, коли їх зупинив голос Каяфи.
«Почекайте, почекайте, — сказав вiн. — Нiкому не розповiдайте
того, що бачили».

Воїнiв примусили говорити неправду: «Говорiть, що Його
учнi, прийшовши вночi, викрали Його, коли ми спали».4 Тут
священики перехитрили самих себе. Як же воїни могли сказати,
що учнi вкрали Христове тiло, коли вони спали? Якщо вони
спали, то як могли це знати? I якщо б учнi були винними
у викраденнi тiла, то хiба священики не звинуватили б їх
першими? I врештi-решт, якщо вартовi заснули бiля гробу, то
чи не вирушили б священики до Пилата, щоб вiн покарав
воїнiв?

Воїни жахалися самої думки, що їм доведеться самим собi
винести вирок, стверджуючи, нiбито вони спали на своєму
посту. Така провина каралася смертю. Навiщо їм фальшиво
свiдчити, обманювати народ i ризикувати власним життям?
Адже вони виконали свiй нелегкий обов’язок, пильнуючи цiлу
нiч! I навiщо їм iти пiд суд, звинувачуючи себе, навiть якщо їм
за це заплатять?

Аби запобiгти поширенню такої небажаної вiстки, свяще-
ники пообiцяли вартовим подбати про їхню безпеку, мовляв,
навiть Пилат не захоче розголошення цiєї справи так само, як i[749]
вони. Таким чином римськi солдати продали свою честь юдеям.
До священикiв вони з’явилися iз вражаючим свiдченням про
iстину, а вийшли вiд них пiдкупленi та з неправдою на устах.

Тим часом звiстка про воскресiння Христа дiйшла i до Пи-
лата. Хоча саме вiн видав Христа на смерть, однак залишався
порiвняно спокiйним. Адже вiн засудив Господа всупереч вла-
снiй волi, жалкуючи про це, а тому досi не вiдчував докорiв
сумлiння. Тепер же наляканий Пилат зачинився у своєму домi,
не бажаючи нiкого бачити. Але священики все ж дiсталися
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до нього, розповiли вигадану ними iсторiю i просили не кара-
ти варти за недбале ставлення до своїх обов’язкiв. Перш нiж
погодитися на це, Пилат особисто допитав вартових. Воїни, по-
боюючись за власне життя, не насмiлилися чогось приховати.
Пилат почув вiд них правдиву розповiдь про те, що сталося.
Хоч вiн не став заглиблюватися в цю справу, але вiдтодi втратив
душевний спокiй.

Коли Iсуса поклали у гробницю, сатана трiумфував. Вiн
наважився гадати, що Спаситель уже не повернеться до жит-
тя. Люцифер пред’явив права на тiло Христа i поставив свою
варту бiля гробу, щоб зробити Iсуса своїм в’язнем. Сатана
лютував, спостерiгаючи, як його ангели тiкають при наближен-
нi небесного вiсника. Але побачивши, що Христос воскрес у
славi, вiн зрозумiв, що його царству прийшов кiнець, а йому
— неминуча загибель.

Священики, видаючи Христа на смерть, стали знаряддям
сатани, а тому опинилися в його повнiй владi. Вони потрапили
до пастки, з якої не бачили iншого виходу, крiм одного: про-
довжувати боротися проти Христа. Почувши звiстку про Його
воскресiння, вони злякалися народного гнiву i боялися за вла-
сне життя. Єдина їхня надiя полягала в тому, щоб виставляти
Христа ошуканцем, заперечуючи Його воскресiння. Пiдкупив-
ши воїнiв i заручившись мовчанням Пилата, священики скрiзь
поширювали фальшивi чутки. Але були й такi свiдки, яких
вони не змогли змусити мовчати. Багато людей вже почули
розповiдь воїнiв про воскресiння Христа. А декотрi з помер-
лих праведникiв, якi воскресли разом iз Христом, з’явилися
багатьом i засвiдчили Iсусове воскресiння. Священикам допо- [750]
вiдали, що є люди, якi бачили воскреслих i чули їхнi свiдчення.
Священики й начальники Iзраїлю перебували в постiйному
страху, аби часом, iдучи дорогою або сидячи у своїй оселi, не
зустрiтися вiч-на-вiч iз Христом. Вони розумiли: для них немає
безпечного мiсця. Замки чи засуви не могли захистити їх вiд
Божого Сина. День i нiч перед їхнiми очима стояла жахлива
сцена в судовому залi, коли вони кричали: «Кров Його на нас
i на наших дiтях».5 Нiколи вже не могли стертися з їхньої
пам’ятi спогади про цю сцену. З того часу вони вже не мали
спокiйного сну.
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Коли над могилою Христа пролунав голос могутнього анге-
ла: «Отець Твiй кличе Тебе», Спаситель вийшов iз гробу завдя-
ки тому життю, яке мав у Собi. Тепер пiдтвердилася iстиннiсть
Його слiв: «Я вiддаю життя Моє, щоб знову прийняти його...
Владу маю його вiддати, i владу маю знову його прийняти»,
«Зруйнуйте цей храм — i за три днi Я пiднiму Його».6

Над вiдкритим гробом Iсус урочисто проголосив: «Я Во-
скресiння i Життя». Такi слова може сказати лише Бог. Усi
створенi Ним iстоти живуть винятково волею i силою Бога.
Вони залежать вiд Бога, тому що отримують життя вiд Нього.
Вiд найвищого серафима i до найнижчого створiння — усi отри-
мують сили з Джерела Життя. Лише Той, Хто є Одне з Богом,
мiг сказати: «Маю владу вiддати Своє життя i маю владу знову
прийняти його». Володiючи божественнiстю, Христос мав силу
розiрвати кайдани смертi.

Христос воскрес iз мертвих як Первiсток серед тих, що
сплять у земному поросi. Вiн став Реальнiстю, прообразом
якої був снiп колихання; Вiн воскрес саме того дня, коли снiп
колихання приносили перед Господом. Понад тисячу рокiв
євреї виконували дану церемонiю. Люди збирали з полiв першi
колоски достиглого збiжжя i коли приходили до Єрусалима на
свято Пасхи, вони потрясали першим снопом перед Господом
на знак своєї вдячностi. Лише пiсля цього служiння можна було
починати жнива i збирати пшеницю в снопи. Принесений для
Господа снiп символiзував жнива. Так i Христос, як перший
плiд, уособлював велике духовне жниво, котре буде зiбране
для Божого Царства. Його воскресiння — це образ i запорука
того, що всi померлi праведники воскреснуть. «Бо коли вiримо,[751]
що Iсус помер i воскрес, то й померлих в Iсусi Бог приведе з
Ним».7

Пiд час Свого воскресiння Христос визволив iз гробiв ба-
гатьох в’язнiв смертi. Землетрус, який стався в момент Його
смертi, вiдкрив їхнi гроби, а коли Iсус воскрес, разом iз Ним
воскресло чимало людей. Це були Божi спiвпрацiвники, якi
вiддали життя, звiщаючи iстину. Тепер вони стали свiдками
Того, Хто воскресив їх iз мертвих.

Пiд час Свого служiння на Землi Iсус повертав мертвих до
життя. Вiн воскресив сина вдови з Наїна, дочку юдейського



Господь воскрес! 739

начальника, а також Лазаря. Але вони не отримали безсмертя.
Воскреснувши, вони i далi залишалися пiдвладними смертi.
Що ж стосується тих, котрi вийшли з могил при воскресiннi
Христа, то вони воскресли для вiчного життя. Вони вознеслися
iз Ним на знак свiдчення Його перемоги над смертю i могилою.
«Вони, — сказав Христос, — бiльше не раби сатани. Я викупив
їх, вивiв їх iз могил як первiсткiв iз мертвих, аби вони свiдчили
про Мою силу i перебували там, де Я. Вони вже нiколи не
побачать смертi й не зазнають печалi».

Цi воскреслi праведники увiйшли до Єрусалима i з’явилися
багатьом, пiдтверджуючи: «Христос воскрес iз мертвих, i ми
воскресли з Ним». Так була увiчнена свята iстина про воскресi-
ння Iсуса. Воскреслi святi свiдчили про вiрнiсть слiв: «Померлi
Твої оживуть, воскресне й Моє мертве тiло». З їхнiм воскре-
сiнням сповнилося пророцтво: «Тому пробудiться й спiвайте
ви, мешканцi пороху, бо роса Твоя — це роса зцiлення, i земля
викине мертвих».8

Для вiруючих Христос — воскресiння i життя. В нашому
Спасителевi життя, яке було втрачене внаслiдок грiха, знову
вiдновлене, оскiльки Вiн має життя у Самому Собi, щоб ожив-
ляти всiх, кого захоче. Iсус надiлений правом дарувати людям
безсмертя. Життя, вiддане за людство, Вiн знову приймає i
дає людству. «Я ж прийшов, — говорить Вiн, — щоб ви мали
життя i щоб над мiру мали», «А хто питиме воду, яку Я йому
дам, не матиме спраги повiк, бо вода, яку Я йому дам, стане в
ньому джерелом води, що тече в життя вiчне», «Хто їсть Моє
тiло i п’є Мою кров, той має вiчне життя, i Я його воскрешу
останнього дня».9 [752]

Для вiруючого смерть не має особливого значення. Христос
говорить про неї як про коротку миттєвiсть. «Хто збереже
Моє слово, не побачить смертi повiк!», «Не скуштує смертi
нiколи».10 Для християнина смерть — лише сон, мить мовчання
i темряви. Життя сховане з Христом у Боговi, i «коли з’явиться
Христос — ваше життя, тодi й ви з’явитеся з Ним у славi».11

Голос Того, Хто проголосив на хрестi: «Звершилося!», був
почутий i мертвими. Вiн проник через кам’янi стiни гробниць i
звелiв тим, котрi спали в земному поросi, пiдвестися. Так само
станеться i тодi, коли голос Христа пролунає з небес. Цей голос
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проникне в могили, вiдкриє їх, i мертвi в Христi воскреснуть.
При воскресiннi Iсуса вiдкрилися лише деякi гробницi, але пiд
час Його Другого приходу всi померлi праведники почують
Його голос i вийдуть до славного вiчного життя. Та сама сила,
яка воскресила Христа iз мертвих, воскресить Його Церкву i
прославить її разом iз Ним понад усяку владу i силу, понад
усе, що iснує не тiльки в цьому свiтi, а й у майбутньому.[753]

1Матв.28:2-3
1Матв.28:2-3
1Матв.28:2-3
2Євр.12:26; Iсаї 4:20; 34:4; 2Петр.3:10; Йоiла 4:16
3Матв.27:42
4Марк.28:13
5Матв.27:25
6Йоан.10:17-18; 2:19
71Сол.4:14
8Iсаї 26:19
9Йоан.10:10; 4:14; 6:54

10Йоан.8:51-52
11Колос.3:4



Роздiл 82. «Чого ти плачеш?»

(На пiдставi Євангелiй вiд Матвiя 28:1,5-8; Марка 16:1-8; Луки
24:1,12; Йоана 20:1-18)

Жiнки, якi стояли бiля Iсусового хреста, пильнували, чекаю-
чи закiнчення суботнього дня. Першого дня тижня на свiтанку
вони вирушили до гробу, узявши iз собою дорогоцiннi пахощi,
аби намастити тiло Спасителя. Вони навiть не допускали дум-
ки про Його воскресiння з мертвих. Сонце їхньої надiї зайшло,
i в серцях запанувала нiч. Iдучи дорогою, вони пригадували
милосерднi вчинки Христа i Його пiдбадьорливi слова, але
забули Його провiщення: «...Та Я знову побачу вас».1

Нiчого не знаючи про те, що вже сталося, вони пiдiйшли
до саду, говорячи: «Хто вiдвалить нам камiнь вiд входу в
гробницю?»2 Вони розумiли, що самi не зможуть вiдкотити
його, проте йшли далi. Раптом небо освiтилося сяйвом, але не
вiд сонця на небосхилi. Земля здригнулася. Жiнки побачили,
що великий камiнь вiдвалений i гробниця порожня.

Жiнки поспiшали до гробу з рiзних сторiн. Марiя Магдали-
на прийшла сюди першою i, побачивши, що камiнь вiдвалений,
побiгла сповiстити про це учнiв. За той час прийшли й iншi
жiнки. Над гробом сяяло свiтло, але Iсусового тiла там не було.
Стоячи бiля могильної печери, вони раптом вiдчули, що були
не самi. Бiля гробницi сидiв одягнутий в сяючi шати юнак. Це
був ангел, який i вiдкотив камiнь. Вiн прийняв вигляд люди- [754]
ни, щоб не налякати друзiв Iсуса. Навколо нього сяяло свiтло
Божественної слави, i це налякало жiнок. Вони вже збиралися
тiкати, коли голос ангела зупинив їх: «Не бiйтеся, — заговорив
вiн, — бо знаю, що ви шукаєте Iсуса розп’ятого! Нема Його
тут, бо Вiн воскрес, як Сам сказав. Iдiть подивiться на мiсце,
де Вiн лежав. Швидше iдiть та скажiть Його учням, що Вiн
устав iз мертвих».3 Жiнки ще раз зазирнули до печери i знову
почули чудову звiстку. Iнший ангел в особi людини промовив
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до них: «Чому ви шукаєте Живого мiж мертвими? Нема Його
тут, бо воскрес! Згадайте, як казав вам, коли ще був у Галилеї.
Вiн говорив: Потрiбно, щоб Син Людський був виданий у руки
грiшних людей, був розп’ятий i воскрес на третiй день».4

Вiн воскрес! Вiн воскрес! Знову i знову жiнки повторювали
цi слова. Пахощi вже не потрiбнi. Спаситель живий! Вiн не
мертвий! Лише тепер вони пригадати: говорячи про Свою
смерть. Вiн запевняв їх, що воскресне. Яке ж це свято для
людства! Жiнки з поспiхом залишили гробницю «зi страхом та
великою радiстю; побiгли, щоб сповiстити Його учнiв».5

Марiя не чула цiєї Доброї вiстки. Сумною прийшла вона
до Петра та Йоана: «Взяли мого Господа i не знаю, де поклали
Його!» Тепер вже учнi побiгли до печери i переконалися: усе
так, як казала Марiя. Вони побачили плащаницю i покривало,
але не знайшли там свого Господа. Однак навiть це свiдчило,
що Вiн воскрес. Поховальнi покривала не були недбало розки-
данi, але охайно складенi. Йоан «побачив — i увiрував».6 Досi
вiн ще не розумiв текстiв Писання щодо воскресiння Христа з
мертвих. Але тепер пригадав провiщення Спасителя про Своє
воскресiння.

Сам Христос дбайливо поскладав Свої поховальнi покрива-
ла. Коли могутнiй ангел зiйшов до гробу, до нього приєднався
ще один небесний посланець, i вони разом стерегли тiло Госпо-
да. Один з ангелiв вiдкотив камiнь, iнший увiйшов до гробницi
i розв’язав саван, у який було загорнуте тiло Iсуса. Але Iсус
Сам зiбрав i поскладав поховальнi покривала. Для Того, Хто
керує як небесними зорями, так i найменшими атомами, немає
нiчого маловажливого. Порядок i досконалiсть помiтнi в усiх
Його дiлах.[755]

Марiя пiшла слiдом за Йоаном i Петром до гробу, а коли
учнi повернулися до Єрусалима, вона ще залишилася там. Коли
Марiя зазирнула до порожньої гробницi, й серце стиснулося
вiд болю. Вона побачила там двох ангелiв одного в головах,
iншого — в ногах того мiсця, де мав би лежати Iсус. «Жiнко,
чому ти плачеш?» — спитали вони Марiю. «Вiдповiдає їм: Бо
взяли мого Господа i не знаю, де поклали Його!»7

I вона залишила ангелiв, сподiваючись знайти когось, хто
пояснив би їй, що сталося з тiлом Iсуса. Раптом вона почула
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голос «Жiнко, чого ти плачеш? Кого шукаєш?» Крiзь сльози
Марiя змогла побачити лише постать людини, i вважаючи, що
це садiвник, вона вiдповiла «Пане, якщо Ти Його взяв, то скажи
менi, де Ти Його поклав, я заберу Його!»8 Якщо гробниця
цього багатого чоловiка, можливо, була надто почесною для
Iсуса, вона сама знайде мiсце, де поховати Його. Вона мала
на думцi мiсце, яке звiльнилося за наказом Самого Христа,
— грiб, де колись був похований Лазар. Чому б їй там не
поховати Господа? Турбота про Його розп’яте тiло була б для
неї великою втiхою.

Але тут таким знайомим голосом Iсус промовив: «Марiє!»
Лише тепер Марiя усвiдомила, що це не чужа людина. Обер-
нувшись, вона побачила перед собою живого Христа. Радiючи,
жiнка навiть забула, що Вiн був розп’ятий. Кинувшись до Його
нiг, вона вигукнула: «Раввунi!» Але Христос, пiднявши руку,
зупинив її: «Не доторкайся до Мене, бо Я ще не зiйшов до
[Мого] Отця. Iди до Моїх братiв i скажи їм, що Я йду до Мого
Отця i вашого Отця, до Мого Бога i вашого Бога!»8 I Марiя
пiшла до учнiв з цiєю радiсною звiсткою.

Iсус вiдмовлявся вiд поклонiння Своїх послiдовникiв, доки
не отримав запевнення, що Його жертва прийнята Отцем. Вiн
вознiсся у небеснi двори i вiд Самого Отця почув, що Його
жертва за людськi грiхи достатня, аби через Його кров усi
могли отримати вiчне життя. Отець пiдтвердив Свiй Заповiт iз
Христом, що Вiн прийме покаянних слухняних Йому людей i
любитиме їх, як Свого Сина.

Христос мав завершити Свою працю i виконати обiтницю,
зробивши «людину дорожчою вiд щирого золота — вiд золо-
та офiрського».9 Уся влада на Небесах i на Землi була дана [756]
Князевi Життя, але Вiн ще на якийсь час повернувся до Своїх
послiдовникiв у грiшний свiт, аби надiлити їх Своєю силою i
славою.

У той час, коли Спаситель перебував у Божiй присутностi,
отримуючи дари для Своєї Церкви, учнi стояли перед Його
порожнiм гробом, сумуючи й плачучи. День, який для Небес
став радiстю, для учнiв був днем непевностi, хвилювання i
неспокою. Сумнiв, з яким вони зустрiли свiдчення жiнок, гово-
рить про те, що вони втратили вiру. Звiстка про воскресiння
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Христа так разюче вiдрiзнялася вiд їхнiх сподiвань, що вони
не повiрили їй. Усе це виглядало надто прекрасно, щоб бути
правдою, — думали вони. У їхнiй свiдомостi змiшалися уривки
рiзних учень i так званих наукових теорiй саддукеїв, тому їхнє
уявлення про воскресiння було вельми туманним. Вони зов-
сiм не уявляли собi, що означає воскресiння з мертвих. Учнi
просто не могли збагнути цього.

«Iдiть та скажiть, — сказали ангели до жiнок, — Його учням
i Петровi, що Вiн випередить вас у Галилеї. Там ви Його
побачите, як сказав вам!»10 Цi ангели охороняли Христа пiд
час Його земного життя. Вони були свiдками суду над Ним
та Його розп’яття. Вони чули Його слова, зверненi до учнiв.
Це було видно з їхньої вiстi, яка мала переконати учнiв, що це
справдi так. Подiбнi слова могли походити лише вiд посланцiв
воскреслого Господа.

«...Скажiть учням Його i Петровi...» — додали ангели. Пiсля
смертi Христа докори сумлiння не давали Петровi спокою.
Його ганебне вiдречення вiд Господа, сповнений любовi й
спiвчуття погляд Спасителя мучили його. З усiх учнiв Петро
страждав найсильнiше, i тому йому було дане запевнення, що
його покаяння прийняте i грiх прощений. Петро був згаданий
по iменi.

«...Скажiть учням Його та Петровi, що Вiн випередить вас
у Галилеї, — там Його ви побачите...»10 Усi учнi покинули
Iсуса, i запрошення прийти на зустрiч з Ним також стосувалось
усiх. Iсус не вiдкинув їх. Коли Марiя Магдалина сказала, що
бачила Господа, вона повторила заклик пiти на зустрiч з Ним
до Галилеї. Це запрошення було дане їм уже втретє. Пiсля того,
як Христос побував у Свого Отця, Вiн з’явився iншим жiнкам,[757]
сказавши: «Радiйте!» Вони ж пiдiйшли, обняли Його ноги i
вклонилися Йому до землi. Промовляє тодi Iсус: «Не бiйтеся,
iдiть сповiстiть Моїх братiв, щоб iшли до Галилеї, — там Мене
побачать».11

Пiсля Свого воскресiння Iсус передусiм хотiв запевнити
Своїх учнiв у тому, що Його любов до них не зменшилася i
турбота про них не припинилася. Намагаючись довести учням,
що Вiн залишається їхнiм живим Спасителем; що Вiн розiрвав
кайдани смертi i вона бiльше не має влади над Ним, Iсус
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з’явився, щоб пiдтвердити Свою незмiнну любов. Вiн знову i
знову з’являвся їм, бажаючи ще мiцнiше об’єднати їх у любовi.
«Iдiть сповiстiть Моїх братiв, щоб iшли до Галилеї, — там Мене
побачать».11

Коли учнi почули таку вказiвку, вони почали розмiрковува-
ти над словами Христа вiдносно Його воскресiння. Але навiть
тепер вони не радiли, тому що не могли звiльнитися вiд сумнi-
вiв i тривог. Навiть коли жiнки повiдомили, що бачили Iсуса,
учнi не могли повiрити їм. Вони вирiшили, що це плiд їхньої
уяви.

Здавалося, бiда йшла за бiдою. Шостого дня тижня учнi
були свiдками смертi свого Вчителя; першого дня наступного
тижня вони не знайшли Його тiла та ще й були звинуваченi в
тому, що вкрали Його з метою обдурити людей. Вони впали у
вiдчай i не знали, що далi мають робити, як змiнити недобру
думку, що склалася про них. Учнi боялися ненавистi священи-
кiв i гнiву народу, а тому палко бажали побачити Iсуса, Котрий
допомагав їм у всiх труднощах.

Вони часто повторювали: «А ми сподiвалися, що Вiн Той,
Хто має визволити Iзраїля». Осиротiлi, скорботнi, вони

пригадували Iсусовi слова: «Бо коли iз зеленим деревом це
роблять, то що станеться iз сухим?».12 Зустрiчаючись у верхнiй
горницi, вони замикали дверi, побоюючись, щоб доля їхнього
улюбленого Вчителя не стала i їхньою долею.

Проте увесь цей час вони могли б радiти, що Спаситель
воскрес! Марiя стояла в саду i плакала, хоч Iсус був поруч.
Сльози настiльки затьмарили її зiр, що вона не впiзнала Його. А
серця учнiв були настiльки сповненi горя, що вони не повiрили
повiдомленню ангелiв i навiть словам Самого Христа. [758]

Скiльки людей ще й досi у нашому свiтi поводяться так,
як учнi Iсуса! Як багато з них повторюють розпачливий зойк
Марiї: «Взяли мого Господа i не знаю, де поклали Його!» Разом
з тим вони могли б i сьогоднi почути слова Спасителя: «Чому
ти плачеш?.. Кого шукаєш?» Вiн знаходиться поруч з ними,
але очi, повнi слiз, не бачать Його. Христос звертається до них,
але вони не розумiють.

О, коли б похиленi голови змогли пiдвестися! О, якби вiд-
крилися очi, щоб бачити, i вуха, щоб чути Його! «Iдiть та
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скажiть Його учням, що Вiн устав iз мертвих».13 Нехай вони
не дивляться на нову гробницю Йосифа iз величезним каменем
бiля входу, запечатану римською печаткою. Христа там немає.
Не дивiться в порожню могилу. Не сумуйте, як тi, що не мають
анi надiї, анi допомоги. Iсус живий, а тому будемо жити й ми!
Нехай iз вдячних сердець i вуст, яких торкнувся священний во-
гонь, лунає радiсний гiмн хвали. Христос воскрес! Вiн живий!
Вiн — наш добрий Заступник! Ця надiя збереже вашу душу, як
мiцний випробуваний якiр. Вiрте — i побачите славу Божу![759]

1Йоан. 16:22
2Марк.16:3
3Матв.28:5-7
4Луки 24:5-7
5Матв.28:8
6Йоан.20:8
7Йоан.20:13
8Йоан.20:15-17
8Йоан.20:15-17
9Iсаї 13:12

10Марк. 16:7
10Марк. 16:7
11Матв.28:9-10
11Матв.28:9-10
12Луки 24:21; 23:41
13Матв.28:7



Роздiл 83. По дорозi до Еммауса

(На пiдставi Євангелiя вiд Луки 24:13-33)

У другiй половинi того ж дня воскресiння двоє учнiв Iсуса
йшли до Еммауса — маленького мiстечка на вiдстанi п’ятнад-
цяти кiлометрiв вiд Єрусалима. Цi учнi не вiдiгравали помiтної
ролi у справi Христа, але щиро вiрили в Нього. Вони прийшли
до Єрусалима на свято Пасхи, але, дiзнавшись про подiї остан-
нiх днiв, розгубилися. До них дiйшла звiстка про зникнення
Христового тiла з гробу, а також розповiдь жiнок, якi бачили
ангелiв i Самого Iсуса. Тепер вони поверталися додому, аби
роздумувати над цим i молитися. Сумнi й пригнiченi, вони
дорогою говорили про суд над Христом i розп’яття. Нiколи
ще вони не вiдчували такого розчарування. Вiра й надiя зали-
шили їх. Те, що сталося на Голгофi, було оповите суцiльною
темрявою.

Не встигли вони далеко вiдiйти вiд мiста, як до них приєд-
нався незнайомець. Однак, пригнiченi горем, вони не звернули
на нього особливої уваги i продовжували свою вiдверту розмо-
ву. Учнi розмiрковували над наукою Христа, якої, здавалося,
так i не змогли зрозумiти. Коли подорожнi заговорили про
нещодавнi подiї, Iсус бажав потiшити їх. Вiн бачив їхнє горе i
бiль. Вiн розумiв суперечливi почуття, котрi хвилювали їхнiй
розум, та болiсне запитання: чи мiг цей Чоловiк, Який дозво-
лив так Себе принизити, бути Христом? Неспроможнi бiльше [760]
стримувати своє горе, вони розридалися. Iсус бачив, що їхнi
серця сповненi любов’ю до Нього, а тому бажав заспокоїти їх,
подарувати їм радiсть i щастя. Але спочатку Господь хотiв дати
їм урок, якого вони нiколи не забудуть.

«Тож Вiн запитав їх: Що це за справа, над якою мiркуєте
мiж собою, iдучи? I чого ви сумнi? У вiдповiдь один, на iм’я
Клеопа, сказав Йому: Ти хiба єдиний чужинець у Єрусали-
мi, Який не знає того, що сталося в ньому цими днями?»1 I

747
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вони розповiли Йому про Iсуса Назарянина, «Мужа-Пророка,
сильного дiлом i словом перед Богом i перед усiм народом; як
видали Його первосвященики й нашi старшини на смертний
присуд i розiп’яли Його».1 Глибоко розчарованi, вони додали
тремтячими вiд горя вустами: «А ми сподiвалися, що Вiн Той,
Хто має визволити Iзраїля. До того ж, оце третiй день, вiдколи
те сталося».1

Дивно, але учнi не пам’ятали слiв Христа i не розумiли, що
Вiн передрiк усi цi подiї! Вони не усвiдомлювали, що остання
частина Його пророцтва про Своє воскресiння третього дня
повинна була виконатися так само дослiвно, як i перша його
частина. Вони повиннi були пам’ятати про це! Священики й
начальники Iзраїлю не забули цього. «Наступного ранку, що пi-
сля п:’ятницi, зiбралися первосвященики та фарисеї до Пилата
i кажуть: Пане, ми пригадали, що той обманщик сказав ще за
життя: Через три днi Я воскресну!».2 Але учнi не пам’ятали
цих слiв.

Тодi Iсус звернувся до них: «О нерозумнi й повiльнi сер-
цем, аби вiрити в усе, що говорили пророки! Хiба ж не треба
було Христовi постраждати й увiйти в Свою славу?»1 Учнi
дивувалися, хто б мiг бути цей Незнайомець, слова Котрого
проникають в саму душу i Котрий промовляє з такими щи-
рiстю, нiжнiстю, спiвчуттям i пiдбадьоренням? Уперше пiсля
зради Христа в них з’явилася надiя. Час вiд часу поглядаючи
на свого супутника, вони думали: Вiн говорить те, що провi-
щав Христос. Учнi були враженi; їхнi серця, сповненi доброго
передчуття, радiсно билися.

Почавши вiд Мойсея, вiд першоджерел бiблiйної iсторiї,
Христос пояснював їм тi мiсця Писання, де говорилося про
Нього. Якби Вiн вiдкрився їм вiдразу, їхнi серця сповнилися[761]
б радостi, i вони, отримавши повне задоволення, не прагнули
б бiльше нiчого. Однак учнi повиннi були зрозумiти, про що
свiдчили всi прообрази та пророцтва Старого Завiту. На цьому
мала грунтуватися їхня вiра. Христос не вчинив жодного чуда
задля їхнього переконання, але передовсiм почав пояснюва-
ти їм Писання. Учнi вважали Його смерть кiнцем усiх своїх
сподiвань. Тепер же Спаситель довiв їм iз пророцтва, що Його
смерть — непорушна пiдвалина їхньої вiри.
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Навчаючи учнiв, Iсус нагадав про важливе значення Ста-
рого Завiту, який свiдчив про Його мiсiю. Багато так званих
християн вiдкидають нинi Старий Завiт, стверджуючи, що вiн
бiльше не потрiбний. Але Христос так не навчав. Вiн настiльки
високо цiнував Старий Завiт, що одного разу сказав: «Якщо
Мойсея i пророкiв не слухають, не повiрять i тому, хто з мер-
твих воскресне».3

Христос промовляє через патрiархiв i пророкiв вiд днiв
Адама i аж до останнiх днiв. У Старому Завiтi Спаситель вiд-
критий так само ясно, як i в Новому. У свiтлi давнiх пророцтв
життя Христа i вчення Нового Завiту постають у всiй своїй
красi. Чудеса Христа свiдчать про Його божественнiсть, але ще
вагомiшi докази того, що Вiн є Спасителем свiту, можна зна-
йти, зiставляючи пророцтва Старого Завiту з iсторiєю Нового
Завiту.

На пiдставi пророцтв Христос дав Своїм учням правильне
розумiння Свого призначення. Їхнє уявлення про Месiю, Який
вiдповiдно до бажання людей посяде престол i матиме царську
владу, було неправильним. Воно суперечило хоча б тому, що
Вiн залишив найвище становище i зайняв найнижче. Христос
бажав, щоб уявлення Його учнiв були чистими i правильними.
Наскiльки це вмiщали їхнi серця, вони повиннi були розумi-
ти, яка чаша страждань призначалася для Нього. Iсус показав
їм, що жахлива боротьба, значення якої вони ще не збагнули,
була виконанням Заповiту, укладеного ще до заснування свiту.
Христос мав померти, як мусить померти кожний порушник
Закону, котрий продовжує грiшити. Усе це повинно було ста-
тися i привести не до поразки, а навпаки, до славної вiчної
перемоги. Iсус пояснював їм, що необхiдно докласти всiх зу-
силь, аби врятувати свiт вiд грiха. Послiдовники Iсуса мають [762]
жити так, як жив Вiн, i працювати з такою ж наполегливiстю i
невтомнiстю, як Вiн.

Так промовляв Христос до Своїх учнiв, намагаючись вiд-
крити їхнiй розум для розумiння Писань. Хоч учнi були стомле-
нi, але їхня розмова не припинялася. З уст Спасителя виходили
слова життя, якi пiдбадьорювали їх. Однак їхнi очi залишалися
закритими. Коли Iсус говорив їм про зруйнування Єрусалима,
вони плакали над приреченим мiстом, але так i не здогадалися,
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Хто був їхнiм супутником. Вони й гадки не мали, що Той, про
Кого вони розмовляли, iшов поряд з ними, оскiльки Христос
говорив про Себе як про сторонню особу. Вони вважали, що
це, напевно, один iз тих, хто приходив на велике свято i тепер
повертається додому. Вiн так само обережно, як i вони, ступав
по гострому камiнню, час вiд часу зупиняючись разом з ними
для короткого перепочинку. Так вони долали гiрську дорогу,
i Той, Хто незабаром мав посiсти мiсце по правицi Бога i мiг
сказати: «Дана Менi вся влада на небi й на землi»,4 iшов поруч
iз ними.

Тим часом сонце зайшло, i, перш нiж мандрiвники дiста-
лися до мiсця вiдпочинку, хлiбороби закiнчили свою працю
на полi. Коли учнi хотiли увiйти до свого дому, незнайомець
зробив вигляд, що збирається iти далi. Але учнi вже встигли
полюбити його. Вони прагнули ще щось почути вiд Нього. «За-
лишайся з нами»,5 — запропонували вони. Вiн не погоджувався,
але учнi наполягали: «Бо вечорiє, вже день закiнчується!» Iсус
поступився i «увiйшов, щоб залишитися з ними».5 Якби учнi
не наполягли на своєму запрошеннi, то так i не довiдалися б,
що їхнiм Супутником був воскреслий Господь. Христос нiкому
не нав’язує Свого товариства. Вiн пробуває лише з тими, хто
вiдчуває погребу в Ньому. Спаситель радо входить до найбi-
днiшої оселi, пiдбадьорюючи покiрнi серця. Але якщо люди
залишаються байдужими, не думають про Божественного Гостя
i не запрошують Ного залишитися з ними, Вiн iде далi. Через
це люди багато що втрачають. Вони не пiзнають Христа, як не
пiзнали Його учнi дорогою до Еммауса.

Незабаром приготували скромну вечерю — хлiб — i поста-
вили її перед Гостем, Котрий зайняв почесне мiсце за столом.
Ось Вiн пiдносить руки, щоб благословити їжу. Приголомшенi[763]
учнi вiд здивування вiдсахнулися: їхнiй Супутник робить усе
так, як завжди робив їхнiй Учитель. Вони придивляються, i —

о диво! — на Його руках слiди вiд цвяхiв. В один голос
вони вигукують: «Це ж Господь Iсус! Вiн воскрес iз мертвих!»

Вони схопилися, щоб упасти до Його нiг i вклонитися Йому,
але Iсус став невидимим для них. Вони дивляться на мiсце,
де щойно сидiв Той, Чиє тiло нещодавно лежало в могилi, i
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говорять одне одному: «Хiба не палало наше серце, коли Вiн
говорив нам дорогою та пояснював нам Писання ?»6

Пiсля такого радiсного вiдкриття учнi вже не могли спо-
кiйно вечеряти i розмовляти. Зникли голод i втома. Навiть не
торкнувшись їжi, вони, сповненi радостi, негайно вирушили
назад до мiста, щоб сповiстити добру новину друзям. Iнодi
дорога була небезпечною: їм доводилося спускатися стрiмки-
ми стежками, переходити по слизькому камiнню. Тодi вони
й не здогадувалися, що перебувають пiд охороною Того, Хто
пройшов цей шлях разом з ними. З палицями в руках вони
поспiшають, намагаючись iти якомога швидше. Трапляється,
що збиваються з дороги, проте вiдразу ж знаходять її. Бiгом,
спотикаючись, але невпинно рухаються вперед у супроводi
свого невидимого Друга.

Нiч темна, але Сонце Праведностi освiтлює їм шлях. Сер-
ця учнiв сповненi радостi. Їм здається, що вони перебувають
у новому свiтi. Христос — живий Спаситель! Вони вже не
оплакують Його, наче мертвого. «Христос воскрес!» — знову
i знову повторюють учнi. Цю вiстку вони несуть засмученим.
Вони мусять розповiсти їм про чудову подорож до Еммауса,
повiдомити про Того, Хто приєднався до них. Вони несуть
найвеличнiшу вiстку, будь-коли дану свiтовi, — Добру новину,
— з якою пов’язанi всi надiї людства, як дочаснi, так i вiчнi. [764]

1Луки 24:17-21,25
1Луки 24:17-21,25
2Матв.27:62-63
1Луки 24:17-21,25
3Луки 16:31
4Матв.28:18
5Луки 24:29
5Луки 24:29
6Луки 24:32



Роздiл 84. «Мир вам!»

(На пiдставi Євангелiй вiд Луки 24:33-48; Йоана 20:19-29)

Прибувши до Єрусалима, цi двоє учнiв увiйшли до мiста
схiдними ворiтьми, якi пiд час свята були вiдкритi навiть уночi.
Нiде не свiтилося; навколо стояла тиша. Подорожнi поспiша-
ють вузькими вулицями, освiтленими мiсячним сяйвом. Вони
пiднiмаються у верхню свiтлицю, де Iсус провiв останнiй вечiр
перед Своєю смертю, знаючи, що знайдуть тут Своїх братiв.
Вони впевненi: незважаючи на пiзню годину, учнi не спати-
муть, доки не довiдаються, що сталося з тiлом їхнього Господа.
Дверi надiйно замкненi. Вони стукають, але нiхто не вiдпо-
вiдає. Тиша. Друзi називають свої iмена. Пiсля цього дверi
обережно вiдчиняють. Подорожнi входять, а разом з ними не-
зримо входить ще одна Особа. Дверi знову старанно замикають,
остерiгаючись шпигунiв.

Прибулi застали всiх у дивному збудженнi. Присутнi пiд-
носять подяку i хвалу, говорячи: «Справдi Господь воскрес i
з’явився Симоновi».1 Потiм два прибулих мандрiвника, ледве
перевiвши подих вiд швидкої ходи, розповiдають чудову iсто-
рiю про те, як явився їм Iсус. Щойно вони закiнчили свою
розповiдь i дехто з присутнiх почав говорити, що важко по-
вiрити почутому, бо це було б занадто чудово, як у свiтлицi
раптом з’явилася ще одна Постать. Погляди всiх звертаються
до Незнайомця. Нiхто не стукав у дверi, не чути було крокiв.[765]
Переляканi учнi запитують один в одного: «Що це означає?»
I тут чують голос свого Вчителя. Вiн чiтко i ясно вимовляє:
«Мир вам!»

«Та охопленi жахом, вони думали, що бачать духа. А Вiн
сказав їм: Чому ви стурбованi, чому такi думки входять до
ваших сердець? Гляньте на Мої руки, на Мої ноги! Це ж Я
Сам! Доторкнiться до Мене — подивiться, дух тiла й костей не
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має; а Я, як бачите, їх маю! Сказавши це, Вiн показав їм руки
та ноги».

Учнi дивилися на немилосердно покалiченi цвяхами руки
й ноги Господа. Вони впiзнали Його неповторний голос. «А
як вони ще дивувалися i не вiрили з радостi, Вiн сказав їм: Чи
маєте щось iз їжi тут? Вони дали Йому частину печеної риби
[i бджолиного меду]. I взявши, Вiн їв перед ними».2 «Зрадiли
учнi, побачивши Господа». Невiр’я поступилося мiсцем вiрi й
надiї, i з невимовною радiстю вони визнали свого воскреслого
Спасителя.

При народженнi Христа ангел проголосив: «На землi — мир
в людях доброї волi!»3 I тепер, уперше з’явившись учням пiсля
Свого воскресiння, Спаситель привiтав їх словами благослове-
ння: «Мир вам!» Iсус завжди готовий дати мир душi, обтяженiй
сумнiвами i страхом. Вiн чекає, коли ми, нарештi, вiдкриємо
Йому серце i скажемо: «Залишайся з нами». Вiн говорить:
«Ось Я стою пiд дверима i стукаю. Якщо хто почує Мiй голос
i вiдчинить дверi, то Я ввiйду до нього i буду вечеряти з ним, i
вiн зi Мною».4

Воскресiння Христа було прообразом воскресiння всiх по-
снулих у Ньому. Зовнiшнiй вигляд воскреслого Спасителя,
Його поведiнка, мова — усе було знайомим учням. Як Iсус во-
скрес iз мертвих, так воскреснуть i тi, що впокоїлись у Ньому.
Ми впiзнаємо наших друзiв так само, як учнi впiзнали Iсуса.
Можливо, вони були в цьому життi покалiченими, хворими,
спотвореними недугами, однак вони воскреснуть у досконалiй
красi та гармонiї. «Тодi пiзнаю так, як i сам був пiзнаний».5 В
обличчях, освiтлених вiд лиця Iсуса, ми впiзнаємо риси тих,
кого любили.

При Своїй зустрiчi з учнями Iсус нагадав їм слова, якi гово-
рив перед смертю: усе написане про Нього в законi Мойсеєвiм, [766]
у Пророкiв i Псалмах, обов’язково сповниться «Тодi розкрив
їхнiй розум, щоб зрозумiли Писання. I Вiн сказав їм: Так напи-
сано, i [необхiдно бую] постраждати Христовi та воскреснути з
мертвих на третiй день, щоб, почавши з Єрусалима, проповiд-
увалося в їм ’я Його покаяння для прощення грiхiв мiж усiма
народами Ви [ж є] свiдками цього».6
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Тепер учнi почали усвiдомлювати значення i змiст свого
завдання. Вони мали звiщати свiтовi чудовi iстини, довiренi
їм Христом. Його життя, смерть i воскресiння, пророцтва що-
до майбутнiх подiй, святiсть Божого Закону, таємниця Плану
спасiння, право Iсуса прощати грiхи — вони були свiдками
усього цього i саме про це повиннi говорити свiтовi. Вони були
покликанi звiщати Євангелiє миру i спасiння через покаяння i
силу Спасителя.

«Промовивши це, Вiн дихнув i каже їм Приймiть Святого
Духа! Кому простите грiхи, — будуть прощенi їм, на кому
залишите, — будуть залшенi».7 На той час Дух Святий ще не
виявлявся повною мiрою, бо Христос ще не був прославлений.
Повне злиття Святого Духа мало мiсце лише пiсля вознесiння
Христа, а до того часу учнi ще не могли виконувати доручення
звiщати Євангелiє свiтовi. Тепер Дух був даний їм з особливою
метою. Перш нiж учнi почнуть виконувати своє служiння в
Церквi, Христос надихнув їх Своїм Духом. Вiн вручив їм
найсвященнiший дар, даючи цим зрозумiти, що без Святого
Духа ця робота не може виконуватися.

Святий Дух — це сила, яка пiдтримує в людинi духовне
життя. Прийняття Духа — це прийняття життя Христа. Вiн на-
дiляє людину рисами i властивостями, притаманними Христовi.
Лише той, хто навчений Богом, у кому дiє Дух i виявляється
життя Христа, уособлює Бога i служить для добра Церкви «Ко-
му простите грiхи, — сказав Христос, — будуть прощенi їм, на
кому залишите, — на тому будуть залишенi».7 Христос нiкого
не надiлив правом судити iнших. У Своїй Нагiрнiй проповiдi
Вiн заборонив це, тому що право судити належить винятково
Боговi. Разом з тим на Церкву, як на органiзацiю, Вiн покладає
вiдповiдальнiсть за її членiв. Тих, хто впадає у грiх, Церква
зобов’язана застерiгати, навчати i по можливостi виправляти.
«Докоряй, потiшай, закликай — з усякою терпеливiстю i повча-[767]
нням».8 У жодному разi не виправдовуйте грiха. Застерiгайте
кожну душу, яка потрапила в небезпеку. Не дозволяйте нiкому
обманювати себе. Називайте грiх його справжнiм iм’ям. Го-
ворiть усiм про те, як Бог ставиться до обману, порушення
суботи, крадiжки, iдолопоклонства та iнших грiхiв: «...Хто таке
робить, Божого Царства не успадкує!».9 Якщо ж люди про-
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довжують грiшити, тодi суд, який ви проголошуєте щодо них
на пiдставi Божого Слова, вiдбувається над ними на Небесах.
Обираючи грiх, вони позбавляють себе присутностi Христа, i
Церква повинна показати, що не схвалює їхнiх учинкiв, iнакше
вона сама ганьбитиме Господа. Церква має говорити про грiх
те, що говорить про нього Бог. Вона повинна ставитися до
грiха так, як повелiває Бог, тодi її дiї затверджуються Небом.
Хто нехтує владою Церкви, той нехтує владою Самого Христа.

Але ця картина має i свiтлий бiк: «Кому грiхи простите,
— простяться їм».7 Нехай ця думка буде визначальною для вас.
Працюючи для заблудлих, звертайте погляди всiх на Христа.
Нехай пастирi нiжно пiклуються про Господню отару. Нехай
вони розповiдають заблудним про прощення i милосердя Спа-
сителя. Нехай вони заохочують грiшника каятись i вiрити в
Того, Хто може прощати. Нехай вони посилаються на авто-
ритет Божого Слова: «Якщо ж визнаємо свої грiхи, то Вiн,
вiрний i праведний, щоб простити нам грiхи й очистити нас вiд
усякого нечестя».10 Усiм, хто кається, дане запевнення: «Знову
над нами Вiн змилується, нашi провини потопче — Ти кинеш у
морську глибочiнь усi нашi грiхи».11

Хай Церква iз вдячнiстю приймає покаяння грiшника i
провадить його з темряви невiр’я до свiтла вiри i праведностi.
Хай його тремтяча рука буде вкладена в люблячу руку Iсуса.
Таке прощення затверджується Небом.

Лише в такому розумiннi Церква має владу прощати грi-
шника. Прощення грiхiв здобувається тiльки через заслуги
Христа. Жоднiй людинi, анi групi людей не дана влада звiльня-
ти душу вiд вини. Христос доручив Своїм учням проповiдувати
всiм народам прощення грiхiв у Його iм’я, але їм не було дано
права очищати вiд грiха. «Бо пiд небом нема iншого iменi,
даного людям, яким належить нам спастися!»12 [768]

Коли Iсус уперше пiсля Свого воскресiння зустрiвся з учня-
ми у верхнiй свiтлицi, серед них не було Хоми. Вiн чув розпо-
вiдi iнших i мав чимало доказiв воскресiння Iсуса. Але темрява
i невiр’я заволодiли його серцем. Коли вiн чув розповiдi учнiв
про чудову появу воскреслого Спасителя, його охоплював ще
бiльший вiдчай. Якщо Iсус справдi воскрес iз мертвих, то нема
бiльше надiї на земне царство. До того ж, його самолюбство
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страждало вiд думки, що Учитель з’явився усiм учням, крiм
нього. Вiн не хотiв вiрити в це i протягом усього тижня був у
полонi похмурих думок. Порiвняно з вiрою та надiєю братiв,
його думки видавалися ще темнiшими.

Вiн постiйно повторював: «Поки не побачу на Його руках
ран вiд цвяхiв i не вкладу мого пальця в рани вiд цвяхiв, не
вкладу своєї руки в Його бiк, — не повiрю!»13 Хома не хотiв
дивитися очима своїх братiв i вiрити на пiдставi їхнього свiдче-
ння. Вiн палко любив свого Господа, але дозволив заздрощам
та невiр’ю опанувати своїм розумом i серцем.

Для деяких учнiв верхня горниця стала тимчасовим притул-
ком, i вечорами усi, крiм Хоми, збиралися тут. Одного вечора
Хома вирiшив також пiти на зустрiч iз братами. Усупереч йо-
го невiр’ю, у нього, одначе, залишилась якась надiя на те,
що цi добрi звiстки правдивi. Пiд час вечерi учнi розмовляли
про докази, якi Христос дав їм у пророцтвах. I ось «прийшов
Iсус, як дверi були замкненi, i став посеред них i сказав „Мир
вам!“»13 Повернувшись до Хоми, Iсус промовив: «Поклади
сюди свiй палець, поглянь на Мої руки, простягни свою руку
i доторкнися до Мого боку, — i не будь невiруючи1, але вi-
руючий!»13 Цi слова Спасителя свiдчили Iсусовi вiдомо, що
думав i говорив Хома. Цей охоплений сумнiвом учень знав, що
нiхто з його товаришiв не бачив Iсуса протягом тижня. Вони
не могли розповiсти Вчителевi про його невiр’я. Тепер Хома
визнав Того, Хто стояв перед ним, своїм Господом. Йому не
потрiбно було iнших доказiв. Серце радiсно билося в грудях, i
вiн кинувся до нiг Iсуса зi словами: «Господь мiй i Бог мiй!»13

Iсус прийняв його визнання, але нiжно докорив за невiру «Тому
що ти побачив Мене, ти повiрив? Блаженнi тi, що не бачили
й повiрили!»13 Вiра Хоми принесла б радiсть Христовi в тому
разi, якби Хома повiрив свiдченню своїх братiв. Якби люди й[769]
нинi наслiдували приклад Хоми, то нiхто не змiг би повiрити
в спасiння, оскiльки всi, хто приймає Христа, роблять це на
пiдставi свiдчення iнших.

Чимало з тих, хто сумнiвається, виправдовуються: якби ми
отримали такi свiдчення, як Хома вiд своїх друзiв, то повiрили
б. Вони не хочуть розумiти, що мають не лише такi докази, а
й значно бiльшi. Хто, подiбно до Хоми, чекає, поки зникнуть
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усi причини для сумнiвiв, тi нiколи не дочекаються цього.
Навпаки, вони поступово утверджуються у своєму невiр’ї. Хто
постiйно бачить лише темний бiк життя, хто звик критикувати
i нарiкати, тi просто не знають, що чинять. Такi люди сiють
насiння сумнiву, а тому й пожнуть його плоди. У той час,
коли будуть украй необхiднi вiра i довiр’я, вони виявляться
нездатними надiятись i вiрити.

Ставлення Iсуса до Хоми мiстить важливий урок для Його
послiдовникiв. Його приклад показує нам, як слiд поводитися
з тими, у кого слабка вiра i хто сумнiвається. Iсус не дорiкав
Хомi, не сперечався з ним. Вiн просто вiдкрився охопленому
сумнiвом учневi. Хома виявився вкрай необачним, коли вису-
вав умови для вiри, але Iсус у Своїй великодушнiй любовi й
люб’язностi зруйнував усi перешкоди. Докорами рiдко можна
перемогти невiр’я. Навпаки, воно починає захищатися i знайде
нову пiдтримку i виправдання. Нехай же Iсус вiдкриється та-
ким людям у Своїй любовi й милостi як Розп’ятий Спаситель.
I тодi з багатьох сповнених сумнiвом уст почується визнання
Хоми: «Господь мiй i Бог мiй!»13 [770]
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6Луки 24:45-48
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101Йоан.1:9
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13Йоан.20:25-29
13Йоан.20:25-29
13Йоан.20:25-29
13Йоан.20:25-29
13Йоан.20:25-29
13Йоан.20:25-29



Роздiл 85. Знову бiля моря

(На пiдставi Євангелiя вiд Йоана 21:1-22)

Iсус призначив зустрiч з учнями в Галiлеї, тому негайно пi-
сля Пасхи вони вирушили туди. Їхня вiдсутнiсть пiд час Пасхи
в Єрусалимi могла бути розцiнена юдеями як незадоволення i
вiдступництво, тому вони залишалися тут до кiнця свята. Але
як тiльки Пасха минула, вони з радiстю повернулися додому,
щоб зустрiти Спасителя, як Вiн їм звелiв.

Семеро учнiв iшли разом. На них був скромний одяг риба-
лок. Вони не володiли земними благами, але були багатi пiзна-
нням iстини та служiнням їй. А це особливо цiнувалося Небом
i давало їм право зайняти високе становище вчителiв. Вони не
здобули освiти в пророчих школах, але протягом трьох рокiв
навчалися в найбiльшого з Учителiв, Якого будь- коли знав
свiт. Завдяки Його науцi вони здобули шляхетнiсть, високий
розумовий розвиток i стали Божим знаряддям, за допомогою
якого люди могли пiзнати iстину.

Служiння Христа здiйснювалося переважно неподалiк вiд
Галiлейського моря. Коли учнi зiбралися в такому мiсцi, де
їх нiхто не мiг потурбувати, усе навколо нагадувало їм про
Iсуса та Його величнi дiла. Одного разу, коли лютувала буря,
загрожуючи їм знищенням, а їхнi серця були сповненi страху,
по цьому бурхливому морю Iсус прийшов їм на допомогу. Тут
Його словом була втихомирена буря. Недалеко було видно бе-
рег, на якому кiлькома хлiбинами i рибками були нагодованi[771]
понад десять тисяч чоловiк. Не так далеко знаходився i Капер-
наум, де було здiйснено найбiльше чудес. Коли учнi споглядали
навколишню мiсцевiсть, у їхнiй пам’ятi спливали слова й дiла
Спасителя.

Був тихий вечiр, i Петро, котрий досi полюбляв рибальство,
запропонував вiдплисти в море i закинути невiд. Усi радо пого-
дилися. Маючи потребу в їжi й одязi, вони, у разi доброго лову,

758
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могли б заробити собi на прожиття. Учнi вiдпливли човном,
закинули невiд, проте нiчого не зловили. Учнi працювали цiлу
нiч, але даремно. Пiд час цих утомливих годин вони розмов-
ляли про свого Господа, Якого не було з ними, пригадували
чудовi подiї, свiдками яких стали пiд час Його служiння бiля
моря. Вони думали про майбутнє, i їх все бiльше огортала
тривога.

Протягом усього цього часу за ними iз берега дивився, зали-
шаючись непомiченим, самотнiй Спостерiгач. Почало свiтати.
Човен був недалеко вiд берега, i учнi побачили Незнайомця,
Який стояв бiля води. Вiн звернувся до них iз запитанням: «Дi-
ти, чи є у вас щось поїсти?»1 Вони вiдповiли: «„Немає“. Вiн же
сказав їм: Закиньте невода праворуч човна — i зловите. Вони
закинули, i вже не могли витягти його вiд великої кiлькостi
риби».1

Йоан упiзнав Незнайомця i сказав Петровi: «Це ж Го-
сподь!»1 Петро, зворушений i щасливий, негайно кинувся у
воду i незабаром стояв бiля Вчителя. Решта учнiв приплив-
ли човном, тягнучи за собою невiд iз рибою. «Як вийшли на
землю, бачать, що розкладений жар i лежить на ньому риба й
хлiб».1

Учнi були надто враженi, щоб запитати, звiдки взявся во-
гонь та їжа. «Каже їм Iсус: Принесiть тiєї риби, що ви нинi
зловили!»1 Петро кинувся до невода, якого закидав, i допомiг
своїм товаришам витягти його на берег. Коли все це нарештi
було зроблено, а їжа приготовлена, Iсус запросив учнiв поїсти.
Вiн поламав хлiб, роздав його, i тут усi семеро визнали Його.
Їм пригадалося чудо нагадування п’яти тисяч народу на схи-
лi гори, але якийсь таємничий страх опанував ними, i вони
мовчки дивилися на воскреслого Спасителя.

Їм в усiх подробицях пригадався той день, коли бiля моря
Iсус покликав їх iти за Ним. Учнi згадали, як за Його повелiн-
ням вiдпливли на глибину i закинули невiд, а улов був таким [772]
багатим, що невiд мало не порвався. Пiсля того Iсус закли-
кав їх залишити свої рибальськi човни, пообiцявши зробити
їх ловцями людей. Тепер Вiн знову повторив це чудо, щоб
глибше закарбувати в їхнiй пам’ятi ту сцену. Цим Вiн також
нагадав учням про Своє доручення, показав, що Його смерть
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не применшила їхнього обов’язку стосовно виконання доруче-
ної їм роботи. Хоч вони мали бути позбавленi спiлкування з
Ним та рибальського ремесла, яке годувало їх, однак воскре-
слий Спаситель i надалi пiклуватиметься про них. Поки вони
виконуватимуть Його роботу, Вiн подбає про їхнi потреби. На-
казуючи учням закинути невiд праворуч човна, Iсус мав певну
мету. Саме з правого боку Вiн стояв на березi. Це була сторона
вiри. Якщо вони спiвпрацюватимуть з Ним i Його Божественна
сила об’єднається з їхнiми людськими зусиллями, вони нiколи
не зазнають поразки.

Христос мав намiр надати їм ще один урок, а передусiм
Петровi, чиє ганебне вiдречення вiд Господа так не вiдповiд-
ало його попереднiм запевненням про вiрнiсть. Вiн зганьбив
Христа, i тепер брати ставилися до нього з недовiр’ям. Вони
думали, що Петровi вже не годиться займати колишнє станови-
ще; та й сам Петро усвiдомлював, що втратив право на довiр’я.
Перш нiж покликання на апостольське служiння могло бути
поновлене, Петро мав засвiдчити перед усiма своє покаяння.
Iнакше його грiх, хоча й iз жалем визнаний, мiг зробити його
служiння недiйсним. Спаситель дав Петровi змогу повернути
довiр’я його братiв i, наскiльки можливо, зняти ганьбу, якої вiн
завдав Євангелiю.

У цьому мiститься урок для всiх послiдовникiв Христа.
Євангелiє не визнає жодних компромiсiв зi злом. Воно не може
виправдати грiх. Прихованi грiхи можуть бути визнанi перед
Богом потаємно, але очевидний грiх повинен бути визнаний
вiдкрито. Ганьба за грiхи учнiв падає на Христа. Через це сата-
на тiшиться, а хиткi душi спотикаються. Лише щире покаяння
може зняти вину за грiх.

Отже, коли Христос та учнi споживали на березi моря їжу,
Спаситель запитав у Петра: «Симоне [Йонин], чи ти любиш
Мене бiльше вiд цих?»2 — Христос мав на увазi його товари-
шiв. Петро ранiше заявляв: «Якби й усi зреклися Тебе, — я[773]
не зречуся нiколи».3 Але цього разу вiн оцiнював себе реаль-
нiше. «Так, Господи, — вiдповiв вiн, — Ти знаєш, що люблю
Тебе».2 Вiн уже не намагається переконувати в тому, що його
любов бiльша, нiж його братiв. Вiн просто пiдтверджує свою
вiдданiсть. Петро дозволяє судити про свою щирiсть Тому, Хто
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читає думки серця. «...Господи, Ти знаєш, що люблю Тебе».2

А Iсус промовив: «Паси ягнята Мої».2

Вдруге Iсус випробовує Петра, повторюючи те ж запитан-
ня: «Симоне [Йонин], чи ти любиш Мене?»2 Цього разу Iсус
не питає Петра, чи вiн любить Його бiльше, нiж Його брати.
Друга вiдповiдь була така ж, як i перша, без надмiрної впевне-
ностi: «Так, Господи, Ти знаєш, що люблю Тебе!» Iсус сказав
йому: «Паси вiвцi Мої»2 I втретє Спаситель, випробовуючи
Петра, ставить йому те саме запитання: «Симоне [Йонин], чи
ти любиш Мене?» Петро засмутився, бо подумав, що Iсус сум-
нiвається у його любовi. Вiн знав, що Господь мав причину
не довiряти йому, i з болем у серцi вiдповiв: «Господи, Ти все
знаєш! Ти знаєш, що люблю Тебе! Каже йому Iсус: Паси вiвцi
Мої».2

Тричi Петро привселюдно зрiкся свого Господа, i тричi Iсус,
випробовуючи його, жадав вiд нього запевнення в його любовi
й вiрностi. Запитання, з яким Господь звертався до Петра, як
гостра стрiла, пронизувало його зболiле серце. Перед апостола-
ми Iсус вiдкрив усю глибину розкаяння Петра i показав, яким
смиренним став цей, колись самовпевнений, учень.

За своєю природою Петро був запальним i гарячим. Сатана
скористався цими рисами, аби перемогти його. Незадовго до
падiння Петра Iсус сказав йому: «...Ось сатана випросив вас,
щоб пересiяти, як пшеницю; Я ж благав за тебе, щоб не забра-
кло тобi вiри; i ти, коли навернешся, змiцни своїх братiв!».4

I ось цей час настав. Перетворення, якого зазнав Петро, було
очевидним. Короткi випробувальнi запитання Господа вже не
викликали в нього зухвалої i самовпевненої вiдповiдi. Завдяки
покорi й розкаянню тепер Петро бiльш, нiж будь-коли ранiше,
був готовий стати пастирем Божої отари. [774]

Поновлюючи Петра в служiннi, Христос передусiм довiрив
йому пасти ягнят. У цiй справi апостол був малодосвiдченим.
Вона потребувала великої турботи, нiжностi, надзвичайного
терпiння i наполегливостi. Петро був покликаний служити но-
вонаверненим, навчати необiзнаних, вiдкриваючи їм Писання i
готуючи до служiння Христовi. Досi Петро був не готовий анi
виконувати цю роботу, анi зрозумiти її важливiсть. Нинi Iсус
офiцiйно покликав його на це служiння. Страждання i пока-
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яння, через якi вiн пройшов, приготували його до священної
дiяльностi.

До свого падiння Петро завжди висловлювався необдумано,
пiд впливом миттєвого пориву. Вiн завжди був готовий виправ-
ляти iнших; висловлював свою думку, не розiбравшись анi в
собi, анi в тому, що слiд говорити. Але пiсля свого наверне-
ння Петро став зовсiм iншим. Вiн був ревним, як i ранiше,
але тепер на його слова i вчинки впливала благодать Христа.
Зникли нестриманiсть, самовпевненiсть, самозвеличення; вiн
був спокiйним, стриманим, готовим навчатися. Тепер вiн був
готовий пасти ягнят та овець Христової отари.

Ставлення Христа до Петра було повчальним як для нього
самого, так i для його братiв. Воно навчило їх ставитися до
грiшника з терпiнням, спiвчуттям i вибачною любов’ю. Хоча
Петро й зрiкся свого Господа, проте Христова любов до нього
не ослабла. Саме таку любов повинен мати земний пастир
до всiх овець i ягнят довiреної йому отари. Пам’ятаючи про
свої слабкiсть i падiння, Петро повинен був так само лагiдно
ставитися до своєї пастви, як Христос — до нього.

Запитання, яке Христос поставив Петровi, має велике зна-
чення. Вiн назвав лише одну умову учнiвства та служiння: «Чи
ти любиш Мене?» — запитав Iсус. Це найголовнiша умова.
Хоч Петро мiг володiти багатьма iншими хорошими рисами,
але без Христової любовi вiн не змiг би стати вiрним па-
стирем Господньої отари. Знання, доброта, красномовнiсть,
вдячнiсть, ревнiсть допомагають у служiннi, але якщо в сер-
цi немає любовi Iсуса, всi зусилля християнського служителя
будуть даремними.

Iсус пiдiйшов тiльки до Петра; Вiн бажав звернутися лише
до нього одного. Перед смертю Iсус сказав йому: «Куди [Я][775]
iду, ти не можеш нинi за Мною iти, але пiдеш пiзнiше. Каже
Йому Петро: Господи, чому я не можу нинi пiти за Тобою?
Душу свою за Тебе я покладу».5 Коли Петро говорив це, вiн
не уявляв, до яких висот i глибин провадив його Христос.
Петро не встояв у випробуваннi, але йому знову була дана
можливiсть засвiдчити свою любов до Христа. Змiцнюючи його
для останнього випробування вiри, Спаситель вiдкрив йому
його майбутнє. Петро принесе багато користi Божiй справi, але
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коли з вiком його сили ослабнуть, вiн роздiлить долю свого
Господа. Iсус сказав: «...Коли ти був молодий, то пiдперiзувався
сам i ходив, куди хотiв; коли ж постарiєш, простягнеш свої
руки й iнший тебе пiдпереже та поведе, куди ти не захочеш.
Вiн сказав це, вказуючи, якою смертю той прославить Бога».6

Так Iсус вiдкрив Петровi, якою смертю той помре. Вiн пе-
редрiк, що Петро простягне свої руки на хрестi. А потiм знову
звелiв: «Iди за Мною!»6 Петра не злякало це одкровення. Тепер
вiн був готовий зазнати будь-якої смертi за свого Господа. Досi
Петро знав Христа в тiлi, як знають Його нинi багато людей,
хоча цим не слiд було б обмежуватися. Петро знав Христа в Йо-
го людськiй природi. Вiн любив Його як Людину, як посланого
Небом Учителя, а тепер вiн полюбив Його як Бога. Вiн засвоїв
урок, що Христос для нього — все у всьому. Тепер цей учень
був готовий роздiлити зi своїм Господом жертовне служiння.
Коли Петра в кiнцi життя вели на хресну смерть, вiн просив,
щоб його розiп’яли донизу головою. Апостол вважав, що було
б надто великою честю постраждати так, як постраждав його
Вчитель.

Слова: «Iди за Мною!» — стали для Петра важливим повча-
нням. Не тiльки його смерть, а й кожний крок життя знайшли в
них своє вiдображення. Досi Петро був схильним дiяти незале-
жно. Вiн намагався сам складати плани Божої роботи, замiсть
того щоб працювати за планом Божим. Але вiн не змiг нiчого
досягти, забiгаючи попереду Господа. Iсус повелiв йому: «Iди
за Мною!», а не бiжи попереду Мене. Тодi, зустрiвшись iз
силами сатани, ти не будеш один. Дозволь Менi йти попереду
тебе — i ти не будеш переможений ворогом.

Коли Петро йшов поряд з Iсусом, вiн побачив, що за ними
прямує Йоан, i поцiкавився його майбутнiм. Питає Iсуса: «Го- [776]
споди, а цей що? Вiдповiдає йому Iсус: Якщо Я хочу, щоб вiн
залишився, доки прийду, — що тобi до того? Ти йди за Мною!»7

Петро мав зрозумiти: Господь хотiв вiдкрити йому лише те, що
могло принести йому користь. Обов’язок кожного християнина
— iти за Христом, не виявляючи надмiрної цiкавостi до роботи,
дорученої iншим. Говорячи про Йоана: «Якщо хочу, щоб вiн
залишився, доки прийду...»,7 Iсус не мав на увазi, що цей учень
житиме до Його Другого приходу. Вiн лише вказав на Свою
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верховну владу i наголосив: навiть якщо це станеться, воно аж
нiяк не позначиться на роботi Петра. Майбутнє як Йоана, так i
Петра — у руках Господа. Вiд кожного вимагається слухняно
прямувати за Христом.

Скiльки сучасних людей подiбнi до Петра! Вони цiкавля-
ться справами iнших, намагаються довiдатися про їхнi обов’яз-
ки, у той час як їм загрожує небезпека занедбати власнi. Наше
завдання — дивитися на Христа i йти за Ним. Ми, звичайно,
будемо помiчати помилки iнших людей, а також їхнi вади,
оскiльки всiм людям властивi немочi. Але в Христi Iсусi ми
знайдемо досконалiсть. Дивлячись на Нього, ми змiнюємося.

Йоан дожив до глибокої старостi. Вiн був свiдком зруй-
нування Єрусалима i величного храму, що стало прообразом
остаточної загибелi свiту. До останнiх днiв свого життя цей
великий апостол вiрно прямував за своїм Господом. Ось у чому
полягає суть його свiдчення церквам: «Улюбленi, любiмо одне
одного...»; «...хто перебуває в любовi, той перебуває в Бозi, а
Бог перебуває у ньому».8

Петро був поновлений в апостольствi, але честь i влада, якi
вiн отримав вiд Христа, не давали йому переваги над братами.
Христос ясно це показав у вiдповiдi на Петрове запитання:
«А цей що?» — «Що тобi до того? Ти йди за Мною!»7 Петра
не вшановували як главу Церкви. Але благодать, яку Христос
виявив Петровi, пробачивши його вiдступництво та довiривши
йому отару, а також вiрнiсть Петра у слiдуваннi за Христом
здобули йому довiр’я братiв. Вiн мав великий вплив у Церквi,
однак урок, який Христос дав йому бiля Галiлейського моря,
Петро пам’ятав протягом усього життя. Пiд натхненням Свя-
того Духа вiн пiзнiше писав церквам: «Як спiвпастир i свiдок[777]
Христових страждань, спiвучасник слави, що має вiдкритися,
я прошу пастирiв, якi є мiж вами: пасiть те Боже стадо, що
є у вас; наглядайте не з примусу, а добровiльно, по-Божому;
не задля ненаситної жадоби користi, а з ревностi; не як тi, що
панують над спадком, але як тi, що самi є прикладом для ста-
да; i коли з’явиться Архiпастир, одержите нев’янучий вiнець
слави».9[778]
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Роздiл 86. «Iдiть i навчiть усi народи»

(На пiдставi Євангелiя вiд Матвiя 28:16-20)

Лише крок вiддiляв Христа вiд небесного престолу, коли
Вiн звернувся до Своїх учнiв iз дорученням: «Дана Менi вся
влада на Небi й на Землi, — сказав Вiн. — Отож iдiть i на-
вчiть усi народи...», «Iдiть по цiлому свiтi й усьому творiнню
проповiдуйте Євангелiє».1 Знову й знову повторювалися цi
слова, щоб учнi могли зрозумiти їхнє значення. Небесне свi-
тло має сяяти яскраво i потужно для всiх мешканцiв Землi
— знатних i простих, багатих i бiдних. Учнi повиннi були стати
спiвпрацiвниками великого Викупителя у справi спасiння свiту.

Таке доручення було дане дванадцятьом учням, коли Хри-
стос зустрiвся з ними у верхнiй свiтлицi. Тепер же ще бiльше
учнiв почули його. Там, на горi в Галiлеї. зiбрались усi вiруючi,
якi тiльки могли прийти. Мiсце i час цiєї зустрiчi Христос ви-
значив ще перед Своєю смертю. Ангел бiля гробницi нагадав
учням про Його обiтницю зустрiтися з ними в Галiлеї. Цю обi-
тницю нагадали i вiруючим, зiбраним у Єрусалимi пасхального
тижня, а через них вона досягла також тих, хто на самотi опла-
кував смерть свого Господа. Усi вони iз хвилюванням чекали
цiєї митi. Вони йшли на мiсце зустрiчi кружними шляхами, з
рiзних сторiн, щоб не викликати пiдозри у фанатичних юдеїв.
Дорогою схвильовано й гаряче обговорювали те, що сталося з
Христом.[779]

У визначений час зiбралося майже п’ятсот вiруючих. Неве-
ликими групами вони розташувалися на схилi гори, бажаючи
дiзнатися якомога бiльше вiд тих, хто бачив Христа пiсля во-
скресiння. Учнi переходили вiд однiєї групи до iншої, розпо-
вiдаючи все, що бачили й чули про Iсуса, наводячи докази з
Писань, як це робив Христос. Хома згадував про свої сумнiви
i те, як вiн позбувся їх. Раптом серед них з’явився Iсус. Нiхто
не мiг сказати, звiдки i як Вiн прийшов. Чимало присутнiх
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нiколи ранiше не бачили Господа, але на Його руках i ногах
вони помiтили слiди розп’яття. Лице Спасителя було — як лице
Бога, i побачивши Його, усi вклонилися Йому.

Проте декотрi засумнiвалися. Так було i так буде в усi часи.
Завжди трапляються маловiрнi, котрi стають на бiк тих, що
сумнiваються. Такi люди багато втрачають через своє недовiр’я.

Це був єдиний випадок, коли пiсля Свого воскресiння Iсус
розмовляв з великою групою вiруючих. Тодi Вiн сказав: «Дана
Менi вся влада на небi й на землi». Учнi вклонилися Йому
ще до того, як Вiн почав говорити, але слова, що виходили
з уст Того, Хто нещодавно повстав iз мертвих, вразили всiх
своєю надзвичайною силою. Так, це був воскреслий Спаситель.
Багато з них бачили, як Вiн Своєю могутньою силою зцiляв
хворих, перемагаючи опiр сатани. Вони вiрили, що Вiн має
владу встановити Своє царство в Єрусалимi та силу, щоб по-
долати будь-який опiр i втихомирити стихiю. Вiн заспокоював
бурхливе море, ходив по пiнистих хвилях, воскрешав помер-
лих. Тепер Вiн проголосив, що володiє повнотою влади. Цими
словами Господь вiдвертав увагу слухачiв вiд усього земного
i тимчасового, спрямовуючи їх до небесного i вiчного. Вони
досягли найдосконалiшого розумiння Його величi та слави.

Слова Христа, проголошенi на схилi гори, свiдчили, що
Його жертва за людину була повною i досконалою. Умови
викуплення виконанi; Вiн здiйснив те, заради чого прийшов у
цей свiт. Тепер перед Ним вiдкривався шлях на Небо, до Божого
престолу, де Вiн буде вшанований ангелами, начальствами i
владами. Вiн розпочав Своє служiння Заступника. Надiлений
безмежною силою, Вiн дав Своїм учням доручення: «Отож,
iдiть i навчiть усi народи, хрестячи їх в iм’я Отця, i Сина, i [780]
Святого Духа, навчаючи їх зберiгати все, що Я заповiв вам. I
ось, Я з вами по всi днi аж до кiнця вiку!».1

Юдейському народовi були довiренi священнi iстини, але
фарисейство зробило його найбiльш вiдокремленим i фанати-
чним з усiх народiв. У священиках i керiвниках нацiї усе: одяг,
звичаї, церемонiї, традицiї — перешкоджало їм стати свiтлом
для свiту. Вони вважали, що увесь свiт — це юдейська нацiя. А
Христос доручив Своїм учням звiщати свiтовi вiру i служiння,
якi не мають нiчого спiльного з подiлом на касти чи нацiо-



768 Христос — надiя свiту

нальнiсть; таку вiру, яка доступна всiм народам, усiм нацiям i
людям усiх верств.

Перш нiж залишити Своїх учнiв, Христос пояснив їм при-
роду Свого Царства. Вiн пригадав їм сказане ранiше: Його мета
— заснувати в цьому свiтi духовне, а не земне царство. Вiн не
повинен був царювати на Землi, на престолi Давида. I знову
Вiн вiдкрив їм Писання, аби показати: усе, що було сказане
Ним про вiдкинення Його як Месiї, збулося. Усе, що Я говорив
про приниження, якого Менi доведеться зазнати, i смерть, якою
Я повинен був померти, виявилося iстиною. Третього дня Я
воскрес. Уважнiше дослiдiть Писання — i ви переконаєтеся, що
всi пророцтва про Мене сповнилися.

Христос зобов’язав Своїх учнiв виконувати доручену їм
роботу, починаючи вiд Єрусалима. Це мiсто стало тим мiсцем,
де Вiн виявив Свою дивовижну милiсть до людського роду. Тут
Вiн страждав, був вiдкинутий та осуджений. У юдейському краї
Вiн народився. Там Вiн жив серед людей як Людина, i мало хто
розумiв, як наблизилося Небо до Землi, коли Iсус перебував
мiж ними. Саме в Єрусалимi учнi повиннi були розпочати свою
дiяльнiсть.

Якщо врахувати все, чого зазнав тут Христос, а також Його
працю, не оцiнену належним чином, то учнi могли б просити
бiльш благодатного поля дiяльностi. Але вони не зробили цього.
Необхiдно було обробляти саме ту ниву, на якiй Вiн посiяв
зерно iстини. Воно проросте i дасть щедрий урожай. У своєму
служiннi учнi зазнають гонiнь вiд заздрiсних лютих юдеїв. Але
цього ж зазнав i їхнiй Учитель. Отже, вони не повиннi уникати
переслiдувань. Вiстку Євангелiя перш за все потрiбно було
звiщати вбивцям Спасителя.[781]

В Єрусалимi було чимало людей, котрi таємно вiрили в
Iсуса; були й ошуканi священиками i старiйшинами. Їх також
треба було просвiтити Євангелiєм, закликаючи до покаяння.
Необхiдно було ясно проголосити чудову вiстку про те, що
тiльки через Христа можна отримати прощення грiхiв. Оскiль-
ки весь Єрусалим перебував пiд враженням вiд подiй останнiх
кiлькох тижнiв, тут проповiдь Євангелiя мала справити най-
глибший вплив.
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Але вони не повиннi були обмежуватися лише Єрусалимом.
Євангельська вiстка мала досягти найвiддаленiших куточкiв
Землi. Христос сказав Своїм учням: ви були свiдками Мого
життя, Моєї самопожертви заради свiту. Ви — очевидцi Моєї
працi для Iзраїлю. Хоча сини Iзраїлю не захотiли прийти до
Мене, щоб отримати життя; хоча священики й керiвники зро-
били зi Мною те, що задумали; хоча вони вiдкинули Мене, як
про це провiщалось у пророцтвах, однак їм буде дана ще одна
можливiсть прийняти Божого Сина. Ви бачили: усiх, хто при-
ходить до Мене i визнає свої грiхи, Я радо приймаю. Нiкого,
хто приходить до Мене, Я не прожену геть. Кожен бажаючий
може примиритися з Богом та отримати вiчне життя. Вам, Мо-
їм учням, Я доручаю це Послання благодатi. Воно повинно
звiщатися спочатку Iзраїлевi, а потiм — усiм народам, племенам
i язикам. Це Послання благодатi призначене як юдеям, так i
язичникам. Усi, хто повiрить, мають об’єднатися в одну Церкву.

Завдяки дару Святого Духа учнi отримали надзвичайну
силу. Їхнє свiдчення повинно було пiдтверджуватися ознаками
i чудесами. Чудеса будуть творити не лише апостоли, а й тi, хто
прийняв їхню вiстку. Iсус сказав: «...Моїм iм’ям виганятимуть
бiсiв; говоритимуть новими мовами; i братимуть у руки змiїв;
i хоча щось смертоносне вип’ють, їм не пошкодить; будуть
покладати руки на хворих, i вони ставатимуть здоровими»2

У тi часи отруєння були частим явищем. Позбавленi усяких
моральних принципiв, люди не гребували цим засобом, щоб
усунути тих, хто стояв їм на завадi в досягненнi власних цiлей.
Iсус знав, що життю Його учнiв також загрожуватиме небез-
пека. Чимало людей вважатимуть, що, убиваючи Його свiдкiв, [782]
вони служать Боговi. Тому Iсус обiцяв зберегти їх вiд будь-якої
небезпеки.

Учнi повиннi були отримати ту ж силу, яку мав Iсус, щоб
зцiляти «всяку недугу i всяку хворобу в народi».3 Зцiляючи в
Його iм’я тiлеснi хвороби, вони свiдчитимуть про Його силу
зцiляти душу (див. Матв.9:6). Їм були обiцянi й новi дари. Учнi
будуть проповiдувати серед рiзних народiв i тому отримають
дар мов. Апостоли та їхнi сподвижники були неосвiченими
людьми, але завдяки злиттю Святого Духа в день П’ятидеся-
тницi їхня мова (незалежно вiд того, говорили вони рiдною
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чи чужою) стала чистою, точною, правильною i виразною. Та-
ким чином, Христос дав учням доручення. Вiн забезпечив їх
усiм необхiдним для виконання роботи i взяв на Себе вiдпо-
вiдальнiсть за її успiх. Доки вони будуть слухнянi Його Слову
i спiвпрацюватимуть з Ним, вони не зазнають поразки. Iдiть
до всiх народiв, закликав Вiн. Iдiть аж до найвiддаленiших
куточкiв свiту i пам’ятайте, що Я повсякчас перебуватиму з
вами. Працюйте з вiрою i надiєю, тому що Я нiколи вас не
залишу.

Доручення Спасителя, яке Вiн дав учням, поширюється на
всiх вiруючих у Христа аж до кiнця часу. Фатальною помилкою
буде думати, що спасiння душ є справою лише посвяченого в
духовний сан служителя. Доручення проповiдувати Євангелiє
дане всiм, хто отримав натхнення з Неба. Усi, хто прийняв
життя у Христi, покликанi до працi в iм’я спасiння своїх бли-
жнiх. Для цього заснована Церква, i, приймаючи на себе її
святi обов’язки, ми обiцяємо стати спiвпрацiвниками Христа.

«...Дух i наречена кажуть: Прийди! I хто чує, хай каже: При-
йди!».4 Кожен, хто чує цей заклик, повинен повторювати його.
Незалежно вiд того, яким є покликання людини в життi, вона
насамперед має приводити душi до Христа. Дехто не здатний
говорити перед зiбранням, але може працювати з окремими
людьми, пояснюючи їм настанови Господа. Євангельське служi-
ння полягає не лише в проповiдуваннi. Справжнiм служителем
є той, хто опiкується хворими i страждальцями, допомагає
нужденним, потiшає засмучених i маловiрних. Скрiзь є душi,
пригнiченi почуттям вини. Не труднощi, не виснажлива праця[783]
i не злиднi принижують людину. Її принижують почуття вини
та грiх. Саме це приносить неспокiй i пригнiчення. Христос
бажає, щоб Його слуги допомагали душам, ураженим грiхом.

Учнi повиннi були почати свою працю в тому мiсцi, де
перебували. Яким би важким чи безнадiйним не було поле
дiяльностi, його не можна обминати. Кожен служитель Христа
має почати служiння зi свого рiдного краю. У кожнiй сiм’ї
знайдуться душi, якi вмирають вiд духовного голоду, не маючи
Хлiба Життя. Це можуть бути дiти, яких треба привести до
Христа. Поряд з нами є люди, якi не знають Iстини. Тож пра-
цюймо там, де ми потрiбнi; нехай нашi зусилля поширюються
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i на тi мiсця, куди попровадить нас Божа рука. Iнколи здається,
що праця багатьох людей обмежена тими чи iншими обстави-
нами, але якщо вони виконують її з вiрою i стараннiстю, їхнiй
голос почують скрiзь. Коли Христос працював на Землi, здава-
лося, що поле Його дiяльностi було невеликим, проте чимало
людей у всiх країнах почули Його вiстку. Часто Бог використо-
вує найпростiшi засоби, щоб досягти найбiльших результатiв.
У Божому планi кожна дiлянка Його справи залежить вiд iншої,
як «колесо у колесi», за умови, що всi вони дiють узгоджено.
Найскромнiший працiвник, керований Святим Духом, торкне-
ться невидимих струн душi; ця мелодiя досягне всiх куточкiв
Землi i звучатиме у вiчностi. Але ми не повиннi забувати i
про Його повелiння: «Iдiть по цiлому свiтi...»1 Ми покликанi
спрямовувати свої погляди на найвiддаленiшi куточки Землi.
Христос руйнує стiну роздiлення, усi нацiональнi упередження
i закликає любити ввесь людський рiд. Вiн пiдносить людину
над вузьким колом егоїстичних iнтересiв, скасовує будь-якi
територiальнi кордони та штучно створенi межi в суспiльствi.
Син Божий стирає вiдмiнностi мiж своїми i чужими, мiж дру-
зями i ворогами. Вiн навчає нас бачити в кожнiй нужденнiй
душi свого брата, а весь свiт вважати полем своєї дiяльностi.

Коли Спаситель звелiв: «Iдiть i навчiть всi народи...»,1 Вiн
до цих слiв додав: «I такi ознаки будуть супроводжувати тих,
що повiрили: Моїм iм’ям виганятимуть бiсiв; говоритимуть
новими мовами; i братимуть у руки змiїв; i хоча щось смер- [784]
тоносне вип’ють, їм не пошкодить; будуть покладати руки на
хворих, i вони ставатимуть здоровими».2 Ця обiтниця, як i до-
ручення Христа, має силу аж до кiнця часу. Це не означає, що
кожен вiруючий отримає всi цi дари. Дух дає «окремо кожному,
як Сам хоче».5 Але дари Духа обiцянi кожному вiруючому у
вiдповiдностi до його потреб у працi для Господа. Сьогоднi,
як i за днiв апостолiв, ця обiтниця залишається в силi. «I такi
ознаки будуть супроводжувати тих, що повiрили».2 Це перевага
Божих дiтей, i ми повиннi цiнувати усе, що може змiцнити
нашу вiру.

«...Будуть покладати руки на хворих, i вони ставатимуть
здоровими». Наш свiт — це велика лiкарня, але Христос при-
йшов зцiляти хворих i проголосити звiльнення з полону сатани.
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Вiн Сам був здоров’ям i силою. Вiн вiддавав Своє життя хво-
рим, страждаючим i бiснуватим. Вiн не вiдмовив нiкому, хто
приходив до Нього за оздоровленням. Вiн знав: чимало з тих,
котрi благали про допомогу, самi були виннi у своїй хворобi,
але нiколи не вiдмовлявся зцiлити їх. I коли благодать Христа
торкалася цих бiдних душ, вони починали усвiдомлювати свою
грiховнiсть i часто зцiлялися не тiльки вiд своїх тiлесних, а
й духовних хвороб. Євангелiє, як i ранiше, володiє цiєю си-
лою. То чому б нам сьогоднi не стати свiдками таких самих
результатiв?

Христос знає потребу кожного нещасного. Коли злi духи
опановують людину, Христос вiдчуває її страждання. Коли га-
рячка спалює людське життя, Вiн разом з людиною переживає
її муки. I нинi Вiн так само готовий зцiляти хворих, як i за
днiв Свого земного життя. Слуги Христа — це Його представ-
ники, Його посередники. Через них Iсус бажає виявляти Свою
цiлющу силу.

Христовi методи зцiлення мiстять у собi повчання для Його
учнiв. В одному випадку Вiн намастив очi слiпому чоловiковi
грязивом i сказав: «Пiди вмийся в купальнi Силоам!.. Отже,
вiн пiшов, умився i прийшов зрячим».6 Зцiлення здiйснюється
лише силою Великого Цiлителя, але Христос використовує i
найпростiшi природнi засоби. Вiн не заохочував до вживання
медикаментозних засобiв лiкування, а рекомендував природнi
лiки.[785]

Багатьом страждальцям, котрi отримували зцiлення, Хри-
стос говорив: «Не грiши бiльше, щоб чого гiршого не сталося
тобi».7 Отже, Вiн навчав, що хвороба є наслiдком порушення
Божих законiв, як природних, так i духовних. У нашому свiтi
не було б так багато нещастя, якби люди жили згiдно з планами
Творця.

Христос був Наставником i Вчителем стародавнього Iзра-
їлю. Вiн учив, що здоров’я — це нагорода за послух Божим
законам. Великий Лiкар, Який зцiляв хворих у Палестинi, про-
мовляв до Свого народу iз хмарного стовпа, пояснюючи, що
повинен робити вiн i що зробить для нього Бог. «Коли дiй-
сно будеш ти слухати голосу Господа, Бога твого, — говорив
Вiн, — i робитимеш слушне в очах Його, i будеш додержувати
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Заповiдей Його, i виконуватимеш всi постанови Його, то анi
одної з хвороб, що Я навiв був на Єгипет, не покладу на тебе,
бо Я — Господь, Лiкар твiй!».8 Христос дав iзраїльтянам яснi
вказiвки щодо правильного способу життя, а тодi запевнив: «I
Господь вiдхилить вiд тебе всяку хворобу».9 Коли Iзраїльтяни
дотримувалися Божих умов, то бачили, як виконувалася Божа
обiтниця, «...i не було хворого в поколiннi їхньому...»10

Це наука i для нас. Божих настанов повиннi дотримуватися
всi, хто хоче зберегти своє здоров’я. Усi повиннi знати Його
правила. Господь бажає, щоб люди знали Його закони: i при-
роднi, i духовнi. Ми маємо стати Божими спiвпрацiвниками
у справi зцiлення тiла i душi. Необхiдно навчати iнших, як
зберегти i вiдновити здоров’я. Лiкуючи хворих, ми повиннi
використовувати природнi засоби, якi дав нам Бог, нагадуючи
їм про єдиного Зцiлителя. На руках нашої вiри ми можемо
приносити хворих i стражденних до Христа. Наш обов’язок
— навчити людей вiрити у Великого Цiлителя. Необхiдно по-
кладатися на Його обiтницi i молитися про злиття Його сили.
Зцiлення — це змiст Євангелiя, i Спаситель бажає, щоб ми
переконували хворих, страждаючих, зневiрених покладатися
на Його силу.

У Христовому служiннi зцiлення завжди виявлялася сила
любовi; тiльки довiрившись цiй любовi, ми можемо стати спiв-
працiвниками Бога. Якщо ми нехтуємо зв’язком з Господом, [786]
тодi життєдайна сила не зможе передаватися вiд нас iншим
людям. Iнодi Сам Спаситель не мiг учинити чудес через невiр’я
людей. I в наш час недовiра може роздiляти Церкву з її Боже-
ственним Помiчником. Люди нехтують вiчними цiнностями.
Брак вiри засмучує Бога i позбавляє Його слави.

Звершуючи справу Христа, Церква має обiтницю про Його
постiйну присутнiсть. «Iдiть i навчiть усi народи сказав Вiн. — I
ось, Я з вами по всi днi аж до кiнця вiку!».11 Одна з найголов-
нiших умов прийняття Божої сили — узяти на себе ярмо. Життя
Церкви залежить вiд того, наскiльки вiрно вона дотримується
вказiвок Господа. Нехтувати цим — означає опинитися в жалю-
гiдному становищi духовного животiння. Там, де християни не
працюють для блага iнших, любов згасає i слабне вiра.
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Христос бажає, щоб Його служителi навчали Церкву благо-
вiстити. Вони повиннi вчити її членiв шукати i спасати тих, хто
гине. Але чи зайнятi цiєю справою слуги Божi? Скiльки людей
нинi невтомно працюють, аби зберегти в громадi iскру життя,
яка ось-ось згасне? Як же багато нинi духовно кволих громад!
Замiсть того, щоб шукати загублених овець, пастори змушенi
опiкуватися цими громадами, як хворими вiвцями. А тим часом
мiльйони i мiльйони людей гинуть, так i не пiзнавши Христа.

Божественна любов до людей незбагненна; ангели дивую-
ться, коли бачать, як дехто у вiдповiдь на цю любов не виявляє
справжньої вдячностi. Ангели враженi тим, як мало люди цi-
нують Божу любов. Небеса обуренi байдужiстю до людських
душ. Чи бажаємо ми знати, як на це дивиться Христос? Що
вiдчувають батьки, коли дiзнаються, що їхня дитина, загубив-
шись у снiгових заметах, була залишена на загибель тими, хто
мiг її врятувати? Чи не обурила б їх людська байдужiсть? Чи
не засудять вони цих убивць з гнiвом настiльки ж сильним,
як їхня любов до дитини? Страждання кожної людини — це
страждання дитини Божої, i хто не подає руки допомоги своїм
ближнiм, котрим загрожує загибель, той накликає на себе спра-
ведливий Божий гнiв. Це гнiв Агнця. Тим, котрi запевняють,
що вони — послiдовники Христа, i водночас залишаються бай-
дужими до потреб своїх ближнiх, Вiн скаже у Великий День[787]
суду: «Я не знаю вас, звiдки ви! Вiдступiть вiд Мене всi, що
чините беззаконня!»12

У Своєму дорученнi учням Христос не ТIЛЬКИ окреслив
їхнi обов’язки, а й довiрив їм Вiстку. «Навчiть всi народи, —
сказав Вiн, — ...зберiгати все, що Я заповiв вам». Учнi повиннi
були навчати того, чого навчав Христос, i не тiльки пiд час
Свого перебування на Землi, а й через пророкiв та вчителiв
Старого Завiту. Людськi вчення не беруться до уваги. Тут немає
мiсця традицiям, людським теорiям i вигадкам або церковним
рiшенням. У дорученнi Христа не згадуються жоднi постанови
церковної влади. Не цього повиннi навчати Христовi слуги.
«Закон i Пророки», а також записанi Його слова i вчинки —
ось скарб, який довiрений учням i який вони мають передати
свiтовi. Iм’я Христа — ось їхнi гасло i розпiзнавальний знак, за-
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порука єдностi й авторитету, джерело успiху. У Божому Царствi
визнаватиметься лише те, що скрiплено авторитетом Христа.

Євангелiє повинно проповiдуватися не як формальна теорiя,
а як жива сила, здатна змiнити життя людини. Бог бажає, щоб
усi, хто приймає Його благодать, свiдчили про її силу. Вiн
завжди готовий прийняти навiть тих, хто ображав Його своєю
поведiнкою. Коли такi люди каються, Вiн надiляє їх Своїм
божественним Духом, довiряє їм найвiдповiдальнiшi посади i
посилає в табiр непокiрних звiщати Його безмежне милосердя.
Христос хоче, щоб Його слуги свiдчили про те, що через Його
благодать люди зможуть стати подiбними до Христа, i тiшилися
Його великою любов’ю. Спаситель бажає, щоб ми знали: Вiн
не заспокоїться доти, доки людський рiд не примириться з
Ним i не поверне собi святу перевагу бути синами i дочками
Божими.

Христос поєднує в Собi нiжнiсть Пастиря, батькiвську лю-
бов i незрiвнянну благодать спiвчутливого Спасителя. Вiн про-
понує Своє благословення у найприємнiших словах. Вiн подає
його так, щоб викликати в нас бажання здобути його. Отже,
i Його слуги теж повиннi нести iншим багатство слави неви-
мовного Дару. Чудова любов Спасителя пом’якшує й упокорює
серця, у той час як сухе повторювання доктрин не дає нiчого.
«Утiшайте, втiшайте народ Мiй, каже наш Бог!», «Зiйди на [788]
гору високу, благовiснику Сiону! Пiднiми свiй голос, благо-
вiснику Єрусалима! Пiдвищ, не лякайся, скажи мiстам Юди:
„Ось Бог ваш!“, „... Вiн отару Свою буде пасти, як Пастир,
рукою власною позбирає ягнят, i на грудях Своїх носитиме
їх“».13 Скажiть людям про Того, Хто «визначнiший... вiд десяти
тисяч iнших», «i Вiн увесь — розкiш».14 Цього не можна ви-
словити словами! Нехай усе це знайде вiдображення в нашому
характерi й життi. Христос перебуває в кожному учневi, який
носить Його образ. Бог передбачив, щоб усi «вони були подi-
бнi до образу Його Сина».15 Кожний християнин покликаний
явити свiтовi довготерпеливу любов Христа, Його лагiднiсть i
милосердя.

Першi учнi пiшли проповiдувати Слово. Вони вiдкрили
Христа у своєму життi. Господь спiвпрацював з ними «i ствер-
джував слово чудесами, що його супроводжували».16 Цi учнi
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готувалися до служiння. Ще до дня П’ятидесятницi вони зу-
стрiлися, щоб усунути всi непорозумiння. Вони перебували в
повнiй єдностi. Приймаючи обiтницю Христа про благослове-
ння, вони з вiрою молилися. Учнi просили благословення не
лише для себе: вони вiдчували вiдповiдальнiсть i за спасiння
iнших душ. Євангелiє мало поширюватися по всiй Землi, i вони
бажали прийняти обiцяну Христом силу. На них був злитий
Святий Дух — i тисячi душ наверталися за один день.

Таке може вiдбуватись i сьогоднi. Замiсть людських мудру-
вань звiщаймо Слово Боже. Нехай християни припинять усi
чвари та непорозумiння i вiддадуть себе Боговi задля спасiння
загиблих. Нехай вони з вiрою просять благословення — i воно
прийде. Злиття Святого Духа за часiв апостолiв було «раннiм
дощем», i якими ж славними були його наслiдки! Але «пiзнiй
дощ» буде набагато ряснiшим (див. Йоїла 2:23).

Кожен, хто присвячує Боговi свої душу, тiло й дух, постiйно
отримуватиме фiзичну й духовну пiдтримку. У їхньому роз-
порядженнi будуть невичерпнi скарби Небес. Христос надiляє
їх Своїм Духом, Котрий у всiй повнотi працюватиме над сер-
цем i розумом людини. Божа благодать примножить людськi
здiбностi, а досконалiсть Божественної природи допомагатиме
у працi спасiння душ. Через спiвпрацю з Iсусом християни[789]
досягають досконалостi в Ньому i, незважаючи на людську
немiч, виконують справи Всемогутнього.

Спаситель прагне виявити Свою благодать i закарбувати
Свiй образ у кожнiй людинi. Вiн викупив цей свiт Своєю
кров’ю i бажає зробити людей вiльними, чистими i святими.
Хоча сатана й намагається перешкодити досягненню цiєї ме-
ти, та через кров, пролиту для визволення свiту, буде здобута
перемога, яка принесе славу Боговi й Агнцевi. Христос не за-
довольниться, поки перемога не буде повною. «Вiн через муки
Своєї душi буде бачити плiд та й насититься».17 Усi народи
Землi почують Євангелiє Його благодатi. Не всi приймуть Його
благодать, але «буде потомство служити Йому, — i буде нази-
ватися Господнiм повiк»,18 «А царство, i влада, i велич царств
пiд усiм небом буде дане народовi святих Всевишнього»,19

«Земля буде повна пiзнання Господнього так, як море вода
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покриває»,20 «На заходi побачать iм’я Господнє i на сходi славу
Його».21

«Якi ж гарнi на горах ноги благовiсника, який звiщає мир,
провiщає добро, що спасiння звiщає, що говорить Сiоновi:
„Царює твiй Бог!“ ...Радiйте, спiвайте разом, о єрусалимськi
руїни, бо Господь потiшає народ Свiй... Господь явив на очах
усiх народiв святе рамено Своє — i всi кiнцi землi побачать
спасiння Бога нашого! ».22 [790]

[791]1Матв.28:18-20; Марк.16:15
1Матв.28:18-20; Марк.16:15
2Марк.16:17-18
3Матв.4:23
4Об’явл.22:17
1Матв.28:18-20; Марк.16:15
1Матв.28:18-20; Марк.16:15
2Марк.16:17-18
51Кор.12:11
2Марк.16:17-18
6Йоан.9:7
7Йоан.5:14
8Вих.15:26
9Втор.7:15

10Псал.105:37
11Матв.28:19-20
12Луки 13:27
13Iсаї 40:1,9,11
14П.Пiсень 5:10,16
15Римл.8:29
16Марк.16:20
17Iсаї 53:11
18Псал.22:31
19Дан.7:27
20Iсаї 11:9
21Iсаї 59:19
22Iсаї 52:7,9-10
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(На пiдставi Євангелiя вiд Луки 24:50-53; Дiї 1:9-12)

Прийшов час, коли Христос мав вознестися до престолу
Свого Отця. Божественний Переможець, Вiн був готовий по-
вернутися з трiумфом у небеснi двори. Перед смертю Iсус
сказав Своєму Отцевi: «Я завершив справу, яку Ти доручив
Менi виконати».1 Пiсля Свого воскресiння Вiн ще деякий час
залишався на Землi, щоб учнi могли спiлкуватися з Ним — во-
скреслим i прославленим. Тепер Вiн був готовий залишити їх.
Iсус засвiдчив, що Вiн — живий Спаситель. Учнi були впевненi,
що Його у гробницi вже немає. У Христi вони могли бачити
прославленого перед Всесвiтом Господа.

Для Свого вознесiння Iсус обрав мiсце, яке було освяче-
не Його присутнiстю пiд час земного життя. Такої честi не
були удостоєнi нi гора Сiон, де збудоване мiсто Давида, нi
гора Морiа, де знаходився храм. Там над Христом глумилися i
вiдкинули Його. Там хвилi милосердя розбивалися об твердi,
як скеля, серця. Звiдти стомлений Iсус iшов шукати спочинку
на гору Оливну. Слава Господня, залишивши перший храм,
зупинилася на однiй iз гiр на сходi, нiби не бажаючи покинути
вибране мiсто. Так Христос стояв на Горi Оливнiй i з сумом
дивився на Єрусалим. Гаї i схили гори були освяченi Його
молитвами i сльозами. Цi схили вiдлунювали трiумфальнi ви-
гуки натовпу, котрий проголошував Iсуса Царем. На її крутому[792]
схилi Вiн знайшов Собi притулок в оселi Лазаря у Вiфанiї.
У Гефсиманському саду бiля пiднiжжя Оливної гори Вiн на
самотi молився i страждав. I з цiєї гори Вiн мав вознестися
на Небеса. На вершину Оливної гори ступить Його нога, коли
Вiн прийде вдруге — не як страдник, а як славний неперемо-
жний Цар. Тодi юдейське «Аллiлуя!» зiллється з язичницьким
«Осанна!», i голоси численного сонму спасенних проголосять:
Вiнчайте Господа!

778
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I ось у супроводi одинадцятьох учнiв Iсус прямував до
Оливної гори. Коли вони виходили через єрусалимську браму,
чимало здивованих поглядiв супроводжували цю невеличку
групу, яку очолював Той, Кого кiлька тижнiв тому начальники
осудили i розп’яли.

Учнi не знали, що це їхня остання зустрiч з Учителем. Iсус
розмовляв з ними, повторюючи Свої повчання. Коли ж вони
наблизилися до Гефсиманiї, Вiн зупинився, щоб вони могли
пригадати уроки, якi Вiн дав їм тiєї страшної ночi. Iсус знову
звернув увагу на виноградну лозу, яку використав як символ
єдностi Його Церкви з Ним та Отцем. Ще раз Вiн пригадав
їм iстини, котрi пояснював ранiше. Усе, що оточувало Його,
нагадувало про нероздiлену любов. Навiть учнi, такi дорогi
Його серцю, у час Його приниження покинули Його.

Життєва мандрiвка Христа у цьому свiтi тривала тридцять
три роки. Вiн зносив знущання, презирство; Ним знехтували, i
Його розiп’яли. Тепер, перед тим, як вознестися до престолу
слави, Вiн згадує про невдячнiсть людей, яких прийшов спа-
сти. Чи залишить Вiн їх без Своєї милостi та любовi? Чи не
зосередить Вiн Свою любов на тому царствi, де Його цiнують
i де святi ангели готовi виконати всi Його повелiння? Нi! Йо-
го обiтниця людям, котрих Вiн любив на Землi, залишається
незмiнною: «I ось, Я з вами по всi днi аж до кiнця вiку!».2

Наблизившись до гори Оливної, Iсус повiв учнiв на iнший
бiк вершини, до Вiфанiї. Тут Вiн зупинився, а учнi оточили Йо-
го. Коли Христос з любов’ю дивився на них, здавалося, Його
обличчя випромiнювало свiтло. Вiн не дорiкав їм за помилки i
вади. Останнi слова, почутi ними з уст Господа, були словами
глибокої нiжностi. Пiднявши руки для благословення, немов
запевняючи апостолiв в опiцi й захистi, Вiн став повiльно вiд- [793]
далятися вiд них, пiдхоплений силою, потужнiшою за земне
тяжiння. Коли Iсус пiднiмався i враженi учнi, не вiдводячи по-
глядiв, спостерiгали за Його вознесiнням, хмара слави сховала
Його вiд їхнiх очей. У той час, як хмарна колiсниця ангелiв
прийняла Його, до них долинули слова: «I ось, Я з вами по
всi днi аж до кiнця вiку!»2 I тодi ж вони почули радiсний спiв
ангельського хору.
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Учнi ще вдивлялися в небо, як раптом почули надзвичайно
мелодiйнi голоси, що зверталися до них. Обернувшись, вони
побачили двох ангелiв у людськiй подобi, котрi сказали їм:
«Галилейськi мужi, чого стоїте i вдивляєтеся в небо? Цей Iсус,
що вознiсся вiд вас на Небо, прийде так само, як оце ви бачили,
коли Вiн вiдходив на небо!»3

Цi ангели були з числа небесного воїнства, котре чекало
в сяючiй хмаринi, аби супроводжувати Iсуса до Його небе-
сного Дому. Найвизначнiшi з-посеред ангелiв, вони були бiля
гробницi Христа пiд час Його воскресiння. Вони також супро-
воджували Його протягом усього земного життя. З великим
нетерпiнням Небеса чекали, коли завершиться Його мiсiя у свi-
тi, спотвореному прокляттям грiха. I тепер для Всесвiту настав
час прийняти Свого Царя. Невже цi два ангели не прагнули
приєднатися до тих, що вiтали Iсуса? Але з любовi й спiвчут-
тя до залишених учнiв ангели затрималися, аби потiшити їх.
«Хiба не всi вони є службовими духами, котрi посилаються на
служiння задля тих, якi мають успадкувати спасiння?»4

Христос вознiсся на небеса в людськiй подобi. Учнi бачили,
як хмара прийняла Його. Той Самий Iсус, Який ходив, роз-
мовляв i молився з ними, Який ламав iз ними хлiб, плавав на
озерi в одному човнi й сьогоднi зiйшов з ними на гору Оливну,
вознiсся тепер до престолу Отця. Ангели запевнили учнiв, що
Христос, Котрий вознiсся на небеса, повернеться таким же
чином. Вiн прийде «з хмарами ...i побачить Його кожне око».

«Адже Сам Господь з наказом, при голосi архангела i при
Божiй сурмi, зiйде з неба, — i першими воскреснуть померлi
в Христi...», «Коли прийде Син Людський у Своїй славi й
усi ангели з Ним, тодi сяде на престолi Своєї слави».5 Тодi
збудеться обiтниця, яку Господь дав Своїм учням: «I коли пiду[794]
та приготую вам мiсце, то Я знову прийду i вiзшу вас до Себе,
щоб де Я, там i ви були».6 Тому учнi могли тiшитися, маючи
надiю на повернення свого Господа.

Коли учнi поверталися до Єрусалима, люди дивилися на
них iз подивом. Пiсля засудження i розп’яття Христа вони
сподiвалися побачити їх пригнiченими i засоромленими. Во-
роги чекали, що їхнi обличчя виражатимуть скорботу i горе.
Натомiсть вони зауважили в них лише радiсть i трiумф. Їхнi
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обличчя сяяли неземним щастям. Вони не плакали над роз-
битими надiями, а були сповненi хвали i вдячностi Боговi.
Апостоли Христовi з радiстю розповiдали про чудове воскре-
сiння та вознесiння Спасителя, i їхнi свiдчення були прийнятi
багатьма.

Тепер вони вже не боялися майбутнього, оскiльки знали,
що Iсус перебуває на небесах, продовжуючи опiкуватися ними.
Вони усвiдомлювали, що мають Друга бiля Божого престолу, а
тому з радiстю посилали свої молитви до Отця в iм’я Iсуса. Зi
святою шанобливiстю схилялися в молитвi, повторюючи запев-
нення: «Чого тiльки попросите вiд Отця в Моє iм’я, — дасть
вам. Дотепер ви не просили нiчого в Моє iм’я. Просiть — i
отримаєте, щоб ваша радiсть була повна».7 їхня вiра зростала i
поглиблювалась, коли вони повторювали величну iстину: «Iсус
Христос помер, але i воскрес; Вiн по правицi Бога i засту-
пається за нас!».8 А день П’ятидесятницi принiс їм повноту
радостi, бо за обiтницею Христа до них прибув Утiшитель.

Усе Небо готувалося, щоб вiтати Спасителя у вишнiх дво-
рах. Пiднiмаючись на Небо, Iсус проклав шлях багатьом в’я-
зням могили, котрi воскресли разом з Ним i тепер супрово-
джували Його. Небесне воїнство вiтало цей урочистий похiд
радiсними вигуками хвали i трiумфальним спiвом.

Коли процесiя наблизилася до Божого мiста, ангели вигу-
кнули:

«Пiднесiться, брами високi, i вiдкривайтеся, дверi вiчнi,
— нехай ввiйде Цар слави!»

Ангели, що стояли на вартi, радiсно перепитали: [795]

«Хто ж Той Цар слави?»

Вони питали не тому, що не знали Його, але щоб почути у
вiдповiдь радiсну хвалу:

«Господь сильний та могутнiй,
Господь, непереможний в бою!

Так пiднесiться, брами високi,
i вiдкривайтеся ворота вiчнi, —
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i нехай ввiйде Цар слави!»

I знову пролунало урочисте запитання: «Хто ж то Вiн,
Той Цар слави?» Ангели нiколи не втомлюються слухати, як
величають Його Iм’я. Супутники Христа вiдповiдають:

«Господь сил небесних —
Вiн Цар слави!».9

Ворота Божого мiста широко вiдчиняються, i безлiч ангелiв
входять ними пiд звуки урочистої музики.

Ось i престол, а навколо нього — райдуга Заповiту. Тут
херувими й серафими, начальники ангельського воїнства, сини
Божi, представники безгрiшних свiтiв. У небесних оселях зi-
брались усi, перед ким Люцифер звинувачував Бога та Його
Сина. Посланцi безгрiшних свiтiв, над якими сатана думав
установити своє панування, прийшли сюди привiтати Викупи-
теля свiту. Вони були радi вiдсвяткувати перемогу i прославити
свого Царя...

Але Христос дає їм знак: «Ще не час!» Вiн ще не може
прийняти вiнець слави i царськi шати. Iсус пiдходить до Свого
Отця. Вiн показує Свою поранену голову, пробитий бiк, по-
калiченi ноги, пiдносить руки, на яких збереглися слiди вiд
цвяхiв. Це — знаки Його перемоги. Спаситель представляє
Боговi снiп колихання — тих, котрi були вознесенi разом з
Ним як представники безлiчi людей, котрi воскреснуть пiд час
Його Другого пришестя. Iсус наближається до Отця, Котрий
радiє кожному покаяному грiшниковi. Перш нiж були закладенi
основи Землi, Отець i Син об’єдналися в Заповiтi викупити
людину, на випадок, якщо вона буде переможена сатаною. Тодi
вони урочисто заприсяглися, що Христос стане Поручителем
спасiння людського роду. Цю клятву Христос сповнив. Коли на
хрестi Iсус вигукнув: «Звершилося!»,10 Вiн звертався до Отця.
Вiн виконав усе, що необхiдно було виконати, i тепер говорить:[796]
«Отче, звершилося! Я виконав волю Твою, Боже Мiй. Я закiн-
чив справу викуплення. Якщо Твоя справедливiсть задоволена,
то „хочу, щоб тi, яких Ти Менi дав, були зi Мною там, де Я“».10

I ось Божий голос проголосив, що справедливiсть задовiль-
нена, сатана переможений. Трудiвники Христа, котрi борються
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на Землi, «прийнятi в Улюбленiм».11 Перед небесними ангела-
ми i представниками безгрiшних свiтiв їх оголошують виправ-
даними. Де знаходиться Вiн, там буде i Його Церква. «Милiсть
та правда зустрiнуться, справедливiсть та мир поцiлуються».12

Отець обнiмає Свого Сина i дає повелiння: «I хай поклоняться
Йому всi Божi ангели!».13

З невимовною радiстю начальства, влади i сили визнають
Князя Життя Володарем Всесвiту, Ангели припадають до Його
нiг, а небеснi двори сповнюються радiсними голосами: «Зако-
лений Агнець достойний прийняти силу i багатство, мудрiсть,
мiць, честь, славу, благословення!».14 Гiмни перемоги злива-
ються зi звуками ангельських арф, i все Небо наповнюється
радiстю i хвалою. Любов перемогла! Загублене знайдене! Не-
беснi голоси урочисто проголошують: «Тому, Хто сидить на
престолi, й Агнцевi — благословення, i честь, i слава, i влада
на вiки вiкiв!»14

З Небес, де панує радiсть, до нашої Землi долiтає вiдлуння
чудових слiв Христа: «Я йду до Отця Мого i Отця вашого,
i до Бога Мого i Бога вашого»15 Небесна сiм’я i сiм’я земна
— єдинi. Наш Господь вознiсся заради нас, i заради нас Вiн
живе! «Тому, будучи завжди живим, Вiн може завжди спасати
тих, що приходять до Бога через Нього, аби заступатися за
них».16 [797]

[798]1Йоан.17:4
2Матв.28:20
2Матв.28:20
3Дiї 1:11
4Євр.1:14
5Об’явл.1:7; 1Сол.4:16; Матв.25:31
6Йоан.14:3
7Йоан.16:23-24
8Римл.8:34
9Псал.24:7-10

10Йоан.19:30; 17:24
10Йоан.19:30; 17:24
11Ефес.1:6
12Псал.85:11
13Євр.1:6
14Об’явл.5:12-13
14Об’явл.5:12-13
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15Йоан.20:17
16Євр.7:25
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