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Від видавництва 
Мета цього видання – надати здорового біблійного вчення 

(2Тим.1,13; Тит.2,1.8) у доступній формі для молоді, домашніх або 
студентських груп вивчення Біблії, недільних шкіл, таборів, гро-
мадського та тюремного служіння, – як у себе, так і в інших краї-
нах. 

Перед кожним розділом читач побачить уривок зі Святого 
Письма. Ці тексти, – а також усі біблійні цитати, які наведено у 
дужках, – слід буде прочитати й вивчити, аби зрозуміти думку ав-
тора. Вони – непохитне слово Бога. Жодні людські думки чи по-
гляди не є важливішими за розуміння наміру Бога у Його посланні 
до нас – Біблії. 

Слід завжди пам'ятати, що все Писання є корисним для нав-
чання, для викриття, для виправлення хибних думок (2Тим.3,16) 
або для руйнування твердинь власних людських поглядів 
(2Кор.10,4.5). 

Деякі думки взято зі старіших праць, але це – важливі теми й 
для сьогодення. Пунктуацію і навіть слова або фрази може бути 
модифіковано або спрощено для легкості читання. Оскільки ці 
автори просто розкривають незмінне слово Бога своїм читачам, 
їхні розуміння та тлумачення є свіжими сьогодні так само, як і 
багато років тому, коли їх писали. 

Дещо написано нещодавно і надруковано тут уперше. У будь-
якому разі, ми віримо, що читач знайде цю працю корисною для 
своєї душі та неважкою для читання та розуміння. 

Через відхилення у сучасних перекладах багато людей, мож-
ливо, не визнає незвичного уривка з іншої версії. Часто тут циту-
ють або New King James Version (NKJV), або переклад J.N.Darby 
(JND). Там, де це необхідно, – через те що використано особли-
вий теологічний спосіб висловлювання, – ми намагаємося ближче 
пояснити ці вислови. А іноді може бути використано інший пере-
клад. 

Ми сподіваємося, що читачеві принесе задоволення просте-
жити давні стежки, якими йшли інші раніше за нього. 

«На дорогах спиніться та гляньте, і спитайте про давні 
стежки, де то добра дорога, то нею ідіть, 

і знайдете мир для своєї душі!» 
Єр.6,16 
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Використані переклади Біблії: 
 NKJV – New King James Version 
 NASB – New American Standard Bible 
 NIV – New International Version 
 KJV – King James Version 
 JND – The Darby Bible 

Огляд листа до Римлян 
I. До Римлян 1 – 8: праведність Бога від віри 

(частина, що представляє вчення) 
1. Розділ 1,1-17 – вступ 
2. Розділи: 1,18–3,20 – необхідність виправдання 

Розділ 1,18-32 – безбожні язичники 
Розділ 2,1-16 – самовпевнені народи 
Розділи: 2,17–3,8 – іудеї 
Розділ 3,9-20 – немає жодного, що робить добро 

3. Розділи: 3,21–5,11 – виправдання від віри 
Розділ 3,21-26 – праведність Бога 
Розділи: 3,27–4,25 – лише вірою 
Розділ 5,1-11 – мир із Богом 

4. Розділи: 5,12–8,39 – в Адамі – в Христі 
Розділ 5,12-21 – дві сім'ї 
Розділи: 6,1–7,14 – благодать і закон 
Розділ 7,15-25 – досліди 
Розділ 8,1-39 – у Христі немає прокляття 

II. До Римлян 9 – 11: проблема Ізраїлю 
(історична частина) 

Розділ 9,1-33 – суверенітет Бога 
Розділ 10,1-21 – неспроможність Ізраїлю 
Розділ 11,1-36 – Ізраїль прийнятий знову 

III. До Римлян 12 – 16: користування в християнському 
житті (практична частина) 
1. Розділи: 12,1–15,13 – християнська відповідальність 

Розділ 12,1-21 – служіння і життя 
Розділ 13,1-14 – ставлення до начальства 
Розділи: 14,1–15,13 – сильні й немічні 

2. Розділи: 15,14–16,27 – на закінчення 
Розділ 15,14-33 – особисте служіння Павла 
Розділ 16,1-27 – вітання й вихваляння 
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Вступ 
Любий друже-читачу! 

Я написав цю книгу для тебе. Коли я писав її, то спробував 
поставити себе на твоє місце. Я думав про тебе як про того, хто 
хоче краще познайомитися зі Спасителем, який помер за тебе і 
дав тобі життя. Донедавна ти, можливо, не був зацікавлений у 
тому, щоб краще Його пізнати. Колись я займав таку позицію, та 
відбулася разюча зміна. Я знаю, що ця зміна завдала радості 
Господу Ісусу, оскільки Він хоче ставати важливішим для нас. Він 
також винагородить таку зміну позиції. Наявність бажання краще 
Його пізнати допоможе тобі виявити незліченні багатства, які ти 
маєш у своїх руках, – Біблію. Що більше ти її читатимеш, то 
більше ти переконуватимешся, що твоя любов до Господа Ісуса 
зростає. Неважливо, старий ти чи молодий. Йдеться про зміну у 
твоїх почуттях щодо Господа Ісуса і про те, чим Він став для тебе. 
Можливо, саме тому ти хочеш зараз почати читати Біблію. Цією 
книгою я хочу допомогти тобі читати і вивчати Біблію. Ось де-
кілька практичних порад, які допомогли б тобі: 

1. Забезпеч себе добрим перекладом Біблії. Деякі добрі 
англійські переклади – New American Standard Bible® (NASB), New 
King James Version (NKJV), New Translation J.N.Darby (JND) і King 
James Version (KJV). Я послуговуватимуся NKJV (з дозволу), 
звертаючись та цитуючи Писання, якщо не зазначу інший. 

2. Я прагнув написати цю книгу таким чином, який заохотив 
би тебе використовувати Біблію. Спочатку та наприкінці кожного 
розділу наведено список біблійних віршів, які мають відношення 
до цього розділу. Я пропоную тобі читати ці вірші до і після чи-
тання розділу. Це було б добрим приводом тримати твою Біблію 
розгорнутою на цих віршах, аби легко звернутися до них. 

3. Самодисципліна є дуже важливою. Ти маєш бути ладним 
дисциплінувати себе, надаючи достатню кількість часу, аби краще 
розуміти Біблію. Біблію радше читати певної години, яка є для 
тебе зручною. Аби допомогти тобі в цьому, я поділив цю книгу на 
шістдесят розділів. Ти можеш читати по одному розділу з його 
віршами щодня протягом близько 15 хвилин. Ти забираєш більше 
часу, вживаючи їжу щодня, а духовна пожива, безперечно, є та-
кою ж важливою, як і фізична. Якщо ти зможеш бути дисципліно-
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ваним у цьому, то через усього лише два місяці досягнеш трохи 
більшого проникнення в одне з найпрекрасніших послань Біблії. 
Уся Біблія є прекрасною книгою і моя молитва про те, щоб ти діс-
тав це враження зростаючим чином. 

Мідделбург, Нідерланди 
2003 р. 
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1. Євангеліє Бога 
до Римлян 1,1-7 

До римлян – це перше послання [або лист] Нового Завіту. 
Якщо ти щойно розпочав свою читацьку подорож Біблією з пос-
лання до Римлян, ти зробив гарний вибір. У ньому ти знайдеш, що 
Бог бачив тебе того часу, коли ти був неспасенним; і що Він ба-
чить тебе зараз, коли ти знаєш Його як свого Спасителя. Це 
знання дасть тобі впевненості у тому, що зроблено правильний 
вибір. Хоча ти ще повинен будеш навчитися, як іти християнським 
шляхом, але, принаймні, ти матимеш впевненість у тому, що сам 
шлях – правильний. 

Бог обрав Павла (натхненого Святим Духом), щоб говорити 
тобі про цей шлях у цьому листі. У вірші 1 він повідомляє нас, про 
що збирається говорити – про євангеліє Боже. Євангеліє, яке ти 
прийняв, не вигадала людина, а воно вийшло від Бога. Це Його 
євангеліє. В минулому Бог згадував про це євангеліє через своїх 
пророків. Ти можеш читати про це у Старому Завіті, який у вірші 2 
названо «святими писаннями». Упродовж старозавітного часу Бог 
неодноразово перевіряв людей, аби бачити, чи будуть вони слу-
жити Йому; але вони щоразу виявлялися неспроможними. Зреш-
тою, Бог оголосив, що сам діятиме. Це сталося, коли Він послав 
свого Сина. Зміст євангелія Бога зосереджується на Сині Бога. Це 
– євангеліє Бога «щодо Свого Сина» (Рим.1,3). Це євангеліє не є 
релігією, а скоріше стосується Особи, з якою ти зараз маєш живі 
взаємини через віру. 

Можна багато знайти стосовно Сина Бога в Біблії. Ти можеш 
почати усвідомлювати істинне значення якоїсь частини Святого 
Письма лише тоді, коли ти зможеш бачити, що вона говорить про 
Господа Ісуса. Вірші 3 і 4 згадують про дві речі щодо Нього, які є 
важливими для того, аби бути спроможним зрозуміти зміст цього 
листа. По-перше, Він «народився... з потомства Давидового». Як 
сім'я [або нащадок] Давида, Він мав право на трон Ізраїлю в Єру-
салимі. Оскільки Ізраїль відкинув Його, Його сходження на пре-
стол було відстрочено. У Рим.9–11 ти побачиш, як Бог здійснить 
усі обіцянки, які Він дав Давиду. 

до Римлян 1,1-7 
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Друге, що мовиться про Господа Ісуса, походить від Його 
знедолення Його народом, Ізраїлем. Святий Дух, – який вів Гос-
пода до того, щоб Він помер як людина, шляхом розп'яття на хре-
сті, – ясно показав і проголосив, що Він також є Сином Бога, коли 
Він воскрес з мертвих. Його воскресіння з мертвих (коли всі інші 
залишалися мертвими) було згідно з «Духом святості». Це важ-
ливо: все, що робив Господь Ісус протягом свого життя, було у 
цілковитій згоді зі Святим Духом. Оскільки все перебувало в гар-
монії з волею Бога, ми знаємо, що Він не вчинив жодного зла у 
своєму житті; втім упродовж трьох годин темряви Він, безперечно, 
зіткнувся зі злом. Його було зроблено гріхом, і Він поніс наші гріхи 
на своєму тілі. Тому Бог засудив Його за наші гріхи і поклав на 
Нього кару за гріх, яка є смертю. Коли Він воскрес з мертвих, «Дух 
святості» міг повністю поєднати себе з Ним, оскільки Він повністю 
засудив ввесь гріх і неправедні справи. 

Якщо ти можеш тепер бачити, ким є Господь Ісус і що Він 
зробив, неважко буде визнати Його за Господа твого життя. Павло 
був настільки захоплений цією Особою, що хотів іти до всіх наро-
дів, аби підкоряти людей вірі у Нього (Рим.1,5). Я сподіваюся, 
щось випромінюватиметься від твого і мого життя, – як у наших 
словах, так і у справах, – аби й інших було підкорено вірі в Гос-
пода Ісуса. 

А тепер прочитай Рим.1,1-7 знову. 
Для роздуму: скажи Богові своїми словами, ким для тебе є 

Господь Ісус і що Він для тебе зробив. 

до Римлян 1,1-7 
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2. Жага Павла 
до Римлян 1,8-15 

«Передусім я дякую... моєму Богові». Однією з перших речей, 
які висловлює Павло майже у кожному листі, який він написав, є 
те, що він дякує Богові за віруючих. Ми живемо у світі, повному 
невдячних людей. Ми навіть дозволяємо собі перебувати під 
впливом цього невдячного ставлення і забуваємо, що Бог знає це. 
Ось чому Він часто нагадує нам у Біблії про подяку. Подяка – це 
висловлення радості та щастя. Ми дякуємо Богові за те, що ми 
дістаємо від Нього, оскільки знаємо, що лише Бог може дати нам 
добрі речі. Я колись читав про чоловіка, який, падаючи, зламав 
собі хребта і опинився в інвалідному кріслі. Спочатку він прокли-
нав за це Бога, але по тому, як був врятований, він сказав: «Коли 
я стану перед троном Бога, я подякую Йому за пошкодження моєї 
спини. Якби Бог дозволив мені жити так, як я жив, я йшов би у 
пекло». Речі, які робить Бог, завжди робитимуть нас вдячними. 

Чи дякував ти колись Богові за своїх братів і сестер та за ін-
ших віруючих? Твої колишні друзі, ймовірно, залишили тебе, але 
їхнє місце посіли інші. Павло дізнався про віруючих у Римі тому, 
що про їхню віру мовилося по всьому світі. Думки, які займали 
його розум, були пов'язані з їхньою вірою. Його дух та його думки 
були просочені одним: служінням Богу в євангелії Його Сина. 
Якщо ти щойно навернувся, багато думок твого попереднього 
життя, можливо, все ще займають твій розум. Ось чому добре ду-
мати про речі, які стосуються Господа Ісуса. 

Павло жадав прийти до віруючих у Римі. Він ніколи не бачив 
їх, але цікавився ними. Він постійно згадував їх у своїх молитвах. 
Вони потребували підбадьорення, і він міг дати його їм, «ділячись 
з [ними] даруванням духовним» (Рим.1,11). Після цього він відразу 
наводить пояснення: «тобто, щоб потішитися з вами спільною ві-
рою, – вашою і моєю» (Рим.1,12). Ми теж потребуємо цього зміц-
нення нашої віри. 

Ось чому ми повинні прагнути збиратися разом та ділитися 
досвідом нашої віри одне з одним. Це є розрадою для обох сто-
рін; і не має жодного значення, де ти або інші віруючі перебуваєте 
у духовному зрості, чи то новонароджений, чи то дорослий. Це 

до Римлян 1,8-15 
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стосувалося Павла і римських віруючих. Павло мав багатий до-
свід у вірі, проте, міг діставати розраду від віруючих у Римі, які 
мали менший досвід. Тому знайди своїх побратимів-віруючих; ти 
потребуєш їх, а вони потребують тебе. 

Павло вже неодноразово хотів йти до Рима, тому що бажав 
мати серед них деякий плід. Він не шукав слави, але мав дякувати 
Богу, оскільки Він покликав його до цього служіння та відпові-
дальності. Він міг виконати цей обов’язок лише тоді, коли здій-
снював своє служіння, проповідуючи євангеліє. Але хіба ці люди 
вже не знали Господа Ісуса? Так, однак євангеліє містить у собі 
більше ніж проповідь покаяння та віри. Слово «євангеліє» озна-
чає «блага звістка». Його названо «євангелієм Божим», оскільки 
у ньому виявлено серце Бога. Бог має сказати нам набагато 
більше, аніж: «покайся і віруй у Господа Ісуса». Насправді, доки 
ми не покаялися у наших гріхах, ми нездатні пізнати все, що Він 
хоче, що б ми знали з Його серця. Для нас добре, що Павло не 
зміг піти до Риму і тому написав тоді цей лист до християн, які пе-
ребували там; і таким чином ми можемо зараз краще познайоми-
тися з євангелієм, яке він хотів проповідувати їм. 

А тепер прочитай Рим.1,8-15 знову. 
Для роздуму: дякуй Богові за своїх братів та сестер у Хри-

сті. Згадай Йому їхні імена. 

до Римлян 1,8-15 
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3. Євангеліє – сила Божа 
на спасіння 

до Римлян 1,16-21 

Чи соромився ти колись євангелія? Я – так! Я гадаю, що при-
чина цього полягає у тому, що ми ще не повністю усвідомили ді-
яльну силу Бога в євангелії. Ми звертаємо надто багато уваги на 
те, що думають люди, тому що нас більше цікавить їхня реакція 
щодо нас. Та чи не знайшов ти дію євангелія: спасіння для втра-
чених людей? Чи ти не віриш цьому? Ти став співучасником цього 
спасіння через віру. Можливо, в минулому ти намагався заслу-
жити своє спасіння, живучи якнайкраще. В деякому розумінні ти 
мусив визнати, що людина не має в собі жодної сили для того, 
аби врятуватися. Це не означає, що Бог приходить сприяти лю-
дині в її спробах врятуватися, і що Він примусить «добре» пере-
важити хибне. Євангеліє показує, що якщо Бог рятує людину ві-
рою, а не через її зусилля, Він робить це справедливим чином. 
Таким є значення вислову: «праведність Божа». 

Праведність Бога – одне з головних питань листа до Римлян. 
Ця фраза означає, що Бог є справедливим у своїх справах. Тут 
достатньо знати, що сила Бога та справедливі діла Бога вряту-
вали тебе. Таким чином, твоє спасіння не залежить від того, що ти 
відчуваєш, і не є вимогою для тебе відчувати певний стан. Наяв-
ність віри у план спасіння Бога – це ключ до отримання Його спа-
сіння; і доки ти живеш на землі, ти житимеш цією вірою. Ця віра 
[чи довіра] не має відчуття непевності, яке люди часто асоціюють 
із цим словом. Віра в Біблії належить до твердої довіри. Тому віра 
– це непохитна впевненість у Бозі та незламна довіра Тому, 
хто зробив усе, аби врятувати тебе. Він також зробить для 
тебе все, щоб безпечно вести тебе цим життям, доки ти перебу-
ваєш із Ним. Як це життєво важливо – бути врятованим! 

«Гнів Божий». Це вражаючі слова! Скільки людей із презирст-
вом висміює думку про гнів Бога! Цей гнів відкривається проти 
усіх форм нечестя. Нехтувати Богом – нечестиво. Цей гнів також 
приходить на всю неправедність людей, які тамують істину в не-
праведності. Це люди, які стверджують, що знають істину, але 
маніпулюють нею в своїх цілях. Тому Бог включає їх серед тих, 

до Римлян 1,16-21 
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проти кого відкривається Його гнів. Жахливо те, що людина не 
звертає уваги на те, «що можна знати про Бога». 

Ніхто не міг би збагнути чогось стосовно Бога, якби Він не по-
відомив цього людині. У творінні, праці Його перстів, Бог зробив 
видимими свою вічну силу та Божество. Кожна розумна людина 
мусить дійти висновку, що Бог існує, через чудеса того, що вона 
спостерігає навколо себе у творінні. Той факт, що має бути Бог, 
приведе її до уславлення та подяки Богові. Втім сумним результа-
том є те, що той, хто не допускає Бога у свій розум, впадає у без-
розсудність (наприклад, еволюцію) і втрачає усіляке світло похо-
дження, значення та мети життя. Їхні дурні серця засліплено. Чого 
можна чекати від таких людей? 

А тепер прочитай Рим.1,16-21 знову. 
Для роздуму: попроси Бога допомогти тобі не соромитися 

євангелія. 

до Римлян 1,16-21 



 

 17 

4. Людство без Бога 
до Римлян 1,22-32 

Ці вірші не вразять тебе величчю людини. Часто роблять 
спроби примусити нас повірити, що люди, загалом, є морально 
добрими і все поліпшується. Істиною ж є протилежне, і Бог прямо 
говорить про це. Він чесно описує (можливо, саме тому це 
здається суворим), як глибоко занепало людство, відвернувшись 
від Нього. Те, що говорить тут Бог, було правдою, – як про тебе, 
так і про мене, – перш ніж ми прийняли Господа Ісуса як свого 
Спасителя. Це – опис способу дій, в якому ми жили. Бог не 
створював людство в нечесті. Бут.1,31 каже: «І побачив Бог усе, 
що вчинив. І ото, вельми добре воно». Це включає і людство. Та 
коли людина відмовляється від свого зв'язку з Богом, Бог залишає 
її сам на сам. Ми читаємо цю фразу тричі у цій частині 
(Рим.1,24.26.28). 

Коли люди відмовляються від слави вічного Бога і замінюють 
Його чимось іншим, що нагадує тлінну людину чи тварину, Бог 
віддає їх цьому. Він віддає їх нечистоті у хтивостях їхніх сердець. 
Ти можеш бачити результат цього всюди. Людей, які замінюють 
істину Бога брехнею, Бог віддає на ганебні пристрасті: гомосек-
суалізм, як серед чоловіків, так і серед жінок. Сьогодні це назива-
ють альтернативним стилем життя, який слід сприймати. Втім ми 
читаємо тут, що це – суд Бога; вони дістають у самих собі те, на 
що заслуговують за свою оману. Якщо творіння шанують та слу-
жать йому вище за Творця, то таким є й результат. Бог створив 
людину для честі та служіння Йому. Бог вклав це у самій природі 
людства. 

Здатність досягти істинної людяності виявляється лише тоді, 
коли людство живе для Бога. Якщо це так, воно пізнає найбільшу 
радість і щастя. Цього й бажав Бог, коли створив людину; але 
якщо людина не діє відповідним чином, Бог віддає її на життя 
анормальних взаємин, як описав тут Павло. Ми можемо бачити це 
дедалі більше навколо себе, а неприродність цього публічно за-
перечують. Вважають за неправильне говорити щось проти цього, 
і нас зобов'язують сприймати це як нормальне або, можливо, сти-
катися із судовим переслідуванням за дискримінацію. Так істину 

до Римлян 1,22-32 
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Бога замінено брехнею всередині так званих християнських захід-
них країн. 

Утретє Бог залишає людей сам на сам, і те, як це відбуває-
ться, описано у вірші 28. Оскільки вони витискують Бога зі своїх 
думок, Бог залишає їх «з безрозсудним розумом» або збоченим 
складом думок. Ось чому вони починають чинити зневажливо. 

Тут список достатньо підсумовано. Можливо, ти із соромом 
розпізнаєш деякі речі, які теж робив. Усе, чого ти досяг, було 
«смерть» замість задоволення та насолоди, на які ти очікував. Усі 
ці речі присутні в людському серці і виявляються у її справах, коли 
вона живе, не зважаючи на Бога. Вона здійснює для себе та інших 
речі, які слід вважати лише мертвими. Немає нічого доброго щодо 
Бога у цих речах. Глибоко у своїх серцях вони знають, що думає 
про все це Бог, але не турбуються. Вони живуть своїм життям, як 
їм заманеться, і висловлюють свою згоду з іншими, хто живе так 
само. 

А тепер прочитай Рим.1,22-32 знову. 
Для роздуму: скажи Богові, що Він має рацію у своєму ви-

року щодо людства. 

до Римлян 1,22-32 
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5. Справедливий вирок Бога 
до Римлян 2,1-8 

Можливо, тобі відомі люди, які точно знають, як мають робити 
інші. Вони полюбляють розповідати про ґанджі інших. Вони не на-
лежать до людей, які живуть розбещено, як описано в першому 
розділі, та коли бачать інших, хто живе так, засуджують їх. Їм не 
спадає на думку, що, діючи так, вони засуджують самих себе, ос-
кільки те ж саме присутнє і у їхніх серцях. 

Приклад цього є в Іоан.8,1-11. Лідери народу Ізраїля прийшли 
до Господа Ісуса з жінкою, яку спіймано на місці злочину під час 
здійснення перелюбу. Відповідаючи на їхнє запитання стосовно 
того, що слід було з нею зробити, Господь сказав: «Хто з вас без 
гріха, нехай перший кине в неї камінь» (Іоан.8,7). Почувши це, всі 
вони пішли геть! Жоден з обвинувачів не був бездоганним. У своїх 
серцях вони всі вчинили такий самий гріх. Це є дійсно вірним для 
кожної людини, яка вважає, що вона невинна у жахливих гріхах, 
на які звертає увагу в інших; проте ми з тобою знаємо, що вони не 
уникнуть суду Бога, який у справедливості нападе на них. Настане 
день, коли «Бог буде судити таємні вчинки людей» (Рим.2,16). 
Тоді стане очевидним, як завжди розглядав речі Бог. 

На щастя, є інша сторона питання. Є милосердя Бога, зав-
дяки якому ти і будь-який інший віруючий прийшли до покаяння. 
Яке багатство доброти, терпіння й довготерпіння присутнє у Бога! 
Бог не хотів, щоб ти залишався на шляху загибелі. Він зустрівся з 
тобою і дозволив тобі побачити, що ти чинив, і що стало б із то-
бою. Твоє сумління було приведено в дію, і воно змусило тебе 
визнати, що суд Бога мусив уразити тебе. Покаяння – це здатність 
бачити себе так, як бачить тебе Бог, і сприйняття Його вироку про 
тебе як такого, що справедливо заслужено. Колись ти мав високу 
думку про себе і низьку – про Бога. Це радикально змінилося в 
тобі, і зараз ти думаєш про себе скромніше, а про Бога – вище. 

Насправді, це – лише вихідний пункт для решти твого життя, 
але нам потрібно продовжувати вчитися цьому більше й більше. 

Цю нову думку про себе і Бога дало тобі Його милосердя. 
Люди, які залишають поза увагою милість Бога, демонструють 
своє бездушне та нерозкаяне серце. Така людина вважає, що 

до Римлян 2,1-8 
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вона є достатньо доброю сама по собі, аби стати перед Богом. 
Навіть якщо вчинки можуть здаватися добрими в наших очах, усі 
діла, які породжує нерозкаяне серце, формують пагорб, що не-
ухильно зростає і на який дня гніву впаде суд Бога. Бог справед-
ливо засудить справи людини та віддасть їй за все, що вона вчи-
нила. Він дає вічне життя кожному, хто домагається слави, честі й 
безсмертя наполегливістю у здійсненні добра згідно зі стандар-
тами Бога – можливе лише для спасенної людини. Втім Бог виллє 
свій гнів на всіх, хто йшов за природними схильностями своїх сер-
дець і не брав до уваги Його прав. 

В обох із цих ситуацій кожна людина показала, чого вона до-
магається у житті. Це – метод, у якому Бог діє з людьми, які ви-
значили критерії та цінності для свого життя. Але жодна людина 
не дістала вічного життя від Бога як нагороду за своє взірцеве та 
бездоганне життя. Тільки Господь Ісус був досконалим, і Він, який 
заслужив життя, – ввійшов у смерть. Він зробив це добровільно. І 
зараз Він, який сам є вічним життям, дає це вічне життя кож-
ному, хто визнає свою неспроможність заслужити його власноруч. 

А тепер прочитай Рим.2,1-8 знову. 
Для роздуму: подумай про те, як піднести євангеліє тому, 

хто вважає, що в усьому чинить правильно. 

до Римлян 2,1-8 
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6. Іудеї та язичники 
до Римлян 2,9-16 

Почнімо з огляду. Рим.1,19-32 говорить про язичників. Відтак у 
Рим.2,1-8 Павло звертається до людей, які вважають, що вони не 
є такими поганими, як язичники. Зараз у віршах 9-16 Павло про-
довжує цю тему, але відзначає різницю між двома групами людей: 
іудеями та еллінами. Еллінів також називають язичниками або 
поганами. Слово «язичник», перекладене як еллін, має на увазі не 
лише людей зі слабкою цивілізацією. Звертаючись до поганів, ел-
лінів чи язичників, Павло звертається до всіх народів, які не є іу-
деями – до тих, з ким Бог не уклав особливих взаємин, як Він зро-
бив це з іудеями. Іудеї – це народ, якому Бог оголосив свою волю, 
давши їм закон. Бог не відкрився язичникам так само. 

Ти міг би застосувати це до ситуації, в якій ми живемо. Є 
люди, які виросли у християнській родині; і є люди, які виросли у 
родинах, де волю Бога не було відкрито. Навіть за таких умов Бог 
не виявить упередженості чи фаворитизму до осіб під час май-
бутнього суду. Той, хто чинить несправедливо, – чи то іудей, чи то 
еллін, – одержить скорботу від Бога та зазнає страждання, ос-
кільки жив для себе, гадаючи, що зможе уникнути суду Бога. Той, 
хто робить добро, – чи то іудей, чи то еллін, – дістане славу, шану 
й мир. Різниця у житті є критерієм, який використовується для 
суду. 

Як іудеї, так і елліни отримали від Бога щось, завдяки чому 
вони знають, що є правильним, а що – ні. Бог дав іудеям закон, в 
якому оголосив, що вони мали робити. Їх буде засуджено за цим 
законом. Язичники ніколи не мали закону і загинуть без нього, але 
у них є дещо інше – сумління. Наприклад, найгірші язичники зна-
ють з природи, що їм не можна красти, хоча Бог ніколи не говорив 
до них через закон. Якщо вони все ж таки планують скоїти це, їх 
тривожитиме совість. Вона звертається до них, і якщо вони при-
слухаються до голосу свого сумління, вони не вкрадуть. Отже, 
вони показують, що діло закону написано в їхніх серцях, бо в за-
коні написано: «Не кради» (Вих.20,15). 

Того, хто робить те, що каже закон, навіть якщо йому ніколи 
не було про нього повідомлено, буде виправдано. Не має жодного 

до Римлян 2,9-16 
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значення, чув ти про волю Бога чи ні, важливо одне: чи робиш ти 
те, чого хоче Бог. Кожна людина, навіть якщо вона не знає про 
Бога та Його волю, отримала сумління, яке передається від па-
діння Адама, через яке вона знає різницю між добром і злом. Це 
сумління формується чи деформується відповідно до цінностей, 
які визначили батьки та оточуюче суспільство. Людина може про-
бувати не прислухатися до голосу свого сумління, та глибоко в її 
серці воно все ж таки є. Інші довкола неї можуть нагадувати їй про 
ці неправильні речі. Певні правила нав'язують групи, в яких жи-
вуть люди. Якщо хтось порушує ці норми, його судять. Якщо ко-
гось судять, і виявляється, що він не скоїв злочину, його буде ви-
правдано. Ось як відбувається з людьми, які не мають жодних 
знань про Бога. 

Але Бог дивиться далі, ніж справи. Бог також бачить джерело 
вчинків людини. Він бачить таємниці серця, де відбувається мір-
кування. Він знає мотиви, яким людина дозволяє керувати собою. 
Ми можемо приховати наші істинні мотиви одне від одного, але не 
від Бога. Настане день, коли Бог засудить ці таємні речі через 
Ісуса Христа. Це неприємна думка для більшості людей. Вони б 
радше не думали про це. Втім цей суд теж є частиною того, що 
Павло називає «моє євангеліє»* (вірш 16). Мотиви є так само 
важливими для Бога, як і справи. Ввести в оману через справи 
можна людей, але не Бога. Для того, хто дійсно живе з Богом, 
неважко буде цілком відкрити своє серце Богові. 

А тепер прочитай Рим.2,9-16 знову. 
Для роздуму: як ти ставишся до думки, що Бог знає про 

тебе все? 

                                                 
* в укр. перекладі «благовістя» – прим. пер. 

до Римлян 2,9-16 
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7. Іудеї та закон 
до Римлян 2,17-29 

Тепер Павло звертається до іудеїв. Він пояснює їм, що вони 
теж потребують євангелія Бога. Спочатку він підсумовує низку 
речей, якими пишалися іудеї. Вони хвалилися, що перебувають у 
зв'язку з Богом. Вони були впевнені, що могли бути лідерами, 
світлом, наставниками і вчителями в божественних речах, ос-
кільки вважали, що знають волю Бога через закон. Вони уявляли, 
що інші були нижчими: сліпими, в темряві, неуками та дітьми. 
Вони вважали себе вищими й підносилися над іншими людьми. І 
Бог відкрив їм свою волю в законі. Тим, чого вони не усвідомлю-
вали, було, насамперед, те, що вони мусили слухатися Його. 

Християни теж можуть так хвалитися знанням Біблії. Вони го-
ворять, як діяти іншим, але ніколи не бачили самих себе у світлі 
Біблії. Вони знають це лише стосовно інших. Можливо, вони засу-
джують крадіжку, якщо її скоює хтось інший; втім, якщо це роблять 
вони, то кажуть, що беруть те, на що мають право. Так само вони 
говорять, що не можна перелюбствувати, проте вони забувають, 
що Господь Ісус сказав: «Кожний, хто гляне на жінку з пожадливіс-
тю, той уже вчинив перелюб із нею в своєму серці» (Матв.5,27.28). 
Вони знають, що ідол – це мерзота. Але вони не турбуються, ви-
користовуючи свій час, сили, майно, розум і т.ін. для себе, а не 
для Бога. Таким чином, якщо хтось хвалиться знанням волі Бога, 
але не кориться їй у своєму житті, він тим самим ганьбить Бога. 
Чи не правда те, що ім'я Бога паплюжать, оскільки у неділю люди 
йдуть на якісь релігійні збори, а протягом решти тижня намагаю-
ться якомога більше збагачуватися коштом інших? 

Далі Павло згадує обрізання. Ти можеш прочитати про його 
запровадження у Бут.17. У Старому Завіті обрізання було зовніш-
нім знаком належності когось до народу Бога, Ізраїлю. Таким чи-
ном, можна було б чекати, що обрізана людина шанує волю Бога; 
але якщо хтось не слухався Бога, його обрізання не означало б 
нічого. Зовнішній знак обрізання був дійсний лише у тому разі, 
якщо в серці було бажання діяти, як член народу Бога. Це ба-
жання знаходить своє висловлення у здійсненні волі Бога. Це 
саме означало, що необрізаного (когось, хто не належав до Ізра-

до Римлян 2,17-29 
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їлю, але поважав права закону) Бог визнавав членом свого на-
роду. Результатом цього був можливий суд над тими, кого обрі-
зано лише зовні, а не серцем. Результат цього видно в останніх 
двох віршах. Це стосується обрізання серця, яке веде нас до іс-
тинного значення обрізання. 

У Кол.2,11 ми читаємо про віруючого, якого обрізано в обрі-
занні Христа. Контекст показує, що це стосується смерті Христа 
на хресті, коли Він помер під судом Бога за гріх. Того, хто вірить 
цьому своїм серцем, «обрізано серцем». Бути істинним іудеєм 
означає того, хто прославляє Бога. Належність до народу Бога 
лише зовні здобуває людську шану. Людині подобається видима 
сторона релігії, тому що вона робить її значнішою, але Бог ди-
виться на серце. Зовнішність має значення для Нього лише у 
тому разі, якщо це – справжня картина позиції серця. Бог про-
славляє тих, у кого Він знаходить «істину в серці» (Пс.51,6[50,8]). 
Це – те, що цінує Бог. 

А тепер прочитай Рим.2,17-29 знову. 
Для роздуму: запитай себе, у яких питаннях ти все ще 

чутливий до людської шаноби. 

до Римлян 2,17-29 
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8. Бог правдивий, 
кожна людина неправдива 

до Римлян 3,1-8 

Розглянувши попередній розділ, ти, можливо, почав думати, 
що бути іудеєм не було великою перевагою, навіть якщо Бог і на-
зивав їх своїм вибраним народом. Так само перевага обрізання 
могла наражатися на обговорення, навіть якщо Бог і дав його як 
знак своєї угоди зі своїм земним народом. Зараз Павло заперечує 
цю думку. Належати до народу Бога – перевага у багатьох відно-
шеннях. Серед цих багатьох переваг їм було довірено слова Бога. 
Для нас, хто живе у так званих християнських країнах, також є пе-
ревагою мати Біблію, але ця перевага робить іудеїв і нас відпові-
дальнішими. Те, як ми ставимося до Біблії, не впливає на її зміст. 
Бог залишається вірним своєму слову, навіть якщо є ті, хто пре-
тендує на належність до Його народу, але не шанує Його слово. 
Це лише підтверджує, що Бог – правдивий, а кожна людина – не-
правдива. 

Мабуть, ти чув, як хтось каже (або, можливо, ти сам казав це): 
«Бога немає». Це не нова думка. Той, хто говорить так, лише ви-
словлює те, що багато років тому написав Бог. Пс.14[13],1 гово-
рить: «Безумний сказав у своєму серці: “Нема Бога!”». Слово Бога 
наводить доказ того, що Бог – правдивий, а кожна людина – не-
правдива. Якщо людина чинить відповідно до свого злого серця, 
вона лише доводить те, що багато років тому сказав у своєму 
слові Бог. Таким чином, Бог виправдовує себе своїми власними 
словами. 

Якщо людина є достатньо зухвалою, аби судити Бога і покла-
дати на Нього відповідальність, то буде зрозуміло, що Бог – пе-
реможець, а людина програла. Наші нечестиві справи підтвер-
джують справедливі дії Бога. Ніщо не може спростувати цього. 
Спосіб життя, який не шанує Бога, має викликати гнів Бога на це 
життя. Бог не може діяти інакше. Він мусить робити так, бо Він – 
святий і праведний. Він не може іґнорувати свій святий та спра-
ведливий характер, як це часом робимо ми. Коли Бог спостерігає 
за всім у цьому світі, Він не може діяти так, ніби усе гаразд. Він 
повинен здійснювати суд над цим світом. Він іще не здійснив цей 

до Римлян 3,1-8 



 

 26

суд, оскільки Він терплячий. Він не «бажає, щоб хтось загинув, а 
щоб усі прийшли до покаяння» (2Петр.3,9). Час, коли Він повинен 
буде судити, ще настане. Його терпіння має край. Тоді справед-
ливість піде своїм звичаєм, і буде здійснено гнів: покарання му-
сить прийти. Заперечення цього лише вказує на те, що Бога не 
сприймають серйозно. 

Інший спосіб, у якому деякі не сприймають Бога серйозно, – 
те, коли вони зловживають справедливими діями Бога. Мовляв, 
«якщо я брешу, це збільшує істину Бога. Своїм злим ходінням я 
лише сприяю Його славі, тому що це робить жертву Христа ще 
вартішою. Хіба це не приємно Богові? По суті, я заслуговую на 
нагороду, то чому ж мене судити, як грішника?» Вони перекону-
ють: «Робімо зло, щоб могло виявитися добро». Того часу, коли 
апостол Павло писав цього листа, люди розповсюджували не-
правдиві чутки, що Павло нібито вчив цього псевдовчення. Таким 
чином, вони намагалися виправдати своє власне нечестиве хо-
діння тим, що зводили наклепи на апостола. Павло їх не запере-
чує. Із такими людьми марно сперечатися. Його відповідь є про-
стою: «Праведний суд на таких». 

А тепер прочитай Рим.3,1-8 знову. 
Для роздуму: перелічи деякі привілеї, які ти маєш, як хри-

стиянин. 

до Римлян 3,1-8 
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9. Немає жодного праведного 
до Римлян 3,9-20 

Довівши хибність злих заперечень невіри у віршах 3-8, у вірші 
9 Павло послався на вірш 1, де запитував про переваги бути іу-
деєм. Потім він показав, що все, чим хвалилися іудеї, фактично, 
свідчило проти них. Їм було довірено слово Бога? Так, слово Бога 
висловлювалося абсолютно ясно про природу та практику лю-
дини. Іудей на цій стадії не надто переважав елліна. Звинува-
чення, що всі перебувають під гріхом, рішуче підкреслюють деякі 
старозавітні цитати. Опис поставлено перед ними (і перед нами з 
тобою), неначе люстро, в якому вони (як і ми) повинні розпізнати 
самих себе. Немає жодного праведного. Ніхто не розуміє і ніхто 
не шукає Бога. 

Цю оцінку використано і для опису тебе. Можливо, раніше ти 
гадав, що поводишся справедливо і маєш розуміння, та коли тебе 
зустрів Бог, стало зрозуміло, що ти жив для себе. Ти знехтував 
метою Бога для твого життя і став непотрібним та невигідним. 
Можливо, ти гадав, що ти – корисний для тих, хто тебе оточує; та 
коли тебе зустрів Бог, виявилося, що ти не жив для Нього. Отже, 
ти усвідомив, що ніколи не робив нічого доброго сам по собі, на-
віть якщо, можливо, й хвалився багатьма своїми добрими спра-
вами. Справжні добрі справи походять лише з любові до Бога. Те, 
що є всередині, знайде своє висловлення через твоє тіло – через 
слова та справи. 

Ми читаємо деякі приклади цього у віршах 13-18. Горло, язик, 
губи та рот цілком сполучені зі смертю та псуванням. Слова, які 
ми говорили, коли нехтували Богом, не мали життя. Їх можна все 
ще чути у тому, що говорять люди навколо нас. Це більше не по-
винно мати місце у нас. Що стосується наших стоп та шляхів, ми 
зловживали ними до нашого навернення, і тому слід сказати те ж 
саме. «Дорога миру» була нам невідома. Ми були ладні провчити 
когось, якщо нам роблять шкоду. Можливо, ми не скоювали вбив-
ства, але ми намагалися помститися комусь, чи то буквально 
проливаючи кров, чи то ні. Пролити кров означає зробити для ко-
гось життя неможливим. Позад себе ми залишили слід руйну-
вання та страждання. Скільком заподіяла страждання наша без-

до Римлян 3,9-20 
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божна поведінка? Все це було тому, що «Божого страху» не було 
перед нашими очима, доки Бог не зустрів нас і не показав нам це 
люстро. Тоді ми розпізнали себе в ньому. Не те, щоб ми всі були 
винні в цих речах однаковою мірою; але все це було в наших сер-
цях. І оскільки ми все ще маємо стару природу, воно все ще є в 
наших серцях. 

Вищезгадане було адресовано головним чином іудеям, аби 
переконати їх у їхніх гріхах проти святих писань, якими вони хва-
лилися. Втім кожна людина, яка чесно перевірить себе, викори-
стовуючи цей опис, визнає, що він належить і їй. Відтак у вірші 19 
зроблено висновок. Цей висновок належить до усієї частини листа 
до Римлян, починаючи розділом 1,18 і до цього місця. Висновок 
полягає в тому, що «усілякі вуста закрито», – як язичника, так і 
іудея, – і «увесь світ... винен перед Богом». Неможливо дістати 
схвалення Бога на наші дії, які здійснює наша власна сила. Закон 
пояснює, що ми згрішили, тому що порушили його. Є лише одна 
Людина, яку вищезгадане не обходить. Ця Людина – Христос Ісус. 
До кінця свого життя Він жив, повністю орієнтуючись на Бога, і ро-
бив усе для Нього. Тому Він є відповіддю Бога на всю провину та 
гріх, які нагромадила на собі людина і з яких вона ніколи не могла 
б звільнитися. Це висвітлює наступна частина. 

Тепер прочитай Рим.3,9-20 знову. 
Для роздуму: яким чином ти можеш зараз бути корисним 

для Бога? 

до Римлян 3,9-20 
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10. Виправдання вірою 
до Римлян 3,21-31 

Після похмурого опису людини, яка живе для себе, – як ко-
лись робили ми з тобою, – у цих віршах прозирає світло. У цій 
частині Бог повідомляє про те, що Він зробив для того, аби змі-
нити людину, яка занепала в гріху, перетворюючи її на того, хто 
може бути з Ним без страху. Виявилося, що людина абсолютно 
безнадійна й некорисна для Бога. Бог шукав свого власного 
розв’язання цієї проблеми, і Він його знайшов. У своєму 
розв’язанні Він може оголосити грішника виправданим [оголосити 
справедливо], якщо цей грішник вірить в Ісуса Христа. Це стосує-
ться кожного без винятку. 

Хіба не є правдою те, що «всі згрішили»? Отже, всіх «позбав-
лено Божої слави»; але Бог має це палке бажання – щоб люди 
були з Ним у Його славі. Тому те, що потрібно кожному – це звіль-
нення [визволення, прощення] їхніх гріхів, злих справ, які вони 
вчинили. Бог не може допустити жодного гріха у свою присутність. 
Христос Ісус здійснив і завершив це спокутування і зробив його 
доступним для кожного: «Христос Ісус, Якого Бог дав у жертву 
примирення»*. Сідниця або трон нагадує нам про державну владу 
та суд. Правосуддя вершитимуть з трону. Бог мусив засудити 
наші гріхи; але гідним подиву є те, що Він засудив наші гріхи у 
своєму Сині, коли Його було повішено на хресті. Тепер сідниця 
суду стала сідницею милосердя для кожного, хто приймає у вірі 
це спасіння з рук Бога. Кров Христа – це єдиний спосіб для Бога 
простити гріхи. 

Євр.9,22 мовить: «Без пролиття крові не буває прощення». 
Бог не приймає грішника, іґноруючи його гріхи. Лише тому, що 
Його святі й справедливі вимоги було задоволено, Він міг виправ-
дати тебе. Це дає тобі ґарантію прощення твоїх гріхів. Йдеться не 
про те, що ти думаєш з цього приводу, а про те, як бачить це 
Бог. Бог міг залишити поза увагою гріхи святих Старого Завіту (які 

                                                 
* у гр. тексті: ilasthrion – така, що уласкавлює, умиротворяє; у Старому 
Завіті, в Лев.16,2, спожито про кришку ковчега (у рос. синодному 
перекладі – «[очистилище]»; див. Біблію з 77 книгами); в англ. тексті: 
«mercy-seat» – «сідниця милосердя», – прим. ред. 

до Римлян 3,21-31 
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повірили Богові), оскільки передбачав справу Христа. Він не про-
іґнорував їхніх гріхів, але вчинив справедливо, пробачивши їх, 
тому що Він знав, що Христос проллє свою кров за них. 

Сьогодні зберігається той самий принцип. Для нас, хто живе 
після смерті Христа, діло Христа лежить позаду. Бог не може не 
виправдати кожного, хто вірить, оскільки Він сам є праведним. 
Хіба кров Христа не було пролито? Бог знає її коштовність, а та-
кож те, що вона згладжує гріх. Таким чином, Бог більше не бачи-
тиме гріха в тому, хто визнав, що Христос пролив свою кров за 
його гріхи. Його гріхів більше не існує. Вони назавжди зникли. Для 
Бога віруючий – більше не грішник, а той, хто належить Йому і 
з ким Він бажає мати взаємини. 

Бог зробив тебе праведним. Праведник – це той, кого Бог роз-
глядає вже не в його колишньому гріховному житті, а цілком осто-
ронь його грішного життя, і хто схожий (морально) на Нього са-
мого. Яка це зміна! Всі наші хвастощі виключено; це має бути зро-
зумілим зараз. Все пішло від Бога, і все здійснив Він. Єдине, що 
ти мав зробити – це повірити. Саме через віру, а не через діла ти 
зараз маєш спокутування, прощення гріхів та виправдання. Бог є 
не лише Богом іудеїв, а й Богом язичників. Бог розглядає всіх 
неспасенних людей як грішників, тому що кожен згрішив. Тому 
вірно, що кожного може бути виправдано лише через віру. 

Та як щодо закону? Чи є закон зараз абсолютно даремним? 
Ні, він все ще присутній, і у своїй повній силі. Якщо ми дивимося 
на закон, стає зрозуміло, що ми – грішники, бо не можемо вико-
нати закону. Закон прояснив те, що ми були грішниками і нездат-
ними спокутувати себе від прокляття закону. Коли ми визнаємо 
це, ми підтверджуємо авторитет закону. Це означає, що ми були 
під прокляттям закону, але Христос викупив нас від прокляття за-
кону, понісши прокляття на хресті. Таким чином, Він повністю під-
твердив авторитет закону. 

Тепер прочитай Рим.3,21-31 знову. 
Для роздуму: що означає для тебе «слава Бога»? 

до Римлян 3,21-31 
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11. Щаслива людина 
до Римлян 4,1-8 

Тепер Павло висуває двох важливих людей з історії Ізраїлю у 
Старому Завіті, аби прояснити, що праведність Бога можна отри-
мати лише вірою. Ти бачив це також у попередній частині щодо 
закону. Бог особливо піклується про те, щоб показати, що людина 
не бере жодної участі в отриманні праведності Бога. Все походить 
від Нього. Що більше ти розумієш це, то більше ти шануватимеш 
Його за це у своєму житті. 

Першим згадано Авраама. Він був патріархом [батьком] іу-
деїв. Бог дбайливо зафіксував походження народу Ізраїля для 
нащадків Авраама. Іудеї пишалися цим фактом. Вони навіть вико-
ристовували це у своїх дискусіях з Господом Ісусом. Вони казали: 
«Ми – Авраамові нащадки» (Іоан.8,33). Вони гадали, що, будучи 
потомством Авраама, були вельми привілейованими. Зрештою, їм 
було дано обіцянки. Крім того, закон був надто важким для них, 
аби його виконати; але Бог, принаймні, поблагословить їх (гадали 
вони) саме тому, що вони були потомством Авраама. Але так 
справа не піде. Нас із тобою не поблагословлено через те, що 
поблагословлено наших пращурів. Якщо наших пращурів побла-
гословлено, це було тому, що вони повірили Богові, а не тому, що 
заслужили це. Ми теж дістаємо благословення лише через особи-
сту віру Богові, як її мета. Так було з Авраамом, так справа йде і з 
його потомством. 

Святе Письмо мовить: «Авраам повірив Богові, і це зарахова-
но йому в праведність». Об'єкт віри – не людина, а ясне слово 
Бога. У Бут.15 Бог пообіцяв Авраамові спадкоємця і численне по-
томство. Авраам повірив цьому навіть тоді, коли, по-людськи ка-
жучи, вже неможливо було мати дітей. Він і Сарра були надто 
старими для цього, але він таки вірив, що Бог виконає свою обі-
цянку. Цю віру йому було зараховано як праведність. Коли Бог 
збирався виконати свої обіцянки, Він не чекав, що Авраам допо-
може Йому. Якби Авраам міг допомогти у цьому, він заслужив би 
якоїсь винагороди, тому що заробив би її. Так само, як було з Ав-
раамом, справа йде і з тобою; тебе виправдано вірою. Отже, не 
тобі віддано честь, а прославлено Бога. Твоє щастя полягає в 

до Римлян 4,1-8 



 

 32

тому, аби дістати праведність Бога, не маючи необхідності її за-
робити. 

У псалмі 32[31] Давид говорить про праведність без діл. Про-
читай у вірші 5, як він каже: «Я визнав перед Тобою мій гріх, і не 
затаїв мого беззаконня. Я сказав: "Признаюся в моїх гріхах перед 
Господом"». І що робить Бог? «І Ти простив мої провини». Якщо 
ми визнаємо наші гріхи замість того щоб приховувати їх, то Бог 
робить з ними абсолютно протилежне: Він прощає їх. Він кладе їх 
туди, де їх більше неможливо побачити. Який ти щасливий, якщо 
знаєш це! Бог більше не ставить нам за провину наші гріхи, які 
сповідано, оскільки Христос пролляв за них свою кров. Як гідно 
подиву і яка благодать! Слова нездатні висловити здивування від 
того, що вчинив Бог, аби зробити нас праведними. Люди, чиї гріхи 
прощено, є щасливими людьми. Іноді ми можемо перебувати у 
скрутних обставинах, але наші гріхи більше не є джерелом хви-
лювання. Усьому цьому цілком покладено край. Сам Бог – ґаран-
тія цього, тому що Він зробив це сам. 

А тепер прочитай Рим.4,1-8 знову. 
Для роздуму: уяви собі (усвідом), що Бог більше не думає 

про твої гріхи. 

до Римлян 4,1-8 
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12. Потомство Авраама 
до Римлян 4,9-17 

Мені доведеться повернути тебе до Бут.17, аби допомогти 
тобі зрозуміти тему віршів 9-12. Розглядаючи Рим.2,28.29, я теж 
посилався на це. Можливо, ти знову захочеш прочитати розділ 7 
як нагадування. У Бут.17 ми читаємо про угоду, яку Бог уклав з 
Авраамом. На знак цієї угоди всіх хлопчиків та чоловіків слід було 
обрізати. Це був зовнішній знак, який кожен хлопчик отримував 
восьмого дня по своєму народженні. Цим знаком Бог відокремив 
увесь народ, який мав народитися як нащадки Авраама, – Ізраїль, 
– від решти людства. Належати до земного народу Бога було ве-
ликим привілеєм, але в питанні отримання праведності Бога для 
Нього немає жодної різниці. Для того, аби знати щастя, яке при-
носить прощення, не має жодного значення, чи належиш ти зо-
внішньо до народу Бога. Важливо те, що – всередині: твоя віра в 
Нього. 

Коли віру Авраама було зараховано як праведність, його ще 
не було обрізано. Він дістав обрізання як печатку віри, яку він мав, 
коли ще не був обрізаний. Це показано тут, щоб звернути увагу на 
те, що Авраам – батько не лише буквального потомства, народу 
Ізраїля, а й батько духовного потомства. Фактично, є три різно-
види потомства. У вірші 11 його спочатку названо батьком необ-
різаних. Це стосується неєвреїв, які, бувши необрізаними, пові-
рили так само, як і Авраам, коли його ще не було обрізано. Це 
перший вид потомства. 

У вірші 12 ти знаходиш другий і третій різновиди потомства. 
Його названо батьком обрізання, яке належить до його букваль-
ного потомства, народу Ізраїля; але це буквальне потомство 
складається з двох груп. Перша група – це зовнішнє потомство 
Авраама за зовнішнім [фізичним] обрізанням. Друга група – це 
потомство Авраама, як у зовнішньому, так і в духовному сенсі. Ці 
люди показують, що вони є духовним потомством Авраама, хо-
дячи слідами віри, яку він мав, будучи ще необрізаним. Обіцянку, 
що Авраам та його потомство успадкують світ, не дано як частину 
закону. Закон має відмінний від обрізання зв'язок між Богом та 
Його земним народом. Але за днів Авраама закон був на багато 

до Римлян 4,9-17 
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років у майбутньому. Але якби було дано закон, за допомогою 
якого вони могли дістати обіцянку, то віра була б більше не пот-
рібною, оскільки обіцянка залежала б від індивідуальної заслуги 
чи зусилля. Втім це призвело б, швидше, лише до гніву, аніж до 
здійснення обіцянки, бо ніхто не міг би виконати вимог закону. 
Впевненість в обіцянці полягає у вірі та благодаті. 

Все міцно пов'язано з Богом, який є об'єктом віри і тим, хто 
проявляє благодать. Для Авраама Бог був особисто присутнім. 
Авраам вірив Йому, йняв віри Йому і знав, що Він може діяти там, 
де, як людина, він був безсилим. Для Авраама Бог міг воскресити 
мертвого так само, як і створити щось з нічого. Поглянь на тво-
ріння! Псалом 33[32],9 свідчить: «Він звелів – і сталося; наказав – і 
з’явилося». Завдяки такій вірі Бог зробив Авраама «отцем бага-
тьох народів». Так само, як Авраам повірив словам Бога, ти, що 
знаєш Бога у своєму житті, можеш наполягати на тому, щоб Він 
виконав обіцянки, які Він дав тобі у своєму слові. 

А тепер прочитай Рим.4,9-17 знову. 
Для роздуму: чи є якісь обіцянки, які дав тобі Бог? Чи ти 

діймаєш Йому віри, що Він дотримає їх? 

до Римлян 4,9-17 
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13. Абсолютна 
впевненість віри 

до Римлян 4,18-25 

Із щойно прочитаних віршів стає зрозумілим, у що повірив 
Авраам. У Бут.15 Бог викликав Авраама з його намету вночі, щоб 
він подивився на небо. Там він міг побачити незліченну кількість 
зірок. Відтак Бог сказав йому: «Таким буде потомство твоє» (в.5). 
Авраам повірив тому, що сказав Бог. Йому було тоді близько 100 
років, а така людина є надто старою, щоб бути здатною породити 
дітей. Сарра була на десять років молодшою, але також вельми 
старою, аби стати вагітною. 

Авраам не заплющив на це очі; але він не «ослабнув у вірі». 
Він не зупинився на неможливому для людини. Його віра зводила 
очі до Бога. Те, що неможливо людям, можливо для Бога. Тому 
він не сумнівався в обіцянці Бога. Його віра зміцнювала його. Я 
гадаю, ти часом відчував, як віра надає тобі сили. Віра не є ту-
манною гадкою, яка вимагає багато уяви, але віра вводить у поле 
зору Бога. Ця тверда, наче скеля, віра в силу Бога змусила Ав-
раама подолати всі свої сумніви. Авраам більше не дивився на 
себе та свою слабкість. Коли він вчився забувати себе і поглядати 
на Бога у силі віри, він був цілком упевнений, що Бог має силу 
зробити те, що пообіцяв. 

Кожен, хто бачить всемогутнього Бога таким чином, кине сум-
ніватися в тому, чи може Бог дати життя там, де смерть здається 
неминучою. Така позиція шанує та прославляє Бога. Отже, Бог 
зарахував цю віру Авраамові як праведність. Бог бачив, що Ав-
раам визнавав, йняв віри і думав про Нього вірно. Праведність, 
яку Бог зарахував Авраамові, була від Його перспективи для Ав-
раама: «Якщо ти думаєш про Мене так, ти належиш Мені». 

Вірші 23-25 йдуть слідом із додатком, який є дуже важливим 
для тебе, як молодого у вірі. Те, що було сказано Аврааму, було 
також сказано для того, аби навчити тебе, як дістати праведність. 
Праведність означає, що ти, який раніше був грішником у далечі 
від Бога, зараз належиш Богові. Тобі не треба більше боятися ні-
чого того, що виходить від Нього. 

до Римлян 4,18-25 
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Богу потрібна була справедлива підстава для того, аби дати 
тобі це дивовижне положення. Він не міг діяти так, нібито ти зов-
сім не грішив, оскільки Бог не може діяти врозріз із самим собою. 
Оскільки ти згрішив, то Бог, будучи святим і праведним, мусив по-
карати тебе, але зараз Він цього не робить. Він завбачив 
розв’язання сам. Господь Ісус цілком виконав усі святі вимоги 
Бога, і Бог воскресив Його з мертвих. Це – підстава для нашого 
виправдання: Він воскресив Ісуса, нашого Господа, з мертвих! Бог 
залишив Господа Ісуса, щоб справу спокутування було здійснено 
на хресті задля тебе. Справедливість Бога за твої гріхи повністю 
задоволено в особі Господа Ісуса, який поніс їх на хресті. 

Бог засудив твої гріхи в Ньому, і Господь Ісус помер; але як 
Бог міг лишити Його мертвим, коли Він постраждав за твої гріхи 
до якнайповнішого задоволення Бога? Тому Бог мусив воскресити 
Його. Здійсненням цього Бог мав дякувати собі самому та ділу 
свого Сина. Те, що Бог воскресив Господа Ісуса, є непохитним і 
незмінним доказом того, що Він не вимагає нічого іншого щодо 
твоїх гріхів. Усі Його вимоги задоволено. Твоїх гріхів, за Його сло-
вами, більше не існує. Він більше не бачить їх; вони назавжди 
зникли. Господь Ісус – вічний доказ того, що з твоїми гріхами по-
кінчено. Ніколи більше ми не повинні лякатися того, що Бог від-
кличе свою ухвалу. Він сам завбачив усе для твого виправдання. 
Він вже дивиться на тебе не у зв'язку з твоїми гріхами, а у зв'язку 
з воскреслим Христом. У наступному розділі ти побачиш разючі 
результати, які це приносить для тебе. 

Тепер прочитай Рим.4,18-25 знову. 
Для роздуму: підбий короткі підсумки щодо якихось сумнівів 

про впевненість твоєї віри, які ти можеш іще мати. 

до Римлян 4,18-25 
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14. Мир, доступ і надія – 
минуле, теперішнє 
та майбутнє 

до Римлян 5,1.2 

Оскільки ці два вірші сповнені чудових думок, вони потребу-
ють окремого розділу. Добре б вивчити їх. Із попередніх розділів 
ти, напевно, вже зрозумів, щó треба було для того, аби виправ-
дати тебе. Ти бачив, що все пішло від Бога. Ти дістав праведність 
Бога, і Він забезпечив усе. Ти можеш радіти! Тебе виправдано не 
за допомогою твоїх справ, а через те, що ти повірив Богові. В ре-
зультаті ти маєш мир із Богом. Колись ти жив, опираючись Богові. 
Ти не слухався Його і діяв за власною волею. Ти взагалі не вба-
чав задоволення у здійсненні волі Бога. Бог оцінив твої діла зов-
сім інакше, ніж оцінював їх ти сам. 

Коли ти побачив, що Бог має правильну перспективу щодо 
тебе і що через Господа Ісуса Христа Він вилучив усі твої гріхи, 
тепер, коли ти думаєш про Бога, у твоєму серці – мир. Є мир з 
Богом, оскільки всі справедливі вимоги Бога задоволено. Ду-
маючи про Бога, ти відчуватимеш спокій, радість та щастя через 
те, що Він – із тобою. Ти можеш просто звернутися до Нього і 
розмовляти з Ним у своїх думках. Він прихильний до тебе. Яка це 
благодать – мати вільний доступ до Бога, Бога, який мав би засу-
дити тебе за всі твої жахливі гріхи. Ти можеш прийти до Нього за-
раз, не маючи необхідності домовлятися про зустріч або стояти у 
черзі і не боячись, що Він прожене тебе. Ти можеш говорити Йому 
все, що лежить у тебе на серці або що ти відчуваєш. Він цінує цей 
прояв довіри до Нього. У майбутньому ти перебуватимеш вічно у 
славі Бога. Ти повинен хвалитися цією надією. 

В Біблії надія ніколи не означає чогось непевного. Сьогодні ж 
вона є ознакою деякої міри непевності. Ми кажемо: «Сподіваюся, 
це так», – маючи на увазі, що ми хотіли б, щоб це сталося, хоча 
не впевнені, що це відбудеться. В Біблії надія завжди уособлює 
безперечний факт, але чогось того, що ще чекає на здійснення. 
Якщо ти сподіваєшся чогось, то це ще не присутнє. Так само і зі 
славою Бога. Вона перебуває там, де ти будеш вічно. Але ти ще 

до Римлян 5,1.2 
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живеш тут, на землі. Втім те, що ти прибудеш у славу Бога, є без-
перечним фактом. Цим можна навіть хвалитися. 

Ґарантія не полягає у твоїй вірі та силі, а закріплена якорем у 
тому, що вчинив Бог, воскресивши Господа Ісуса. Це зробило 
тебе праведним (Рим.4,24.25). Яка зміна відбулася в тобі! Прига-
дай Рим.3,23. Ти читав там, що тебе було позбавлено слави Бога. 
Твої гріхи повністю відрізували тебе від Нього. Для Бога немож-
ливо допускати гріх у Його присутність та Його славу. Тепер же 
тебе виправдано, і ти тішишся нею наперед усім своїм серцем. Це 
робить і Він! Яке чудо Бога! Який привід дякувати Йому! 

Коли ти приходиш до Бога з усім, що є у твоєму серці, Він 
хоче, щоб ти дякував Йому за все, що зробили Він (Бог-Отець) і 
Господь Ісус. Прямо зараз відклади на мить цю книгу, аби сказати 
Богові про те, що до цього місця ти зрозумів із листа, який Він на-
писав тобі. Скажи Йому, що ти любиш Його. Тоді ти відчуєш те, 
що Біблія називає спілкуванням. Ти можеш говорити з Ним про 
речі, які є дуже цінними для тебе і для Нього. Зроби це прямо за-
раз, а відтак можеш продовжити читати. 

А тепер прочитай Рим.5,1.2 знову. 
Для роздуму: вивчи ці два вірші. 

до Римлян 5,1.2 
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15. Хвалитися 
скорботами 
і хвалитися Богом 

до Римлян 5,3-11 

Слово «хвала», можливо, змушує тебе думати про стан радо-
сті. Ну, чому тобі не слід бути радісним, бачачи перед собою своє 
майбутнє у вірші 2? Перспектива бути допущеним до проникнення 
у славу Бога дає тобі радість, навіть якщо ти ще не перебуваєш 
там. Ти – ще на шляху до слави і живеш життям на землі з усіма 
його турботами та проблемами. Чи є це тим, чим слід «хвали-
тися» або радіти? Вірш 3 свідчить: «Хвалимося і скорботами». Ну, 
це звучить як чудовий текст; але ти, можливо, дивуєшся, як це 
взагалі може бути. Аби зробити це можливим, ти мусиш спершу 
бути здатним сказати: «ми ... знаємо» з повною впевненістю, що 
всі ці скорботи не трапляються випадково. 

Якщо Бог дозволяє труднощам проникати у твоє життя, у 
Нього є певна мета щодо них. Бог використовує труднощі, з якими 
ти стикаєшся, щоб випробувати реальність твоєї віри. Не надто 
важко мати віру, коли все у твоєму житті йде гладко. Лише тоді, 
коли приходять труднощі, ти можеш показати, з чого зроблено 
твою віру. Якщо твоя віра є істинною, ти витримаєш випробування 
і продовжиш діяти, довіряючи Богові. Тоді з першою ознакою три-
воги ти не втратиш своєї впевненості. Ти переконаєшся, що ці 
труднощі лише зміцнять тебе, бо ти знаєш, що все – в руках Бога і 
ніколи не вийде з-під Його контролю. 

Справжня проблема виникає тоді, коли скорбота триває 
довше, ніж, на твою думку, слід би. Саме тоді ти потребуєш «стій-
кості» або «терпеливості». Ти повинен розраховувати на вірність 
та допомогу Господа, аби перенести ці труднощі, яким, здається, 
немає кінця. Він підтримає тебе і дасть тобі силу витримати ви-
пробування. В результаті ти відчуєш Його підтримку. Це – «до-
свід», про який мовиться у вірші 4. Деякі переклади, зокрема анг-
лійські: NKJV, NASB та NIV, – перекладають це слово як «харак-
тер». Інші, включаючи KJV та JND, використовують «досвідче-
ність». Ти можеш відчувати Його допомогу. Який це чудовий до-

до Римлян 5,3-11 
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свід – коли його оточують усі ці хвилюючі речі! Результат цього 
досвіду – надія. Щойно ти пізнаєш на досвіді те, ким є Бог у 
твоєму житті, ти дізнаєшся, що Він ніколи не залишить тебе, але 
притягне тебе туди, де Він хоче, щоб ти був, – у Його славу. Ти 
можеш бачити, як ці речі породжують і причину, і наслідок. 

Тепер до цих речей додається любов. Любов – це сутність 
Бога. Бог є любов’ю, і Він виливає свою любов у твоє серце. Об-
ставини можуть бути надзвичайно скрутними, але у своєму серці 
ти маєш переконання, що Бог у своїй любові ніколи не випустить 
з-під контролю те, що відбувається. Тобі не слід вчиняти щось 
особливе, аби відчувати цю любов Бога. У тебе немає сили задля 
того, аби змусити себе відчувати Його любов, так само, як ти не 
мав сили виправдати себе перед Богом. Але зараз усередині нас 
є нове джерело сили, «Святий Дух», якого дано нам. Святий Дух, 
будучи сам Богом, вилив любов Бога у тебе. 

Найсильнішим доказом любові Бога є той факт, що Христос 
помер за безпорадних та нечестивих. Деколи серед людей дехто 
вмирає за іншого, оскільки цей інший вартий такої офіри. Але Бог 
любить не так. Бог доводить свою любов до тебе в тому, що коли 
ти був іще грішником, Христос помер за тебе. Бог не міг знайти в 
тобі нічого привабливого, але Бог є любов’ю. Він віддав Христа за 
своїм власним бажанням, не питаючи тебе про це, тому що Він – 
любов. Якщо Бог довів свою любов таким чином, коли ти не по-
требував Його, чи не буде Він у своїй любові піклуватися про 
тебе, доки ти ще перебуватимеш на землі? Тебе виправдала кров 
Христа. Ти належиш Йому. Бог завжди бачить кров Христа. Він 
уже розглядає тебе не як грішника, а у зв'язку з Господом Ісусом. 

Христос – це ґарантія того, що тебе буде врятовано від гніву. 
Гніву Бога тепер неможливо торкнутися тебе. Гнів Бога над тобою 
вилився на Христа, коли Він помер за тебе. Він поніс твої гріхи! Ти 
колись був ворогом Бога. Ти мав примиритися з Богом. Тепер ти 
більше не ворог Бога. Тебе примирено з Богом, і Син Бога більше 
не є мертвим. Він живе вічно! Ти знаєш, чому Він живе? Він жи-
вий, щоб спасти тебе. Фраза «спасемося» означає щасливо про-
вести через усі життєві небезпеки і ввести тебе до слави Бога. Як 
ти гадаєш, чи може Він це зробити? Ти можеш бути впевненим у 
цьому! 

Втретє думка про складання хвали зустрічається у вірші 11: 
«хвалимося в Бозі». Це найкращий спосіб хвалитися. Це не ра-
дість чи хваління надією слави Бога, як у вірші 2. Це також не 
хваління скорботами, як у вірші 3. У віршах 2 і 3 хвалу пов'язано із 

до Римлян 5,3-11 
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теперішнім та майбутнім. Майбутнє колись досягне свого здій-
снення, і буденне життя дійде кінця. Тому хваління віршів 2 і 3 од-
ного дня скінчиться, але тріумфування вірша 11 – інше. Це – ра-
дість у самому Бозі, як джерелі та походженні усіх благословень. 
Тут ти більше не говориш про себе і про те, що ти отримав. Бог, 
Подавець, постає перед тобою у всій своїй величі. Ти можеш за-
раз тріумфувати в Бозі через Господа Ісуса Христа, через якого 
тепер одержав примирення. «Хвалитися в Бозі» – це те, до чого 
ти можеш узятися прямо зараз, і це не припиниться навіть тоді, 
коли ми прибудемо до слави Бога. Через усю вічність Він буде 
предметом твого захвату та обожнювання. 

А тепер прочитай Рим.5,3-11 знову. 
Для роздуму: скажи Богові, що ти думаєш про Нього. 

Скажи Богові, як ти цінуєш відчуття Його любові щодо тебе 
день за днем, і за дар Його Сина. 

до Римлян 5,3-11 
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16. Первородний гріх 
до Римлян 5,12-14 

Тут починається новий розділ листа до Римлян. Дуже важ-
ливо для твого духовного життя серйозно обдумати ці вірші. Досі 
Павло говорив із тобою про твої гріхи, – діла, які ти зробив у непо-
корі Богу. Павло сказав тобі, що Бог простив твої гріхи і що Він 
може зробити це на підставі того факту, що Ісус Христос пролив 
свою кров. Бог більше не бачить твоїх гріхів. Тепер Він дивиться 
на тебе як на праведну особу, як на того, хто має право належати 
Йому. Не залишилося нічого, що б перешкоджало Богові мати 
тебе поблизу себе. Це має спонукати тебе почувати себе з Ним як 
удома. Подумай про перші два вірші цього розділу. 

Хоча у тебе більше немає проблем щодо твоїх діл, які утри-
мують тебе від Господа, ти, очевидно, побачив, що все ще здат-
ний грішити. Ти більше не хочеш лаятися, красти, казати погані 
речі або завдавати болю іншим, утім ці речі раптом трапляються. 
Як це може бути? Відповідь є такою: ти все ще маєш злу природу. 
Цю думку можна порівняти з деревом. Якщо ти збереш з яблуні 
усі яблука, весь плід зникне, але це все ще буде яблуня. Наступ-
ного року на дереві знову виростуть яблука. Їх можна порівняти з 
нашими гріхами, неправильними ділами, які ми чинили. Бог усунув 
твої гріхи, але їхнє коріння все ще – в тобі. Саме звідти походять 
ті злі справи. Це коріння – гріх, який все ще живе в нас, який керу-
вав нами, коли ми були грішниками. 

Решта цього розділу і наступні два розділи пояснюють, що 
зробив Бог із гріхом, із цією злою природою. Те, як Бог розпра-
вився з гріхом, – який живе всередині тебе, твоєю злою природою, 
з якої походять твої злі діла, – відрізнялося від того, як Він роз-
правився зі злими справами. Тому ти повинен виділити достатньо 
часу, аби вчення цих глав стало зрозумілим для тебе. Ця частина 
є непростою, але для тебе дуже важливо зрозуміти її, щоб твоя 
віра могла гармонійно і здоровим чином рости. На важливість 
цього вказує велике трактування, якого Павло надає цій темі. 

Павло починає говорити у вірші 12, заявляючи, що гріх увій-
шов до світу однією людиною, Адамом, першим чоловіком. Через 
гріх увійшла смерть. Тому гріх і смерть невіддільні. У Бут.2,17 Бог 

до Римлян 5,12-14 
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сказав Адаму: «Але з дерева знання добра й зла не їж від нього, 
бо в день їди твоєї від нього ти напевно помреш». Серйозний ре-
зультат гріха Адама не обмежився лише ним. Усі люди, народжені 
після Адама, успадкували від нього таку саму лиху природу. 
Отже, всі люди, які коли-небудь жили, померли, – за винятком 
Еноха та Іллі, обох врятованих людей, яких було взято на небо 
без смерті. Ніхто з потомства Адама не залишився в живих. У 
цьому ти можеш побачити, якими серйозними є наслідки вчинку 
Адама. Через те, що кожен грішить, кожен ясно показує, що він – 
нащадок Адама. Але, на щастя, як показують наступні вірші, це не 
все, що можна сказати. 

Вірші 13-17 складають вступний розділ. По-перше, вірші 13 і 
14 говорять, що не лише іудей стикався з проблемою гріха. Гріх 
був у світі задовго до того, як Ізраїлю дано закон: гріх не з'явився 
тоді. Єдиним, що робив закон, було панувати або щось заборо-
няти. Доти, доки не було дано жодного закону, ти не міг пору-
шити [зламати] закон. Отже, тебе не можна було покарати згідно 
із законом. Але це не змінює того факту, що царювала смерть. 
Адам порушив наказ не їсти від дерева пізнання добра і зла – й 
помер. Кожен, хто жив у період часу між Адамом та Мойсеєм, теж 
вмирав, навіть якщо й не порушував такого наказу. 

Ясно, що через Адама і після Адама гріх і смерть увійшли в 
світ. Але смерть і гріх не кажуть останнього слова. Туди, куди че-
рез одну людину, Адама, увійшли такі жахливі речі, прийшла інша 
Людина – Христос, який зробив дивовижні речі. Тому Адам у дея-
кому розумінні є образом Христа, який мав прийти. Це пояснює 
наступний розділ. 

А тепер прочитай Рим.5,12-14 знову. 
Для роздуму: чи знаєш ти випадки зі свого власного або 

чийогось життя, які мали наслідки для когось іншого? 

до Римлян 5,12-14 
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17. Христос і Адам 
до Римлян 5,15-21 

Тут проведено порівняння Адама з Христом. Вони обидва 
стоять на початку поколінь людей. Усе людство можна поділити 
на дві ці групи. Або людина належить Адаму, главі ґенерації зане-
палих у гріху, або Христові, главі виправданого покоління. Резуль-
тат вчинку Адама розповсюджується на всю групу, яка йому на-
лежить; результат того, що зробив Христос, розповсюджується на 
всю групу, яка належить Йому. Цей розділ нелегко пояснити. Ми 
розглянемо його вірш за віршем. Я спробую допомогти тобі, пока-
зуючи відмінності між Адамом та Христом, як їх згадано у цих 
віршах. 

Вірш 15: Тут порівнюють дар благодаті, – Христа, якого дав 
Бог, – і злочин, гріх Адама. Як злочин, так і дар у благодаті мають 
далекосяжні наслідки для інших. Злочин одного, Адама, означав 
смерть для кожної людини. Вчинок Адама все ще діє у його по-
томстві. На щастя, є протилежне до цього: це дар Бога в Ісусі 
Христі. Цей дар теж діє у тих, хто Його прийняв; і він розповсю-
джується скрізь у межах злочину. Кожен, хто належить до «бага-
тьох», із вдячністю погодиться з цим. Чи не так? 

Вірш 16: Тут дар порівнюють із дією гріха. Причиною для суду 
був результат одного гріха. Потребою в нашому виправданні було 
багато наших правопорушень [гріхів]. Бог усунув їх усіх, коли за-
судив свого Сина на хресті. 

Вірш 17: Тут порівнюють результати. Результат правопо-
рушення одного, Адама, полягав у тому, що через нього смерть 
увійшла до світу і царювала над ним. Тепер поглянь на результат 
дару. Кожен, хто отримав дар праведності, царюватиме в житті. 
Це зробив можливим іншій «Один», Ісус Христос. Той, хто нале-
жить Йому, перейшов зі смерті в життя. 

Вірш 18: Тут ми маємо наслідок одного вчинку Адама і ре-
зультат однієї справи Христа. Результат одного вчинку Адама 
розповсюджується на всіх людей, а це означає засудження для 
кожного. Це стосується того, хто належить Адамові, – того, кого не 
навернено, кого буде засуджено. Так само результат справи Хри-

до Римлян 5,15-21 
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ста розповсюджується на всіх людей. Кожен може взяти участь у 
новому житті, якого суд не може досягти. 

Вірш 19: У цьому вірші ти знайдеш останнє порівняння: той, 
хто зараз належить Адаму і той, хто належить Христу. Всі гріш-
ники належать Адаму, оскільки він був непокірний. Усі праведники 
належать Христу, тому що Він був слухняний. Є різниця між вір-
шами 18 і 19. Вірш 18 говорить, що всі люди – під вироком, як на-
слідок вчинку Адама; та з іншого боку всіх може бути виправдано, 
як результат того, що зробив Христос. Отже, йдеться про те, на 
кого розповсюджується результат як справи Адама, так і справи 
Христа – на всіх людей. Але у вірші 19 мовиться не «всім людям», 
а «багато хто». Тут ідеться про те, кого насправді стосується 
результат того, що зробили Адам чи Христос. 

Вірші 20-21: Той, хто належить Адаму, перебуває в позиції 
грішника. Той, хто належить Христу, перебуває в позиції правед-
ного. Коли прийшов закон, людина вже була грішною, але закон 
зробив це очевиднішим, оскільки вона порушила [зламала] його. 
Таким чином, людина була безнадійним випадком від самого по-
чатку, а поготів, коли прийшов закон. Але що ти потім читаєш? «А 
де примножився гріх, там збільшилася і благодать». Благодать 
Бога завжди набагато перевищує гріх людини. Тебе більше не 
обходить те, що гріх царює через смерть. Для тебе царює благо-
дать. Поміть, що благодать царює через праведність, а не тому, 
що хтось живе так, начебто гріха більш не існує. Благодать пока-
зано тобі тому, що справедливість Бога задоволено у справі Хри-
ста на хресті. Результат цього полягає у тому, що ти дістав вічне 
життя. А пізніше (ніхто не знає, як скоро це може бути) ти насоло-
джуватимешся цим життям у всій його повноті у славі Бога, і все 
це – через Ісуса Христа, нашого Господа. Якого Бога і якого Гос-
пода ми маємо! 

А тепер прочитай Рим.5,15-21 знову. 
Для роздуму: знайди ще відмінності між Христом і Адамом 

(наприклад, див. 1Кор.15,45). 

до Римлян 5,15-21 
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18. Хрещення 
до Римлян 6,1-7 

Спочатку я хотів би поставити питання: ти вже хрестився? 
Якщо ні, я сподіваюся, тебе незабаром буде хрещено. У віршах, 
які лежать зараз перед нами, пояснено значення хрещення. Якщо 
тебе вже хрещено, для тебе все ж таки корисно подумати про це 
знову. 

Ті, до кого тут звертаються, були християнами, які вже хре-
стилися. Деякі з них забули, що означало хрещення. Їхні думки 
були абсолютно протилежними тому, що вони показали у своєму 
хрещенні. Тому Павло нагадує їм про їхнє хрещення. Тобі теж 
потрібні такі нагадування. Я впевнений, що тебе здивувала ряс-
нота благодаті, яку виявив до тебе Бог через Христа. Що більшим 
є гріх, то ряснішою є благодать; та чи означає це, що ти можеш 
продовжувати жити в гріху? Якщо ти вважаєш так, ти нічого не 
розумієш про справу Христа і про те, що зробив Бог із гріхом. Чи 
пам'ятаєш ти, що зробив Бог із гріхом? У Христі Він засудив гріх, 
себто, джерело, з якого походять наші лихі справи; ти теж помер у 
Христі під судом Бога. Те, що ти помер для гріха, є так само без-
перечним, як і те, що Христос увійшов до смерті. Чи можливо те-
пер продовжувати жити в гріху? 

Павло вказує на хрещення, аби надати додаткової підтримки 
цьому міркуванню. Той, кого хрестять, визнає і заявляє у хре-
щенні, що смерть була єдиним розв’язанням Бога щодо гріха. Бог 
може лише проголосити вирок смерті над тим, хто живе у гріху. 
Хрестячись, ти визнаєш це і символічно ховаєшся із Христом. Це 
так само, як і у фізичному житті. Того, хто помер, має бути похо-
вано. Його життя на землі завершено, і після поховання від нього 
не залишається нічого, що було б видно. Те ж саме стосується і 
тебе, якщо ти хрестився. У полі зору все скінчилося, твоє старе 
життя в гріху. Життя, яке ти відтепер провадиш, є життям у новині 
життя. 

Аби зробити це можливим, слава Отця зійшла у могилу Гос-
пода Ісуса і воскресила Його з мертвих. 

Тепер ти належиш до цієї слави. Тебе зроблено одне із Ним у 
Його смерті. Тебе зроблено одне з Ним і в Його воскресінні. Ти 

до Римлян 6,1-7 
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можеш показати, що змінився, світові навколо себе, який не змі-
нився. Ти живеш тепер по-новому і по-іншому. Світові, у якому ти 
раніше почував себе як удома, більше немає чого запропонувати 
тобі. Як можна догодити тому, хто помер? Марно пропонувати 
щось мерцю, оскільки він не може прийняти цього; від нього не-
можливо чогось чекати. Він неспроможний виконати будь-яке 
завдання. 

Справа Христа на хресті є вельми радикальною. Нашу стару 
людину розіпнуто з Ним, а наше гріховне тіло – анульовано. «Тіло 
гріховне» стосується всього у твоєму існуванні, що міг би викори-
стовувати гріх, щоб виявити себе. Хіба все, що ти робив, коли був 
іще грішником, не було в руках гріха? Хіба ти не жив тільки для 
себе? Отже, все твоє існування розіпнуто з Христом. 

Тепер гріх більше не може володіти твоїм життям, щоб вико-
ристовувати його, оскільки все, що стосується гріха, анульовано 
або йому покладено край. Ти більше не служиш гріхові, тому що 
ти помер. Кожен погодиться, що нам не слід чекати чогось від 
мерця. У духовному розумінні так само. Якщо хтось помер, жод-
ного вагомого звинувачення неможливо висунути проти нього. 
Така людина є законно вільною від гріха. Ти, можливо, зараз ска-
жеш: «Гаразд, це написано тут, але я ще знаю, що гріх може ско-
ристатися мною». Павло обговорюватиме цей досвід пізніше. А 
поки важливо прийняти у вірі, що те, що відбулося з Христом, – 
коли Його розіпнуто, Він помер і Його було поховано, – також від-
булося і з тобою. Бог засудив тебе в Ньому. Ти повинен повірити 
цьому так само, як ти віриш, що твої гріхи змила Його кров. 

А тепер прочитай Рим.6,1-7 знову. 
Для роздуму: наскільки для тебе важливо хреститися? 

Чому? 

до Римлян 6,1-7 
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19. Живи для Бога! 
до Римлян 6,8-14 

Отже, ти помер із Христом! Пам'ятай про це. Саме так роз-
глядає тебе Бог. Йми віри цьому. Нехай усе, що ти бачиш або від-
чуваєш у собі самому, не турбує тебе. Ти помер в очах Бога. Ще 
одна річ, якій ти можеш вірити, – яку ти можеш знати напевно, – 
це те, що ти житимеш із Христом. Бог розглядає тебе як цілком 
одне із Христом. Ти можеш бути впевненим у цьому, тому що 
Христос не залишився мертвим. Його піднято з мертвих. Він за-
лишив смерть позаду. Ніколи більше смерть не матиме жодної 
влади над Ним. Він більше не помре. У смерті Він раз і назавжди 
розправився із гріхом. Ніколи більше Йому не треба буде 
вмирати. 

Христос прийшов на землю, аби розв'язати проблему гріха. 
Кожного дня свого земного життя Він був змушений мати справу з 
гріхом і стикатися з ним. Він оточував Його. Але Він не грішив 
(1Петр.2,22), не знав гріха (2Кор.5,21), і в Ньому не було гріха 
(1Іоан.3,5). Втім на хресті протягом трьох годин абсолютної тем-
ряви Його було зроблено гріхом, і Він усунув гріх своєю жертвою. 
Таким чином, Його смерть була через гріх. До цього немає необ-
хідності нічого додавати. І тепер, що стосується Його життя, Він 
живе щодо Бога. 

Те, що мають на увазі попередні вірші для тебе, відзначено у 
вірші 11. Цей вірш говорить про те, як знайти силу для життя з 
Богом. Він розпочинає: «Так і ви», – що означає «таким самим 
чином». Поглянь на те, що зробив Христос для гріха і що Він ро-
бить у своєму житті. Він помер? Тоді і я помер. Треба, щоб це 
було очевидним у житті християнина. Отже, зберігати себе мерт-
вим для гріха – це відповідальність у щоденній практиці. Бог роз-
глядає тебе як того, хто помер із Христом. То розглядай і ти себе 
так само! Тобі не пропонують померти, але мовиться, що ти по-
мер. Це сталося. Враховуй це і не живи так, ніби ти не помер. 

Із життям Христа справа йде так само, як із Його смертю. Чи 
живий Христос і чи живе Він для Бога? – Так! Так само й ти є жи-
вим у Христі Ісусі для Бога. Це – те, як розглядає тебе Бог. Гріх 
більше не має жодної претензії до твого тіла. Більше немає при-

до Римлян 6,8-14 
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чини підкорятися хтивостям твого смертного тіла, оскільки ти по-
мер. Тому говори «ні» гріхові, якщо сатана пробує користуватися 
тобою. Не дозволяй членам свого тіла бути інструментами гріха 
для того, щоб здійснювати неправедність [лихі речі]. Не дозволяй 
своїм вустам лаятися чи брехати. Не дозволяй своїм очам диви-
тися на нечистоту. Не дозволяй своїм вухам слухати якусь без-
божну музику цього світу. 

Члени твого тіла більше не перебувають у розпорядженні 
гріха. Твоє тіло зараз є інструментом життя від Бога, щоб бути 
використаним для Нього. Ти можеш використовувати свої руки, 
щоб допомогти іншим. Ти можеш використовувати свої вуста, щоб 
говорити добрі й утішливі слова. Ти можеш використовувати свої 
очі, аби милуватися прекрасним у творінні Бога і читати чудові 
речі про Господа Ісуса. Твої вуха можуть слухати те, що бажають 
сказати інші, можливо, про їхні проблеми чи, можливо, про їхнє 
життя з Господом. Твої члени зберігають властиві їм функції, але 
вони стали інструментами, які використовує Бог задля того, аби 
чинити праведність [добрі речі]. Віддай себе таким чином Богу, бо 
ти – не під законом, а під благодаттю. 

Існує безмежна різниця між законом та благодаттю. Закон до-
вів, що ти – грішник і правопорушник. Він показав, що ти не міг 
діяти за його вимогами. Благодать, навпаки, не вимагає, а дає! 
Бог зробив усе і навіть дає силу, щоб жити для Нього. Він поклав 
край твоєму колишньому життю в гріху, дозволивши тобі померти 
в смерті Христа. Внаслідок цього гріх більше не царює над тобою. 
Ти помер; гріх здійснював свою владу над тобою через закон, але 
ти зараз не маєш нічого спільного із законом. Ти тепер перебу-
ваєш під благодаттю. Благодать означає, що ти зовсім нічого не 
чекаєш від себе і повністю віддаєшся Богові. Лише під благодаттю 
ти можеш мати силу, щоб жити для Бога. 

А тепер прочитай Рим.6,8-14 знову. 
Для роздуму: як, на твою думку, ти можеш віддати члени 

свого тіла на служіння Богові? 

до Римлян 6,8-14 
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20. Служіння під 
благодаттю 

до Римлян 6,15-23 

Знати те, що ти тепер більше – не під законом, не означає, 
що ти можеш робити все, що заманеться. Чи знаєш ти, що відбу-
лося з тобою? – Твій «шеф» помінявся. Раніше ти був рабом; 
фактично, ти й зараз – все ще раб. Раб не має жодного права ро-
бити щось для себе. Він увесь час живе для когось іншого, який 
каже йому, що робити. Немає жодної людини, яка б дійсно була 
вільною. Кожна людина – раб; але чиїм рабом є ти? 

Якщо ти віддаєш себе на служіння гріхові, аби підкорятися 
гріху, ти – раб гріха, і твоє життя скінчиться у другій смерті [вічній 
далечі від Бога]. Якщо ти віддаєш себе на служіння слухняності, 
щоб робити те, що каже Бог, це підтвердить твоє життя. У своєму 
житті ти шануватимеш волю Бога і покажеш це, роблячи речі, які є 
правильними та позитивними перед Богом. Отже, одне з двох: 
або раб гріха, або раб праведності. Ти можеш дякувати Богові, що 
перебування рабом гріха цілком пройшло. Ти можеш дякувати 
Богові, що Господь Ісус прийшов, аби посісти його [гріха] місце. 
Він є суттю доктрини, яку було викладено тобі. Він – твій взірець, 
який говорить тобі, як має поводитися раб праведності. 

У попередніх розділах ти читав про все те, що зробив Бог че-
рез Нього. Ми молимося, щоб це справило на тебе враження, і з 
цієї причини ти став більш слухняним. Це не слухняність законові, 
а покірність божественній Особі, якій ти віддав своє серце. 

Тебе цілком звільнено від гріха. У світі люди змушені боро-
тися за волю. Ті, кого пригноблюють, тужать за ній. Вони відчува-
ють полегшення, коли настає час, і вони дістають право йти, куди 
заманеться, і робити, що заманеться, не боячись властей. Так 
само – навіть більшою мірою – йде справа з гріхом. Гріх більш не 
має влади над тобою, бо ти – тепер раб праведності. Колись ти 
мав звичку чинити нечистоту, живучи у беззаконні. Беззаконня 
означає, що ти не визнаєш влади чи не слухаєш нікого. Ти жив 
для себе і визначав свої власні цінності. Хоча ти вважав себе 

до Римлян 6,15-23 
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вільним, ти, однак, був рабом гріха, так само як все ще кожен, хто 
– без Бога. 

Тепер ти можеш служити праведності. Метою є твоє освя-
чення, яке означає, що ти живеш відокремленим для Бога у 
цьому світі. Жити в освяченні – це не означає ходити скрізь із 
ореолом над головою. Освячення просто означає, що ти більше 
не пасуєш світові, а орієнтуєшся тепер на Бога. Як раб гріха, ти не 
робив того, що хотів Бог. Ти не міг догодити Богові. Ти задоволь-
няв свої примхи та хтивості. Пригадуючи це, ти можеш відчувати 
лише сором. Єдиним результатом того життя була смерть. Дя-
куючи Господу, Бог здійснив цей суд не над тобою, а над Госпо-
дом Ісусом. Саме так тебе було звільнено від гріха і зроблено ра-
бом Бога. 

Тепер абсолютно інший плід відбувається у твоєму житті. Цей 
плід викликає не сором, а радість. Цей плід – освячення. Якщо ти 
живеш як раб Бога, ти живеш цілком у присвяченні Богові, обер-
нувшись спиною до гріха і світу. Бог шукає цього плоду освячення 
у твоєму житті. Що більше виявляється цей плід, то легше ти ба-
читимеш гарний кінець вічного життя, від якого зазнаєш повної 
насолоди, коли будеш в небесах. 

Вірш 23 резюмує попередні думки кількома словами. (Вивчи 
його!) З гріхом ти одержуєш те, на що заслуговуєш. Кожен, без 
винятку, заслуговує на смерть. Бог пропонує альтернативу цьому. 
Її неможливо заробити. Це – подарунок благодаті, на який жодних 
правових зазіхань не існує. Цей подарунок – вічне життя! Бог дає 
його в Ісусі Христі, нашому Господі. Все, що дав Бог, пов’язано з 
Господом Ісусом. Через Нього всі благословення з серця Бога 
виходять до тебе. Він усунув усі твої перешкоди і розглядає тебе у 
зв'язку із Христом. З цієї причини Бог може дати тобі велике бла-
гословення вічного життя. Вічне життя – це життя самого Христа: 
Він є вічним життям (1Іоан.5,11.20). 

А тепер прочитай Рим.6,15-23 знову. 
Для роздуму: що ти можеш сказати про своє освячення? 

до Римлян 6,15-23 
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21. Вільний від закону 
до Римлян 7,1-6 

Ти – вільний від провини. Це було пояснено тобі у частинах з 
10 до 15, які охоплюють Рим.3,21–5,11. Тебе звільнено від влади 
гріха. Це було пояснено в останній частині Рим.5 до розділу 6. 
Тепер слід дізнатися дещо інше – що тебе також звільнено від 
закону. Саме про це йдеться у Рим.7. 

Найважчим питанням для прийняття у вірі є свобода від за-
кону, оскільки наш досвід може розповісти зовсім іншу історію. 
Рим.7 показує, як це важко. Ти зустрічаєш когось, хто має нове 
життя і хто, в результаті, хоче робити добро, але ввесь час діє 
неправильно. Недивно, що він почуває себе нещасним. У моєму 
житті був подібний час. Хочеш жити для Господа, але ввесь час 
дієш неправильно. Це тому, що, – свідомо чи несвідомо, – зобов'-
язуєш себе робити щось. Хочеш служити Богові і відчуваєш, що 
найкращий спосіб дотримувати певні правила – виконувати закон. 
Зрештою, Бог дав закон. Та в результаті таких спроб дотримувати 
його відчуваєш крайню неспроможність. Радість віри швидко тане. 
Про свідчення не може бути й мови. Цілком концентруєшся на 
самому собі. Слова «я» і «мене» зустрічаються близько 40 разів у 
Рим.7. Визволення з цієї жалюгідної ситуації приходить лише на-
прикінці вірша 25. Тому ти мусиш дозволити всьому сьомому роз-
ділу до Римлян говорити з тобою. 

Вірші 1-6 надають вступ. Щодо використання закону кожному 
зрозуміло, що закон панує над людиною, доки вона є живою. Не-
має нічого абсурднішого, аніж карати того, хто помер у дорожньо-
транспортній пригоді, яку спричинив. Людину карають, якщо вона 
є відповідальною за злочин та живою, аби розплатитися за нього. 
З мерцем це неможливо. Павло ілюструє це прикладом про 
шлюб. Він хоче навчити тебе, що зв'язок між двома сторонами є 
дійсним лише доти, доки обидві сторони є живими. Але цей зв'-
язок порушено, коли одна зі сторін помирає. Лише тоді у шлюбі 
жінка є вільною одружитися з кимось іншим. Інакше вона пере-
любствує, якщо стає дружиною іншого чоловіка, коли її перший 
чоловік іще живий. 

до Римлян 7,1-6 
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Павло застосовує це до віруючого та закону, кажучи, що 
згідно із законом грішника має бути страчено, але ти вже помер 
для закону через тіло Христа. Коли Христос помер, помер і ти. 
Таким чином, ти вже пов'язаний не із законом, а з воскреслим 
Христом, який теж не має нічого спільного із законом. Хіба закон 
не було повністю застосовано до Нього? Тепер ти пов'язаний із 
воскреслим Христом замість закону. Ти можеш тепер приносити 
плід для Бога. 

Коли ти був у плоті, – цебто, коли ти був невіруючим і уволяв 
себе, – ти поступався хтивості гріха. Що більше закон забороняв 
щось, то більше ти зазнавав насолоди, роблячи це. Ти знаєш, як 
це стається; заборонені речі є хвилюючими. Та це був плід лише 
для смерті, а не для Бога. Ти жив, наче бранець закону. Закон 
говорив тобі, що ти маєш робити, і здійснював повноваження над 
тобою. Ти був його рабом. Тепер, коли ти помер, закону немає що 
сказати про тебе. Ти служиш тепер абсолютно по-новому. Ти 
більше не служиш «за старою буквою», себто, таким чином, коли 
все було точно прописано. Тепер ти служиш «в оновленні духу», 
цебто, дозволяючи новому духовному життю діяти в тобі, життю, 
зосередженому на Господі Ісусі. 

А тепер прочитай Рим.7,1-6 знову. 
Для роздуму: запитай себе: «Чи проваджу я своє життя у 

зв'язку з Господом Ісусом чи у зв'язку із законом?» 

до Римлян 7,1-6 



 

 54

22. Законом 
пізнають гріх 

до Римлян 7,7-13 

Про закон було сказано вже багато. У наступних розділах 
листа до Римлян та в інших листах Павла про закон буде сказано 
набагато більше. Тому тобі треба зрозуміти, навіщо було дано 
закон. Ти, можливо, почав думати, що закон – щось гріховне. Все, 
що він робить, здається, дає тобі нагоду чинити лихі речі. Проте 
це не так. 

Рим.3,20 свідчило: «Законом пізнається гріх». Зверни увагу на 
слово «пізнання». Не мовиться, що закон служить приводом для 
твого гріха, але що закон виявляє гріх, який вже присутній. Узяти, 
приміром, хтивість. Хтивість – це те, чого ти не можеш бачити. 
Вона є в серці. Ти б не знав, що хтивість – це гріх, якби закон не 
сказав: «Не бажай» (Повт.зак.5,21). Знаючи, що так ясно сказано в 
законі, ти усвідомлюєш, що це так. Гріх, який живе в тобі, збуджує 
хіть, тому було дано заповідь, щоб наказати тобі не відчувати жа-
дання. 

Можливо, наступний приклад зробить це яснішим. Мої діти 
можуть брати домашнє печиво з банки, коли повертаються до-
дому зі школи. Припустимо, одного дня вранці я скажу їм: «Як ви 
повернетеся додому, вам не можна ані торкатися банки, де збері-
гають печиво, ані зазирати у неї». В результаті, коли вони повер-
нуться додому, вони повинні будуть стримувати себе, аби підко-
ритися моєму наказові. Хіть в них виявив наказ. Гріх використовує 
заповідь, щоб виявити хіть. Поки я не давав наказу, не було нічого 
неправильного. Гріх був присутнім, але він був мертвим, себто, не 
був відчутним. Та щойно прийшла заповідь, гріх було збуджено, і 
вони усвідомили його присутність. 

Тут ти можеш побачити справжнє призначення закону на 
практиці. Колись, бувши ненаверненим, ти жив без закону. Тебе 
не турбувало, що закон сказав: «Не бажай». Ти не мав жодного 
бажання коритися закону. Лише тоді, коли ти впустив Бога у своє 
життя, ти подумав про Його закон. Відтак твої очі було розкрито 

до Римлян 7,7-13 
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на гріх, тому що закон показав його тобі. Ти також виявив, що за-
кон засудив тебе, оскільки ти не міг виконати його. 

Заповідь, призначена для життя (Бог сказав: «Додержуйте 
постанов Моїх та уставів Моїх, що людина їх виконує й ними 
живе» (Лев.18,5)), виявилося, означала для тебе смерть. Це було 
через гріх, який живе в тобі. Гріх використовував закон, споку-
шаючи тебе та змушуючи скоювати хибні та лихі справи. Таким 
чином, закон не слід звинувачувати, оскільки закон вийшов від 
Бога, і він є святим. Заповіді закону – святі, праведні й добрі. Чи 
повинно було добро, яке прийшло від Бога, щоб ти міг жити через 
нього, означати для тебе смерть? Це не може бути правдою, чи 
не так? Але чому ж тоді ти перебуваєш під смертним вироком за-
кону? – Це через гріх. Гріх використав добро, щоб викликати для 
мене смерть. Гріх використовував для зла те, що Бог призначав 
для добра. 

Але сталося інше. Закон показав справжню зовнішність гріха. 
Через закон гріх став навіть грішнішим. Ти бачив у Рим.5,20, що це 
означає. Гріх був у світі перш, ніж дано закон. Щойно було дано 
закон, гріх став гіршим, тому що закон показав, чим був гріх. І те-
пер ми з тобою знаємо, що таке гріх. 

Ось простий приклад, щоб зробити це яснішим. В Англії закон 
приписує, що слід їхати з лівого боку дороги. Якщо ти прямуєш до 
Англії, не знаючи цього, і їдеш праворуч, це ненавмисне правопо-
рушення все одно є злочином. Але якщо тобі сказали, що Англія – 
країна лівобічного руху, а ти все одно їхав праворуч, ти був би 
поготів винен. Саме так йде справа з гріхом і законом. Через за-
кон ти усвідомлюєш, що таке гріх. І ти є відповідальнішим за гріхи, 
які скоюєш, оскільки тепер знаєш, що дозволено, а що – ні. 

А тепер прочитай Рим.7,7-13 знову. 
Для роздуму: як ти можеш дізнатися, що закон – добрий? 

до Римлян 7,7-13 
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23. Боротьба під 
законом 

до Римлян 7,14-25 

У цих віршах ти зустрінеш того, хто бореться із законом. Його 
навернено, і він має життя від Бога. Це ясно з вірша 22, де мо-
виться, що він знаходить задоволення у законі Бога. Невіруючий 
ніколи не скаже цього, але людина з Рим.7 бореться із гріхом, 
який живе у ній. Стараючись щосили, вона встромлюється дедалі 
глибше. Вона схожа на того, хто загрузнув у багні. Коли ти загру-
заєш у багні, то починаєш поволі тонути. Будь-яка спроба вибра-
тися призводить лише до того, що ти встромлюєшся швидше. 
Той, що ходить багном – так ми назвемо цю людину, – намагає-
ться звільнитися від влади гріха, підкоряючись закону Бога, але 
знову й знову зазнає поразки. Він завжди чинить те, що ненави-
дить чинити, хоча робить усе можливе, аби діяти правильно. 

Чи не здається тобі ця боротьба знайомою? Я гадаю, подібна 
боротьба є необхідним досвідом, коли ти щиро бажаєш жити з 
Богом і Господом Ісусом. Це не означає, що ти боротимешся все 
своє життя. Вихід є, але той, хто не знає про цей характер бо-
ротьби, є часто лише поверховим християнином. Ця війна вчить 
тебе жорстокої реальності, що в тобі, тобто, у твоїй плоті, немає 
нічого доброго. 

Як розпочинається ця війна? Вона починається тоді, коли за-
кон використовують хибно. Що ж тоді ти маєш робити із законом? 
У загальному розумінні ти знаєш, що закон є духовним – себто, 
закон зосереджує тебе на Бозі та говорить тобі, як Йому служити. 
Чому ж ти не маєш успіху? Тому що ти – плотський, проданий 
гріху. Ось звідки походять труднощі. Ти не можеш робити цього; 
ти хотів би служити Богові, але не служиш. Точніше, ти робиш те, 
що ненавидиш робити. 

Цей досвід дещо говорить тобі. Якщо ти робиш те, чого не хо-
чеш, ти визнаєш, що закон є добрим, оскільки закон теж не хоче, 
щоб ти робив хибне. Таким чином, ви із законом згодні. В такому 
разі, має існувати щось інше, що робить неправду. Ну, є дещо 
інше, і це – гріх, який живе в тобі. Але ти не можеш звинувачувати 

до Римлян 7,14-25 
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гріх у неправді, яку чиниш, оскільки це твій ґандж, коли ти дозво-
ляєш гріху користуватися тобою. Це стається тому, що в тобі са-
мому немає сили, аби чинити опір гріхові. Ти хочеш робити те, що 
добре, але у твоїй плоті, старій грішній природі, немає нічого доб-
рого. З цієї причини ти доходиш того, що дієш неправильно, але з 
іншого боку не ти робиш це, а гріх, який живе у тобі. 

Що ти відчуваєш? Якщо ти бажаєш робити добро (а це добре 
бажання), в тобі присутнє зло. У своєму серці ти відчуваєш ра-
дість відносно закону Бога і бажаєш жити за ним. Це бажання по-
ходить від нового життя, яке ти маєш, але ти все ще маєш стару 
природу, яка хоче відстоювати свої права. Ця стара природа, за-
кон гріха, робить тебе його бранцем і бореться за те, щоб тримати 
тебе під контролем. Ця боротьба відбувається у членах твого 
тіла. На карту поставлено те, хто здійснює повноваження над 
твоїми членами. Після твого навернення твої руки, очі, ноги, ро-
зум та тіло перебувають у служінні Богові (див. Рим.6); але під час 
боротьби відчутно, ніби гріх все ще має їх під контролем. Це зму-
шує тебе почувати себе найжалюгіднішою людиною на землі. 
Твоє тіло – це тіло, в якому діє смерть і якого ти хотів би позбави-
тися. Як же це може тривати? 

Зверни увагу на слово «хто» у вірші 24. Це так, ніби той, що 
ходить багном, почав озиратися довкола себе у пошуках когось 
іншого, хто міг би врятувати й визволити його. Це – кінець усієї 
боротьби. Його очі підносяться до Бога. Він бачить, що Бог уже 
приготував шлях спасіння через Ісуса Христа. Той, хто бачить це, 
одразу ж починає дякувати Богові. (Тепер ти можеш прочитати 
знову, як було здійснено це спасіння на початку Рим.7). 

Останній вірш становить завершення характеристик двох 
природ усередині віруючого. У тебе залишатимуться дві ці при-
роди доти, доки ти житимеш на землі, але це не повинно бенте-
жити тебе, оскільки стара природа більше не має над тобою 
влади. У наступному розділі ти побачиш іще більше речей, які дав 
тобі Бог для того, аби провадити переможне життя. 

А тепер прочитай Рим.7,14-25 знову. 
Для роздуму: чи маєш ти часом почуття, описані у цих 

віршах? Що тобі слід робити? 

до Римлян 7,14-25 
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24. Ходіння за Духом 
до Римлян 8,1-7 

Зазнавши боротьби з метою залишити багно в Рим.7, ти 
маєш тепер твердий ґрунт під ногами. Ця непохитність – у Христі. 
Немає жодного засудження тим, хто – у Христі Ісусі. Хіба це не є 
розрадою? Це те, як розглядає тебе Бог, і як повинен розглядати 
себе ти. 

Усілякий страх суду зник, тому що Христос поніс суд і вос-
креснув із мертвих. Якщо ти просунувся достатньо далеко у житті 
віри, зосереджуючись на Христі, а не на собі, то Святий Дух може 
почати діяти в тобі. Святого Духа названо тут «Духом життя». 
Святий Дух породжує не смерть, а життя. Саме так Він діяв у Гос-
поді Ісусі. Куди б не йшов Господь Ісус, Він ніс життя. Коли Гос-
подь Ісус помер, Він воскреснув із мертвих силою Духа життя. Так 
само Дух життя звільнив тебе від влади гріха й смерті. Пригадай, 
як закон обіцяв життя кожному, хто дотримував його, та ніхто не 
зміг його виконати. Не тому, що закон не був добрим, а через те, 
що у плоті не було сили його виконати. 

Я колись прочитав наступне порівняння, яке може допомогти 
пояснити це. Уяви собі досвідченого різьбяра з дерева, який може 
створювати найпрекрасніші фіґурки зі шматка дерева. У нього є 
найкращі інструменти, які тільки можна купити за гроші. Та якщо 
дати цьому чоловікові шматок прогнилого дерева, він нічого не 
зможе з ним зробити. Його не можна звинувачувати, оскільки він, 
безперечно, є достатньо досвідченим. Неможливо також звинува-
чувати його начиння, тому що кращого не знайти. У чому ж про-
вина? – У шматку дерева! Саме так іде справа із законом та нами. 
Бога не можна звинувачувати. Він є абсолютно досвідченим. Не 
можна звинувачувати і закон: він є святим, праведним та добрим, 
як ми бачили у Рим.7. Тому це наша провина, якщо закону не 
видно у його повній перевазі. Це наша плоть робить закон безси-
лим. 

Як гідно подиву те, що Бог не залишив нас боротися сам на 
сам! Коли стало зрозуміло, що закону було неможливо звільнити 
тебе від гріха та смерті, Бог узявся до справи. Він надіслав свого 
власного Сина, як Людину, у цей світ. На хресті Голгофи Бог за-

до Римлян 8,1-7 
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судив гріх у своєму Сині, коли Він зробив Його гріхом за нас 
(2Кор.5,21). 

Коли вірш 3 говорить: «в подобі гріховного тіла», – це стосує-
ться втілення Господа Ісуса, себто, того, що Він став Людиною. У 
цьому відношенні Він став подібним до нас, але за винятком гріха. 
Він не мав долі у злій, гріховній плоті, яку ми, бувши народженими 
від грішних батьків, маємо від нашого народження завдяки нашій 
людській природі. Подоба застосовується до Його зовнішнього 
прибуття, яке було людським. Коли Господь Ісус висів на хресті, і 
саме тоді, лише протягом останніх трьох годин Бог засудив гріх у 
плоті. Він повністю поклав йому край і назавжди усунув його 
(Рим.6,10; 8,3). 

Новим джерелом сили, яке хоче надалі діяти у твоєму житті, є 
Святий Дух. Якщо ти дозволяєш Йому керувати тобою, ти вико-
наєш справедливу вимогу закону. То чи підвладний я все ще за-
конові? – Звісно, ні. Але чи думаєш ти, що Святий Дух спонука-
тиме тебе робити щось усупереч закону? – Ні, звичайно, ні! Тому, 
якщо ти дозволиш Духові керувати тобою, ти будеш, так би мо-
вити, автоматично робити те, що каже закон. Але це не є метою 
ходіння за Духом. Ходіння за Духом означає набагато більше. 
Воно означає, що ти надаєш Святому Духові волю у своєму житті, 
і що Він заповнює твої думки. 

Те, про що ти думаєш, прояснює, що керує тобою. На чому ти 
зосереджуєш свої думки? До чого ти прагнеш? Тебе навернено. 
Тобі дано нове життя. Ти одержав Святого Духа. Попри битви, які 
ти муситимеш провадити час від часу, ти матимеш у думці інші 
речі, аніж до свого навернення. Тоді ти думав плотськими дум-
ками; ти був зосереджений на самому собі. Що було результатом 
цього? Нічого, опріч смерті. Тепер, коли ти думаєш про духовні 
речі, твоє життя зосереджено на Богові. І які результати? – Життя 
та мир! 

Справжнє й істинне життя – це те, яке ти дістав усередину 
себе, і воно стає очевидним із того, як ти живеш. Тепер у тебе є 
інший погляд на речі навколо тебе, аніж був раніше. Лише тепер 
життя має істинний сенс. Ти знаєш Бога і знаєш Христа. У твоєму 
серці є мир, бо відносно Бога – все гаразд. Прочитай ще раз 
Рим.5,1.2. Ти відчуватимеш цей мир дедалі більшою мірою, коли 
віддасися Богові в усіх сферах свого життя і якщо залишишся зо-
середженим на Бозі. 

Із плоттю абсолютно інакше. У плоті немає життя чи миру. 
Навпаки, про що б вона не думала, це – завжди ворожнеча проти 

до Римлян 8,1-7 
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Бога. Плоть є цілком лихою, не маючи можливості поліпшення. 
Вона не може підкоритися закону Бога, а до того ж і не бажає 
цього. Твердо пам'ятай усі речі, які згадано тут як характеристики 
плоті й Духа. Тоді ти зумієш розпізнати, від плоті чи від нового 
життя походить певне бажання. 

А тепер прочитай Рим.8,1-7 знову. 
Для роздуму: яка різниця між ходінням за плоттю та ходін-

ням за Духом [у Дусі]? 

до Римлян 8,1-7 
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25. Якщо Дух живе 
у вас 

до Римлян 8,8-14 

Тому, хто перебуває у плоті*, неможливо догодити Богові. 
Перебувати у плоті – означає мати центром себе, свої здібності, 
свої праці, свої плани й цілі. Навіть якщо б хтось у плоті 
спробував догодити Богові, дотримуючи закон, це було б 
неприйнятним для Бога. Вихідний пункт є неправильним. Бог 
розправився із плоттю, природою людини, яку зіпсував гріх, раз і 
назавжди. То ж як Він міг би тоді прийняти щось від неї? 

Існує остаточне розділення між Богом та грішною плоттю. 
Той, хто отримав Дух Бога, вже перебуває не у плоті, а в Дусі. Це 
– Дух Бога, який живе всередині тебе. Дух Бога робить важливим 
не тебе, а Христа. Тебе пов'язано із Христом, і ти належиш Йому 
через Дух Бога. Якщо хтось не має Духа Христа, він не належить 
Йому. 

Чому ці вірші раптом говорять про Дух Христа? Я гадаю, це 
для того, аби показати тобі, що Дух, якого ти одержав, – це той 
самий Дух, який вів Христа протягом Його життя на землі. Коли ти 
читаєш євангелія, ти можеш увесь час бачити це. Приміром, узяти 
спокушення Господа від сатани в пустелі у Лук.4,1. Там ти читаєш, 
як сповнений Святого Духа Він повернувся від Йордану до пус-
телі. Потім, коли Він був у пустелі, Його у Його досконалій святості 
вів Дух. Його святу природу не знаджувала зовнішня спокуса: у 
Нього не було неспроможності. Він був зосередженим на Богові. З 
тобою Дух хоче робити те ж саме. Дух Бога живе в тобі, оскільки 
Христос перебуває в тобі. Дух Бога може з'єднатися лише із чи-
мось тим, що належить Христу. Це означає, що тіло, – як таке, що 
використовує гріх для лихої практики, – є мертвим. Інакше Дух 
Бога не міг би увійти до нього, аби жити там. Але тепер, коли Хри-
стос перебуває в тобі, для Духа є цілком доречним жити в тобі та 
мати владу над життям, яке ти зараз провадиш, так само, як це 
було із Христом. 

                                                 
* в укр. перекладі «живе за плоттю [тілом]» – прим. пер. 

до Римлян 8,8-14 
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Інша важлива річ пов'язана з перебуванням Духа Бога в тобі. 
Це стосується воскресіння твого смертного тіла. Твоє тіло є все 
ще підвладним наслідкам гріха. Воно може захворіти і може по-
мерти; але поглянь на те, що Бог зробив із Господом Ісусом. Бог 
воскресив Господа Ісуса з мертвих. То куди ж ти спрямовуєш те-
пер свій погляд? Твоє тіло все ще є смертним. Чи узгоджується це 
з Духом Бога, який живе у тобі і який сповнений життям? Відпо-
віддю є те, що Бог воскресить твоє смертне тіло, як Він зробив із 
Господом Ісусом, оскільки Його Дух живе в тобі. Інші вірші, по-
дібно до Фил.3,21, говорять нам, що це станеться під час повер-
нення Господа Ісуса за своїми, яке звичайно називають підхоп-
ленням. 

Все це ставить тебе у позицію певної відповідальності. Ти 
став боржником, щоб жити згідно з положенням, яке дав тобі Бог. 
Він забезпечив тебе всім, що необхідно для того, аби жити по-
божним життям, – новим життям та Святим Духом. Ти більше не 
маєш жодних зобов'язань щодо плоті. Вона не має до тебе жодної 
претензії, тому що ти помер щодо твого колишнього життя. Ти все 
ще маєш у собі плоть, але ти не повинен давати їй можливість 
виявлятися. Якщо ти живеш за плоттю, ти помреш. Інакше не бу-
ває. Вирок Бога щодо плоті ніколи не змінюється, але тепер ти 
маєш відповідальність позбавляти плоть будь-якої можливості 
знов оволодіти владою у твоєму житті. 

Силою, яку дає Святий Дух, ти здатен запобігати здійсненню 
гріха у своєму тілі. Хоча ти ніколи не досягнеш стану безгрішної 
досконалості тут, на землі, проте мить за миттю ти – відповідаль-
ний та здатний не грішити. Тоді ти житимеш життям із Богом, як 
мав на меті це Бог. Кожен, ким керує Дух Бога, схожий на Сина 
Бога, Господа Ісуса. Сини Бога – це люди, в яких Бог розпізнає 
риси свого Сина. У Ньому Бог знайшов свою радість та свою на-
солоду. Якщо тобою керуватиме Дух, Бог буде задоволений цим. 

А тепер прочитай Рим.8,8-14 знову. 
Для роздуму: як ти можеш умертвляти діла плоті? 

до Римлян 8,8-14 
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26. Спадкоємець Бога 
до Римлян 8,15-21 

Бути веденим Духом – це зовсім інше, ніж планувати своє 
життя за якимось законом. Якщо твоє життєве правило – закон, то 
ти – лише його раб. Раб не має ніжних та близьких взаємин зі 
своїм паном. Він мусить просто робити те, що йому кажуть. У під-
свідомості завжди присутній страх зробити щось не так. Дух, 
себто, нове життя, яке ти отримав, не має нічого спільного з раб-
ством та страхом. Дух, якого ти отримав, є Духом усиновлення. 
Яка різниця! Завдяки цьому ти можеш звертатися до Бога як до 
Батька. Ти кажеш: «Авва, Отче». Це вказує на довірливі та дружні 
стосунки. Ти знаєш Отця як того, хто є дуже близьким до тебе і до 
кого тебе приведено дуже близько. Він любить тебе, і ти цілком 
довіряєш Йому. Тебе введено у родинні стосунки з Ним. Ти став 
Його дитиною. 

Святий Дух, який живе в тобі, свідчить твоєму духові, себто, 
новому життю, яке ти отримав, що ти – дитина Бога. Ти є дитиною 
своїх батьків, тому що народився від них. Це є скінченим, незво-
ротнім фактом. Ніщо не може змінити цього. Так само ти є дити-
ною Бога, тому що народився від Бога. Цього теж ніщо не може 
змінити. Отже, можна сказати, що один раз дитина Бога – назав-
жди дитина Бога. 

У дитині видно риси обличчя батьків. Так само характерні 
риси Бога знаходять своє віддзеркалення в дитині Бога. У 
Фил.2,14-16 ти можеш прочитати про це, але там це більше стосу-
ється твоєї відповідальності. Тут, в Рим.8, більше мовиться про 
твої привілеї. Цей розділ сповнено ними. Якщо ти – дитина, то ти 
– також і спадкоємець. Спадкоємцем є той, хто дістає право влас-
ності від когось іншого. Бог – власник усього творіння. Він дасть 
свою власність тобі, коли тебе буде прославлено з Христом. Хри-
стос – спадкоємець, а ти – співспадкоємець із Ним. Що б ти не 
одержував, воно завжди буде пов’язано з Ним. Це включає і 
страждання. 

Якщо ти страждаєш із Ним, це доводить, що ти маєш нове 
життя. Тут йдеться про страждання, якого зазнав наш Господь 
Ісус, коли був на землі. Він страждав серед творіння, бачачи, що 
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зробив гріх і як він чинив свою руйнівну роботу. Ти страждатимеш 
так само, якщо ти бачиш наслідки гріха довкола себе. Як зловжи-
ває людина тим, що створив Бог! Вона використовує все для своєї 
власної слави та задоволення. 

Чи не тужиш ти за тим моментом, коли спадщина, творіння, 
знову буде в руках її законного власника? Павло тужив. Він із не-
терпінням чекав на майбутню славу, яку збирався побачити. 
Страждання, яке він мусив зносити, було нічим у порівнянні з 
майбутньою славою. Це є підбадьорюючим уроком для нас. Що 
більше це чудове майбутнє стає для тебе реальністю, то більше 
ти будеш здатен зносити неприємні речі, яких ти зазнаєш, як ві-
руючий. 

Що означає «з’явлення синів Божих» у вірші 19? – Це озна-
чає, що настане мить, коли всі сини Бога, всі віруючі, видимо з'я-
вляться у цьому творінні, щоб царювати над ним разом із Госпо-
дом Ісусом. Внаслідок незадовільного керування людини творіння 
не дає такого результату, який мав на меті Бог. Попри всі спроби 
людини досягти справедливого розподілу багатств творіння, хаос 
неухильно зростає. Людина покладається на свої здібності, але 
забуває, що вона занепала в гріху. Разом із собою вона вплутала 
у занепад творіння. Таким чином, творіння зроблено підвладним 
до марності не з його волі, а через свідомий гріх людини. І все ж 
для творіння є надія. Його буде звільнено. 

Тепер на творінні, наче кормига раба, лежить прокляття. Це 
можна визначити зі псування, яке прив'язано до всього. Псування 
творіння означає, що творіння по низхідній було втягнуто у ниж-
чий стан. Воно більше не має чарівного стану Едему. Це зни-
ження відбувається через псування, яке увійшло до творіння ра-
зом із гріхом. Але близькою є та мить, коли діти Бога перебувати-
муть у славі. Коли Господь Ісус забере їх, вони дійсно будуть 
вільними і перебуватимуть поза досяжністю псування у творінні. А 
невдовзі по тому саме творіння буде звільнено. Ти теж із нетер-
пінням чекаєш на це? 

А тепер прочитай Рим.8,15-21 знову. 
Для роздуму: чи можеш ти сказати так само, як каже 

Павло у вірші 18? 
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27. Дух допомагає 
твоїй слабкості 

до Римлян 8,22-27 

У гармонії Біблії пошукай, наскільки часто зустрічаються 
слова «ми знаємо» в усіх листах. Ці слова пасують лише вустам 
християнина. Людина без Бога надає надто великого значення 
своїм знанням. За допомогою дослідницької роботи вона намага-
ється зрозуміти все. Втім навіть найпростіший християнин має 
джерело знань, про існування якого ці, дуже добре поінформо-
вані, люди не мають ані найменшого уявлення. Через Дух Бога, 
який живе у ньому, він має здатність прозирати в істинний стан 
творіння. Він співчуває потребі, в якій воно перебуває. Наприклад, 
поглянь на рослинність. Швидкоплинна краса волає про нове тво-
ріння. Це стогнання порівнюють із жінкою під час породження но-
вого життя. Породільні муки творіння вказують на нове наро-
дження творіння. У Матв.19,28 Господь Ісус називає це «віднов-
ленням». Тоді Син людський, Господь Ісус, сяде на престолі своєї 
слави і керуватиме всім так, що творіння відповідатиме своєму 
завданню, будучи благословенням та насолодою, яку Бог дав 
людині. 

Внутрішньо ти вже бачив оновлення. Ти отримав «завдаток 
Духа» (Рим.8,23), діставши нове життя. Нове життя – це справа 
Святого Духа. Ти вже є новим створінням (2Кор.5,17; Гал.6,15), ос-
кільки Бог бачить тебе цілком у зв'язку з Христом та Його закінче-
ною справою. Лише твоє тіло все ще чекає на спокутування. Якщо 
ти розумієш, що твоє тіло ще може бути хворим, стомленим і від-
чувати біль, ти усвідомлюєш, що через своє тіло все ще пов'яза-
ний із цим творінням. З цієї причини окрім стогнання творіння є 
стогнання всередині тебе. Ти тужиш за спокутуванням свого тіла. 
Це станеться тоді, коли повернеться Господь Ісус, аби взяти нас у 
дім Отця. Тоді Він замінить твоє тіло приниження на тіло, подібне 
до прославленого тіла, яке має зараз Він (Фил.3,21). Фил.3,20 мо-
вить, що ми палко чекаємо Господа Ісуса Христа як Спасителя, 
що говорить про Нього як про Викупителя. 

Таким чином, тут, у листі до Римлян, ти можеш бачити, що 
Господь Ісус є Спасителем не лише щодо твоїх гріхів, а й щодо 
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твого тіла. Перше відбулося, коли Спаситель помер на хресті. Ос-
таннє станеться лише під час Його приходу. Тому не давай збити 
себе з пантелику людям, які стверджують, що ти не повинен хво-
ріти. Хвороба увійшла до світу через гріх. Бог засудив гріх у Хри-
сті, але цим було усунуто не всі його наслідки, – ані в творінні, ані 
в твоєму тілі. Бог використовує ці наслідки, щоб підтримувати жи-
вим твоє бажання повного результату діла Христа. Якщо ти 
раюєш, ти швидше можеш це забути. 

Бог хоче, щоб ти жив у надії, яка прагне до майбутнього. Тоді 
спокутування буде повним; твоя душа й тіло більш не перебува-
тимуть під впливом наслідків гріха. Але цього повного спокуту-
вання тут іще немає. Якби воно було, не залишалося б нічого, на 
що можна було б сподіватися. Хоча ти не бачив того, на що споді-
ваєшся, ти впевнений, що воно настане. Оскільки ти все ще не 
маєш цього і змушений чекати, необхідна стійкість. Це може 
сильно пригноблювати тебе, і часом ти можеш почувати себе так, 
нібито втратив усіляку надію. 

Як чудово – знати, що Дух допомагає тобі у твоїй слабкості! У 
тебе можуть бути моменти чи навіть періоди, коли ти не знаєш, як 
сказати Богові про те, що ти відчуваєш. Ти не можеш знайти для 
цього слів, але Дух, який живе у тобі, знає про це все. Він стає 
одне з тобою у тому, що ти відчуваєш у цьому творінні, яке пере-
буває під прокляттям. Він говорить Богові те, що ти не можеш ви-
словити. Бог прозирає в серце і, так би мовити, зустрічає там Свя-
того Духа. Речі, які Святий Дух говорить Богові, Він ніколи не зро-
зуміє хибно. Дух точно знає, як повідомити Бога про всі твої пере-
живання. Яким добрим є Бог, що Він так допомагає нам у всіх на-
ших слабкостях! 

А тепер прочитай Рим.8,22-27 знову. 
Для роздуму: на що ти сподіваєшся? 
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28. Покликаний 
згідно з волею Бога 

до Римлян 8,28-30 

Цього разу лише три вірші. Вони настільки сповнені благо-
словень, що ти повинен уважно прочитати їх і дозволити їм гово-
рити з тобою. 

Ця частина знову починається зі слів «ми знаємо». Це вказує 
на контраст із віршем 26. Там мовилося, що ми не знаємо, про що 
слід молитися. Якщо ти відчуваєш у своєму тілі й дусі, наскільки 
все зіпсував гріх, це призводить до відчуття безпорадності, не-
здатності витримати. Це могло б навіть змусити тебе відчувати 
зневіру, однак з іншого боку приходять ці підбадьорюючі слова: 
«ми знаємо». Це мова віри. Якщо ти бачиш, що все навколо тебе 
занепадає і що твоє тіло є таким уразливим, ти можеш знати, що 
для тих, хто любить Бога, все діє на добро. 

Яка це цінна розрада – знати, що Бог стоїть над усілякою змі-
ною. Він навіть використовує її, щоб зробити тих, хто є Його влас-
ністю, багатшими, – цебто, багатшими в їхньому житті віри. Хіба 
тоді, коли з тобою траплялося щось сумне, ти не відчував, що це 
притягало тебе ближче до Бога? Зверни увагу на слова «тим, хто 
любить Бога» у вірші 28. Неможливо сказати, що все діє на добро. 
Це можна сказати лише у тому разі, якщо ти любиш Бога. Твоя 
любов до Бога справлятиме на тебе вплив, так що ти не сумніва-
тимешся в Ньому, навіть під час розчарувань, які виникнуть у 
твоєму житті. 

Він дійсно змушує все діяти на добро. Це не передбачає жод-
них винятків. Чи стосується це також і гріхів, які ти робиш? – Так! 
Петро пережив це. Тричі він відцурався Господа. Він розкаявся у 
цьому і тому дістав прощення. Це необхідно, але в результаті 
цього він дійшов більшої любові Господа Ісуса, коли побачив, що 
Господь не випустив його з рук. Він мав краще розуміння себе і 
Господа. Але у першу чергу «все» стосується повсякденного 
життя. Бог змушує всі речі, які відбуваються у ньому, діяти на 
добро. Він використовує всі речі, зокрема хворобу, безробіття, 

до Римлян 8,28-30 



 

 68

злидні, непрацездатність, нещасний випадок, навіть смерть, аби 
звільнити тебе від речей довкола тебе і спрямувати твоє бажання 
до вічних речей. 

Наскільки реальними для тебе є ці вічні речі? Чи знаєш ти, що 
у минулому вічності* Бог мав намір покликати тебе? Бог думав 
про тебе задовго до того, як ти з'явився в світ. Він знав тебе 
завжди як того, для кого Він мав на меті чудове визначення. Хіба 
це не чудово, що Він хоче перетворити тебе на образ свого Сина? 
Це неймовірно, але Бог говорить, що це – так! У Нього виникла ця 
думка, коли іще нічого не було створено, і коли гріх іще не увійшов 
до світу. А те, про що думає і говорить Бог, Він зробить. Людей, 
які є лише бідними, крихітними, бунтівними, втраченими ство-
ріннями, Він може зробити подібними до свого Сина. Це вносить 
величезну зміну в їхній стан. Ця зміна відбулася завдяки тому, що 
зробив Господь Ісус. Тому серед усіх тих людей, які подібні до 
Нього, Він посідатиме перше місце, – місце честі та пошани. Це 
те, що має значення для Бога. Він хоче, щоб Його Син був 
центром випромінювання всіх викуплених, серед яких ти можеш 
бачити і себе. 

Через ці вірші тобі стає зрозумілим, що Бог діє згідно зі своїми 
власними намірами. Те, що ти зробив як грішник, не згадано у цих 
віршах. Ти можеш зазирнути тут у серце Бога, знаючи, що Він не 
втрачає контролю над чимось, навіть якщо все навколо тебе зда-
ється протилежним до цього. У Нього є певна мета щодо твого 
життя, і Він досягне її. 

У вірші 30 ти можеш побачити, як Він досягає цієї мети. Ти 
можеш побачити те, що зробив Він. Він зумовив тебе для цієї 
мети навіть перше, ніж ти народився. Коли ти народився, ти вия-
вився грішником, який не міг би взяти участі у славі Бога. Тоді Бог 
покликав тебе до себе, аби пояснити, що Він не хотів твоєї заги-
белі. Замість загибелі у Нього був план, до якого ти належав. Він 
не міг би здійснити цей план із тобою у тому стані, в якому ти пе-
ребував. Тому Він виправдав тебе. Ти читав про це у попередніх 
розділах листа до Римлян. 

Ти є тим, хто належить Богу, тому що все від тебе, що не на-
лежало Богові, усунуло діло Господа Ісуса. Натомість ти отримав 
нове життя, яке почуває себе з Богом як удома. І щоб зробити це 
досконалим, Бог бачить тебе як прославленого. Для Нього це вже 

                                                 
* мається на увазі «до існування часу» – прим. ред. 
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завершено. Те, що Бог має намір зробити, станеться. Якщо Він є 
ґарантом, чи сумніватимешся ти в результаті? 

А тепер прочитай Рим.8,28-30 знову. 
Для роздуму: дякуй Богові за Його намір. 

до Римлян 8,28-30 
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29. Бог – за тебе! 
до Римлян 8,31-39 

Ти щойно прочитав могутню завершальну ноту. Павло досяг 
цього, оскільки перебував під сильним враженням усього, що зро-
бив Бог. Він пояснив усе це в попередніх розділах. Якщо ти до-
зволяєш цьому говорити з тобою, то можеш лише прийти до того 
ж риторичного запитання: «Що ж скажемо на це?» Бог – за нас! 
Можливо, ти сумнівався у цьому. Ти знав, що Господь Ісус помер 
за твої гріхи, і що Бог не міг би більше покарати тебе. По суті, це 
було великим полегшенням. Незважаючи на це ти все ще деякою 
мірою боявся Бога, суворого суддю, який був проти тебе. Але те-
пер ти побачив, що вірним є протилежне. Бог зробив усе спра-
ведливо, віддавши свого Сина, так що ти міг врятуватися. Ясніше 
довести свою любов до тебе для Нього було неможливо. 

Та навіть це не все. Зі своїм Сином Бог дасть тобі все. Ти 
розділиш з Господом Ісусом усе, що Бог дав Йому як нагороду за 
Його справу. Оце так! Чи є хтось, людина чи ангел, хто хотів би 
висунути звинувачення проти тебе? Бог захищає твою справу! Ти 
є тим, кого Він обрав, аби бути з Ним. Він – Той, хто виправдовує. 
Він виправдовує тебе, тому що бачить тебе у Христі. Отже, ніхто 
не може засудити тебе, оскільки Христос помер за твої гріхи. І 
більше того, Його воскрешено задля твого виправдання. Христос 
зараз перебуває в небесах, і Бог надав Йому місця честі праворуч 
себе. Христос здобув перемогу і дістав нагороду, яка належить 
Йому. 

Та це не означає, що Він не робить там нічого. Він підтримує 
своїх, які все ще перебувають тут, на землі, молячись за них. Він 
безупинно говорить із Богом про тебе, тому що знає зі свого 
власного досвіду, як важко жити у світі, де Бога та Його слово не 
поважають. Все, чого ти зазнаєш, Він знає з досвіду, опріч гріха. 
Він може співчувати тобі, бо Він не забув те, чого зазнав, живучи 
тут. Неважливо, наскільки багато ти страждаєш, – ніщо не може 
відлучити тебе від любові Христа. Любов Бога виявляється до 
тебе дедалі більше, коли тебе гноблять чи переслідують, тому що 
ти йдеш слідом за Ним і уволяєш Його. Його любов дає тобі мож-
ливість проходити прямо через усі небезпеки та долати їх. Ти – 
переможець, який віддає всю честь Тому, Хто любить тебе. 

до Римлян 8,31-39 
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Отже, з абсолютною впевненістю ти можеш сказати, що ніщо 
не може відділити тебе від любові Бога. Смерть не може відділити 
тебе від любові Бога. Якби ти помер, ти б негайно вирушив до 
Господа Ісуса, у якому до тебе прийшла любов Бога. Життя не 
може відділити тебе від любові Бога. Усі проблеми, труднощі та 
турботи, яких ти зазнаєш у своєму житті, є для Бога підставою для 
того, аби змушувати тебе відчувати Його любов. 

Ангели теж нездатні відлучити тебе від любові Бога. Диявол є 
могутнім князем ангелів, який учинив опір Богові та звабив за со-
бою інших ангелів у цьому повстанні. Вони завжди намагаються 
створити розділення між тобою та любов'ю Бога, але вони – пе-
реможені вороги. Господь Ісус розбив їх, і вони є підлеглими 
Йому. Те ж саме стосується уряду та властей. Але вони можуть 
утруднювати життя, проголошуючи закони, яких не можуть дотри-
мувати віруючі, тому що ці закони перешкоджають їм служити 
Богові. 

Усілякі події, теперішні чи майбутні, теж не можуть відділити 
тебе від любові Бога. Ти можеш чути про катаклізми в природі або 
про війни, які загрожують. Це не повинно змушувати тебе турбу-
ватися. Любов Бога залишиться з тобою. При слові «влади» ти 
можеш думати про духовні влади, які різко намагаються підірвати 
твою віру, так що ти починаєш сумніватися в істині. Любов Бога 
завжди є більшою. 

Не давай увести себе в оману досягненнями людини, яка у 
своїй бундючності намагається підійматися дедалі вище у бага-
тьох царинах. Любов Бога підноситься набагато вище за все це. 
Христос Ісус, наш Господь, піднявся вище всіх небес (Еф.4,10). 
Там, як переможець, Він посів своє місце праворуч Бога. 

Чи може глибоке падіння відділити тебе від любові Бога? Як 
би глибоко ти не впав, навіть там присутня любов Бога. Любов 
Бога у Христі Ісусі, Господі нашому, спустилася до тебе, коли ти 
був жалюгідним занепалим створінням. Він зійшов навіть глибше 
за це, в суд, за твої гріхи. Вони уразили Христа у повному гніві та 
поклали Його в порох смерті. Бог зробив це, аби підняти тебе та 
пригорнути тебе до свого серця. Немає нічого, що могло б відді-
лити тебе від любові Бога. Приділи зараз час, щоб подякувати та 
прославити Бога і Господа Ісуса. Він гідний цього, тому що все 
пішло від Нього. 

А тепер прочитай Рим.8,31-39 знову. 
Для роздуму: заспівай пісню перемоги до слави Бога! 

до Римлян 8,31-39 
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30. Любов Павла 
до Ізраїля та 
привілеїв Ізраїлю 

до Римлян 9,1-5 

Рим.9 розпочинає нову тему. Ця нова тема стосується Ізра-
їлю. Бог дав усілякі обіцянки Ізраїлю. Тепер, після всього, що ти 
виявив у цьому листі, здається, що ці обіцянки ніколи не могло б 
бути здійснено. Ти бачив, що для Бога немає жодної різниці між 
іудеями та язичниками. Вони всі рівною мірою є винними перед 
Богом. Їхній єдиний шлях до спасіння – віра у Христа. Втім з ін-
шого боку існує неминуче питання. Як щодо всіх обіцянок, які Бог 
дав Ізраїлю? Чи буде їх здійснено? Чи посідає Ізраїль все ще 
особливе місце в думках Бога? 

Можливо, ти знаєш небагато з пророцтв, які стосуються 
Ізраїлю у Старому Завіті. Якщо так, то Рим.9–11 – чудова частина, 
аби допомогти тобі. У цих трьох розділах Павло розглядає 
минуле, теперішнє та майбутнє Ізраїлю. Рим.9 охоплює минуле, 
10 – теперішнє, а 11 – майбутнє. Якщо ти обізнаний на поточних 
(сьогоднішніх) подіях в Ізраїлі та довкола нього, ти усвідомиш те-
перішнє значення цих розділів для сьогодення. Зміст цих глав, так 
би мовити, відбувається перед нашими очима. Але спочатку по-
знайомимося ближче з першими п'ятьма віршами розділу 9. 

Особливо впадає в око ніжна любов, яку має Павло до свого 
народу. Таким чином, зовсім недоречно заявляти, як робить 
дехто, що народ Ізраїлю більше не мав значення для Павла. Ба-
жання його серця полягало в тому, щоб вони стали учасниками 
праведності Бога. Відверта мова вірша 1 ясно показує його став-
лення до Ізраїлю. У вірші 2 ти дістаєш можливість зазирнути до 
почуттів його серця. Цими словами висловлено його почуття, бо у 
нього була велика любов до цього народу, навіть попри те, що 
народ продовжував відкидати Христа. 

У вірші 3 він бажав бути відлученим від Христа прокляттям, 
якщо б це привело до спасіння Ізраїлю. Це – приклад божествен-
ної любові, яка була в його серці до цього народу. Мойсей сказав 
дещо схоже, доводячи свою любов до свого народу (Вих.32,32). 

до Римлян 9,1-5 
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Проте і Павло, і Мойсей самі по собі були грішними, і з цієї при-
чини Бог ніколи не зміг би здійснити їхнє бажання. Втім ми дізнає-
мося у цих мужів Бога, що їхня палка любов до народу Бога не 
була лише на словах. Вони б пожертвували собою заради нього. 

Павла пов'язували із цим народом природні узи; за плоттю, 
тілесно, вони були його братами. Він називає їх ізраїльтянами, 
ім'ям, яке Бог дав Якову у Бут.32,28. Відтак Павло підсумував спи-
сок з восьми привілеїв, які дав їм Бог. 

 Усиновлення (Рим.9,4). Бог прийняв цей народ наче сина. 
Існує приказка, яка мовить: «Гарний син схожий на свого батька». 
Бог хотів, щоб цей народ був схожим на Нього. Це було б радістю 
для Його серця. 

 Слава (Рим.9,4). Слава Бога жила у стовпі хмари з Його 
народом. За його допомогою Він захищав їх та вів через пустелю. 

 Заповіти (Рим.9,4). Тут я згадаю лише два з них. Заповіт 
Бога з Авраамом мав на увазі те, що Бог зобов'язався побла-
гословити Авраама. Це був заповіт без умов із боку Авраама. Ти 
можеш прочитати про цей заповіт у Бут.15,4-6. Відтак є заповіт 
Бога з народом Ізраїлю, який укладено біля гори Сінай. Цим 
заповітом народ зобов'язався виконати певні умови. Якби вони 
підкорилися, вони б пожали благословення Бога. Ти можеш 
прочитати про цей заповіт у Повт.зак.27–28. 

 Законодавство (Рим.9,4). Цим Бог дав народу справед-
ливі закони, аби зробити їхнє життя якнайзручнішим. 

 Богослужіння (Рим.9,4). Бог дав інструкції для повного 
богослужіння, щоб повідомити їх про те, які жертви Він хотів 
одержувати і при якій нагоді Він хотів одержувати їх. 

 Обітниці (Рим.9,4). Бог дав обіцянки Аврааму, Ісааку та 
Якову про благословення, яке Він збирався їм дати. 

 Отці (Рим.9,5). Насамперед, це Авраам, Ісаак та Яків, 
яким Бог зробив себе відомим особливим та особистим чином. До 
того ж, ти можеш пригадати визначних людей, таких як Мойсей, 
Давид тощо. 

 Христос (Рим.9,5). Це абсолютна вершина у цьому списку 
привілеїв. Господь Ісус народився від цього народу. Та щоб за-
хистити Його честь, Павло додає: «Який є Бог над усіма, благо-
словенний навіки». Це є важливим свідченням стосовно людської 
природи та божественності Господа Ісуса. І те, й інше абсолютно 
та повністю присутнє у Його Особі. Зрештою, Він є центром 
усього, навіки. Він є благословенним навіки. Амінь. 

до Римлян 9,1-5 
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А тепер прочитай Рим.9,1-5 знову. 
Для роздуму: чи є хтось, кого ти знаєш, заради якого ти 

віддав би усе, якщо б його чи її таким чином було врятовано? 
Ще раз особливо молися про це! 

до Римлян 9,1-5 
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31. Обрання Богом 
Ізраїлю 
до Римлян 9,6-13 

Бог хотів поблагословити свій народ Ізраїль. Це благосло-
вення могло статися лише у тому разі, якби народ прийняв Гос-
пода Ісуса. Немає жодного благословення для когось, яке Бог міг 
би дати окремо від Господа Ісуса. Якщо Бог благословляє, це 
завжди пов’язано з Ним. Оскільки народ Бога відкинув Господа 
Ісуса, Бог робить благословення доступним і для язичників. На 
цей час більше немає різниці між іудеями та язичниками. Чи озна-
чає це, що слова, які говорив Бог про свій народ, Ізраїль, ніколи 
не буде здійснено? Павло говорить, що слово Бога не зрадило 
сподівань! Бог доведе істинність того, що Він сказав. Але Бог не 
дасть своїх благословень тим, хто відвернувся від Нього. Це – те, 
що має на увазі Павло у другій частині вірша 6. Хтось може нази-
вати себе іудеєм, бо належить до них через народження, та цього 
недостатньо. Треба дещо більше. Це також має бути справою 
серця. Для більшості ізраїльтян належність до народу була лише 
зовнішньою справою чи назвою. Це, за словами Павла, не Ізраїль, 
навіть якщо хтось і народився ізраїльтянином. 

У вірші 7 те ж саме повторюється у зв'язку з патріархом Ав-
раамом. Не кожного нащадка Авраама названо дитиною Авраама. 
Якби це було так, Ізмаїла слід було б розглядати як такого, і він 
теж мав би долю в благословенні; але Бог визначив, що благо-
словення прийде через Ісаака. Ізмаїл є сином за плоттю. Цього 
сина Авраам народив через Агар, служницю Сарри. Тієї миті Ав-
раам не діймав віри Богові, тому що Бог обіцяв дати йому сина, 
якого буде народжено від Сарри. Божого часу Ісаака, сина обіт-
ниці, було народжено від Сарри. Отже, що стосується благосло-
вення, яке хоче дати Бог, завжди має бути зв'язок із Аврамом че-
рез Ісаака, оскільки «діти обітниці вважаються нащадками» 
(Рим.9,8). 

Далі постає приклад обрання Бога, який є навіть ще яснішим. 
У Авраама Ізмаїл народився від служниці, а Ісаак – ні. У Ісаака 
було два сини від тієї самої дружини, Ревеки. Тим часом, коли ці 
два сини, Яків та Ісав, ще перебували в утробі матері, Бог уже 
визначив їхні взаємини: «Старший буде служити молодшому» 

до Римлян 9,6-13 
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(Бут.25,23; Рим.9,12). Того часу нічого не було відомо про те, як 
вони діятимуть один до одного. Коли Бог говорив про це, вони не 
зробили ані добра, ані зла. Отже, відрубно від їхньої поведінки та 
відрубно від їхніх справ Бог визначив обрати Якова, молодшого 
сина. Він обрав Якова для того, щоб одержати благословення. 
Яків переважав Ісава. Бог зумовив це перш, ніж народилися два ці 
хлопчики. 

Цим, однак, нічого не сказано про вади Ісава. Це ти теж му-
сиш зрозуміти, оскільки ти, либонь, стикнешся з людьми, які захо-
чуть змусити тебе повірити, що Бог визначив людей на вічну заги-
бель. В останній частині Рим.9 ти знайдеш, що це – не так; але ці 
люди висувають Рим.9,13 як доказ. Вони кажуть, що текст мовить: 
«Якова полюбив Я, а Ісава зненавидів». Безумовно, так каже 
текст, але дещо передує цьому: «Як і написано». Де це напи-
сано? – Наприкінці Старого Завіту, у книзі Малахії. Наприкінці дов-
гої історії, в якій нащадки Якова та Ісава мали усіляку нагоду вия-
вити себе. 

Істинні нащадки Якова протягом часу показали свою слаб-
кість, але водночас і своє жадання благословення Бога. Так само 
це можна було знайти і в житті самого Якова. Ось чому Бог гово-
рить: «Я Якова був покохав» (Мал.1,2). Нащадки ж Ісава протягом 
часу показали, що їх не цікавило благословення Бога. В 
Євр.12,16.17 ти можеш прочитати про Ісава як про нечестиву лю-
дину, яка продала своє право первородства лише за їжу. Його 
було відкинуто, оскільки в ньому не було розкаяння. Ти можеш 
знайти ці риси і в його потомстві. Ось чому Бог каже: «Я… Ісава 
зненавидів» (Мал.1,3). 

Бог хоче показати у цих віршах, що у час зародження народу 
Ізраїлю Він діяв за своїм власним обранням. Його благословення 
струменіє на певних людей не тому, що вони заслуговують на це, 
а тому що Він обрав їх для цього. Все це походить від «Того, Хто 
кличе» (Рим.9,11). Важливо побачити, що в минулому Бог діяв та-
ким чином. Зараз Бог діє так само. Якщо Бог чинить за власним 
обранням, Він не обмежується Ізраїлем, а може розповсюдити 
своє обрання і на язичників. Ти – живий доказ цього. Хоча ти, 
можливо, не належиш до Його земного народу, ти погодишся, що 
не заслуговуєш на благословення Бога. Та Бог обрав тебе для 
одержання благословення. З цієї теми далі буде ще більше. 

Тепер прочитай Рим.9,6-13 знову. 
Для роздуму: дозволь тому факту, що Бог обрав тебе, го-

ворити з тобою. Як ти реагуєш? 

до Римлян 9,6-13 
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32. Бог – суверенний 
до Римлян 9,14-18 

Із прикладів останньої частини зрозуміло, що Бог діє за об-
ранням. Це одразу ж викликає протидію. Ти можеш відчувати, як 
ця протидія постає всередині тебе: «Це нечесно! Бог чинить не-
справедливо, діючи так із людиною!» Ми думаємо чи говоримо так 
тому, що наші думки зосереджено на людині, а не на Бозі. Павло 
не залишає місця для цієї думки. Він пише: «Зовсім ні!» 

Відтак Павло цитує ще два приклади зі Старого Завіту, щоб 
пролити світло на підстави для вислову: «Зовсім ні!» Ці приклади 
показують, що Бог діє за своєю власною волею, яку теж названо 
суверенною волею Бога. Він – єдиний, Хто може діяти згідно зі 
своїм власним бажанням, не маючи необхідності звітувати ко-
мусь. Це не означає, що Бог діє без мети. Він не є тираном, який 
приймає та здійснює рішення без обмеження. Бог завжди може 
захистити все, що Він робить, перед ким завгодно. Та якщо ми 
гадаємо, що можемо судити Бога, ми займаємо невластиву для 
нас позицію. В результаті цієї позиції ми не можемо зрозуміти дій 
Бога. Ми маємо почати із визнання, що Він – Бог і має право ро-
бити те, що вважає за потрібне. Тоді ми муситимемо визнати, що 
ми – лише крихітні людські істоти, створіння, цілком залежні від 
нашого Творця. 

Бог сказав Мойсеєві: «І Я помилую, до кого милостивий, і 
змилосерджуся, до кого милосердний» (Вих.33,19). Чи було це ще 
одним прикладом несправедливості та деспотизму Бога? Та якби 
ти спробував зрозуміти, чому Бог сказав це, і що було причиною, – 
ти, можливо, змінив би свою думку. То якою ж була ситуація? Тим 
часом, як Мойсей був із Богом на горі, люди зробили золотого 
тельця, а відтак вклонялися йому. Це було явним ідоловірством! 
В результаті Бог мусив засудити всіх людей, але завдяки заступ-
ництву Мойсея було виявлено милість та жалість. Бог є таким ми-
лосердним та співчутливим! Він не знищив усіх людей, але виявив 
милосердя та жалість до деяких з них. Ця історія пояснює, що 
суть полягає не в тому, що робить та вчиняє людина, «не від того, 
хто бажає і не від того, хто біжить» (Рим.9,16), – а в тому, що Бог є 
жалісливим. 

до Римлян 9,14-18 
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Після прикладу жалості Бога постає інший приклад стосовно 
суду Бога. Вірш 17 починає: «Писання говорить фараонові». Якщо 
ти знайдеш цю цитату у Вих.9, ти побачиш, що сам Бог сказав це 
фараону. Отже, якщо тут, у Рим.9, ми знаходимо, що «Писання» 
говорить це, то це означає, що Бог і Писання перебувають в аб-
солютній гармонії. Це вельми підкреслює важливість знати те, що 
каже Біблія. Тоді ти навчишся знати Бога, і тебе буде захищено 
від того, щоб збочити зі шляху. 

Бог підняв* фараона із подвійною метою. Бог хотів показати 
на ньому свою силу та оголосити своє власне ім'я всій землі. Бог 
міг використати фараона для цієї мети, але не думай, що фараон 
був безвільним інструментом! Фараон залишався цілком відпо-
відальним перед Богом за свою позицію та дії. Таким чином, лише 
після того, як фараон декілька разів сам зробив жорстоким своє 
серце, Бог зробив жорстоким його серце. Тільки тоді Бог ви-
користав його як приклад суду, який Він звалить на людей, які 
продовжують опиратися Йому. Бог жаліє тих, кого хоче (як із 
деякими з Ізраїлю, коли весь Ізраїль перебував під судом), і 
робить жорстоким, кого хоче (подібно до фараона, який теж 
перебував під судом). 

Можливо, ти все ще дивуєшся з фрази: «Я поставив** тебе» 
(Рим.9,17). Чи означає це, що Бог дозволив йому народитися для 
цієї мети? – Ні! «Підіймати» тут означає, що Бог керував життям 
фараона так, що фараон показував своїми діями те, що було в 
його серці стосовно Бога. Ці дії, безперечно, були історією 
повстання проти Бога; і стало зрозуміло, що не було жодного 
бажання слухати застереження, які Бог надсилав через різні 
виразки, які вражали країну. В наступному розділі ми скажемо про 
це більше. 

Тепер прочитай Рим.9,14-18 знову. 
Для роздуму: чи вважаєш ти іноді, що Бог є несправедли-

вим? Як ти справляєшся із цією думкою? 

                                                 
* в укр. перекладі «поставив» – прим. пер. 
** в ориґіналі: «підіймати, будити, воскрешати» – прим. пер. 

до Римлян 9,14-18 
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33. Посудини гніву та 
посудини милосердя 

до Римлян 9,19-23 

Чи знаєш ти, що так часто заважає нам? – Наша людська ло-
гіка, наш природний, засліплений розум! Ми часто міркуємо самі в 
собі так: «З-поміж усіх людських істот Бог обрав певну кількість, 
щоб поблагословити їх. Усіх інших не буде поблагословлено, тому 
Бог визначив їх на загибель. Хто міг би протистояти Його волі? 
Хіба все не було визначено під час нашого народження? Чи може 
хтось якось змінити це?» Цей вид міркування показує, що ми су-
димо Бога. 

Але перше, що ми повинні мати на увазі, це те, що Бог є су-
веренним в усьому, що Він робить. Він визначає все, не маючи 
необхідності відповідати людині. Бог судить та засуджує людину, 
а не навпаки. Компетенцію судити має лише Бог. Павло хоче пе-
реконати нас у тій думці, що Бог має владу робити все без того, 
щоб хтось мав право щось говорити про це. Бог володіє абсолют-
ною владою та абсолютним правом здійснювати свою волю. Яке 
право маємо ми закликати Бога до відповіді, питаючи, чому Він 
зробив нас так, а не інакше? 

Суверенітет Бога порівнюють із суверенітетом гончаря. Гон-
чар, безперечно, має владу зробити або потворний, або чудовий 
джбан з того самого шматка глини. Суверенітет Бога ще раз під-
креслено тут, що, втім, не означає, що Бог діяв аналогічно. Те, як 
діяв Бог, Павло демонструє у наступних віршах. Аби зрозуміти це, 
ти мусиш порівняти вірші 22 і 23. Ти бачиш тут два різновиди по-
судин: посудини гніву (в.22) та посудини милосердя (в.23). Зверни 
увагу на те, як мовиться про ці посудини. 

Про посудини гніву сказано таке: 
 Бог хотів показати свій гнів та зробити відомою свою 
могутність 

 Він терпів їх з великим довготерпінням 
 вони були готовими до знищення. 

Найбільше утруднення становить останній пункт. Хто приго-
тував ці посудини до знищення? Чи зробив це Бог? – Якщо ти го-

до Римлян 9,19-23 
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вориш так, ти заявляєш, що Бог є тим, хто чинить зло, нібито Він 
дійсно змушує людину скоювати вчинки, які принесуть їй заги-
бель. Але ми читаємо тут про довготерпіння Бога! Який сенс мало 
б говорити про довготерпіння Бога, якби Бог готував ці посудини 
до знищення? 2Петр.3,9 говорить нам, що саме дякуючи довго-
терпінню Бога суд іще не настав. Ні, ці посудини самі готують 
себе до знищення. Ти розумієш, що «посудини» мають на увазі 
людей. Як ти бачив у вірші 17, фараон є прикладом такої посу-
дини, яка готує себе до знищення. 

Відтак про посудини милосердя сказано таке: 
 Бог хотів показати їм багатство своєї слави 
 Бог заздалегідь приготував їх до слави. 

Тут стає очевидною велика різниця між посудинами гніву та 
милосердя. Бог, а не самі посудини, приготував їх до слави. І Бог 
зробив це заздалегідь*. Він не зробив це залежним від їхньої 
поведінки у цьому житті. Отже, ці два різновиди посудин 
становлять таке: з одного боку – відповідальність людини, а з 
іншого – наміри, плани та задуми Бога. Ти зустрічатимеш ці дві 
позиції істини по всій Біблії. Ми, як людські істоти, не можемо до 
кінця збагнути зв'язку між ними. Лише Бог може зробити це. 

Їх іноді порівнювали з двома рейками колії, які завжди біжать 
паралельно. Якщо подивитися у далечінь, здається, ніби обидві 
збігаються в одну. Так само лінії людської відповідальності та за-
думів Бога паралельно пронизують Біблію. На хресті ти бачиш, 
що дві лінії, так би мовити, зустрічаються. Ти можеш прочитати 
про це у Д.ап.2,22.23. Там мовиться, що Господа Ісуса: 

 віддано за радою та передбаченням Бога (Бог хотів, 
щоб це було так) 

 розіпнули та вбили іудеї, руки беззаконних людей 
(себто, те, що вчинила людина, за що вона є 
відповідальною). 

Хто, опріч Бога, може поєднати ці дві сторони хреста? Не на-
магайся осягнути незбагненне. Розуміти це не дано нам, людям. 
Дякуй Йому за те, що ти можеш бачити обидві сторони істини. Для 
тебе важливо здобути здатність розуміти свою відповідальність, 
як створіння, щодо Бога. У своєму практичному житті ти візьмеш 
це до уваги – і нові позиції Його задумів та планів справлять у 
твоєму житті ефект. Таким чином, твоє життя стане дуже багатим 

                                                 
* в ориґіналі: prohtoimasen – «завчасно готувати», в укр. перекладі не 
відображено – прим. пер. 
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життям. Те, чого чекає від тебе Бог, може бути важким, та якщо ти 
бачиш, якими є Його плани та цілі, це спонукатиме тебе шанувати 
Його у своєму житті. 

Тепер прочитай Рим.9,19-23 знову. 
Для роздуму: подумай про велич Бога. 

до Римлян 9,19-23 
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34. Народи та Ізраїль 
до Римлян 9,24-33 

Вихідний пункт дій Бога ясно продемонстровано. Він – Бог, і 
Він має право діяти так, як Він хоче! Бог є суверенним, навіть ви-
являючи милосердя. Бог не зобов'язаний обмежувати своє мило-
сердя іудеями. Він має право покликати людей із язичників або 
неіудеїв. Це можна побачити навіть у Старому Завіті. Павло цитує 
приклади з книг Осії та Ісайї, які показують, що Бог дозволив своїй 
необмеженій благодаті розповсюдитися й на неіудеїв. 

Першу цитату, яка постає у вірші 25, узято з Ос.2,23. Там на-
род Ізраїлю є головною темою, та оскільки він показав свою не-
вірність Богові, Бог мусив назвати їх: «не Мій народ». Бог більше 
не визнає зв'язку зі своїм земним народом. Втім зараз Павло за-
стосовує цей вірш для того, аби показати, що в майбутньому Бог 
знову говоритиме про них, як про «Його народ»; і про Ізраїль, як 
про Його «улюблену». Це може означати лише те, що будуть ті з 
народу Ізраїлю, які повірять у Господа Ісуса. Це народ, якого Бог 
визнає як «Мій народ». Імовірно, це можна застосувати також і до 
народів, які оточують Ізраїль. Вони завжди були «не Моїм наро-
дом» і «не улюбленою», тому що Бог не укладав із ними особли-
вого зв'язку. Але якщо з цих народів люди приймають Господа 
Ісуса як Спасителя і Господа, вони можуть розглядати себе як 
частку «Мого народу». 

Наступна цитата з Ос.1,10 говорить про покликання язичників. 
Згадано «синів Бога живого». Це образно висловлює стосунки, які 
має християнин із Богом. Бог більше не міг мати контакту ані з 
іудеями, ані з язичниками. Про обидві групи сказано: «Ви – не Мій 
народ». Для іудеїв це було так, відколи Бог мусив розірвати свій 
зв'язок з ними внаслідок їхньої невірності. Полон 2500 років тому і 
«часи язичників», що тривають відтоді, були сумним результатом 
цього. Бог завжди дозволяв язичникам іти своїм шляхом. І тепер 
Павло, апостол для язичників, цитує цей вірш як доказ того, що 
всіх, кого покликав Бог з-поміж числа іудеїв та язичників, Він на-
звав «синами Бога живого». 

Так само Павло цитує пророка Ісайю для того, аби підтримати 
своє міркування про суверенну благодать Бога (Іс.1,9). Яким би 

до Римлян 9,24-33 
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численним не був Ізраїль, якщо б справедливість Бога йшла 
своєю звичкою, над усім мусив би знятися суд. Нічого не залиши-
лося б від Ізраїлю, але безмежна благодать Бога передбачає спа-
сіння для залишку. Справою, яку Бог завершить на землі 
(Рим.9,28), є суд, який вразить невіруючий народ Ізраїлю у спра-
ведливості. Це станеться лише після підхоплення Зібрання 
(Церкви). Те, що взагалі буде залишок, станеться дякуючи суве-
ренному милосердю Бога. Попри те, що може здаватися, ніби всі 
Його плани провалюються, Він таки буде Господом великого на-
роду, який постане з цього залишку в тисячорічному царстві. Все 
це – завдяки тому факту, що для цього залишку справедливість 
Бога було цілком відшкодовано на Господі Ісусі. Цей визнається 
залишком. Інші пророки теж говорять про це. 

У віршах 30-33 постає висновок. Язичники взяли участь у 
праведності за принципом віри. Раніше у листі до Римлян ти ба-
чив, що віра – єдиний шлях до того, аби бути виправданим перед 
Богом. Ізраїль зазнав поразки, здобуваючи свою праведність пе-
ред Богом. Чому він зазнав краху? – Тому що він гадав, що Бог 
дасть їм свою праведність на підставі дотримання закону. Та коли 
прийшов Христос, вони роздратовувалися через Нього. Він пока-
зав, що їхні спроби дотримувати закон правили лише за те, щоб 
піднести самих себе. Його прихід «в Сіон» – до Ізраїлю – та Його 
поява серед них виявили їхній лихий душевний стан (Рим.9,33; 
Іс.8,14; 28,16). Цього вони не могли знести, і тому вони Його відки-
нули. Коли їх було зачеплено через Нього, вони спотикалися. Так 
вони поставили себе поза благословенням. 

Рим.9 закінчує, ще раз зазначаючи, що серце Бога відкрито 
до «кожного» без різниці між іудеєм та язичником. Єдина умова 
для участі в благословенні – повірити у Нього! Якщо ти діятимеш 
так, тебе ніколи не буде посоромлено! 

Тепер прочитай Рим.9,24-33 знову. 
Для роздуму: чому важливо знати як Старий, так і Новий 

Завіти? 
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35. Христос – 
кінець закону 

до Римлян 10,1-4 

У Рим.9 Павло пояснив, що в минулому Бог зробив себе ві-
домим як суверенний Бог. Він дає язичникам доступ до благосло-
вень, і дехто (залишок) з Ізраїлю теж дістає благословення, тому 
що Бог – це Бог благодаті. 

Бог відкинув народ Ізраїлю, як ціле. Рим.10 пояснює, чому. У 
Рим.11 сказано, що це відкинення є безперечним, але не остаточ-
ним! Буде відновлення. І Павло не радіє цьому відкиненню. Він не 
каже: «Ет, їм слід було слухати краще». Ні, перший вірш показує, 
як підносилася до Бога його молитва про їхнє спасіння. Це є ще 
одним доказом його щирого зв'язку з цим народом. Він знав про 
добро, яке могло бути у них, – їхнє завзяття для Бога. 

У Гал.1,13.14 ми бачимо, що до навернення Павла це завзяття 
було і в ньому. Бути ревним для Бога – це добре, але це має бути 
згідно зі знанням. Це важливо і для тебе. Якщо ти нещодавно на-
вернувся, ти ладен іти! Ти хочеш свідчити! Це добре, але якщо 
тобою керує твій ентузіазм, без знання волі Бога, ти, напевно, зіп-
суєш справу. Я кажу це не для того, аби позбавити тебе мужності 
у твоїх діях. Є стільки того, що треба зробити. Я всім моїм серцем 
сподіваюся, що ти побачиш багато роботи, яку можеш зробити 
для Господа, і що ти будеш активним у цьому. Та у Господа нав-
чання та діяльність ідуть пліч-о-пліч. Подбай про те, щоб дістати 
розуміння волі Господа. Те, що ти читаєш зараз, може допомогти 
тобі у цьому. 

Тепер – назад, до Рим.10. Названо дві причини падіння Ізра-
їлю. По-перше, вони не знали праведності Бога. Вірш 3 мовить: 
«Не розуміючи праведності Божої…». Це означає, що праведні дії 
Бога іґнорували. Ця праведність є великою темою цього листа. 
Щоб дістати уявлення про те, що це має на увазі, поглянь на Гос-
пода Ісуса та Його діло на хресті. Там ти побачиш справедливі дії 
Бога. Лише через Господа Ісуса можливо дістати праведність 
Бога, але Ізраїль відкинув Його. Натомість (і це друга причина їх-
нього падіння) вони намагалися (і все ще намагаються) досягти 

до Римлян 10,1-4 
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своєї власної праведності. Таким чином, вони іґнорують той факт, 
що ніхто не здатен жити так праведно, що Бог може оголосити 
його чи її праведними. 

І сьогодні багато людей зайнято спробою заробити свою пра-
ведність. Фактично, цим вони заявляють, що Христу не треба 
було вмирати. Вони також не підпорядковують себе праведності 
Бога. Вони вважають, що Богу доведеться прийняти їх, оскільки, – 
як вони незворушно стверджують, – вони ніколи не чинили нічого 
неправильного. 

Але Бог думає інакше. Для Нього є лише Один праведний, і 
це – Христос. Христос і закон, Христос і чиїсь справи, Христос і 
чиясь праведність, – усі такі речі не спрацюють. Прихід Христа на 
землю поклав край закону, як способу бути виправданим. Зараз 
Бог може дати свою праведність комусь лише у тому випадку, 
якщо ця людина визнає в вірі, що вона потребує Христа. Для та-
кого із законом покінчено, тому що закон досяг свого кінця, щойно 
хтось визнає неможливість бути виправданим за допомогою 
закону. 

Зупинитися, поглядаючи на свої власні справи, і подивитися 
на те, що зробив Христос, і повірити цьому, – означає підкоритися 
праведності Бога. Бог вказує кожному на Христа: Христос – єдина 
можливість вступити з Ним у контакт. Чудово бачити це! Вказуймо 
на Христа всім тим, хто думає, що живе так похвально, вважаючи, 
що Бог буде задоволений ними без Христа. Всім тим, хто 
протиставляє себе Йому, доведеться погодитися, що їхнє життя 
конче не відповідає Його життю. Але найбільш їм доведеться з 
ганьбою визнати, що смерть та воскресіння Христа були 
необхідними для їхнього спасіння. Саме це обговорює наступна 
низка віршів. 

Тепер прочитай Рим.10,1-4 знову. 
Для роздуму: зваж своє завзяття для Бога. 

до Римлян 10,1-4 
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36. Віруй своїм серцем 
і сповідуй 
своїми вустами 

до Римлян 10,5-11 

У законі, в Лев.18,5, Бог сказав Мойсею, що життя можна було 
отримати, лише будучи слухняним законові. Кажучи так, Бог на-
тякнув на те, що хтось може заробити свою праведність, дотри-
муючи закон. Та ніхто не дотримав закону і не може його дотри-
мати. 

Зараз є інший спосіб дістати праведність, а саме за принци-
пом віри. Про чиюсь «власну праведність» не може бути й мови. 
Коли ми говоримо про віру, всі наші зусилля дістатися небес ви-
ключено. Наприкінці вірша 6 Павло рішуче заявляє, що наші зу-
силля дістатися небес є запереченням піднесення Христа. Це – те 
ж саме, що казати: «Нехай Він зійде знову; я не потребую Його 
діла, оскільки досягну цього моєю силою». Але Його діло було 
необхідним для того, щоб дати тобі праведність Бога. Він піднісся 
до небес, як доказ того, що Його діло повністю прийняв Бог. 

Ти не скажеш тоді: «Хто зійде на небо?» Це – думка досяг-
нути небо своїми зусиллями. Доки присутня ця думка, справою 
Христа нехтують, а Його зводять. А також не кажи: «Хто зійде в 
безодню?» Це означає, що тобі не треба сходити у безодню, аби 
ліквідувати свій борг якимось видом покарання. Це було б немож-
ливо. Хто може коли-небудь зійти у глибини страждання, в які зій-
шов Христос? Той, хто намагається зробити це, підіймає Христа зі 
смерті, гадаючи, що смерть Христа для нього була непотрібною, і 
він може задовольнити Бога щодо свого боргу сам. 

Та якщо ти віриш, що дії Бога є праведними, ти знатимеш, що 
Бог у Христі став конче близьким до тебе. Тобі не треба йти до 
Нього; Він прийшов до тебе. Він прийшов до тебе так близько, що 
вклав своє слово у твої вуста та серце. Тебе було врятовано, 
тому що слово віри проповідано тобі. Зміст проповіді – сповіду-
вати твоїми вустами Ісуса як Господа та вірити твоїм серцем, що 
Бог воскресив Його з мертвих. Якщо ти віриш цьому, ти знаєш, що 

до Римлян 10,5-11 
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Бог – уже не проти тебе і більше не має нічого проти тебе. На-
впаки, Він – за тебе. 

Чудовий порядок! Спочатку – твої вуста, а потім – твоє серце. 
Вуста згадано першими, тому що інші можуть спостерігати твою 
віру лише в тому, що вони чують і бачать від тебе. Ти не можеш 
сказати, що когось врятовано, якщо не помічаєш нічого від цього у 
його чи її поведінці та розмовах. Визнання Ісуса Господом – ось 
про що йдеться. Неможливо прийняти Ісуса лише як Спасителя, 
як Викупителя твоїх гріхів. У твоєму житті стався момент, коли ти 
визнав, що не міг врятувати себе і не міг існувати перед Богом, 
оскільки зазнав краху в усьому. Ти зазнав поразки, тому що слу-
хався іншого пана, – диявола. І тоді Бог показав тобі, що Він від-
дав Господа Ісуса на смерть за твої гріхи. Господь Ісус звільнив 
тебе від тягаря гріха, який ти не міг нести. Чи ти не вдячний над-
звичайно за це? 

Тепер ти – Його власність. Я сподіваюся, інші можуть бачити, 
що Господь Ісус – твій Господь. Звичайно, йдеться про серце. 
Своїм серцем ти віриш для праведності. Але це має стати оче-
видним зовні, бо саме своїми вустами ти визнаєш для спасіння. 
Можливо, ти вважаєш, що твоє визнання є вельми недосконалим; 
воно могло б бути набагато кращим. Я дуже хочу, щоб у мене 
воно було набагато кращим. Але пам'ятай, що говорить Писання: 
«Кожен, хто вірує в Нього, не осоромиться» (Рим.10,11; Іс.28,6). 
Віра має справу з довірою. Для свого спасіння ти покладався вже 
не на себе, а на Бога. Ця довіра дає тобі силу для свідчення, тому 
що його зосереджено не на ній самій, а на Бозі. Читаючи Біблію, 
ти краще пізнаватимеш Бога та Господа Ісуса, а твоя віра зроста-
тиме. Що більше ти вивчатимеш Біблію, то більше ти бачитимеш 
це у своїй практиці, – як у словах, так і в ділах. 

Тепер прочитай Рим.10,5-11 знову. 
Для роздуму: який зв'язок між твоїми вустами та твоїм 

серцем? 

до Римлян 10,5-11 
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37. Прекрасні ноги 
до Римлян 10,12-15 

У Рим.3,22 ти читаєш, що внаслідок гріха більше не було (і 
немає) різниці між іудеєм та елліном (еллін та язичник – те ж 
саме). Кожна людина є грішником і винна перед Богом. Тут ти чи-
таєш, що той самий Господь є багатим для всіх, хто Його кличе, – 
чи то іудей, чи то язичник. 

Зверни увагу на те, що Павло постійно цитує вірші зі Старого 
Завіту, аби підтримати те, що він сказав. Він робить це з метою 
довести, що Бог – не лише Бог іудеїв, а й Бог язичників. Ну, ти, як 
язичник [не іудей], можливо, знаєш зі свого досвіду, що Він – Гос-
подь, багатий на благодать, і що Він виявив милосердя до тебе, 
бідного грішника! Він не є жорстоким Паном, який бажає тримати 
тебе поза благодаттю. Оскільки вірші 11 та 13 згадують «кож-
ного», це не залишає місця для обмежень. Втім у вірші 11 є 
умова: «хто вірує», а у вірші 13 – «хто благатиме ім'я Господнє». 

Аби врятуватися, ти мусиш благати ім'я Господа. Це означає 
шанувати Його чи поклонятися Йому. Ти погодишся зі мною, що 
до свого навернення ти не надавав Йому належного шанування. 
Раніше важливими були інші речі, і ти віддавався їм, включаючи 
спорт, навчання, твою кар'єру, гроші чи те, який ти маєш вигляд. 
Можливо, ти був також релігійним. Проте це не приносило тобі 
щастя і не пропонувало тобі спасіння. Ось чому ти покликав ім'я 
Господа, щоб врятуватися. Коли ти зробив це, то був перший раз 
твоєї справжньої поваги до Нього. Він хоче бути твоїм Спасите-
лем. Саме таким є значення ймення Ісус: «Господь є Спасите-
лем». 

Відтак у вірші 13 є цитата з Йоіл.2,32. Хіба не чудово, що Той, 
Кого названо Єговою (перекладено як «Господь» у багатьох пере-
кладах) у Старому Завіті – Той самий, що і Той, Хто отримує ім'я 
Ісус у Новому Завіті? Таким чином, Господь Ісус – це Єгова Ста-
рого Завіту, але у Новому Завіті Він приходить до свого народу як 
Людина. 

Зрозуміло, що для іудея спасіння мало бути лише у Ньому. Та 
як щодо нас, які належать до язичників? Він не прийшов до нас. 
Ми не знали про Нього і не вірили в Нього. То як же тоді ми могли 

до Римлян 10,12-15 
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покликати Його? Ми все ж таки були втраченими і мусили вряту-
ватися, але щоб врятуватися, нам треба було повірити у Нього. 
Якщо це так, то нас мали повідомити про Нього. І як могли б ми 
колись дізнатися про Нього, якби хтось не проповідав Його нам? 

Тут ти знову бачиш, що важливими є не закон та здійснення 
чогось, а проповідування, слухання і слухняність Слову. Для того, 
щоб проповідувати, людину має бути послано. Послати має не 
якась церква чи місіонерське товариство, а Господь: Він є особою, 
яка дає доручення. І хіба це не чудове служіння, для якого ти теж 
дістав завдання? Це – служіння проголошення миру, проголо-
шення добра. 

Той, хто проголошує євангеліє, має «прекрасні ноги» 
(Рим.10,15) на відміну від того часу, коли його ноги були швидкими 
до пролиття крові (Рим.3,15). Цитату «прекрасні ноги» взято з 
Іс.52,7. Там глашатаєм миру є одна Особа – Господь Ісус. Хіба це 
не чудова думка, що, проголошуючи мир та добро, ти є Його пос-
лідовником? У світі безладдя, – світі, в якому царює зло, – ти 
можеш бути глашатаєм миру та добра. Багато людей довкола 
тебе чекає на це сповіщення. Чи залишиш ти їх там, де вони 
перебувають, в їхніх злиднях, чи ж ти збираєшся сказати їм про 
цього чудового Господа? 

Тепер прочитай Рим.10,12-15 знову. 
Для роздуму: з ким і коли ти востаннє говорив про Господа 

Ісуса? 

до Римлян 10,12-15 



 

 90

38. Проповідь відкинуто 
до Римлян 10,16-21 

Можливо, попередні вірші надали тобі нової мужності для 
того, щоб проповідувати мир та добро. Ти хочеш говорити іншим 
про те, що зробив із тобою Господь і яким щасливим ти є тепер. 
Ти можеш бачити це цілком ясно. Ти гадаєш, що твоє свідчення 
справить враження на інших, і вони навернуться до Господа, – 
але багато хто не навернеться. Це спричинить сумне розчару-
вання. Результати, на які ти так гаряче сподівався, не постануть. 
Замість того щоб навернутися через твоє свідчення, вони повста-
нуть проти тебе. 

Ісайя дещо знав про це. Він багато говорив про Месію, який 
мав прийти до свого народу. Але хто вірив його проповіді? Чи 
була під час приходу обіцяного Месії безліч людей, які чекали на 
Нього? Ти знаєш, що ні, оскільки Він не відповідав їхнім сподіван-
ням. Їм не подобалося те, що Він прийшов, як немовля в яслах. 
Якби це був хтось, хто з'явився б із бучністю та церемонією, – що 
було абсолютно інакше, – вони прийняли б Його. Та якою була 
їхня відповідь? «Візьми… розіпни Його» (Іоан.19,15). Господа Ісуса 
було відкинуто, і Він повернувся у небеса. Ти не можеш бачити 
Його тепер. Аби мати з Ним контакт, необхідна віра, і цю віру має 
пробудити проповідь. А змістом проповіді повинно бути слово 
Бога. Лише тоді людина може виявити, хто такий Бог і що Він зро-
бив, щоб її врятувати. 

Розглянь наступне питання. Тоді, коли слово Бога не прий-
шло до язичників за допомогою проповіді, хіба Бог вже не говорив 
до них? Безперечно! Так Павло цитує зі Пс.19,4[18,5]. У цьому 
псалмі Давид прославляє славу Бога та діло Його рук як таке, що 
можна бачити у створінні. Свідчення Бога, яке виходить від тво-
ріння, не обмежувалося й не обмежується Ізраїлем, але його 
можна спостерігати по всьому світі. Тут ми маємо доказ зі Старого 
Завіту, що Бог проповідував язичникам, аби дати їм можливість 
пізнати Його та повірити у Нього. 

Втім з іншого боку є ще одне питання. Чи мусив Ізраїль знати, 
що Бог зробить себе відомим язичникам, чи нам не слід звинува-
чувати їх в обуренні на Бога за те, що Він поблагословив і язични-

до Римлян 10,16-21 
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ків? Мойсей – перший, хто говорить про це у вірші 19. Він був ве-
ликим лідером Ізраїлю, і його шанували. Саме він говорив їм про 
їхню невірність і про те, що Бог звернеться до іншого «народу» 
внаслідок їхньої невірності. Діючи так, Він мав намір збудити їхні 
ревнощі, аби вони повернулися до Нього. Зверни увагу на те, що 
ревнощі – добра річ: вона хоче захистити те, що по праву нале-
жить тобі. Заздрість хоче того, що має інша людина, і в цілому є 
поганою. 

Також процитовано Ісайю. Павло каже це так: «Ісайя сміливо 
говорить» (Рим.10,20). Це має на увазі, що це була досить хо-
робра та ризикована справа Ісайї, що так і було. Оскільки сказати 
їм, що Бог розглядатиме інший народ, було дійсно прямою атакою 
проти національної гордості Ізраїлю, як народу Бога. 

Рим.10,21 є найбільш зворушливим. Сам Бог говорить. Ти мо-
жеш осягнути скорботу Його серця, читаючи те, що Він мусить 
сказати своєму народові. Ти можеш бачити Бога, Його руки, ши-
роко розкриті для того, аби притулити свій народ до свого серця. І 
Бог залишається на цій позиції не лише протягом декількох хви-
лин, а «цілий день». Це стосується повного часу, протягом якого 
Він мав справу з цим народом. Чи є щось прикріше, аніж бути зне-
хтуваним таким чином? Зі свого боку, Бог зробив усе, аби бла-
гословити свій народ, та єдиною відповіддю Його народу були 
непокора та опір. Вони обернулися до Нього спиною. Народ пор-
вав свій зв'язок із Богом. Тому Бог був змушений відкласти на 
якийсь час свій народ, – але, на щастя, не назавжди, тому що у 
Рим.11 ми читаємо, що новий день здійметься для Ізраїлю. 

Тепер прочитай Рим.10,16-21 знову. 
Для роздуму: що ти відчуваєш, коли твоє свідчення відки-

дають? 

до Римлян 10,16-21 
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39. Залишок за 
обранням благодаті 

до Римлян 11,1-6 

Після всього, що передувало, ти, можливо, здивувався б, 
якби Бог повністю відкинув свій народ назавжди. Це питання діс-
тає таку ж ясну відповідь Павла: «Зовсім ні!» Він може вказати на 
себе. Він був ізраїльтянином. Він був від нащадків Авраама, якому 
Бог дав свої обіцянки. Він був із коліна Веніаміна, яке майже 
зникло з-поміж Ізраїлю, оскільки відмовилося засудити зло 
(Суд.19–21). Якби Бог відкинув свій народ, не залишилося б місця 
для Павла. Та ні, Бог не відкинув свій народ у цілому. Бог знав 
свій народ заздалегідь; невірність народу не здивувала Бога. 
Вона лише дала Йому нагоду виявити свою благодать вельми 
очевидним чином. 

Аби проілюструвати це, Павло звертається до того, що каже 
Святе Письмо в історії Іллі (1Цар.[3Цар.]18–19). В основному, там 
розглядають Іллю, який був героєм на горі Кармел, де в ім'я Гос-
пода Бога він протистав лжепророкам, які стверджували, що Ваал 
є богом. Народ спостерігав. Ілля здобув того дня велику перемогу 
для Господа, а народ тріумфально кричав: «Господь, Він Бог» 
(1Цар.[3Цар.]18,39). Але трохи згодом, коли йому загрожувала 
смерть від руки Єзавелі, він утік, щоб врятувати своє життя. Втра-
тивши мужність, він досяг Хорива, гори Бога. Там цей муж Бога 
став звинувачувати народ Ізраїлю. Він почав говорити Богові всі 
речі, які вони зробили неправильно. Він уважав, що був єдиним 
вірним. А зараз вони хотіли вбити і його. 

Чи є це достатньою підставою для того, аби звинувачувати 
народ перед Богом? Чи розпізнаєш ти себе у всьому цьому? Я 
розпізнаю. Разюче – жити для Господа і досягати успіхів, як Ілля 
на горі Кармел. Ти чуєш хвалу народу. Як незвичайно! Відтак тобі 
погрожують, висміюють, з тебе глузують, – і ти переховуєшся. Ні-
хто не турбується про тебе. Як самотньо ти почуваєш себе, зали-
шений напризволяще! «Ну, – кажеш ти Богові, – це гарний безлад; 
якщо він діє саме так, мене це більше не цікавить. Я – єдиний, хто 
служить Тобі вірно. Інші не беруть цього до серця. А зараз вони 
навіть намагаються змусити мене замовкнути». І ти впевнений, 

до Римлян 11,1-6 
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що Бог щиросердо погодиться. Врешті-решт, ти лише констатуєш 
факти. Але послухай божественну відповідь: «В Ізраїлі Я позоста-
вив сім тисяч» (1Цар.[3Цар.]19,18). О! Це вражає! У Бога завжди 
набагато більше людей, які залишилися вірними Йому, аніж га-
даємо ми з тобою. У випадку Іллі їх було 7000. Бог сказав: «Я по-
зоставив». Це означає, що Бог подбав про це. 

Я застосував історію Іллі до тебе й до себе особисто. Але 
мета цієї цитати у Рим.11 – показати, що завжди є рештка народу 
Ізраїлю згідно з обранням благодаті, навіть якщо ми й не бачимо 
цього. Цим Бог доводить, що Він повинен керувати Ізраїлем навіть 
тоді, коли той перебуває під вироком; відкинення Ізраїлю не є аб-
солютним. Щоб зробити це навіть ще яснішим: якщо є рештка, то 
це – завдяки благодаті, а не завдяки ділам, що говорить про те, 
що це відбувається не з якоїсь заслуги цієї решти. 

Чи ти знав, що це згадування докорів Іллі становить єдиний 
раз, коли гріх старозавітного віруючого згадано у Новому Завіті? 
Втім це не повинно спонукати нас дивитися спогорда на Іллю. Він 
залишається чудовим прикладом мужності віри. Зрештою, він 
твердо тримався проти всіх тих священиків-ідоловірців, коли жод-
ного із 7000 неможливо було знайти. Та щойно він почав вихва-
ляти себе за свою вірність і звинувачувати інших перед Богом, Бог 
вивів його з омани. Звинувачення – це гріх, який усі ми легко 
скоюємо, але він є роботою сатани. В Об’яв.12,10 сатану названо 
«обвинувачем наших братів». Якщо ми бачимо невірність у наших 
братів та сестер, робімо краще те, що робив Господь Ісус. Він – 
Той, хто просить за нас, ідучи до Бога заради своїх, аби благати 
Його допомогти їм знову стати вірними. 

Тепер прочитай Рим.11,1-6 знову. 
Для роздуму: подумай про свої молитви. Чи звинувачуєш 

ти своїх братів та сестер чи ти молишся про них? Розглянь 
також свої розмови з іншими. Чи звинувачуєш ти своїх братів 
та сестер перед іншими? 

до Римлян 11,1-6 
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40. Падіння та 
прийняття Ізраїлю 

до Римлян 11,7-14 

Якщо Бог обирає залишок, то це відбувається завдяки благо-
даті, а не тому, що цей залишок на щось заслуговує. Саме так 
було і з тобою. Ізраїль шукав нагоди створити репутацію своєї 
праведності перед Богом, але вони не дістали її, бо зазнали по-
разки. Бог дав цю благодать обраним. Усіх інших зроблено жор-
стокими. Бог робить жорстоким когось лише у тому разі, якщо не 
залишається жодної можливості привести його до покаяння. У 
потрійному свідченні зі Старого Завіту Павло робить це озлоб-
лення очевидним. Він цитує тексти з пророків (Ісайя), закону (По-
вторення закону) та Псалмів. 

В Ісайї та Повторенні закону саме Бог здійснює цей суд оз-
лоблення, даючи «їм духа не чутливості». Терпіння Бога скін-
читься. У Пс.69[68] Давид просить суду Бога на Ізраїль за їхнє від-
кидання Месії, Господа Ісуса. Такі твердження нам не личать. Ми 
живемо під час благодаті, і ми мусимо благати Бога пробачити 
наших ворогів. Саме про це молився Господь Ісус на хресті: «От-
че, прости їм, бо вони не знають, що чинять!» (Лук.23,34). Таким 
чином, благодать може бути запропоновано зараз найгіршому з 
грішників. Серед них Павло вважає себе найвидатнішим прикла-
дом. Він каже, що до нього, лідера грішників, було виявлено ми-
лосердя (1Тим.1,13-16). До залишку благодать явлено через за-
ступництво Господа Ісуса на хресті за обранням благодаті. Однак 
усі інші впадуть під судом, який мусить звалити на них Бог за те, 
що вони стратили Господа Ісуса. 

Його земному народові було властиво (як у Старому Завіті, 
так і в майбутньому, коли Церкву буде взято) просити Бога пока-
рати зло. І Бог зробить це. Він є Богом правосуддя, який здійснить 
це правосуддя для своїх вибраних. Пізніше, коли під час великої 
скорботи (Церкву буде взято, і ми, таким чином, будемо в небе-
сах) віруючий залишок зазнаватиме жахливих утисків, Господь 
Ісус повернеться на землю, аби врятувати їх (Зах.12,1-4; 14,1-4). 
Він зробить це, засудивши переслідувачів. У багатьох псалмах 
почуття віруючих тих майбутніх днів відображає їхня жага до 

до Римлян 11,7-14 
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звільнення, а також те, що вони благають Бога засудити їхніх во-
рогів. По суті, це – те, що робить тут Давид. 

Зараз ти, можливо, дивуєшся з того, що все це сталося в Із-
раїлі з метою дозволити їм впасти. Але цю думку ще раз усунено, 
коли Павло каже: «Зовсім ні!» Вони спіткнулися не для того, щоб 
бути відкинутими. Але щойно вони спіткнулися, Бог запропонував 
свою благодать народам. Він зробив так з метою викликати рев-
нощі в Ізраїлі. Ти не повинен обмежувати значення ревнощів за-
здрістю, нібито Ізраїль заздрив би народам через те, що їм було 
запропоновано благодать. Значення полягає в тому, що це спону-
кало б Ізраїль прагнути спасіння, яке запропоновано народам. 

Добре – усвідомлювати, що ці багатства прийшли до нас як 
наслідок гріха Ізраїлю. Спасіння запропоновано нам не тому, що 
ми були кращими у якомусь відношенні. Саме через гріх та по-
разку Ізраїлю, – незважаючи на те, що це є негативним для них, – 
такі багатства вийшли у напрямку світу. Яким же благословенням 
для світу буде результат навернення та відновлення Ізраїлю! Тоді 
чудове благословення виллється від цього народу, і в ньому візь-
муть участь усі народи. Це матиме місце в Мілленіумі, 1000-річ-
ному царюванні Господа (Об’яв.20,4). 

Хоча Павло був апостолом язичників, він таки був пов'язаним 
зі своїм народом, як серцем, так і в душі. Він знав їхній теперішній 
стан озлоблення. Він також був знавцем їхнього майбутнього від-
новлення. Його доручення у служінні своєму Господеві було тісно 
пов'язано із цим народом. Коли він говорить про «декого», це оз-
начає, що він не вважав, що міг привести весь народ до навер-
нення. Він уважав прославленням свого служіння, якщо він міг 
врятувати «декого» з Ізраїлю. Окремі представники, яких зараз 
навернуто з Ізраїлю, складають рештку згідно з обранням благо-
даті теперішнього дня. 

Прочитай Рим.11,7-14 знову. 
Для роздуму: яким є твоє ставлення до Ізраїлю? 

до Римлян 11,7-14 
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41. Свідчення Бога 
на землі 

до Римлян 11,15-17 

Відкинення Ізраїлю означало, що пропозиція спокутування 
могла вийти у світ – до народів, до язичників. У 2Кор.5,19 мо-
виться: «в Христі Бог примирив з Собою світ». Це не говорить про 
те, що ввесь світ примирено з Богом; це є правильним лише щодо 
тих, хто визнає необхідність справи спокутування Христа для 
себе. Немає такої речі, як глобальне примирення – що кожного, 
навіть диявола, буде врятовано. Цю думку часто виправдовують 
словами: «Бог є Богом любові», – але не дозволяй уводити себе 
цим в оману! Біблія досить ясно говорить про вічний вирок 
(Об’яв.20,11-15). 

Ці вірші в Рим.11 включають положення перед Богом, як Із-
раїлю, так і світу. На даний момент Бог публічно не має справи з 
Ізраїлем, як народом. Коли Ізраїля буде прийнято знов, це буде 
«життям із мертвих». Опис цього є в Єз.37,1-14. Бог бажає мати 
народ на землі для свідчення про Нього та проголошення Його 
достоїнств. У минулому Ізраїль виявився неспроможним у свід-
ченні про єдиного істинного Бога, і навіть сьогодні вони не роб-
лять цього. Зараз це свідчення мало б походити від християн. Та 
чи робить християнство краще? 

Частина, яка починається від Рим.11,16 і далі, є конче важли-
вою. Вона вчить тебе розуміти дещо з дій Бога стосовно христи-
янства. І від Ізраїлю, і від християнства Бог чекав свідчення про 
Нього у цьому світі. В образі маслини та її гілок Павло показує 
міру, якою вони досягали успіху. У вірші 16 ми спочатку читаємо 
про «первісток» та «тісто». Первісток – це перші плоди, зібрані зі 
врожаю. Вони є святими, себто відокремленими Господу. Із цих 
перших плодів, наприклад, із перших зернин пшениці, буде зроб-
лено тісто. Це тісто теж автоматично буде святим. Ця думка збе-
рігається і для коріння та гілок дерева. Два ці приклади «перві-
сток... тісто» та «корінь... гілки» говорять про той факт, що там, де 
початок є святим, усе, що походить від цього початку, теж є 
святим. 

до Римлян 11,15-17 
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Далі ми бачимо дику маслину, гілки якої відламано, аби при-
щепити до гарної, «культурної» маслини у вірші 24. Таким чином, 
гілки дикої маслини могли б скористатися корінням та соком гар-
ної маслини. Більше того, від гарної маслини відламано гілки. Це 
було зроблено для того, щоб надати місця гілкам, які відламано 
від дикої маслини. Із того, як Павло говорить про гілки, зрозуміло, 
що це – образна мова, яка говорить про людей. 

А тепер повернемося назад, до вірша 16. Коріння становить 
початок, з якого щось виростає і стає видимим на землі. Відтак у 
вірші 17 постає наступна картина, що деякі гілки (які говорять про 
невіруючу частку народу Ізраїлю) відламано (що говорить про те, 
що Бог відклав їх убік). Інші гілки залишилися (що говорить про 
вірний залишок). Замість відламаних гілок прищеплено гілки дикої 
маслини (що говорить про віруючих з-поміж язичників). У резуль-
таті ці язичники (які не мали раніше жодного права ні на що) 
могли скористатися корінням та соком маслини (що говорить про 
долю в обітницях та благословенні, яке належить Авраамові та 
його потомству). 

Наприкінці Рим.11 темою є свідчення Бога на землі й те, як 
Бог судить про нього. І Ізраїль, і християнство є відповідальними 
за свідчення, яке вони демонструють про Бога. Бог не міг підтри-
мувати Ізраїль, як свого свідка. Християнство посіло місце Ізра-
їлю, як свідок Бога на землі. Та хіба християни виконують своє 
завдання краще, ніж Ізраїль? Це ми побачимо у наступному 
розділі. 

Тепер прочитай Рим.11,15-17 знову. 
Для роздуму: як ти можеш проголошувати достоїнства 

Бога? Див. 1Петр.2,9. 

до Римлян 11,15-17 
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42. Гордість призведе 
до падіння 

до Римлян 11,18-22 

Ми, християни, є зараз носіями свідчення, яке Бог надає про 
себе у цьому світі. Ізраїль було усунено. Існує небезпека для нас, 
християн, хвастати тим місцем, яке дав нам Бог. Легко вважати, 
що ми є кращими за Ізраїль. Ну, якщо ти маєш хоча б абияке уяв-
лення про те свідчення, яке надають християни у світі, тобі навіть 
на думку не спаде хвастати. Лишень подумай про країни, подібні 
до Північної Ірландії або Лівану, де нещодавно провадили грома-
дянські війни між войовничими угрупованнями під зовні-християн-
ськими релігійними назвами. 

Бог у своїй благодаті дав це свідчення нам, замість Ізраїлю. 
Лише так ми здобули благословення, яке Бог хотів дати своєму 
народові. Ми, язичники за природою, не мали жодного права ні на 
що. Пам'ятай, не ми підтримуємо коріння, а коріння підтримує нас. 
Бог відклав невіруючий Ізраїль, і ми посіли його місце. Але пам'-
ятай, чому Ізраїль було усунено. Вони втратили це місце на землі 
через свою невіру. Вони відкинули Бога та Його Сина. Ми посіли 
їхнє місце не тому, що ми – кращі. Проте щоб бути здатними збе-
регти це місце, ми мусимо залишатися стояти у вірі. Віра тут оз-
начає істину віри, а не нашу особисту довіру віри. Тут ідеться не 
про те, що ми віримо, а про те, у що ми віримо. Для того, щоб Бог 
підтримував християнство, як своє свідчення на землі, воно по-
винно не зменшено, суворо дотримувати Біблію, оскільки там – 
істина нашої віри. 

Тепер Павло застерігає нас не гордитися. Християнство, як 
ціле, не повинно думати, що Бог підтримуватиме його. Якщо вони 
не бояться Його, вони розділять талан Ізраїлю. З інших частин 
Святого Письма ясно, що християнство, як ціле, теж стане невір-
ним, і Бог муситиме відтяти його. Цю зростаючу невірність вже 
видно. У багатьох деномінаціях проголошують учення про діло та 
особу Господа Ісуса, які не узгоджуються із Писанням. 

Дедалі більше християнство представляють як релігію, рівну 
іншим світовим релігіям. Це приховує велику різницю між усіма 
іншими релігіями та християнством. Християнство – це єдина ре-

до Римлян 11,18-22 
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лігія, яка пропонує розв’язання для втраченої людини стати чис-
тою перед Богом. Це може статися лише через Господа Ісуса, 
який сказав: «Я – путь, і істина, і життя. Ніхто не приходить до От-
ця, але тільки через Мене» (Іоан.14,6). Це виключає всяку іншу 
можливість. Господь Ісус не є просто однією можливістю з-поміж 
інших. 

Християнство також використовують для просування політич-
них цілей. Усе це затьмарює свідчення про те, хто такий Бог і хто 
такий Господь Ісус. Людину поставлено на землі для того, щоб 
служити Богові. В Біблії християнин одержав принципи для того, 
щоб знати, як це робити. Лише через віру в Господа Ісуса та Його 
закінчену справу він може робити це. Але віру дедалі більше пе-
ретворюють на дещо порожнє (незмістовне). Християнство вже 
залишило більшу частину істини віри і продовжуватиме робити 
так доти, доки не станеться повного зречення християнської віри – 
відступництва або «відступлення» з 2Сол.2,3. Це є кінцевим ре-
зультатом. Християнство не збережеться незмінним у вірі. Це – 
те, чого вчить нас слово Бога. Чи підемо й ми таким шляхом? 
Якщо це турбує тебе, я скажу дещо про це у наступному розділі. 

Тепер прочитай Рим.11,18-22 знову. 
Для роздуму: що означає: «Не величайся, а бійся» у вірші 

20? 

до Римлян 11,18-22 
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43. Дари та 
покликання Бога – 
незаперечні 

до Римлян 11,23-29 

Я завершив попередній розділ, запитуючи: чи підемо й ми 
шляхом відступництва? Чи можемо ми зробити висновок із 
Рим.11,22, що так буде для тебе і для мене, навіть якщо ми віримо 
в Господа Ісуса? Іоан.10,28.29 відповідає на це. Той, хто є дитиною 
Бога, залишиться нею назавжди! На жаль, ми можемо іноді діяти 
не так, як дитина Бога. Це стосується твоєї особистої відпові-
дальності. Якщо ти грішиш, будучи дитиною Бога, ти мусиш 
визнати це, або тебе має бути покарано [навчена дитина] 
(Євр.12,5-12). 

У поточному розділі ми побачимо відповідальність християн-
ського свідчення, яке посіло місце Ізраїлю. Якщо це свідчення, як 
ціле, стає невірним, Бог може підтримувати його не більше, ніж 
Він міг підтримувати свідчення Ізраїлю. В Ізраїлі деякі ізраїльтяни 
мали особисті взаємини з Богом, але загалом Ізраїль складався з 
людей, які не потребували Бога. Так само і з християнством. Ба-
гато з тих, хто називає себе християнами, мають взаємини з Бо-
гом на підставі особистої віри; але взагалі у християнстві акцент 
дедалі більше ставлять на емоційному досвіді, аніж на досвіді іс-
тинної віри. Думок Бога не шукають. Біблія залишається непрочи-
таною. В результаті Бог більше не може визнавати християнство 
своїм свідком на землі, так що Він муситиме засудити його. Отже, 
тобі слід бачити різницю між чиєюсь належною, особистою відпо-
відальністю перед Богом і тим, чого Бог чекає від християнства в 
цілому. Я сподіваюся, що допоміг тобі провести цю відмінність 
ясніше. 

Тепер до вірша 23. У цьому вірші Павло говорить, що Ізраїль 
знову посяде місце свідка Бога на землі. Це – біблійна таємниця. 
Таємницею в Біблії є те, що було невідомим у Старому Завіті, але 
оголошено зараз. Ця таємниця стосується відкинення та прий-
няття Ізраїлю, включаючи сьогодення, коли Бог прийняв інший 
народ для свого імені. У Старому Завіті це не було відомим. 

до Римлян 11,23-29 
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Аби уникнути «високої думки про себе», ти повинен усвідо-
мити, що озлоблення чи засліплення, які оволоділи Ізраїлем, 
мали силу не над усім Ізраїлем, а лише над його частиною, – без-
ліччю невіруючих ізраїльтян, – але це залишає місце для залишку. 
Цей залишок, зрештою, становитиме весь Ізраїль, оскільки всіх 
нечестивих та невіруючих іудеїв знищить суд Бога під час скор-
боти. Отже, те, що залишиться, вважатиметься «всім Ізраїлем». 

Бог продовжить стосунки із цим новим Ізраїлем по тому, як 
«увійде повне число язичників» (Рим.11,25). Цей останній вислів 
означає, що християнське свідчення на землі закінчить час свого 
свідчення та досягне свого апогею. Бог відітне його (після підхоп-
лення), тому що воно не перебуло у «благості» (Рим.11,22). Після 
цього Ізраїль знову буде об'єктом Його любові. «Прийде від Сіону 
Спаситель» або Рятівник (Рим.11,26; Іс.59,20), аби визволити свій 
народ від ворогів, які бажають його знищити. Багато старозавітних 
пророцтв говорять про те, як це станеться. Вони також отримають 
ґарантію того, що Бог виконає договір, який Він уклав зі своїм на-
родом, знявши з них їхні гріхи. Щоб дійсно насолоджуватися бла-
гословеннями Бога, треба бути вільним від тягаря гріхів. Величез-
ним тягарем, який гнітитиме народ, буде те, що вони відкинули 
Господа Ісуса. Вони визнають Його за Господа – і Бог простить їх. 
Зах.12–14 говорить про те, як усе це станеться. 

Бог здійснить свої плани щодо свого земного народу. Він зро-
бить те, що обіцяв; Він не скасує цього. Ізраїль зараз вороже по-
водиться щодо проповіді євангелія, але що стосується обрання, 
Бог любить їх, бо вони – нащадки патріархів Авраама, Ісаака та 
Якова. Саме їм Бог дав свої обіцянки. В результаті невірності на-
роду здійснення обітниць довелося відкласти. Але у Бога за-
тримки не стають на перешкоді. Він не анулює своїх обіцянок. Він 
не змінює своєї думки стосовно того, що Він пообіцяв своєму на-
родові і до чого Він його покликав. 

Тепер прочитай Рим.11,23-29 знову. 
Для роздуму: що таке таємниця? 

до Римлян 11,23-29 
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44. Йому слава навіки 
до Римлян 11,30-36 

Заключні вірші Рим.11 резюмують усе, що Павло висловлю-
вав у попередніх розділах. Стало очевидним, що ми, належачи до 
язичників, не вірили в Бога. Повіривши євангелію, ми одержали 
милосердя. Але ми також бачили, що євангеліє могло вийти до 
язичників лише тоді, коли іудеї не відповіли на численні заклики 
Бога до покаяння. Відтак, коли вони побачили, що благодать ви-
ходить до язичників, вони не могли винести цього і стали воро-
гами євангелія. У Діях апостолів ми читаємо про це неодноразово. 
Цим ставленням вони досягли того самого місця перед Богом, на 
якому раніше перебували язичники. Так само, як ми, язичники, 
колишніми днями не вірили, не вірять зараз іудеї. Мета Бога – по-
казати через це нам, що всі, без винятку, є невіруючими. В ре-
зультаті милосердя вийшло до кожного без винятку. Він хоче до-
вести, що Він є милосердним. Чи є кращий спосіб зробити це, аніж 
показати спочатку, що кожен потребує цього милосердя? 

Це приводить Павла до прославлення Бога у віршах 33-36. В 
цих віршах він захоплюється мудрістю та знанням Бога. В Господі 
Ісусі ми бачимо мудрість Бога. У 1Кор.1,30 Його названо «премуд-
рістю від Бога». Хто колись подумав би про таке розв’язання про-
блем, які спричинив гріх людини? Бог має досконале знання 
всього, що сталося, і Він знає, як розправитися з цим абсолютно 
справедливим чином. Це містить глибину мудрості, незбагненну 
для нас. 

У своєму оцінюванні ситуації, що виникла, або досконалому 
розумінні, яке Він має про ситуацію, що виникла, Він є піднесеним 
далеко за межами нас. Для людини не залишалося жодної пер-
спективи. Вона не могла запропонувати жодного розв’язання. Все, 
що вона могла зробити, це помножити гріх. Тоді Бог почав діяти. 
Хто може вивчити шляхи, якими Він діяв? – Ніхто. Зараз, після 
хреста, ми можемо захоплюватися Ним, оскільки Він завершив 
своє діло у Христі. Чи міг хтось, опріч Бога, колись винайти такий 
шлях? Хіба Бог потребував радника для цього плану? Хто б міг 
бути Його радником, хоча б абияким чином? 

до Римлян 11,30-36 
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Усім, що має Бог у мудрості та здатності, Він володіє в са-
мому собі. Йому не потрібно брати це від інших. Немає вищої 
сили в усьому всесвіті за Бога. І немає нікого, хто міг би щось дати 
Йому, у чому б Він мав потребу, і за що Йому слід було б запла-
тити. Лише Бог є незалежним. Усі речі існують завдяки Йому. Всі 
речі знаходять своє походження в Ньому. В Рим.4 Бог називає 
речі, яких немає, так, начебто вони є. Всі джерела речовини, муд-
рості та знання – у Ньому. Речі не лише походять від Нього, а й 
Він сам також зробив і довів усе до кінця. 

У вірші 36 ми приступаємо до «Нього». Великою метою, до 
якої зводяться всі Його плани та дії, є Він сам. Бог прославився в 
усьому, що Він зробив. Гідною подиву та чудовою річчю, яка вічно 
викликатиме наше обожнювання, є те, що Бог включив нас до 
свого плану. У вічності тобі буде дозволено сприяти Його славі. 
Хіба це не чудово, думаючи про твій колишній стан, бачити те 
місце, якого Бог надав тобі тепер? Ти не можеш не погодитися зі 
словами Павла: «Йому – слава навіки». Більш немає чого додати 
до цього, окрім: «Амінь». Це нагадує мені Об’яв.5, коли за хвалою 
у віршах 13.14 йде «Амінь», і всі старці падають долілиць та вкло-
няються. Жодних слів більше не чутно. Серця загублюють себе у 
нескінченному та невимовному захопленні Богом і Агнцем. Амінь! 

Тепер прочитай Рим.11,30-36 знову. 
Для роздуму: подумай ще раз про вірш 36. 

до Римлян 11,30-36 
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45. Перемінися 
до Римлян 12,1.2 

Якщо ти зважив усе, що зробив для тебе Бог (як сильно Він 
любить тебе і яким милосердним Він є), ти можеш лише вигук-
нути: «Господи, я – тут, наповни моє життя!» Бог чекає, щоб ти 
показав у своєму житті, що ти розумієш дещо з учення, яке прий-
няв. Ти читав ці уроки не просто для того, щоб їх запам'ятати. Те, 
що ти бачив, – це милості Бога. Ти відчув їх на собі, і це Павло 
наводить без доказів, маючи намір викласти тобі, як жити життям 
християнина до честі Бога. 

Вірші 1 і 2 можна резюмувати одним словом кожен: вірш 1 – 
присвячення, а вірш 2 – слухняність. Відколи ти прийняв Господа 
Ісуса, Бог має право на все твоє життя. Тобі не повинно бути 
важко віддати своє тіло у «жертву живу», коли ти подумаєш про 
те, що зробив для тебе Бог. Отже, Павло вказує на милості Бога. 
Яка це радість для серця Бога – коли на Його милосердя постає 
відповідь жертви твого тіла, коли присвячення та відданість вияв-
ляються у твоєму житті! 

Колись ти використовував своє тіло, щоб жити для себе. Ти 
був ладен одержувати шану для себе через те, що ти робив і ким 
ти був. Але твоє тіло – вже не твоє. 1Кор.6,20 мовить: «Ви куплені 
дорогою ціною» (ціною, яку заплатив Господь Ісус), і тому ти маєш 
«прославляти Бога у своєму тілі». Ось що означає «святий» у 
вірші 1. Святий – означає відокремлений задля певної мети. Твоє 
тіло відокремлено з метою прославляти Бога в ньому і ним. 

Як же ти можеш це робити? – Тим, як ти поводишся зі своїм 
тілом і що ти з ним робиш! Бог хоче бачити дещо з життя Господа 
Ісуса, коли Він був тут, на землі. Тоді жертва твого тіла буде ба-
жаною Богові, як було з Господом Ісусом. У деяких випадках Бог 
дозволяв почути свою насолоду Господом Ісусом з небес: «Це – 
Син Мій улюблений, Якого Я вподобав» (Матв.3,17). Цю втіху Бог 
шукає і у твоєму житті. Бога не задовольнить рідкісний благочес-
тивий настрій або почуття без міркування над тим, що ти чиниш 
насправді. 

Це є «духовним служінням». Під цим мається на увазі спосіб 
життя, в якому ти усвідомлюєш усе, що робиш і не робиш для 

до Римлян 12,1.2 
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Господа. Свої рішення ухвалюєш перед Ним. Це дуже важливо, 
оскільки легко дозволити керувати собою тому, що поширено у 
світі навколо тебе. 

Бог хоче зробити свою волю ясною для тебе. Чи питаєш ти 
про Його волю в усьому? Все твоє життя, – те, як ти поводишся, 
розмовляєш, дієш, одягаєшся і ставишся до людей, – не повинно 
бути схожим на цей світ, а повинно цілком змінитися. Тобі не 
треба вирішувати, як має статися ця зміна. Вона відбувається з 
«відновленням» твого «розуму». Твій розум раніше був егоїстич-
ним, але завдяки новому життю та позиції твого нового життя ти 
зараз можеш бути зосередженим на Бозі. 

Павло написав це як напучення, так що це не є автоматич-
ною зміною. Ти мусиш присвятити себе цьому, щоб дозволити 
цьому перетворенню відбутися. Якщо ти навернувся нещодавно, 
ти можеш сподіватися на терпіння Бога. Не все, в чому ти пасував 
цьому світу, буде негайно усунено від тебе. Бог показуватиме це 
тобі крок за кроком. Якщо тебе навернено давніше, ти теж потре-
буєш цього напучення. Ти не можеш уникнути впливу цього світу. 
Тому ти мусиш завжди боротися, щоб робити це перетворення. 
Чи хочеш ти цього? Тут суть полягає у цьому. Лише тоді ти змо-
жеш довести, «що є воля Божа добра, приємна і досконала». 
Знати Його волю конче необхідно для того, щоб показувати мило-
сті Бога у своєму житті. Яким багатим буде твоє життя, якщо ти 
навчишся дивитися на нього саме так! 

Тепер прочитай Рим.12,1.2 знову. 
Для роздуму: чи є речі у твоєму житті, про які ти знаєш, 

що їх слід змінити, аби догодити Богові? 

до Римлян 12,1.2 
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46. Яким є твоє 
завдання? 

до Римлян 12,3-8 

Рим.12 містить три частини. Вірші 1.2 складають першу час-
тину, яка говорить про твій зв'язок із Богом. Третю частину ста-
новлять вірші 9-21, обговорюючи твої стосунки з оточуючими 
людьми. Поточна частина – це твої взаємини з твоїми побрати-
мами-віруючими. Тобі слід зрозуміти, що ти не кращий за інших; 
навпаки, тобі личать скромність та стриманість. 

Бог наділив кожного певною кількістю віри. Це саме та кіль-
кість віри, яка необхідна тобі для того завдання, яке Він хоче, щоб 
ти здійснював. Бог зробив те ж саме із твоїми побратимами-ві-
руючими, які теж дістали від Бога завдання з мірою віри, потріб-
ною для цього завдання. Хіба можна, діставши це від Бога, хвали-
тися цим або ж говорити про це всьому світові? 

Навіть Павло не робив цього, а він був апостолом. Він звер-
тається до тебе і до мене з благодаті [незаслуженої прихильно-
сті], даної йому. Саме так ми повинні поводитися одне з одним, 
усвідомлюючи благодать, дану нам. Він проводить порівняння з 
людським тілом. У тілі є багато членів. У всіх цих членів – різні 
функції. Так само і з нами, віруючими, тільки в духовному розу-
мінні. Всі віруючі разом складають одне тіло, в якому кожен ві-
руючий має своє відповідне місце та функцію. 

У 1Кор.12 це розглядається ширше, де наголос поставлено на 
тому, як усі ті члени становлять одне ціле. Вони не можуть обхо-
дитися одне без одного. Тут, у Рим.12, йдеться про твоє став-
лення до інших. Ти маєш унікальне завдання, яке лише ти можеш 
виконати належним чином. Чи знаєш ти свою функцію? Важко, чи 
не так!? Є вірш, який говорить: «Все, що всилі чинити рука твоя, 
теє роби» (Еккл.9,10). Іншими словами, подивися довкола, і ти по-
бачиш багато роботи. 

У віршах 6-8 згадано цілу низку цих дарів. Розглядають твою 
позицію. Практичний спосіб виявити відновлення твого розуму 
полягає в тому, щоб бути корисним для когось іншого. Йдеться 
про те, чим ми є один до одного (Рим.12,5). Всі ми дістали різний 

до Римлян 12,3-8 
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дар благодаті від Бога. Бог дав нам його не для того, щоб нехту-
вати ним, а щоб узятися з ним до роботи. 

Пророцтво згадано першим. 1Петр.4,11 наводить гарний опис 
пророцтва, яке «говорить… слова Божі». Що більше ти дізнаєшся 
про Бога, то краще ти можеш передавати думки Бога. Далі, на-
ступна річ, яку ти читаєш: «у міру віри». Передавати думки Бога 
можна лише в міру твого особистого спілкування з Богом, у міру, в 
якій ти навчився йняти віри Йому у своєму практичному житті віри. 

Можливо, тебе більше влаштовує служіння. Це є більш прак-
тичним родом заняття. Архип у Кол.4,17 був такою особою. Його 
треба було напучувати виконувати служіння, яке він дістав від 
Господа. Ми з тобою, можливо, потребуємо такого заклику. 

Можливо, в тобі ховається вчитель. У Ездр.7,10 ти знаходиш 
важливий лад. Ездра прихилив своє серце до того, аби студію-
вати закон. Далі, він діяв згідно з цим. І тільки тоді, здійснивши 
перші два, він учив закону в Ізраїлі. 

Відтак є втішання. Втішати – означає підбадьорювати чи 
розраджувати, але це може також означати вказувати на хибні 
речі. Це – непопулярна діяльність, але дуже необхідна. Ві-
руючі завжди перебувають у небезпеці відступити від Слова. 
Тому їх слід застерігати. Відступи завжди мають серйозні на-
слідки. Тому мета напучення – допомогти віруючим, які збочили зі 
шляху, повернутися назад, до Господа. В Як.5,19.20 ти можеш по-
бачити благословенний результат, який це може мати. 

Є брати й сестри, які мають дар роздавати, себто, ділити з 
іншими те, що в них є. Цей дар благодаті мені здається набагато 
вдячнішим, аніж попередній. Але використовування цього дару 
вимагає духовного вправляння. Це має відбуватися мудро, щедро 
та без прихованих мотивів. 

Начальникування – теж особливий дар. У ньому необхідна 
завзятість, оскільки для того, щоб керувати, треба самому 
бути гарним взірцем, а не диктувати завдання. Неемія зі 
Старого Завіту був добрим прикладом лідера. 

Останнім даром, який згадано тут, є милосердя. Є віруючі, які, 
бачачи інших в убогості, готові їм допомогти. Для них важливо, 
щоб вони виконували своє завдання радісно. Втім це нелегко, 
тому що допомогу не завжди цінують. 

Павло не надав вичерпного списку. Він спробував пояснити, 
що кожен віруючий, в тому числі й ти, має дар, і цей дар треба 
використовувати правильно. Безперечно, буде щось, що займе і 

до Римлян 12,3-8 



 

 108

тебе. Попроси Господа керувати тобою у цьому питанні, а відтак 
берись до роботи! 

Тепер прочитай Рим.12,3-8 знову. 
Для роздуму: попроси Господа допомогти тобі побачити 

та виконувати своє завдання. 

до Римлян 12,3-8 
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47. Правила для 
християнського 
життя – частина 1 

до Римлян 12,9-13 

У цьому уривку ми маємо цілу низку різних умовлянь, які пов-
ністю стосуються повсякденного життя і які наведено у коротких, 
влучних реченнях. Приділи час для того, щоб зрозуміти значення 
кожного речення. Спробуй поєднати кожне з особою Господа 
Ісуса. Він виявляв усі ці речі кожного дня свого життя, без винятку, 
як очевидно в євангеліях. Але по тому, як ти досяг розуміння того, 
як розглядає тебе Бог через справу Господа Ісуса, Він, таким чи-
ном, чекає, що ти чинитимеш так, як написано у цій частині 
Рим.12. При цьому йдеться не стільки про твій зовнішній вигляд, 
скільки про стиль, спосіб та дух твого життя. Зверни увагу на те, 
що все це є прямо протилежним до звичайної поведінки людей у 
світі. 

Уривок починається з любові. Любов має бути без лицемір-
ства, себто без прихованих задумів. Саме таким був Господь Ісус. 
Ти не знайдеш цього у світі. Часто люди хочуть сприяти добродій-
ній праці лише у тому разі, якщо буде оголошено суму поряд з 
ім'ям того, хто жертвує. 

Любов має бути скеровано на вірний шлях, оскільки ми жи-
вемо у світі, повному злих речей. Завжди існує небезпека хибного 
висловлення любові. Перше, що являє любов цьому світу, – це 
огида до зла. Це ти можеш побачити у Господа Ісуса. Що ти від-
чуваєш, стикаючись з якимось видом зла? Чи відчуваєш ти огиду 
до нього? Мабуть, у деяких речах ти не знаєш, добрі вони чи злі; 
але до того, що явно є злом, ти мусиш відчувати огиду. Це може 
стати приводом до критики з боку людей за твою заперечливу до 
зла позицію, – за те, що ти ніколи не береш у цьому участі, або як 
той, хто не має бажання підтримувати його. Тоді є інша сторона: 
«прихилятися до доброго». Добро – це те, що ти знаходиш у Гос-
пода Ісуса. Він є добрим! Усе добро походить від Нього! 

У вірші 10 згадано братерську любов. У цьому злому світі є 
єдиний спосіб спілкування, який називають спілкуванням братів. 

до Римлян 12,9-13 
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Усі ті, хто є дітьми Бога, належать до нього. У цьому вірші тебе 
закликають бути ніжним до них. Цей вірш говорить про твою ду-
ховну родину. У світі справжня ніжність є дефіцитом. Отже, люди 
у світі є чужими один до одного. «В пошані випереджуйте один од-
ного» – таке є незвичним у світі. Там горять бажанням домогтися 
якомога більшої шани для себе. Серед братів та сестер у Христі – 
навпаки; принаймні, так має бути. Тому ми повинні віддавати пе-
ревагу пошані інших так, щоб подавати приклад іншим. 

«У старанності не лінуйтеся» теж є напученням. Люди можуть 
називати тебе фанатиком, але завзяття – важлива характери-
стика християнина. Завзяття для дому Бога томило Господа Ісуса 
(Іоан.2,17). Питання лише в тому, для чого або для кого ти завзя-
тий. Чи «палаєш» ти «духом»? Твоє завзяття, прихильність та мо-
тивація можуть сприяти останнім словам у вірші 11: «служіть Гос-
подеві». Служити Господу означає з готовністю служити Йому як 
раб. Отже, ти повністю перебуваєш у Його розпорядженні. Він ви-
рішує, що ти мусиш, а чого не мусиш робити. Це включає твій час, 
твою силу та твої здібності. Він хоче використовувати все. 

Господь спокутував тебе від влади гріха. Тепер Він потребує 
твого тіла, як живої жертви. В майбутньому у тебе є надія, пер-
спектива, якій можна радіти. Скоро прийде Господь. Тоді ти будеш 
з Ним назавжди. Зважаючи на це майбутнє можна бути «в скорбо-
тах… терпеливими». До того ж, ти знаєш про необхідність мо-
литви. Саме так жив тут Господь Ісус. У Пс.109[108],4 Він сказав: 
«…а Я молюся». До кінця свого життя Він перебував у живому 
зв'язку зі своїм Богом та Отцем. У Нього ти можеш побачити, 
скільки Він думав про інших. Він жив не для Себе, і ти теж можеш 
робити це. 

Крім того, є віруючі, які перебувають у нужді. Ти можеш розді-
ляти те, що маєш, із ними. Продемонструй також гостинність. 
Гостинність буквально означає любов до відвідувачів. Єдиний 
інший випадок, де ти можеш прочитати про великі благословення, 
які несе із собою гостинність, є в Євр.12,2. 

Тепер прочитай Рим.12,9-13 знову. 
Для роздуму: використай ці вірші як контрольний список, 

для того щоб побачити, скільки з цих правил видно у твоєму 
житті. 

до Римлян 12,9-13 
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48. Правила для 
християнського 
життя – частина 2 

до Римлян 12,14-21 

Вірші 1.2 дванадцятого розділу листа до Римлян все ще є ви-
хідним пунктом для віршів, які лежать перед нами зараз. Отже, 
пам'ятай ті вірші, коли ми продовжуватимемо розглядати умов-
ляння або підбадьорення Павла. 

Нехай благословення струмує на інших через твій спосіб 
життя, навіть якщо вони діють кепським чином. Благословляти – 
означає бажати комусь добра. Ми маємо тенденцію відчувати не-
приязнь до того, хто вороже налаштований проти нас, себто, ми 
бажаємо йому неприємних речей. Аби бути у змозі благослов-
ляти, коли зазнаєш утисків, ти мусиш поглядати на Господа Ісуса. 
Він і в цьому є досконалим взірцем. Хіба Він не молився на хресті 
за своїх переслідувачів: «Отче, прости їм, бо вони не знають, що 
чинять!» (Лук.23,34)? 

Хтось навколо тебе щасливий? – «Радій» разом із ним. Це не 
стосується марного задоволення цього світу. Ти можеш радіти 
чудовим речам, які Бог дає іншим, навіть невіруючим. Подумай 
про всі види земних благословень, наприклад, коли хтось бере 
шлюб або з’являється дитина, або безробітна людина знаходить 
роботу. Ти можеш приєднатися до радості, яку дають ці речі. Втім 
«плакати з тими, хто плаче» важче. Розділяти чиєсь горе – озна-
чає співчувати. Невиліковна хвороба та смерть – жахливі речі. 
Невіруючі теж будуть вдячними, якщо ми виявимо співчуття. Це 
може дати нагоду говорити про Господа Ісуса. 

Переживаючи певні речі разом, – наприклад, радість і горе, – 
легше бути однодумцями один з одним. Ми можемо мати однакові 
бажання. Ця однодумність може існувати лише тоді, коли ми ба-
жаємо жити для Господа Ісуса. Важливою умовою для цього є 
«покірливість»! Прагнення до «високих речей» спонукає нас від-
чувати себе високими над іншими людьми. Тоді ми починаємо 
бути незалежними, відмежованими від інших, з якими складаємо 
одне тіло у Христі (Рим.12,5). Коли ми не є скромними, ми втра-

до Римлян 12,14-21 
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чаємо здатність бути однодумцями один одному. Ми можемо нав-
читися цього лише у Господа Ісуса (Матв.11,29). Вчачись у Нього, 
ми показуємо, що не є мудрими у своїх очах. 

«Відплачувати злом за зло» було властиво віруючому Ста-
рого Завіту (око за око, тощо), але це не є притаманним для ві-
руючого Нового Завіту. Християни мусять випромінювати харак-
терні риси Христа та «дбати про добре перед усіма людьми». На-
скільки залежить від тебе, ти маєш жити в мирі з усіма людьми. 
Це не завжди можливо, як ти можеш побачити у житті Господа 
Ісуса. Він – Князь миру. Втім через Нього заворушення та сварки 
увійшли до родин, оскільки вибір має бути зроблено або за Нього, 
або проти Нього. Можливо, ти пережив це. Але такий дисонанс не 
повинні спричинювати неправомірні дії з твого боку. 

Коли з тобою поводяться незаслужено, ти не повинен мстити 
за себе або сердитися. Ти можеш залишити гнів для Бога. Свого 
часу Він здійснить своє правосуддя. Тобі слід робити протилежне; 
ти повинен змусити тих, хто діє з тобою несправедливо, відчувати 
себе присоромленими. Багато кого вже переможено для Господа 
завдяки віруючим, які робили добро своїм ворогам та благослов-
ляли їх замість того, щоб проклинати. 

«Не будь переможений злом». Зло наповнює світ, і гріх все 
ще присутній усередині тебе. Світ довкола тебе та плоть у 
тобі перебувають у чудових стосунках одне з одним. Але тіло 
гріха анульовано, і ти більше не мусиш служити гріху (Рим.6,6). 
Так само, як Бог переміг зло в нас добром, яке Він дав у Господі 
Ісусі, і ти можеш тепер перемагати зло добром. Таким чином, ти 
перемагаєш зло тоді, коли у ворога не виходить змусити тебе 
реагувати неправильним чином! Ти можеш використовувати цю 
нагоду, аби показати доброту та милосердя Бога. У 2Цар. 
[4Цар.]6,8-23 ти знайдеш чудову картину такої перемоги у тому, як 
реагував Єлисей. 

Тепер прочитай Рим.12,14-21 знову. 
Для роздуму: якою мірою ці правила християнського 

життя можна знайти у тобі? 

до Римлян 12,14-21 
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49. Власті 
до Римлян 13,1-7 

У Рим.12 ти виявив, що повинен мати справу з людьми нав-
коло себе, – як віруючими, так і невіруючими, – по-різному. Ти та-
кож бачив, як поводитися щодо кожного. У цьому розділі ми ба-
чимо відповідну поведінку щодо тих, хто перебуває при владі, до 
уряду. 

Ці розпорядження не наводять якихось винятків, отже, не-
важливо, який вид уряду перебуває при владі; до нас мовиться 
«коритися вищій владі». Підставою для цього є те, що властей 
призначає Бог. Якщо ти хочеш бути покірним Богові, ти мусиш 
слухатися уряд та поліцію. Якщо ти не робиш цього, це накличе 
на тебе суд. Тобі не слід боятися властей, якщо ти робиш добро. 
Власті хвалитимуть тебе, якщо ти робиш добро. Та якщо ти дієш 
нечесно, вони розправлятимуться з тобою неприємним чином. 

Уряд – це «слуга Божий, що карає» тих, хто практикує зло 
(Рим.13,4). Він має право й обов'язок робити це. Він має захищати 
своїх підданих від несправедливості та насильства. Він дістав 
можливість робити це, включаючи відправляння правосуддя, по-
збавлення волі та вищу міру покарання. Але ти повинен бути по-
кірним не лише зі страху бути покараним, а через те, що уряд є 
слугою Бога. Він представляє Бога на землі і здійснює керування 
від Його імені. Якщо ти бачиш це, то будеш покірним йому через 
свою совість. 

Не завжди легко бути покірним урядові. Це було нелегко і для 
Павла. Він написав це віруючим у Римі, які жили за жорстокого 
тирана, імператора Нерона. «Але цей уряд, звісно, не був таким, 
який мав на увазі Бог, – можливо, вважаєш ти. – Чому йому слід 
коритися?» Сьогодні теж є уряди, про які ти можеш сказати те 
саме. Інша думка про уряд, більше властива тим, хто живе у так 
званому вільному західному світі, мовить: «Якщо рішення, які ух-
валює уряд, є неправильними, ми маємо виступати проти них». 
Подібні міркування поширено скрізь навколо тебе. Громадянську 
непокору заохочують, але ми не повинні захоплюватися такими 
речами. Через усе це важливо підтримувати нашу думку про уряд 
як про установу, яку поставив над нами Бог і якій ми повинні під-
корятися. Бог дав йому для цього владу. 

до Римлян 13,1-7 
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Але ми не можемо бути слухняними у речах, які вимагають 
від нас діяти всупереч тому, що говорить у своєму слові Бог. 
Д.ап.5,29 говорить: «Богові треба коритися більше, ніж людям». Та 
навіть якщо ми не можемо підкорятися у деяких питаннях, ми таки 
мусимо бути покірними урядові, не виявляючи бунтарського духу. 
Ти можеш бачити бунтарський дух скрізь навколо себе. Люди з 
такими настроями не погоджуються із жодним видом законів. 
Вони вважають, що їх визискують, і починають протестувати. 

Ось приклад, коли ти не можеш коритися закону: заборона 
християнам збиратися разом. Господь хоче, щоб ми збиралися 
разом (Євр.10,25). Інші приклади того, коли ми могли б не покоря-
тися законам: коли не проводять жодної різниці між шлюбом та 
лише мешканням разом; або коли гомосексуалістам дають право 
діяти так, як їм заманеться, і навіть у церковних устроях. Ще один 
приклад: коли уряд втручається у сферу прав жінок та ухвалює 
закони, які суперечать тому, що сказав Бог про роль жінки у церкві 
чи родині. Обов'язки всередині церкви та родини – це те, що 
встановив Бог, і тому уряд не повинен їх чіпати. 

Досконалий уряд буде лише за тисячорічного царства, коли 
царюватиме Господь Ісус. Тоді все буде цілком справедливо та 
згідно з абсолютно справедливими законами. На цей момент це 
не так, і тобі потрібно дбати про те, щоб не перебувати в опозиції 
до уряду. 

Податки, які ти сплачуєш, вимагає уряд. Подобається тобі це 
чи ні, частину твоєї платні відраховують. Що з цим робити, зале-
жить від уряду. Так само чекають, що ти робитимеш усе, чого 
просить від тебе уряд. Наприклад, як ти поводишся на дорозі? Чи 
дотримуєш ти правил, які встановив уряд, наприклад, обмеження 
швидкості? 

Християнин знає, що означає віддавати. «Віддавати» не зав-
жди означає, що це стається добровільно. У вірші 7 «віддайте… 
належне» є зобов'язанням. Не ухиляйся від свого обов’язку, а від-
давай усім належне. Не шахраюй у своїх податкових деклараціях; 
поважай тих, кого призначено над тобою; віддавай їм належне 
шанування та повагу. У всьому цьому ти можеш показати, що ти – 
християнин, який шанує волю Бога. Тоді Бог дасть тобі те, що на-
лежить тобі! 

Тепер прочитай Рим.13,1-7 знову. 
Для роздуму: як ти можеш показати у своїй ситуації, що 

визнаєш власті як інституцію Бога? 

до Римлян 13,1-7 
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50. Зодягнися в 
Господа Ісуса 

до Римлян 13,8-14 

Улізти в борги легко. Це навіть зображують як привабливий 
варіант. Тобі не доведеться відмовляти собі у невеликій розкоші. 
Позич трохи грошей при низькій процентній ставці – і твоє життя 
буде приємнішим. Міркуючи так, багато людей влізло у великі 
борги. Християнинові, – хоча він може мати різні фінансові зобов'-
язання, аби задовольняти регулярні потреби, такі, наприклад, як 
сплата за будинок чи рахунок за користування електроенергією, – 
дозволено мати лише один справжній борг; це борг, який ніколи 
не буде сплачено тут, на землі – любити один одного. 

Любов до інших є виконанням закону. Закон забороняє цілу 
низку речей, які могли б заподіяти комусь шкоду. Але любов не 
завдасть шкоди нікому. Отже, той, хто любить інших, не заподіє їм 
зла. «Але, – кажеш ти, – я більше не живу під законом. З Рим.7 
було ясно, що мене звільнено від закону». Це – так, і ці вірші в 
Рим.13 не суперечать цьому. Вони говорять, що коли ти любиш 
інших, ти не робитимеш нічого, що забороняє закон. Таким чином, 
ти виконаєш закон. Любов – це не подвиг, якого ти досягаєш, ос-
кільки закон просить тебе це робити. Любов – це виявлення но-
вого життя, яке прагне робити добро іншим. Якщо ти шукаєш доб-
рої долі, а не лихого іншій людині, то ти, безперечно, виконувати-
меш, так би мовити, автоматично закон. 

Далі, нам наведено додаткову причину у здійсненні цієї відпо-
відальності любити один одного: прихід Господа Ісуса. У своєму 
першому листі Петро теж пов'язує дві ці речі: прихід Господа та 
любов один до одного. У 1Петр.4,7 він спочатку пише про кінець 
усіх речей, а відтак про любов один до одного. Отже, настав час 
прокинутися тобі від сну, встати. Протри свої очі та поглянь, 
скільки вже пройшло ночі, тому що у світі – безпросвітна ніч. Ніч 
вказує на духовну темряву, яка ввійшла через гріх. Але день бли-
зько; день здійметься тоді, коли Господь Ісус з'явиться у цей світ. 

У Мал.4,2 Ісуса названо «сонцем праведності». Давид у своїх 
останніх словах говорить про Нього як про «світло поранку без-

до Римлян 13,8-14 
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хмарного», коли «сонце виходить уранці» (2Сам.[2Цар.]23,4). Тоді 
Його побачить кожне око. 

Кожен день наближає тебе до цього моменту. Зараз ти є 
ближчим до нього, аніж тоді, коли ти повірив. Якщо твоє «спа-
сіння» зараз «ближче», це у певному розумінні означає, що тебе 
ще не врятовано. Твоє спасіння ще не завершено. Так, спасіння 
твого тіла – все ще у майбутньому. Рим.8 говорить, що нас вря-
товано у надії (Рим.8,24). Таким чином, коли тут мовиться, що 
тебе ще не врятовано, це стосується існуючих небезпек та битв, 
які все ще мають тривати. Аби перемогти у цій битві, ти мусиш 
коритися наказам офіцера. Уважно прислухайся до наказів, які 
дано тут. Ти мусиш дещо «відкинути» та «зодягнутися» у дещо 
інше. 

Спочатку розгляньмо відкинення. Ми повинні «відкинути 
вчинки темряви», оскільки вони належать ночі. Будь-який вид 
гріха – це вчинок темряви. Чи залишилося щось у твоєму житті, 
про що ти знаєш, що це є гріхом? Поклади йому край! Ти можеш 
зробити це, згадавши цей гріх Господеві і сказавши Йому, що ти 
чинив у цьому неправильно. Попроси Його допомогти тобі не пос-
тупатися знову цьому гріху. У Пр.28,13 є велике підбадьорення, 
яке свідчить: «Хто признається та кидає [свої злочини], той буде 
помилуваний». 

Коли ти зробиш це, буде місце для «зброї світла». Ти можеш 
зодягнутися у цю зброю. Це озброєння відрізняється від того, яке 
використовує світ. Зброя світла – це духовна зброя. Господь Ісус 
називає себе світлом. Ти дістанеш цю зброю від Нього, і Він інст-
руктуватиме тебе про те, як використовувати її, щоб перемогти. В 
євангеліях ти можеш бачити, як Він використовував її. Диявол 
спокушав Його протягом сорока днів та ночей. Відтак, врешті-
решт, він перевірив свої останні три спокуси, але Ісус переміг 
диявола, кажучи: «Написано» (Матв.4,4.7.10). 

Щойно ти відкинув та зодягнувся, постає напучення ходити 
відповідним чином. Характеристики, згадані у вірші 13, можна 
рясно знайти у світі, але вони не є притаманними для тебе. Ти не 
належиш темряві, де вкрай царюють гріхи вірша 13; ти належиш 
дневі. У твоєму житті «сонце праведності» вже зійшло. Ти можеш 
ходити у світлі «сонця праведності», яким є Господь Ісус. 

Далі, тебе покликано зодягнутися не лише у зброю світла, а й 
у самого Господа Ісуса. Його названо тут Його повним ім'ям. Зо-
дягнутися у Нього означає те саме, що й (мабуть, це звучить не-
шанобливо, але таким є значення) надягнути куртку, що можуть 

до Римлян 13,8-14 
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побачити інші. Через високі думки про себе та зацікавлення собою 
брудні плями спотворять та зіпсують цю чудову куртку. Коли прий-
де Господь Ісус, тоді буде надто пізно для кожного, хто не обрав 
Його. Але ми з тобою можемо показувати Його світові сьогодні. 
Яке це було б благословення, якби це привабило інших пізнати 
Його та прийняти Його як свого Спасителя й Господа! 

Тепер прочитай Рим.13,8-14 знову. 
Для роздуму: як ти можеш бачити, що у світі – ніч; і як ти 

можеш дозволити своєму світлові світити? 

до Римлян 13,8-14 
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51. Приймайте один 
одного 

до Римлян 14,1-6 

Це розпочинає нову частину листа. Вона триває від Рим.14,1 
до 15,7. Те, про що говорять ці вірші, показують перший та остан-
ній вірші. Обидва кажуть: «Приймайте один одного». Це важливо, 
оскільки ти знаєш, що всі християни не думають однаково з низки 
речей. 

Аби зробити відмінності виразними, Павло наводить двох ві-
руючих. Одного названо немічним, а іншого – сильним. Те, які ви-
пробування проходить віра, не визначає, сильний хтось чи неміч-
ний у вірі. Не йдеться також про різницю між життям за плоттю та 
життям за духом. Якщо це так, то в даному випадку сильний жив 
би за духом, а немічний – за плоттю. 

Тут ідеться про впливи з минулого, які можуть відігравати 
роль у житті християнина. Особливо це вказує на іудеїв, яких на-
вернено, але які все ще дотримувалися певних старозавітних 
розпоряджень. Наприклад, згадано куштування чи не куштування 
певної їжі та спостерігання днів, які вважали важливішими за інші. 
У цих речах християни можуть бути немічними. Немічними є ті 
християни, які дотримуються думки, що їм все ще слід твердо 
триматися розпоряджень, даних Ізраїлеві, які стосуються їжі. Крім 
того, немічними є ті християни, які вважають, що мусять спостері-
гати певні святі дні, як знав їх Ізраїль. Наприклад, пригадай про 
так звані «християнські» свята. Деякі вважають з усією щирістю, 
що ми мусимо спостерігати ці дні. Отже, немічний у вірі – це не 
халатний чи невірний християнин, а скоріше християнин, який є 
конче педантичним у своєму християнському ходінні. 

Навпаки, сильний у вірі знає, що він може їсти все, опріч ре-
чей, згаданих у Д.ап.15,29. І він знає, що єдиний день, який відріз-
няється від інших днів для християнина, – це перший день тижня. 
В Об’яв.1,10 цей день названо «Господнім днем», себто, днем, 
який належить Господеві. 

Те, як ти дивишся на певні святі дні, залежить від твого поло-
ження у Христі. Той, хто знає, що він – нове створіння у Христі, не 

до Римлян 14,1-6 
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робитиме проблеми з речей, подібних до їжі та днів. Він знає, як 
діяти з ними. Та це не кінець теми. Важливість цієї частини поля-
гає в тому, як мати справу одне з одним. Якщо точка зору іншого 
відрізняється від моєї, чи зневажаю я його (якщо я належу до 
сильних), чи ж я звинувачую його (якщо належу до немічних)? Ми 
маємо сприймати одне одного, пам'ятаючи, що інший робить це 
для Господа. Таким є наш мотив. 

Нам слід час від часу ставити собі (та одне одному) питання: 
«Чи роблю я (чи ж не роблю) це для Господа?» Тоді ми дійдемо 
певного висновку для себе, тоді як інші, можливо, дійдуть іншого 
висновку. Кожен має бути цілком переконаний у своїй позиції. 
Якщо ми так вирішуємо проблеми, то не виникне суперечки, коли 
ми говоримо одне з одним про ці відмінності. 

Кожен є особисто відповідальним перед Господом. Ти помі-
тив, як часто Господа згадано в цьому уривку? Інший християнин 
перебуває під Його владою, а не під твоєю чи моєю; він – чужий 
раб і підлягає Йому. Ми маємо бути щасливими, що суперечні пи-
тання розв’язуються саме таким чином. Ми схильні віддавати роз-
порядження та намагатися регулювати все. Це не залишало б 
нічого подібного до вправляння совісті. Ми потребуємо того, щоб 
Бог тримав нас прямо. Знання цього утримає нас від зарозумілого 
ставлення. Хіба мета того, що ми робимо, не полягає в тому, щоб 
Господь одержав честь, яка Йому належить? Це знаходить своє 
висловлення у вірші 6, кажучи, що і той, і інший «дякують Богові». 
Наші серця підуть до Нього, і ми залишимося разом у Його при-
сутності. 

Тепер прочитай Рим.14,1-6 знову. 
Для роздуму: немічний ти чи сильний? 

до Римлян 14,1-6 
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52. Все – для Господа 
до Римлян 14,7-14 

Ми повинні «жити для Господа» і «вмирати для Господа». Все 
має бути для Господа. Коли ти віддав своє життя Господу і став 
слухатися Його наказів, чи був Він деспотичним? – Ні, коли ти 
зробив вибір віддатися Господу Ісусу, це було звільненням. З тієї 
миті, як ти віддався Йому, ти став повністю належати Йому. Ко-
лись здавалося, ніби ти був своїм власним паном, але насправді 
ти був рабом гріха. Тому це може бути лише звільненням – нале-
жати Тому, Хто помер і знову ожив. Про смерть та воскресіння 
Господа Ісуса широко мовиться у листі до Римлян. 

Господь Ісус керує зараз живими й мертвими, а це включає і 
тебе. Ти не можеш бути слухняним Господеві, засуджуючи чи зне-
важаючи свого брата. Я не кажу, що ти робиш це, але ці вірші 
розташовано тут недаремно. Бог знає, як ми можемо говорити 
одне про одного. Кожен християнин може робити ці дві помилки. 
Заперечувати це – означає, що ти не знаєш самого себе. А само-
пізнання є важливою зброєю для захисту від цих небезпек. 

Ще важливіше, ніж бачити ці небезпеки, – пам'ятати про су-
дилище Бога. Всі ми стоятимемо перед Ним, щоб наші справи, – 
не наше право перебувати в небесах, – було засуджено. Це є не-
переборною думкою. Це – судилище, на якому сидітиме не зем-
ний і підвладний помилкам суддя, а Суддя, який має досконале 
знання про все, що ми сказали і зробили. Він перегляне всі наші 
мотиви. Він точно знає, чому ми їли чи не їли певну їжу. Він точно 
знає, чому ми спостерігали певні дні, як святі, або чому всі дні 
були для нас однаковими. Він цілком прояснить, у яких питаннях 
ми засуджували чи зневажали нашого брата. І Він покаже нам, що 
інший теж жив для Нього. 

Для уточнення: у цих віршах не йдеться про неправильні та 
гріховні речі, – такі, наприклад, як аморальна поведінка чи псев-
довчення. Якщо ми бачимо щось неправильне в комусь іншому, 
ми неодмінно мусимо сказати їм про це, – і місцевому зібранню, – 
можливо також, доведеться діяти згідно з дисципліною. Ми ро-
бимо це на підставі інших віршів Біблії. 

до Римлян 14,7-14 
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Тут ідеться про наше особисте сумління. Сумління не є дос-
коналою директивою для нашого життя; лише слово Бога є таким, 
але Бог візьме його до уваги. І це повинні робити й ми стосовно 
інших. 

Той факт, що настає момент, коли кожен із нас особисто зві-
туватиме перед Богом, справить позитивний ефект на нас сього-
дні. Коли я думаю про судилище Бога, перед яким мені доведе-
ться стояти, я хочу зараз жити так, начебто вже стою перед ним. 
Тому я хочу щоденно звітувати перед Богом. Отже, ця думка при-
веде нас до висновку, що нам не слід судити один одного. Ми за-
лишимо це Богові. Кожен особисто схилиться перед Богом і ви-
знає Його за Бога. Це змушує нас усвідомлювати, якими нікчем-
ними ми є. Це також робить нас дуже обережними у висловленні 
нашої критики щодо того, що, – на думку брата чи сестри, – він чи 
вона мають робити перед Господом. У своїй позиції ми теж бу-
демо обережними в тому, що, – на нашу думку, – нам слід чи не 
слід робити перед Господом. 

Можливо, також, що наша поведінка є каменем спотикання 
для духовного зростання нашого брата, який нещодавно навер-
нувся або має мало пізнання свого положення у Христі. Якщо ти 
кажеш, що хотів би служити Господеві, все, що ти робиш, має 
значний вплив на тих, хто теж хоче служити Йому, навіть якщо 
вони мають інше розуміння певних питань особистої совісті. 

Ти можеш бути переконаним у Господі Ісусі, що немає нічого 
нечистого в собі самому. Це має на увазі не нечистоту, яка є у 
світі, а певні старозавітні правила. Наприклад, тими днями хтось 
міг стати нечистим, торкнувшись або з'ївши щось, що Бог оголо-
сив як нечисте. Тепер це вже не так. Бог дивиться на кожного хри-
стиянина у зв'язку зі справою Христа. Той, хто все ще думає, що 
деякі речі є нечистими, показує, що він не оволодів повною сво-
бодою у Христі. Завжди пам'ятай про те, що тут ідеться про осо-
бисте сумління та відмінності, які можуть бути у житті віри. На-
ступні вірші прояснюють те, як ти маєш обходитися з цим. 

Тепер прочитай Рим.14,7-14 знову. 
Для роздуму: якою є твоя реакція, коли ти думаєш про су-

дилище Бога? 

до Римлян 14,7-14 
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53. Не будь каменем 
спотикання для 
свого брата 

до Римлян 14,15-23 

Якби я мав запитати, чи хочеш ти засмутити брата, ти сказав 
би: «Ні!» І все ж ти можеш змусити свого брата засмучуватися 
чимось, що ти робиш, не діючи з любові, навіть якщо ти, можливо, 
маєш абсолютну рацію в тому, що робиш. Що стосується себе, ти 
взагалі не бачиш жодної проблеми. Що стосується Господа, все – 
гаразд, але це – ще не все! Ти маєш також враховувати свого 
брата чи сестру. І якщо їх засмучує щось із того, що ти робиш, то-
бою не керує любов. «Любов не чинить зла ближньому» 
(Рим.13,10). Ти навіть можеш своєю їжею (себто, використовуючи 
свою свободу) духовно знищити* когось (зашкодити його 
духовному добробуту), за кого помер Христос. Це було б дуже 
невідповідним ефектом від використання свободи, яку ти зараз 
маєш. 

Аби прояснити речі щодо того, яким має бути твоє ставлення 
до твоїх братів, Павло говорить про царство Бога. Ти і твій брат 
були частиною царства Бога, коли ви прийняли Господа Ісуса. У 
царстві Бога мають значення не їжа та пиття. Важливими є «пра-
ведність, і мир, і радість у Святому Дусі». Так само, як у царствах 
цього світу, в царстві Бога є Цар та Його піддані. Тільки царство 
Бога – це не видиме царство зі зримим царем, а сьогодні воно є 
невидимим, із невидимим Царем. Царем є Господь Ісус. 

Ім'я «Господь» висловлює владу, яку Він здійснює над своїми 
підданими. Цю владу здійснює Господь Ісус. Його уряд – від не-
бес, де Він перебуває зараз. У своєму житті ти можеш показувати, 
що Він має владу над тобою, дозволяючи Святому Духові працю-
вати в тобі. Якщо ти робиш це, ти будеш праведним у своїх взає-
минах з іншими. Ти не бажатимеш порушувати мир, дбаючи про 
свої інтереси, не звертаючи уваги на совість інших. Якщо ти дієш 
таким чином зі своїм братом, своїм співпідлеглим в одному цар-

                                                 
* в укр. пер. «погубити» – прим. пер. 

до Римлян 14,15-23 
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стві, то у твоєму серці буде радість. Це – істинне служіння Христу. 
Це приємно Богові, і люди довкола тебе помітять, що тобою ке-
рують інші правила, аніж ті, які є спільними для них та для світу 
навколо них. 

Тебе покликано «дбати про те, що служить для миру та вза-
ємного збудування». Ти мусиш працювати над цим. Це не стане-
ться автоматично. Мир та взаємне збудування є важливішими за 
їжу. Фізичні потреби не є неправильними. Бог хоче задовольняти 
ці потреби, але вони підлягають Його роботі. Вони не повинні 
змушувати тебе робити те, що спричинюватиме спотикання твого 
брата. 

Наприклад, я знаю одного брата з однієї Африканської країни. 
У тій країні вживання в їжу яєць пов'язано з ідоловірством. Він іще 
не вільний від цієї думки у зв'язку з яйцями. Тепер, припустимо, я 
звичайно їм яйце щодня. В цьому немає нічого поганого! Але 
якщо цей брат снідає зі мною, і я пропоную йому яйце, це могло б 
змусити його впасти. Або я міг би спробувати переконати його, що 
немає нічого поганого в тому, щоб їсти яйце. Але якщо я переко-
ную його зробити так, це могло б увести його у серйозну про-
блему з його сумлінням. Якщо я знаю про це, було б набагато 
краще не їсти яйце тієї миті. Такий підхід можна застосовувати у 
різних аспектах. 

Твоя віра в Бога і справу Господа Ісуса є особистою вірою. Не 
сказано, що тобі не слід свідчити про неї. Ця віра звільнила тебе 
від усіляких традицій та звичок, які не мають нічого спільного зі 
служінням Богу. Тебе навіть названо блаженним, якщо ти насоло-
джуєшся цією свободою у Христі без обмежень та без підпоряд-
кування усіляким правилам, які можуть встановлювати люди. Не-
важливо, чи це – так звані християнські правила, чи це – правила, 
яких твердо дотримуються люди у світі. Важливо те, що у щоден-
ному практичному житті тобою керує твоя віра, а не твої почуття. 

Віру зосереджено на Бозі та Його слові. Якщо ти сумніваєшся 
в чомусь – не роби цього. Живи своєю вірою. Віра – це не вислов-
лення непевності, як часто використовують це слово. Люди ка-
жуть: «Я не вірю, що це є неправильним», маючи на увазі: «Я не 
вважаю, що це неправильно, але я не впевнений». Але Бог роз-
крив нам свою волю. Все, що ми робимо, не запитавши Його 
волі, є гріхом!  Це – сильне твердження слова Бога, чи не так? 

Тепер прочитай Рим.14,15-23 знову. 
Для роздуму: що означає для тебе царство Бога? 

до Римлян 14,15-23 
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54. Приймати 
одне одного 
за прикладом Христа 

до Римлян 15,1-7 

У цій частині Павло резюмує те, що він сказав у Рим.14. У 
вірші 1 він зараховує себе до «сильних». Він включає себе, ка-
жучи: «Ми». Це – не зарозумілість, а усвідомлення того, ким він 
став у Господі Ісусі. «Сильні» – це християни, які знають, що че-
рез справу Господа Ісуса їх звільнено від усякого закону та уся-
кого рабства. Але ця свобода не має бути причиною смутку для 
іншого брата, який не є сильним. Тобі не слід намагатися змушу-
вати його прийняти твоє правильне переконання. Навпаки, ти му-
сиш ставитися терпляче до його слабкості. Таким чином, тут ти 
знову маєш зважати на іншого щодо того, що є корисним для 
нього. 

Догоджання собі є протилежним до цього мислення. Ти не по-
винен робити того, що просто догоджає тобі самому. Фил.2,4 го-
ворить дещо подібне: «Дбайте кожен не тільки про себе, а також і 
про іншого». Відтак Фил.2,5 наводить приклад, якого дав Господь 
Ісус стосовно цього. 

Гідним подиву є те, що Господа Ісуса наводять нам як взірець 
щоразу, коли Бог вимагає чогось від нас. Наприклад, подивися 
Кол.3,13. Там ти читаєш про прощення одне одного, за чим іде 
приклад Господа Ісуса, який говорить: «Як і Господь простив вам, 
так – і ви!». А в 1Петр.2,21 ти можеш дуже ясно побачити Господа 
Ісуса, як взірець. Там мовиться про слуг або службовців. Напи-
сано, що вони можуть вчитися у Господа Ісуса того, як їм слід по-
водитися. Отже, щоразу, коли від нас чогось вимагають, ми маємо 
поглядати на Господа Ісуса. Якщо Бог просить чогось від нас, ми 
завжди можемо вчитися у Господа Ісуса, як це робити. Тут, у 
Рим.15,3, ти знайдеш те саме: «Адже і Христос не Собі догод-
жав». В усьому своєму житті Христос зосереджував свою думку на 
честі Бога. Це було тим, для чого Він жив. Він жив не для Себе; 
Він був настільки досконалим в усіх своїх взаєминах із Богом, що 
коли Бога зневажали, Він відчував цю зневагу як свою власну. 

до Римлян 15,1-7 
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Приклади, які подав Господь Ісус, дають тобі сили робити те, 
що необхідно. Те ж саме й тут, коли йдеться про догоджання 
ближньому. Старий Завіт сповнено прикладів. Коли ти дослі-
джуєш Біблію, все написане може навчити тебе чогось. Бог напи-
сав його із цією метою. Це – не просто група випадкових збігів. 
1Кор.10 говорить, що все, що трапилося з Ізраїлем, сталося як 
приклад для тебе! Тому ти повинен читати Святе Письмо. Тоді ти 
дізнаєшся про терпіння і знайдеш розраду. Ти потребуєш терпіння 
у цьому житті, оскільки життю у Христі стають на перешкоді про-
тидія та брак розуміння. Рухайся вперед! Це підбадьорення при-
ходить до тебе зі Святого Письма. 

Тобі також потрібна розрада у цьому житті, де стільки всього 
може змушувати тебе опускати руки. У Писанні ти читаєш про те, 
як віруючі знаходили втіху у Бога. Коли ти знайдеш терпіння та 
розраду в Писанні, тоді ти матимеш надію. Надія спрямовує твої 
очі до майбутнього. Настане мить, коли терпіння й розрада 
більше не будуть потрібними. Тоді настане досконалість. Відмін-
ностей між немічними та сильними віруючими більше не буде. 
Оскільки ці відмінності все ще існують, терпіння й розрада ще є 
необхідними. Ти можеш знайти їх у «Бога терпіння і втішення». 
Цей Бог є твоїм Богом! Коли ти зосереджений на Ньому, ти спри-
ятимеш міцній єдності віруючих. Різниці не відсторонятимуть тебе 
від когось іншого. 

Куди тобі слід іти, щоб навчитися терпіти та знайти підбадьо-
рення? – До Господа Ісуса. Ніщо не могло зупинити Його у Його 
ходінні тут, на землі. Він терпів, якою б сильною не була опозиція. 
А хто зустрічав більшу опозицію, аніж Він? Для Нього в цьому світі 
не знайшлося жодного підбадьорення, навіть від учнів. Він знахо-
див підбадьорення в усвідомленні того, що Отець завжди був з 
Ним. Якщо Господь Ісус – наш взірець і в цьому, ми будемо одно-
стайно і єдиними вустами славити Бога. Якщо ми сваримося один 
з одним у речах, в яких ми маємо терпляче ставитися один до од-
ного, Бог не отримує честі, яка належить Йому. Коли ми навчи-
мося терпляче ставитися один до одного, це дасть нам навіть 
більше причин славити Бога. 

Аби дійсно приймати одне одного, ми маємо усвідомлювати, 
як прийняв нас Христос; Він прийняв нас саме такими, якими ми є. 
І Він чудово знав, як ми будемо поводитися. Але навіть попри це 
Він таки прийняв нас. Він видалив наші гріхи, віддавши себе на 
смерть, але ми зберігаємо свої особливості. Для Господа Ісуса це 
не було причиною відкинути нас. Він прийняв нас, незважаючи на 

до Римлян 15,1-7 
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наші особливості, які часто так впадають в око. Згідно з цим при-
кладом, ми маємо приймати один одного. 

Тепер прочитай Рим.15,1-7 знову. 
Для роздуму: який ти, немічний чи сильний? Чому? 

до Римлян 15,1-7 
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55. Євангеліє: 
для іудея та язичника 
до Римлян 15,8-13 

Господь Ісус став слугою! Подумай про це. Він, вічний Син 
Бога, набрав подоби слуги. Він прийшов, аби служити, а не для 
того, щоб Йому служили. Тут ми читаємо, що Він став «служите-
лем для обрізаних». Це означає, що Він прийшов до іудейського 
народу, оскільки обрізання дано цій нації на знак угоди, яку уклав 
із ними Бог. Він жив, як іудей, серед цього народу. Метою Його 
приходу, серед іншого, було підтвердити обіцянки, які дано бать-
кам, подібно до Авраама. Ці обіцянки дав Бог. Вони були такими ж 
непохитними, як істина Бога, оскільки, коли Бог говорить щось, Він 
неодмінно зробить це. Отже, Господь Ісус прийшов для того, аби 
підтвердити обіцянки. 

Та було дещо більше, задля чого Господь Ісус став служите-
лем обрізання. Це сталося «для язичників – з милості, щоб слави-
ли Бога»*. Тут Павло пояснює, що прихід Господа Ісуса мав на 
увазі благословення, як для Ізраїлю, так і для язичників. Іс.49,6 
говорить про це гідним подиву чином. Там Бог сказав Господу 
Ісусу: «Того мало, щоб був Ти Мені за раба, щоб відновити пле-
мена Якова, щоб вернути врятованих Ізраїля, але Я вчиню Тебе 
світлом народів, щоб був Ти спасінням Моїм аж до краю землі!» У 
першій частині цієї цитати ми бачимо, що в серці Бога була та 
думка, щоб Господь Ісус відновив Ізраїль. Але це було не все. Для 
Бога діло Господа Ісуса було таким великим, що Він не хотів об-
межувати його привілеї лише Ізраїлем. Він хотів, щоб усі народи 
взяли участь у милості, яка дійшла б людини через Господа Ісуса. 
Результат прославив би та звеличив Бога. 

Яким вражаючим є те, що Бог говорив про милість для наро-
дів у Старому Завіті! Ця милість не була чимось новим, але її 
було розкрито лише у Новому Завіті. Це не стосується Зібрання 
або Церкви Бога, оскільки у Старому Завіті Зібрання було таєм-
ницею, цебто, чимось, чого Бог не розкрив їм. Але навіть староза-
вітного часу серце Бога виходило до народів за межами Ізраїлю. 

                                                 
* в ориґіналі: «щоб язичники славили Бога за милість» – прим. пер. 

до Римлян 15,8-13 
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У них була інша репутація, оскільки Ізраїль був і залишається ви-
браним народом Бога і має особливе місце в історії спасіння. 

Та Бог не відкинув інші народи. Аби підтвердити цю думку, тут 
процитовано чотири вірші зі Старого Завіту. Ці чотири приклади 
презентують весь Старий Завіт, оскільки їх узято із закону 
(Повт.зак.32,43), Псалмів (Пс.18,50[17,51]; 117[116],1) та пророків 
(Іс.11,10). У Лук.24,44 Господь Ісус змалював ці три частини як 
стислий виклад усього Старого Завіту. 

Першу цитату наприкінці вірша 9 узято з Пс.18,50[17,51]. Її 
можна розглядати як вершину над іншими цитатами. Там ідеться 
про те, що Бог спокутував останок Ізраїлю з руки ворога. Це спо-
кутування є для них приводом для того, щоб сповідати ім'я Бога 
серед язичників. Результатом цього є те, що у другій цитаті, у 
вірші 10, язичників покликано тріумфувати з народом Бога. Їх за-
прошено взяти участь у радості спокутування. 

У третій цитаті, вірші 11, «всі язичники» і «всі народи» покли-
кано поклонятися та хвалити Господа. Тут радість не обмежується 
народом Ізраїлю, але всі народи землі можуть узяти в ній участь. 
Відтак у вірші 12, четвертій цитаті, вказано причину цієї радості. 
Згадано «корінь Ієсеїв», кажучи про Господа Ісуса. Звернися до 
Об’яв.22,16. Він постане, щоб керувати народами. Під Його 
тисячорічним правлінням буде час радості та щастя, якого всі 
народи зараз гарячково намагаються досягти своєю власною 
силою. Настане час, коли народи сподіватимуться на Нього. 

Він може сповнити тебе всякою радістю та миром у вірі. Саме 
віра має значення. Вірити – означає довіряти Богові, який змусить 
усе статися так, як Він сказав, навіть якщо все навколо тебе, зда-
ється, суперечить цьому. Якщо тебе сповнює це, ти ряснітимеш 
надією. Це зробить тебе радісним, і ти зможеш хвалити Його у 
світі, де Бога та Його Христа відкидають дедалі більше. Тобі не 
треба намагатися бути екзальтованим. Це те, що роблять люди 
без Бога. Вони кажуть: «Не похнюплюй голову» і «ніколи не зневі-
ряйся». Подібні напучення не дають справжньої або міцної сили. 
Людина не має цієї сили сама по собі. Твоя сила – Святий Дух. 
Святий Дух прийшов, щоб спрямувати твоє серце до Господа 
Ісуса. Лише тоді твоя надія буде непохитною й багатою. 

Тепер прочитай Рим.15,8-13 знову. 
Для роздуму: як ти можеш одержати «всяку радість і мир у 

вірі»? 

до Римлян 15,8-13 
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56. Служіння Павла 

до Римлян 15,14-21 

Хоча Павло ніколи не зустрічав віруючих у Римі, він був пере-
конаний, що вони були сповненими доброти. Він почув про них 
достатньо, аби бути в змозі сказати це. Він також знав, що вони 
сповнені всякого пізнання. Завдяки своїй доброті та пізнанню вони 
були здатними навчати один одного. Доброта і пізнання – це ті 
речі, які ти не повинен зберігати в собі. Ти можеш служити іншим 
цими речами. Навчати – означає допомагати повернутися тому, 
хто, так чи інакше, йде у хибному напрямку. Якщо ми піклуємося 
одне про одного таким чином, це є доказом доброти. 

Павло майже вибачається за те, що написав це. Але він хотів 
нагадати їм про речі, які, можливо, було забуто. Ти теж завжди 
потребуєш цього. Якщо тобі постійно нагадують про певну річ, ти 
не забудеш її. Це зміцнить тебе, як називає це Петро (2Петр.1,12-
15; 2,1), коли перед самою своєю смертю він нагадував віруючим 
про істину Бога. 

Павло мав особливі взаємини з язичниками, у тому числі і з 
віруючими Рима, оскільки вони належали до язичників. Тут він 
називає себе «служителем Христа Ісуса між язичниками». Саме 
Святий Дух породжує навернення та віру в комусь. Ця віра освя-
чує [відокремлює] людину: її звільнено від світу, і тепер вона на-
лежить Богові. Це зроблено можливим через смерть та воскре-
сіння Ісуса Христа. Він зробив усе необхідне для спасіння лю-
дини. Тому вся слава – лише у Ньому, в речах, які мають зна-
чення для Бога. 

Все життя Павла було спрямовано на здійснення волі Христа. 
Під час свого навернення він відразу ж запитав: «Господи! що 
повелиш мені робити?» (Д.ап.9,6) В усьому, що він сказав, він мав 
на увазі Христа. Це є важливим прикладом для нас. Якщо Хри-
стос не діяв через нього, Павло тримав свій рот на замку. Він під-
порядкував усе меті свого життя. Вона дуже ясно була перед його 
очима: приводити язичників до покірності. Усе, що він казав, усе, 
що він робив, і кожен дар, який він дістав, – було спрямовано на 

до Римлян 15,14-21 
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це. В самому собі він не мав сили робити це. Він знав, що міг ро-
бити це тільки силою Духа Бога. 

Скрізь, куди б він не йшов, він проповідував євангеліє. При 
цьому він також поважав те, що було довірено іншим. Коли він 
дізнавався, що хтось інший проповідував євангеліє у певному ре-
ґіоні, він ішов до іншого реґіону. Для нього проповідь була важли-
вішою за проповідника. Він уважав за краще бути в тих місцях, де 
євангеліє ще не проповідували. Таким чином, ти теж дістав час-
тину цього світу від Господа, в якій можеш свідчити про Нього. Ця 
частина, можливо, колись стане більшою, але будь обережним, 
щоб не шукати частини, яку Господь дав комусь іншому. Це при-
зведе лише до проблем. Ми всі можемо служити Господеві в 
євангелії, але у кожного є своє завдання та своє місце для того, 
щоб робити це. 

Павло зазнав багато труднощів через людей, які розглядали 
його у несприятливому світлі. Вони поширювали про нього речі, 
які не відповідали дійсності. Коли Павло перебував у якомусь 
місці, туди приходили інші, щоб сказати, що він шукав лише влас-
ного зиску. Сам Павло не бажав так чинити. Він мав пильне око 
щодо того, що Господь дав іншим. Коли він бачив, як Господь ви-
користовує інших, це радувало його замість того, щоб спонукати 
до заздрості. Для такої позиції в проповіді євангелія у Павла був 
біблійний вірш з Іс.52,15. Для нього це було ясною вказівкою йти у 
ті місця, де Христа ще не проповідували. 

Це надає тобі важливого застереження, якщо ти хочеш ро-
бити щось для Господа (а хто не хоче цього, якщо він любить Гос-
пода?). Дозволь слову Бога керувати тобою. Щоденно живлячись 
словом Бога, ти дістанеш відповіді на свої питання. У тебе, безпе-
речно, виникатимуть запитання з багатьох речей. Ти не знайдеш 
відповідей легко. Тобі слід читати з молитвою. За тієї ситуації, в 
якій перебував Павло, він не одержав знамення з небес із на-
звами місць, які він мав відвідати. 

У багатьох питаннях нашого життя ми відчуваємо те ж саме. 
Є такі питання, як: «Яку особу Господь призначає мені у под-
ружжя?» «Яку освіту мені слід мати?» «Яку роботу мені обрати?» 
Ти не знайдеш буквальних відповідей на ці питання в Біблії, але 
ти можеш знайти приклади богобоязливих чоловіків та жінок і 
принципи слова Бога, якими слід керуватися. Ти можеш звернути 
увагу на це у своїх рішеннях. Так само твій вибір роботи може за-
лежати від питання: «Чи можу я служити в цьому Господу?» або 
«Чи буде мене замішано у здійснення речей, які є протилежними 

до Римлян 15,14-21 
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до волі Бога?» Вір Богові у Його слові. Того, хто вірить у Нього і 
діймає віри Йому, не буде посоромлено. 

Тепер прочитай Рим.15,14-21 знову. 
Для роздуму: які у тебе є питання? Де ти шукаєш 

відповідей? 

до Римлян 15,14-21 
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57. Як Павло 
ухвалював рішення 

до Римлян 15,22-33 

Знову Павло повідомляє віруючих у Римі, що хотів би відві-
дати їх. На початку цього листа, в Рим.1,11, він теж говорив це. 
Але тепер він сказав, що прийде до них, коли здійснить подорож 
до Іспанії. Він відвідає їх дорогою. Він чекав, що вони дадуть йому 
те, чого він потребуватиме у своїй подорожі. Він розраховував на 
їхню любов. Він не міг би продовжувати шлях, перш ніж не насо-
лодився б їхнім спілкуванням. Так, ти можеш насолоджуватися 
своїми братами й сестрами у Христі. Можливо, ти мав досвід лю-
дей навколо себе, які піклувалися про тебе й цікавилися тобою. 

Коли ти не знав Господа Ісуса, було багато людей, які пово-
дилися так, ніби вони піклувалися. Але часто це було лише уда-
ванням. Вони виявляли до тебе цікавість лише доти, поки могли 
діставати від тебе зиск. Тепер, коли ти пізнав Господа Ісуса, тебе 
прийнято у нову громаду людей. Ці люди теж знають Господа 
Ісуса і навчилися любити одне одного. І кожен, хто приєднується 
до цієї громади, візьме участь у цій любові. Звісно, іноді ти будеш 
розчарований своїми побратимами-віруючими. Самі по собі вони 
– слабкі, неспроможні людські істоти. Та якщо Павло, великий 
апостол, який знав досить добре, що в Римі не все було бездо-
ганним, міг насолоджуватися віруючими в Римі, то ми можемо на-
солоджуватися одне одним, чи не так? 

Але перш, ніж Павло міг прийти до Рима, він мусив ще дещо 
зробити. У нього були із собою гроші з пожертв від віруючих у Ма-
кедонії та Ахаії. Гроші призначалися для бідних віруючих в Єруса-
лимі. Цей збір не був наслідком руху добродійності, який приве-
дено в дію, коли вони почули про вбогість у Єрусалимі. Це був 
добровільний збір, тому що двічі мовиться, що вони «радо вирі-
шили». 

Втім існував також певний обов’язок, оскільки язичники брали 
участь у духовних речах, які було призначено, насамперед, для 
земного народу Бога. Оскільки Ізраїль відкинув Господа Ісуса, 
євангеліє вийшло до язичників [неіудеїв]; отже, їх теж могло бути 
духовно благословлено. Тому язичники мусили натомість щось 
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зробити, коли була потреба серед єврейських святих в Єрусалимі. 
Це був борг, який вони могли таким чином сплатити. 

Це стосується й нас. Коли ти дістаєш духовне благословення 
через брата чи сестру, ти можеш розділити з ним або з нею мате-
ріальні дари (Гал.6,6). Ти можеш дати щось на пожертву в зі-
бранні, а можеш дати й особисто. Павло приймав це служіння 
дуже серйозно. Він головним чином дбав про духовний добробут 
віруючих, та, незважаючи на це, це завдання щодо фізичного 
добробуту віруючих було важливим для нього. 

Коли це завдання буде виконано, він прийде до них шляхом 
до Іспанії. Принаймні, так він гадав. Пізніше він пішов до Риму, 
але не тим шляхом, яким планував. Він прийшов як в'язень. Отже, 
ти можеш бачити, що навіть із цією людиною Бога справи йшли 
інакше, аніж він гадав. Це не було для нього розчаруванням. Він 
знав, що Бог керував його життям. 

У твоєму житті речі теж можуть набирати курсу, відмінного від 
того, на який ти чекав. Бог знає кращий шлях і для тебе. Якщо ти 
думатимеш про це, тебе буде збережено від розчарувань. Павло 
знав також дещо інше, що якби він мав прийти, він прийшов би з 
повним благословенням Христа. Ну, це повне благословення 
прийшло. Воно прийшло із в'язниці у Римі, де він написав листів 
про високі благословення зібрання. Ми маємо ці листи в нашій 
Біблії. Ти можеш прочитати про «повне... благословення» у цих 
листах до віруючих в Ефесі, Колосах та Филипах. Ці листи нада-
ють тобі огляду повного благословення Христа. 

Можливо, Павло передчував дещо з того, що було перед ним. 
Він настійно волав до віруючих Рима. Цей заклик надихнули 
«Господь… Ісус Христос і любов Духа». Це є прекрасним спосо-
бом звертатися до когось. Він міг сказати це, тому що знав, що і 
Господь Ісус, і Святий Дух стоять за цим закликом. Господа Ісуса 
згадано тут Його повним ім'ям. Ти бачиш також, що Святий Дух – 
це Особа, яка любить. Таким чином, цей заклик Павла боротися з 
ним у молитві походить, фактично, від Господа Ісуса, тоді як лю-
бов Духа є силою, яка відповідає на неї. 

Павло говорить про боротьбу в молитві. Чи знаєш ти щось із 
цього? Справжня молитва подібна до битви. Цю битву провадять 
не руками й ногами. Це – духовна боротьба. Ми повинні боротися 
за те, щоб служінню служителів не перешкоджали супротивники, а 
діло Господа просувалося як благословення для віруючих. Так ми 
можемо сприяти служителям, які уволяють Бога з радістю. Вірую-
чих буде оновлено через це. Служителі Господа – це не машини 
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без почуттів. Вони потребують молитви, щоб бути здатними здій-
снювати своє служіння з радістю та оновлятися через інших ві-
руючих. Бог миру готовий дати тобі внутрішній мир та допомогти 
тобі у боротьбі, яку тобі доведеться провадити у стількох царинах. 

Тепер прочитай Рим.15,22-33 знову. 
Для роздуму: чи є хтось, кому б ти хотів дати чи надіс-

лати щось? Зроби це і подумай про Матв.6,1-4. 

до Римлян 15,22-33 
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58. Вітання та 
набагато більше 

до Римлян 16,1-16 

Вітання! Поглянь на всі ці імена. Чи не слід нам проминути цю 
частину? Для Павла ці імена важили багато. Це були люди, які 
належали Господу Ісусу. Тут ти маєш практичний приклад єдності 
віруючих. Ти вітаєш людей, до яких ти відчуваєш дещо особливе і 
з якими тебе пов'язано певним чином. Це люди, яких ти не бачиш 
щодня. Мабуть, ти ніколи їх не бачив, а лише чув про них. Але те, 
що ти чув, надає тобі відчуття єдності, належності один до одного. 
Отже, це може бути дуже підбадьорливим – отримати чийогось 
вітання. Це змушує тебе усвідомлювати, що хтось думає про 
тебе. Це підбадьорює тебе. 

Отже, вітання є важливими. Вони підкреслюють те, що ти 
розділяєш. Коли хтось говорить тобі передати привіт тому чи ін-
шому братові або сестрі, це є важливим завданням. Тому Павло 
говорить тут віруючим у Римі, що їм слід привітати низку братів та 
сестер. 

У цих вітаннях вражає те, що до багатьох імен дещо додано. 
Для Павла це була не просто сила імен. Ці особи щось важили 
для нього. Кожен важив дещо особливе. Із кожним у нього були 
особливі взаємини. Таким чином, твої стосунки з кожним братом і 
сестрою будуть різними. Якщо ти починаєш помічати цю різницю, 
це приведе до великого збагачення у взаєминах із твоїми братами 
й сестрами. 

Є також імена, які Павло згадує, не додаючи нічого. Ти можеш 
запитати: невже не було нічого особливого, про що можна було б 
згадати? Невже не було нічого, що робило б їх такими, що заслу-
говують на увагу? Чи були це докучливі брати й сестри? Я не 
знаю. Можливо, це були просто непомітні брати й сестри. У будь-
якому разі, їх включено у цей список. 

Ти бачиш таку саму різницю з учнями Господа. Про декого ми 
знаємо трохи, тому що про них сказано небагато. Про інших ми 
знаємо набагато більше, бо про них повідомлено багато. Але є 
учні, про яких ми знаємо лише їхні імена. Те, що вони робили, 
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приховано від нас. Але Бог знає це, і Він не забуває оцінити їхнє 
значення. У Бога є свій власний шлях для кожного віруючого. 

Приємно, коли про тебе можна сказати щось більше, аніж 
тільки твоє ім'я, але це не повинно робити тебе важливішим. Має 
бути зрозуміло, що тобою керує любов до Господа Ісуса. Ти ба-
чиш це часто в іменах, які згадує Павло. Часто у цьому списку 
дещо додано до імені про Господа Ісуса. Він був стимулом їхньої 
праці. 

Я скажу дещо лише про деякі імена. Про інші подумай сам. 
Першою згадано Фіву, «сестру нашу». У Павла було пильне око 
на служіння сестер. З усіх імен, які він згадує, першим є ім'я се-
стри. І в цих віршах згадано ще сестер. Фіва, напевно, була особ-
ливою жінкою. Вона служила віруючим практично. Можливо, вона 
гостинно приймала їх, а може, робила візити. Мабуть, вона пи-
сала підбадьорюючі листи. Хоч би там що, своїм служінням вона 
допомогла багатьом. Це означає, що речі, які вона робила, під-
тримували й допомагали багатьом зміцнюватися. Павло відчув це 
як благословення. Тому він міг рекомендувати її віруючим у Римі. 
Коли Фіва прийде до них, вони мали гідно прийняти її, допомогти 
та підтримати її. Це – дійсно рекомендаційний лист для Фіви. 

Крім того, було подружжя, на яке Павло звертає особливу 
увагу віруючих у Римі. Їх звали Пріскілла та Акіла. Дружину зга-
дано тут першою. В інших місцях Біблії їх згадано у зворотному 
порядку. Якщо йдеться про несення відповідальності чи пояс-
нення слова Бога, першим згадано Акілу. Та якщо розглядається 
практичне служіння всередині родини, за яке головним чином від-
повідальною є дружина, Пріскіллу згадано першою, як тут. Павло 
залишався у них (Д.ап.18,1-3). Решта Д.ап.18 показує, що було 
небезпечно мати у своєму будинку когось, подібного до Павла. 

Це подружжя навіть ризикувало своїм життям заради нього. 
За це Павло був їм вельми вдячний. Але зібрання язичників теж 
могли бути вдячними їм. Оскільки завдяки їхній мужності зібрання 
язичників могли продовжувати діставати користь від служіння 
Павла. Так само, коли ти робиш щось для служителя Господа, це 
є також служінням для інших, кому служить цей служитель. 

Я хочу закінчити, зазначивши останню частину вірша 16. 
Павло не тільки просить віруючих вітати своїх знайомих, а й поси-
лає їм вітання від усіх, кого було пов'язано із ними: «Вітають вас 
усі церкви Христові». Зібрання в Римі було пов'язано з усіма зі-
браннями Христа, які існували у будь-яких місцях на землі. Як до-
бре, коли це також практикують. Ти знаєш, що зібрання Бога зо-
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внішньо є дуже розділеним. Чи можливо все ще відчувати єдність 
зібрання? Так, це все ще можливо. Як її можна відчувати? Про це 
говорить наступний лист (1 до Корінфян). 

Тепер прочитай Рим.16,1-16 знову. 
Для роздуму: надішли вітання комусь, хто не отримував 

від тебе звістки протягом тривалого часу. 

до Римлян 16,1-16 
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59. Будь мудрим 
на добро 

до Римлян 16,17-24 

У Рим.14 ти бачив, що брати та сестри у зібранні Рима не ду-
мали однаково про все. Це стосувалося спостереження певних 
днів та куштування чи не куштування певної їжі. В Римі були 
брати й сестри, які були ще не повністю вільними від впливів іу-
даїзму. Вони мали навчитися жити із цими відмінностями та терп-
ляче ставитися одне до одного щодо них. Та зараз Павло гово-
рить їм дещо про людей, з якими вони не повинні миритися. То-
лерантність – це гарна риса, коли йдеться про немічність, але 
толерантність є певно неправильною позицією, коли йдеться про 
спотворені (пов'язані з оманою), гріховні, такі, що суперечать Пи-
санню, речі. Ти не можеш бути толерантним до цих речей. 

Якщо серед віруючих є люди, які роблять розділення та спо-
куси всупереч ученню, яке було викладено тобі, ти мусиш відвер-
татися від них. Диявол завжди намагається спричинити розді-
лення та чвари серед віруючих. Він часто дотримується того ж 
підходу, що і з Євою під час занепаду в Едемському саду, – на 
початку Біблії. Він приходить із хитрим питанням: «Чи Бог дійсно* 
наказав?» (Бут.3,1). Так він посіяв сумнів у серці Єви в ясних 
словах Бога. 

Так само сатана намагається посіяти сумнів серед віруючих 
стосовно вчення. Учення – це не нудна теорія, а живе повчання 
слова Бога. Втім завжди є люди, які хочуть змусити тебе повірити, 
що насправді мається на увазі не те, що мовиться в Біблії і як ти 
навчився цьому. Ти мусиш «уникати» (Рим.16,17 – JND: «відверта-
тися, викликати огиду, не впускати») цих людей. Ти чуєш, як ці 
люди говорять більше про себе, аніж про Господа Ісуса. Вони 
точно знають, як сказати чи написати речі, щоб увести в оману 
простодушних віруючих. Ці люди служать не нашому Господу Ісу-
сові, а своєму животу. Йдеться тільки про них самих. 

                                                 
* в укр. перекладі відсутнє – прим. пер. 
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Я сподіваюся, про твою слухняність можна сказати, що вона є 
«всім відомою», і що інші брати й сестри помітили її. Тоді ти не 
станеш здобиччю тих, хто сіє розділення. Аби захиститися від цих 
людей, тобі треба бути мудрим на добро, але простим на зло. 
Тому займи себе добром, а не злом. Займи себе словом Бога і 
Господом Ісусом. Тобі не треба досліджувати злу практику цього 
світу, аби дізнатися, яким є зло. Радше тримайся від цього далі. 
Ти не повинен спробувати зло. Якщо ти робиш це, воно переможе 
тебе. 

Безліч молоді з цікавості грала в окультні ігри і, крок за кро-
ком, вплуталася в окультизм. Дехто починав гру в азартні ігри 
лише один раз і опинявся у цілковитій залежності. Інші починали з 
однієї цигарки з марихуаною або без неї, аби мати вигляд «кру-
того», і закінчили у наркотичній залежності. Не пробуй гріх! Прий-
ми застереження. Світ, у якому ти живеш, перебуває зараз у руках 
сатани. Можливо, ти знаєш із гіркого досвіду, яким зіпсованим є 
світ. Якщо ти навернувся лише нещодавно, ти ненавидітимеш 
зло. Тому ти зберігатимеш себе чистим від нього. Втім скоро 
прийдуть спокуси, які схилятимуть тебе приєднатися до нього 
знов. Тому дбай про те, щоб бути мудрим на добро. Продовжуй 
іти з Богом! 

Сатана має панування зараз у цьому світі; але дуже скоро 
його буде розтрощено під нашими ногами. Чи знаєш ти, через 
кого? – Бога миру! Сатана хоче внести розбіжність. Бог миру по-
кладе край цьому. Коли ти зберігаєш це перед своїми очима, ти 
збережеш мир у своєму серці. Так Бог миру залишиться твоєю 
метою, а сатана не матиме нагоди зайняти тебе злом. Аби зро-
бити це істинним у твоєму житті, тобі зичать «благодаті Господа... 
Ісуса Христа». 

Ще трохи вітань йде від окремих віруючих до зібрання в Римі. 
Серед них і Тертій. Він занотовував те, що диктував йому Павло. 
Саме так звичайно писав Павло. Як своєрідний підпис, він часом 
додавав наприкінці особисте вітання, як у 1Кор.16,21. У винятко-
вому випадку він писав листа сам. Ситуація у зібраннях Галатії 
була такою серйозною, що Павло узяв перо в руку, щоб написати 
самому їм про це (Гал.6,11). У будь-якому разі – використовував 
Павло писаря чи ні – це не применшує авторитету того, що напи-
сано. Він, як апостол, був автором та відправником. 

Бог хоче, щоб ти знав усе написане в цьому листі до Римлян. 
Твоє виправдання перед Богом мало головне значення. Але цим 
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було сказано не все, що Бог мав сказати тобі. В останніх віршах 
цього листа ти прочитаєш іще деякі речі, які є в серці Бога, аби 
оголосити тобі. 

Тепер прочитай Рим.16,17-24 знову. 
Для роздуму: як ти можеш бути мудрим на добро? 

до Римлян 16,17-24 



 

 141

60. Славослів'я 
до Римлян 16,25-27 

Тут Павло починає звеличувати Бога. Бог перебуває перед 
ним. Бог заповнює весь його кругозір. Бог є для нього таким вели-
ким, що у цих останніх віршах він говорить про Бога речі, які вихо-
дять за межі теми листа. Говорячи так про Бога і Його євангеліє, 
серце апостола є надто повним, аби утриматися (так би мовити) 
від того, щоб сказати щось про «об’явлення таємниці». 

Слово «таємниця» (яке можна часто зустріти у Новому За-
віті) означає те, що було приховано або невідомо у Старому За-
віті, але зроблено відомим у Новому Завіті. Павло не зупиняється 
на цьому, але, згадуючи це, він повідомляє тебе, що є більше, 
аніж те, що ти знайшов у цьому листі. Це не означає, що цей лист 
є неважливим. Не вивчивши цього листа, ти можеш не зрозуміти 
чогось із таємниць. Учення Павла в його інших листах, особливо в 
листах до Колос та Ефеса, тісно пов'язано із його листом до 
Римлян. 

Я хотів би дати тобі одну добру пораду. Читай листа до Рим-
лян реґулярно. Тоді ти перебуватимеш у безпосередньому зв'язку 
із підвалинами життя твоєї віри. Виходячи з цього, ти можеш бу-
дувати подальші вивчення Біблії. Бог – сильний затвердити тебе в 
тому, чого ти навчився у цьому листі. Хіба Господь Ісус не є для 
тебе всім? Коли Слово було проповідано, ти пізнав Його. Він сто-
їть у центрі планів та думок Бога. Приймаючи Його, як Спасителя і 
Господа, ти пов'язуєшся з Ним. 

Господь Ісус – не на землі, а в небесах. Це означає, що тебе 
пов'язано з Господом у небесах, а оскільки небо є місцеперебу-
ванням Бога та Господа Ісуса, ти є частиною і його. Можливо, ти 
запитаєш: «Хіба це так особливо?» Авжеж. Людину створено для 
того, щоб жити на землі. Старий Завіт показує це. Високим благо-
словенням, яке знали віруючі Старого Завіту, було життя на землі 
під керуванням Месії. Господь Ісус за свого майбутнього тисячо-
річного царювання буде центром землі. Від Нього на всю землю 
струмуватиме усіляке благословення, і вся земля шануватиме 
Його. Старозавітні віруючі тужили за цим часом і з нетерпінням 
чекали на нього. Це буде чудовий час! 
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Але в Новому Завіті ми маємо благословення, які набагато 
перевищують це. За часів Старого Завіту про це не могло бути 
сказано, тому що це було приховано. Але тепер це розкрито! Бог 
дав наказ оголосити, що люди будуть із Господом Ісусом у небе-
сах. Це люди, які вірять у Господа Ісуса по тому, як Він повер-
нувся у небеса. Тоді Господь Ісус послав на землю Святий Дух, 
щоб зібрати разом цих людей. В інших листах цих людей, яких 
зібрано вкупі, названо Зібранням або Церквою. У тих інших листах 
ти знайдеш, що належати до Зібрання – величезний привілей. 

У планах та серці Бога Зібрання існувало до того, як існував 
світ. Аби створити Зібрання, вийшов наказ Бога проповідувати 
Ісуса Христа серед народів. Кожен, хто у вірі підкоряється Йому, 
становить частину Зібрання. Впродовж усієї вічності Зібрання пе-
ребуватиме у небесах, в оселі Отця. Протягом усієї вічності Зі-
брання віддаватиме славу та честь Тому, хто у своїй великій бла-
годаті й любові до людини дав таке, – що переважає все, – поло-
ження людям, попри те, що вони – грішники. 

Єдино мудрий Бог був єдиним, хто міг розробити цей план. 
Його Син Ісус Христос був єдиним, хто міг здійснити його. Хто б 
вигадав ідею підняти крихітних людських істот, убивць Сина Бога, 
до висоти дома Отця? Хто іще, опріч Бога, міг би зробити це у та-
кий спосіб, який приведе нас до вічного захвату та глибокої по-
шани? Він послав свого Сина у світ, знаючи, що люди збиралися 
зробити з Ним! І в тому самому місці, де люди вбили Господа 
Ісуса, ті самі люди могли одержати всі благословення, дати які 
було у Бога на серці. Через Ісуса Христа та Його справу на хресті 
Богу вічно віддаватимуть славу, гідним якої є лише Він. 

Тепер прочитай Рим.16,25-27 знову. 
Для роздуму: віддай Богові честь за все, що Він показав 

тобі стосовно себе і свого Сина. 

Гєр де Конінг [Ger de Koning] 
2004 р. 
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