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Доброму, милостивому,  

довготерпеливому, премудрому,  
всемогутньому, люблячому Богові Отцеві  

та Господу нашому Ісусу Христу,  
Котрий, діючи в Дусі Святому,  

працював і працює наді мною все моє життя, 
проводячи тим шляхом, яким я маю йти,  

збудовуючи й готуючи мене  
до прекрасного вічного спадку. 

Усім моїм братам та сестрам у Христі,  
яких Господь давав мені впродовж  

усієї дороги земного буття  
і через них по-різному звершував  
Свою всебічну працю наді мною,  

– з любов’ю у Христі та вдячністю за все!  
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ВСТУП

Цього разу розпочну книгу цитуванням 
уривка зі Святого Письма. Читаємо 
Перше послання апостола Павла до 

Коринтян, десятий розділ, з п’ятнадцятого 
по сімнадцятий вірші: «Кажу, як розумним; 
судіть самі, що кажу я. Чаша благословення, 
яку благословляємо, – чи не спільнота то 
крови Христової? Хліб, який ломимо, чи не 
спільнота він тіла Христового? Тому що 
один хліб, тіло одне – нас багато, бо ми всі 
спільники хліба одного».

Зазвичай ці слова читаються у зв’язку 
з виконанням заповіді Ісуса Христа – При-
частя, або Євхаристії, або Хліболамання, або 
Вечері Господньої. Кожна назва гідна вжи-
вання, бо вирізняє якесь одне з важливих 
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смислових значень, закладених Спасителем 
у залишену нам до виконання заповідь.

ХЛІБ І ВИНО –  
ТІЛО ТА КРОВ СПАСИТЕЛЯ
Перше і головне полягає в тому, що ло-

мимий хліб є нагадуванням для нас про святе 
й безгрішне Тіло нашого Господа, яке було 
катоване, мучене, розп’яте і зазнало смерті 
замість наших уражених та знівечених грі-
хом людських тіл. Це кожен з нас повинен 
бути на тому місці, де страждав наш Ісус, та 
зазнати всіх витриманих Ним мук. Це нас 
має залишити Бог, це ми маємо померти й 
бути скинутими до шеолу, до пекла, щоб там 
сповна сплатити своїми особистими стра-
жданнями за вчинені нами гріхи. «А Він був 
ранений за наші гріхи, за наші провини Він 
мучений був, – кара на Ньому була за наш 
мир, Його ж ранами нас уздоровлено! Усі ми 
блудили, немов ті овечки, розпорошились 
кожен на власну дорогу, – і на Нього Господь 
поклав гріх усіх нас!» (Ісаї 53:5-6). 

Яка милість і благодать – незаслужений 
дар – у тому, що Ісус Христос узяв на Себе всі 
наші гріхи й замість нас зазнав відповідного 
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покарання за них! Яке щастя, що тепер тому, 
хто повірив у Христа і прийняв вірою дар 
Його прощення, не потрібно відповідати за 
своїми боргами перед праведним Всевишнім 
Суддею! Яка радість отримати і зберігати дар 
спасіння та наступного усиновлення, під-
тверджений дарованим нам Святим Духом, 
«Який є завдаток нашого спадку, на викуп 
здобутого» (Ефесян 1:14)! 

Хтось каже, що хліб та вино Причастя – 
це символи, що нагадують нам про Господнє 
тіло та кров. Хтось стверджує, що в момент 
молитви над хлібом і вином відбувається 
перетворення їхнього єства й вони роблять-
ся справжнім тілом та кров’ю Ісуса Христа 
в невидимій фізичними очима духовної ре-
альності. Є ще деякі інші, близькі до наведе-
них, тлумачення того, що відбувається при 
виконанні цієї великої заповіді. Я не знаю 
відповіді на це питання; раніше – знав, пояс-
нював та стверджував, дискутував і навіть 
сперечався, а тепер – не знаю. Зараз я просто 
вірю Його словам, що передали апостоли: 
«Прийміть, споживайте, це – тіло Моє»; 
«Пийте… це – кров Моя…» (Матвія 26:26-28). 
З такою вірою виконую Його заповідь,  
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не сперечаючись про розуміння духовної 
дії, що відбувається у цей момент. Що і як 
– не знаю, не розумію, але дякую Господеві, 
що від міри розуміння не залежить міра 
отримуваної благодаті внаслідок достойного 
виконання цієї заповіді. 

О, подяка Тобі, Господи і Спасителю 
наш, за невимовний і непідвладний нашим 
людським словам великий дар відкуплення 
та спасіння нашого!!! 

ШЛЯХ ДО ГЛИБШОГО ПІЗНАННЯ
Але чому ж апостол Павло в наведеному 

уривку з Послання до Коринтян на самому 
початку закликає віруючих до міркувань 
та роздумів, ніби запрошуючи зазирнути 
за лаштунки, у глибину, нижче рівня пер-
винного сприйняття й тлумачення святої 
заповіді? Хіба вже не все ясно та зрозуміло 
в цілому стосовно цієї заповіді? 

За Господнім провидінням і даром бла-
годаті Божої я народився у християнській 
сім’ї, змалечку чув про Господа і потім у ран-
ній юності прийняв вірою Ісуса як особисто-
го Спасителя. Трохи згодом, будучи молодим 
чоловіком, я присвятив себе та своє життя 
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Йому на служіння. З юності я старався чим-
більше дізнатися про Господа, Його Слово, 
закони духовного світу; постійно хотів чути, 
взнавати й отримувати все нові та нові од-
кровення. Одного разу Господь промовив до 
мене в дусі Духом Своїм Святим: «Що ти все 
прагнеш розширюватися в пізнанні Мене? 
У тебе виходить широке мілководдя; зверху 
води багато, як у розлитої весною річки, але 
насправді глибина цієї води – по кісточку, як 
у видінні пророка Єзекіїля (47-й розділ), коли 
він пройшов першу тисячу ліктів. Пізнавай 
глибину!»

Я почув слово Господа, звернене до 
мене, бо тоді вже певною мірою вмів розріз-
няти Його голос. Та не міг збагнути: як це 
– пізнавати глибину? Минув деякий час,  
і Господь дав розуміння: глибина – це коли 
щодо раніше засвоєних тобою духовних 
істин ти отримуєш нові одкровення, і вони 
приводять тебе на інші рівні усвідомлення 
того, що ти вже знав перед тим. При цьому 
дане тобі перше одкровення не скасовуєть-
ся. Воно продовжує займати належне місце  
в мозаїці загальної картини. Дух Святий, 
Який робить нас здатними до розуміння 
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Бога та Його Слова, Господніх справ та на-
мірів, починає додавати нові мазки до звич-
ної нам картини пізнання якогось питання, 
розширюючи її межі та розфарбовуючи її 
новими барвами Божественної премудрості. 
Це надзвичайно захоплюючий процес! 

Глибина – це коли в знайомих і зрозумі-
лих тобі питаннях ти раптом відкриваєш 
для себе щось нове й досі невідоме, чого ти 
не знав або на що не звертав уваги. 

Це нагадує рух по спіралі, коли повер-
таєшся до того ж місця, але вже на новому 
рівні. За умови справжнього духовного ро-
сту та розвитку таке обов’язково має від-
буватися з християнином. 

Протилежне цьому – рух по замкну-
тому колу, по кільцю, коли в житті вірую-
чої людини без кінця повторюється знову  
і знову те, що пізнав десятки років тому. 
Таке життя схоже на мандри євреїв пусте-
лею, коли вони ходили сорок років довкола 
однієї гори, поки всі не повмирали в цій 
безплідній подорожі.

У кожному Божому одкровенні при-
сутня безодня змісту. Не лише все Слово 
Боже в загальній сукупності є безоднею 
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премудрості, але і в кожній своїй частині 
воно містить безодню прихованого змісту. 

«…Щоб ви, закорінені й основані в любо-
ві, змогли зрозуміти зо всіма святими, що 
то ширина й довжина, і глибина й вишина, 
і пізнати Христову любов, яка перевищує 
знання, щоб були ви наповнені всякою повно-
тою Божою» (Ефесян 3:17-19). Апостол Павло 
пише, що ця безодня пізнання Безначального 
і Вічного простягається у всіх напрямках –  
у ширину, довжину, глибину та вишину. 

Звичайно, потрібно дуже остерігатися, 
щоб за глибину пізнання не сприйняти свої 
людські фантазії та вигадки, «нерозважно 
надимаючись своїм тілесним розумом» 
(Колосян 2:18). На жаль, надто часто зустрі-
чається те, що лише називається глибиною, 
взагалі не будучи цим по суті. Та є істинна 
глибина, яка відкривається не людським ро-
зумом та інтелектом, але Духом Бога живого 
смиренним і слухняним людям, тим, кому 
Він вирішив відкрити. «І не знає ніхто… 
тільки Син, та кому Син захоче відкрити» 
(Луки 10:22). 

Розум, інтелект, освіта й таланти відігра-
ють у цьому процесі роль лише допоміжного 
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інструменту. Головну ж дію виконує Дух Свя-
тий. «Утішитель же, Дух Святий, що Його 
Отець пошле в Ім’я Моє, Той навчить вас 
усього, і пригадає вам усе, що Я вам го-
ворив» (Івана 14:26). «Я ще маю багато ска-
зати вам, та тепер ви не можете знести.  
А коли прийде Він, Той Дух правди, Він вас 
попровадить до цілої правди, бо не буде 
казати Сам від Себе, а що тільки почує, – 
казатиме, і що має настати, – звістить 
вам» (Івана 16:12-13). «…З чого можете ви, 
читаючи, пізнати моє розуміння таємниці 
Христової. А вона за інших поколінь не була 
оголошена людським синам, як відкрилась 
тепер через Духа Його святим апостолам 
і пророкам…» (Ефесян 3:4-5).

Ті, що вперто стверджують лише одне 
розуміння, яке їм відкрилось, стало доступ-
ним і було прийняте ними, та відразу ж 
з порога відкидають все інакше, – або на 
цей момент неспроможні прийняти нове 
наступне одкровення через свою духовну 
незрілість, як говорив Ісус учням: «Я ще 
маю багато сказати вам, та тепер ви не 
можете знести [усвідомити, зрозуміти, 
прийняти]» (Івана 16:12), або перебувають 
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під впливом гордості й зарозумілості, і тому 
відхиляють та принижують пропоноване 
іншими. Чи, можливо, є певна духовна лінь 
та інертність, небажання духовно працю-
вати над своєю внутрішньою людиною;  
бо кожна прийнята нова істина вимагає від-
повідної перебудови в практичному житті 
та слідуванні за Господом, а хочеться при 
мінімальному напруженні духовних сил 
зберігати стабільність, комфорт і затишок. 
Або до цього спричиняється обмеженість 
та брак мудрості, коли людина не бачить 
необхідності її примножити. Найгірше, коли 
ми не хочемо заглиблюватися в премудрість 
Божу з яких-небудь корисливих мотивів. 
У кожному конкретному випадку потрібні 
свої духовні ліки та відповідний шлях ви-
правлення. 

І, звичайно, є те, що Господь не від-
криває; це може стосуватися всіх людей, 
або ж окремої спільноти, або навіть однієї 
людини. Ми можемо просити, «щоб Бог Го-
спода нашого Ісуса Христа, Отець слави, 
дав нам Духа премудрости та відкриття 
для пізнання Його, просвітив очі нашого 
серця, щоб ми зрозуміли» (Ефесян 1:17-18). 
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Однак відповідь буде не обов’язково такою, 
на яку ми очікуємо. Господь усе чинить за 
Своєю суверенною та премудрою волею,  
в контексті усіх Своїх намірів та планів, 
про більшість яких не повідомляє нас. Тому  
в таких випадках діє принцип: «Закрите 
те, що є Господа, Бога нашого, а відкрите – 
наше та наших синів аж навіки [до вічності, 
поки існує цей тимчасовий світ], щоб вико-
нувати всі слова цього Закону» (Повторення 
Закону 29:29). 

Якщо комусь щось закрите при його 
щирості та чесності у стосунках із Всевиш-
нім, то з цим потрібно змиритися як самій 
людині, так і тим, хто поруч з нею, котрі 
хотіли б відкрити їй очі, аби вона бачила 
та розуміла. Не потрібне воно їй. Не на до-
бро послужать набуті всупереч волі Божій 
знання.

РОЗГЛЯНЕМО ПРООБРАЗИ  
ПРИЧАСТЯ ГЛИБШЕ
Повернімося до слів апостола Павла. 

Так що ж він має на увазі, закликаючи нас 
більше й глибше порозмірковувати про хліб 
Причастя? 
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Що ще називається Тілом Ісуса Христа 
у цьому світі? Правильно, Церква! «…Один 
хліб, тіло одне – нас багато» – пише апостол 
коринтянам, зараховуючи до «нас» і себе,  
і одержувачів послання. Тобто хліб Причастя 
на наступному рівні Божественного одкро-
вення говорить нам про Тіло Ісуса Христа – 
Церкву. Кожен, хто причащається, беручи і 
споживаючи шматочок від спільного хліба, 
тим самим проголошує й стверджує велику 
істину перед усім видимим та невидимим 
світом: я – частинка Його Тіла, Церкви! 

Продовжимо наші роздуми та мірку-
вання в цьому напрямі. Христос говорив:  
«Я – хліб життя!»; «Бо тіло Моє – то прав-
диво пожива, Моя ж кров – то правдиво пит-
тя»; «…той, хто Мене споживає, і він жи-
тиме Мною» (Івана 6:48, 55, 57). Споживати 
Його – це поєднуватися з Ним, роздумуючи 
про Нього, молячись Йому, міркуючи про 
Його слово, підкоряючись Його волі, щоб 
зрештою Його сутність, сила, благодать, 
любов та все Його єство перетікали в нас, 
змінюючи нас в Його образ. 

Та якщо Тіло Христа люди повинні їсти, 
щоб мати життя, – то оскільки ми, Церква, 
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є Тіло Ісуса Христа, значить, люди повинні 
їсти і нас? Саме так! Христос сказав учням: 
«…нагодуйте їх ви!» (Матвія 14:16). Перед 
вознесінням на небеса Він залишив заповідь 
як Своїм учням, так у їх особі усім наступ-
ним поколінням Своїх послідовників: «Тож 
ідіть, і навчіть всі народи, христячи їх в Ім’я 
Отця, і Сина, і Святого Духа, навчаючи їх 
зберігати все те, що Я вам заповів» (Матвія 
28:19-20). Апостол Павло писав, натхненний 
Духом Святим: «…ви – лист Христів, нами 
вислужений, що написаний не чорнилом, 
але Духом Бога Живого, не на таблицях ка-
мінних, але на тілесних таблицях серця»  
(2 Коринтян 3:3). 

Перше слово Боже, яке мають люди по-
чути від нас, це не Євангелію від Матвія, 
Марка, Луки або Івана, а Євангелію від мене 
і тебе – добру й повну світлої надії радісну 
звістку преображеного Христом нашого но-
вого життя в Дусі Його Святому.

При цьому хтось дуже справедливо за-
уважив: «Проповідуйте про Христа завжди 
і скрізь, свідчіть про Нього кожній людині.  
І якщо потрібно, використайте для цього та-
кож і трохи слів». Передача Писання власним 
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життям набагато важливіша цитування язи-
ком. Хоча перше не скасовує другого. 

Ісус Христос бажає, аби ми, помилувані, 
спасенні та відроджені Ним люди, прийняті 
в сім’ю дітей Божих, стали, подібно до Нього, 
хлібом життя для духовно голодного і через 
це гинучого навколишнього світу. Свідчіть 
про Господа, Котрий полюбив та спас нас, 
преображеним життям і сильними в Дусі 
словами. Бо як увірують, коли не почують?!

Хтось скаже у відповідь: «Ну, це не про 
мене. Добре тобі, пасторе, говорити: ти маєш 
дар євангеліста, знання та досвід, особливі 
стосунки з Господом, і тобі легко виконувати 
це Господнє повеління. А я пробував кілька 
разів, і у мене нічого не виходило. Не хочуть 
слухати мене люди, не сприймають вони 
від мене свідчення про Ісуса Христа. Люди 
не хочуть їсти ні мене, ні від мене. Не моя 
це справа».

Не поспішайте з висновками! Спробуй-
мо на прикладі приготування звичайного 
хліба зрозуміти, що відбувається з нами і 
нашим свідченням про Господа. Розглянемо 
цей процес та поміркуємо, як розважливі, 
про значення, приховане в прообразі хліба. 
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Адже Всевишній створив видимий 
матеріальний світ та невидимий духов-
ний світ в абсолютній подібності, щоб ми, 
дивлячись на видимий, могли розуміти, 
що відбувається в невидимому для наших 
фізичних очей духовному світі. Матеріаль-
ний світ є ніби підказкою, поясненням, тлу-
маченням складного для розуміння устрою 
духовного світу.



СПОЧАТКУ 
ПЕРЕТВОРЮЮЧА 

БЛАГОДАТЬ
     ДОБРЕ ЗЕРНО –  
     ЧЕРЕЗ НАРОДЖЕННЯ ЗГОРИ

З чого починається хліб? Звідки він 
береться? 
Маленькі діти можуть відповісти: 

«Знаю – з крамниці!»
Та ми, дорослі, розуміємо, що початок 

хліба лежить далеко від магазину, на полі, 
де фермер вирощує насіння різних добрих 
злаків: пшениці, жита, ячменю, вівса, греч-
ки, проса або інше тому подібне. Головне, 
аби було посіяно хороше насіння культур-
них, як ми їх називаємо, злаків.
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За своєю земною природою, отриманою 
нами від наших батьків, ми всі народжує-
мося бодяками, реп’яхами і всякого виду 
бур’янами. Згодом унаслідок релігійного ви-
ховання у «кращому разі» робимося схожими 
на віруючих, та насправді перетворюємося 
на тих, кого Писання називає куколем, лише 
зовні нагадуючи істинних Божих дітей. З уся-
кого такого роду насіння хліба не приготуєш. 

Добрим насінням, з якого може вийти 
хліб, робить нас Дух Святий, коли по благо-
даті Божій у момент покаяння перед Госпо-
дом і навернення на шлях слідування за Ним 
народжує в нас нову духовну людину. Лише 
Божою дією в нас, завдяки тому, що Він осе-
лився і живе в нас Духом Своїм Святим, ми 
робимося новою, іншою за своєю сутністю 
людиною – Божим зерном.

Саме тому Христос сказав Никодимо-
ві, ізраїльському учителю-рабинові: «По-
правді, поправді кажу Я тобі: Коли хто не 
народиться згори, то не може побачити 
Божого Царства»; «Поправді, поправді кажу 
Я тобі: Коли хто не родиться з води й Духа, 
той не може ввійти в Царство Боже. Що 
вродилося з тіла – є тіло, що ж уродилося 
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з Духа – є дух. Не дивуйся тому, що сказав 
Я тобі: Вам необхідно родитись згори» 
(Івана 3:3, 5-7). Апостол Павло описав ре-
зультат цього процесу так: «…хто в Христі, 
той створіння нове…» (2 Коринтян 5:17). 

При цьому зауважимо, що народжує 
людей згори в сім’ю дітей Божих Сам Го-
сподь. «Захотівши, Він нас породив словом 
правди, щоб ми стали якимсь первопочином 
творів Його» (Якова 1:18). «А всім, що Його 
прийняли, їм владу дало дітьми Божими 
стати, тим, що вірять у Ймення Його,  
що не з крови, ані з пожадливости тіла,  
ані з пожадливости мужа, але народились 
від Бога» (Івана 1:12-13).

Кожен віруючий, якщо він хоче бути 
певним у своєму спасінні в числі народу 
Божого – Церкви Христа, повинен отрима-
ти для себе відповідь від Господа: чи є він 
народженою Його Духом новою людиною? 
«Хто вірує в Божого Сина, той свідчення має 
в собі» (1 Івана 5:10). 

Тут хочу зазначити: невпевненість  
в отриманому спасінні не означає його від-
сутність. Апостол Іван каже віруючим і спа-
сенним так: «Оце написав я до вас, що віруєте 
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в Ім’я Божого Сина, щоб ви знали, що ви, віру-
ючи в Ім’я Божого Сина, маєте вічне життя»  
(1 Івана 5:13). Віруюча людина може бути 
прощеною Господом, прийнятою до Його 
Царства та Церкви, вже бути посадженою 
на небесах у Христі, своєму особистому 
Спасителі (Ефесян 2:4-6), однак при цьому 
продовжувати смиренно, скромно й при-
нижено думати про себе, зберігаючи пози-
цію, неначе вона ще тільки досягає спасіння,  
яке насправді вже має. Проте невпевненість 
в отриманому дарі благодаті Божої ніяк не 
позбавляє такого віруючого того, що він вже 
отримав від Господа. Не можна плутати над-
бання спасіння з отриманням упевненості  
в тому, що ми його вже маємо!

Набагато гірша справа з тими, хто роз-
судком сприйняв звістку про спасіння і, по-
годившись з нею в розумі, самовільно його 
привласнив, не переживши отримання дару 
благодаті та народження згори. Такі можуть 
бути твердо «впевнені у спасінні», але це не 
та впевненість, що дарується Духом Святим та 
живим словом Спасителя й Господа, а самов-
певненість, яка нічим не допоможе того дня, 
коли Господь прийде за Своїми – за Церквою. 
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(Більше про народження згори ви може-
те прочитати в моїй книзі «Зростайте!», 
розділ 3.)

РІЗНІ ХРИСТИЯНИ  
ЯК РІЗНІ СОРТИ ДОБРОГО ЗЕРНА
Подібно до того як в природі є різного 

роду добре насіння, з якого виготовляють-
ся різні види хліба, так і у Господа в Його 
Вселенській Церкві є різні конфесії та де-
номінації.

Часто буває, що окрема християнська 
деномінація або помісна церква вважають 
лише себе та повністю відповідних собі пра-
вильними й біблійними, духовною пшени-
цею. А всіх інших – менш цінним зерном: 
ячменем, вівсом, просом, гречкою або чи-
мось іншим. (А часом і взагалі бур’яном або 
куколем!) Однак не будемо сперечатися, хто 
і ким є у Господа. Згоден, будьте ви пшени-
цею. Головне ж для кожного – бути Його 
доброякісним зерном, «новим чоловіком, 
створеним за Богом у справедливості й свя-
тості правди» (Ефесян 4:24).

Кожне зерно створене Господом і 
по-своєму корисне, важливе й десь в чомусь 
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навіть незамінне. Так і помісні церкви на зем-
лі, будучи частинками Його однієї Вселенсь-
кої Церкви, в основі єдині, – «ніхто-бо не може 
покласти іншої основи, окрім покладеної,  
а вона – Ісус Христос» (1 Коринтян 3:11),  
– проте в акцентах віровчень, формі літургії, 
практиці християнського життя і звершуван-
ні служінь дуже різноманітні. 

Таке багатство розмаїття дуже важливе 
для досягнення глобальних цілей Царства 
Божого на землі. І першою й найважливі-
шою причиною для цього є різноманітність, 
притаманна людям, що населяють землю: 
різні мови, народи та племена, культури, 
держави, історії, темпераменти, виховання, 
освіта, середовище тощо. Євангелія не ска-
совує людські культури, вона лише очищує 
та освячує їх. 

Зовнішнє вираження християнства для 
будь-якої церкви та деномінації визначаєть-
ся формулою: ХРИСТИЯНСТВО = ЄВАНГЕЛІЯ 
+ КУЛЬТУРА. Євангелія у всіх однакова й 
постійна – константа. Культура ж більше 
чи менше, але різна. А тому й християнство 
виглядає по-різному. Не через Євангелію,  
а через відмінності в культурах. 



34 ЯК ГОТУЄТЬСЯ ХЛІБ

Перекручення Євангелії – це єресь, яка 
не повинна прийматися в жодному вигляді. 

Зміну ж культурних постанов і тради-
цій, нехай навіть вони церковні, не слід 
засуджувати. 

Культура взаємодіє з душевною сферою 
людини. Душі ж людські – дуже різні, бо так 
по-різному створені Господом; отримали 
різне виховання; через вплив різного зов-
нішнього оточення. (Я пригадую, як підпільні 
євангельські церкви колишнього СРСР, непри-
миренно налаштовані проти комуністичної 
та атеїстичної держави, що їх переслідувала, 
у деяких моментах свого устрою несвідомо 
наслідували устрій тієї ж радянської держа-
ви. Це – частина культури.) 

Що приємне душі однієї людини, те зов-
сім не подобається іншій. Одному подобається 
гостра їжа, а іншому –  м’яка. Одному – тиха та 
спокійна музика, іншому ж – ритмічна й енер-
гійна. Одному – тиха погода, а іншому – гроза 
і шалений вітер. І так далі, до безкінечності. 
Не було і немає двох людей на землі в усьому 
цілком однакових. Буде зовсім неправильно  
в таких випадках засуджувати когось за те,  
що йому подобається або не подобається. 
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Культура народу – це як частина мови 
нації або якоїсь спільноти людей. Розуміння 
її культури важливе як для встановлення 
контакту з цією групою, так і для того, щоб 
донести цим людям доступно і правильно 
певну інформацію. 

Тому апостол Павло писав: «Від усіх 
бувши вільний, я зробився рабом для всіх, 
щоб найбільше придбати. Для юдеїв я був, як 
юдей, щоб юдеїв придбати; для підзаконних – 
був, як підзаконний, хоч сам підзаконним не 
бувши, щоб придбати підзаконних. Для тих, 
хто без Закону, – я був беззаконний, не бувши 
беззаконний Богові, а законний Христові, 
щоб придбати беззаконних. Для слабих, – як 
слабий, щоб придбати слабих. Для всіх я був 
усе, щоб спасти бодай деяких. А це я роб-
лю для Євангелії, щоб стати її спільником»  
(1 Коринтян 9:19-23).

Отже, неважливо, якого ти сорту, го-
ловне – бути Божим зерном, народженим 
Господом через прийняття Духа Святого. 

А далі – виконувати дане тобі призна-
чення. Одне з призначень зерна – бути по-
сіяним і принести плід.



ЗЕРНО ТА СОЛОМА 
З КОЛЮЧКАМИ

    ЯКЩО СПРОБУВАТИ  
    ЇСТИ КОЛОСКИ

Навесні фермер посіяв насіння добрих 
злаків, потім обробляв поле, прополю-
вав, удобрював, Господь посилав дощ 

та погоду, придатну для росту, – і от насіння 
зійшло, виросло, дало плід, достигло. Напри-
кінці літа господар виходить на свою ниву, 
дивиться на золотисте повне колосся, що на-
хилилося до землі, і каже: «Дозрів у мене хліб 
на полі»! Правильно каже фермер? Дійсно, так 
говорять, і це відповідає істині за своєю суттю.  

Та поміркуймо: якщо до вас прийде лю-
дина, яка вмирає з голоду, і проситиме кусень 
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хлібця, то хіба ви її пошлете на поле і скаже-
те: «Їж хліб там, його багато у мене на ділян-
ці!» Це виглядатиме принаймні безсердечно. 

Я народився в місті Бресті, у Білорусі, 
жили ми на центральній вулиці. Родичів 
у нас практично не було, і ми з братом зро-
стали серед міських пейзажів. 

Якось батько вирішив все ж заповнити 
прогалину в нашому вихованні та познайо-
мити нас з живою природою. Він знайшов 
у селі далеку родичку, що жила самотньо, 
і попросив її прийняти мене з братом на 
декілька тижнів.

Це був надзвичайний час відкриттів!  
Я дивився, як доять корову й відразу ж дають 
нам пити парне молоко. Кури несуть яйця 
в кублах, і щойно його знесуть – злітають  
з кубла із заливчастим криком, а ми негайно 
забираємо свіже яйце додому. Свині їдять не-
помірно багато, гладшаючи просто на очах. 
І багато іншого дуже цікавого й корисного 
я побачив та дізнався, перебуваючи в селі. 

Минуло декілька днів, і я призвичаївся 
до нових обставин. Якось вирішив вийти 
за село, на поле, де саме дозрівала пше-
ниця: надходив час жнив. Я чув від мами,  
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що саме з пшениці готують смачний білий 
хліб, і вирішив її покуштувати: хліб-то я 
знаю, який на смак; а який смак пшениці, 
з якої печуть хліб? 

Як немовлята все досліджують, пробу-
ють, дізнаються? Повзуть по підлозі, зна-
ходять щось невідоме – і негайно тягнуть  
до рота покуштувати. Так зробив і я.

Вибрав найгарніші, найбільші, повні 
зерна колоски, і рішуче поклав до рота, щоб 
розжувати та пізнати їхній смак. А колоски 
були з вусиками, а вусики у стиглої пше-
ниці тверді, як металевий дріт, колють та 
ріжуть. Як же вони вп’ялися мені в ясна, 
язик, піднебіння, завдаючи гострого болю! 
Потекла кров. Я дуже сильно пожалкував, 
що вирішив скуштувати хліба.

ДВІ СТОРОНИ В ЖИТТІ  
НАРОДЖЕНИХ ЗГОРИ ДІТЕЙ БОЖИХ
Багато християн дуже схожі на хліб  

в колосках. З одного боку поглянеш на них 
– справжнє дитя Боже. Господь увійшов до 
серця людини Духом Своїм Святим, наро-
див згори. Віруюча людина може розпові-
сти реальне свідчення Божої слави, явленої  
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в процесі отримання нею особистого спасін-
ня. В окремих ситуаціях ясно видно присут-
ність і дію Духа Святого, що живе в людині, 
– перед нами точно нове творіння у Христі 
Ісусі. Істинне Боже зерно.

Подивишся на того ж віруючого в ін-
ших ситуаціях, з іншого боку – і з подивом 
бачиш ту ж саму стару плотську людину,  
з усіма колись притаманними їй плотсь-
кими характеристиками. Тобто всередині 
людини, в її сутності безперечно є істинне 
зерно, народжене Господом згори, та воно 
поєднане з соломою – плоттю, яка у свою 
чергу прив’язує його до землі; закутане  
в луску похоті тіла та очей, в усі сторони 
стирчать колючки пихи життєвої. 

Для кращої ілюстрації наведемо декіль-
ка прикладів з життя (імена взяті довільно).

Брат Іван до покаяння був дуже леда-
чим, не любив працювати. Завжди і скрізь 
шукав можливості ухилитися від важкої 
праці, перекладаючи цей обов’язок на ін-
ших. На роботі, поки начальник стоїть над 
ним – ще якось працює; щойно начальник 
пішов – перерва до наступного приходу 
начальника. Повернувся додому й відразу 



40 ЯК ГОТУЄТЬСЯ ХЛІБ

падає на диван, як після тяжкої праці, ноги 
догори і дивиться телевізор. Бідна дружина 
просить, благає, звертається до його совісті, 
щоб хоч трохи допоміг у хатніх справах. На-
решті відірвався Іван від дивана, узяв мішок 
зі сміттям, виніс у контейнер – і повертаєть-
ся з таким виглядом, ніби звершив великий 
подвиг. І знову на диван або за комп’ютер…

І ось цього ледачого Івана полюбив 
Христос, – адже Він полюбив грішників, – 
відкрився йому і спас його. Гадаєте, після 
покаяння Іван відразу ж зробився пра- 
цьовитою мурахою? Як би не так! Тепер він 
лежить на дивані з «повним правом», бо 
читає Біблію, та ще «благочестиво» виправ-
довує такий свій стан: «Покладіть на Нього 
всю вашу журбу, бо Він опікується вами!» 
Та хто сказав, що Господь обіцяв працюва-
ти замість ледарів? Він обіцяв благослов-
ляти трудящих. До мене не раз підходили 
сестри, які живуть з такими чоловіками, 
і говорили: «Я думала, що після покаян-
ня він нарешті почне вдома щось робити,  
а він так само лежить; що робити, пасторе?!»  
Ось такий у Господа ледачий Іван, поки ще 
не відокремлений від своєї ліні. 
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Брат Назар перед наверненням до Го-
спода був дуже запальним, як то кажуть, 
заводився з півоберта. Деякі навіть фізично 
пережили на собі вилив його емоцій. І все 
– за діло, за правду, проти всього негідного.  
І ось полюбив Господь Назара, відкрився 
йому, призвав у Своє Царство, зробив Своїм 
дитям. Ви думаєте, що відразу після навер-
нення він став смиренною овечкою? О ні 
– тепер його емоції виявляються в боротьбі 
за Божу правду. Він духовно рубає вуха і 
праворуч, і ліворуч братам та сестрам, яких 
вважає неправими в чомусь, а за щонаймен-
ший відступ від церковних правил і тради-
цій – тут же духовний розстріл на місці. Ось 
такий гарячий і безрозсудний та духовно 
незрілий у своїй ревності про Господа брат 
Назар. 

Брат Микола до того, як Господь наро-
див його згори Духом Своїм Святим, був ді-
ловим, завбачливим та корисливим. Знався 
лише з начальниками, багатими і впли-
вовими людьми. Простих трудяг навколо 
себе просто не помічав, хіба коли йому по-
трібно було щось від них. І ось по благодаті 
Божій він опинився в числі дітей Божих. 
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Гадаєте, він відразу став простим, щирим 
та безкорисливим? Ні, він тепер у церкві 
приятелює з пасторами, дияконами та інши-
ми служителями, запрошує до себе додому 
заїжджих відомих співаків і музикантів,  
а простих членів церкви не знає навіть на 
ім’я. Ось такий у Господа завбачливий і мар-
нославний брат Микола. 

Сестра Олена до того, як Господь обрав 
її, була брехухою та обманщицею. Вона по-
стійно все так передавала і представляла, 
як цього хотілося їй, і тому недоговорюва-
ла, додавала, прикрашала, перекручувала,  
викривлювала тощо. Могла також спокійно, 
не червоніючи, говорити цілковиту неправ-
ду. І ось Ісус Христос увійшов до її серця 
й оселився в ньому. Думаєте, вона відразу 
зробилася чесною та правдивою в усьому? 
Звичайно, дещо стосовно брехні відійшло 
від неї. Та все одно, коли вона розповідає 
про щось або когось, духовно досвідчена 
людина відчуває, що тут щось не зовсім так, 
як описується. Ніколи не знаєш, скільки 
вона прикрасила, змінила, що додала, а чого 
недоговорила. Ось така ще не преображена 
в образ Ісуса сестра Олена. 



43ЗЕРНО ТА СОЛОМА З КОЛЮЧКАМИ

Сестра Марія до зустрічі з Господом була 
великою пліткаркою й балакухою. Швидше 
за місцеве радіо та телебачення вона дізна-
валася всі новини в окрузі і потім уміла 
оперативно повідомити свіжу інформацію 
навколишнім. І ось Христос помилував її й 
оселився в її серці Духом Святим. Думаєте, 
після цього її язик відразу вкоротився і вона 
замовкла? Ні! Тепер вона знає раніше за пас-
тора й служителів усі новини про всіх членів 
церкви і якось ніби ненароком забезпечує 
інших здобутою інформацією – під виглядом 
молитовної потреби: будете ви молитися чи 
ні, але щоб знали про всяк випадок. 

Сестра Ольга у світі була дуже сильною, 
владною жінкою, що вміла домагатися сво-
го. У сім’ї теж керувала вона. Її чоловік від 
початку згодився з таким станом справ і 
відповідальність за всі сторони життя віддав 
їй. Вона ж не терпіла жодних заперечень 
щодо прийнятих нею рішень, і без неї нічо-
го не могло відбуватися у сфері її життєвих 
інтересів. І ось Господь покликав її і привів 
до Своєї церкви. Думаєте, вона відразу ж 
здала всі позиції і зробилася покірливою 
та слухняною своєму чоловікові, визнавши 
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його головою? Та де там! Вона продовжує 
правити в сім’ї, правда, тепер разом з ін-
шим вимагаючи від домашніх виконання 
заповідей Божих у міру того розуміння,  
до якого вона доросла. Свій авторитет вона 
підкріплює підкресленим виконанням зов-
нішніх церковних правил і традицій. Та і в 
помісній громаді вона з часом починає збу-
рюватися проти всякого рішення, з яким не 
згідна. А якщо у такої сестри чоловік обра-
ний служителем, то насправді всі рішення 
у справах церкви ухвалюватиме вона, а він 
лише озвучуватиме їх. 

Цей список можна продовжувати дуже 
довго. Кожен зі спасенних Господом народ-
жений згори і має Духа Його Святого, і народ-
жена Ним нова природа в людині подібна 
на добре зерно. Але це зерно ще поки не 
відокремлене від стебла, на якому виросло, 
луски та колючок – усяких душевних та 
плотських проявів людської особистості. Від 
початку нового життя з Христом ми ще не 
розлучилися із соломою старого характеру, 
плотської мотивації та мудрості людської, 
закутані в луску плотських звичок та до-
свіду життєвого, навсібіч стирчать гострі 
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колючки нашого егоїзму й зарозумілості. 
Причому все це душевне та плотське пере-
буває ззовні, вкриває собою по-справжньому 
цінне зерно, видне воно для навколишніх 
в першу чергу, і з ним кожен стикається 
насамперед, контактуючи з віруючою лю-
диною. Тому нерідко трапляється, що ми, 
перебуваючи в такому стані, але бажаючи 
засвідчити про Ісуса та Його спасіння, рани-
мо людей своїми колючками, часто навіть 
не усвідомлюючи того. Зерно ж істинного 
свідчення про Христа ховається десь всере-
дині людини, і, щоб його спожити, до нього 
ще треба дістатися. 

Чи можна таким хлібом нагодувати 
духовно голодних людей?! Ми їх колемо 
високою думкою про істинність наших пе-
реконань, своїм підношенням через дарова-
не нам по благодаті спасіння, нещадною й 
принижуючою людську гідність критикою 
їхніх звичок, неконтрольованою плотською 
емоційністю, поведінкою, невідповідною 
Євангелії, – замість того щоб виливати на 
рани, завдані їм дияволом, оливу та вино. 
Це чудо Божої благодаті, що через таких не-
досконалих і необроблених віруючих людей 
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ще спасаються інші. Це точно не ми, а Го-
сподь. Він діє, використовуючи нас, і часто 
всупереч тому, ким ми є перед Ним.

Що ж робити Господові з таким Своїм 
хлібцем, захованим у соломі з колючками? 
Погляньмо, чого нас вчить створена Ним 
природа: що роблять з пожатими на полі 
колосками, аби добути чисте зерно? Моло-
тять! Ось це і робить Господь з тими, кого 
Він помилував та спас, – молотить. 



ГОСПОДНІ 
МОЛОТАРКИ

    ЯК Я ПОЗНАЙОМИВСЯ  
    З МОЛОТАРКОЮ

Б удучи молодим чоловіком, я закохав-
ся, освідчився й отримав позитивну 
відповідь від обраниці свого серця. 

Настав час їхати знайомитися з її батька-
ми. Вони мешкали у Волинській області, 
в Україні, в сільській місцевості. 

Мій тесть був добрим господарем. Він 
мав кілька полів, де росли зернові, карто-
пля, буряк. Як старанний і працелюбний 
чоловік, що знає цьому ціну, він у першу 
чергу повів мене оглядати своє господар-
ство.  
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Наостанку ми прийшли з ним до комо-
ри, де були зібрані кінцеві плоди всієї праці. 
Тут лежали гори картоплі, буряка, моркви, 
різного роду зерна. Ліворуч біля стіни стоя-
ли щойно пожаті і ще не обмолочені снопи.  
І тут я обертаюся й праворуч біля вхідних 
дверей бачу щось дуже незвичайне для 
мене: палиця вища мого зросту, завтовшки 
в руку, а до верхнього кінця її прикріплено 
метрову петлю з металевого ланцюга, кільця 
якого були завтовшки в мій палець. Я досі 
нічого подібного не зустрічав і з великим по-
дивом дивився на це «знаряддя інквізиції». 

Тесть помітив мій зачудований погляд і 
люб’язно пояснив: цим знаряддям молотять 
хлібчик. Я не міг повірити: таким важким 
залізом – і хліб молотити?! То що ж зали-
шиться від зерна? 

Аби переконати мене, тесть запропону-
вав мені відразу й спробувати. Він узяв один 
сніп, розв’язав і розстелив його на бетонній 
підлозі, дав мені в руки цю палицю і каже: 
«Бий ціпом по колосках, вимолочуй». Я був 
сильним, загартованим молодим чоловіком 
і, щоб не пошкодити зерна, якомога акурат-
ніше й обережніше не вдарив, а буквально 
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опустив ланцюг на колоски. Тесть засміявся: 
«Дивися, жодне зерно не відійшо від колючок, 
не вискочило зі своєї луски. Бий сильніше!» 

Вдруге я вдарив сильніше. Декілька 
зернин звільнилося зі свого полону. І тоді 
я зрозумів: молотити, тобто бити, треба 
по-справжньому. Я весь упрів, поки вимо-
лотив цей один сніп. 

ЩО ВІДБУВАЄТЬСЯ,  
КОЛИ ГОСПОДЬ МОЛОТИТЬ  
І трохи згодом Господь Духом Святим 

промовив у моєму серці: «Ти думаєш, Мені 
легше вас вимолочувати і відділяти від ва-
шої плотської природи? Скільки Я б’ю різ-
ними скорботами і стражданнями, а ви все 
одно так і не відділяєтеся від ваших плоских 
звичок, уподобань, характеру та іншого».

Як звертався Господь до народу Божого 
через пророка Ісаю: «У що будете биті ще, 
коли неслухняними далі ви будете? Хвора 
ваша вся голова, і все серце боляще… Від пі-
дошви ноги й аж до голови нема цілого міс-
ця на ньому: рани й ґудзі, та свіжі порази 
невичавлені, і не позав’язувані, і оливою не 
порозмя’кшувані…» (Ісаї 1:5-6). 
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Господь молотить, але Його люди так 
і не відділяються від своєї такої звичної та 
любої їм лузги. Ухопилися мертвою хваткою, 
руками й ногами й зубами за всі набутки 
своєї плотської та душевної людини, і незва-
жаючи на всі зусилля, всю працю, що докла-
дає Господь, не хочуть відділятися від цього. 

Бог говорив через пророка Єзекіїля: 
«Увесь труд надармо пішов, і не зійшла  
з нього його велика іржа, – в огонь його 
з його іржею! У твоїй нечистоті є розпу-
ста. За те, що Я чистив тебе, але чистим 
не став ти, ти з своєї нечистости вже не 
відчистишся, аж поки Я не заспокою Свою 
лютість на тобі» (Єзекіїля 24:12-13). 

Яка молитва лине до небес, коли ми по-
трапляємо на Божий тік, до Його молотарки? 
«Господи, будь ласка, припини молотити! 
Брати та сестри, моліться за мене, щоб моя 
молотарка припинила працювати і щоб Бог 
забрав її з мого життя». І намагаємося про 
це молитися «з вірою».

Господь відповідає, та ми, як правило, 
не чуємо того, що Він каже нам, зосеред-
жені на власних переживаннях і бажан-
ні звільнитися від них. А Він пояснює: 
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«Неправильна молитва, люба дитино, не 
про те молишся». Слід запитувати у Госпо-
да, що Він у цьому процесі робить з тобою, 
які цілі ставить і досягає, від чого очищує. 
І слід почати співпрацювати з Господом  
у цих обставинах, змирившись перед Ним і 
підкорившись Його планам для нас.

Сьогодні серед християн набувають по-
ширення прийоми світської психології та 
психотерапії, спрямовані на те, щоб заліко-
вувати завдані Господом рани, не змінюючи 
при цьому нашого старого плотського єства, 
відновлюючи пошкоджений Ним егоїзм, що 
називається «людською гідністю», плекаючи 
наші старі плотські похоті через догоджан-
ня їм новими, «святішими» можливостями 
задоволення. І це називається турботою про 
людину та любов’ю до неї. А Господь, Який 
ламає, значить, не любить нас???

БОЖИЙ  
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПІДХІД
Тривалі роки християнського життя я 

не розумів значення уривка з 28-го розділу 
Ісаї (я і зараз дуже багато чого не розумію 
в Писанні; набагато більше, ніж раніше, 
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розумію, наскільки багато чого я не ро-
зумію). Коли мені відкрилася істина, про 
яку пишу, тоді я зрозумів значення цих слів.  

«Прихиліть вухо, і дослухайтеся до мого 
голосу; будьте уважні, і вислухайте мою 
мову. Чи завжди землероб оре для посіву, ра-
лить і боронує землю свою? Ні, коли зрівняє 
її гаразд у борознах, він не сіє укропу, а та-
кож не розсіває тмину, бо розкидає пшеницю 
рядочками, і ячмінь на визначеній місцині,  
і полбу поряд з ним. І такому чинові на-
вчає його Бог його; Він наставляє його.  
Бо не молотять чорнуху катком зубчастим,  
і коліс молотильних не ганяють по тмино-
ві; але палицею вибивають чорнуху, і тмин 
– палицею. Зерновий хліб вибивають, але 
не розбивають його; і тягають по ньому 
молотильні колеса з кіньми їхніми, але не 
розтирають його. І це відбувається од 
Господа Саваота: дивовижні ради Його, 
величезна премудрість Його!» (Ісаї 28:23-29, 
пер. О. Гижі).

Кожен із нас у Господа як свого роду 
зерно. Це Він нас у визначеному Ним єстві, 
тілесному, душевному та духовному, ство-
рив і народив та привів до Свого Царства. 
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І лише Він знає, як кожного з нас слід ви-
молочувати – своїм особливим способом, 
враховуючи всю нашу індивідуальність:  
і ту гріховну спадщину, що від народження 
передана нам від прабатьків, і ту, яку ми 
самі надбали за роки земного життя. 

Когось краще вимолочувати палицею. 
Когось молотильними колесами. По комусь 
необхідно пускати волів або коней.

Комусь не можна давати здоров’я – по-
трібно, щоб перебував у хворобах, смирявся, 
не біг попереду Господа за власною волею. 
Комусь не можна давати матеріального і 
фінансового достатку, бо людина молитися 
перестане, а так хоч у нужді щиро й сер-
дечно кликатиме до Господа. Комусь треба 
дати йоржистого сусіда або колегу на роботі, 
щоб вимолочував з віруючого все те, що не 
гідне християнина. У когось роль молотарки 
виконують викохані діти. А для когось на 
певному етапі молотаркою може стати чоло-
вік або дружина; і не потрібно обурюватися 
їхньою поведінкою, а в стражданні від от-
риманих ударів, але з любов’ю пригорнути 
і сказати: «Дав же мені Господь тебе, дорога 
моя молотарочко…»
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Бог не помиляється, коли піддає нас тій 
чи іншій обробці. Як сказав Ісая Духом Свя-
тим: «І це вийшло від Господа Саваота, – чудо-
ва порада Його, і велика премудрість Його!» 

СПІВПРАЦЮЙ З ГОСПОДОМ 
У РОБОТІ НАД СОБОЮ!
Є одна важлива передумова, не прий-

нявши якої серцем та розумом, ми псуємо 
всю Божу роботу з нами і в нас. Запам’ятайте: 
не є сенсом нашого життя комфортне та 
зручне облаштування на землі! Ніколи! Ме-
тою нашого життя завжди є наша підготовка 
до вічності, і саме цим Господь займається 
з нами і для нас постійно.

Не дивіться на тих і не заздріть тим, хто 
живе спокійно, зручно, комфортно, розко-
шуючи: можливо, Господь махнув на них 
рукою й залишив їх, бо вони не захотіли 
йти за Ним і підкорятися Його волі, ніяк не 
бажають змінюватися. А може, вони ще не 
стали Його зерном, тобто не народжені зго-
ри. Найкраще пояснення: такі віруючі поки 
перебувають на першому етапі духовного 
росту, коли зерно лише зріє в колоску, ще 
невіддільно поєднане зі стеблом, лускою 
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та колючками. Якщо ж з вами раз по раз 
трапляються різні прикрощі, значить, Го-
сподь визнав вас достатньо дозрілими, узяв 
у роботу й сподівається отримати з вас щось 
добре та цінне для вічного життя.

Якщо Господь в певний період життя 
привів нас до молотарки життєвих ситуа-
цій, то, по-перше, слід в покорі прийняти 
Божу роботу. Дозволяється плакати від болю, 
страждати, просити у Господа допомоги, 
підтримки та сили пройти визначений Ним 
шлях, але не можна нарікати, чинити опір, 
вивертатися з Його руки. Моліться, щоб Го-
сподь дав вам сили все витерпіти до кінця. 
«Терпеливістю вашою душі свої ви здобу-
дете» (Луки 21:19). «А хто витерпить аж 
до кінця, той буде спасений» (Матвія 10:22). 
«Отож… довготерпіть аж до приходу 
Господа! Ось чекає рільник дорогоцінного 
плоду землі, довготерпить за нього, аж поки 
одержить дощ ранній та пізній. Довготер-
піть же й ви, зміцніть серця ваші, бо набли-
зився прихід Господній!» (Якова 5:7-8).

Ще краще, коли ми займемо позицію 
співпраці з Господом у роботі над нами. 
Коли ми будемо шукати і пізнавати сенс 



56 ЯК ГОТУЄТЬСЯ ХЛІБ

переживань, що трапляються нам. Коли 
почнемо діяти з Господом узгоджено, в уні-
сон, рішеннями своєї волі через зречення 
тимчасових цінностей і умертвління своєї 
плотської природи. І не думайте, що комусь 
це вдасться зробити легко! Але хто піде та-
ким шляхом, у тому Господь досягне значно 
більших змін і у того швидше відбувати-
меться необхідний процес преображення 
людського єства.

Коли співпрацюєш з Господом в процесі 
очищення, на кожному етапі дуже важливо 
зрозуміти: що Господь робить, з чим працює 
в мені, якої мети досягає. Для цього, по-пер-
ше, необхідно пізнавати самого себе, яким 
я є в очах Божих, у світлі Його істини та 
правди. Кожна людина всередині схильна 
в тій чи іншій мірі до самовиправдання й 
самоутвердження. Тому самопізнання для 
нас – досить непросте заняття. 

Заклики до цього не раз знаходимо  
у Святому Письмі: «Досліджуйте себе 
уважно, досліджуйте, народе неупоко-
рений, аж доки не прийшла ухвала – день 
пролине, як полова – доки не прийшов на вас 
спопеляючий гнів Господній, доки не настав 
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для вас день люті Господньої» (Софонії 2:1-2, 
пер. О. Гижі). «Випробовуйте самих себе, 
чи ви в вірі, пізнавайте самих себе. Хіба 
ви не знаєте самих себе, що Ісус Христос у 
вас? Хіба тільки, що ви не такі, якими мали 
б бути» (2 Коринтян 13:5). «Уважай на 
самого себе та на науку, тримайся цього.  
Бо чинячи так, ти спасеш і самого себе,  
і тих, хто тебе слухає!» (1 Тимофія 4:16).

Господь має бути ведучим у цих проце-
сах нашого преображення. Ми не знаємо, 
коли і з чим працювати над собою, в якій 
послідовності, з якою інтенсивністю. Усе 
це досконало знає лише Господь. Він – Бог 
безмежно великий у Своїй сутності, і Його 
вистачає на те, аби одночасно працювати 
з кожною людиною, що мешкає на землі, 
за індивідуальною програмою. Правильно 
рухатися в цьому напрямку кожен з нас 
здатний лише тоді, коли працює над тим, 
над чим Господь трудиться зараз в ньому.  
Не ми складаємо програму свого преобра-
ження в образ Ісуса – це може зробити лише 
Він. А до нас звучить заклик увійти до Його 
праці, стати Його співпрацівниками, у пер-
шу чергу в роботі над самим собою. 
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Господь у взаєминах з людиною врахо-
вує даровану Ним свободу волі. Він завжди 
розраховує на нашу добровільну участь у 
процесах, через які нас проводить. На від-
міну від звичайних колосків, ми можемо не 
піддатися обмолоту, так і не відокремитися 
від своєї полови, часом спроможні навіть 
втекти з місця, де Господь нас хоче оброби-
ти. Внаслідок цього ми залишимося Його 
хлібом, але в колоску. 

Подяка Господу – любов Його настільки 
велика, що Він і від таких не відмовиться. 
Тільки безплідна солома буде спалена «ув 
огні невгасимім». Його ж любов настільки 
велика, що «Він очеретини надломленої не 
доломить, і ґнота тліючого не погасить» 
(Ісаї 42:3; Матвія 12:20). Тобто якщо в лю-
дині є хоч щось, на підставі чого можна її 
спасти, – а в даному випадку це наявність 
зерна – нової природи, народженої Духом 
Святим, – то Господь не відкине її від Себе, 
обов’язково спасе, незважаючи на всю іншу 
невідповідність образу Христа. 

Однак такі не зможуть принести бага-
то плоду для Господа: їхній загальний стан 
перед Богом є перешкодою для цього. 
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Вони не можуть бути хлібом, придат-
ним для насичення духовно голодних лю-
дей. Хоча Господь часом користується і та-
кими: інколи для Своєї слави, бо тоді явно 
видно, що це чинить не людина, а Бог через 
неї; інколи у Господа немає іншого більш 
якісного інструмента під руками, і Він дося-
гає Своїх цілей тим, що є в розпорядженні; 
іноді по доброті Своїй, коли ми просимо 
Господа благословити нас і дозволити бути 
задіяними в Його справі, Він відповідає нам 
та звершує через нас, негідних і невідповід-
них, Свою працю. 

До того ж такий стан віруючої людини 
позначиться на її становищі у вічному жит-
ті – ким вона буде у вічності і який спадок 
отримає від Отця в розпорядження. 

Тому Христос попередив учнів: «Бо 
хто має, то дасться йому та додасться,  
хто ж не має, – забереться від нього й те, 
що він має» (Матвія 13:12). Інакше кажу-
чи, хто приймає Слово і всяку Божу працю 
над собою, дозволяє Господу змінювати 
себе, хто зростає, переходячи «з віри в віру» 
(Римлян 1:17), хто преображається в Його 
образ «від слави на славу» (2 Коринтян 3:18),  
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– на того зливатиметься все нова і нова 
благодать та благословення, «бо Духа дає 
Бог без міри» (Івана 3:34). Той же, хто не 
піддається Господній обробці й не допускає 
бажаних Ним змін, буде позбавлений і того, 
що від початку, з моменту народження зго-
ри, отримав від Отця як частку, потенціал 
для виконання свого призначення. «Він… 
залишає їх блукати в пустелі, де немає 
шляхів» (Псалом 106:40, пер. О. Гижі). 



БОЖІ  
МЛИНИ

      ОЧИЩЕНЕ ЗЕРНО  
      ЩЕ НЕ ХЛІБ

Н арешті частину колосків вдалося 
вимолотити. Тепер перед нами ле-
жить гора золотавого зерна. Госпо-

дар каже: «Хліб у мене в коморі». Правильно 
говорить фермер? Звичайно, правильно.  
Та повернемося до вищезгаданої ситуації: 
якщо до нас прийде вмираюча з голоду лю-
дина і попросить хліба, невже ми відправи-
мо її до комори, підведемо до купи зерна і 
скажемо: «Їж мій хліб!»?

Згадую дитинство. У той свій перший ві-
зит до села, коли у мене зажили рани в роті, 
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завдані гострими вусиками, я подумав: ну, 
зернятка, все ж я вас спробую! Знову вий-
шов на поле, але тепер, навчений гірким 
досвідом, зірвав колоски, пальцями наколу-
пав цілу жменьку зернят і заходився жува-
ти їх. Уже перше зерно мені не сподобалося: 
якесь позбавлене смаку – хліб смачніший. 
Таким же виявилася і друге, і третє. Через 
бідність я звик цінувати кожен шматочок 
хліба, тому не викинув зерна, бо це все ж 
таки хліб, і вирішив з’їсти все, що лежало 
в моїй долоньці. Жував швидко, кидаючи 
до рота зернину за зерниною. Наостанок 
на закуску залишив найбільше, найгарні-
ше зерно, що було налите соками землі й 
увібрало все сонячне світло, яке падало на 
нього, повністю визріло, схоже на золотий 
самородок. Кинув його до рота, натиснув 
зубами і… половина зуба відвалилася! От, 
халепа – знову невдало поїв хлібчика. 

Але такими ж перед Господом є багато 
хороших віруючих людей. Господь достат-
ньо з ними попрацював, навчив немало 
пізнання Себе і Своєї волі, очистив від ба-
гатьох світських та плотських речей. Вони 
вже досить добре знають Писання і багато 
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що з нього можуть розповісти іншим. Си-
дить таке зернятко в зібранні, на богослу-
жінні, гарне й самодостатнє, і судить усе, 
що бачить та чує: це слово стосується того 
брата, а інше – тієї сестри; а ось проповід-
ник щось не те або не так сказав, непра-
вильно витлумачив місце з Біблії; інший 
служитель неправильно повівся; хтось 
прийшов у дім Божий у невідповідному 
неписаним правилам одязі; а тут пастор 
ухвалив неправильне рішення і так далі. 
Такі зазвичай зовні підкреслено респек-
табельно виглядають як християни. Вони, 
як правило, непохитно впевнені у власній 
правоті з усіх питань догматики, розуміння 
Біблії та практики християнського життя. 
Але при цьому мало корисні в приношенні 
плодів. Вони живуть з Господом, та по суті 
лише для себе. 

І Господь каже їм: «Зернятко Моє! Якщо 
залишишся як є, саме по собі, то так і не при-
несеш очікуваного плоду. А якщо помреш 
для себе, то зможеш принести плід у вічне 
життя. Якщо залишишся окремим зерном, 
то не зробишся хлібом. Дозволь, Я тебе про-
веду шляхом подальшого і більш глибокого 
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смирення, самозречення й умертвіння тепер 
уже зовні благочестивого его – твого "я"». 

У контексті наших міркувань про хліб 
це означає запрошення зернятка до млина.

РОЗБИТТЯ НАШОГО  
ХРИСТИЯНСЬКОГО «Я»
Найбільш ясний приклад дають нам 

найдревніші млини. Як правило, це були два 
великі камені – жорна. Верхній обертався 
на нижньому, між ними засипалося зерно, 
і внаслідок тиску та тертя воно розмелюва-
лося на борошно. 

Від гарного золотавого зерна в цьому 
процесі нічого не залишалося. Чим дрібні-
ший помел, тим менше залишалося сліду 
від колишнього зерна і тим вищим був сорт 
отримуваного борошна. 

Із звичайним зерном усе просто й зро-
зуміло: засипав, перемолов і отримав бажа-
не борошно. Та ми у Господа живі зернятка, 
подібно до порівняння з живим камінням  
у апостола Петра. Ми, образно кажучи,  
з ручками та ніжками, бігаємо по краю 
жорен, котрі страшно скрегочуть, дивимо-
ся, як інших вони нещадно перемелюють, 
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і кричимо Господові: «Лише не до млина, 
лише не це, нехай мине мене ця доля!» Все-
держитель пробує нас умовляти, пояснює, 
підбадьорює, показує, що нічого страшного 
зрештою з нами не станеться. Та ми часто 
не слухаємося Господа, як загіпнотизовані 
дивимося на оберти жорен скорбот і стра-
ждань, і втікаємо з Божого млина, залиша-
ючись такими, якими були до цього. 

Є дві головні причини, чому віруючі 
люди не дають Господу обробити себе у 
Ним приготованому млині. По-перше, тому 
що занадто закохані в себе та свій сфор-
мований християнський образ і не хочуть 
дозволити Господові цей образ зламати й 
перемолоти. Якщо навіть Господь спробує 
це здійснити, то вони щосили чинять опір 
цьому процесу, роблячись твердішими за 
камінь у відповідь на всяку Його працю. 
По-друге, страх перед самим процесом пе-
ремелювання: чи зможу я це витримати, 
що зі мною в результаті вийде, які змі-
ни стануться в моєму житті і до чого це 
зобов’язуватиме, – чи не краще залишитися 
в такому відомому, звичному і вже ком-
фортному на сьогодні для себе стані.
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МЛИНИ БОЖОГО  
ЧОЛОВІКА ДАВИДА
Свого часу Господь перемелював слугу 

Свого Давида. Бог побачив його серце ще  
в ранній молодості і обрав, щоб він був 
наступним царем народу Божого Ізраїлю. 
За велінням Божим пророк Самуїл вилив 
Давидові на голову оливу помазання, і він 
сповнився Святим Духом. Потім Господь дав 
Давидові блискучу перемогу над Ґоліатом. 
Жінки в Ізраїлі співали пісні, що Саул пере-
міг тисячі, а Давид – десятки тисяч. Цар узяв 
його до свого оточення, і Давид розпочав 
успішну кар’єру при дворі, навчаючись пре-
мудрості військового та державного управ-
ління. Усе йшло по висхідній, і, здавалося, 
залишалося лише посісти сам царський 
трон. Та Господь інакше дивився на Дави-
да і говорив: «Ах ти Моє дорогоцінне, але 
ще не розмолоте зернятко. Ти ще в млині  
у Мене не було».

Млином для Давида став цар Саул, який 
раптом зненавидів свого воєначальника і 
забажав його вбити. Давид втік від Саула, ря-
туючи своє життя. Герой, переможець воєн-
них кампаній, чудова людина і прекрасний 
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друг, поет та музикант, сповнений Святим 
Духом, – і ось відкинутий, відсторонений, 
вигнаний, перед небезпекою страти й смер-
ті. Та це було лише початком, загальним 
контекстом для наступних подій. 

Бігає, рятується Давид від Саула, і тут до-
ходить до нього звістка: вороги-филистимля-
ни прийшли в Ізраїль, захопили місто Кеїл, 
грабують, знущаються, беруть у рабство. 
Давиду не просто донесли цю звістку – від 
нього чекали відповідної реакції, допомоги. 
Що ж робити? 

Я впевнений, що у Давида була й така 
думка: «Ось так, цар Саул, ти не захотів, 
щоб я залишався начальником над війсь-
ковими людьми і вів твої війни, – тепер 
сам вирішуй проблеми, іди й воюй за свій 
народ». Та голос Божий говорив у серці Да-
вида: «Ні, не Саул, а ти йди та рятуй меш-
канців Кеїла, адже тобі дана ця благодать 
перемагати ворога. Не зважай, що тебе не 
оцінили, вигнали, хочуть убити; тобі ж це 
зараз не перешкоджає піти й виконати своє 
призначення». 

І Давид наважився. Він запитав Госпо-
да: чи «Йти мені на цю битву, чи даси мені 
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перемогу»? Господь відповів йому стверд-
но. Давид пішов зі своїми людьми, розбив 
ворога, звільнив місто й народ, повернув 
награбоване, та ще і з воєнною здобиччю.  
У нього десь зажевріла думка: може, цар 
Саул оцінить такий героїчний і безкори-
сливий його вчинок та примириться з ним. 

Тут Давидові недоброзичливці – або 
доброзичливці царя – доносять Саулові: 
«З’явився Давид, якого ти шукаєш, і ось що 
він зробив». Саул негайно збирає військо, 
але не для того, щоб допомагати Давидові 
у війні з филистимлянами, а щоб схопити 
та вбити його. 

У свою чергу друзі Давида доносять йому 
про Саулів намір. Давид знову запитує Го-
спода: «Чи прийде Саул?» – «Прийде», – від-
повідає Господь. «А мешканці міста, за яких 
я бився, ризикував своїм життям, чи вида-
дуть мене Саулові?» – «Видадуть», – сказав 
Господь. І знову далі тікає Давид від Саула.

Що таким чином робив Господь з Дави-
дом? Господь навчав його виконувати своє 
призначення не за винагороду, не за посаду 
або звання, не за престол або портфель, не 
за подяку, не перед людьми, – але перед 
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Ним Самим. Як же це сильно перемелювало 
Давида, розтирало на борошно його егоїзм, 
знищувало його цілісне й гарне «я».

Молов Господь Давида, коли до пече-
ри, де він ховався зі своїм загоном, зайшов 
Саул наодинці, по нужді. Усі Давидові друзі 
були впевнені, що цей випадок – дарунок 
від Господа майбутньому цареві, аби він 
розправився зі своїм ворогом, що шукав 
його смерті. Однак Давид переміг себе, не 
послухавшись поради друзів, хоч зовсім не 
був певен у наслідках свого вчинку. Він не 
зачепив Саула в печері, залишивши йому 
життя, а потім ще й вибачився за відрізаний 
шматок одягу. Великодушність Давида у цей 
момент вразила Саула, він визнав Давидову 
перемогу. Але тільки у цей момент. 

Минув час, і Саул знову приходить  
з військом за Давидом, аби схопити та вби-
ти його. Тут Господь дає Давидові ще одну 
можливість розправитися з Саулом, випро-
бовуючи Свого обранця. Усе Саулове війсь-
ко здолав глибокий сон від Господа. Давид  
з помічниками пробрався до самої середи-
ни військового табору, підійшов до Саула, 
узяв його спис, устромлений у нього біля 
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голови… І тут знову друзі говорили Дави-
дові: проколи одним ударом його до землі –  
і раз і назавжди вирішиться твоя проблема. 
Плоть Давидові говорила те ж саме. Але дух 
виявився на висоті, і Давид сказав, що не 
підніме руки на помазанця Божого, і не до-
зволив нікому зі своїх зробити це. 

Думаєте, просто було так вчинити? На-
приклад, у першому випадку, коли вам від-
крита «нагота» вашого ворога, тобто його 
слабкості, можливо навіть і гріх, і ви не 
використовуєте це в боротьбі з ним, щоб 
принизити його, повалити його авторитет, 
збезчестити й остаточно його перемогти.  
А він, зловживаючи вашою добротою та 
мовчанням, знову розпочинає війну з вами. 
Чи в іншому випадку, коли у вас є дуже ва-
гомий аргумент, ви можете сказати одне 
слово – і перемога в тяжбі вам забезпечена. 
Та ви мовчите, бо так хоче Господь, щоб ви 
самі себе не захищали, а віддали це питання  
в руки Божі. Через мовчання ви знову зазнає-
те подальших переслідувань від вашого недо-
брозичливця. Такі випадки сильно ламають 
і розмелюють нашу індивідуальність, наші 
людські плани й перспективи, наш людський 
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авторитет, нашу самовпевненість, людську 
систему цінностей, перетворюючи нас на 
борошно перед Господом. Ми так поводимося 
не через людське безсилля, але маючи духов-
ну силу, бо цього від нас хоче наш Господь. 

Коли Саул виконав роль млинового жор-
на для Давида, Господь тут же прибрав його. 
Причому не руками Давида, а за допомогою 
ворогів, филистимлян. Бо такою брудною 
й небезпечною за своїми наслідками робо-
тою не повинна займатися Божа людина та 
Його слуга. «А в великому домі знаходиться 
посуд не тільки золотий та срібний, але й 
дерев’яний та глиняний, і одні посудини на 
честь, а другі на нечесть. Отож, хто від 
цього очистить себе, буде посуд на честь, 
освячений, потрібний Володареві, приготова-
ний на всяке добре діло» (2 Тимофія 2:20-21). 

ЧАС, ПОТРІБНИЙ ДЛЯ ОБРОБКИ
Часом Божий млин можна пройти дуже 

швидко і навіть майже безболісно. Тут ба-
гато чого залежить від нашої готовності 
смирятися й змінюватися під Божою оброб-
кою. Приклад такої ситуації ми знаходимо 
в житті апостола Петра. 
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Коли Господь возносився на небо, Він 
дав апостолам доручення проповідувати 
Євангелію в Єрусалимі, Юдеї, Самарії і до 
краю землі. У день П’ятидесятниці злинув 
Дух Святий, і почалася в Єрусалимі історія 
Новозавітної Церкви. Чудеса, ознаки, навер-
нення багатьох людей до Христа, організація 
турботи про бідних, навчання та пастирство 
– усе це так захопило й полонило апостолів, 
що про виконання Христового повеління 
йти до краю землі поки ніхто й не думав. 
Інша проблема полягала в тому, що апосто-
ли були зразковими сповідниками Мойсеє-
вого Закону, і як проповідувати Євангелію 
поганам, що зовсім не знали Закону та су-
путніх правил, вони не уявляли. 

Та у Господа настав час, щоб відкрити 
двері до спасіння та в Церкву також і по-
ганам. Він, обравши для цього Петра, від-
правляє до нього посланців з Кесарії, з дому 
благочестивого поганського римського сот-
ника Корнилія. Але перед цим, розуміючи 
внутрішню неготовність апостола просто так 
відразу йти до поган, Господь дає Петрові під 
час молитви видіння: «…захоплення на нього 
найшло, і бачить він небо відкрите, і якуюсь 
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посудину, що сходила, немов простирало ве-
лике, яка, за чотири кінці прив’язана, спуска-
лась додолу. У ній же знаходились чотириногі 
всілякі, і земне гаддя, і небесні пташки. І го-
лос почувся до нього: "Устань, заколи, Петре, 
і їж!" А Петро відказав: "Жадним способом, 
Господи, – бо ніколи не їв я нічого огидного чи 
то нечистого!" І знов голос удруге до нього: 
"Що від Бога очищене, не вважай за огидне 
того!" І це сталося тричі, і посудина знов 
була взята на небо» (Дії 10:9-16).

Це переживання для Петра і стало мли-
ном, в якому перемололося його внутрішнє 
упередження щодо поган. Петро щиро від-
повідав Господові, що досі нічого нечистого 
відповідно до Закону не споживав і воно 
було йому бридке з усякого боку. Однак, 
будучи сповненим Духа Святого і добре 
розрізняючи голос Божий, він ясно почув та 
зрозумів Господні слова, звернені до нього. 
Серце Петра, його розуміння й сформований 
світогляд були розбиті цим видінням, і він 
став готовим до подальшого неочікуваного 
для нього Божого керування. 

Три чоловіка, що прийшли від Кор-
нилія, нагадали Петрові про триразове 
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видіння. Запрошення від поганина відвідати 
його дім було подібне до простирадла з нечи-
стими тваринами. Відповідь для Петра була 
очевидною. І він вирушив за запрошенням.

У домі Корнилія Петро почав свідчити 
про Ісуса Христа. Однак, починаючи свою 
проповідь, він ще не знав, як її закінчува-
тиме, до чого закликати цих поган і що 
рекомендувати їм зробити для прийняття 
спасіння. І тут, зауваживши Петрові трудно-
щі, Господь йому допоміг: поки він говорив, 
Дух Святий злинув на тих, що слухали слово 
благовістя, причому точно так, як на самих 
апостолів на початку. Петро все зрозумів і 
риторично звернувся до супроводжуючих 
його братів з євреїв: «Чи хто може заборо-
нити христитись водою оцим, що одержали 
Духа Святого, як і ми?» (Дії 10:47). 

Відтоді Петро став захисником благо-
вістя поганам без того, аби навертати їх в 
єврейство: обрізувати тощо. Це було дуже 
сильним переломом і кардинальною по-
дальшою зміною понять про побудову сто-
сунків з живим Богом для апостола Пет-
ра та утвореної новозавітної Церкви. Для 
підготовленого, смиренного перед Богом, 
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сповненого Духом Святим, спроможного 
чути голос Божий та слухняного Господо-
ві серця такі надзвичайні зміни відбулися 
дуже швидко й практично безболісно. 

Але не завжди так буває і у такого сер-
ця; бо ми – люди.  

ЩО ОЗНАЧАЄ  
БУТИ ПЕРЕМЕЛЕНИМ,  
СТАТИ БОРОШНОМ
Зазвичай ті, хто перебуває в духовному 

стані неперемеленого зерна, дуже цінують 
усе, що визначає зовнішній прояв їхньої 
віри, твердо переконані в її винятковій 
істинності та стійкі в усіх цих положеннях: 
своєму розумінні Біблії, доктринах своєї де-
номінації, поняттях, принципах, формах бо-
гослужіння та поклоніння і тому подібному. 

Кожен християнин, що природно та 
нормально розвивається духовно, проходить 
такий період у своєму житті. Його обійти або 
перестрибнути не можна. Як зерну немож-
ливо зробитися борошном прямо з колоска. 
Кожна віруюча людина – Господом створе-
на особистість та індивідуальність, подіб-
но до окремого зернятка. Ми всі любимо 
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й бережемо свою неповторну індивідуаль-
ність, прикрашаємо її з усіх сторін. 

Головне, щоб загальний процес духов-
ного розвитку та росту все ж відбувався, 
здійснюючись під керівництвом Духа Свя-
того, Котрий живе в нас і веде нас, як напи-
сано: «Бо всі, хто водиться Духом Божим, 
вони сини Божі…» (Римлян 8:14). 

Важливо, щоб не відбулося гальмування 
в духовному розвитку на цьому етапі, щоб 
цей стан не був визнаний віруючим за саму 
вершину можливого для людини духовного 
положення. 

Часто щирі віруючі люди, що перебува-
ють в стані зерна, займаються «вторинною» 
євангелізацією – перенавертають у свою 
деномінацію тих, хто навернувся до Христа 
в інших конфесіях. Такі «євангелісти» ігнору-
ють той факт, що Дух Святий діє і спасає лю-
дей в інших громадах, відмінних від їхньої 
церкви, та, переймаючись їхнім спасінням, 
намагаються довести «іновірцям» неправоту 
їхнього сповідання й практики християнсь-
кого життя і перетягнути у свою «істинну» 
конфесію. Так чинили навернені до Христа 
з євреїв, які йшли слідами апостола Павла  
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й переконували новонавернених обрізува-
тися та виконувати Закон Мойсеїв, – адже 
він був даний Самим Богом на горі Сінаї! Так 
чинять сьогодні багато віруючих у різних 
церквах. Про таких кажуть: ловлять рибу не 
в річці, а в чужій бочці. Вони зазвичай мало-
ефективні в прямій проповіді Євангелія не-
спасенним, бо істинному євангелістові про-
сто необхідно прийти до стану перемеленого 
борошна, про що писав апостол Павло: «Від 
усіх бувши вільний, я зробився рабом для всіх, 
щоб найбільше придбати. Для юдеїв я був,  
як юдей, щоб юдеїв придбати; для підзакон-
них – був, як підзаконний, хоч сам підзакон-
ним не бувши, щоб придбати підзаконних. 
Для тих, хто без Закону, – я був беззакон-
ний, не бувши беззаконний Богові, а законний 
Христові, щоб придбати беззаконних. Для 
слабих, – як слабий, щоб придбати слабих. 
Для всіх я був усе, щоб спасти бодай деяких. 
А це я роблю для Євангелії, щоб стати її 
спільником» (1 Коринтян 9:19-23). 

Ісус Христос про цей процес говорив 
так: «Поправді, поправді кажу вам: коли 
зерно пшеничне, як у землю впаде, не по-
мре, то одне зостається; як умре ж, плід 
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рясний принесе» (Івана 12:24). Те ж зауважує 
апостол Павло: «…що ти сієш, те не оживе, 
як не вмре» (1 Коринтян 15:36). Розп’яття  
з Христом – це не одноразова дія; це про-
цес усього життя, який має охоплювати все 
нові рівні формування внутрішньої людини  
у міру духовного росту дитини Божої. 

Бог любить зламаносердих та смирен-
них духом. У перспективі, що розглядається 
нами, – розмелених, що пройшли через Його 
млини. 

Господь розуміє нас дуже добре. Ісус був 
у нашому тілі. Христос знає, наскільки не-
просто нам проходити подібні випробуван-
ня. Він не відчуває задоволення, завдаючи 
нам болю. Нерідко Він плаче разом з нами, 
утішає нас Своїм Духом, підбадьорює зна-
ками Своєї уваги, – але все одно проводить 
через необхідний процес, бо інакше хліб  
з нас не вийде. 

Чим дрібніший помел, тим вищого ґа-
тунку хліб виходить.

Бути перетвореним на борошно – це 
не означає відмовитися від усього, чому 
Господь навчив тебе донині. Це означає 
свій особистий духовний досвід перестати 
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вважати єдино правильним. Це означає  
в інших віруючих людях, яких обрав і спас 
та привів до Своєї родини Ісус Христос, не 
схожих на тебе, побачити любов і працю 
Господа, присутність Його Святого Духа. 

Якщо не дозволиш Господеві пропусти-
ти тебе через млин, то не зможеш стати 
Його хлібом, яким Він залюбки і з радістю 
захоче та зможе годувати пропащих людей 
для їхнього спасіння.

Звичайно, у крайньому разі, коли вза-
галі немає ніякої їжі, можна поїсти і про-
сто зерна. І це може врятувати від голодної 
смерті. Так буває у Божій справі на землі: 
Господь змушений користуватися для Своєї 
праці тим, що у Нього є серед Його народу. 
Та Він дуже хотів би мати у Своєму розпо-
рядженні повноцінні хліби! Чи дозволиш 
ти Господеві зробити тебе таким?



ЗАМІСИТИ  
ТІСТО

П евне число дітей Божих дозволило 
Господові привести себе до млина 
й перемолоти на борошно. Проте 

борошно – це ще не хліб. Що далі роблять 
з ним? Замішують на воді або молоці, і ви-
ходить тісто. 

Що таке в духовній перспективі вода 
або молоко? Слово Боже або Святе Письмо. 
«…Немов новонароджені немовлята, жа-
дайте щирого духовного молока, щоб ним 
вирости вам на спасіння…» (1 Петра 2:2). 
«…Христос полюбив Церкву, і віддав за неї 
Себе, щоб її освятити, очистивши водяним 
купелем у слові» (Ефесян 5:25-26).
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Та ось яка особливість: що почуте слово 
може зробити з нами, багато в чому зале-
жить від того, ким є ми перед Господом на 
даний момент часу. Наприклад, на зібранні, 
на богослужінні сидять люди і слухають 
одну й ту саму проповідь, зрошуються од-
нією і тією ж живою водою, споживають 
те ж саме чисте словесне молоко. Та одні 
із слухачів хоч і є Божим хлібом, але за 
своїм духовним станом поки ще колоски,  
у своїй плотській полові, з вусиками гордості,  
що міцно тримаються за свою солому. Якщо 
колоски поливати водою, тісто з них вийде? 
Звичайно, ні! Так і з подібними віруючими 
людьми: вони слухають живе слово – від 
цього зростає їхня внутрішня духовна лю-
дина, але й вусики теж ростуть. Наприклад, 
росте гордість від знання, що множиться, 
зарозумілість та амбіції від отриманих Бо-
жих благословень. 

Інші віруючі схожі на обмолочені зер-
нятка. Якщо купу зерна поливати водою або 
молоком, тісто вийде? Звичайно, ні! Зернята 
обмиються від пилу, зробляться ще гладши-
ми, але тістом не стануть. Бо млин ще не 
пройшли. Так і подібні до цільних зерняток 
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діти Божі: слухають слово, зміцнюються й 
утверджуються в ньому, але їхня особиста 
внутрішня суть поки ще не змінюється. 

І тільки лише ті, хто побував у Божому 
млині та дозволив Господові перемолоти 
себе, слухають те ж слово, ту ж саму пропо-
відь – і воно спричиняє в них зовсім іншу ре-
акцію: вони перетворюються на тісто, при-
датне для подальшого приготування хліба. 

Подібне відбувається і з кожним чита-
чем цієї книги. Когось викладений матеріал 
буде поки ще лише зрощувати й готувати 
до обмолоту. Комусь сприятиме в глибшому 
очищенні та освяченні. Для когось виявить-
ся тим, що приготує його, подібно до тіста, 
для подальшого перебування в печі. 

Є розумові знання, тобто теорія, і є пра-
ктика життя, іншими словами – реальність, 
яку проживаєш. Непогано заздалегідь бути 
підготовленим у теорії. Але це ніколи не 
допоможе перескочити східці етапів, які ми 
повинні пройти.



І ЩЕ ПОТРІБНО  
В ПІЧ

     ЗАВЕРШАЛЬНИЙ ЕТАП  
     ПРИГОТУВАННЯ ХЛІБА

Т істо – це ще не хліб. Сире тісто не-
безпечно споживати для здоров’я і 
навіть життя. Що роблять з тістом, 

аби з нього вийшов хліб? Випікають у печі. 
Боже! Я вже пройшов молотарку, був 

у млині – і ще потрібно в піч?! А Господь 
відповідає: «Хочеш бути Моїм хлібом для 
цього світу – лізь у піч». 

Господь Сам готує печі для нас, прото-
плює їх до певної температури, щоб хліб 
випікся на славу. 
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Пам’ятаю, будучи молодим чоловіком, 
якось потрапив у село напередодні Пасхи. 
Підготовка до свята йшла повним ходом,  
і господиня хати, де ми зупинилися, пекла 
хліби. Вона попросила допомогти їй і ска-
зала мені протопити піч. За її вказівкою я 
взяв великий оберемок дров і весь спалив 
у печі, готуючи її до випічки хліба. Піч зро-
билася дуже гарячою; я ніколи до цього так 
сильно не топив піч. Господиня запитала 
мене, скільки дров я спалив, і попросила 
спалити ще стільки ж. Звичайно, я її по-
слухався і спалив ще цілий оберемок дров. 
Мені здавалося, що тепер піч палахкотіла 
вогнем та жаром зовсім як та, в яку кидали 
Шадраха, Мешаха і Авед-Неґо за наказом 
царя вавилонського. Господиня цього разу 
підійшла до печі, подивилася й сказала: 
«Додай ще пів-оберемка дров». Я був украй 
здивований цим, але виконав дане мені 
завдання. 

Потім вона обережно розсунула жар 
та вугілля і в саму середину поставила сирі 
хліби. Я думав, що вони там вмить згорять! 
Та ні – вони почали підійматися, збільшу-
ючись в розмірах, зарум’янилися, на очах 
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перетворюючись на справжній хліб. І щойно 
вони випеклися, господиня негайно дістала 
їх з печі. 

Який чудовий запах свіжоспеченого 
хліба поширився по всій окрузі! Люди, що 
проходили вулицею, мимоволі обертали-
ся, і кожному у цей момент хотілося узяти  
в одну руку шматок теплого хліба, а в іншу 
– кухоль молока та ситно поїсти. Не хотілося 
ні ковбаси, ні сала, ні борщу, лише цього 
свіжого хліба.  

ПІЧ,  
В ЯКІЙ ВИПІКАВСЯ  
МОЙСЕЙ
Подібне відбувалося з Мойсеєм. Господь 

від початку обрав Мойсея, щоб він став 
Його інструментом для виведення народу 
Божого з Єгипту. Для цього дивовижним 
чином було врятовано життя народжено-
го хлопчика, і його взяли для виховання 
у фараонів палац. «І Мойсей був навчений 
всієї премудрости єгипетської, і був міцний 
у словах та в ділах своїх» (Дії 7:22). Інак-
ше кажучи, він отримав блискучу освіту  
в найрозвиненішій країні світу того часу,  
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у центрі цивілізації. Також він сформував та 
вдосконалив навички політичного, держав-
ного і військового управління й мистецтва. 
До свого сорокаріччя він узяв для себе все, 
що міг запропонувати йому Єгипет. 

Перебуваючи в палаці фараона, Мой-
сей увесь цей час у серці був вірний своєму 
народу і Богові батьків своїх. Він до певного 
часу ретельно приховував свої симпатії та 
настрій. Не раз Мойсей міркував про свою 
дивовижну долю, знову й знову доходячи 
висновку: не просто так з ним сталися такі 
надзвичайні події і зовсім не випадково він 
опинився на цьому місці. Господь Бог точно 
обрав його для того, аби він став проводирем 
у справі визволення ізраїльського народу від 
рабства, і тому таким чудовим чином готує 
його для цієї мети. 

Коли Мойсеєві виповнилося сорок ро-
ків, в його серці дозріла думка, що час діяти 
відповідно до вищого призначення. Споч-
атку він заступився за скривдженого єврея 
й убив кривдника – єгиптянина. Це було  
з його боку знаком своїм братам: ось він я! 
Я – ваш! У вас є освічений, підготовлений, 
сильний та вмілий проводир! «Він же думав, 
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що брати розуміють, що рукою його Бог дає 
їм визволення…» (Дії 7:25).

Потім він побачив євреїв, що сваряться, 
і намагався їх примирити. Однак вони не 
лише не прийняли його допомогу, але й 
донесли про нього фараонові, що він убив 
єгиптянина. Довелося Мойсеєві рятувати 
своє життя втечею. Забіг він далеко, як тіль-
ки міг, у самісіньку глушину, у пустелю,  
де ніхто не надумав би шукати його. 

Чи правильно зрозумів Мойсей, що Го-
сподь його рукою хотів звільнити Ізраїль 
з Єгипту? Правильно. Проте оцінка своєї 
готовності виконати Боже призначення 
була неправильною. Бог дивився на Мой-
сея і бачив його внутрішній стан, який  
в очах Божих був подібний до сирого тіста. 
Через зраду з боку братів-євреїв Він відпра-
вив Мойсея до печі – у пустелю, до мідіян-
ського жерця Їтра. 

І ось блискучого та вельми перспек-
тивного молодого державного діяча пече 
нещадне сонце пустелі. Випікається Мойсей 
у Божій печі. 

Пече сонце ззовні. Та ще більше пече 
Мойсеєві всередині. Чоловіка з такого 
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високого становища в людському суспіль-
стві скинуто до самого низу. Той, хто готу-
вався до керівництва країною, тепер керує 
баранами, вівцями та козами. Кому потрібна 
тут його політична високоосвіченість?! 

Але ще більше пече всередині через те, 
що він заради свого народу пожертвував 
усім в особистому житті: кар’єрою, комфор-
том, привілеями, багатством, славою, вла-
штованим майбутнім. А його єдинокровні 
цього не зрозуміли і не прийняли, донесли 
на нього фараонові. Які нерозумні! Які не-
вдячні! Які підлі! Які егоїсти!

Усе це разом переплавляло й випікало 
Мойсея. У ньому вигоряли всі амбіції, всяка 
думка про себе, всі честолюбні мрії, всяка 
самовпевненість. 

Минуло сорок років – і випікся Мойсей  
у Божій печі. Господь, від погляду Якого нічого 
не приховано, відразу побачив це. І Він яв-
ляється Мойсеєві в пустелі, у полум’ї палаючо-
го тернового куща, та пропонує повернутися 
до Єгипту, щоб вивести ізраїльський народ з 
рабства. Тепер уже Господь посилає Мойсея.

Однак Мойсей, почувши Божі слова, рі-
шуче відкидає цю пропозицію: «Господи, Ти 
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помилився адресою, це не до мене». Господь 
слухає Мойсея, і Йому приємно це чути з 
його вуст. Випікся в печі Мойсей! Сорок ро-
ків тому Мойсей був упевнений, що саме він 
– обраний Господом чоловік для звільнення 
Божого народу. «Я, і ніхто інший». А тепер, 
коли випікся, усвідомлює і каже: «Це не я, 
Господи». Зовсім зникла у Мойсея всяка за-
розумілість, всякі мрії про себе.

Господь говорить Мойсеєві: «Поклади 
руку твою за пазуху і вийми її». Він зробив 
так, і – оце жах! – рука його зробилася про-
каженою. Господь вдруге говорить йому:  
«Не бійся, поклади твою прокажену руку 
знову за пазуху». Мойсей поклав та вийняв 
– і рука його зробилася повністю здоровою. 
Господь підбадьорює його, показує Свою 
силу, могутність та чудеса. «Мойсею, ході-
мо, Я через тебе творитиму чуда в Єгипті!» 
А Мойсей відповідає: «Господи, я нічого  
не можу і не вмію, я тяжкоустий». Господь 
слухає й дивиться на нього, і знову приємно 
Вседержителеві: випікся! Сорок років тому  
був упевнений, що все знає і все може, 
що навчений всієї можливої мудрості  
та навичок. А тепер все навпаки – «нічого 
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не знаю і нічого не можу». Готовий до вжи-
вання! 

Далі Господь не слухав Мойсеєвих за-
перечень. Бог категорично повелів йому 
йти і виконувати своє призначення. Хіба 
даремно Господь стільки з ним працював 
та готував до великого доручення?! 

ГОСПОДЬ САМ І ГОТУЄ УМОВИ,  
І ВИПІКАЄ
У Господа, в Його печі, ніколи не підго-

риш, цього не бійся. Це жінка може забала-
катися по телефону з подружкою і потім, по-
чувши запах смаленого, кинутися на кухню 
виймати з духовки те, що там підгоріло. Го-
сподь не такий – Він не допустить вогневі та 
жарові в підготовленій Ним печі хоч трішки 
нашкодити тобі. Але сирим та недопеченим 
Він також не дозволить тобі вийти звідти. 
Процес має пройти від початку і до кінця, 
згідно з Його задумом та оцінкою.

Зустрічає звичайна людина такого ви-
печеного Господом і приготованого як хліб 
віруючого і спочатку, скептично усміхаю-
чись, говорить різні насмішки. Та почувши 
одну-другу відповідь, змінює тон розмови 
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і починає цілком серйозно запитувати й 
слухати. Бесіда триває і годину, і дві, і потім 
невіруючий цікавиться: «Що ти за така віру-
юча людина? Мені хочеться з тобою розмов-
ляти і тебе слухати. Я знаю інших віруючих 
людей: мій сусід – такий поважний, постійно 
намагається принизити мене й показати, 
що його віра правильна, а моя – ні. З іншим 
працюю разом, а після роботи несемо додому 
все, що лише можна взяти. А ти – якийсь не 
такий: ніби говориш те ж саме, але якось 
по-іншому, і мені хочеться тебе слухати.  
У тебе в церкві всі так проповідують? Я піду 
до твоєї церкви». 

Думаєте, подібне може зробити з хри-
стиянином духовна освіта, або начитаність, 
або інтелект, або багато знань, або таланти? 
Нічого подібного! Це може зробити з хри-
стиянином лише пройдений ним процес 
Господньої обробки – молотарки, млини, 
печі. Усе це готує із зерна хліб, який і зовні, 
і за внутрішнім устроєм не схожий на по-
чаткове зерно. 

Печі для кожного, кого Господь готує  
до служіння, свої, індивідуальні, відпо-
відні до того, що потрібно і чого Бог хоче 
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досягнути в кожній конкретній людині.  
У кожного з нас присутня своя власна сира 
незрілість, яка має зазнати обробки у Божій 
печі. 

Цей же процес можна також порівняти 
з переплавкою золота. Розповідають, що  
в давнину золото очищували від домішок 
у спеціальних печах. Від великої темпера-
тури домішки перегорали й утворювали на 
поверхні розплавленого золота жужелицю. 
ЇЇ акуратно збирали і відкидали вбік. Май-
стер переплавляв золото доти, поки його 
поверхня не робилася чистою, як дзеркало, 
в якому він міг ясно й чітко бачити своє ві-
дображення. Подібну працю звершує з нами 
Христос, щоб в нас відбився Його образ.  



НА ЗАКІНЧЕННЯ 
ПЕРШОЇ ЧАСТИНИ

Дозвольте пораду. Давайте без гордо-
сті й самозвеличення: якщо ти зараз  
у молотарці – то не розповідай усім, 

що Господь випікає тебе в печі.
Я зовсім не проти всякої християнської 

освіти. Я просто не погоджуюся з роллю, 
яку їй відводять, та очікуваннями, які на 
неї покладають. Жодна освіта, нехай най-
блискучіша, не зробить того, що робить 
Господь з людиною, проводячи через ви-
щеописаний процес. 

У Вселенській Церкві скрізь та завжди 
була наявна і відзначається величезна по-
треба в працівниках, які дозволили Госпо-
деві провести себе цим шляхом обробки 
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й переробки та стали повноцінним Його 
хлібом, придатним для духовного насичен-
ня навколишнього світу. Не у бакалаврах, 
магістрах, докторах або професорах маємо 
потребу, а у свіжому хлібцеві! 

Для цього процесу завжди необхідний 
час. І пору усій цій справі знає лише Він 
один. Наш Всевишній Учитель визначить 
міру готовності кожного з нас на кожно-
му етапі нашого життя. Йому кожен здає 
контрольні роботи та іспити. Він перево-
дить нас на наступні курси або ступені 
запланованої Ним підготовки. І тут ніхто  
з нас Йому нічого не підкаже, і не порадить, 
і не допоможе, і не заявить претензії. Ми 
можемо бачити лише результати, які Він 
показує щодо тієї або іншої людини, кла-
дучи на неї печать Свою. 

Єдине, чим ми можемо допомогти Йому 
в цій справі, – своїм цілковитим смирен-
ням, уважним послухом, активною позицією 
співпраці в тій роботі, яку Він проводить 
особисто з нами. Так нехай же Спаситель 
наш і Господь, Собі на радість, таким знайде 
кожного з нас!







ЧАСТИНА ДРУГА

ХРЕЩЕННЯ 
ВОГНЕМ



«ВІН ХРИСТИТИМЕ 
ВАС ВОГНЕМ»

СКОРБОТИ ТА СТРАЖДАННЯ  
НЕМИНУЧІ  

Саме весь цей процес, описаний у пер-
шій частині книги, мав на увазі Іван 
Хреститель, коли він, говорячи про 

Ісуса, засвідчив, що Христос хреститиме 
людей вогнем. «Я хрищу вас водою на пока-
яння, але Той, Хто йде по мені, потужніший 
від мене: я недостойний понести взуття 
Йому! Він христитиме вас Святим Духом 
й вогнем» (Матвія 3:11). . 

Апостол Петро пише віруючим лю-
дям: «Улюблені! Вогненної спокуси, що 
посилається вам для випробування, не 
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цурайтеся, немов пригоди для вас дивної» 
(1 Петра 4:12, пер. О. Гижі). «Не цурайтеся» 
означає не відкидайте, не стороніться, не 
уникайте, не вважайте невідповідною долі 
дитини Божої. Не дивними і не надзвичай-
ними для християнина за днів земного жит-
тя є різного роду переживання та скорботи. 
Саме в них відбувається зміна та преобра-
ження нашого єства, внаслідок чого ми все 
більше й більше уподібнюємося Христові. 

Скорботи й страждання – невід’ємна 
частина людського життя на землі. Це ро-
зуміли древні. У Книзі Йова ми читаємо: 
«…людина народжується на страждання, як 
іскри, щоб угору летіти…» (Йов 5:7). Подібно 
до того як в іскрах, що вилітають з багаття, 
згорає їхня тверда, важка й тяжіюча до землі 
складова і вони, все легшаючи й легшаючи, 
мчать до неба, так і людина в стражданнях, 
що їй випадають, має перегорати в при-
страсті до тимчасового й земного і линути 
серцем та душею в небеса, де наша істинна 
вічна оселя. Повинно бути так.

Христос попереджав і наставляв Своїх 
учнів: «Це Я вам розповів, щоб мали ви мир у 
Мені. Страждання зазнаєте в світі, – але 
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будьте відважні: Я світ переміг!» (Івана 
16:33). «Страждання зазнаєте» – звучить  
в Ісусових устах конкретно, дуже впевнено, 
безапеляційно, без варіантів. 

Того ж навчали й апостоли тих, що на-
вернулися до Христа і віри: «…душі учнів 
зміцняючи, просячи перебувати у вірі, та 
навчаючи, що через великі утиски треба 
нам входити у Боже Царство» (Дії 14:22). 

Апостол Павло писав віруючим у Со-
луні: «…щоб ані один не хитався в цім 
горі. Самі-бо ви знаєте, що на те нас при-
значено. Бо коли ми були в вас, то казали 
вам наперед, що маємо страждати, як 
і сталось, і знаєте ви» (1 Солунян 3:3-4). 
Про те, що дітям Божим у цьому світі при-
родно страждати, знали і апостол Павло,  
і солуняни. Питання полягало не в тому, 
щоб уникнути скорбот, але щоб встояти й 
не захитатися у вірі, переживаючи їх. 

ЩОБ ВИ БУЛИ ДОСКОНАЛІ 
Навіть про життя Христа на землі напи-

сано так: «Він за днів тіла Свого з голосінням 
великим та слізьми приніс був благання й 
молитви до Того, хто від смерти Його міг 
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спасти, – і був вислуханий за побожність 
Свою. І хоч Сином Він був, проте навчився 
послуху з того, що вистраждав був.  
А вдосконалившися, Він для всіх, хто слух-
няний Йому, спричинився для вічного спасін-
ня…» (Євреїв 5:7-9). Тобто Сам Ісус через 
перебування в різного роду стражданнях 
на землі, з одного боку, був випробуваний,  
з іншого боку, набув і закріпив навичку по-
слуху Отцеві Небесному. 

Одна справа бути слухняним тоді, коли 
воля Отця збігається з твоїми бажаннями і 
загалом приємна для тебе. Та зовсім інша 
справа, коли воля Отця завдає болю й стра-
ждання тобі, спричиняє сльози та крик, коли 
не подобається усій твоїй людській природі 
і викликає її опір, – як важливо в таких си-
туаціях бути слухняним до кінця! 

Ісус за днів перебування в людській 
плоті набув цю навичку послуху в скор-
ботах та негодах з першого разу, без по-
вторних уроків і перездач. Нам, звичайним 
людям, майже завжди потрібно пройти ці-
лий процес очищення, аби досягти того ж 
результату – навчитися повного послуху 
Отцеві. 
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Навичка повного послуху в цьому урив-
ку з послання до Євреїв описується як на-
слідок досягнення досконалості – «вдоско-
налившися». Про це ж говорить пастор 
Єрусалимської церкви і брат Господній 
Яків, коли пише: «Майте, брати мої, повну 
радість, коли впадаєте в усілякі випробову-
вання, знаючи, що досвідчення вашої віри дає 
терпеливість. А терпеливість нехай має 
чин досконалий, щоб ви досконалі та без-
доганні були, і недостачі ні в чому не мали» 
(Якова 1:2-4). 

 Саме таку високу мету переслідує Го-
сподь, проводячи нас через випробування: 
«щоб ви досконалі та бездоганні були, і не-
достачі ні в чому не мали»! Якщо ми зми-
римося і підкоримося, якщо пізнаватимемо 
Його волю в усіх наших переживаннях та 
стражданнях, якщо почнемо співпрацюва-
ти з Господом у роботі над нами, – то Він 
приведе нас до духовних висот уподібнення 
Ісусові Христу вже за днів земного життя. 
Самі собою, при всьому нашому бажанні, 
ми не досягнемо такого рівня. Ніколи не до-
поможуть тільки теоретичні знання, якими 
б добрими та правильними вони не були. 
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Лише Він, Котрий хрестить нас вогнем, може 
кожного зі Своїх послідовників привести до 
такого стану перед Богом. Однак кожному  
з нас доведеться пройти свій індивідуаль-
ний шлях очищення й преображення – через 
молотарки, млини та печі. 

З перспективи вічного життя пройти 
таким шляхом і досягти цих цілей – чудово 
і прекрасно, незважаючи на всі супутні пе-
реживання. Бо все, що відбувається з нами,  
і важливе з перспективи вічного життя, піде 
з нами у вічність як частина нашого осо-
бистого вічного набутку. Тому Яків пише: 
«Майте, брати мої, повну радість, коли 
впадаєте в усілякі випробовування…» (Якова 
1:2). Апостол Петро стверджує те ж саме: 
«Тіштеся з того, засмучені трохи тепер, 
якщо треба, всілякими випробовуваннями, 
щоб досвідчення вашої віри було дорогоцін-
ніше за золото, яке гине, хоч і огнем ви-
пробовується, на похвалу, і честь, і славу 
при з’явленні Ісуса Христа»; «Улюблені, 
не дивуйтесь огневі, що вам посилається на 
випробовування, немов би чужому випадку 
для вас. Але через те, що берете ви участь 
у Христових стражданнях, то тіштеся, 
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щоб і в з’явленні слави Його раділи ви  
й звеселялись» (1 Петра 1:6-7; 4:12-13).

Важливе й цінне не те, як виглядає в 
наших власних очах або очах навколишніх 
людей наша віра та практика християнсько-
го життя. Цілком може бути, що наше сліду-
вання за Господом видається нам саме та-
ким, якого Він від нас бажає. Та що станеться  
з тим зовні дорогоцінним сповіданням, коли 
його буде пропущено крізь горно різних 
випробувань? Чи не вийде так, що багато 
з того, що мало вигляд золота, раптом зго-
рить і перетвориться на жужелицю? Істинна 
віра у випробуваннях тільки очищається 
й підвищує свою якість, подібно до золота, 
набуваючи все вищої проби. 

Наприклад, Господь випробує нашу віру 
щодо наявності в ній любові, оскільки віра 
має діяти любов’ю (Галатів 5:6). Апостол Пав-
ло писав: «Коли я говорю мовами людськими 
й ангольськими, та любови не маю, – то 
став я як мідь та дзвінка або бубон гудя-
чий! І коли маю дара пророкувати, і знаю всі 
таємниці й усе знання, і коли маю всю віру, 
щоб навіть гори переставляти, та любови 
не маю, – то я ніщо! І коли я роздам усі 
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маєтки свої, і коли я віддам своє тіло на спа-
лення, та любови не маю, – то пожитку 
не матиму жадного!» (1 Коринтян 13:1-3). 
Випробування наявності любові – лише одне 
з випробувань нашої внутрішньої людини 
перед Богом. 

Чи любимо ми тих, кому проповідуємо 
Євангелію? Чи любимо ми тих, хто розуміє 
Біблію в якихось питаннях інакше, ніж ми? 
Чи любимо ми тих, чия практика християн-
ського життя та форма богослужінь відріз-
няється від звичної для нас? Чи любимо ми 
ворогів наших? Чи любимо ми тих, що роб-
лять нам зло? Чи любимо ми своїх кривдни-
ків? Чи любимо ми тих, що женуть нас  
і витісняють нас з місця, де ми перебували? 
Чи любимо ми тих, що знущаються з нас  
і розпинають нас? Чи любимо ми??? 

Відповіді на ці питання ніколи не до-
відаєшся раніше, ніж пройдеш через відпо-
відні ситуації, що завдають нам страждань 
та скорбот.

Дяка Господу, що подібні моменти  
в житті є для нас не лише перевіркою, що 
визначає рівень досягнутої нами зрілості, 
але для тих, хто жадає та прагне уподібнення 
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Ісусові, вони також є школою або майстер-
нею, де відбувається преображення нашого 
людського єства щодо випробовуваної якості 
аж до повного уподібнення Спасителеві. 

Якщо виконуємо заповідь про любов – 
то любимо Господа Бога всім серцем, душею, 
силою і розумом своїм та ближніх своїх, 
як самих себе (Луки 10:27). Якщо навчені 
любові – то приймаємо слабого у вірі без 
суперечок про його погляди (Римлян 14:1). 
Якщо сповнені любов’ю Ісуса – то любимо 
ворогів наших, благословляємо тих, хто нас 
проклинає, робимо добро тим, хто ненави-
дить нас, і молимося за тих, хто переслідує 
нас (Матвія 5:44). Якщо любимо всіх дітей 
Божих – то не принижуємо і не обмежуємо 
тих, хто не йде разом з нами одним і тим 
самим шляхом (Марка 9:39-40). Якщо досягли 
вершин у любові – то, подібно до Христа, 
прощаємо і благословляємо тих, що розпи-
нають нас (Луки 23:34). І так далі. 

Якщо ж любимо тих, хто любить нас, 
хто розуміє так само, як розуміємо ми, до-
тримується такої ж практики, як наша, 
виглядає схоже на нас, – то любов наша 
подібна любові поган, митарів та грішників, 
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і нічого особливого й надприродного Бо-
жого в ній немає. «Коли-бо ви любите тих, 
хто вас любить, то яку нагороду ви маєте? 
Хіба не те саме й митники роблять? І коли 
ви вітаєте тільки братів своїх, то що ж 
особливого робите? Чи й погани не чинять 
отак?» (Матвія 5:46-47). 

Наскільки ми пізнали любов Божу  
і сповнилися нею, буде видно лише у від-
повідних вогняних випробуваннях, які  
в перший момент викликатимуть звичайну 
реакцію опору й відкидання з боку нашої 
людської плоті і де повинна буде прояви-
тися, – якщо вона є – наша реальна духовна 
зрілість, тобто здатність прийняти рішення 
і вчинити по духу, а не по плоті. 

ДВА ТИПИ СТРАЖДАНЬ
Якщо розглянути всю сукупність скор-

бот і страждань, що трапляються в нашому 
житті, то можна їх поділити на два типи 
залежно від джерела походження.

Перший тип – страждання та скорбо-
ти, які Сам Господь безпосередньо посилає  
в наше життя. Назвемо це вираження волі 
Бога Вседержителя Його ПРЯМОЮ волею. 
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Другий тип – страждання й скорботи, 
які ми самі накликаємо на себе, приймаючи 
рішення й роблячи вибір всупереч законам, 
заповідям, наказам та волі Господа, Творця і 
Вседержителя всього сущого. Назвемо волю 
Бога в цьому випадку ДОПУСКАЮЧОЮ. 

СТРАЖДАННЯ  
ЗА ПРЯМОЮ ВОЛЕЮ ГОСПОДА
Отже, є страждання, скорботи, пере-

живання, проблеми, втрати та інше тому 
подібне, що приходить в наше життя за 
прямою волею Господа відповідно до Його 
задуму для нас. 

Чим більше віруюча людина смиренна 
й слухняна Господеві, тим більше в її житті 
скорбот та переживань, що посилаються 
безпосередньо Господом з перспективи Його 
турботи про наше вічне життя, спрямовані 
на освячення, вдосконалення й зрощування 
нашого внутрішньої людини, ведуть нас до 
нових висот пізнання Бога і несуть в собі 
вічні благословення для нас. 

У таких ситуаціях стовідсотково вико-
нуються слова дорогоцінних обітниць: «Бо Я 
знаю ті думки, які думаю про вас, – говорить 
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Господь, – думки спокою, а не на зло, щоб 
дати вам будучність та надію» (Єремії 
29:11); «І знаємо, що тим, хто любить Бога, 
хто покликаний Його постановою, усе до-
помагає на добре» (Римлян 8:28). А тому: 
«Не бійся того, що маєш страждати!» 
(Об’явлення 2:10). Тому що: «…Я перебува-
тиму з вами повсякденно аж до кінця віку!» 
(Матвія 28:20). 

СТРАЖДАННЯ  
ЗА ДОПУСКАЮЧОЮ  
ВОЛЕЮ ГОСПОДА
Багато страждань і скорбот у людсько-

му житті на землі є наслідком непослуху 
волі Божій, непокірності Господу, гордості, 
свавілля, амбіцій, влади пожадань та різ-
них тому подібних причин. У цих випадках 
Господь в жодному разі не є ініціатором 
посилання страждань у наше життя – ми 
самі накликаємо їх на себе, діючи за своїми 
поняттями, правилами, бажаннями та по-
жадливостями, керуючись власною гордістю 
в різних її проявах. 

У жодному разі Господь не винен, коли 
хтось унаслідок поневолення пияцтвом 
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втратив сім’ю, залишився без роботи та за-
собів для існування й отримав цироз печінки. 
Також не було призначено з неба Божим 
планом, щоб молодий чоловік почав вжи-
вати наркотики, покинув навчання, дегра-
дував і помер від передозування, не досяг-
нувши тридцятирічного віку. Це лише два 
яскраві показові випадки із загальної кар-
тини людського життя. Подібних прикладів  
за своєю суттю – великих та маленьких, серй-
озних та малопомітних – просто не полічити. 
«Хай карає тебе твоє зло, і відступства 
твої хай картають тебе, і пізнай та побач, 
що лихе та гірке це, що кинув ти Господа, 
Бога свого, і страху Мого над тобою нема, 
говорить Господь, Бог Саваот»; «Тому слухай-
те, люди, і пізнай, ти громадо, що станеться 
з ними. Послухай, ти земле: Ось Я веду на 
народ цей лихе, плід їхніх думок, бо до слів 
Моїх не прислухались вони, а Законом Моїм 
погордили!» (Єремії 2:19; 6:18-19). «Недоля та 
утиск на всяку душу людини, хто чинить 
зле, юдея [християнина] ж перше та геллена 
[невіруючого]…» (Римлян 2:9). 

Щоб зрозуміти природу походження  
цього типу страждань, звернемося до 
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аналогій матеріального світу. Творець вста-
новив різні фізичні закони, які у свою чергу 
визначають сутність створеного Ним світу 
та процесів, що в ньому відбуваються. Не 
знати і не враховувати їх для людини, що 
має свободу в здійсненні вчинків, небезпеч-
но: проблемами і навіть смертю. Господь не 
стоїть як сторож, аби наглядати за кожним 
порушенням Його законів і відразу карати за 
це. Саме порушення спричинює покарання 
тому, хто порушив закон. 

Наприклад, є закони електрики. Якщо 
людина візьме в руку дріт під високою на-
пругою, то не Господь карає її ударом, трав-
мою або смертю за дотик до джерела струму. 
Людина сама покарала себе, не врахувавши 
дію закону, встановленого Творцем світу, 
в якому ми живемо. Закони Господа Бога 
мають самі в собі потенціал покарання тих, 
хто порушує їх.

У одних випадках відплата відбуваєть-
ся майже негайно, в інших – може відкла-
датися на якийсь час, навіть на роки та 
десятиліття. Трапляється, що покарання 
передається нащадкам як негативна спад-
ковість. 
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Тому Христос сказав: «Хто цураєть-
ся Мене, і Моїх слів не приймає, той має 
для себе суддю: те слово, що Я говорив, 
– останнього дня воно буде судити його!» 
(Івана 12:48). Слово, яким усе створено, весь 
матеріальний і духовний світ, видимий і 
невидимий, в усіх аспектах свого буття. Сло-
во, яким створено всю сутність і всі форми 
буття: матерію, енергії, поля, закони всякого 
роду тощо. Слово, яким усе стоїть, тримаєть-
ся та існує в нинішньому стані. «Словом Го-
споднім учинене небо, а подихом уст Його 
все його військо»; «…сказав Він – і сталось, 
наказав – і з’явилось» (Псалом 32:6, 9). «Бо то 
Ним створено все на небі й на землі, видиме 
й невидиме, чи то престоли, чи то господ-
ства, чи то влади, чи то начальства, – усе 
через Нього й для Нього створено! А Він є пер-
ший від усього, і все Ним стоїть» (Колосян 
1:16-17). «…На початку словом Божим не-
беса і земля вчинені з води і водою; а тому 
тодішній світ згинув, затоплений водою.  
А нинішні небеса і земля утримуються 
тим самим словом, зберігаються…» (2 Пет-
ра 3:5-7, пер. О. Гижі). У словах, виголошених 
будь-коли Ним, Творцем, Законодавцем та 
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Володарем усього сущого, видимого і неви-
димого, закладено потенціал суду над усіма, 
хто їх порушує, на них не зважає, нехтує 
ними, опирається їм або відкидає їх: Його 
Слово судитиме таких – певною мірою вже 
зараз, під час земного життя, і в усій повноті 
– на завершенні історії нашого світу. 

НЕМАЄ СКОРБОТИ ЗА ВОЛЕЮ 
САТАНИ ТА ЗЛИХ ЛЮДЕЙ!
Тут буде доречно зробити дуже важли-

ве зауваження: від сатани, за його волею,  
у наше життя страждання та випробуван-
ня не можуть прийти!!! Сатана діє лише 
в межах визначаючої та допускаючої волі 
Господа, точно відповідно до отриманого 
від Нього дозволу, починаючи від щонай-
менших дій до наймасштабніших. Ясний 
приклад та опис цього принципу дано нам 
в історії праведного Йова в 1-му та 2-му ро-
зділах однойменної книги. 

А це означає, що в подібних ситуаціях 
нам не можна нарікати, обурюватися, до-
пускати думку, що диявол ніби взяв під 
свій контроль наше життя або якусь його 
частину. Такого не може бути в принципі.  
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І обурення в подібних ситуаціях є обуренням 
проти Господа Бога, Який дозволив сатані 
діяти таким чином. Розуміємо ми це чи не 
розуміємо, але нашу поведінку Господь оці-
нює саме так.

Пол Біллхаймер пише: «Цей світ не пере-
буває у владі випадку – нічого не відбувається 
випадково. Цей світ не диявольський. Увесь 
Всесвіт перебуває у владі Всемогутнього 
Отця. Наш ворог – істота створенна і 
контролюється Богом. Рука Божа активно 
діє в усіх справах землі. "Отець Мій працює 
аж досі, – працюю і Я"» (Пол Биллхаймер, «Не 
расточай свои печали»).

Інший автор, Артур Пінк розвиває цю 
думку: «Як часто святі Божі вбачають лише 
сатану джерелом їхніх тривог. Вони сприй-
мають великого ворога як винуватця їхніх 
страждань. Та немає розради для серця в та-
кому погляді. Ми не заперечуємо, що диявол 
наводить багато що з того, що виснажує нас. 
Проте над сатаною – Всемогутній Господь! 
Диявол не може й волосини на нашій голові 
зачепити без Божого дозволу, і якщо йому 
дозволяється тривожити й замучувати нас, 
це означає, що Бог просто користується 



115«ВІН ХРИСТИТИМЕ ВАС ВОГНЕМ»

ним, аби "випробувати" нас. Тож навчімо-
ся дивитися далі за всі вторинні причини 
й знаряддя та звернемося до Того, Хто 
все чинить за радою волі Своєї (Еф. 1:11)»; 
«Покарання для виховання застосовується 
заради нашого добра, щоб сприяти нашому 
істинному благу. Дивися далі різок на все-
мудру руку, що тримає їх!» (Артур Пинк, 
«Утешение для христиан»).  

Бачити Господа і в таких ситуаціях, ро-
зуміти Його справи, коритися Його замислові 
для нашого життя й дозволяти Йому досягати 
запланованих для нас цілей – означає зроста-
ти в Богопізнанні. Людина може мати віру  
в Бога, може мати віру в Спасителя Ісуса, 
може прийняти спасіння та народитися зго-
ри, але при цьому не мати Богопізнання, бо 
це – не одне й те саме. Легке, поверхневе, фор-
мальне, непослідовне християнство, багато 
в чому схоже на світ й орієнтоване на нього, 
часто діюче за його правилами, пояснюється 
саме відсутністю Богопізнання. (Тут хочу за-
уважити: не плутайте пізнання церковних 
правил і традицій з Богопізнанням!)

Свого часу Господь через проро-
ків докоряв ізраїльському народові за 
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відступництво, ідолопоклонство та гріхи,  
і однією з головних причин плачевного ста-
ну євреїв названо відсутність Богопізнання. 
«Послухайте слова Господнього, Ізраїлеві 
сини, бо Господь має прю із мешканцями 
земними, бо нема на землі ані правди,  
ні милости, ані Богопізнання. Клянуть та 
неправду говорять, і вбивають та крадуть,  
і чинять перелюб, поставали насильниками, 
а кров доторкається крови. Тому-то в жа-
лобу земля упаде, і стане нещасним усякий 
мешканець на ній з польовою звіриною й  
з птаством небесним, і також морські риби 
погинуть. Та тільки ніхто хай не сварить-
ся, і хай не плямує ніхто! А народ Мій – як 
суперечник з священиком»; «Бо ваша любов, 
немов хмара поранку, і мов та роса, що зни-
кає уранці, – тому Я тесав їх пророками, 
позабивав їх прореченням уст Своїх, і суд 
Мій, як світло те, вийде. Бо Я милости хочу, 
а не жертви, і Богопізнання – більше від 
цілопалень» (Осії 4:1-4; 6:4-6).

Також зауважимо: не можуть страждан-
ня в наше життя прийти тільки з волі злих 
людей або ж вороже налаштованих до нас 
в якій-небудь ситуації! Господь Бог і цю 
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сторону людського буття повністю контр-
олює. А тому всяке страждання, завдане  
в нашому житті злими людьми, допущене 
Ним. Як висновок: і в такому разі обурення 
проти допущеного Господом і незгода з цим 
є фактично обуренням проти Того, Хто до-
пустив подібне в наше життя. 

Несмирення, незгода, непокора, нарікан-
ня, незадоволення в подібних ситуаціях є 
одним із дуже тяжких гріхів перед Богом. 

Наприклад, я зустрічав віруючих людей, 
які робились одержимими нечистим духом, 
коли не захотіли змиритися з крахом своїх 
бажань та планів, до чого були безпосеред-
ньо причетні їхні ближні. Ці віруючі були 
впевнені, що мають повне право обурю-
ватися й ображатися на винувату, за їхні-
ми поняттями, людину, але не розгледіли 
Господа, що стоїть за цим. І тому Господь 
віддав їх певною мірою сатані на муки, щоб,  
як писав апостол, «дух спасся Господнього 
дня» (1 Коринтян 5:5). На жаль, подібних 
за своєю суттю прикладів у різних сферах 
людського життя безліч. 

Диявол завжди хоче «красти й убивати 
та нищити» (Івана 10:10). Заодно з ним і всі 
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його слуги. Подібно до них сповнені всяких 
злих бажань недобрі та грішні люди, що 
перебувають у його владі. У них завжди є 
бажання та намір щодо вчинення всякого 
роду зла. Однак, дяка Господові, усі вони пе-
ребувають під Його строгим та невсипущим 
контролем. Жодного міліметра, жодного гра-
ма, жодної секунди вони не можуть зробити 
більше, ніж це буде їм дозволено Всевиш-
нім Владикою! Щоб вірно орієнтуватися 
й оцінювати те, що відбувається в житті,  
і правильно реагувати, не можна ніколи 
про це забувати: Господь Бог контролює аб-
солютно все! 

Довіритися Господеві в таких ситуаціях 
буває дуже непросто, це потребує високого 
рівня духовної зрілості. Плоть наша так і 
намагається перехопити ініціативу й почати 
самостійно вирішувати проблему зла. Якщо 
так поведемося, то це означатиме одне:  
ми не пройшли випробування, а тому дове-
деться зробити ще одне коло навкруг гори, 
де нами не був складений іспит. Колись 
же треба навчитися довіряти Господові і  
в цьому питанні до кінця. Чи будемо ходити 
навколо однієї і тієї ж гори до смерті?
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УСЕ – ВІД ГОСПОДА  
І ПІД ЙОГО КОНТРОЛЕМ
Отже, є пряма воля Божа щодо стра-

ждань та скорбот, які приходять у наше 
життя, і є допускаюча. 

Але так чи інакше – усе відбувається  
в нашому житті під Його контролем, з тієї 
або іншої Його волі. 

«Хто то скаже – і станеться це, як Го-
сподь того не наказав? Хіба не виходить усе 
з уст Всевишнього, – зле та добре? Чого ж 
нарікає людина жива? Нехай скаржиться 
кожен на гріх свій. Пошукаймо доріг своїх та 
дослідімо, і вернімось до Господа! підіймімо 
своє серце та руки до Бога на небі!» (Плач 
Єремії 3:37-41).

Тому у будь-яких стражданнях, скор-
ботах, втратах, прикрощах, незручностях 
і всякому тому подібному переживанні – 
НІКОЛИ НІКОГО НЕ ВИНИ!!!

Раз у Господа на повному контролі 
всі проблеми й скорботи, які трапляються  
з нами, тоді ми, віруючі, можемо не боятися 
нічого, що страхає і жахає звичайну людину. 
У Господа все на контролі! «Не бійся того, 
що маєш страждати!» (Об’явлення 2:10).  
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«І не лякайтеся тих, хто тіло вбиває,  
а душі вбити не може; але бійтеся більше 
того, хто може й душу, і тіло вам занапас-
тити в геєнні. Чи не два горобці продаються 
за гріш? А на землю із них ні один не впаде 
без волі Отця вашого. А вам і волосся все на 
голові пораховано. Отож, не лякайтесь, – 
бо вартніші ви за багатьох горобців» (Мат-
вія 10:28-31). Триста шістдесят п’ять разів  
у Біблії записано в тій або іншій формі звер-
нення до нас: не бійтеся, – по одному разу 
на кожен день року! 

Господь контролює не лише вид випро-
бування, що приходить до нас, але й його 
міру. «Досягла вас спроба не інша, тільки 
людська; але вірний Бог, Який не попу-
стить, щоб ви випробовувалися більше, 
ніж можете, але при спробі й полегшення 
дасть, щоб знести могли ви її» (1 Коринтян 
10:13). Тому ще раз: не бійтеся! 

Лаура А. Бартер Сноу чудово висловила 
думку про повний Божий контроль у нашо-
му житті в статті «Це від Мене».

«Дитино Моя, послухай Мене. Прихили 
вухо своє, щоб Я міг прошепотіти тобі ці 
слова, бо вони можуть визолотити славою 
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будь-яку грозову хмару, що підіймається на 
небосхилі твого життя, і виправити нерівну 
дорогу, якою тобі належить пройти. Цих 
слів небагато, усього лише три. Дозволь же 
їм досягти найсокровенніших глибин тво-
го серця, хай будуть вони тобі як подуш-
ка, на яку ти завжди зможеш прихилити 
втомлену турботами голову. Ось ці слова:  
"Це від Мене".

Чи думав ти коли-небудь, що все, що 
торкається тебе, торкається і Мене та-
кож? Адже "хто вас доторкується, той 
доторкується до зірця Його [Господнього] 
ока" (Зах. 2:12). "Ти став дорогий в Моїх очах, 
шанований став" (Іс. 43:4). Тому Я маю осо-
бливу приємність, навчаючи тебе.

Коли на тебе налягатимуть спокуси і 
ворог нарине на тебе як повінь, Я відкриваю 
тобі, що й це від Мене, що слабкість твоя 
потребує допомоги Моєї могутності і що 
в безпеці ти перебуваєш лише тоді, коли 
дозволяєш Мені боротися за тебе.

Ти у важких обставинах, оточений 
людьми, які не розуміють тебе, які ні  
в чому не рахуються з тобою й тіснять 
тебе? Знай, від Мене це. Я Бог обставин.  
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У якому б становищі ти не перебував, це ста-
новище твоє не випадкове, бо його призначив 
тобі Я – Бог ТВІЙ.

Чи не просив ти, аби Я зробив тебе сми-
ренним? От Я і помістив тебе до тієї школи, 
де навчають смирення. Твоє середовище і 
люди, від яких ти залежиш, є не більш ніж 
виконавці Моєї волі.

Ти опинився в матеріальній скруті? Тобі 
важко звести кінці з кінцями? Від Мене це, 
бо Я – твій скарбник, і хотів би, аби ти брав 
і залежав від Мене. Мої припаси невичерп-
ні (Фил. 4:19). Випробуй Мої обітниці. Хай  
не стосуються тебе слова: "Та все-таки ви 
не віруєте в Господа, вашого Бога" (5 М. 1:32).

Непроникною темрявою огорнула тебе 
ніч скорбот? І це від Мене. Я – "страдник, 
знайомий з хворобами". Я дозволив земним 
розрадникам розчарувати тебе, щоб ти, 
звернувшись до Мене, отримав вічну потіху 
(2 Сол. 2:16-17). Ти пристрасно бажав звер-
шити для Мене велику справу, та замість 
цього, зломлений хворобою, поклався на 
ліжко? Знай, що й це від Мене. Мені не вда-
валося привернути до Себе твою увагу тоді, 
коли ти з головою поринув у повсякденні 
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клопоти, а Я хотів викласти тобі деякі  
з Моїх найсокровенніших уроків. "Ті, хто лише 
стоїть та чекає, – теж служать". Деякі  
з Моїх найбільших подвижників не допущені 
до активного служіння, бо Я хочу навчити 
їх поводженню з молитовною зброєю.

Сьогодні я передаю до рук твоїх цю 
посудину зі священною оливою. Щедро ко-
ристуйся нею, сину Мій. Кожну обставину,  
що виникає перед тобою, кожне слово, що за-
вдає болю тобі, кожну перешкоду, що уриває 
твій терпець, кожну твою слабкість рясно 
змащуй цією оливою. Жало зникне, коли ти 
навчишся бачити Мене в усьому».



ОСНОВНІ ЦІЛІ 
СТРАЖДАНЬ ТА 

СКОРБОТ 

Р озглянемо з іншого боку всю сукуп-
ність різних страждань та скорбот, 
які Господь Бог посилає або допускає 

в нашому житті, – щодо цілей, які Він дося-
гає в нас. 

Зазвичай люди впродовж земного 
життя прагнуть максимально можливого 
комфорту для себе. Для плотської людини, 
що живе тимчасовими земними цілями та 
цінностями, з цим безпосередньо пов’язане 
відчуття щастя. Тому скорботи й страждання 
та інші подібні переживання сприймаються 
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негативно, відкидаються на всіх рівнях,  
їх уникають як тільки можуть. Так живе 
звичайна людина. 

Однак за Божим задумом покарання є 
невід’ємною складовою виховання та форму-
вання кожної людини на землі. Цей процес 
виховання та формування має в перспективі 
як дні земного перебування людини, так і 
набагато більше й важливіше – подальше 
ВІЧНЕ життя, що очікує кожного з нас. 

У цьому контексті значення слова «по-
карання» більше стосується сфери дисциплі-
нування, виховання, формування.

Необхідність цього процесу зумовлена 
гріховною природою людської особистості, 
повстанням людей проти Вищої Влади, що 
почалося ще за сивої давнини, на самому по-
чатку історії людства. Воно не припиняється 
досі, виражається в постійно присутньому  
у людини бажанні на різних рівнях і в різних 
сферах бути господарем усього свого життя, 
невизнанні абсолютного й незаперечного па-
нування Бога Творця, Вседержителя та Судді. 

Звичайно, є такі випадки волевиявлен-
ня Господа Саваофа, коли Він карає грішних 
та злих людей, що відступили від Нього,  
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у повному негативному розумінні цього сло-
ва вже під час цього життя. Тоді покарання 
набуває функції помсти, відплати. Часто 
така дія безпосередньо пов’язана з відкидан-
ням їх з боку Господа і закінчується смертю. 

Здебільшого ж скорботи та страждан-
ня, яких зазнають люди, пов’язані з вихов-
ним процесом, котрий проводить Небесний  
Отець, що створив нас на Свій образ та по-
добу.

ІСУС ПОНІС НА СОБІ  
НАШУ КАРУ
Ще одна дуже важлива причина, чому 

ми, особливо віруючі в Ісуса Христа і спа-
сенні Ним люди, не повинні оцінювати свої 
страждання як відплату або кару. 

Бо покарання за наші гріхи Ісус узяв 
на Себе, подібно до пасхального агнця, і по-
вністю випив цю чашу під час Своїх хресних 
страждань і смерті. За наші гріхи заплачено! 
Він узяв наш вирок на Себе. Навіть земна 
світська юриспруденція стверджує, що за 
один і той самий злочин не може бути по-
карання двічі. Перед Праведним Всевишнім 
Суддею це питання розглядається саме так. 
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Ісус поніс наше покарання на Собі. Подяка 
і слава люблячому, милосердному, мило-
стивому й доброму Спасителеві! «Направду 
ж Він немочі наші узяв і наші болі поніс, 
а ми уважали Його за пораненого, ніби Бог 
Його вдарив поразами й мучив… А Він був ра-
нений за наші гріхи, за наші провини Він 
мучений був, – кара на Ньому була за наш 
мир, Його ж ранами нас уздоровлено! Усі ми 
блудили, немов ті овечки, розпорошились 
кожен на власну дорогу, – і на Нього Господь 
поклав гріх усіх нас!» (Ісаї 53:4-6). Тому: 
«…кров Ісуса Христа, Його Сина, очищує 
нас від усякого гріха» (1 Івана 1:7). Якщо є 
заміщення, спокутування й прощення, то 
про яке покарання – в значенні відплати чи 
помсти – може йти мова?! 

Але хтось скаже: «Яка мені різниця, чи 
завдане мені страждання – це відплата чи 
дисциплінування. Мені однаково некомфорт-
но й боляче в одному та іншому випадку». 

Це погляд людини, яка повністю зану-
рена в тимчасове земне і не замислюєть-
ся про подальше вічне життя. Зрозуміло, 
коли так думають не віруючі в Бога люди. 
Сумно, коли з цим погоджуються спасенні 
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та всиновлені Ним. Таких апостол називав 
плотськими християнами. 

Якщо людина займає таку позицію, не 
розрізняючи дій Божих і не замислюючись 
про те, що чинить Господь, тоді праця Хри-
стова в її житті буде даремною й безрезуль-
татною. Вона приречена на безплідні блу-
кання в днях свого земного життя, і яка тоді 
різниця – ці позбавлені всякого вічного сенсу 
мандри здійснюються пішки або ж на пре-
стижному автомобілі, у наметі або палаці?!

У цьому контексті правильно дивитися 
на покарання, яке дається не ЗА щось, а ДЛЯ 
чогось; не як покарання-відплата, а як пока-
рання-виховання. Так, Небесний Отець може 
реагувати на наші проступки покаранням; 
поверхнево воно може виглядати як відпла-
та, але по суті своїй має виховний характер. 

Розглянемо дев’ять основних цілей, 
яких досягає Господь, посилаючи нам 
скорботи та страждання. Аби легше було 
запам’ятати, поділимо їх умовно на три ча-
стини: страждання для нашого духовного 
оздоровлення – п’ять цілей; страждання для 
вічного благословення – три цілі; і страждан-
ня як відплата.
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ЩОБ ПРИВЕСТИ НАС ДО СЕБЕ
Однією з найяскравіших ілюстрацій, 

як Господь через скорботи й страждання 
досягає здійснення цієї мети, – це розказана 
Христом притча про блудного сина (Луки 
15:11-24). У цій історії ми бачимо проблеми 
та скорботи, допущені в житті молодого чо-
ловіка, щоб повернути його до батьківського 
дому. Це подіяло! 

У батька було два сини. Старший був 
слухняним та старанним, живучи у бать-
ківському домі. Молодший же потрапив під 
поганий вплив і пішов з дому, забравши за-
вчасно спадщину, яку готував йому батько. 
Молодий чоловік хотів повної свободи для 
задоволення усіх своїх бажань та пожадли-
востей. 

Поки вистачало батьківського багатст-
ва, виходило жити собі на втіху, витрачаючи 
срібло направо і наліво. Але так не могло 
тривати вічно. Одного разу настав момент, 
коли батьківський спадок закінчився. І тут 
життя молодого чоловіка докорінно зміни-
лося – «він став бідувати». Поки у тебе є що 
взяти, ти оточений «друзями», які хочуть 
цим скористатися. Коли ж твій гаманець 
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порожніє, вони випаровуються, як роса 
під променями сонця. І ніхто з тих, хто ко-
лись веселився за твій рахунок, нічим тобі  
не допоможе. 

Молодший син котився все нижче та 
нижче соціальними східцями. Вже не йш-
лося про задоволення – він думав, як взагалі 
вижити. Дійшов до того, що найнявся пасти 
свиней. Для євреїв це означало не лише 
низьку, брудну, смердючу роботу. Вона була 
ще й ганебною, бо свині для євреїв згідно  
із Законом були нечистими тваринами, яких 
ніяк не повинно було бути в Ізраїлі. 

Та стало ще більш прикро, коли з вели-
кої нужди та справжнього голоду він почав 
щось вибирати собі з їжі, яку давали сви-
ням, а хазяїн помітив і заборонив йому це 
робити: «Нема чого об’їдати моїх свиней!»  
Це справді був кінець усіх можливих бажань 
та хотінь! 

І що каже Христос: лише тут, опинив-
шись у такому становищі, цей молодий 
чоловік тільки зараз почав замислювати-
ся – як потрібно було думати перед Богом 
– про своє життя, про причини того, що  
з ним відбувається, і згадав про отчий 
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дім. Скільки ж довелося йому пережити і  
до чого дійти, аби нарешті стати спромож-
ним тверезо мислити! 

Подяка Господеві, Його милості та бла-
годаті, юнак схаменувся, усе усвідомив і ви-
рішив повернутися до батька. «І, вставши, 
пішов він до батька свого». 

Батько ж давно чекав цього момен-
ту і постійно виглядав сина свого. І коли 
побачив його, як він засоромлено бреде  
до свого дому, – побіг назустріч, кинувся 
на шию йому і пригорнув до своїх грудей. 
Так Господь приймає кожного грішника,  
що кається і навертається до Нього. 

Якби цей молодий чоловік не втратив 
надію і не дійшов до свинячого корита – він 
не повернувся б до батька. Так і багато лю-
дей: якби не пережили страждань та скор-
бот, краху надій та руйнування створеного 
ними земного благополуччя, щастя, вла-
штованого без Господа і поза Ним, – то не 
пришли б до Нього, свого Небесного Отця, 
Котрий збагатив їх усім добрим, що вони 
коли-небудь мали, і Котрий усе життя че-
кав від них свідомого рішення навернутися  
і прийти до Нього. 
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Господь не те щоб хоче обов’язково про-
вести людину через різні негаразди, ні. Про-
сто багато з нас інакше ніколи не потребува-
тимуть Його і не прийдуть до Нього. Люблячи 
нас і турбуючись про нашу вічну долю, Він 
змушений проводити нас такими шляхами. 
«…Бо не мучить Він з серця Свого [просто так, 
за Своїм бажанням], і не засмучує людських 
синів. Щоб топтати під своїми ногами всіх 
в’язнів землі, щоб перед обличчям Всевиш-
нього право людини зігнути, щоб гнобити 
людину у справі судовій його, – оцього не має 
на оці Господь!» (Плач Єремії 3:33-36).

Такий метод Господь застосовує не лише 
у випадку, коли вперше приводить людину 
до віри в Бога і спасіння душі. Подібно Він 
діє і з віруючими людьми, які на життєвій 
дорозі з якихось причин відходять від Нього 
й захоплюються різними спокусами. Це був 
приклад допущених Богом страждань, щоб 
привести нас до Себе. 

Приклад того, як Господь Сам посилає 
проблему в життя людини за Своєю пря-
мою волею, щоб навернути її до Себе, ми 
знайдемо в історії апостола Павла, якого до 
навернення звали Савлом. 



133ОСНОВНІ ЦІЛІ СТРАЖДАНЬ ТА СКОРБОТ 

Він був успішним молодим чоловіком, 
який зробив прекрасну кар’єру, здобув попу-
лярність і авторитет серед євреїв, що мешка-
ли в Ізраїлі. Гарне виховання, блискуча ос-
віта, ґрунтовне релігійне навчання, римське 
громадянство, вхід до вищих кіл єврейського 
суспільства – усе це характеризувало Савла. 
Водночас він був «запеклим прихильником… 
отцівських передань» (Галатів 1:14). Через 
це він категорично не приймав проповідь 
про Христа і люто гнав послідовників цього 
вчення. 

Та Господь бачив його серце – те, що не 
видно навколишнім, і те, що навіть сама 
людина не здатна розгледіти в собі. І пев-
ного часу Він вирішив явитися Савлові й 
смирити його через фізичне засліплення 
надприродним небесним світлом. Зробив-
шись в одну мить сліпим і, відповідно, ніко-
му не потрібним, Савл тут же все зрозумів, 
усвідомив, розкаявся й навернувся всім 
серцем до Христа, перейшовши з табору 
гонителів до табору Його послідовників, 
ставши Його служителем. Це була блискуча, 
з хірургічною точністю проведена Ісусом 
Христом операція з навернення гонителя 
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церкви Савла і перетворення його на апо-
стола Павла.

(Я думаю, що в цей момент здійснилася 
Самим Господом заміна дванадцятого апо-
стола – Юди на Павла. Як Павло писав про 
це згодом: «Апостол… поставлений ні від 
людей, ані від чоловіка, але від Ісуса Христа 
й Бога Отця…» (Галатів 1:1). Саме його ім’я 
буде на одній з дванадцяти підвалин Нового 
Єрусалима (Об’явлення 21:14)).

Таким чином ми бачимо, що для досяг-
нення тієї або іншої мети Господь однаково 
користується двома типами дій: як тими, 
що походять з Його прямої волі, як це було  
в житті Савла/Павла, так і допускаючою во-
лею, як це відбувалося в житті блудного сина.

ДИСЦИПЛІНУВАННЯ  
ЧЕРЕЗ ПОКАРАННЯ
За задумом Божим, покарання є 

невід’ємною складовою виховання будь-якої 
людини. 

Першою і основною метою дисциплі-
нування є приведення людини до стану 
впокорення та смирення перед Господом 
Богом, прищеплювання навички послуху. 
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Це означає, що ми, навчені духовної дисци-
пліни, вже не лише віримо в існування Бога, 
але також визнаємо Його верховну владу 
над нами і нашим життям та підкоряємося 
їй. Він починає бути для нас не лише Богом 
і Спасителем, але й нашим Господом у по-
вному розумінні цього слова з усіма відпо-
відними наслідками. 

Якщо про застосування покарання 
для виховання дітей у сім’ї почали актив-
но сперечатися останніми десятиліттями, 
і деякі категорично відкидають цей метод,  
то в суспільстві й державі про це не дово-
диться дискутувати: ніхто і ніколи не скасує 
як поліцію, так і кримінальний, адміністра-
тивний та інші закони, що передбачають 
покарання за їх порушення. 

У будь-якій державі і спільноті встанов-
лено ті або інші закони, правила, структуру 
та порядок, і кожен повинен підкорятися їм 
у відповідній мірі. Для підтримки смирення 
та покори існують механізми контролю й 
покарання, які виховують і формують членів 
суспільства. 

Так само діє Господь Бог. Він – Вищий 
Законодавець і Суддя. Він встановив різні 
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закони для різних сфер створеного Ним 
людського буття. Усе зробив Він з любов’ю 
і турботою про людину, яку створив.  
Та оскільки люди – бунтівники за своєю на-
турою, то заради їхнього ж блага необхідні 
дисциплінарні механізми, що оберігають 
людство від того, аби воно саме себе не 
втягло у вир проблем, нещастя та горя і не 
погубило навіть саме життя на землі. 

Автор послання до Євреїв пише про 
покарання від Господа так: «"Мій сину, – не 
нехтуй Господньої кари, і не знемагай, коли 
Він докоряє тобі. Бо Господь, кого любить, 
того Він карає, і б’є кожного сина, якого 
приймає"! Коли терпите кару, то ро-
бить Бог вам, як синам. Хіба є такий син, 
що батько його не карає? А коли ви без кари, 
що спільна для всіх, то ви діти з перелю-
бу, а не сини. А до того, ми мали батьків,  
що карали наше тіло, – і боялися їх, то чи 
ж не далеко більше повинні коритися ми 
Отцеві духів, щоб жити? Ті нас за коротко-
го часу карали, як їм до вподоби було, Цей 
же на користь, щоб ми стали учасниками 
Його святости. Усяка кара в теперішній 
час не здається потіхою, але смутком,  
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та згодом для навчених нею приносить 
мирний плід праведности! Тому-то "опу-
щені руки й коліна знеможені випростуйте",  
і "чиніть прості стежки ногам вашим",  
щоб кульгаве не збочило [не пішло вбік  
з Божих шляхів], але краще виправилось» 
(Євреїв 12:5-13).

Писання однозначно підтримує ідею 
покарання як засобу для виправлення й 
виховання. Не схвалюється, коли люди бе-
руть на себе функції відплати й покаран-
ня; тому написано: суд і вирок належать 
Господу Богу. І це стосується однаково як 
засудження в серці чи приватних розмовах, 
так і на найважливіших рівнях людського 
соціального буття.

У людському житті та історії ми мо-
жемо спостерігати дії Господа, які можна 
класифікувати як покарання для дисциплі-
нування, – для однієї людини, групи людей 
або цілого народу. 

Наприклад, у Старому Заповіті ми ба-
гато разів читаємо, що Господь карав із-
раїльтян за відступ від Нього, виявлений в 
ідолопоклонстві й відмові від дотримання 
Його законів та заповідей. Інструментом 
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для покарання часто були вороже нала-
штовані щодо євреїв навколишні народи. 
Господь Бог допускав та благословляв їхнє 
посилення, і вони приходили й завойо-
вували Ізраїль, спустошуючи, грабуючи, 
захоплюючи полонених і таким чином 
виконуючи роль знаряддя дисципліну-
вання. (Читайте історію народу Божого  
в книгах Суддів, Царів, Хронік.) 

Зазвичай у стані поневолення, під пока-
ранням ізраїльський народ перебував дея-
кий час. Зрештою наставав момент істини: 
люди розкаювалися у своїх гріхах і відступі, 
наверталися до Господа цілим серцем і зов-
сім інакше починали молитися Йому про 
визволення від ворогів. Щойно це відбува-
лося, Господь відразу ж являв милість Свою: 
обирав чоловіка з-посеред них, помазував 
його Духом Святим і звершував через нього 
звільнення. Апостол Петро пише: «Отож, 
коли тілом Христос постраждав за нас, 
то озбройтеся й ви тією самою думкою,  
бо хто тілом постраждав, той перестав 
грішити, щоб решту часу в тілі жити вже 
не для пожадливостей людських, а для Бо-
жої волі» (1 Петра 4:1-2).
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Так траплялося з Ізраїлем знову і знову. 
Ніби утворилося замкнуте коло в історії на-
роду, періоди, що циклічно повторювалися: 
благословення – відступ – покарання – пока-
яння, і знову по тому ж колу. 

З одного боку, ця циклічність може ви-
датися марним і безглуздим процесом. Про-
те є одне важливе зауваження: кожен новий 
цикл переживало наступне нове покоління, 
яке у свою чергу робило свій власний вибір, 
і внаслідок люди отримували своє особисте 
пізнання Всевишнього та Його шляхів. Якщо 
в поколінні звершується повний цикл – тоді 
реалізується сенс та завдання буття. 

Справжні проблеми починаються тоді, 
коли цей механізм припиняє працювати,  
бо в черговому поколінні люди, незважаю-
чи на все, що Бог робить в їхньому житті, 
не смиряються, не впокорюються і не на-
вертаються до Того, Хто карає їх. «Та народ 
не звернувся до Того, Хто вразив його,  
і не шукали Господа Саваота…» (Ісаї 9:12). 
«О люде ти грішний, народе тяжкої про-
вини, лиходійське насіння, сини-шкідники, 
– ви покинули Господа, ви Святого Ізраїле-
вого понехтували, – обернулись назад! У що 
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будете биті ще, коли неслухняними далі 
ви будете? Хвора ваша вся голова, і все сер-
це боляще… Від підошви ноги й аж до голови 
нема цілого місця на ньому: рани й ґудзі, та 
свіжі порази невичавлені, і не позав’язувані, 
і оливою не порозм’якшувані… Земля ваша 
спустошена, огнем спалені ваші міста, поле 
ваше, – на ваших очах поїдають чужинці 
його, – з того всього пустиня, немов з руй-
нування чужинців!.. І позосталась Сіонська 
дочка, мов курінь у винограднику, мов ша-
тро на ночліг в огірковому полі, як місто 
обложене… Коли б був Господь Саваот не 
лишив нам останку малого, ми були б як 
Содом, до Гоморри ми стали б подібні…» 
(Ісаї 1:4-9). 

Будьмо уважні до дій Небесного Отця 
в нашому житті, щоб нам не були адре-
совані слова: «Тому-то, як каже Дух Свя-
тий: "Сьогодні, як голос Його ви почуєте,  
не робіть затверділими ваших сердець, 
як під час нарікань, за дня випробовування 
на пустині, де Мене випробовували отці ваші, 
Мене випробовували, і бачили працю Мою 
сорок років. Через це Я розгнівався був на 
той рід і сказав: Постійно вони блудять 
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серцем, вони не пізнали доріг Моїх, тому 
Я присягнув був у гніві Своїм, що вони до 
Мого відпочинку не ввійдуть"! Стережіть-
ся, брати, щоб у комусь із вас не було злого 
серця невірства, що воно відступало б від 
Бога Живого! Але кожного дня заохочуйте 
один одного, доки зветься "Сьогодні" [поки 
можна покаятися, виправити свої стосунки 
з Богом], щоб запеклим не став котрий  
з вас через підступ гріха» (Євреїв 3:7-13). 

Отже, головний результат, який Господь 
чекає побачити внаслідок дисциплінуван-
ня: «І при тому дивлюсь Я [звертаю увагу,  
не зводжу очей на благо йому] на вбогого 
та на розбитого духом, і на тремтячого 
над Моїм словом» (Ісаї 66:2).

ОСВЯЧЕННЯ 
Великим і часто смертельним ворогом 

для всього живого на землі, у тому числі й 
для людини, є хвороби.

Хвороби бувають як фізичні, так і ду-
шевні та духовні, тобто порушення у функ-
ціонуванні тіла, душі та духа людини. 

Буває, хворіє лише одна складова осо-
бистості людини; а іноді недуга охоплює 
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дві або навіть усі три сфери, дивовижно 
переплітаючись у причинах та наслідках. 

Є два основні різновиди лікування: те-
рапія та хірургія. Часто хірургію використо-
вують тоді, коли терапія не дає бажаного 
результату. 

Так само чинить Господь: спочатку 
Він лікує за допомогою слова, діючи Духом 
Святим, застосовуючи кров Ісуса, – усе це 
Його чудодійна терапія. Та буває, що це не 
допомагає в боротьбі за зцілення й життя 
людини, і тоді Він вдається до хірургії: через 
скорботи й страждання очищає нас від того, 
що вражене гріхом. 

Божественне лікування для відновлен-
ня духовного здоров’я називається освячен-
ням людини та її життя. «Бо це воля Божа, 
– освячення ваше…» (1 Солунян 4:3). «…Хри-
стос полюбив Церкву, і віддав за неї Себе, щоб 
її освятити, очистивши водяним купелем 
у слові, щоб поставити її Собі славною Цер-
квою, що не має плями чи вади, чи чогось 
такого, але щоб була свята й непорочна!» 
(Ефесян 5:25-27). 

Терапія фізичних захворювань, як 
правило, проходить легше, часто може 
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проводитися вдома і загалом незначно пору-
шує хід життя людини. Хірургічне лікування 
зазвичай провадиться у лікарні і нерідко 
вимагає постільного режиму для того, хто 
переніс операцію. Подібне відбувається і  
в духовному житті. 

Коли Господь бере до Своїх рук скаль-
пель скорбот і страждань нашого очищення, 
«щоб ми стали учасниками Його святости» 
(Євреїв 12:10), бо до нас написано: «І будьте 
святі, бо святий Я» (Левит 11:45; 1 Петра 
1:16), – тоді цей процес часто нас повністю 
вибиває зі звичного ритму життя і ми по-
требуємо відновлення та реабілітації. Однак 
результат вартий того. 

«Доки я не страждав, блудив був, та 
тепер я держусь Твого слова. Ти добрий, і чи-
ниш добро, – навчи Ти мене Своїх постанов!»; 
«Добре мені, що я змучений був, – щоб на-
вчитися Твоїх постанов!» (Псалом 118:67-68, 
71). «Добре Я чую Єфрема, як він головою 
похитує, плачучи: "Покарав Ти мене – і по-
караний я, мов теля те ненавчене! Наверни 
Ти мене – і вернуся, бо Ти – Господь Бог мій!  
Бо як я навернувся, то каявся, коли ж я пізнав, 
то вдарив по стегнах своїх… Засоромився я 
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та збентежений був, бо я ганьбу ношу мо-
лодощів своїх"» (Єремія 31:18-19). 

Давид розумів важливість цього про-
цесу, усвідомлював свою нездатність до ду-
ховного самолікування, а тому звертався  
в молитві до Небесного Лікаря, просячи: 
«Випробуй, Боже, мене, – і пізнай моє сер-
це, досліди Ти мене, – і пізнай мої задуми, 
і побач, чи не йду я дорогою злою, і на вічну 
дорогу мене попровадь!» (Псалом 138:23-24). 
Тобто, якщо розмірковувати в заданому клю-
чі, Давид просив Господа зробити духовну 
діагностику і провести, якщо потрібно, ліку-
вання, щоб не було в ньому самому та його 
діях жодної загрози для надії вічного життя 
і неминущих благословень. 

Автор одного з християнських гімнів 
сповідує в молитві, що без допомоги й пра-
ці Господа він сам по собі не зможе досяг-
ти очищення та освячення, і усвідомлює,  
що для цього йому обов’язково доведеться 
пережити обробку вогнем випробувань.

Господь, одного хочу я, 
Хоча мій шлях земний тернистий: 
Веди мене серед вогню, 
Щоб я був чистий, щоб був чистий!
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Зла не робити прагну я, 
Від грішних помислів тікаю, 
Стараюсь бути чистим я, 
Та все ж не можу. Я благаю:
Омий мене з усіх сторін, 
Плав, якщо треба, у вогневі, 
Щоб в серці гріх, на самім дні, 
Був зовсім знищений у мене.
Очищення нам потрібно проходити по-

стійно, на кожному рівні свого духовного 
розвитку та росту. Не може бути такого, що, 
одного разу очистившись та освятившись, 
надалі просто зберігаєш стан досягнутої свя-
тості. Берегти раніше досягнуте й дароване 
Господом – це правильно, з одного боку.  
Та з іншого боку, нам завжди є куди руха-
тися далі, глибше, ширше і вище у все біль-
шому уподібненні Ісусові. 

Є освячення, яке Господь звершує над 
людиною при першому наверненні з пока-
янням до Нього. Є умови для освячення на 
кожному новому ступені духовного росту. 
Як говорив Господь Своїм служителям через 
пророка: «І хто витерпить день Його при-
буття, і хто встоїть, коли Він з’явиться? 
Бо Він, як огонь той у золотаря, і як  
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у пральників луг. І Він сяде топити та 
чистити срібло, і очистить синів Левія,  
і їх перечистить, як золото й срібло, і бу-
дуть для Господа жертву приносити в прав-
ді. Тоді буде дар Юди та Єрусалиму приємний 
для Господа, як за днів віковічних і за років 
стародавніх» (Малахії 3:2-4). Тут йдеться про 
освячення служителів Господніх, щоб вони 
були спроможні звершувати служіння так, 
як цей схвалюється Ним і приємно Йому. 

ОЧИЩЕННЯ 
Ще одна важлива мета досягається, 

коли ми зносимо страждання й скорботи, 
– очищення від усього, що заважає нам при-
носити плід, якого очікує Небесний Отець. 
Інакше кажучи, звільнення від того, що зай-
ве, що перешкоджає ефективному виконан-
ню свого призначення. 

Ісус Христос про це говорив так: «Я прав-
дива Виноградина, а Отець Мій – Виноградар. 
Усяку галузку в Мене, що плоду не приносить, 
Він відтинає, але всяку, що плід родить, об-
чищає її, щоб рясніше родила» (Івана 15:1-2). 

І виноград, і всяке плодоносне дерево, 
щоб давало очікуваний плід, обов’язково 



147ОСНОВНІ ЦІЛІ СТРАЖДАНЬ ТА СКОРБОТ 

зазнає відповідної обробки через очищення 
від зайвих паростків та гілок. 

Усяке дерево схильне за своєю при-
родою пускати дуже багато відростків на 
всі боки, і якщо з цим нічого не робити,  
то почнеться процес виродження: скоро 
його плід змарніє, а згодом і зовсім втра-
тить сортність. А може і взагалі перестати 
давати придатний плід, перетворившись  
на звичайну дичку, яких багато у будь-яко-
му лісі. 

Тому для всіх плодоносних дерев важ-
ливе постійне щорічне очищення. Зайве 
гілля та листя забирає соки, які потрібні для 
формування очікуваного плоду. Тому гілок 
має бути помірна кількість, аби стовбур та 
коренева система дерева могли впоратися 
із завданням і достатньо забезпечити плід, 
що зріє, усіма поживними речовинами. 
При розумному й уважному догляді мож-
на чекати максимального плодоносіння як  
за кількістю, так і за якістю. 

Такий самий по суті процес проводить 
Господь Бог з кожною людиною, від якої 
чекає плоду впродовж днів земного буття – 
виконання даного нам з неба призначення. 
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Ми, люди, відповідно до успадкованої 
нами природи, полишені самі на себе, схиль-
ні влаштовувати своє життя за бажаннями 
плоті і власними помислами, рухаючись на 
всіх напрямках під впливом похоті плоті, 
очей та гордості. І хоча ми отримали від Го-
спода через народження згори нову духовну 
природу культурного плодоносного дерева, 
але й стара дика плотська природа при цьо-
му нікуди не зникла. І ця колишня природа 
постійно намагається дати свої паростки, 
претендує на життя нарівні з новою, тягне 
наші життєві соки – час, сили, ресурси тощо. 
Через це головному і важливому залишаєть-
ся менше живлення. 

Господь Бог, Який створив нас і наро-
див згори, постійно опікується нами, подібно  
до садівника. Його мета – усе зробити для нас 
і з нами, аби ми приносили максимально 
можливий плід. «Не ви Мене вибрали, але Я 
вибрав вас, і вас настановив, щоб ішли ви й 
приносили плід, і щоб плід ваш зостався 
[постійно був присутнім]…» (Івана 15:16). «Бо 
ми – Його твориво, створені в Христі Ісусі 
на добрі діла, які Бог наперед приготував, 
щоб ми в них перебували» (Ефесян 2:10). «Один 
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чоловік у своїм винограднику мав посаджене 
фіґове дерево. І прийшов він шукати на ньому 
плоду, але не знайшов. І сказав винареві: "Оце 
третій рік, відколи приходжу шукати плоду 
на цім фіґовім дереві, але не знаходжу; зрубай 
його, – нащо й землю марнує воно?" А той 
йому в відповідь каже: "Позостав його, пане, 
і на цей рік, аж поки його обкопаю довкола, 
і обкладу його гноєм, – чи року наступного 
плоду не вродить воно. Коли ж ні, то зру-
баєш його"» (Луки 13:6-9). 

Часто очищення виявляється в тому, що 
Господь забирає з нашого життя те, що пе-
ретворює його на марноту. Нам і одного хо-
четься, і другого, і третього – а врешті-решт 
ні за чим не встигаємо, нічого не виходить 
зробити як слід. Захопити людину марно-
тою – дуже старий та хитрий диявольський 
прийом для знецінення її життя. А наша 
плоть та її невгамовні бажання – союзники 
йому в цьому. 

Приблизно те ж має на увазі Ісус, коли 
в притчі про сіяча говорить про ґрунт  
з бур’янами: «А між терен посіяне, – це ті, 
що слухають слово, але клопоти цьогос-
вітні й омана багатства та різні бажання 
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ввіходять [у нашому попередньому контек-
сті: виростаючи з них], та й заглушують 
слово, – і плоду воно не дає» (Марка 4:18-19). 

Коли обрізуєш непотрібну гілку, дере-
во на зрізі ніби плаче сльозами виділеного 
соку. Боляче дереву. Завжди боляче і нам, 
коли Небесний Садівник відрізає у нас зайве, 
непотрібне щодо виконання призначення. 
Ми журимося й плачемо, страждаємо й мо-
лимося про допомогу в скорботах, що спітка-
ли нас. Плакати в стражданні – не є переступ 
перед Богом. Головне, аби ці переживання 
не переросли в нарікання, обурення або на-
віть бунт проти волі Господа. 

Обрізання зайвого садівник завжди 
робить з любов’ю до обрізуваного дерева,  
з максимальною ніжністю та акуратністю,  
і за необхідності відразу ж гоїть завдані 
рани. Так само, тільки в найвищому ступені, 
поводиться з нами Господь. «Тож блаженна 
людина, яку Бог картає, і ти не цурайсь 
Всемогутнього кари: бо Він рану завдасть – 
і перев’яже, Він ламає – й вигоюють руки 
Його!» (Йова 5:17-18). 

Головне в усьому цьому – результат, той 
плід, що виросте на гілочці після здійсненої 
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обробки. «Тіштеся з того, засмучені трохи 
тепер, якщо треба, всілякими випробовуван-
нями…» (1 Петра 1:6).

«Як багато сенсу в Ісусових словах: "От-
ець Мій – Виноградар" (Ів. 15:1). Зверніть ува-
гу, не сатана виноградар, а Отець Мій. Коли 
до людини приходять скорбота і страждан-
ня, чи то внаслідок її морального рішен-
ня, фізичної хвороби або важких обставин, 
то, якщо вона не розуміє благої мети Бога,  
яка за цим стоїть, людина робиться жер-
твою обурення і жалю до себе, що приво-
дять її до розладу й душевної депресії. Коли 
це з нею відбувається, вона зазнає поразки 
в духовній сфері, а характер її погіршуєть-
ся. Така людина надаремно витратила свої 
страждання. Те, чому Бог дозволив статися 
з нею, аби звільнити її від себелюбства й са-
мопоклоніння і таким чином привести на 
шлях духовного розвитку, було змарновано 
й втрачено» (Пол Биллхаймер, «Не расточай 
свои печали»).  

ЗМІНА СУТНОСТІ
У скорботах і стражданнях також від-

бувається зміна нашої сутності – характеру, 
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поглядів, цілей, стилю поведінки, реакції, що 
виявляється в різних ситуаціях, і багато чого 
іншого. Та ж сама людина робиться зовсім 
іншою! Звичайно, це може статися лише тоді, 
коли ми зазнаємо Божественної обробки. 

Як прообраз цього процесу можна зга-
дати приготування хліба, що розглядається 
в першій частині книги: зерно внаслідок 
обробки перетворюється на борошно, бо-
рошно – на тісто, сире тісто – на готовий 
хліб. Необізнаній людині, якщо показати 
кожен продукт окремо, може видатися, що 
це зовсім різні речі. Але ж ми знаємо, що 
це все – один і той самий хліб, який лише 
пройшов різні ступені обробки. 

І ніколи не отримаєш хліб у тому чи 
іншому стані без відповідної обробки. 

Подібне відбувається і з людиною. 
Проходячи через ті або інші випробування, 
скорботи й страждання, смиряючись і під-
коряючись волі Всевишнього, засвоюючи 
відповідні уроки, ми робимося людьми ін-
шої якості в новій сутності. І цього по-іншо-
му в нас неможливо досягти. 

Навіть про Христа ми читаємо: «Він за 
днів тіла Свого з голосінням великим та 
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слізьми приніс був благання й молитви 
до Того, хто від смерти Його міг спасти, –  
і був вислуханий за побожність Свою. І хоч 
Сином Він був, проте навчився послуху  
з того, що вистраждав був. А вдоскона-
лившися [досягнувши досконалості], Він для 
всіх, хто слухняний Йому, спричинився для 
вічного спасіння…» (Євреїв 5:7-9). 

Ісус ще до створення світу сказав От-
цеві: «Ось іду, – в звої книжки про Мене напи-
сано, щоб волю чинити Твою, Боже!» (Євреїв 
10:7), – волю Божу щодо спасіння людей, які 
повстали та відійшли від Бога й згрішили. 
Звичайно, Ісус знав, на що йшов. Але знати 
– це одне. Інше – пережити це в реальності. 
Тому написано: Христос «вдосконалився» 
(досяг досконалості, зійшов на найвищу 
вершину досконалості), пройшовши через 
реальні страждання, «з голосінням великим 
та слізьми», прийнявши смерть. 

Коли такий був шлях Ісуса Христа, то на 
що ми розраховуємо, якщо щиро бажаємо 
уподібнення Йому?! 

Отже, ми розглянули п’ять цілей, що зу-
мовлені роботою Господа через спричинені 
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нам страждання й скорботи для нашого 
спасіння і духовного вдосконалення: наше 
навернення до Бога, дисциплінування, освя-
чення, очищення та зміна сутності. 

Тепер поговоримо про три види стра-
ждань, які несуть для нас вічні благосло-
вення.

СТРАЖДАННЯ ЗА ПРАВДУ
Говорячи про блаженних, тобто істинно 

й глибоко щасливих людей, Ісус зарахував 
до них і таких: «Блаженні вигнані за прав-
ду, бо їхнє Царство Небесне» (Матвія 5:10). 
Бути вигнаним – значить зазнати скорбот 
та страждань.  

Що означає «правда» в цьому тверджен-
ні Христа? Усе, що є правдою в очах Божих. 
Це – праведні цілі та цінності, справедливі 
рішення, праведний спосіб життя, правиль-
ні вчинки. Тобто все те, що відповідає за-
конам, заповідям, постановам та волі Бога, 
Творця і Вседержителя світу, в якому ми 
живемо. 

Відповідно, праведні люди – це ті, які 
всім серцем вважають на ці Божі постано-
ви – чи виявлені вони в совісті, розумі, чи 
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зазначені в дарованому Ним для людей Свя-
тому Письмі або ж передані нам в дусі Духом 
Святим, Котрий живе в нас. 

Вигнані за правду – це ті, хто зазнав гно-
блення, утиску, втрат, вигнання або іншого 
виду страждань за те або внаслідок того, що 
дотримувався заповідей Божих і чинив від-
повідно до всякої волі Божої, в першу чергу 
у сфері моралі та доброчесності. 

Ісус каже, що такі люди – щасливі. На 
жаль, далеко не завжди на обличчі людей у 
подібних ситуаціях прочитаєш те, що вони 
щасливі. Напевно, це тому, що будь-який 
праведник – все ж людина, і людське йому 
не чуже, а тому, коли терпить несправед-
ливість, то реагує як звичайна людина.  
Потрібна чимала духовна зрілість, аби ре-
агувати як духовно зріла людина, по духу,  
а не по плоті. 

Та як би не реагував праведник на зав-
дані йому страждання, якщо він страждає за 
правду, то свого блаженства перед Господом 
Богом не втрачає. «А коли ви за правду й стра-
ждаєте, то ви блаженні! "А їхнього страху 
не бійтеся, і не тривожтеся!"» (1 Петра 3:14). 
«Бо Господь справедливий, кохає Він правду, 
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– праведний бачить обличчя Його!»; «Блажен-
ні, хто держиться права, хто чинить правду 
кожного часу!» (Псалом 10:7; 105:3).

Є лише один виняток: коли праведни-
ки, реагуючи як звичайні люди, страждаю-
чи внаслідок утиску своєї особи, починають 
воювати за власні права, проти завданої 
їм несправедливості. Нелогічно виходить: 
вони нібито хочуть відмовитися від даро-
ваного їм блаженства бути вигнаним за 
правду. Якщо мотивація саме така – неба-
жання страждати за правду, тягар на душі 
від такого роду страждань, якщо цей стан 
охопить усе серце, то цілком може бути, 
що такий віруючий втратить нагороду для 
вигнаного за правду від Господа. Страждати 
від спричинених скорбот – це одне, може 
бути просто слабкістю; бажати всім серцем 
позбутися їх – це зовсім інше. 

Нагорода страждаючим праведникам – 
у Царстві Небесному: «бо їхнє Царство Небес-
не». Майбутнє, вічне, блаженне, неописанне, 
чудове, приготоване нам Царство Небесне, 
створений для нас Господом новий світ, міс-
це, де жодного гріха і ніяких його наслідків 
вже не буде. 
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Хто на тимчасовій землі, враженій грі-
хом і просякнутій його наслідками, вже тут 
і зараз показує свою прихильність і любов 
до Царя Небесного Царства та Його законів 
і постанов, того Він візьме в майбутнє бла-
женне вічне Небесне Царство. Хто показує 
своїм життям протилежне – той вирушить 
в інше місце, «дияволові та його посланцям 
приготоване» (Матвія 25:41).

Чи готові ми платити ціну зі свого боку 
за майбутнє благословенне перебування  
в Царстві Небесному – зносити страждання 
й скорботи за сповідання його принципів 
та законів тут і зараз?  

СТРАЖДАННЯ ЗА ХРИСТА  
Ще одне блаженство, зазначене Ісусом, 

– це страждання та скорботи, які віруюча лю-
дина переносить за віру і сповідання імені 
Христа в днях свого земного буття, за свою 
приналежність Ісусові. «Блаженні ви, як гань-
бити та гнати вас будуть, і будуть облуд-
но на вас наговорювати всяке слово лихе 
ради Мене. Радійте та веселіться, – нагоро-
да-бо ваша велика на небесах! Бо так гнали й 
пророків, що були перед вами» (Матвія 5:11-12).
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Якщо попереднє блаженство пов’язано 
із законами, даними нам Господом, то це 
блаженство безпосередньо співвідноситься 
з Самим Законодавцем. 

Ісус Христос говорить, що страждання 
з цієї причини дають нам усі підстави не 
лише для блаженства або щастя, але й для 
радості та веселощів! 

Апостол Павло так пише про це: «…Дух 
[Дух Святий, що оселився у віруючій людині] 
свідчить разом із духом нашим, що ми – 
діти Божі. А коли діти, то й спадкоємці, 
спадкоємці ж Божі, а співспадкоємці Христо-
ві, коли тільки разом із Ним ми терпимо, 
щоб разом із Ним і прославитись. Бо я ду-
маю, що страждання теперішнього часу 
нічого не варті супроти тієї слави, що має 
з’явитися в нас» (Римлян 8:16-18). «А коли 
терпимо [з Ним], то будемо разом також 
царювати» (2 Тимофія 2:12).

Є категорія віруючих людей, які радо 
приймають усе добре, приємне, благосло-
венне, прославлене і дуже знемагають 
від усього, що пов’язано зі стражданнями  
у будь-якій формі, намагаючись такого уник-
нути. Однак Христос прийшов на землю не 
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радіти та веселитися, а постраждати заради 
нашого спасіння. Нас, Своїх послідовників, 
Він закликає йти Його слідами. «Бо на це ви 
покликані. Бо й Христос постраждав за 
нас, і залишив нам приклада, щоб пішли 
ми слідами Його. "Не вчинив Він гріха, і не 
знайшлося в устах Його підступу!" Коли був 
лихословлений, Він не лихословив взаємно, 
а коли Він страждав, не погрожував, але 
передав Тому, Хто судить справедливо»  
(1 Петра 2:21-23).

Апостол Павло звертає увагу: не можна 
від Христа та пропонованого Ним життя 
брати вибірково, лише те, що подобається 
плоті, що нам до душі. Якщо хочемо з Ним 
бути прославленими у вічному житті, то 
потрібно також прийняти і в земному жит-
ті всі ті скорботи й страждання, які будуть 
зумовлені нашою вірою в Христа, нашою 
приналежністю Йому та бажанням слідува-
ти Його шляхом: «…коли тільки разом  
із Ним ми терпимо, щоб разом із Ним  
і прославитись». 

Віруючим у місті Филипи Павло пише: 
«Тільки живіть згідно з Христовою Єван-
гелією, щоб, – чи прийду я й побачу вас,  
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чи й не бувши – почув я про вас, що ви стої-
те в однім дусі, борючись однодушно за віру 
євангельську, і ні в чому не боячися против-
ників; це їм доказ загибелі, вам же спасіння. 
А це від Бога! Бо вчинено вам за Христа 
добродійство, – не тільки вірувати в Нь-
ого, але і страждати за Нього, маючи 
таку саму боротьбу, яку ви бачили в мені, 
а тепер чуєте про мене» (Филип’ян 1:27-30).

«Вчинено вам» – звучить як дарована 
перевага, привілей, особлива честь. Так 
воно і є. Ті, кому дано розділити тут, у зем-
ному тимчасовому житті, переживання та 
долю Христа, ділитимуть з Ним і вічні Його 
благословення. Якщо це розуміти, вірити 
цим словам усім серцем і взяти їх на оз-
броєння, то справді можна знайти радість 
в стражданнях і скорботах, завданих за 
Христа.  

СТРАЖДАННЯ,  
ЗУМОВЛЕНІ СЛУЖІННЯМ
Хочу згадати ще про один вид стра-

ждань, які зносять служителі Божі. 
Апостол Павло пише віруючим міста 

Колоси: «Тепер я радію в стражданнях 
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своїх за вас, і доповнюю недостачу скор-
боти Христової в тілі своїм за тіло Його, 
що воно – Церква…» (Колосян 1:24). 

Один з так званих отців Церкви Тер-
туліан сказав слова, які розуміються саме в 
цьому контексті: «Кров мучеників – насіння 
Церкви». 

Це означає не те, що страждань Христо-
вих не було достатньо для спасіння людей. 
Звичайно ж, лише Його стражданнями й 
смертю ми рятуємося від вічної погибелі, 
отримуємо відкуплення та прощення на-
ших гріхів.

Але Господь, за Своєю суверенною во-
лею, побажав нас, спасенних Ним грішни-
ків, зробити співучасниками Його праці на 
землі, і в першу чергу – співпрацівниками 
у справі спасіння інших людей для вічного 
життя. При цьому співучасть та співпраця 
передбачає також і переживання страждань, 
скорбот, втрат тощо заради того, щоб люди 
спасалися, зростали в Господі і Царство Боже 
розширювало свої межі у сфері дорученої 
нам діяльності. Неможливо досягти мак-
симальних результатів на цьому полі без 
відповідного посвячення та жертовності. 
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Чого вартий лише один з описів свого 
служіння, представлений апостолом Пав-
лом, що потрудився для поширення Єван-
гелії й Царства Божого більше від інших 
апостолів Христових та багатьох інших су-
часних йому служителів! «Слуги Христові 
вони? – Говорю нерозумне: більш я! Я був 
більш у працях, у ранах над міру, частіш  
у в’язницях, часто при смерті. Від євреїв 
п’ять раз я прийняв був по сорок ударів без 
одного, тричі киями бито мене, один раз 
мене каменували, тричі розбивсь корабель, 
ніч і день я пробув у глибочині морській;  
у мандрівках я часто бував, бував у небез-
пеках на річках, у небезпеках розбійничих, 
у небезпеках свого народу, у небезпеках по-
ган, у небезпеках по містах, у небезпеках на 
пустині, у небезпеках на морі, у небезпеках 
між братами фальшивими, у виснажуван-
ні та в праці, часто в недосипанні, у голоді  
й спразі, часто в пості, у холоді та в наготі. 
Окрім зовнішнього, налягають на мене ден-
ні повинності й журба про всі Церкви. Хто 
слабує, а я не слабую? Хто спокушується,  
а я не палюся?» (2 Коринтян 11:23-29). Читай-
те також 2 Коринтян 6:3-10; 1 Коринтян 4:9-13. 
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І ніде в книзі Дій чи в посланнях апо-
столів немає і близько опису їхньої суспіль-
ної популярності, земних успіхів, фінансо-
вого благополуччя, багатства, процвітання, 
набутої кимось із них в якомусь вигляді 
земної влади, міцного фізичного здоров’я 
тощо, проголошення чого приваблює маси 
людей в певних християнських церквах. 

Дивлячись на деяких сучасних служи-
телів, розумієш, що вони не те щоб і поруч 
не стояли з апостолом Павлом у звершува-
ному служінні, але дуже схоже, що взагалі 
перебувають зовсім на іншій дорозі. І на 
шлях служіння, запропонований апостолом 
у заклику: «…будьте наслідувачами мене!» 
(1 Коринтян 4:16), вони не збираються йти. 

Та істинне служіння Господові Христу 
по-іншому звершуватися не може. Тому Пав-
ло надихає свого учня та співробітника Ти-
мофія, про якого зауважує, що він у всьому 
наслідував приклад апостола: «Бо не дав нам 
Бог духа страху, але сили, і любови, і здоро-
вого розуму. Тож, не соромся засвідчення 
Господа нашого, ні мене, Його в’язня, але 
страждай з Євангелією за силою Бога…» 
(2 Тимофія 1:7-8).
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Ще одна сторона, що обумовлює стра-
ждання служителів Господніх, – необхід-
ність пережити важкі і проблемні ситуації 
самому, аби потім бути здатним ефективно 
допомагати людям, що опиняються в подіб-
них обставинах. 

«Благословенний Бог і Отець Господа 
нашого Ісуса Христа, Отець милосердя й Бог 
потіхи всілякої, – що в усякій скорботі Він 
нас потішає, щоб змогли потішати й ми 
тих, що в усякій скорботі знаходяться, 
тією потіхою, якою потішує Бог нас са-
мих. Бо поскільки намножуються в нас тер-
піння Христові, – так через Христа й поті-
шення наше намножується. Бо як терпимо 
скорботи, то на вашу потіху й спасіння; 
коли потішаємось, то на вашу потіху  
в терпінні тих самих страждань, які тер-
пимо й ми. А наша надія певна про вас, бо ми 
знаємо, що ви спільники як у терпіннях, так 
само і в потісі» (2 Коринтян 1:3-7).

Штейнбергер пише: «Перш ніж ми змо-
жемо бути наставниками інших, нам са-
мим потрібно пройти школу. <…> Споряд-
ження учня складає не лише відкрите вухо 
та мудра мова, але й спина, яка підставлена 
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ударам, і лице, не сховане від ляпасів та 
плювків (Іс. 50:6)»; «Страждання розширю-
ють наше серце, роблячи нас спроможними 
співчувати іншим» (Г. Штейнбергер, «Путь 
следования за Агнцем»).

Звичайно, не всім дано зносити однакові 
скорботи та страждання. Безперечно, вони 
різняться залежно від місця, часу, обставин 
та орієнтовані на особистість самого служи-
теля, – але взагалі без цього зовсім немож-
ливо будувати Боже Царство. Що, скільки, 
коли, де та все інше, чим визначається міра 
скорбот, – вирішує Господар жнива; нікого 
з людей у радники Собі Він не бере. «Хто 
Господнього Духа збагнув, і де та людина, що 
ради свої подавала Йому? З ким радився Він, 
і той напоумив Його, та навчав путі права,  
і пізнання навчив був Його, і Його напоумив до-
роги розумної?» (Ісаї 40:13-14). «О глибино ба-
гатства, і премудрости, і знання Божого! Які 
недовідомі присуди Його, і недосліджені доро-
ги Його! "Бо хто розум Господній пізнав? Або 
хто був дорадник Йому?"» (Римлян 11:33-34).

Бажаючи служити Господеві й мати  
в цьому успіх – чи готові ми платити від-
повідну ціну як співучасники в скорботах і 
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стражданнях Христа, апостолів та всіх істин-
них Його служителів за всю історію Церкви? 

Отже, три види страждань, які обіця-
ють тим, хто їх гідно приймає і зносить, 
вічні благословення: страждання за правду, 
страждання за Христа, страждання заради 
служіння та успіху справи Царства Божого 
на землі.  

ПОКАРАННЯ  
ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ ЗЕМЛІ
Однак є поширений впродовж усієї 

історії землі один вид покарання від Госпо-
да, що являє собою саме відплату й помсту за 
гріхи, гидоти та всілякий відступ від Господа 
і Його шляхів. У нашому переліку він буде 
дев’ятим і останнім. 

Зазвичай це відбувається тоді, коли 
люди довго й затято відкидають всяку іншу 
роботу Господа, не чують Його докорів, не 
слухають напоумлення, не піддаються дис-
циплінуванню, ніяк не хочуть навертатися 
до Нього, твердошиї у свавіллі, загрузають 
у відступництві, гріхах та мерзотах. Тоді 
Господь може вчинити над ними покарання 
в розумінні відплати та помсти. 
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Так було з допотопним світом. Люди 
настільки розбестилися, що кожне тіло зіп-
сувало дорогу свою і думки людські були 
злом перед Богом повсякденно. Лише одна 
сім’я на всій землі жила богоугодно. Господь 
Бог винищив ту першу людську цивілізацію, 
зберігши Ноя та його сім’ю для продовження 
існування роду людського на землі. «І бачив 
Господь, що велике розбещення людини на 
землі, і ввесь нахил думки серця її – тільки 
зло повсякденно. І пожалкував був Господь, 
що людину створив на землі. І засмутився 
Він у серці Своїм. І промовив Господь: "Зітру 
Я людину, яку Я створив, з поверхні землі, – 
від людини аж до скотини, аж до плазунів, 
і аж до птаства небесного. Бо жалкую,  
що їх Я вчинив"» (Буття 6:5-7).

Винищення водами потопу, звичайно 
ж, було покаранням з погляду тодішнього 
земного життя. Було дуже страшно, бо з неба 
дощем лилася вода, чого не траплялося на 
землі від створення світу. Було жахливо по-
мирати, захлинаючись і потопаючи у воді, 
що все прибувала на землі. Та все ж головна 
кара чекала загиблих людей після смерті, 
коли вони мали зійти до шеолу й віддавати 
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там свій борг перед Богом у стражданнях  
в геєні вогненній – у пеклі. Про це Христос 
дуже ясно розповів у історії про невідомого 
нам багача та бідного Лазаря: «І, терплячи 
муки в аду, звів він очі свої, та й побачив 
здаля Авраама та Лазаря на лоні його. І він 
закричав та сказав: "Змилуйся, отче Авраа-
ме, надо мною, і пошли мені Лазаря, – нехай 
умочить у воду кінця свого пальця, і мого 
язика прохолодить, бо я мучуся в полум’ї 
цім!"…» (Луки 16:23-24). Смерть, що забирає 
й завершує земне життя, для подібних гріш-
ників не є всією повнотою покарання. Вона 
лише унеможливлює покаяння та спасін-
ня і перепроваджує до місця істинної кари,  
де кожен віддасть борг перед Праведним 
Суддею до «останнього шеляга» (Матвія 
5:25-26; 18:32-35).

Після потопу Господь Бог пообіцяв біль-
ше ніколи не винищувати людей, аж до 
останнього дня земної історії людства, коли 
будуть знищені не лише всі живі люди, але 
й сама земля (Об’явлення 20:7-10; 2 Петра 
3:10, 12). Однак фрагментарно, у певних виз-
начених Владикою межах, подібний суд час 
від часу звершується над людьми. Це може 
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відбуватися на різних рівнях: окремої особи, 
сім’ї, певного кола, народу, держави, якихось 
людських спільнот. Адже Господь вникає  
в життя усіх людей на землі.

Одного разу Бог сказав через пророка: 
«Усе винищу з поверхні землі, – говорить 
Господь; винищу людей і худобу, вигублю 
птахів небесних і рибу морську, і спокуси 
разом з лиходіями; винищу людей з поверх-
ні землі, говорить Господь» (Софонії 1:2-3,  
пер. О. Гижі). Таке часом відбувається в різ-
них регіонах землі, і в цьому головна при-
чина жахливих та кровопролитних воєн, 
революцій та заколотів, епідемій та інших 
нещасть і катастроф. Однак – увага! – таке 
ж може відбуватися в дуже обмеженому 
масштабі, у колі окремої сім’ї або навіть  
у житті однієї людини.  

ПОКАРАННЯ  
В ЖИТТІ ВІРУЮЧОГО
У житті віруючої людини також може 

трапитися подібне – покарання Боже через 
смерть. Апостол пише в слові про Причастя: 
«А тому, хто буде їсти хліб цей, або пи-
тиме чашу Господню негідно (недостойно), 
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матиме провину перед Тілом і Кров’ю Го-
сподньою. Нехай же досліджує себе людина, 
і таким чином нехай їсть від хліба цього  
і п’є з чаші цієї. Бо хто їсть і п’є негідно, той 
їсть і п’є осуд собі, не розмірковуючи про 
Тіло Господнє. Ось чому поміж вами бага-
то немічних і хворих, і чимало помирає.  
Бо якби ми самі себе судили, то нас не су-
дили б; коли ж Господь нас осуджує, то 
це покарання від Нього, щоб не були за-
суджені зі світом» (1 Коринтян 11:27-32,  
пер. О. Гижі). Різниця тут в тому, що віру-
юча людина, яка живе не по волі Господа і 
негідно щодо свого покликання, карається 
від Господа на землі аж до смерті, тобто 
позбавлення життя. Та оскільки вона все 
ж мала спасаючу віру в Ісуса Христа і вси-
новлення через Духа, то буде спасенна для 
вічного життя по благодаті Божій, Христо-
вою жертвою. 

Можуть сказати: так в чому ж тут пока-
рання, якщо вона буде спасенна? Річ у тім, 
що часто віруючі люди розуміють спасіння 
Боже лише на першому рівні – звільнення 
від покарання за гріхи й здобуття доступу 
в Царство Небесне. Однозначно, це перший 
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найважливіший крок, без нього неможливі 
наступні. Та початковим кроком задум Бо-
жий щодо нашого спасіння не закінчується. 
Адже нас чекає вічне (!) життя у новому 
світі, на Новому Небі та Новій Землі, із сто-
лицею в Новому Єрусалимі. І дуже важливо, 
чим буде наповнене особисто для нас це 
вічне життя: ким ми будемо в ньому і чим 
там володітимемо. 

Земне життя разом з дарованим кож-
ному призначенням і ресурсами, при 
правильному й відповідному волі Божій 
розпорядженні ним, наповнить отрима-
ну нами по благодаті вічність відповід-
ним змістом. Тому якщо життя у віруючої 
людини забирається, то, значить, вона 
втрачає можливість набуття вічного спад-
ку. Вона отримує спасіння і вічне життя,  
але без «спадщини нетлінної й непорочної та 
нев’янучої, захованої в небі для нас» (1 Петра 
1:4). І якщо в тимчасовому житті на землі 
нам неприємно бути бідними й нічого не 
мати, то тим більше в житті вічному. 

Ті, хто говорить, що для них вічний спа-
док неважливий, – лукавлять, і їхнє земне 
життя підтверджує це: бо тут вони, кожен 
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у своїй мірі, докладають зусиль, щоб добре 
жити. Ніхто не переїжджає до Америки, аби 
жити там як безхатченко і задовольняти-
ся лише самим фактом перебування в цій 
країні, але кожен розраховує на володіння 
й користування її благами. Тим більше це 
стосується вічного життя, що очікує нас! 

Мета ж диявола має три ступені: 
по-перше, вкрасти – тобто хоч щось відняти  
у людини в її майбутньому вічному житті; 
по-друге, вбити – тобто взагалі позбавити 
можливості виконати своє призначення; 
по-третє, знищити навіки, щоб вона розді-
лила вічність з дияволом та ангелами його 
(Івана 10:10; Матвія 25:41). І якщо ворог душ 
наших не досягає третього рівня, то частко-
во задовольняється і меншим – можливістю 
нашкодити людині на другому або хоча б 
першому рівні.  

ТА ІНШІ ЦІЛІ 
Як я розумію на сьогодні, наведені вище 

дев’ять цілей становлять перелік основних і 
найпоширеніших складових Божого задуму, 
які реалізує Господь в нас і нашому житті 
через завдані та допущені страждання й 
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скорботи. Є також інші наміри Божі щодо 
випробувань, проте вони не такі масштабні, 
як описані. 

Серцю, що невпинно шукає пізнання 
Господа та Його шляхів, Він відкриє сенс 
того, що відбувається, коли це буде важливо 
й необхідно знати. 

Однак є ситуації, коли незважаючи на 
все наше бажання розібратися в тому, що 
нас спіткало, сенс того, що сталося, буде 
захований від нас, як це було з Йовом під 
час проходження ним випробувань. Тоді 
важливо стояти твердо на фундаменті віри: 
Бог все контролює, нічого не може трапити-
ся без Його волі, Він завжди діє з любов’ю 
до нас, – і за Його премудрістю, якщо ми 
правильно приймаємо й проходимо те,  
що нам посилається, усе повернеться нам на 
добре, нехай навіть ми нічого не розуміємо 
в тому, що відбувається. 



ЯК ПРАВИЛЬНО 
ПРОХОДИТИ ЧЕРЕЗ 

СТРАЖДАННЯ
       ПАМ’ЯТАЙ ПРО ВІЧНІСТЬ  

Дуже часто люди, намагаючись зро-
зуміти, що Господь робить на землі 
та в їхньому житті, ніяк не можуть 

знайти сенс того, що відбувається, і без-
кінечно плутаються в міркуваннях. Одна  
з найголовніших причин цього полягає  
в тому, що людина розглядає дії Бога з точки 
зору досягнення власного блага і комфорту 
в земному тимчасовому бутті. Міркували б 
так лише невіруючі – але подібну позицію 
нерідко займають багато віруючих у Бога та 
Христа людей.  
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Для Господа Бога головні цілі всіх Його 
дій з людьми і кожною окремою людиною 
співвідносяться з подальшим вічним жит-
тям, яке неминуче чекає кожного з нас. Коли 
починаєш не лише вірити в існування віч-
ного (загробного) життя, але й реально вра-
ховувати його, прив’язувати до нього все, 
що відбувається з нами на землі, розглядати 
всі поточні події в його перспективі – тоді 
відповіді на багато питань досить швид-
ко знаходяться. Якщо хочеш пізнати вічне  
з погляду тимчасового, тримаючись за зем-
не, – не вийде, загрузнеш у суєтних вими-
слах; якщо хочеш пізнати тимчасове з погля-
ду вічності – отримаєш істинне розуміння. 

Відповідно до Божого промислу і про-
видіння, земне тимчасове життя для кож-
ної людини – це підготовчий майданчик, 
збудовуюче та формуюче виробництво для 
вічного життя. Без прийдешнього вічного 
життя в тимчасовому земному житті не-
має жодної цінності і явно бракує сенсу.  
Це ясно усвідомив і відзначив наймудріший 
мешканець землі Соломон, розглядаючи й 
досліджуючи все, що відбувається на землі: 
«Книга Проповідника, сина Давидового, царя 
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в Єрусалимі. Наймарніша марнота, ска-
зав Проповідник, наймарніша марнота, 
– марнота усе!» (Еклезіяста 1:1-2).

Усе, що ми отримуємо від Бога впродовж 
днів земного буття, у Писанні називається не-
праведним багатством. Чому неправедне? Це 
критерій не стільки моральний, скільки сут-
нісний. Тому що, отримавши земні цінності, 
ніхто з нас не може гарантувати збереження 
їх у себе в розпорядженні: якщо Господу буде 
угодно забрати те, що Він дав або дозволив 
нам мати, ми втратимо все за один день, – ні, 
навіть за одну годину або хвилину, – подібно 
до Йова, і ніхто нічого не зможе втримати. 
Неправедне – бо ніхто не може гарантувати 
собі наступну хвилину свого життя: час не в 
нашій владі. Неправедне – бо нічого з цінного 
земного ми не візьмемо з собою в потойбіч-
не життя: ні гроші, ні майно, ні нагороди,  
ні кар’єрні досягнення, ні наукові ступені – 
нічого! З цього погляду нагими ми прийшли 
у цей світ, нагими і підемо з нього. «Я вийшов 
нагий із утроби матері своєї, і нагий повер-
нусь туди, в землю!» (Йова 1:21). 

Земне життя перестає для нас бути мар-
нотним лише тоді, коли в тимчасових днях 
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ми живемо вічністю, її сенсом, цінностями, 
збираємо собі скарб на небесах. Христос на-
вчав: «Не складайте скарбів собі на зем-
лі, де нищить їх міль та іржа, і де злодії 
підкопуються й викрадають. Складайте 
ж собі скарби на небі, де ні міль, ні іржа їх  
не нищить, і де злодії до них не підкопують-
ся та не крадуть. Бо де скарб твій, – там 
буде й серце твоє!» (Матвія 6:19-21).

Істинне життя – це вічне життя, без 
кінця і краю, поза часом. Істинне багатство 
– те, що ми отримаємо з рук Ісуса Христа 
в розпорядження на вічні дні, чого ніхто і 
ніщо у нас вже не забере. Істинні надбання – 
ті, які перейдуть разом з нами в потойбічне 
життя. Істинне щастя – жити з Богом в Його 
вічному Царстві, вільно насолоджуючись 
спілкуванням з Ним повік. Правильні відпо-
віді – ті, в яких враховуються ці вічні реалії. 

Усе це особливо гостро виявляється  
в питанні пошуку сенсу страждань і скорбот, 
що випадають нам. Ставлячи питання й роз-
мірковуючи, люди ніби мають в серці і ро-
зумі передустановку, що щастя для людини 
– прожити благополучно на землі. Нерідко 
буває так, що саме для досягнення цієї мети 
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люди хочуть використати Господа та віру в 
Нього. А коли Бог їм у цьому не допомагає 
– тоді Він взагалі не потрібен. Тоді можуть 
укладати ті чи інші ситуативні або принци-
пові союзи з будь-ким, хто обіцяє досягнення 
наявних цілей, навіть з самим дияволом, 
аби отримати бажане земне щастя. 

Чого ти шукаєш? На якому фундаменті 
будуєш своє життя? Що для тебе є первин-
ним у категорії цінностей? Тимчасове чи 
вічне? Земне чи небесне? Своє чи Боже? 

Господь розповідає нам про приготова-
ну для нас вічність з різних сторін, вабить 
нас Своєю любов’ю, спонукає до істинних та 
розумних роздумів, навіть підштовхує нашу 
волю до правильного вибору – та все одно 
остаточне рішення в цьому питанні при-
значено приймати кожному з нас. Причому 
впродовж усього життя, знову і знову, в різ-
них ситуаціях, що нас очікують. Це вільний 
вибір, призначений нам. Господь Бог за нас 
або замість нас цього не робитиме. 

Саме з погляду вічного життя наші скор-
боти й страждання набувають сенсу, роблять-
ся дуже важливими і навіть необхідними. 
«Д-р Дж. Р. Міллер у своїй книзі розповідає 
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про одну жінку, у якої одного дня смерть від-
няла двох маленьких дітей. Вона так стра-
ждала, що ні в чому не знаходила розради,  
і одного разу крізь ридання вигукнула: "Я не 
можу зрозуміти, чому Бог створив мене!" 
Її тітонька, яка про неї піклувалася і була 
мудрішою в пізнанні волі Божої, сказала їй: 
"Люба, Бог ще не до кінця створив тебе. Він 
створює тебе зараз"» (Пол Биллхаймер, «Не 
расточай свои печали»). «Через те ми відва-
ги не тратимо, бо хоч нищиться зовнішній 
наш чоловік, зате день у день відновляється 
внутрішній. Бо теперішнє легке наше горе 
достачає для нас у безмірнім багатстві 
славу вічної ваги, коли ми не дивимося на 
видиме, а на невидиме. Бо видиме – дочасне, 
невидиме ж – вічне!» (2 Коринтян 4:16-18).

Хто ж особливо глибоко пройнявся 
вічним життям та досягненням майбут-
ніх кращих благ в ньому, хто духовно зріс  
у пізнанні Господа та Його шляхів, той ча-
сто навіть радіє стражданням і скорботам, 
бачачи, як через них відбувається набли-
ження до вічних цілей, які при звичайно-
му перебігу подій недосяжні. Один з таких 
послідовників Христа свідчить: 
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«Бог вів мене дуже нелегким шляхом 
– шляхом багаторічного суворого гарту, 
напружених пошуків, суворої дисципліни для 
того, аби показати мені істини… 

Попри те, що знести все це було не-
легко і навіть до смерті болісно, Його 
уроки я не проміняв би ні на що у світі. 
Мою вдячність Богові за Його вірність 
та терпіння до мене, що не знають меж,  
неможливо висловити. 

Про одне я лише не перестаю жалкувати 
і журитися: що я був таким млявим і нетя-
мущим учнем. Найбільша радість наповнює 
все моє єство при думці, що Бог, незважаючи 
ні на що, не відвернувся від мене» (Пол Бил-
лхаймер, «Не расточай свои печали»).

Тому написано: «…хвалимося в ути-
сках, знаючи, що утиски приносять тер-
пеливість, а терпеливість – досвід, а досвід 
– надію, а надія не засоромить, бо любов 
Божа вилилася в наші серця Святим Духом, 
даним нам» (Римлян 5:3-5).

БУДЬ УВАЖНИМ
Якщо ми зайняли принципову пози-

цію і дивимося на все те, що відбувається, 
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з точки зору вічності, то наступна добра 
порада для нас така: будь уважний до дій 
Господа! 

Неуважність з боку дітей – перша при-
чина неуспішності та інших проблем. На-
чебто хороші діти, загалом налаштовані на 
послух, здібні, але… неуважні, бо перебува-
ють на хвилі своїх думок та бажань, а тому 
знову й знову пропускають важливе, що 
говорять їм батьки, вихователі та вчителі. 
Якщо дитина в якийсь момент часу неуваж-
на, то для неї даремна будь-яка найчудовіша 
настанова або напучення. 

І як приємно займатися з уважним 
учнем! Кожна думка сприймається і вби-
рається, кожне слово жадібно ловиться, 
кожна емоція не пропускається, кожна дія 
запам’ятовується. Такі схожі на родючу зем-
лю, без каміння та бур’янів, яку засівати 
одне задоволення, і тоді присутнє велике 
очікування доброго плодоносіння. 

Такого ж уважного ставлення чекає Го-
сподь від кожного з нас. Це завжди радує 
Його серце. Він відзначає для Себе уваж-
них учнів і займається ними, не втрачаючи 
ні хвилини, викладаючи все нові уроки, 
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виконуючи все нові необхідні дії, ведучи 
шляхом постійного розвитку та росту. 

Неуважність, розсіяність, нерозсуд-
ливість створює чимало проблем у житті 
тих, хто перебуває в такому стані. Вони 
п’ють з того самого найблагословеннішого 
джерела, як і інші, що приносять багато 
плоду, їх поливають ті ж благодатні дощі,  
та вони схожі на чистий пісок, який, про-
пускаючи воду, залишається як так само 
сухим і безплідним. Муж Божий Давид від-
значає в псалмі: «За те, що вони не уважні 
до діянь Господніх і до справи рук Його, Він 
зруйнує їх і не відтворить їх» (Псалом 27:5, 
пер. О. Гижі). 

Згадую час, коли Господь мене вчив 
бачити і чути Його в усьому. Я тоді працю-
вав на будівництві. Ми займалися поточ-
ною й звичною для нас роботою, і я забивав  
у дошку великий цвях. Безліч цвяхів я забив 
перед тим. Та в одну мить щось трапилося: 
я з усієї сили ударив молотком по своєму 
пальцю, який – не зрозумію як і чому – рап-
том опинився на головці цвяха. Біль був 
неймовірний, палець зразу ж почервонів 
від приливу крові й почав на очах синіти. 
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Коли минула перша природна фізична 
реакція, я, вже навчений Господом принци-
пу в усьому бачити Його і здобувати для себе 
уроки, почав міркувати: чому це сталося 
зі мною?! Нікому нічого поганого тоді я не 
зробив, ніяких неугодних Господу слів не 
сказав, неправильних емоцій не виявляв. 
Я навіть розгубився у пошуках відповіді; 
невже проста випадковість? Та останньо-
му я вже не вірив. І тут Дух Святий повів 
мене всередину себе, до моїх думок. Того 
часу в нашій церкві відбувався конфлікт 
між братами. Я був також до нього причет-
ний і, виконуючи свою рутинну роботу на 
повному автоматизмі, міркував про події в 
церкві і гаряче судив деяких братів за їхні 
неправильні вчинки. І ось Господь зупинив 
мене в цьому потоці моїх думок. Мені відра-
зу ж стало зрозумілим усе, що трапилося.  
Я навіть зрадів, що Господь так тісно працює 
зі мною. Виніс урок для себе і далі почав 
уважніше стежити за тим, про що я думаю. 
Добре мені, що я постраждав. 

Або ще одна ситуація: їхав я на своєму 
автомобілі й потрапив в аварію на перехре-
сті. Незначна аварія: на моїй машині трохи 
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погнули переднє крило; та все одно непри-
ємний осад залишився в душі. Але чим далі 
від самого моменту аварії, тим більше я ро-
здумував і шукав відповідь: «Господи, що Ти 
мені хотів цим сказати?» Дух Святий повів 
мої думки таким чином: «Пригода трапилася 
з тобою на дорозі; та набагато важливіша та 
дорога, якою ти йдеш зараз по життю. Якщо 
сталася аварія на звичайній дорозі, то це 
попередження про можливу проблему на 
життєвій дорозі у слідуванні за Господом». 
Аварія у мене трапилася незначна, що го-
ворило про те, що Господь не стільки мене 
напоумляє, скільки попереджує. Я продов-
жував молитовно роздумувати та міркува-
ти і невдовзі зрозумів, про який момент  
у моєму житті Господь говорив мені. Це було 
дуже насущне й важливе попередження 
мені від Господа. 

Не відразу ми навчимося бачити Госпо-
да завжди і в усьому. Але той, хто не почав 
цього старанно вчиться, так ніколи і взагалі 
нічого не навчиться. Хочеш навчитися? Будь 
уважним! 

Це одне зі значень постійно присутнього 
в Писанні заклику: пильнуйте! «Уважайте, 
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чувайте й моліться: бо не знаєте, коли час 
той настане! Як той чоловік, що від’їхав,  
і залишив свій дім, і дав рабам своїм владу, 
й кожному працю свою, а воротареві звелів 
пильнувати. Тож пильнуйте, – не знає-
те-бо, коли прийде пан дому: увечорі, чи опів-
ночі, чи як півні співатимуть, чи ранком. Щоб 
вас не застав, що спите, коли вернеться він 
несподівано. А що вам Я кажу, те всім Я 
кажу: Пильнуйте!» (Марка 13:33-37).

МІНІМАЛЬНО  
ОЧІКУВАНА РЕАКЦІЯ
Якщо скорботи і страждання прийшли 

в наше життя за прямою і визначальною 
волею Бога, то перша мінімально очікувана 
від нас Господом реакція – це смирення і 
згода з тими переживаннями, які Він для нас 
посилає. Якщо є смирення та згода, то буде 
і відповідний плід – терпіння. І тоді, навіть 
ще без розуміння нами всього Господнього 
промислу, але вже певною мірю відбувати-
меться процес, який Ісус запланував здійс-
нити через послане нам страждання. 

Якщо труднощі, проблеми, скорботи та 
страждання виникли внаслідок свавілля  
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і непослуху Господу як результат нашого не-
правильного гріховного вибору, тобто через 
Його допускаючу волю, тоді передусім Го-
сподь чекає усвідомлення і визнання нами 
свого стану у світлі Його істини, покаяння 
й навернення з неправильного шляху на 
визначену Ним дорогу. Цей мінімум вже 
принесе благодать Божого прощення і яв-
лення Його милості в нашому житті. А уроки 
ситуації, що виникла, будемо усвідомлювати 
пізніше, у міру наших подальших стосунках 
з Господом.  

ЯКЩО СПАСИТЕЛЬ  
ПОСЛАВ СТРАЖДАННЯ
Скажемо про це більше. Оскільки все 

у нашому житті так чи інакше – від Госпо-
да, то правильно буде кожній людині схи-
литися в смиренні перед Всемогутнім Все-
держителем, приймаючи усе з Його руки, 
у тому числі скорботи. Він – істинний Бог, 
з усіма відповідними цьому наслідками  
в першу чергу для нас, людей. Тому Йов  
у стражданнях, що спіткали його, відповідав 
своїй дружині: «І сказала йому його жінка: 
"Ти ще міцно тримаєшся в невинності своїй? 



187ЯК ПРАВИЛЬНО ПРОХОДИТИ ЧЕРЕЗ СТРАЖДАННЯ

Прокляни Бога – і помреш!"... А він до неї 
відказав: "Ти говориш отак, як говорить яка  
з божевільних!.. Чи ж ми будем приймати 
від Бога добре, а злого не приймем?" При 
всьому тому Йов не згрішив своїми уста-
ми…» (Йова 2:9-10). Смирення стосується нас 
самих, нашого егоїстичного «я».

За смиренням іде послух волі Небесно-
го Отця, Вищого Авторитету серед усього 
сущого, у всіх видимих і невидимих світах. 
Виявити послух означає почути Його голос, 
розібратися, про що Він нам говорить, зро-
зуміти Його волю і потім підкоритися їй. 
Ісус «упокорив Себе, бувши слухняний аж 
до смерти, і то смерти хресної» (Филип’ян 
2:8). Послух стосується Бога, Який визначає 
наш шлях і проводить нас через обставини. 

За слухняністю йде покора. Про Христа 
написано так: «Як ягня був проваджений Він 
на заколення…» (Ісаї 53:7). Його не тягнули 
силою, як нібито Він упирався і Сам не хо-
тів іти. Його не несли на руках, як нібито  
з власної волі, Своїми ногами Він не хотів 
йти на місце заклання. Він ішов добровіль-
но, коли зрозумів волю Отця і настав час для 
її виконання. Покора – більше ніж смирення.  
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Бо можна смиритися, але при цьому не ро-
бити того, до чого змушують нас ті, що зав-
дають нам скорбот. Покора дає нам силу йти 
до місця страти своїми ногами, нести на собі 
хрест, на якому потім тебе розпинатимуть. 
Внутрішня покора виявляється в зовнішній 
лагідності. Покора стосується інструментів 
– людей та обставин, через які приходять  
в наше життя страждання і скорботи. 

В усьому цьому необхідна довіра Госпо-
дові, від Якого усе виходить. Довіра нерозри-
вно поєднана і переплетена з вірою та є її 
практичним вираженням. 

Супроводжуватися все має терпінням. 
«Отож, браття, довготерпіть аж до при-
ходу Господа! Ось чекає рільник дорогоцін-
ного плоду землі, довготерпить за нього, 
аж поки одержить дощ ранній та пізній. 
Довготерпіть же й ви, зміцніть серця 
ваші, бо наблизився прихід Господній! Не 
нарікайте [не скаржтеся, не обурюйтеся,  
не засуджуйте, не гнівайтеся] один на одно-
го, браття, щоб вас не засуджено, – он Суддя 
стоїть перед дверима! Візьміть, браття, 
пророків за приклад страждання [чи 
злостраждання – страждання від усякого 
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роду зла і злих людей] та довготерпіння, 
– вони промовляли Господнім Ім’ям! Отож, 
за блаженних ми маємо тих, хто витер-
пів. Ви чули про Йовове терпіння та бачили 
Господній кінець його, "що вельми Господь 
милостивий та щедрий"» (Якова 5:7-11).  
«І за Ім’я Моє будуть усі вас ненавидіти. Але 
й волосина вам із голови не загине! Терпе-
ливістю вашою душі свої ви здобудете» 
(Луки 21:17-19). 

Ісус Христос визначає, який вид стра-
ждань і скорбот нам послати, коли, в якому 
прояві і мірі, на який час і з якою кінцевою 
метою. Коли очікуваного результату буде до-
сягнуто, тоді Він забере проблему так само, 
як і послав її в наше життя. А до цього мо-
менту – терпіння.

Можна ще сказати про молитву, про-
славлення Господа та деякі інші духовні 
дії, що допоможуть нам проходити «долину 
Плачу» або «долину смертної темряви». Та я 
зупинюся на написаному, а інші настанови 
залишу Духу Святому, Який живе в кожній 
Божій дитині і веде її. «Утішитель же, Дух 
Святий, що Його Отець пошле в Ім’я Моє, 
Той навчить вас усього, і пригадає вам усе, 
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що Я вам говорив. Зоставляю вам мир, мир 
Свій вам даю! Я даю вам не так, як дає світ. 
Серце ваше нехай не тривожиться, ані не 
лякається!» (Івана 14:26-27).  

ЯКЩО ГОСПОДЬ  
ДОПУСТИВ СКОРБОТИ
Буває, що скорботи і страждання при-

йшли в наше життя внаслідок зробленого 
нами неправильного й неугодного Госпо-
деві вибору, тобто нечестя наше покарало 
нас. Господь, звичайно ж, усе бачив, конт- 
ролював і допустив, щоб таке трапилося.  
Бо від початку Він передбачив та дарував 
нам свободу в певних межах, і це не гра,  
а істинна свобода. Однак ця свобода передба-
чає відповідальность й відплати згідно з усі-
ма встановленими Ним законами. Порушу-
ючи їх і чинячи безрозсудно, ми накликаємо 
на себе відповідні проблеми, скорботи та 
страждання. Що робити в такому випадку?

По-перше, потрібно опам’ятатися й 
усвідомити своє становище і погодитися 
в покорі перед Всевишнім, що саме наше 
свавілля привело нас до такого стану та 
спричинило проблеми. Якщо хворий не хоче 
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визнати, що він хворий, то який лікар зможе 
йому допомогти?! Усяка допомога відкида-
тиметься з порога.

«Хай карає тебе твоє зло, і відступ-
ства твої хай картають тебе, і пізнай та 
побач, що лихе та гірке це, що кинув ти 
Господа, Бога свого, і страху Мого над то-
бою нема, говорить Господь, Бог Саваот»; 
«Послухай, ти земле: Ось Я веду на народ цей 
лихе, плід їхніх думок, бо до слів Моїх не 
прислухались вони, а Законом Моїм погор-
дили!» (Єремії 2:19; 6:19). 

Спасіння блудного сина розпочалося  
з того, що він «прийшов до тями» і пра-
вильно в очах Божих оцінив свою проблему 
(Луки 15:17) (пер. О. Гижі). Усвідомлення й 
визнання свого істинного становища перед 
Господом – це і є смирення та упокорення 
людини, те, з чого розпочинається побудова 
правильних стосунків з Богом.

По-друге, від нас очікується віра Го-
сподеві та Його словам, на які досі ми не 
звертали уваги і навіть принципово від-
кидали як ті, що заважають нашим пла-
нам «щасливого» життя. Тепер ми готові 
повірити Господеві, що істинне щастя для 
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нас може бути лише у Нього. Віра Богові та 
Його словам передбачає зміну світогляду 
людини, її системи цінностей, загальних 
і окремих поглядів на життя. Це реальний 
початок зміни серця людини, формування 
нового внутрішнього фундаменту для всього 
зовнішнього життя. Яків пише: спочатку 
підкоріться Богові, а потім – спротивляй-
тесь дияволові, і як наслідок – утече від вас 
(Якова 4:7). Повірити – це і є перший крок  
у підкоренні людини Господові. 

Безумовно, це стосується всіх тих, хто, 
живучи в загальній невірі, зрештою опи-
нився перед лицем проблем, зруйнованого 
життя та всякого виду горя й скорбот, – по-
трібно в смиренні прийняти вірою Господа 
та Його повеління й поради для нас.

Але також це стосується і віруючих, які 
чинять свавільно, а потім зазнають через це 
різного роду страждань. Чому? Бо не вірять 
усім Господнім словам, вибираючи з них 
приємне та угодне своїй плоті. Таким слід 
обновитися у вірі та довірі Господеві й узяти 
на озброєння своєї особистої віри те, чим 
вони раніше нехтували, що і привело їх до 
скорботи. 
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Знати і вірити – в принципі різні 
дії, і тому часто ми не бачимо прямого 
взаємозв’язку між ними. Господь хоче, аби 
ми повірили в усе, що пізнали від Нього. 
Повірити в очах Божих означає взяти на 
озброєння, діяти згідно з отриманою інфор-
мацією, підпорядкувати цьому своє життя 
у відповідних сферах. Ось чому Яків пише: 
«…віра, коли діл не має, – мертва в собі!» 
(Якова 2:17). 

Усвідомлення проблем в смиренні і віра 
Господу приводить людину до наступного 
кроку – покаяння. Покаяння – це жаль через 
гріхи та помилки, скорбота про непослух 
Богові, плач про зруйновані стосунки з Ним, 
прохання до Владики всього сущого про по-
милування та прощення. Найчастіше пока-
яння спочатку має відбутися в серці людини, 
а потім виразитися в якомусь зовнішньому 
сповіданні. Буває, це трапляється в один  
і той самий момент часу. 

Після покаяння відбувається навернен-
ня. Як говорили людям апостоли: «Покайте-
ся ж та наверніться, щоб Він змилувався 
над вашими гріхами, щоб часи відпочин-
ку прийшли від обличчя Господнього, і щоб 
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послав заповідженого вам Ісуса Христа [мо-
мент, коли Ісус робиться особистим Спаси-
телем]…» (Дії 3:19-20). Навернення – це зміна 
свого життєвого шляху: раніше йшли від 
Господа – тепер обернулися і йдемо до Нього; 
раніше ми самі собі обрали дорогу – тепер 
стаємо на Божий шлях; раніше досягали 
власних цілей – а тепер керуємося Божою 
волею для нас. 

Зміна шляху внаслідок навернення 
може відбуватися багатосторонньо. Про це 
дуже яскраво і ясно говорив пророк Ісая, 
а потім ті ж слова повторив Іван Хрести-
тель: «Голос волаючого в пустелі: Готуйте 
шлях Господові, рівняйте у степу стежки 
Богові нашому; нехай всілякий видолинок 
наповниться, і всіляка гора і пагорб не-
хай понизяться, кривини вирівнюються, 
і шляхи у вибоїнах стануть гладенькими. 
І з’явиться слава Господня, і побачить усіляка 
плоть рятунок Божий, бо уста Господні це 
виповіли» (Ісаї 40:3-5; Луки 3:4-6, пер. О. Гижі).

Навернутися – це, по-перше, розвер-
нутися, відвернувшись від неправильних 
цілей, та обернутися до Господа і визначених 
Ним планів для нашого життя. По-друге, слід 
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виправити дорогу, якою ми рухаємося до Не-
бесного Царства. «Нехай всілякий видолинок 
наповниться» – тобто все, що ми з будь-яких 
причин упускали, рухаючись Божим шля-
хом, внаслідок чого утворилися духовні ями 
різної величини, слід повернути на місце. 
«Гора і пагорб нехай понизяться» – це озна-
чає прибрати зі свого життя всяке свавілля, 
бажання свого, амбіції, всякого роду гордість, 
яка горбиками, пагорбами і навіть горами 
повиростала на призначеному нам шляху. 
«Кривини вирівнюються» – наказ про те, 
щоб компроміси з плоттю, світом та гріхом,  
що викривлюють наш шлях за Господом, 
були прибрані з нашого життя. «Шляхи  
у вибоїнах стануть гладенькими» – тут йдеть-
ся про непостійність, яка позбавляє вірую-
чу людину плодоносності перед Господом.  
«А посіяне на кам’янистому ґрунті, – це той, 
хто слухає слово, і з радістю зараз приймає 
його; але кореня в ньому нема, тому він 
непостійний; коли ж утиск або пересліду-
вання настають за слово, то він зараз спо-
кушується» (Матвія 13:20-21). Яків порівнює 
такий стан людини з хвилюванням на морі: 
«Але нехай просить із вірою, без жадного 
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сумніву. Бо хто має сумнів, той подібний 
до морської хвилі, яку жене й кидає вітер. 
Нехай-бо така людина не гадає, що діста-
не що від Господа. Двоєдушна людина непо-
стійна на всіх дорогах своїх» (Якова 1:6-8). За-
галом потрібний капітальний ремонт нашої 
життєвої дороги. Ось що означає навернення. 

«…І дара Духа Святого ви приймете!» 
(Дії 2:38) – говорив апостол Петро в першій 
проповіді після сходження Духа Святого в 
день П’ятидесятниці. Дух Святий, за даром 
Божої благодаті, став головною дійовою осо-
бою у встановлений Богом новий період 
в історії людства. «І покроплю вас чистою 
водою, – і станете чисті; зо всіх ваших не-
чистот і зо всіх ваших бовванів очищу вас.  
І дам вам нове серце, і нового духа дам у ваше 
нутро, і викину камінне серце з вашого тіла, 
і дам вам серце із плоті. І духа Свого дам Я 
до вашого нутра, і зроблю Я те, що устава-
ми Моїми будете ходити, а постанови Мої 
будете стерегти та виконувати» (Єзекіїля 
36:25-27). Дух Святий став гарантом, Котрий 
забезпечує нове життя людини. 

Коли таке відбувається у минулому не-
віруючою людиною вперше, це називається 
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відродженням згори, або хрещенням Духом 
Святим, або прийняттям Духа Святого. Для 
віруючої людини, яка раніше вже пережила 
народження згори, але потім непослухом 
та гріхами засмутила Духа й порушила сто-
сунки з Ним, цей момент буде оновленням  
у взаєминах зі Святим Духом, духовним про-
будженням. 

Саме Дух Святий дає нам силу перемага-
ти пожадання, спокуси та гріх, жити святим, 
праведним і богоугодним життям, виконува-
ти волю Божу та своє призначення на землі. 

Таким шляхом відбувається зцілення і 
відновлення людини перед Господом.  

ВАЖЛИВА  
НАША СПІВУЧАСТЬ У ПРОЦЕСІ  
Господь завжди працює з людьми за 

Своєю програмою, незважаючи на те, на-
скільки ми розуміємо Його та Його справи 
в нашому житті. Так само обходяться земні 
батьки зі своїми дітьми, коли вони, будучи 
неповнолітніми, ще перебувають під від-
повідальністю дорослих і залежні від них. 

Він – Бог, Котрий постійно зрощує нас, 
готує нас до вічного життя у майбутньому 
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вічному світі. Цю відповідальність Він не 
перекладає ні на кого з людей, бо це нікому 
не під силу як щодо будь-якої спільноти, 
так і щодо окремого індивідуума. Бо хто 
може абсолютно і в усій повноті пізнати 
хоча б одну людину на землі?! Тому апо-
стол сказав: «Я посадив, Аполлос поливав, 
але виростив Бог. Тому той, що садив,  
і той, що поливає, є ніщо, а все вчинив 
Бог, Котрий вирощує» (1 Коринтян 3:6-7,  
пер. О. Гижі).

Але в цій Господній роботі над нами 
також дуже важлива наша добровільна і 
охоча співучасть. Тоді Божа праця, яку Він 
робить через різні допущені скорботи та 
страждання, звершується набагато краще, 
ефективніше, швидше. 

Як правило, чим більша особиста ду-
ховна зрілість людини, тим більше Господь 
розраховує на співучасть людини в Його 
роботі над нею. 

Також бувають певні моменти, коли 
наше свідоме розуміння, згода і співучасть 
принципово необхідні в здійснюваному Го-
сподом процесі і без цього з нами нічого із 
запланованого Ним не зможе відбутися. 
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Це не тому, що ми самі по собі такі важ-
ливі, – право вирішальної участі передбачив 
і дарував нам Господь, і воно як непростий 
тягар відповідальності лежить на кожному 
з нас у визначених Ним межах. 

Саме тому багато настанов у Євангелії 
– та й взагалі у всій Біблії – звучать у нака-
зовому способі, передбачаючи нашу добро-
вільну, прихильну й відповідальну участь. 

Мене це захоплює і надихає: кожному  
з нас дарована можливість бути реальним 
співучасником у праці Бога на землі, в пер-
шу чергу у формуванні самого себе для віч-
ного життя! 



ДЕКІЛЬКА 
ЗАУВАЖЕНЬ ПО ТЕМІ

Усе вищевикладене прямо витікає 
з біблійного вчення на цю тему і 
роз’яснює її в деякій мірі. Кожен уваж-

ний читач Святого Письма, що хоч трохи 
знає його, думаю, погодиться зі мною.

Звичайно, я не описав усі цілі, яких Го-
сподь Ісус Христос досягає в посланих і допу-
щених скорботах та стражданнях, хрестячи 
нас вогнем. Я постарався звернути увагу 
на найголовніші аспекти Божого задуму  
в цьому відношенні, виходячи з того,  
що я пізнав і чого навчився від Господа досі 
у своєму житті.  
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ТОЙ, ХТО ХРЕСТИТЬ ВОГНЕМ, –  
ІСУС  
Як добре, що саме Ісус хрестить нас 

вогнем! 
Автор Послання до Євреїв саме на  

це звертає увагу: «Тому мусив бути Він 
у всьому подібний братам, щоб стати 
милостивим та вірним Первосвящени-
ком у Божих справах, для вблагання за грі-
хи людей. Бо в чому був Сам постраждав,  
випробовуваний, у тому Він може й випро-
бовуваним помогти»; «Бо ми маємо не та-
кого Первосвященика, що не міг би співчува-
ти слабостям нашим, але випробуваного  
в усьому, подібно до нас, окрім гріха. Отож, 
приступаймо з відвагою [сміливістю, упев-
неністю] до престолу благодаті, щоб прий-
няти милість та для своєчасної допомоги 
знайти благодать» (Євреїв 2:17-18; 4:15-16).

Ісус прийняв людське тіло, по-перше, 
для того, щоб стати досконалою і єдино до-
статньою Жертвою за наші гріхи. По-друге, 
щоб на собі зазнати те, що ми, люди, пере-
живаємо на землі, проходячи свій життє-
вий шлях, і таким чином набути здатність 
добре розуміти нас, об’єктивно, вірно та 
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милостиво оцінювати всяку людину і всяку 
ситуацію – для звершення служіння Заступ-
ника та Первосвященика перед престолом 
Божої слави за все людство і за кожну лю-
дину зокрема. 

Ісус Христос створив нас, полюбив нас, 
спас нас, викупив нас для Себе і вічного жит-
тя з Ним. Він сповнений доброти, милосердя, 
довготерпіння, милості, любові. 

Саме Йому, Котрий полюбив нас до 
хресної смерті, призначено хрестити нас 
вогнем. Ми можемо бути абсолютно впев-
нені: усі Його дії звершуються з надзвичай-
ною любов’ю, у великій милості, з повним 
розумінням кожного з нас і нашої немочі, 
в довготерпінні, з багато разів даровани-
ми шансами, з усяким співчуттям і участю  
в скорботах та стражданнях, які нам дово-
диться переживати.  

НЕ ДАСТЬ ПОНАД СИЛИ
Допущені нам скорботи і страждання не 

є самоціллю для Господа. Не робить Він цього 
навіть тому, що ми грішники і багаторазово 
заслужили на подібне покарання або відпла-
ту. Мета посланих та допущених страждань 
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передбачає наше спасіння через приведення 
нас до Господа, преображення та формування 
нашої особистості в уподібненні образу Ісу-
са, а також співучасть в Його стражданнях 
заради співучасті в майбутній славі. 

При цьому Господь чуйно реагує на 
всі наші переживання, уважний до нашо-
го плачу, бо Він особисто пізнав на землі  
в прийнятому Ним тілі, наскільки нам буває 
боляче в різних ситуаціях. Він навіть, буває, 
плаче разом з нами, співчуваючи та співпе-
реживаючи нам, – хіба Той, Хто навчав нас 
плакати з тими, що плачуть, Сам інакше 
поводиться?! 

Але Господь Ісус ставиться до нас подіб-
но до мудрого лікаря: якщо процес спасіння 
або лікування вимагає перенесення хворим 
страждань, то лікар не звертатиме уваги на 
реакцію пацієнта, досягаючи вищої мети. 
Так само працює з нами Господь Ісус Хри-
стос, наш Всевишній Лікар, Цілитель та 
Спаситель. 

Той, Хто хрестить нас вогнем, усі скор-
боти та страждання приписує й дозує нам 
строго в міру, мудро, уважно, з усякою 
любов’ю та співчуттям. Цей факт ми повинні 
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прийняти вірою, апріорі – передусім і без 
доказів, як аксіому, кладучи в основу аналізу 
та розуміння будь-якої нашої ситуації. 

Господь знає, скільки ми можемо пере-
нести на даний момент часу, а тому обіцяє, 
що ніколи не дасть і не допустить нам бути 
випробовуваними понад наші сили. «Дося-
гла вас спроба не інша, тільки людська; але 
вірний Бог, Який не попустить, щоб ви ви-
пробовувалися більше, ніж можете, але 
при спробі й полегшення дасть, щоб знести 
могли ви її» (1 Коринтян 10:13).

Перенести – це не означає обов’язково 
перемогти. Іноді Ним запланований для нас 
програш, бо інакше нам неможливо викла-
сти необхідний урок або досягти потрібних 
змін. Для людини важливий не лише пози-
тивний, але й негативний досвід, і останній 
часто навчає ефективніше. Але програш та-
кож потрібно вміти і змогти пережити. І ось 
тут присутня дія вищенаведеної обітниці. 

Господь знає, якими дозуваннями стра-
ждань нас змінювати. Комусь і колись по-
трібен нищівний удар, щоб зрушити з місця 
усталену твердиню. В інших випадках не-
обхідні невеликі і постійні переживання,  
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щоб поволі, але впевнено та тривало дося-
гати бажаного результату. 

Він знає, скільки часу потрібно нам  
у нашому стані, аби досягти очікуваних змін. 
Комусь треба, як євреям, зазнавши поразки 
й потрапивши в залежність від филистим-
лян, пробути в ній двадцять років, щоб на-
решті навернутися цілим серцем до Господа. 
«І сталося, від дня, коли ковчег полишився 
у Кір’ят-Єарімі, минуло багато часу, а було 
його двадцять літ. А ввесь Ізраїлів дім пла-
кав за Господом» (1 Самуїлова 7:2). Іншому 
ж досить одного ключового моменту – і все 
його життя кардинально міняється, як це 
було при наверненні Савла, майбутнього 
апостола Павла. 

Ісусові відомі найскладніші людські 
духовні діагнози, і Він може вести роботу  
з нами одночасно з різних сторін, гармонійно 
і злагоджено, комплексно та взаємозв’язано. 

Він може чергувати сильні, слабкі та 
найдрібніші (нано-) дози. 

Його милосердя виявляється і в тому, 
що Він ніколи не дасть і не допустить зай-
вих скорбот та переживань. Якщо в цей пе-
ріод для нас можна обійтися щонайменшою 
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дозою – Ісус саме так і вчинить. Якщо така 
міра не справить впливу, тоді Він пошле 
більше переживання. Але завжди це буде 
по необхідному мінімуму. Навіть найбільші 
переживання в даний момент часу для нас 
– необхідний мінімум.  

Іноді Господь влаштовує нас «на ста-
ціонар», вириваючи з життєвого потоку і 
приводячи в пустелю, – може, у вигнання 
через відкидання друзів; може, на ліжко  
у хворобі; а може, поміщає у скруту через во-
рогів наших, які отримали владу над нами. 
«І покараю її за дні служіння Баалам, коли 
вона кадила їм, і, прикрасивши себе сережка-
ми і намистом, ходила за коханцями своїми, 
а Мене забувала, говорить Господь. А тому 
ось, і Я поведу її, приведу її в пустелю і 
буду говорити до її серця» (Осії 2:13-14, 
пер. О. Гижі). 

Іноді Він призначає лікування тими чи 
іншими скорботами прямо по ходу життя 
та служіння, не знімаючи з нас жодної від-
повідальності і не скасовуючи даних нам 
завдань щодо виконання свого призначен-
ня. «А щоб я через пребагато об’явлень не 
величався, то дано мені в тіло колючку, 
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– посланця сатани, щоб бив в обличчя 
мене, щоб я не величався. Про нього тричі 
благав я Господа, щоб він відступився від 
мене. І сказав Він мені: "Досить тобі Моєї 
благодаті, – бо сила Моя здійснюється в не-
мочі". Отож, краще я буду хвалитись своїми 
немочами, щоб сила Христова вселилася  
в мене. Тому любо мені перебувати в не-
дугах, у прикростях, у бідах, у пересліду-
ваннях, в утисках через Христа. Коли-бо я 
слабий, тоді я сильний» (2 Коринтян 12:7-10). 

Що означає дарована Господом під-
тримка в скорботах, щоб ми могли перене-
сти? Часто зустрічав пояснення, що заради 
допомоги нам Він зменшить міру або три-
валість посланого випробування. Я думаю, 
що Господь відповідну величину скорботи 
й страждання визначає ще до того, як по-
силає його нам. Дароване Ним полегшен-
ня – це підтримка згори в якомусь вигляді,  
що зміцнює і надихає нас витримати, висто-
яти й перенести все визначене нам до кінця. 

Подібне відбувалося з Ісусом в Гефси-
манії: там Він перед хресними страждан-
нями тужив, сумував і молився в найсиль-
нішій боротьбі, до поту, що стікав як краплі 
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крові. І в той момент було послано Йому 
полегшення через підтримку в особі ангела, 
що явився з небес. 

Зміст слова «ангел» визначається як «по-
сланець», у нашому контексті – посланець 
від Бога. Це можуть бути і небесні ангели, 
що частіше приходять до нас невидимо, ніж 
видимо нашими фізичними очима. Божими 
посланцями для нас можуть ставати ті чи 
інші люди. Також Господь Сам може спричи-
няти інші дії або явища, аби підтримати нас. 

Запам’ятаємо важливу думку: Він не 
лише допускає переживати нам скорботи 
й страждання та звершує хрещення вогнем, 
але й допомагає нам його гідно пройти!  
Подяка і слава нашому Господеві! Алілуя!  

ХРЕЩЕННЯ ВОГНЕМ –  
ДЛЯ ВСІХ БЕЗ ВИНЯТКУ
Хрещення вогнем Господь передбачив 

для всіх Своїх дітей без винятку. (Можли-
во, певною мірою цей процес проходять 
і всі люди на землі, які навіть не знають 
живого Бога.)

Нехай ніхто не подумає, що ці пере-
живання притаманні лише віруючим, які 
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проживають в країнах другого або тре- 
тього світу, де недостатньо високий рівень 
розвитку цивілізації на сьогодні. Ніхто не 
зможе уникнути цього процесу і в найблаго-
получніших країнах. Господь знає, за допо-
могою чого працювати з кожною людиною 
у будь-яких зовнішніх умовах. 

І в найбільш розвинених економіч-
но та політично стабільних країнах люди 
переживають та переживатимуть хворо-
би, фінансову скруту, крах кар’єри, обман, 
зраду, вигнання з місця проживання, ро-
боти або з якоїсь спільноти, конфлікти  
у взаєминах з чоловіком або дітьми, смерть 
близьких, різні соціальні кризи, – і це да-
леко не вичерпний список. А ще є духовні 
та моральні проблеми, гріхи й гидоти, як 
от: гордість, заздрість, наклепи, неправ-
да, гнів, ворожнеча, лихослів’я, зрада, роз-
пуста, перелюб, користь, шукання свого, 
непокора батькам, неповага до старших 
і багато чого іншого. І все це – зі своїми від-
повідними наслідками. Яке співтовариство 
або держава світу вільні від цього?! Кожна 
людина стикається з одним або іншим і 
потерпає від подібного. 
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Люди прораховують ризики, намага-
ються відгородитися від скорбот та проблем, 
що приходять в їхнє життя, по максиму-
му виключити їх зі свого порядку денного.  
Але це, за Божим задумом, – обов’язкова і 
необхідна складова реальності нашого зем-
ного буття. 

Частково ми можемо уникнути непри-
ємних для нас подій та переживань у тій 
сфері, де ми самі на свою голову накликає-
мо й стягаємо їх за допускаючою волею Го-
спода Бога. В принципі, для цього нам на 
допомогу і дано Господні закони, заповіді, 
накази й поради, підказки нашої совісті  
в Дусі Святому, а також Сам Господь через 
ті або інші обставини нерідко посилає нам 
знаки, щоб ми зупинилися або змінили курс 
життя. «…Щоб відвести людину від чину її, 
і Він гордість від мужа ховає, щоб від гробу 
повстримати душу його, а живая його щоб 
не впала на ратище»; «Бог робить це все 
двічі-тричі з людиною, щоб душу її відверну-
ти від гробу, щоб він був освітлений світлом 
живих» (Йова 33:17-18, 29-30).

Проте і в цьому випадку повністю від-
городитися від негод не вдасться. По-перше, 
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тому що наша гріховна природа, яку ми 
отримали від народження, спадково з по-
коління в покоління ще від Адама та Єви, 
неминуче прирікає нас на всякого роду 
скорботи внаслідок наших неправильних 
виборів. «Отож, я в беззаконні народжений,  
і в гріху зачала мене мати моя» (Псалом 
50:7). По-друге, через нашу різнопланову 
недосконалість та обмеженість ніхто з нас 
ніколи не зможе абсолютно правильно, аб-
солютно безпечно і без усяких негативних 
наслідків пройти свій життєвий шлях. 

Та проблема не в наших гріхах, падін-
нях, помилках, прорахунках тощо. Господь це 
передбачав і врахував. За всі наші неправди 
Ісус Христос постраждав на хресті, щоб нам, 
прийнявши здобуте Ним для нас спасіння,  
не відповідати за нашими рахунками.

Господь запланував, щоб наші помил-
ки стали для нас уроками, щоб страждан-
ня й скорботи, нами самими накликані  
в наше життя, стали частиною програми 
Його школи для нас, інструментом нашо-
го преображення та переміни. Істинна 
проблема в тому, що люди не задумують-
ся про Божий промисел в усіх скорботах 
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і стражданнях, що їм випадають, будучи 
налаштовані на одну лише хвилю: швидше 
позбутися всього, що спричиняє дискомфорт 
і викликає занепокоєння. І тоді виходить, 
що ми нехтуємо Божими планами та діями 
й відкидаємо їх, і, як наслідок, усе пережите 
виявляється марним та даремним. Це – ве-
лика проблема!

НАЙБІЛЬШЕ ПОКАРАННЯ –  
БОЖЕ ВІДСТОРОНЕННЯ 
Коли Господь через старозавітних про-

років говорить про дії, які Він застосовує 
для навернення та покаяння Свого народу, 
то найбільшим покаранням, останньою схо-
динкою перед повним відкиданням позна-
чає стан, коли через безрезультатність усіх 
попередніх спроб Він опускає руки і віддає 
людей природному розвитку подій з усіма 
гіркими наслідками цього. 

«…За це ось, Я забуду вас назовсім 
і покину вас, і місто це, котре Я дав вам 
і батькам вашим, відкину од лиця Мого.  
І покладу на вас тягар вічної наруги, і віч-
ну ганьбу, котра й не забудеться» (Єремії 
23:39-40, пер. О. Гижі).
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«Я покину карати дочок ваших, коли 
вони блудодіють, і невісток ваших, коли 
вони чинять перелюб, тому що ви самі – на 
боці блудниць і з перелюбниками приносите 
жертви, а темний народ гине» (Осії 4:14, 
пер. О. Гижі).

«За те, що вони приписів Моїх не викону-
вали і заповіді Мої відкинули, і порушували 
суботи Мої, і очі їхні наверталися до ідолів 
батьків їхніх. І попустив їм ухвали недобрі 
і приписи, від котрих вони не могли бути 
живі. І попустив їм опоганюватися при-
ношенням пожертв їхніх, коли вони почали 
проводити через вогонь усілякий перший плід 
утроби, щоб розорити їх, щоб знали, що 
Я – Господь»  (Єзекіїля 20:24-26, пер. О. Гижі). 

«Якщо запитає у тебе народ цей, чи про-
рок, чи священик: Який тягар від Господа? 
Ти скажи їм: Ви тягар – і Я покину вас, го-
ворить Господь» (Єремії 23:33, пер. О. Гижі).

Часто людям, що грішать, здається дуже 
болючим і важким, коли Господь діє в їхньо-
му житті і карає сильною Своєю рукою, сми-
ряючи, упокорюючи, приводячи до покаяння 
й змушуючи залишити неугодні Йому шляхи 
та речі. Ті, хто терпить кару, не смиряються 
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і томляться під Божою рукою, бажаючи не 
виправлення, а ухилення від Господньої 
праці. І тоді може настати момент, коли 
Господь і справді зупиниться й перестане 
працювати в житті людини для спасіння, 
попустивши її йти власним шляхом. Нероз-
каяні грішники таку переміну в діях Господа 
сприймають з радістю – їм здається, що вони 
встояли і довели свою правоту. Безрозсуд-
ні! Вони забувають, що будь-який грішний 
і противний Божій волі шлях людини при-
веде її до обов’язкового повного руйнування 
і самознищення. Правда, оскільки Господь 
дію цих законів розтягнув у часі, відплата 
не відбувається негайно. Та ніколи і ніхто  
з людей за всю історію, обравши такий шлях,  
не уникнув згубних наслідків. Просто це 
спрацьовує з часом. «Не скоро звершується 
суд над лихими справами; і через це не боїться 
серце синів людських чинити зло» (Екклезія-
ста 8:11, пер. О. Гижі).

Тому найстрашніше покарання – це 
коли Господь перестає втручатися в наше 
життя і дозволяє нам, грішникам, робити 
все, що ми бажаємо. Це означає, що такі 
люди перебувають біля крайньої межі. 
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Як правило, час покаяння в таких ви-
падках настає не через роки, а через деся-
тиліття, дуже часто наприкінці днів земного 
життя людини. Це ще величезна милість і 
благодать, що можна, подібно до розбійника 
на хресті, отримати прощення своїх гріхів 
напередодні відходу із землі. Але тільки – 
якщо серце смириться і впокориться перед 
Господом і визнає безглуздя й марноту усьо-
го свого прожитого життя. «…Щоб спустоши-
ти їх, щоб пізнали вони, що Я – Господь!» 
(Єзекіїля 20:26).

Зазвичай багатьом людям сатана, діючи 
через гордість, перешкоджає і не дозволяє це 
зробити: «Як же так, що я, даремно прожив 
своє життя? Я ж все-таки приносив користь» 
– і тому подібні виправдання. Чим старша 
людина, тим важче дається навернення до 
Господа, і статистика це підтверджує. 

І ще що важливо: час життя, сили, талан-
ти, можливості тощо – усе витрачено в мар-
ноті, безглузді та гріхах. І втраченого вже не 
повернути. Тобто навіть якщо буде отримано 
вічне життя, то без всякого вічного спадку. 

Деякі кажуть: «Мені головне – вічне 
життя, щоб уникнути вічної погибелі. Для 
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мене спадщина неважлива». Що стосується 
позбавлення від вічної погибелі, то я можу 
погодиться. Та з іншого боку, візьмімо при-
клад зі звичайного життя: якщо для свого 
благополуччя на землі хтось емігрує до ба-
гатої країни, то, очевидно, не захоче бути 
там жебраком, а має намір знайти добру 
роботу і навіть зробити кар’єру, щоб зго-
дом нічого не потребувати й користуватися 
всіма благами цивілізації. Так і в Царстві 
Небесному: якщо дивитися назад – то, зви-
чайно, це щастя – уникнути смерті й увійти 
до життя. Та якщо дивитися вперед – то 
чим буде наповнене твоє вічне життя?!  
І якщо впродовж земних тимчасових днів 
ти його нічим не наповнював – то на що ти 
розраховуєш у вічності?

Боятися потрібно не страждань, які 
Господь посилає й допускає для нашого 
спасіння та виправлення, а того, що Він, 
бачачи запеклість і нерозкаяність серця, 
може припинити працювати з нами й за-
лишити нас встановленому Ним порядку 
речей – природному розкладу, вмиранню 
та наступній відплаті. 
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Поки ж Господь працює над нами,  
у тому числі через скорботи та страждання, 
це говорить про одне: Він нас любить!

СЛАВА БОЖА В СТРАЖДАННЯХ
Ще одне важливе зауваження. Чому 

у віруючих людей явлення слави і сили 
Божої асоціюється лише з уздоровленням 
та іншими чудесами, що позбавляють нас 
проблем? Хіба не менше являє славу Божу 
життя людини, яка перебуває у тяжких скор-
ботах та стражданнях і при цьому славить 
Господа, служить Йому у міру можливості, 
задоволено і вдячно приймає те, що Він по-
силає зі Своєї руки?! Мені здається, що при 
подібному ставленні до наявних скорбот 
приклад такого віруючого може слугувати 
ще більшим прославленням Господа, ніж це 
було б в його житті без страждань. 

Тут хочу навести досить великий ури-
вок із книги «Не расточай свои печали».

«Багато найвизначніших святих, що 
найбільше попрацювали для утверджен-
ня Царства Божого на Землі, – це ті, хто 
більше за всіх страждав. Світ ніколи б не 
почув про мадам Гюйон і Церква ніколи б 
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не збагатилася запашністю її життя, та 
й вічність, можливо, збідніла б, якби жінка 
ця не запанувала над стражданням. Якщо 
хто й має підстави виливати свою скорбо-
ту в скаргах на долю, то вона найпершою 
могла б заявити на це своє право. Та завдя-
ки глибині її тріумфального смирення вона 
перетворила свої незгоди на внутрішню до-
сконалість, яка стала дороговказом стра-
ждання для наступних поколінь у духовному 
житті і, певно, виявилася цінним внеском 
до скарбниці вічності. <…> А якби мадам 
Гюйон була зцілена від своєї віспи й уникла б 
усіх пов’язаних з цією недугою страждань та 
скорбот, хіба було б це кориснішим для Цар-
ства Небесного, принесло б це більше слави 
Христові і набула б сама вона скільки-небудь 
більше гідності у вічності? Ось її слова:

"Через віспу я ледве не втратила зір. 
Одна з очних залоз була пошкоджена. Час 
від часу між хворим оком та носом виникав 
гнійник, який дуже болів, поки його не розрі-
зали. Від гнійника голова моя так набрякла, 
що навіть подушка нестерпно тиснула. Що-
найменший звук видавався тортурами, не 
кажучи вже про те, що доводилося зазнати, 
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коли іноді в моїй спальні сильно шуміли.  
Та все ж цей час приніс мені найбільшу відра-
ду. Цьому було дві причини. По-перше, я була 
увесь час залишена сама собі й насолоджу-
валася самотою. По-друге, було задоволено 
моє бажання постраждати, бажання на-
стільки сильне, що жодне аскетичне об-
меження, застосоване до тіла, не могло б 
перебити це бажання. Це було б все одно, 
що намагатися краплиною води загасити 
велику пожежу. Дійсно, якими б не були 
строгості та обмеження, якими терзала я 
своє тіло, усе це не задовольняло моєї 'жаги 
хреста'. Лише Ти один, о Розп’ятий Спасите-
лю, можеш зробити хрест людини дієвим, 
щоб на хресті цьому знайшло свою смерть 
моє 'я'. Нехай інші благословляють себе  
у своєму безтурботному й легкому житті, 
насолоджуючись та виблискуючи на своїх 
тимчасових жалюгідних небесах. У мене 
ж бажання спрямовані на іншу путь: мов-
чазним шляхом страждання за Христа я 
прагну об’єднатися з Ним, умертвити в собі 
усе природжене, природне, аби мої почуття, 
думки та воля, померши для світу, могли 
жити повним життям у Ньому".
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Цілком вірогідне і навіть можливе те, 
що мадам Гюйон, піднісшись над своїми не-
згодами й особливо над своєю виснажливою 
хворобою, більше прославила Царство Небес-
не і більше надбала для себе у вічності, ніж 
якби вона чудесно була зцілена та позбавле-
на всіх страждань. Історія її життя справ-
ляє враження, що досконала її покора та віра 
в премудрість і доброту обожнюваного нею 
Господа були більш бажані і принесли більше 
радості серцю Господа, аніж якби вона через 
всемогутню віру здобула зцілення. Віра, ко-
тра може заявити: "Ось, Він убиває мене; 
але я буду сподіватися", може бути більш 
коштовною в Божих очах, тому що вона 
походить від більш самовідданої любові, ніж 
віра, що "гори переставляє". <…>

Лише безмежна любов до Господа допо-
могла мадам Гюйон запанувати над своїми 
стражданнями, болем та надзвичайними 
нещастями, включаючи і смерть її дітей та 
найближчих їй людей. Так хіба не може бути, 
що й багато інших страдників, втративши 
надію отримати чудесне зцілення, мають 
таку ж велику і навіть більшу можливість 
прославити Бога урочистим прийняттям, 
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як і мадам Гюйон, своїх страждань та розви-
нути в собі якості любові-агапе, що є офіцій-
ною валютою на небесах» (Пол Биллхаймер, 
«Не расточай свои печали»).

Якщо досліджувати 11-ий розділ послан-
ня до Євреїв, то легко можна побачити два 
основні види ситуацій, в яких Божі люди 
на землі прославляли Господа, приймаючи 
виклик віри й перемагаючи силою Божою. 
У жодному разі не можна сказати, що віра 
одних була кращою чи більшою за віру ін-
ших. Як їм потрібно було перемагати, ви-
рішували не вони: від Всевишнього була 
призначена їм доля та зовнішні обставини 
життя, і вони мали в дарованих їм умовах 
відповідно явити славу Божу. 

«…Вірою царства побивали, правду 
чинили, одержували обітниці, пащі левам 
загороджували, силу огненну гасили, утікали 
від вістря меча, зміцнялись від слабости, хо-
робрі були на війні, обертали в розтіч полки 
чужоземців; жінки діставали померлих своїх 
із воскресіння; а інші бували скатовані, 
не прийнявши визволення, щоб отримати 
краще воскресіння; а інші дізнали наруги та 
рани, а також кайдани й в’язниці. Камінням 
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побиті бували, допитувані, перепилювані, 
умирали, зарубані мечем, тинялися в овечих 
та козячих шкурах, збідовані, засумовані, 
витерпілі. Ті, що світ не вартий був їх, тиня-
лися по пустинях та горах, і по печерах та 
проваллях земних» (Євреїв 11:33-38). 

Нам не дано право вибору, на якому 
шляху перебувати і в якому вигляді просла-
вити Бога. Це вирішує Він. «Отже, хто ти, 
чоловіче, що ти сперечаєшся з Богом? Чи 
скаже твориво творцеві: Пощо ти зробив 
мене так?» (Римлян 9:20). Є немало людей, 
які, прикриваючись вірою, що «гори пере-
ставляє», насправді пробують сперечати-
ся з Богом про свою долю. Однак вони не 
лише нічого не досягнуть, але, на жаль, пе-
ребуваючи в такому стані, упустять багато 
важливого, потрібного та цінного, що було 
приготовано Господом для них в їхній долі. 
Даровані їм Господом обставини та час жит-
тя фактично витрачаються марно.

«Страждання за Христа і з Христом за-
лежить не стільки від природи та жорсто-
кості самого страждання, скільки від того, 
в якому стані духа певна людина зустрічає 
це страждання. Наприклад, лагідно зносити 
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грубість чоловіка, або сварливість і зраду 
дружини, або невдячність, презирливість 
та норовливість сина чи доньки, або, жер-
твуючи своїм особистим щастям, присвя-
тити тривалі роки чи навіть усе життя 
служінню безнадійному інвалідові, – усе це 
може дати людині можливість розвинути 
мученицьку міць і піднятися до таких же 
вершин досконалої любові, до яких підійма-
ються подвижники, що переносять суворе 
гоніння в ім’я Христа» (Пол Биллхаймер, 
«Не расточай свои печали»).

НЕ СУДІТЬ ПЕРЕДЧАСНО
Апостол Павло написав дуже важливу 

настанову віруючим: «…не судіть перед-
часно нічого, аж поки не прийде Господь, 
що й висвітлить таємниці темряви та ви-
явить задуми сердець, і тоді кожному буде 
похвала від Бога» (1 Коринтян 4:5). Настане 
пора, коли ми, спасенні та всиновлені Го-
сподом, явимося разом з Ним, щоб судити 
людей цього світу і навіть ангелів. «Хіба ви 
не знаєте, що святі світ судитимуть? Коли 
ж будете ви світ судити, то чи ж ви негідні 
судити незначні справи? Хіба ви не знаєте, 
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що ми будем судити Анголів, а не тільки 
життєве?» (1 Коринтян 6:2-3). Але до того 
часу Ісус Христос вже візьме нас із цього 
світу й відбудеться наше повне уподібнення 
Йому: тоді ми отримаємо повне знання про 
все і сама категорія «знання» скасується,  
бо ми знатимемо все. «Подивіться, яку лю-
бов дав нам Отець, щоб ми були дітьми Бо-
жими, і ними ми є. ˂…˃ Улюблені, – ми тепер 
[вже] Божі діти, але ще не виявилось, що ми 
будемо [якими, в якому вигляді та славі]. 
Та знаємо, що, коли з’явиться, то будем 
подібні до Нього, бо будемо бачити Його, 
як Він є» (1 Івана 3:1-2). Ось тоді ми станемо 
спроможними звершувати істинний суд.  
А зараз кому з нас відомо, що в серці люди-
ни, її внутрішні процеси, усе таємне? 

Коли ми бачимо людину, що страждає, 
то часто починаємо розмірковувати про її 
ситуацію, мимоволі вдаючись до суду та 
осудження. Бійтеся цього й уникайте подіб-
ного! Згадайте: з дев’яти розглянутих нами 
цілей страждань, які нам випадають, вісім 
мають позитивну спрямованість, і лише 
один варіант – негативний. Але Господь нам 
не доповідає, що саме Він робить у тому 
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чи іншому випадку. Отож небезпечно ви-
носити нам суд, бо невірно звершений суд 
обертається обов’язково якимось чином про-
ти того, хто його допустив, – чи то словом,  
ділом або лише у своєму серці. 

«Коли твоєму братові випадають стра-
ждання за стражданнями, то не поспішай 
приєднатися до друзів Йова та не шукай  
в ньому неправди. Він, можливо, набагато 
кращий за тебе, і тому удостоєний цієї скор-
боти. Ти, можливо, ще не зможеш знести її, 
тому Бог і оберігає тебе. Про Найкращого 
і Найдосконалішого із синів людських ми 
читаємо: "Та зволив Господь, щоб побити 
Його, щоб муки завдано Йому" (Іс. 53:10)»  
(Г. Штейнбергер, «Путь следования за Аг-
нцем»).

ЗРУЧНА І ПРИЄМНА  
«ЄВАНГЕЛІЯ»
З усього написаного вище ви може-

те зрозуміти моє ставлення до проповіді 
так званої «повної Євангелії». Отримавши 
пізнання від Господа щодо хрещення во-
гнем, я в корені і по суті не можу погодитися 
з цим вченням та його проповідниками. 
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На жаль, у наш час є багато лжевчи-
телів, які проповідують цю «Євангелію» – 
добробуту, благополуччя, успіху, багатства, 
здоров’я, відсутності проблем, безхмарного 
життя тощо. Це не є Євангелія Ісуса Христа. 
Це «Євангелія» від тих, що її проповідують. 

Ті, хто проповідує лише процвітання, 
здоров’я, успіх та всілякі благословення, 
насправді вибирають з Євангелії тільки те, 
що їм бажане та приємне, залишаючи все 
інше біблійне вчення «поза кадром». Це не 
«повна Євангелія», а повністю відредаговане 
на догоду собі та своїм бажанням вчення 
Євангелії.

Розумію проповідуючих: такою про-
повіддю можна привабити значно біль-
ше людей, і серед них чимало багатих та 
знатних, для яких ця філософія – досягнен-
ня максимального благополуччя на зем-
лі – була сенсом життя ще до знайомства  
з Христом. Цікава ідея: запропонувати лю-
дям Христа, не забираючи у них улюблених 
ідолів. Вправні у лженауці вміють вибирати 
потрібні їм уривки, вириваючи із загаль-
ного контексту Писання, складаючи з них 
учення, що нібито ґрунтується на Біблії.  
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Ну а з такими багатими прихожанами буде 
добре і пастору, що харчується від їхніх 
столів. 

Розумію і тих, що приймають цю «Єван-
гелію» – чути подібне завжди приємно тілес-
ному людському вуху: багатство, всіляке 
матеріальне благословення, здоров’я, успіх 
у земних справах, влада – усе це як солодкий 
заколисуючий гімн. 

Дивує, що немало прихильників подіб-
них проповідників живуть у проблемах, 
анітрохи не краще за інших віруючих, але 
при цьому ніби не бачать очевидної невід-
повідності між прийнятим вченням і своєю 
реальною ситуацією. Це відбувається тому, 
що їм приємно чути міркування про благо-
получчя, і, керуючись плотським інстин-
ктом, вони потрапили в оману. Ті, що при-
йняли таку позицію, іншого чути не хочуть. 
Настає духовна глухота. 

Свого часу, спостерігаючи подібний 
стан речей, Господь сказав через пророка 
Єзекіїля, що провина перед Ним однакова 
як у лжевчителя, так і у того, хто звертаєть-
ся до нього і слухає його: «А пророк, коли б 
був зведений, і говорив би слово, – Я, Господь, 
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зведу цього пророка, і простягну руку Свою 
на нього, і вигублю його з-посеред Свого наро-
ду Ізраїлевого! І понесуть вони свою провину, 
– яка провина того, хто питається, така 
буде провина пророка…» (Єзекіїля 14:9-10). 

Я згоден з тим, що разом з істинами, 
викладеними в цій книжці, для народу Бо-
жого є обітниці про зцілення, звільнення 
від демонів, зняття проклять, позбавлення 
порочної спадковості, духовні та матеріаль-
ні благословення тощо. Я визнаю це, вірю 
Господнім словам, сам користуюся цим  
з усякою дарованою Ним благодаттю в ме-
жах Його волі, і також навчаю цього інших. 
Проте ці обітниці жодним чином не ска-
совують і не відміняють того, про що ми 
говорили з вами на попередніх сторінках. 
Більше того, у багатьох випадках і періо-
дах життя з погляду вічних цілей набагато 
важливіше розуміти вчення про хрещення 
вогнем, ніж про фізичне здоров’я, матеріаль-
не процвітання та земний успіх. 

Звичайно, можна відключити розум та 
всі органи даних Богом чуттів і гукати, подіб-
но до мешканців Ефеса: «Артеміда ефеська 
велика!» – тобто: «Істинне і правильне наше 
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вчення! Даєш здоров’я, успіх, процвітання, 
гроші та владу!» Але крик реальності не 
змінить. Божих принципів, планів та шляхів 
не порушить. Господь робитиме не те, що 
ми хочемо і проголошуємо, а що Він вважає 
за потрібне. А що з нами відбуватиметься і 
станеться зрештою – залежатиме від нашої 
покори Його планам та діям і свідомої спі-
вучасті в Його праці над нами.  



НА ЗАКІНЧЕННЯ

Неправильне, нерозумне та марнотрат-
не щодо Божої благодаті ставлення 
до скорбот і страждань – це просто 

бажання будь-якими шляхами та засобами 
їх позбутися або, через неможливість цього 
досягти, вперто й бездумно просто терпіти 
і вичікувати, коли випробування нарешті 
закінчиться. 

Правильно – це розуміти й вірити, що 
все перебуває під Божим контролем, усе  
в нашому житті відбувається за Його волею 
– прямою або допускаючою, а тому важливо 
й потрібно розмірковувати і знаходити той 
дорогоцінний сенс, який Він вклав у кожен 
момент нашого земного буття. Не той сенс, 
що ми самі, буває, вкладаємо у своє життя,  
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а саме той, що Бог мав на увазі. «Тому Господь 
так відказав: "Якщо ти навернешся, то тебе 
приверну, і перед лицем Моїм станеш, а як 
здобудеш дорогоцінне з нікчемного, будеш 
як уста Мої: до тебе самі вони звернуться,  
а не ти до них звернешся!"» (Єремії 15:19). 

Якщо є воля Божа в тому, аби нам через 
виклик віри позбутися допущених скорбот 
і страждань, – тоді слід підійти з повною 
відповідальністю та довірою Божим обітни-
цям, які дані нам в Ісусі Христі, і отримати 
звільнення силою Бога. 

Якщо ж промисел Божий для нас по-
лягає в тому, щоб ми зносили скорботи й 
страждання, – тоді буде доречним і справед-
ливим таке коротке узагальнення: що хоче 
бачити в нас Ісус Христос у тих незгодах, які 
ми переживаємо? 

- По-перше, смирення і впокорення на-
шого серця та духа, згода з Божою волею, 
якою б несподіваною чи навіть неприємною 
вона не була для нас. Смирення та згода сер-
ця і духа – це основа, стрижень для всякої 
подальшої правильної реакції. 

- По-друге, послух нашої душі, згода по-
жертвувати власними планами, цінностями, 
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бажаннями та іншим людським і тимчасо-
вим заради Його Божественного плану, того, 
що Він нам приготував. Робимо це ми зде-
більшого вірою, поки ще не бачачи всього 
того, що Він запланував для нас у кінцевому 
підсумку. Як правило, Господь відкриває нам 
перспективу лише настільки, щоб ми могли 
зробити наступний крок. Все подальше –  
в довірі Йому.

- По-третє, нашу готовність прийняти 
і забажати з усієї своєї волі, «з цілої сили» 
того, чого Господь бажає для нас і в нашому 
житті. Сам Ісус за днів перебування на зем-
лі про це казав так: «Я ж маю христитися 
хрищенням, – і як Я мучуся, поки те спов-
ниться!» (Луки 12:50). Поєднання нашої волі  
з Божою волею надає нам доступ до благо-
даті, сили та інших Його ресурсів, необхід-
них для успішного проходження «долини 
Плачу» чи «смертної темряви». 

- По-четверте, старання зрозуміти про-
мисел Господа, аби брати активну можливу 
співучасть у Його праці над нами, у нашому 
житті й через нас. Чим більше наше взає-
морозуміння з Ісусом Христом, тим менше 
витрачається часу на досягнення тих або 
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інших цілей, вища ефективність отримува-
ного результату. А час у короткому земному 
житті слід цінувати. 

Останні два пункти можуть у різних 
людей мінятися черговістю: одним потрібно 
спочатку зрозуміти, а потім вони вже прий-
мають вольове рішення. Інші спочатку при-
ймають рішення в покорі Господу, а потім 
починають розуміти справи Божі.

Отже, хрещення вогнем через різні 
скорботи й страждання – найважливіша 
складова процесу нашого формування для 
вічного життя, і тому в покорі та смиренні 
прийміть Божі плани для вашого життя і 
співпрацюйте з Тим, Хто хрестить нас во-
гнем, для свого ж вічного блага.

«Пам’ятайте: ви призначені для [не-
бесного] трону! Бог готує вас до нього те-
пер. Випробування ваші не випадкові: ніякі 
страждання не безцільні. Усе це служить 
вашому вічному благу. Тому не витрачайте 
даремно своїх страждань, не марнуйте свої 
печалі» (Пол Биллхаймер, «Не расточай свои 
печали»).

«Щодо майбутнього безсумнівно одне: 
найбільш чудовим на небі будуть не золоті 
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дороги чи золоті арфи, але золоті душі,  
на яких викарбуваний образ Божий; "призна-
чені, щоб були подібні до образу Сина Його"!» 
(Артур Пинк, «Утешение для христиан»).

Багато, дуже багато хто не розуміє й не 
бере до уваги надзвичайно важливу думку: 
наше вдосконалення на землі – це наше фор-
мування для вічності! О, якби ми глибоко і 
всебічно засвоїли цю істину! У всіх, що при-
йняли повною вірою на озброєння цю думку, 
життя обов’язково змінюватиметься в міру 
практичного пізнання цього одкровення. 

Єдиному Господу Богу – Отцеві, Сино-
ві та Духу Святому – подяка і слава за все,  
що Він звершує в нашому житті! 
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