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Передмова

Усi 365 розповiдей цiєї книги (по однiй розповiдi на кожний день) – це переказ Бiблiї, яка мiстить у собi шiстдесят
шiсть книг i створювалася рiзними людьми протягом столiть. Бiблiя складається з двох основних роздiлiв – Старого
Заповiту, написаного давньоєврейською мовою, та Нового
Заповiту, написаного давньогрецькою мовою, яку розумiли
всi жителi Римської iмперiї за часiв життя Iсуса на землi.
Усе написане в Бiблiї неможливо вмiстити в цю книгу,
тому я вибрала найбiльш цiкавi та захоплюючi iсторiї. Я
зробила це ще й з iншої причини. Навiть якщо й здається,
що Бiблiя схожа на якусь дивну й складну сумiш рiзних книг,
її окремi частини пiдходять одна до одної, немов кубики,
з яких можна скласти цiлу картину. Моїм прагненням було
вiдтворити картину Бiблiї.
Бiблiя розповiдає нам про те, Який є Бог, а також якi ми.
Завдяки тому що Бог нiколи не змiнюється i природа людина також залишається незмiнною, Бiблiя завжди актуальна.
В нiй є вiдповiдi на питання, якi цiкавлять людей у всi часи:
„Який є Бог?“; „Чому в цьому свiтi є страждання, зло та
смерть?“; „У чому сенс життя?“
У Старому Заповiтi Бог говорив до нас через людей, але
в Новому Заповiтi Вiн Сам прийшов у цей свiт в Своєму
Синовi Iсусi. Iсус показав нам, Який є Бог. Але найкраще
з усього те, що Вiн Своєю смертю за нас виправив все, що
накоїли ми своїм грiхом. Вiн виграв битву зi смертю та
злом i дав нам нове, вiчне життя. Бiблiя завершується
видiнням майбутнього, коли Iсус буде Царем навiки i принесе справедливiсть та мир у новий i щасливий свiт.
Ми разом з художником Джоном Хейсомом iз
превеликим задоволенням працювали над цiєю книгою.
Сподiваємось, вам настiльки сподобаються цi розповiдi, що
вам захочеться прочитати Бiблiю, але вже повнiстю, а не
в скороченнi.
Мерi Бетчелор
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СТАРИЙ ЗАПОВIТ
Слово „заповiт“ означає „угода“,
або „домовленiсть“.
У Старому Заповiтi викладено iсторiю
угоди мiж Богом та Авраамом i його
родом, з якого й пiшов особливий
народ Божий.
Першi чоловiк i жiнка вiдiйшли вiд
Бога й спотворили той чудовий свiт,
який Бог створив.
Бог вiдкрив Себе Своєму обраному
народовi. Вiн пообiцяв пiклуватися про
нього, а народ погодився дотримувати
Закону Божого. Народ Божий часто
порушував свої обiцянки, але Бог
завжди був вiрний укладенiй угодi.

IСТОРIЯ ТВОРЕННЯ
1

Бог створює свiт
Буття 1

Дуже давно, ще до початку вiкiв,
усюди панували темрява та безладдя.
I тодi Бог почав створювати порядок
та красу.
Найперше Вiн наказав, аби свiтло
вiдокремилося вiд темряви. I сталося
свiтло.
Далi Вiн наказав безмежному
океану увiйти у береги, аби з’явився
суходiл. Однак новоз’явлена земля
була пуста й порожня, тiльки шурхiт
хвиль та подихи вiтру порушували
тишу. I Бог звелiв, щоб земля вродила дерева й рiзнi рослини. Якими
дивовижно гарними здавалися першi
зеленi листочки та барвистi квiти!
Потiм Бог наказав сонцю засяяти
в неозорiй висотi неба й свiтити

вдень, а мiсяцю – посилати лагiдне
свiтло вночi. А ще Вiн створив
мерехтливi зiрки серед оксамитової
темряви нiчного неба.
Однак небо й океан залишалися
нiмотними. I тому Бог створив iстот,
щоб плавали й гралися у водi, – вiд
маленьких рибок до велетенських
китiв. Вiн створив пташок, щоб вони
солодко спiвали, пурхаючи мiж
дерев. Це був прекрасний свiт, i Бог
бачив, що свiт цей гарний.
Однак земля все ще залишалася
пустельною. I Бог створив тварин:
маленьких пухнастих звiряток i величезних та сильних звiрiв. У лiсах та
дiбровах, у степах та саванах завирувало життя завдяки створеним Богом
живим iстотам.
Бог звелiв усiм рибам та птахам,
усiм тваринам, щоб вони плодилися
та множилися, i заселяли свiт, щоб
став вiн досконалим та злагодженим.
I поглянув Бог на все, що Вiн створив, i сказав: „Дуже добре“.

2

Бог створює
людину Буття 1; 2

Бог iз задоволенням дивився на неосяжний всесвiт i чудовий свiт, Ним
створенi, але Вiн знав, що належить
здiйснити завершальний та найпрекраснiший етап творення.
„Тепер Я створю людей, – сказав
Бог. – Вони матимуть розум, аби
думати, пiзнавати й любити Мене,
i Я вiддам їм цей свiт, щоб вони
пiклувалися про нього й пiдтримували в ньому лад“.
Спочатку Бог створив чоловiка
й дав йому iм’я Адам. Адам дбав про
тварин i бавився з ними, однак,
незважаючи на це, почувався самотнiм. I тому Бог створив жiнку, Єву,
щоб була вона дружиною Адамовi
й щоб вони могли разом мрiяти
й спiлкуватися, смiятися й кохати
одне одного.
Бог поблагословив їх обох i сказав
їм, щоб вони насолоджувалися цим
створеним свiтом i всiм, що в ньому
є. У них будуть дiти, аби допомагати
їм у тому завданнi, яке Бог доручив
людинi. I хоча вони поставленi

хазяями над свiтом, вони завжди
повиннi слухатися Бога. Адже Бог
любить їх i знає, що є найлiпшим
для них. I будуть вони щасливi доти,
доки чинитимуть так, як Бог наказав їм.
Бог оселив Адама та Єву в чудовому саду, де дерева хилилися пiд
вагою смачних i дозрiлих плодiв.
„Зривайте плоди й безбоязно споживайте їх, – сказав їм Бог, – тiльки
з одного дерева, що посеред саду,
не їжте. Це дерево пiзнання добра
й зла. Якщо ви покуштуєте плоду з
того дерева, ви помрете“.
Бог привiв до Адама всiх тварин,
аби той дав їм назви. Адам i Єва
зверталися до звiрiв i грали з ними,
а звiрi розумiли їх i робили те, що
Адам iз Євою наказували їм.
Адам i Єва доглядали за садом для
Бога. Вони дбали про кожну рослину,
про кожне деревце.
Щовечора, коли сад огортала
прохолода, Бог приходив, щоб
поспiлкуватися з ними. I вони разом
прогулювалися садом, розмовляючи
про подiї дня, аж поки не спадала
нiчна темрява i ще один чудовий день
не закiнчувався.

ВИНИКНЕННЯ ГРIХА
3

Знадливий плiд
Буття 3

Нiщо не могло затьмарити щастя
Адама та Єви в Еденському садi. Чи
це тiльки так здавалося? Була одна
особа, яка намислила собi зiпсувати
те, що Бог створив. Це – сатана,
ворог Бога. Сатана ненавидiв усе
гарне та чисте.
Одного дня змiй, а вiн був найхитрiшою iстотою з усiх, що мешкали в
саду, пiдкрався до Єви.
„Чи дiйсно Бог сказав, щоб ви не
їли жодного плоду з цих чудових
дерев?“
„Нi, ажнiяк,– вiдповiла Єва. – Ми
можемо їсти всi плоди, якi тiльки
захочемо, окрiм плодiв iз того дерева, що посерединi саду. Бог сказав,
щоб ми не їли тих плодiв, бо якщо
ми це зробимо – ми помремо“.
„Це неправда, – лагiдно зауважив
змiй. – Бог знає, що коли ви покуштуєте плодiв iз того дерева, ви станете
мудрими та розумними, як Вiн. Ось
чому Вiн заборонив вам робити це“.

Єва з цiкавiстю подивилася на
соковитi плоди, що звисали гронами
iз забороненого дерева. Якими
привабливими вони видавалися!
Їй захотiлося покуштувати хоча
б одного з цих плодiв. Вона уявила
собi, яким гарним цей плiд буде на
смак. Потiм вона подумала, що було
б дуже добре стати такою мудрою,
як пообiцяв змiй.
I от, зважившись, вона швиденько
схопила один iз знадливих плодiв,
вiдкусила трохи й простягнула плiд
Адамовi, аби й вiн покуштував його.
Та замiсть мудростi й розумiння
вони обоє вiдчули нiяковiсть i сором.
Вони не послухалися мудрого та люблячого Бога, Який був їхнiм Творцем
i Другом.
Коли настав вечiр, вони не поспiшили назустрiч Боговi. Вони соромилися, бо не послухались Його. Вони
нарвали великого листя й спробували прикрити ним свої тiла, а вiдтак
тихенько сховалися в кущах. Ранiше
вони щовечора з нетерпiнням чекали
поклик улюбленого Бога. Тепер же
вони боялися почути добре знайомий
Божий голос. Та вони почули його.
„Де ви, Адаме?“ – кликав Бог.
З потупленими очима вони понуро
вийшли назустрiч Боговi, Якого вже
не хотiли бачити.
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4

Втрачений рай
Буття 3

Адам i Єва повiльно вийшли, щоб
зустрiтися з Богом. Бог довго й сумно
дивився на засоромлене подружжя.
„Чого ви сховалися?“ – запитав
Вiн їх.
„Я боявся побачитися з Тобою,
бо я нагий“, – промимрив Адам.
„Хто сказав тобi про це? – запитав
Бог. – Чи не їли ви плодiв iз того
дерева, що дає пiзнання про те, що
є добром, а що – злорм?“
„Це не моя провина, – сказав
Адам. – Єва вмовила мене“.
„Це не моя провина, – i собi
сказала Єва. – Змiй намовив мене
покуштувати плодiв“.
Бог, звертаючись до них обох,
промовив, що тепер, через те що
вони не послухалися Його, вони
понiвечили чудовий Божий свiт.
I вiдтак будяки та терен проростуть
серед ягiд та квiтiв. Праця стане
тяжкою та виснажливою. „Ви не
можете бiльше залишатися в цьому
саду, – сказав Бог. – Сьогоднi ви
вирiшили чинити як вам заманеться,
а це означає, що ви вирiшили пiти
вiд Мене. Тепер вам доведеться
вiдiйти у свiт. А коли ви постарiєте,
ви вмрете“.
Адам i Єва залишили сад в Еденi.
Посланий Богом ангел iз вогненним мечем став на воротах раю –
чудового саду, що його людство
втратило i, здавалося, назавжди.

14

КАЇН ТА АВЕЛЬ
5

Двоє братiв
Буття 4

Пiсля вигнання з Еденського саду в
Адама та Єви народилися двоє синiв.
Хлопчики зростали. Каїн, старший
з братiв, став землеробом i вирощував хлiб. Молодший, Авель, почав
пасти худобу.
Одного разу брати вирiшили принести дарунки Боговi. Каїн принiс
снiп добiрного стиглого колосся,
зiбраного з його ланiв. Дарунком
Авеля було новонароджене ягня,
вибране з його стада. Бог поглянув
на гарнi дарунки, пiднесенi братами,
а потiм подивився на самих братiв.
Вiн бачив, якими вони були. Вiн знав,
що Авель любить Його й покладається на Нього. Через те Бог прийняв
Авеля та його дарунок.
А от дарунок Каїна Бог вiдхилив.
Бог не мiг прийняти самого Каїна –
холодного, гордовитого та свавiльного. Каїн був розлючений. Вiн грiзно
зиркнув очима й рвучко повернувся,
щоб пiти вiд очей Божих. Та перш
нiж вiн пiшов, Бог озвався до нього.
„Чого ти сердишся, Каїне? – запитав Вiн. – Якщо ти зробив добру справу, то маєш радiти з того, адже Я
бачив твiй дарунок. Запам’ятай, зло –
мов хижий звiр. Воно чаїться й чекає,
щоб кинутися на тебе й пiдкорити
собi. Ти ж мусиш боротися з ним“.
Проте Каїн не хотiв анi прислухатися до Бога, анi зважати на Його
застереження.
Похмурий i розлючений, вiн повернувся на свої лани. Каїн ненавидiв Авеля, бо той був добрий i через
те Бог був ласкавий до нього.
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6

Перше вбивство
Буття 4

Бог був ласкавий до Авеля, проте не
зглянувся на дарунок Каїна. Каїн був
охоплений несамовитою ненавистю
до свого брата, i щасливе братове
обличчя викликало в нього лють. I
вiн поставив собi за мету в будь-який
спосiб позбутися Авеля.
„Давай-но пiдемо в поле та прогуляємося“, – запропонував вiн одного
разу Авелю.
„Добре“, – охоче погодився Авель.
Вiн сподiвався, що брат, нарештi,
згодився поновити їхню колишню
дружбу. Та чим далi вони йшли вдвох
чарiвною лукою, тим сильнiше гнiв
розпалював Каїна й спрямовував
його лють проти брата, який нiчого
поганого йому не зробив.
Раптом хвиля палючої ненавистi
пiдштовхнула Каїна, вiн кинувся на
Авеля, який нiчого не пiдозрював,
i вбив його одним несамовитим
ударом. Усе сталося в одну мить. Не
озираючись, Каїн щодуху кинувся
геть.
I от якось Бог звернувся до Каїна.
„Де твiй брат?“ – запитав Вiн.
Серце в Каїна стислося, однак вiн
вiдповiв з удаваною байдужiстю:
„Звiдки я можу знати? Чи, може,
менi весь час приглядати за ним?“
„Каїне, чому ти вчинив таку страшну рiч?“ – запитав Бог iз сумом.

Тодi Каїн зрозумiв, що Бог бачив
усе що сталося, i знає про зло та
ненависть, якi були в його серцi.
„Кров брата твого волає вiд землi
й вимагає справедливостi, – сказав
Бог Каїновi. – I нехай це буде тобi
в покарання. Земля бiльше не
вродить тобi щедрого врожаю, i ти,
безпритульний, будеш поневiрятися
решту твого життя“.
„Покарання моє надто суворе, аби
знести його! – скричав Каїн. – Кожен,
хто довiдається про вчинене мною,
вб’є мене“.

„Я подбаю про тебе, – сказав Бог, –
щоб ти не був убитий“.
I подався Каїн геть вiд своїх ланiв
i вiд своєї оселi. Та найгiрше, що
пiшов вiн геть i вiд Бога. Вiн був
занадто пихатий, аби прислухатися
до дбайливих застережень Божих.
I замiсть того щоб любити свого
брата й бути щасливим разом iз ним,
вiн визнав за краще вбити його.

IСТОРIЯ НОЯ
7

Ной розпочинає
побудову ковчега
Буття 6

Убивство Каїном його брата Авеля
було лише початком беззаконня
у свiтi. Як тiльки люди навчилися
винаходити рiзнi гарнi та кориснi
речi, вони водночас навчилися
в рiзнi способи чинити непокору
Боговi та кривдити одне одного.
Бог знав, що нiчого не можна
вдiяти, аби вiдновити в людях любов
до Бога й до добра. Вони навiть чути
Його не хотiли! I тому все спотворене
й зiпсоване пiдлягало знищенню,
щоб поступитися мiсцем новому
починанню.
Однак Бог угледiв одну людину,
яка любила Його, була Йому слухняною й робила тiльки те, що було
справедливим i корисним не лише
власнiй родинi, а й усiм навколо. Iм’я
цiєї людини Ной.
Одного разу Бог розповiв Ноєвi
про Свiй намiр:
„Я мушу покласти край усiм беззаконням, – сказав Бог. – Люди спотворили Мiй свiт своїми ганебними
вчинками та злочинами. Я хочу наслати потоп, який усе знищить. Але
ти й твоя родина будете врятованi.
Ти повинен розпочати побудову
великого човна“.
Бог дав пояснення Ноєвi щодо
форми та розмiрiв цього величезного
човна – ковчега, – аби вiн мiг витримати силу потопу, що його нашле Бог.
Ковчег мав бути побудований з мiцного дерева, законопачений та осмолений, щоб протистояти воднiй стихiї.
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Ковчег мав бути великим, щоб
умiстити Ноя з дружиною, трьох
його синiв та їхнiх дружин. А ще
Ноєвi треба було змайструвати в
ковчезi стiйла та загони для тварин
i розмiстити там по парi, самця та
самицю, з усiх звiрiв та пташок, щоб
i вони були врятованi вiд потопу.
Ной зробив усе так, як наказав Бог.
Чимало часу знадобилося йому, аби
заготовити матерiал i побудувати

величезного ковчега. Сусiди й усi,
хто мешкав неподалiк, дивувалися
з того, що робив Ной, i смiялися
з нього. Протягом усього часу, як
iшло будiвництво ковчега, Ной не
переставав застерiгати людей щодо
наближення потопу. Вiн намагався
переконати їх, аби вони припинили
чинити зло й навернулися до Бога.
Однак нiхто не зважав на те, що
казав Ной.
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Дощ, дощ, дощ!..
Буття 7

Довго будував Ной ковчега й протягом усього часу намагався переконати
людей, аби вони переглянули свої
хибнi шляхи й звернулися до Бога,
вболiваючи за те зло, яке вчинили.
I от одного дня стукiт i гуркiт
стихли, Ноїв ковчег був готовий.
Проте багато чого ще належало
зробити. Слiд було подбати про їжу
для всiх, хто перебуватиме в ковчезi, – людей та тварин. Вiдтак зiбрати
тварин до ковчега. Родина Ноя працювала не покладаючи рук.
Нарештi всi приготування було
зроблено.
„Час увiйти до ковчега, – сказав
Бог. – Заходь, Ною, разом iз своєю
родиною й з усiма тваринами. За
тиждень почнеться злива“.
I от Ной переправив усе й усiх до
ковчега. Наприкiнцi тижня розпочався дощ, як про те й сказав Бог. Коли
Ной з родиною та всiма тваринами

опинився в ковчезi, Бог зачинив за
ними дверi ковчега.
Дощ лив день i нiч, не припиняючись. Незабаром через потоки води,
що лилися з неба, струмки та рiчки
почали виходити з берегiв. А дощ усе
стукотiв по покрiвлi дерев’яного
ковчега, який скрипiв, погойдувався
й хитався. Та ось рiвень води почав
швидко зростати, i щось наче м’яко
пiдштовхнуло ковчег i почало поволi
пiдiймати його. Вони попливли!
Величезний ковчег повiльно плив,
опираючись зливi та повенi. Ной
добре злагодив човна, i вiн залишався
цiлий та неушкоджений.
А води потопу все прибували,
i мало-помалу звичнi краєвиди зникали пiд водою. Невдовзi навiть
верхiв’я гiр були покритi повiнню.
Нiчого не було видно, тiльки хвилi
гуляли навкруги – далеко, скiльки
бачили очi. Люди й тварини – усi
зникли, похованi потопом.
Шiсть тижнiв не вщухала злива.
Однак Бог не забув про Ноя та
його родину. Нарештi, як i пообiцяв
Вiн, дощ ущух.
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Початок нового
Буття 8

Коли пiсля тривалого часу дощ перестав, Ной почув пориви сильного
вiтру. Вiн був радий чути рев вiтру
поза ковчегом, бо розумiв, що завдяки вiтровi земля швидше просохне.
Поступово повiнь спадала, i ковчег,
який безпорадно дрейфував протягом
багатьох днiв, пригнало до гiр, i вiн
пристав до верхiв’я Арарату. Як добре було знову опинитися на твердому
iрунтi, вiдчути землю пiд собою!
Однак поки що вони не могли залишити свiй притулок.
Ной терпляче чекав упродовж
шести дуже довгих тижнiв, а потiм
випустив крука, аби довiдатись, чи
проступила де земля, на яку крук мiг
би сiсти. Крук зрадiв, опинившись
на волi, вiн злетiв i закружляв у небi,
сподiваючись побачити верхiв’я
дерев. Однак дерев нiде не було
видно. I птах повернувся назад.
Потiм Ной випустив горлицю,
однак надвечiр вона теж повернулася
назад до свого хазяїна й до ковчега.
Ной обережно взяв горлицю й
занiс усередину, почекав ще тиждень
20

i знову випустив її. Через деякий час
горлиця прилетiла назад, тримаючи
у дзьобi оливкову гiлку.
Як усi зрадiли, побачивши зелену
рослину!
Ной терпляче почекав ще тиждень,
потiм випустив горлицю втретє. Вона
вже не прилетiла назад.
Так Ной довiдався, що десь неподалiк є достатньо суходолу, аби вони
всi могли вийти з ковчега.
Вiн вiдкинув покрiвлю, якою було
накрито ковчег, i дав волю денному
свiтлу й сонцю.
Тодi Бог озвався до Ноя:
„Виходьте з ковчега, – сказав Вiн, –
виходьте всi. Потоп скiнчився“.
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Веселка на небi
Буття 9

Якi щасливi були Ной та вся його родина, коли вийшли з ковчега на чисте
й свiже повiтря! Тварини радiли й
пустували, а пташки випурхнули й

заспiвали в синьому небi пiсню.
Перш за все Ной та його близькi
подякували Боговi за Його ласку та
турботу, що зберiг їх вiд страшного
потопу. Вони склали докупи камiння,
зробили вiвтар просто неба й
принесли пожертву Боговi.
Бог зберiг їх неушкодженими й
вiдкрив шлях у новий свiт.
I Бог поблагословив Ноя та його
синiв – Сима, Хама та Яфета:
„Хай буде у вас багато нащадкiв, –
сказав Бог. – Заселяйте землю,
дбайте про неї та про всi створiння.

Я ж обiцяю вам, що вже нiколи не
насилатиму на землю потопу й не
нищитиму всього живого. В усi вiки,
поки земля буде, день змiнюватиметься нiччю, спека – прохолодою,
лiто – зимою... I буде час, щоб сiяти,
i буде – щоб пожинати.
I дам Я вам знака, аби ви завжди
пам’ятали про Моє обiцяння. Як поглянете на небо й побачите там веселку – згадайте про обiцяння Моє вам i
будьте певнi, що Я дотримаю його“.
Пiсля страшного потопу Ной та
його рiднi спочатку лякалися, тiлькино починав крапати дощ. Але вони
зводили очi до неба, де сонце проблискувало крiзь хмари, i бачили веселку, яка сяяла в небi. Тодi вони згадували, що небезпеки немає. Бог
дотримував Свого слова.
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ВАВИЛОНСЬКА
ВЕЖА
11

Недосяжне небо!
Буття 11

Ной та його сини почали обробляти
землю, а ще Ной насадив виноградну
лозу. У синiв Ноя було багато дiтей,
i їхнi дiти теж мали їх багато.
Вони почали поширюватися по
землi й заселяти свiт, як Бог їм те
наказав. I от люди, що народилися
пiсля потопу, вирiшили здобути собi
славу.
„Давайте залишимось тут, на цьому полi, – сказали вони, – i побудуємо
величезне мiсто. Ми станемо вiдомi
скрiзь i всюди, бо ми ще збудуємо
таку високу вежу, якої нiхто й нiколи
не бачив. Ми дiстанемося до неба!“
Вони зразу ж заходилися працювати: робили цеглу з глини та соломи,
потiм обпалювали її пiд гарячим
сонцем. Щоб цеглини трималися у
кладцi, вони використовували смолу,
яка була їм замiсть цементного
розчину.
Однак Боговi не сподобався
їхнiй задум. Навпаки, Його
засмутило й розсердило,

коли Вiн побачив, що люди знову
прагнуть до самозвеличення й намагаються задовольнити власну пиху.
Вони виявилися занадто гордими та
самовпевненими, аби виконувати
Його мудрi настанови.
Бог знав, що не буде кiнця тим
задумам, якi люди намагатимуться
здiйснити, йдучи власним, хибним
шляхом. I через те незабаром вони
стануть такими ж зiпсованими, як
i люди, що жили до потопу. Ось чому
Бог вирiшив розселити їх по всiй

землi, поки вони не стали ще бiльш
хвастовитими та зарозумiлими.
I от люди раптом побачили, що не
можуть зрозумiти одне одного, бо
розмовляють рiзними мовами. Це
була одна з Божих задумок. Бог учинив так, аби позбавити людей змоги
об’єднатися у лихiй справi: Бог не
хотiв, щоб вони спiльними зусиллями
принесли у свiт зло та лихо, як це
зробили люди за часiв Ноя.
Гордовита вавилонська вежа залишилася недобудованою i поступово
перетворилася на купу поваленого
камiння.

IСТОРIЯ
АВРААМА
12

Бог кличе Аврама
Буття 11; 12

Чимало нащадкiв Сима оселилося на
родючiй землi Месопотамiї i побудували там мiста. В одному з таких мiст,
яке називалося Ур, жила людина на
iм’я Аврам.
Ур було гарне мiсто. В ньому мешкало чимало купцiв, заможних та
вчених людей, якi зводили для себе

зручнi й розкiшнi будинки. Аврам,
людина багата, також мав гарну оселю. А ще в Урi були пишнi храми –
зiккурати, до яких сходилися люди
й уклонялися богинi Мiсяця.
Одного дня Бог озвався до Аврама,
i слова Його були дуже дивнi та
несподiванi:
„Залиш Ур, – сказав Бог, – i йди до
країни, яку Я вкажу тобi. Я звеличу
тебе й поблагословлю. I зроблю тебе
благословенням для всiх народiв“.
Аврамовi було про що подумати.
Якщо вiн учинить так, як сказав Бог,
йому доведеться попрощатися i зi
зручностями мiського життя, i з
упорядкованою оселею. Вiн буде змушений жити у наметi, мандруючи вiд
одного оазису до iншого.
Проте Аврам вiрив Боговi й пiдкорився Йому. Вiн наказав Сарi, своїй
дружинi, пакувати майно, щоб бути
готовими залишити Ур. I от вони його
залишили й вирушили у мандри.
Першу зупинку вони зробили в
Харанi, що на пiвнiч вiд Ура, i залишалися там до смертi Аврамового
батька. Потiм Аврам, Сара та Лот,
їхнiй племiнник, знов вирушили у
подорож.
Аврам iз Сарою дiтей не мали. Було
в них i в Лота багато слуг та пастухiв,
бо мали багато овець i кiз, а ще мали
вiслюкiв, на яких перевозили своє
майно.
Повiльно пересувалися вони вiд
колодязя з водою до якого-небудь
джерельця, де й ставили свiй чорний
шкiряний намет. Так вони долали
шлях до країни Ханаан, яку Бог пообiцяв вiддати Аврамовi.
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Вибiр Лота
Буття 13

Аврам i Лот поволi мандрували, аж
поки не дiсталися до землi Ханаанської. Проте Аврам нiде не залишався
надовго. Вiн переходив з одного мiсця
на iнше в пошуках води та пасовиськ.
Однак Аврам не забував зупинятися,
аби вiддати шану Боговi й подякувати
Йому за те, що Бог допомагав i вiв
його з того часу, як вiн залишив Ур.
Бог благословив Аврама й зробив
його багатим, як i обiцяв. Аврам i
Лот мали багато овець i кiз. Їхнi отари були такими великими, що вони
дуже швидко вищипували траву на
луках до останньої стеблини. I через
те знову доводилося рушати, аби
вiдшукувати новi зеленi пасовища.
Як тiльки вони знаходили нове
мiсце для зупинки, слуги Аврама й
Лота та їхнi пастухи кидалися до
джерела, бо кожний хотiв першим
набрати води. Зчинявся гамiр, лунали
погрози, коли мiж Аврамовими та
Лотовими пастухами виникала чергова сутичка. Пастухи намагалися
якнайлiпше подбати про хазяйськi
отари.
Нарештi Аврам сказав про це
Лотовi:
„Родичам не годиться так сперечатися й сваритися. У нас занадто багато

худоби, щоб нам i надалi бути разом.
Слiд роздiлитися й пiти в рiзнi боки“.
Аврам був значно старший за Лота
i тому мав переважне право обирати,
куди йти. Однак замiсть того вiн
звернувся до Лота, кажучи:
„Лоте, поглянь уважно на схiд та
на захiд i вибери, куди б ти хотiв пiти.
Я ж оберу протилежний напрямок“.
Лот поглянув на соковитi зеленi
луки, що тяглися обабiч рiчки Йордан.
Як разюче вони не були схожi на
порослi вбогою рослиннiстю пагорби, що розкинулися на заходi!
„Я обираю цей напрямок“, – кивнув
вiн на схiд.
Засмученi, вони попрощалися,
i Лот iз родиною, пастухами та отарами рушив до зелених Йорданських
берегiв.
Коли вiн пiшов, Бог озвався до
Аврама:
„Поглянь навколо, – сказав Вiн, –
дивись на всi боки. Усю землю, яку
бачиш, Я вiддам твоїм нащадкам
назавжди“.
Аврам, пiдбадьорений обiтницею
Божою, вирушив у протилежному
вiд Лота напрямку, дякуючи Боговi
й прославляючи Його.
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Боже обiтування
Буття 15

Лот обрав зеленi луки Йордану i змусив свого дядька Аврама мандрувати
неродючими, кам’янистими пагорбами. Однак, обираючи для себе найлiпшi мiсця, Лот наразив себе на
великi неприємностi. Вiн оселився
в Содомi – мiстi на рiвнинi Йордану.
Та невдовзi сталася вiйна мiж правителями навколишнiх мiст, i Лот опинився в полонi в одного з правителiв,
який напав на Содом.
Аврам швидко прийшов до Лота
на допомогу iз сильним загоном своїх
людей i визволив його.
Аврам не взяв нi виплати, нi винагороди вiд правителiв, яким надав допомогу. I Бог знову озвався до Аврама:
„Не бiйся, Авраме. Я збережу тебе
й дам тобi велику винагороду“.
Однак Аврам не прагнув нi багатства, нi слави. Єдине, чого жадав вiн
i його дружина Сара, – мати дитину.
„Яка користь менi вiд багатства? –
вiдповiв вiн iз сумом. – У мене немає
сина, який би успадкував моє майно.
I ми з Сарою вже занадто старi, щоб
мати дитину. Коли я помру, один iз

моїх рабiв буде моїм спадкоємцем“.
„Вийди зi свого намету, – сказав
Бог, – i поглянь на небо“.
Аврам вийшов на прохолодне
вечiрнє повiтря. Нiч була яскравою
вiд зiрок.
„Чи можеш ти перелiчити цi зорi? –
запитав Бог. – Я обiцяю тобi, що
матимеш стiльки нащадкiв, скiльки
зiрок на небi. Я – Бог, Який вивiв
тебе з Ура, i Я буду твоїм Богом i
Богом твоїх дiтей навiки. Я дам тобi
сина i дам тобi цю країну, щоб
нащадки твого сина жили тут“.
Хоча обiтниця Божа здавалася неможливою, однак Аврам, стоячи в
оксамитовiй темрявi ночi й дивлячись
на зоряне небо, усiм серцем повiрив,
що Бог дотримає Свого слова.
Бог був задоволений тим, що
Аврам покладається на Нього. Вiн
обрав Аврама, бо Аврам був
цiлковито вiдданий Йому.
I вклав Бог заповiт iз Аврамом i
сказав йому:
„Вiдтак зватимешся ти Авраамом,
а дружина твоя – Саррою“.
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15

Утеча Агари
Буття 16

Бог урочисто пообiцяв Авраамовi,
що той матиме сина, незважаючи на
їхнiй iз Саррою похилий вiк. Однак
роки минали, а дитина не народжувалася. З кожним роком усе менше залишалося в Сарри надiї, що в неї буде
дитина, бо Сарра вже дуже постарiла.
Авраам був здатний вiрити Боговi
попри все, але Сарра почала звинувачувати себе в тому, що Авраам не має
сина. Аби якось виправити становище, вона вдалася до звичаю, який
панував у мiсцевих народiв: вона
дозволила Авраамовi взяти собi ще
одну дружину – Саррину рабиню
Агар. Якщо Агар матиме дитину, то
дитина вважатиметься їхньою спiльною iз Саррою.
Авраам пристав на Саррину пропозицiю, i невдовзi Агар сповiстила,
що очiкує дитину. Вона почала вихвалятися та пишатися, бо вирiшила,
що тепер вона господиня й головнiша
за свою хазяйку.
Нарештi терпець у Сарри урвався.
„Це твоя провина, – сказала вона
Авраамовi, – що моя служниця принижує мене“.
„Чини з нею як сама знаєш“, –
вiдповiв Авраам.
Сарра почала прискiпуватися до
Агари й поводилася з нею так
погано, що зробила життя рабинi
вкрай нестерпним – i та втекла. Агар
довго блукала в гарячiй, спекотливiй
пустелi. I от, знесилена й змучена,
вона присiла бiля джерельця.
Тодi Бог, Який бачив усе, що вiдбувалося, озвався лагiдно до Агари:
„Куди ти прямуєш?“
„Я тiкаю вiд моєї господинi“, – вiдповiла Агар.
„Повертайся назад до неї, – сказав
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Бог. – Я бачив твої сльози i чув твiй
стогiн. Я подбаю про тебе. У тебе
народиться син. Назви його Iзмаїлом“.
Агар вирiшила, що це буде просто
чудово, якщо Бог пiклуватиметься
про неї й допомагатиме їй, простiй
дiвчинi-служницi, якою нiхто й
нiколи не опiкувався. I Агар сказала
Боговi:
„Ти – Бог, Який бачить“.
Вiдтак, задоволена, вона повернулася до своєї господинi Сарри.
Невдовзi пiсля цього в неї народився
син Iзмаїл.
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Незвичайнi гостi
Буття 18

Одного дня Авраам сидiв бiля вiдкритого намету, а Сарра тимчасом
готувала обiд. Полуденне сонце
пекло нещадно. Авраам звiв очi й зi

здивуванням побачив трьох подорожнiх, що проходили неподалiк.
Звичайно люди не подорожують у цi
найспекотнiшi години дня.
Авраам вийшов їм назустрiч i поцiкавився, чи не хочуть вони перепочити в затiнку та освiжити себе водою.
„Будь ласка, залишайтеся та вiдпочиньте, – запросив вiн їх. – Посидьте
пiд цим деревом, поки я принесу вам
води – попити та вмитися“.
Подорожнi з удячнiстю влаштувалися пiд деревом, Авраам же побiг до
Сарри й наказав їй приготувати гарне частування для їхнiх несподiваних
гостей. Слiд було напекти хлiба, заколоти та засмажити теля, подбати про
молоко та сметану. Усе було зроблено
швидко й управно.
I Авраам запросив своїх гостей на
частування просто неба, пiд тiнню
дерев. Раптом старший з-помiж подорожнiх запитав:
„Де твоя дружина Сарра?“

„У наметi“, – вiдповiв здивований
Авраам.
„Через дев’ять мiсяцiв у неї буде
син“, – сказав гiсть.
Сарра, якiй цiкаво було довiдатися
про гостей, залишалася всерединi
намету, але пiдiйшла до самiсiнької
завiси, що затуляла вхiд, i прислухалася до розмови. Коли вона почула, що
сказав подорожнiй, вона не змогла
втриматися вiд смiху. Адже такого не
буває! Вона була вже занадто старою,
аби мати сина.
„Чого це Сарра смiється?“ – запитав
гiсть.
„Я не смiялася!“ – озвалася засоромлена Сарра.
„Нi, смiялася, – вiдповiв гiсть. –
Хiба є щось заважке для Господа? Я
завжди виконую те, що обiцяю“.
Коли Авраам почув цi слова, вiн,
вражений, зрозумiв, що його гостi –
це не звичайнi люди. Старший серед
них виголошував слова вiд iменi
Самого Бога.
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17

На дорозi до
Содома Буття 18

Коли незвичайнi Авраамовi гостi
вiдпочили та поїли, вони зiбралися
продовжити свiй шлях. Авраам
пiшов iз ними, щоб указати їм дорогу.
Невдовзi вони дiсталися мiсця,
звiдки можна було побачити зеленi
долини Йордану i два мiста, що розкинулися на них, – Содом та Гоморру.
Тут Бог повiдав Авраамовi, що Вiн
збирається вчинити.
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„Содом та Гоморра – розбещенi
мiста, – сказав Вiн. – Люди, якi там
живуть, вдаються до усiх можливих
злочинiв та бридких справ. Вони такi
зiпсованi, що єдине, чим можна їх
зупинити, – це знищити їх“.
Двоє ангелiв пiшли до Содома, а
Бог продовжив Свою розмову з Авраамом. Авраам не хотiв, щоб Содому
було заподiяно лихо. Вiн уболiвав за
свого небожа Лота, який мешкав у Содомi разом iз своєю родиною. Через
це Авраам звернувся до Бога з проханням, щоб Вiн перемiнив Свiй намiр.
„Невже Ти хочеш винищити в
Содомi ще й гарних людей разом iз
поганими? – запитав вiн у Бога. – Ти –
Суддя над усiм свiтом i не можеш
учинити такої несправедливостi“.
„Якщо в Содомi знайдеться хоча б
п’ятдесят доброчесних людей, Я не
знищу мiсто“, – пообiцяв Бог.
Авраам подумав, що в Содомi

погрози й ганьбили Лота, вимагаючи,
аби той видав їм своїх гостей, щоб
вони могли познущатися з них.
Лот вiдмовився, i галасуючий, несамовитий натовп почав насуватися
навряд чи знайдеться така кiлькiсть
на нього, б’ючи й штовхаючи його.
порядних людей, проте продовжував Однак ангели втягнули Лота в дiм i
умовляти Бога пожалiти мiсто.
мiцно зачинили дверi.
Тодi Бог сказав, що Вiн не зруйнує
Потiм вони звернулися до Лота:
Содома, якщо в мiстi набереться хоча б
„Тепер ми на власнi очi переконаiз десяток гарних людей.
лися, якi злочиннi й зiпсованi содомПроте Бог знав, що єдиною
ляни. Ось чому Бог поклав знищити
гарною людиною в мiстi був Лот. Вiн це мiсто. Ти мусиш негайно, разом iз
iз самого початку вирiшив урятувати своєю родиною, пiти звiдси. I вже
Лота i послав Своїх ангелiв, аби вони немає часу зволiкати. Тiкайте, щоб
вiдвiдали Лота саме з цiєю метою.
урятувати своє життя“.
Лотова дружина з дочками заходиЗасмучений, Авраам попрощався
зi своїм Незвичайним Гостем i повер- лися збирали речi, ангели ж квапили
їх, аби поспiшали. Та оскiльки за клонувся до свого намету.
потами час плинув швидко, i свiтанкова зоря вже засвiтилася на небi, ангеПорятунок
Лота
ли пiдхопили Лотову родину й мерщiй
18
винесли поза мiсто, поставивши на
Буття 19
шляху, що вiв до пагорбiв.
Уже був вечiр, коли двоє ангелiв, що
Тодi вони кинулися бiгти, щоб
вiдвiдували Авраама, дiсталися до
врятуватися, бо вже сходило над
Содома. Лот сидiв бiля мiської брами, Содомом криваво-червоне сонце.
де зазвичай вирiшувалися всi важливi Земля пiд їхнiми ногами затремтiла.
справи. Вiн шанобливо ступив назуВогняний сiрчаний дощ упав iз неба
стрiч цим подорожнiм, аби привiтати на мiста Содом та Гоморру.
їх i запросити до себе на ночiвлю.
Задихаючись, Лот та його дочки
Коли вони прийшли до Лота додобiгли до рятiвних пагорбiв. А Лотова
му, хазяїн наказав своїм слугам приго- дружина зупинилася. Вона з тугою
тувати гарну вечерю. Ще до того як
озирнулася назад, на свiй дiм, на все,
гостi пiшли спати, мешканцi Содома
що залишалося в Содомi. I враз вона
збiглися до Лотової оселi й почали
перетворилася на соляний стовп i погрюкати у дверi. Вони вигукували
мерла тiєї ж хвилини, як зупинилася.
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IСТОРIЯ IСАКА
19

Народження
Iсака Буття 21

Бог, звичайно, дотримався обiцяння,
якого дав Авраамовi та Саррi. Як Вiн
i сказав, у час, Ним зазначений,
Сарра народила хлопчика. Вона була
така щаслива, що смiялася з радощiв.
Коли настав час давати дитинi
iм’я, Авраам назвав сина Iсаком, що
означає „вiн смiється“. Можливо, що
хлопчику дали таке iм’я через те, що
вiн був життєрадiсний i веселий, а
можливо, це було зроблено на згадку
про те, якої насолоди й щастя завдало
його народження лiтнiм батькам.
Сарра мусила пам’ятати про iнший
випадок, коли вона смiялася вiд
невiри в дивовижне Боже обiцяння,
що матиме сина.
Маленький Iсак пiдрiс i вже почав
бiгати.
Одного дня Сарра визирнула з намету й побачила, як Iсакiв зведений
брат Iзмаїл, старший за нього, дражнив Iсака й кривдив його. Сарра
розсердилася. Вона не хотiла, щоб її
син мав ворогiв.
Сарра мерщiй кинулася шукати
Авраама й поставила вимогу, щоб вiн
позбувся Iзмаїла та його матерi, служницi Агари.
Авраам був засмучений i стурбований. Iсак – це обiтований син. Бог
дав його їм, вчинивши диво. Але ж
Iзмаїл також був сином Авраама. I
батько не хотiв заподiяти йому лиха.
Бог заспокоїв Авраама й запевнив
його:
„Зроби так, як каже Сарра, –
мовив Вiн. – Я подбаю про Iзмаїла“.
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Вигнання
Буття 21

Авраам погодився iз Сарриним бажанням вiдiслати Агар з Iзмаїлом геть.
Наступного ранку вiн наповнив
шкiряний бурдюк водою та спакував
трохи їжi. Вiдтак дав це Агарi й
наказав їй, щоб вона пiшла зi своїм
сином звiдси й зажила своїм життям –
але вже не пiд захистом його намету.
Агар з Iзмаїлом помандрували
кам’янистим пустельним краєм, не
маючи навiть гадки, куди їм iти. Сонце пекло нещадно, їжа скiнчилася, та
найгiрше – у них не залишилося анi
краплини води.
Агар розумiла, що марно сподiватися на те, що вони довго зможуть
протриматися без води за такої
спеки. I от Iзмаїл зовсiм знесилив
i зомлiв. Iти далi вони вже не могли.
Агар поклала Iзмаїла в затiнок пiд
кущем, а сама поволi пiшла... Вона
вже не мала сили чути його стогiн,
бачити запеченi, почорнiлi вуста –
вона розумiла, що Iзмаїл помирає.
Однак Бог побачив Iзмаїловi
страждання й озвався до Агари:
„Не бiйся, Агар, – сказав Бог. –
Повертайся до Iзмаїла та потурбуйся
про нього. Вiн не помре. Я подбаю
про нього i зроблю його нащадкiв
великим народом“.
Вiдтак Бог вiдкрив Агарi очi, i
вона побачила поблизу вiд себе
джерельце з чистою, прохолодною
водою. Зрадiла, вона вщерть наповнила водою шкiряний бурдюк i,
кинувшись до Iзмаїла, змочила
життєдайною вологою його вуста.
Вона знала, що Бог, Який побачив
її та допомiг їй, коли вона втекла вiд
Сарри, був iз нею, наглядав за нею та
Iзмаїлом.

Авраам не наважився сказати Саррi
про те, що збирався зробити. Не
Буття 22
сказавши нiкому жодного слова, вiн
збудив Iсака наступного дня раноМаленький Iсак швидко зростав,
вранцi, i вони вирушили до землi
i батьки дуже його любили. Коли
Морiя в супроводi двох прислужниАвраам дивився на Iсака, йому на
кiв, прихопивши вiслюка, на якого
пам’ять спадало дивне обiтування
поскладали речi.
Боже, що через Iсака та його нащадНа третiй день їхньої подорожi
кiв увесь свiт отримає благословення Авраам побачив гору, яку зазначив
Боже.
Бог. Вiн наказав прислужникам, аби
Одного дня Бог знову озвався до
вони залишалися бiля вiслюка, а сам
Авраама.
з Iсаком почав поволi пiдiйматися
„Вiзьми свого сина Iсака, – сказав
гiрським схилом.
Бог, – твого єдиного, улюбленого сина,
Iсак нiс оберемок дров, а Авраам
i принеси його Менi в пожертву
мав при собi гострого ножа та ще
цiлоспаленням на горi Морiя“.
вогонь у каганцi.
Авраам не мiг зрозумiти, як Бог
„У нас є вогонь i дрова, але де та
може вимагати, щоб вiн учинив таке. пожертва, яку ми хочемо принести
Вiн любив Iсака всiм серцем i з радiс- Боговi?“ – дивувався Iсак.
тю вiддав би своє життя, аби врятувати його. Проте вiн засвоїв, що покiрливiсть Боговi завжди призводить до
найлiпшого. Вiн вiрив, що у будьякий спосiб, але дотримає Бог Своєї
обiтницi щодо Iсака, вiд якого має
пiти великий народ.
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Випробування

Авраам вiдчував, що його серце
мало не розривається, однак вiн
спокiйно вiдповiв:
„Бог Сам подбає про це, сину мiй“.
Дiставшись верхiв’я гори, Авраам
почав складати камiння, щоб
побудувати вiвтар. Потiм поклав на
вiвтар дрова. Настав час Iсаковi довiдатися про страшну правду. Батько
обережно поклав його на вiвтар i зв’язав йому руки й ноги.
Вiдтак Авраам узяв свого гострого
ножа й високо занiс його, щоб устромити в Iсака.
Однак тiєї ж самої митi пролунав
голос Бога:
„Зупинись, Аврааме! – сказав Бог. –
Не роби шкоди хлопцевi. Тепер Я
знаю, що ти вiриш Менi й любиш
Мене понад усе“.
Рука Авраама безсило впала.
Якийсь час вiн не мiг повiрити, що
це правда. Iсака було врятовано!
Хвиля величезного щастя та вдячностi огорнула його.
Тремтячими руками вiн розв’язав
Iсака. Тепер вiн знав, що Бог не хоче
людських жертв, що їх приносили
своїм „богам“ жителi Ханаану.
Вiн озирнувся й побачив барана,
який заплутався своїми крученими
рогами в чагарнику.
Авраам заколов барана i з подякою
спалив на вiвтарi – як пожертву Боговi.
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Дружина для
Iсака Буття 24

Iсак вирiс i змужнiв. Його мати Сарра,
доживши до глибокої старостi, на
той час уже померла. Авраам теж
досяг похилого вiку. Вiн завжди
пам’ятав про дивовижне обiтування
Боже щодо Iсака, яке зробить його
засновником великого народу.

Одного дня Авраам покликав до
себе свого головного слугу й сказав
йому:
„Час знайти дружину для мого
сина. Я не хочу, аби вiн одружився
з якоюсь iз жiнок, якi живуть тут,
у Ханаанi. Будь ласка, пообiцяй менi,
що ти здiйсниш подорож до країни,
де живуть мої родичi, i знайдеш там
наречену для мого сина“.
„Це дуже далека подорож, – зауважив прислужник. – Ймовiрно, що
дiвчина не захоче рушати зi мною
у таку далеку дорогу. Чому замiсть
цього не вирядити до Месопотамiї
самого Iсака?“
„Нiколи! – заперечив Авраам. –
Бог привiв мене сюди й пообiцяв
вiддати цей край моїм нащадкам.
Iсак повинен жити тут. А якщо дiвчина, яку ти обереш йому за наречену,
вiдмовиться їхати з тобою, тодi ти
будеш вiльний вiд свого обiцяння
менi“.
I слуга з караваном iз десяти
верблюдiв вирушив у довгу подорож
до Месопотамiї. Та ось одного дня
вiн, нарештi, дiстався до мiста, де
жили Авраамовi родичi, i зупинився
бiля колодязя. Вiн вiдвiв верблюдiв
до водопою, а сам почав молитися:
„Боже хазяїна мого Авраама. Будь
ласка, допоможи менi вибрати
дружину для Iсака i не помилитися
у виборi. Скоро дiвчата прийдуть
сюди по воду, i я попрошу в однiєї
з них води попити. Будь ласка, нехай
дiвчина, яка дасть менi попити i ще
запропонує напоїти моїх верблюдiв,
буде тiєю нареченою, яку Ти Сам
обереш для Iсака“.
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Як знайшли
Ребеку Буття 24

Авраамiв слуга залишився бiля колодязя, молячись, аби Бог допомiг йому
вибрати для Iсака наречену. Раптом
вiн почув кроки.
Вiн звiв очi й побачив вродливу
дiвчину, яка несла порожнiй глек на
плечi, прямуючи до колодязя. Коли
вона наповнила свого глека, слуга
виступив уперед.
„Будь ласка, чи можна менi напитися?“– запитав вiн. Дiвчина гостинно
нахилила глек i дала йому напитися.
Потiм її погляд зупинився на стомлених верблюдах.
„Хочеш, я й твоїм верблюдам дам
пити?“ – запропонувала вона й заходилася наповнювати свiй глек знову
й знову, аж поки поїльниця для
верблюдiв не стала повною води.
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Слуга був задоволений. Його
молитву було почуто.
„Як тебе звати?“ – поцiкавився вiн.
„Ребека, – вiдповiла дiвчина. – Я
онука Нахора“.
Слуга знав, що Нахор був рiдним
братом Авраама! Як добре, що Бог
привiв його до родини його хазяїна!
Вiн дiстав коштовнi прикраси i подав
їх Ребецi.
Ребека запросила його додому, i там
вiн розповiв про мету своєї подорожi
всiй родинi. Батько Ребеки та її
брати погодилися, щоб Ребека стала
дружиною Iсака, адже було ясно, що
це воля Божа.
Авраамiв слуга будь-що хотiв, аби
наступного ранку вони вирушили у
зворотну дорогу. Даремно родина
Ребеки умовляла його погостювати
довше.

Зi сльозами та обiймами вони
попрощалися з дочкою. Ребека була
щаслива, що її старенька няня їде
з нею в далеку країну, де на неї
чекає чоловiк, якого вона нiколи не
бачила.
Коли вони прибули до Ханаану,
Ребека з хвилюванням роздивлялася
навколо. Раптом вона помiтила, як
хтось iде ланами. У цю саму мить
чоловiк той озирнувся й побачив
караван.
Ребека швиденько зiскочила з
верблюда.
„Хто ця людина?“– запитала вона
в слуги.
„Це мiй хазяїн, Iсак“, – вiдповiв
слуга.
Тiєї митi, як Iсак зустрiв Ребеку,
вiн покохав її та з радiстю взяв її
дружиною.
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IСТОРIЯ ПРО ПЕРШОРОДСТВО
24

Угода Якова
Буття 25

Минуло вже багато рокiв з тих пiр,
як одружилися Iсак iз Ребекою, але
дiтей у них не було. Iсак знав про
обiтницю Божу: благословити його
родину й утворити з неї великий
народ. Тому Iсак i просив Бога, щоб
дав їм дитину.
I от Ребека вiдчула, що в неї буде
дитина, i навiть не одна, а двi. За тих
часiв старший син успадковував усе
родинне майно та всi привiлеї.
Однак ще до народження дiтей Бог
попередив Ребеку, що цього разу
молодший син очолить рiд, i саме
через нього обiтницi, якi Бог дав
Авраамовi, справдяться.
Хлопчики народилися: першим
Iсав, потiм – Якiв. Якiв народився
кiлькома хвилинами пiзнiше за свого
брата, мiцно ухопивши його нiжку
своїми рученятами!
Дiти зростали. Ребека бiльше
любила Якова. Той часто залишався
разом iз матiр’ю вдома, у той час як
Iсав пропадав десь, полюючи на
диких звiрiв. Iсак, навпаки, надавав
перевагу Iсавовi, бо бiльше за все
полюбляв тi страви, якi готував йому
Iсав з упольованої ним дичини.
Одного разу Iсав повернувся додому
дуже зголоднiлий. З намету вiяло
апетитними пахощами, бо Якiв саме
готував юшку.
„Дай менi трохи юшки! – нетерпляче звернувся вiн до Якова. – Я
страшенно зголоднiв!“
Якiв швидко зметикував, що це
була саме та нагода, якої вiн так
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довго очiкував. Вiн зможе домовитися з Iсавом про те, чого вiн прагнув
над усе у свiтi.
„Я дам тобi юшки, – погодився
вiн, – якщо ти натомiсть даси менi тi
права, якi належать тобi як першородному сину“.
„Добре, – поквапився згодитись
Iсав, – усе що хочеш. Я вiдчуваю, що
помру вiд голоду, якщо не отримаю
чогось поїсти. Що ще я повинен
зробити?“
„Пообiцяй менi“, – наполягав Якiв.
„Обiцяю, обiцяю“, – нетерпляче
повторив Iсав, i Якiв подав йому
паруючу юшку.
Iсав швидко проковтнув їжу, потiм
повернувся й вийшов iз намету,
забувши про все. Так вiн дбав про
обiтницю Божу!

25

Хитрiсть Якова
Буття 27

Iсав геть забув про те, що вiн утратив
право очолити рiд, який Бог обiцяв
благословити. Але Якiв пам’ятав про
це дуже добре. Якось мати розповiла
йому про слова Божi, якi були сказанi
їй ще до народження дiтей.
Iсак на той час уже дуже постарiв,
i зiр його послабшав. Вiн уже не
пiдводився й розумiв, що незабаром
проб’є його остання година. Тодi вiн
покликав Iсава.
„Ти мiй старший син, – сказав вiн, –
i я збираюся поблагословити тебе
перед смертю. Пiди уполюй дичини
та приготуй менi їжу, яку я люблю.
Я поїм i благословлю тебе“.

Iсав узяв лук i стрiли й пiшов.
Ребека ж пiдслухала їхню розмову.
Вона збагнула, що коли Якiв очолить
родину, то саме вiн отримає особливе благословення Боже. I замiсть
того, аби надати Боговi можливiсть
виконати Його намiри щодо братiв,
вона сама знайшла спосiб обдурити
Iсака й позбавити Iсава благословення.
„Пiди та зарiж двох ягнят, – наказала вона Якову, – i я приготую твоєму
батьковi таку страву, що вiн i не
здогадається, що це не Iсав готував її.
Ти удаси, начебто ти Iсав, i принесеш

їжу батьковi. А вiдтак побачимо, хто
отримає благословення!“
Якiв побоювався, що хитрiсть буде
розкрито. Його батько нiколи не
плутав його з Iсавом, навiть тепер,
коли вже погано бачив. Проте Ребека
вмiла знайти вихiд iз будь-якого
становища.
Вона швиденько приготувала їжу,
потiм огорнула Iсаковi шию та руки
козиною шкурою, щоб здавалося,
що вiн так само волосатий, як Iсав.
Вiдтак переодягла його у братiв одяг,
який пропах степом та лiсом, i наказала вiднести батьковi їжу.
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26

Повернення
Iсава Буття 27

Коли Якiв увiйшов до намету, Iсак
здивувався, що син так швидко змiг
уполювати дичину й приготувати з
неї страву.
„Хто це?“ – запитав Iсак. Вiн вiдчув
запах гарно приготованої їжi й покуштував її.
„Чи це дiйсно ти, Iсаве? – запитав
Iсак удруге. – Менi здається, я чую
голос Якова. Пiдiйди-но ближче“.
Якiв затремтiв, але наблизився,
i Iсак обмацав його руки. Волохата
шкура й запах, що йшов вiд одягу Iсава, заспокоїли Iсака, i вiн заходився
зi смаком їсти.
Поївши, вiн урочисто поблагословив Якова своїм батькiвським благословенням як першородного сина.
Iм’ям Божим вiн пообiцяв йому успiх
в усьому й виголосив його головою
всiєї родини.
Тiльки-но вiн закiнчив, як Якiв iз
намету побачив, що повертається
Iсав. Iсав був веселий i нiс на плечах
упольоване оленя.
Коли Iсак почув голос справжнього
Iсава, вiн iз жахом закричав. Обговоривши з Iсавом усе що сталося, вони
дiйшли висновку, що їх обох ошукано.
Iсав, обурений, страшенно галасував, а потiм i зовсiм розлютився.
„Я вб’ю Якова!“ – горланив вiн.
Ребека чула погрози, якi вiн викрикував, i вирiшила будь-що врятувати
молодшого сина. Вона переконала
Iсака, що Якову слiд поїхати до країни, з якої вона сама походила, i знайти там собi дружину з-помiж жiнок її
роду.
Iсак погодився, i Якiв, наполоханий
та переляканий, залишив батькiвську
оселю, попрощався з матiр’ю й вирушив у довгу подорож.
38

IСТОРIЯ ЯКОВА
27

Сон Якова
Буття 28

Якiв вiдчував сором i смуток, коли
вирушав у далеку подорож до того
мiста, звiдки його мати була родом.
Вiн ошукав Iсава, вкрав у нього його
право першородного сина й мусив
тiкати геть, щоб брат не вбив його.
Коли настала нiч, вiн простелив
свiй плащ, загорнувся в нього i, поклавши пiд голову камiнь, влаштувався спати просто неба.
Якiв заснув, i йому наснився сон.
Вiн побачив широкi, блискучi сходи,
що вели iз землi аж до неба. Яснi
ангели сходили ними на землю й пiдiймалися на небо, виконуючи Божi
доручення.
Якiв був дуже здивований, коли
побачив, що Сам Бог стоїть бiля
нього.

„Я – Бог Авраама й твого батька
Iсака, – сказав Бог Якову. – I Я хочу
бути й твоїм Богом. Цi землi, що ти
бачиш навколо, Я дам твоїм нащадкам. Твої дiти виростуть у великий
народ, i через цей народ Я благословлю весь свiт. Не бiйся нiчого. Я з
тобою i подбаю про тебе, куди б ти
не пiшов“.
Якiв не мiг позбутися враження
вiд свого дивного сну, навiть коли
прокинувся. Бог був поряд i розмовляв iз ним. Якiв назвав це мiсце БетЕль, що означає „Дiм Божий“. Вiн
установив камiнь, який правив йому
вночi за подушку, щоб позначити це
мiсце, i звернувся з молитвою до
Бога:
„Якщо Ти дiйсно подбаєш про мене
й повернеш мене додому неушкодженим, я присвячу служiнню Тобi все
моє життя“.
Потiм, вiдчувши приплив сили й
задоволення, Якiв продовжив свою
подорож, аж поки не дiстався до
рiдного мiста своєї матерi – Харана.
Там вiн зупинився бiля криницi й
звернувся до пастухiв, якi пригнали
до криницi своїх овець, чи не знають
вони Лавана, його дядька.
„Знаємо, – вiдповiли пастухи. – Та
ось iде його дочка Рахiль“.
Вродлива дiвчина гнала овець i кiз
до криницi. Якiв пiдiйшов i вiдкотив
великого каменя, що затуляв отвiр
криницi, аби дiвчина могла набрати
води.
Вiдтак вiн розповiв їй, хто вiн
такий. Вона радо запросила його
додому – до оселi його дядька Лавана.
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28

Обдурений
обманщик Буття 28; 29

Лаван був радий побачити Якова,
сина своєї сестри. Вiн познайомив
його з другою своєю дочкою – Лiєю.
Якiв став допомагати дядьковi доглядати за його вiвцями.
„Я платитиму тобi за твою старанну
працю“, – сказав якось дядько Якову.
„Не потрiбно менi нiякої платнi, –
вiдповiв Якiв. – Якщо ти дозволиш
менi одружитися з твоєю дочкою
Рахiллю, я працюватиму на тебе сiм
рокiв без будь-якої винагороди“.
Якiв так палко кохав Рахiль, що
сiм рокiв важкої працi видавалися
йому незначною цiною за щастя
взяти її за дружину.
Коли минуло сiм рокiв, справили
бучне весiлля. Уночi, коли темрява
лягла на землю, Лаван привiв до
Якова його наречену.
Однак вранцi Якiв з’ясував, що
жiнка, з якою вiн побрався, була не
Рахiль, а Лiя. Якова, який так управно обманював iнших, самого було
обдурено.
Коли ж Якiв висловив своє обурення Лавановi, той пояснив йому, що
було б несправедливо щодо Лiї, якби
її молодша сестра першою вийшла
замiж.
„Почекай, поки закiнчаться святковi тижнi, – пообiцяв Лаван, – i можеш
узяти за себе й Рахiль. Однак за це ти
мусиш вiдпрацювати на мене ще сiм
рокiв“.
У тi часи чоловiк часто мав бiльше
однiєї дружини, незважаючи на ревнощi та сварки, до яких це призводило.
Так Якiв одружився з обома сестрами.
Потiм Якiв, за тогочасним звичаєм,
одружився i з двома їхнiми служницями. Невдовзi в Якова народилося
вже багато синiв, однак Рахiль,
40

дружина, яку вiн палко кохав, дiтей
не мала.
Рахiль заздрила Лiї, бо та мала
багато синiв. Однак Лiя не була
щасливою – Якiв не кохав її.
Нарештi в Рахiлi народився син,
якого назвали Йосипом.
Пiсля народження Йосипа Якiв
вирiшив пiти вiд Лавана. Однак
вiдтодi як Якiв почав доглядати за
вiвцями, поголiв’я худоби зросло
й примножилося. Лаван дуже просив
його залишитися, обiцяючи, нарештi,
добре за це заплатити. Якiв погодився, але за умови, що йому вiддадуть у
власнiсть кожну чорну вiвцю й кожну
рябу козу, якi знайдуться в отарi.
Лаван охоче згодився, бо такої
худоби було обмаль. Та коли її народилося багато, вiн почав нехтувати
угодою й наполягав, аби вiн i Якiв
переглянули свою домовленiсть. I
хоча Лаван часто обманював Якова,
Бог дав Якову добробут, i той не тiльки збагатив Лавана, але й сам став
багатим власником отар.
Якось уночi Бог наказав Якову
повертатися додому, у Ханаан.
Наступного дня, коли Лавана не було,
Якiв iз дружинами, дiтьми та худобою
вирушив у зворотну подорож до
землi, яку Бог пообiцяв, коли прийде
час, вiддати нащадкам Якова.
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Дивна боротьба
Буття 32

Чим ближче пiдходив Якiв до Ханаану, де все ще жив його батько, тим
невiдступнiше думки його поверталися до брата Iсава. Чи й досi гнiвався
Iсав на нього за те, що вiн украв
благословення, призначене старшому сину? Чи й досi прагне Iсав убити
його?

Якiв пригадав обiцяння, яке дав
йому Бог у Бет-Елi: зберегти його
й привести додому. I вiн почав молитися:
„О Боже, коли я тiкав iз дому цiєю
дорогою, я мав тiльки те, що було на
менi. Ти дав менi багатство, i тепер
я повертаюся додому зi стадами та
отарами i з великою родиною. Я не
заслуговую на жодну з Твоїх милостей, проте благаю Тебе, захисти
мене вiд Iсава“.
Того вечора Якiв вiдiслав своїх
пастухiв з отарами, своїх слуг та свою
родину подалi вiд себе, на протилежний бiк протоки. Вiн хотiв побути
цiєї ночi на самотi, щоб заспокоїтись
i подумати.
Та раптом уночi з темряви з’явився
Хтось i почав битися з ним. Якiв
вiдчайдушно захищався, i вони, схо-

пившись разом, боролися година за
годиною. Нiхто не мiг узяти гору.
А коли наблизився ранок, суперник
Якова торкнувся його стегна й
пошкодив суглоба, щоб Якiв не мiг
далi чинити опiр. Тодi вiн зрозумiв,
що його противник був не звичайною людиною.
Коли Незнайомець збирався пiти,
Якiв попросив його, аби той поблагословив його.
„Як твоє iм’я?“ – запитав Незнайомець у Якова.
„Якiв“, – вiдповiв вiн.
„Я дам тобi нове iм’я, – сказав
Незнайомець. – Ти будеш називатися
Iзраїлем. Цим iм’ям називають того,
хто чинить опiр i домагається свого.
Ти виявив завзятiсть у боротьбi з Богом i людьми за першородство. Ти,
незважаючи нi на що, наполегливо
прагнув обiтування Божого i перемiг
у своєму завзяттi“.
„Скажи тепер твоє iм’я“, – озвався
до Незнайомця Якiв. Однак Незнайомець не вiдповiв йому. Вiн поблагословив Якова й зник, як тiльки сонце
з’явилося з-за обрiю.
Кульгаючи, Якiв пiшов назустрiч
сонцю. Вiн думав про те, що знову
зустрiвся з Богом.
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Якiв знову зустрiчається з Iсавом
Буття 32; 33

Якiв просив, аби Бог захистив його,
коли вiн знову зустрiнеться з Iсавом.
Проте вiн розробив i власний план
зустрiчi з братом.
По-перше, вiн вирядив посланцiв,
аби тi шанобливо сповiстили Iсава
про наближення Якова, оскiльки був
упевнений, що Iсав виступить назустрiч.
Потiм вiн оглянув усi свої отари й
одiбрав найкращих овець, кiз, верблюдiв та вiслюкiв. Вiдтак подiлив їх на
невеличкi гурти i до кожного гурту
приставив пастуха.
„Женiть їх, – наказав вiн пастухам, –
але так, щоб був простiр мiж гуртами.
Коли зустрiнете Iсава, вiн, напевно,
запитає, чия це худоба. Ви ж вiдкажiть
йому, що це худоба його раба Якова
i що Якiв просить його прийняти її
у дарунок“.
„Усi полюбляють отримувати
дарунки, – мiркував Якiв. – Можливо,
Iсав стане бiльш поблажливий до
мене“.
Коли стало вiдомо, що Iсав i
справдi вирушив назустрiч, Якiв
занепокоївся.
„Iз ним чотириста озброєних i дужих людей“, – сповiстили Якова слуги.
Якiв вирiшив, що Iсав, певно, хоче
напасти на нього! Вiн швиденько
вiдiслав подалi свою родину, наказавши Рахiлi триматися позаду всiх. Вiн
сподiвався, що так вона буде в безпецi.
Вiдтак, зiбравши до купи всю свою
мужнiсть, сам виступив, щоб зустрiтись з Iсавом. Тiльки-но вiн побачив
старшого брата, як зразу ж низько
йому вклонився. А Iсав кинувся до
нього й стиснув його у своїх обiймах.
Брати щиро обнялися.
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Яким же щасливим почував себе
Якiв, коли переконався, що Iсав
насправдi пробачив його!
„Рушаймо додому разом“, – запропонував Iсав.
Проте Якiв мусив посуватися дуже
повiльно, адже з ним були малi дiти,
та й худоба мала приплiд, який
вимагав опiки. Вони не могли долати
вiдстань так швидко, як тi молодi
вершники, якi супроводжували Iсава.
Тому брати побажали один одному
щасливої дороги й розiйшлися, але
вже як друзi.

ХЛОПЧИК ЙОСИП
31

Родиннi турботи
Буття 37

Якiв iз родиною, заспокоєний, повертався до Ханаану. I хоч мiж братами

запанував мир, однак ревнощi та
сварки помiж дружинами та дiтьми
Якова тривали.
Якiв радiв iз того, що має велику
родину – усi батьки мрiють мати дiтей
i покладають на них свою надiю, –
але Рахiль була єдиною, кого вiн посправжньому кохав. I вiн дуже вболiвав, коли вона померла, народжуючи
йому другого сина – Венiямина.
Маленький Венiямин став останнiм
сином у великiй родинi Якова.
Через свою любов до Рахiлi Якiв
вiдзначав Йосипа, її першого сина,
так, наче вiн був старшим сином у
родинi й мав право першородства.
Якiв подарував Йосиповi дороге
смугасте вбрання, яке тiльки
привiлейований старший син мiг
отримати.
Через те що Якiв так сильно любив
Йосипа, iншi брати ненавидiли його.
Вони були також невдоволенi й тим,
що їм, а не Йосиповi, доводилося
пасти батькiвську худобу.
Iнодi Якiв посилав Йосипа допомогти комусь iз братiв доглядати за
вiвцями. Йосипа вражали деякi речi,
якими, як вiн те бачив, займалися
його брати. Повернувшись додому,
вiн вiдверто розповiдав про все
батьковi. А це ще бiльше погiршувало стосунки мiж ним i братами.
Вони так зненавидiли Йосипа, що
навiть перестали з ним розмовляти.
Коли ж Йосип звертався до них,
вони вдавали, нiби не чують, i
починали смiятися та жартували мiж
собою.
Нiхто в цiй родинi не був по-справжньому щасливий.
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Сни
Буття 37

Однiєї ночi Йосиповi наснився дуже
дивний сон.
„Послухайте-но мiй сон! – звернувся вiн вранцi до братiв. – Були жнива,
ми на полi в’язали снопи пшеницi.
Коли раптом снiп, якого в’язав я,
встав прямо. Вiдтак снопи, якi в’язали
ви, зiбралися навколо мого снопа й
уклонилися йому“.
Йосип дуже помилявся, коли вважав, що його сон зацiкавить братiв
i їм буде приємно його почути.
„За кого ти себе вважаєш? – запитали вони сердито. – Невже ти гадаєш, що ми станемо схилятися перед
тобою та ще й уклонятися тобi?“
Невдовзi пiсля цього Йосип
побачив ще один незвичайний сон.
Цього разу вiн розповiв про свiй сон
батьковi.
„Менi наснилося, що сонце, мiсяць
та одинадцять зiрок прийшли й
уклонилися менi“.
Увi снi було одинадцять зiрок, i
Йосип мав одинадцять братiв. Сенс
сну швидко став зрозумiлим.
„Йосип занадто себе пiдносить,
вважаючи, що ми будемо прислуговуватися йому наче пановi“, – говорили
мiж собою брати.
Навiть Якiв був незадоволений.
Вiн вважав, що сонце й мiсяць у снi
сина – це натяк на нього та його
дружину.
„Невже ти насправдi вважаєш себе
вищим за своїх батькiв?“ – казав вiн
Йосиповi.
I хоча Якiв сварився на Йосипа,
вiн мiркував над його снами. Адже
могло статися, що Бог у такий спосiб
давав йому зрозумiти, що саме Йосипа
обрано з усiєї родини.
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У яму!
Буття 37

Одного разу Якiв покликав Йосипа.
Вiн хотiв послати його з дорученням
до братiв, якi були з худобою на
пасовиськах.
„Твоїх братiв давно немає вдома, –
сказав вiн. – Я вболiваю за них. Пiди
й пошукай їх. Вiднеси їм їжу, переконайся, що з ними все гаразд, i повертайся додому“.
Йосип вирушив у тому напрямку,
яким пiшли брати, дорогою запитуючи про них у зустрiчних людей.
Нарештi вiн натрапив на їхнiй слiд.
Йосип був ще далеко, як брати
угледiли його. Вони впiзнали його

завдяки барвистому вбранню, яке
Якiв подарував синовi.
„Погляньте! – вигукнув один iз
братiв. – До нас завiтав сновидець!“
„Тепер вiн у наших руках, –
зауважив iнший. – А чому б нам його
не вбити, коли нам вже трапилася
така нагода? От тодi й подивимось,
як справдяться його чудовi сни“.
Рувим, старший з братiв, намагався
їх зупинити.
„Не слiд нам його вбивати, – казав
вiн. – Давайте краще кинемо його до
цiєї висохлої криницi. Нехай це
послужить йому за науку!“
Йосип був уже близько, i часу,
щоб сперечатися та вирiшувати, не
залишалось. Йосип поспiшав до них,
не очiкуючи нiчого поганого.
Двоє з братiв ухопили його й
тримали, поки iншi здирали з нього
одяг. Потiм, як запропонував Рувим,
вони кинули Йосипа до глибокої ями.
Вибратися з криницi було неможливо – крутi й слизькi стiни не залишали
жодної надiї на порятунок.
Перевiвши подих, задоволенi
брати сiли їсти. Вони не звертали
жодної уваги на Йосипа, який кликав
на допомогу.
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На шляху до
Єгипту Буття 37

Брати насолоджувалися їжею, що
принiс їм Йосип, коли побачили довгий караван iз верблюдiв, який поволi
наближався до них. Незабаром вони
вже бачили, що це торговельний
караван, бо верблюди везли вантаж iз
прянощами. Купцi прямували до Єгипту, де збиралися продати свiй товар.
„А чому б нам не продати Йосипа
цим купцям? – запропонував Юда. –
Це значно краще, анiж убити його,
до того ж ми зможемо ще й заробити
на цьому трохи грошей“.
Усi погодилися, окрiм Рувима,
якого в цей час не було з ними.
Все сталося швидко. Поки однi
брати домовлялися з купцями, iншi
витягли Йосипа з ями й почали оглядати його з усiх бокiв, аби переконатись, що його можна гарно продати.
Вiн i справдi виглядав здоровим i неушкодженим, якщо тiльки не зважати
на бруднi плями та подряпини. Купцi
повиннi дати за нього гарнi грошi.
„Я дам за нього двадцять срiбних
монет“, – сказав один iз купцiв. Угоди
було досягнуто, i Йосипа повели геть.
Незабаром повернувся Рувим.
Вiн вирiшив потай витягти
Йосипа з криницi й непомiтно вiдвести до батька.

Коли вiн побачив, що криниця
порожня, вiн жахнувся – невже брати
вбили Йосипа?
Однак скоро брати докладно пояснили йому, що саме вони вчинили з
Йосипом. Тепер вони мали вирiшити,
що сказати батьковi.
Вони роздерли гарне Йосипове
вбрання, яке зiрвали з нього, i
заплямували його козиною кров’ю.
Дiставшись додому, вони вiдразу показали Якову зiпсований одяг Йосипа.
„Ось, ми знайшли це, – сказали
вони. – Чи не належало це твоєму
синовi?“
Тiльки-но Якiв побачив закривавлений одяг, як несамовитий крик
вихопився з його грудей.
„Дикий звiр роздер його, – причитав нещасний батько. – Мiй любий
син Йосип помер! Я вже нiколи не
побачу його! Усе моє життя я буду
тужити за ним!“
У той самий час Йосипа, мiцно
зв’язаного мотузкою, вели до Єгипту.
Однак Бог залишався з ним.

Йосип старанно працював. Вiн
однаково добре мiг працювати як
самостiйно, так i виконувати накази,
мав гiднiсть i нiколи не нехтував
своїми обов’язками.
Потiфар скоро зробив Йосипа
35 Раб-управитель
своїм власним довiреним слугою й
Буття 37; 39
почав поступово передавати всi
Коли iзмаїльтянськi купцi прибули до
справи по господарству Йосипу.
Єгипту, вони вiдвели Йосипа до неПотiфар мав усi пiдстави сказати, що
вiльничого ринку, де й збиралися його в цьому хлопцевi було щось особливе.
продати. Молодий, мiцний раб, такий, I це було справдi так, бо Бог був iз
як Йосип, мав коштувати дорого.
Йосипом навiть тепер, коли той
Йосипа купила людина на iм’я Потiзнаходився далеко вiд дому та рiдних.
фар. Новий хазяїн Йосипа був поважБог допомагав Йосиповi вправно
ною особою – начальником царської
виконувати будь-яку роботу та сприяв
охорони. Невдовзi Потiфар побачив,
тому, аби Йосип в усьому мав успiх.
що зробив вигiдне придбання.

ЙОСИП – РАБ
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Кинутий до
в’язницi! Буття 39

Йосипа прийняли в домi Потiфара
так добре, як тiльки могли прийняти
раба. Вiн був улюбленим i довiреним
слугою в дуже багатому домi. Вiн,
звичайно, знав, що Бог завжди з ним.
Однак Йосип незабаром знову
опинився в скрутному становищi й
не з власної провини.
Дружина Потiфара дуже зацiкавилася цим вродливим молодим прислужником i почала вмовляти його, аби
вiн удавався до перелюбу з нею, поки
Потiфара не було вдома.
Йосип i слухати її не хотiв.
„Мiй пан довiрив менi все, що вiн
має, – казав вiн своїй господинi. –
Як я можу обманювати його, та ще

з його дружиною? Крiм того, це буде
грiх проти Бога, Якого я люблю i
Якому служу“.
Потiфарова дружина нiчого не вiдповiдала йому на це й продовжувала
переслiдувати Йосипа своїми домаганнями. Той докладав чимало зусиль,
аби триматися подалi вiд неї, та одного разу вона застала його на самотi.
Проте, як тiльки вона поклала свої
руки йому на плечi, Йосип кинувся
тiкати.
Потiфарова дружина була жiнкою
пiдступною i звела наклеп на Йосипа.
Вона запевнила свого чоловiка, що
Йосип переслiдував її, аби вчинити
з нею погано.
Потiфар наказав, щоб Йосипа
кинули до в’язницi. Йому скували
ноги кайданами й надягли на шию
залiзного нашийника. Вiн уже не був
довiреним слугою.
Однак Бог перебував iз Йосипом i
в єгипетськiй в’язницi. Бог не тiльки
не забув його, але навпаки, Вiн передбачив для Йосипа велике й славетне
майбутнє.

37

Тлумачення снiв
Буття 40

Минуло небагато часу й наглядач у
в’язницi зрозумiв, яким корисним для
нього може бути Йосип. Вiн почав
доручати в’язневi зробити ту чи iншу
роботу, приглядати за iншими
ув’язненими, аби вони дотримувалися
встановленого порядку. I що б Йосип
не робив, все було зроблено добре.
Одного дня до в’язницi привезли
двох дуже поважних в’язнiв. Один iз
них був чашником у самого фараона,
другий був фараонiв стiльничий.
Вони були вшанованими людьми й
належали до верхiвки влади, але

чимось не догодили своєму володаревi й опинилися за гратами. Тут вони
мусили чекати, поки фараон вирiшить
їхню подальшу долю.
Тюремний начальник наказав
Йосиповi приглядати за ними.
Якось вранцi Йосип принiс їм поснiдати й побачив, що обидва в’язнi
виглядають дуже засмученими.
„Що сталося?“ – спiвчутливо
запитав вiн.
„Минулої ночi нам наснилися сни, –
вiдповiли вони, – але ми не можемо
зрозумiти, що тi сни мають означати“.
Як i всi єгиптяни, цi двоє вважали,
що кожен сон має певне значення,
але у в’язницi не було нiкого, хто б
мiг пояснити їм те значення.
„Бог може пояснювати сни, – запевнив їх Йосип. – Розкажiть їх менi“.
Вiн слухав, як спочатку чашник,
а потiм стiльничий розповiдали свої
сни.
Чашник бачив увi снi виноградну
лозу з трьома гiлками, i з тих грон,
що були на гiлках, чашник вичавив
сiк до винної чашi фараона й пiднiс
цю чашу фараоновi.
Стiльничий бачив увi снi, що нiбито нiс вiн фараоновi три коши з печивом, яке фараон дуже полюбляє. Та
ось налетiли птахи й склювали печиво.
Бог допомiг Йосиповi зрозумiти,
що мали означати тi сни.
„Через три днi, – сказав Йосип
чашниковi, – тебе покличуть до
фараона й повернуть на службу“.
А стiльничому вiн змушений був
сказати таке:
„Через три днi тебе пiддадуть
стратi за наказом фараона“.
Усе сталося саме так, як сказав
Йосип.
За три днi мав бути день народження фараона. I вiн наказав, щоб
стiльничого стратили, а чашника
знову повернув на службу.
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В’язень i фараон
Буття 41

Коли щасливий чашник залишав
в’язницю, Йосип звернувся до нього
з проханням допомогти йому:
„Будь ласкавий, не забудь про
мене, – просив вiн. – Скажи фараоновi, що я не вчинив нiякого злочину й
не заслуговую на те, щоб мене тримали у в’язницi“.
Чашник обiцяв, та коли вiн опинився на волi, вiн забув про всi свої
обiцянки.
Минули два довгих роки.
I якось уночi фараону – царевi
Єгипту – наснився сон, i нiхто з його
мудрих радникiв не мiг той сон
пояснити.
I чашник раптом згадав про свiй
власний сон у в’язницi й про мудру допомогу, яку Йосип так доброзичливо
надав йому, розтлумачивши сенс сну.
„Я завинив, – звернувся чашник до
свого володаря. – Я зовсiм забув про
молодого парубка, який пояснив менi
мiй сон у в’язницi. Вiн тодi сказав менi, що мене повернуть назад на службу, i його слова справдилися. Йосип
зможе допомогти й тобi, володарю.
Накажи привести його до палацу“.
Наказ було вiддано, i фараоновi
слуги кинулися до в’язницi, щоб привести звiдти вкрай здивованого Йосипа. Його поспiхом помили, поголили
та переодягли в чисте вбрання. Вiдтак
вiн з’явився перед фараоном.
„Менi казали, – мовив до нього фараон, – що ти можеш тлумачити сни“.
„Я цього не можу, ваша величнiсть, – вiдказав Йосип, – але Бог
може“.
„Увi снi, – вiв далi фараон, – я бачив
сiм угодованих корiв, що вийшли з
рiчки та паслися на травi. Неподалiк
вiд них з’явилися сiм зголоднiлих,
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виснажених корiв. I цi сiм виснажених корiв з’їли вгодованих. Пiсля
цього наснився менi iнший сон. Я
бачив сiм стиглих колоскiв, повних
зерен, а поряд – сiм пожухлих, без
зерна. I цi сiм засохлих поглинули
сiм добрих колоскiв. Що мають
означати цi сни?“
„Бог сповiщає тебе про те, що має
статися, аби ти був готовий до того, –
пояснив йому Йосип. – Обидва сни
мають однакове значення. Упродовж
семи рокiв будуть добрi врожаї, i буде
достаток. Однак за ними йдуть сiм
неврожайних рокiв. I цi сiм рокiв
нестатку поглинуть достаток врожайних часiв. Такий змiст твоїх снiв“.

ЙОСИП – ПРАВИТЕЛЬ
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Новий перший
мiнiстр Буття 41

Коли фараон Єгипту почув вiд Йосипа значення своїх снiв, то вжахнувся.
Вiн зрозумiв, що, незважаючи на сiм
врожайних рокiв, сiм рокiв посухи,
якi настануть пiсля того, принесуть
голод i смерть. Однак у Йосипа було
що сказати фараоновi.
„Ваша величнiсть, – озвався вiн, –
чи можу я порадити, що слiд робити?
Слiд обрати якусь чесну та здiбну
людину й поставити її розпорядником
над усiма хлiбними запасами. Цей
чоловiк буде займатися накопиченням
зерна впродовж врожайного часу, аби
можна було нагодувати людей потiм,
коли хлiб не родитиме. Якщо зробити
так, то люди не вмиратимуть iз голоду“.
Фараоновi сподобався Йосип i
його мудрi поради.
„Цiєю людиною будеш ти! – вирiшив фараон. – Ти довiв, що ти мудра
людина, i тому я ставлю тебе управителем над усiм, що є в Єгиптi. Тепер
ти – мiй перший мiнiстр“.
За наказом фараона Йосипу дали
чудову колiсницю, слуг, багате вбрання та коштовностi. А головне – йому
дали безмежну владу, бо пiдвладний
вiн був тiльки фараоновi.
Йосип привчився покладатися на
Бога, завжди сумлiнно виконував
дорученi йому справи, незважаючи
на те, чи був вiн рабом, чи в’язнем. У
такий спосiб вiн виконував особливе
Боже доручення, покладене на нього.
Вiн об’їхав уздовж i поперек увесь
Єгипет. У кожному мiстi Йосип
наказував будувати великi склади та
вщерть наповнювати їх зерном.
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Сiм рокiв чудових урожаїв призвели до накопичення величезних запасiв зерна. Йосип розпорядився, аби
такi склади зi збiжжям створювали
по всiй країнi. I ще не проминули сiм
щедрих рокiв, а величезнi клунi були
так наповненi зерном, що навiть сам
Йосип загубив лiк тому хлiбу, що
його накопичили.
Потому настали вбогi й голоднi
роки, коли жодної стеблини не було
на ланах.
У Йосипа з’явилося клопоту ще
бiльше, анiж було. Вiн продавав i
розподiляв зерно та наглядав, щоб
усе вiдбувалося чесно й справедливо.
Невдовзi люди в сусiднiх країнах,
особливо потерпiлих вiд голоду, довiдалися, що в Єгиптi можна розжитися хлiбом. I вони потягнулися до
Йосипа, просячи в нього зерна, щоб
привезти його додому, у свою землю.
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Хлiб у Єгиптi
Буття 42

Якiв iз синами також голодував у
себе вдома, в Ханаанi.
Якось Якiв сказав синам:
„Чув я, що в Єгиптi є зерно i його
там продають. Пiдiть до Єгипту й
придбайте хоч трохи хлiба для нас“.
Брати вирушили до Єгипту, залишивши вдома тiльки наймолодшого,
Венiямина.
Тiльки-но десятеро мандрiвникiв
з’явилися перед очима Йосипа, як той
вiдразу ж упiзнав у них своїх братiв.
А брати навiть i гадки не мали про
те, хто перед ними. Вони й за живого
Йосипа не вважали.

Крiм того, одягнений вiн був як
єгиптянин i спiлкувався з ними через
перекладача.
„Звiдки ви прийшли?“ – запитав
суворо Йосип, а прислужник
переклав його слова.
„Iз Ханаану, – вiдповiли подорожнi. – Ми прийшли, аби купити хлiба“.
„Я не вiрю вашим словам! –
промовив Йосип. – Я вважаю, що
ви – зграя шпигунiв, якi прийшли,
аби вивiдати таємницi Єгипту“.
„Ми чеснi люди“, – обурилися брати
Йосипа.
„Якщо так, то повiдайте менi про
себе“, – наполягав Йосип.
„Нас було дванадцять братiв, – почали вони. – Але один брат помер, а наймолодший такий любий нашому батьковi, що той не вiдпустив його з нами“.
Йосип вiдчув здивування, коли брати казали про нього, як про померлого. Однак вiн не показав їм цього.
„На доказ того, що ви кажете правду, наступного разу приведiть сюди
свого молодшого брата, – наказав
вiн. – Я ж затримаю одного з вас тут
як заручника, поки не повернетеся“.
Одного з братiв – Симона – повели
до в’язницi. Iншим було дозволено
повернутися назад до Ханаану з мiшками, повними зерна.
Коли вони прибули додому й
розв’язали мiшки, то були враженi,
побачивши в одному з них торбинку
з грiшми, що лежала зверху на зернi.
Їм повернули назад усi грошi,
сплаченi за зерно.
„Тепер нас звинуватять у тому, що
ми – злодiї, як звинуватили у шпигунствi“, – зажурилися брати.
Вони не знали, що це Йосип наказав прислужникам покласти грошi в
мiшок. Вiн хотiв довiдатись, якими
людьми стали його, колись злочиннi,
брати.
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41

Подорож
Венiямина

Буття 43

Мало-помалу, але хлiб, який брати
привезли з Єгипту, закiнчився, i Якiв
iз своєю великою родиною почав
знову голодувати.
„Вам слiд знову вирушати до Єгипту, щоб iще придбати трохи хлiба“, –
звернувся до синiв Якiв.
„Тiльки за умови, якщо вiдпустиш iз
нами Венiямина“, – стояли на своєму
брати.
„Нiзащо! – вибухнув криком Якiв. –
Йосип помер, Симон у в’язницi, а тепер ви хочете ще й Венiямина кудись
завести!“
„Тодi нас усiх покарають смертю,
як шпигунiв, якщо ми прийдемо без
Венiямина“, – пояснювали брати.
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Тут у розмову втрутився Юда, той,
хто багато рокiв тому запропонував
продати Йосипа в рабство:
„Життям моїм заприсягаюсь берегти Венiямина, – сказав вiн Якову. – Я
буду вiдповiдальним за нього“.
Поволi й неохоче, але Якiв погодився. Вiн довго дивився синам услiд,
коли вони вирушили до Єгипту.
Братiв, на їхнє велике здивування,
зустрiли в Єгиптi дуже привiтно i провели до Йосипового будинку.
Коли ж Йосип пiсля стiлькох
рокiв нарештi побачив свого рiдного
брата Венiямина, вiн так зрадiв, що
ледве втримався вiд слiз. Вiн наказав
негайно звiльнити Симона, а потому
запросив усiх братiв до себе на обiд.
Коли схвильованi брати займали
мiсця коло столу, вони зi здивуванням
вiдзначили, що їх розмiстили вiдповiдно до їхнього вiку. Як хтось мiг про
це знати?

Венiяминовi, за наказом Йосипа,
прислуговували з особливою увагою.
Брати вiдчували велику вдячнiсть
i не менш велике полегшення. Здавалося, що всi їхнi турботи залишилися
позаду. Незабаром вони будуть у
цiлковитiй безпецi – на зворотному
шляху додому. А ще вони везтимуть
новi запаси зерна.
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Зникла чаша
Буття 44

Заспокоєнi й задоволенi, брати поверталися до Ханаану. Усе було гаразд,
i з Венiямином нiчого не сталося.
Раптом у далечинi вони побачили
вершника, що наздоганяв їх. Коли
вiн наблизився, брати iз завмерлими
серцями впiзнали в ньому прислужника головного управителя Єгипту.

„Як ви наважилися вкрасти в мого
хазяїна його найкращу срiбну чашу?“ –
закричав слуга, порiвнявшись iз ними.
„Ми не знаємо, про що ти кажеш, –
обурилися брати. – Ми нiчого не
вкрали. Якщо в когось iз нас ти
знайдеш цю чашу, то можеш його
вбити, а нас усiх вiддаси у рабство“.
Слуга без зайвих церемонiй почав
оглядати їхнiй вантаж i заглядати до
мiшкiв iз зерном. Останнiй мiшок,
який вiн розв’язав, належав
Венiямину. Там, виблискуючи на
сонцi, лежала дорогоцiнна чаша.
Брати були враженi. Вони повернули своїх вiслюкiв i мовчки рушили
за прислужником назад – до Йосипа.
Вони вже почали здогадуватися, що
все це було частиною якогось задуму,
але вони нiяк не могли зрозумiти,
чого саме домагається управитель
Єгипту.
Коли Йосип вислухав звiт свого
слуги про все що сталося, вiн сказав:
„Нiхто, крiм самого злодiя, не стане
моїм рабом“.
Тодi уперед виступив Юда:
„Якщо ти затримаєш Венiямина,
мiй батько помре вiд горя. Будь ласка,
затримай мене замiсть нього“.
Йосип не мiг повiрити в те, що
чув. Його брати тепер зовсiм не
походили на тих немилосердних
бандитiв, якi запродали його в
рабство, а його батька переконали,
нiби вiн помер. Вiн не мiг далi таїти
вiд них правду.
„Вийдiть усi!“ – наказав вiн слугам.
Потiм, уперше за весь час, звернувся
до братiв рiдною мовою:
„Я – Йосип, ваш давно зниклий
брат“.
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Возз’єднання
родини Буття 45; 46

Брати дуже перелякалися, коли правда вiдкрилася їм. Найповноважнiший
урядовець Єгипту був їхнiм братом,
з яким вони обiйшлися так жахливо
багато рокiв тому. Тепер вiн мав змогу
вiдплатити їм за те.
Однак замiсть цього Йосип покликав їх i щиро обiймав, i цiлував усiх
по черзi, починаючи з Венiямина.
„Не картайте себе за те, що ви
колись учинили, – сказав вiн лагiдно. –
У Бога були свої намiри, коли Вiн
привiв мене сюди. Менi була надана
можливiсть урятувати життя багатьом людям. А тепер вам слiд поспiшати, щоб привести сюди нашого
батька та всю родину. Голод
триватиме ще п’ять рокiв. Я ж маю
намiр оселити вас у Гошенi, бо там
добрi пасовища для ваших отар“.
I тодi, нарештi, залунав смiх, всi
зрадiли й почали весело й схвильовано розмовляти.
Цiкавий прислужник пiдслухав
розмову братiв i розголосив почуте.
Розголос дiйшов до самого фараона.
Невдовзi пiсля цього брати вирушили додому.
„Йосип живий! – сповiстили
вони Якова. – I вiн управитель усього
Єгипту“.
Старий Якiв не мiг у те повiрити,
поки не побачив чудовi дарунки, якi
Йосип надiслав йому.
Тодi родина спакувала свої намети,
все майно, зiбрала свої отари i почала
повiльно мандрувати до Єгипту, щоб
оселитися у краї, який Йосип обрав
для них. А щоб старому Якову, жiнкам
та малим дiтям було легше знести
далеку подорож, фараон вислав їм
колiсницi, на яких родина й прибула
до Єгипту.
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44

Прикрощi
в Єгиптi Вихiд 1

Якiв iз синами та всiєю родиною
оселився в Гошенi, мiсцевостi в
Єгиптi, де були гарнi пасовища для
їхнiх отар. Йосип пiклувався про них
протягом усiх важких рокiв, поки був
голод, про який попередив Бог.
Проминуло багато рокiв.
Померли старий Якiв, Йосип i всi
його брати. Однак народ iзраїльський
(це те нове iм’я, яке Бог дав Якову)
продовжував жити в Єгиптi. В
iзраїльтян народилося багато дiтей,
i вони стали численним народом.
Фараон Єгипту теж помер. Iншi
фараони сходили на трон. Вони

нiчого не знали про великi дiла
Йосипа i ненавидiли цих чужоземцiв,
що жили в їхнiй країнi.
„Їх занадто багато, – сказав якось
фараон. – Вони можуть змовитися
проти нас iз нашими ворогами й
пристати до них, якщо ми розпочнемо вiйну. Слiд щось робити“.
I вiн подумав, що коли виснажити
й змучити iзраїльтян тяжкою працею,
то й дiти їхнi не зможуть вижити.
Отже, вони перестануть бути загрозою для єгиптян.
I фараон примусив iзраїльтян
працювати як рабiв на будiвництвi
великих нових мiст, якi вiн прагнув

побудувати. Вони мусили тягати
важкi кам’янi брили та формувати
з глини тисячi й тисячi цеглин.
Однак iзраїльтяни залишалися
сповненими сил. I чим бiльше фараон
притискував їх, тим численнiшими
вони ставали.
„Я маю вдатися ще до чогось, –
вирiшив жорстокий i пiдступний
фараон. – Я видам новий закон, за
яким кожний новонароджений
iзраїльський хлопчик мусить бути
кинутий до рiчки Нiлу й потоплений“.
Тепер дiйсно справи iзраїльтян
були кепськi. Однак Бог не забув про
Свiй народ.

IСТОРIЯ МОЙСЕЯ
45

Врятована дитина
Вихiд 2

Народився син! Якими щасливими
могли б бути батьки дитини, якби не
останнiй злочинний наказ фараона.
Адже кожного новонародженого
iзраїльського хлопчика було наказано кидати до Нiлу.
Мати милувалася своєю чудовою
дитиною.
„Того не буде, щоб мою дитину
втопили, – сказала вона. – Я сховаю
свого сина. Я знаю, Бог подбає про
його порятунок“.
Спочатку все було гаразд. Однак
малюк швидко зростав, набирався
сили, i дитячий плач ставав усе голоснiший. Уклавши сина спати, його
матiр почала молитися й думати, що
вдiяти. I от з очерету, який звичайно
росте бiля рiчок, а рибалки роблять iз
нього свої вудилища, вона заходилася
плести кошика. Коли роботу було

закiнчено, вона зовнi змастила кошика смолою, аби вiн не пропускав воду.
Вiдтак, поки дитя спало, вона
обережно поклала його в кошик
i вiднесла до рiчки, взявши iз собою
й свою маленьку дочку Марiям. Мати
прилаштувала кошика з дитям серед
високого очерету, наказала Марiям
спостерiгати за братиком, а сама
мерщiй побiгла додому.
Тихенько, наче мишка, завмерла
Марiям у своїй схованцi й чекала.
Невдовзi вона почула чиїсь голоси та

смiх. Царiвна, дочка фараона, царя
Єгипту, прийшла купатися в супроводi своїх служниць. У Марiям серце
зайшлося, коли вона побачила
царiвну. Царiвна зупинилася.
„Дивiться! – вигукнула дочка
фараона. – Он якийсь кошик в
очеретi. Принесiть-но його“.
Рабинi дiстали кошика й вiднесли
його царiвнi.
Дитина, прокинувшись, побачила
навколо себе незнайомi обличчя й
заходилася гучним плачем.
„Бiдолашний малюк! – розчулилася
царiвна. – Це, певно, iзраїльський
хлопчик. Я вiзьму його собi“.
Царiвна видавалася дуже лагiдною,

i це надало хоробростi Марiям. Вона
рiшуче вийшла зi своєї схованки.
„Чи не потрiбна вам годувальниця
для дитини?“ – запитала вона.
„Так“, – вiдповiла царiвна, i Марiям
щодуху кинулася додому до своєї
матерi.
Царiвна уважно подивилася на
жiнку, яку привела Марiям. Вiдтак
промовила:
„Вiзьми цю дитину й доглядай за
нею. Роби це для мене. Я добре
заплачу тобi. Коли хлопчик пiдросте,
я вiзьму його до палацу, i вiн буде менi
за сина. Нехай вiн зветься Мойсей“.
Мати з Марiям, щасливi, принесли
дитину додому. Тепер вони вже не
боялися, що хтось побачить хлопчика. Бог врятував маленького Мойсея.
Впродовж усього свого життя Мойсей
вiдчуватиме повсякчасне пiклування
Боже.
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Царевич Єгипту
Вихiд 2

Щаслива Мойсеєва мати добре доглядала свого сина. Коли хлопчик подорослiшав, вона розповiла йому про
справжнього Бога, Який врятував
його, дбає про нього й буде опiкуватися ним навiть тодi, коли Мойсея вiзьмуть до царського палацу. Розповiла
вона також i про те, що одного дня
Бог визволить Свiй народ iз недолi та
рабства.
Настав час Мойсею перебиратися
до палацу, де на нього чекала дочка
фараона. Тут його переодягли у
вбрання з найкращої тканини, вiн їв
найсмачнiшi наїдки, а раби шанобливо чекали його наказiв. Розпочалося
навчання. Мойсея вчили читати й
писати i ще багато чого, бо єгиптяни
були дуже мудрими та обiзнаними.
Однак, хоча його виховували як
справжнього єгиптянина, Мойсей
нiколи не забував, що вiн – iзраїльтянин. Вiн пам’ятав i любив Бога свого
народу i не визнавав численних єгипетських богiв та богинь.
Коли вiн виїжджав на своїй розкiшнiй колiсницi й бачив своїх спiввiтчизникiв – iзраїльтян, – виснажених
i почорнiлих вiд пекучого сонця,
якi будували величнi палаци на втiху
фараоновi, Мойсей вiдчував бiль i
гнiв. Вiн мрiяв захистити їх вiд жорстоких наглядачiв, якi били iзраїльтян
навiть за те, що тi зупинялися, аби
перевести подих.
I от час Мойсея прийшов. Один
єгиптянин знущався з раба-iзраїльтянина. Мойсей побачив це, i гнiв
охопив його. Вiн швидко озирнувся
навкруги. Поблизу нiкого не було.
Мойсей убив єгиптянина й закопав
його тiло в пiсок.
Наступного дня Мойсей став
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свiдком сутички двох своїх спiввiтчизникiв-iзраїльтян. Це його вразило.
„Зупинiться! – вигукнув вiн. – Адже
ви обидва – iзраїльтяни!“
„За кого ти себе вважаєш? –
зухвало озвався до Мойсея той, що
розпочав бiйку. – Може, ти й мене
вб’єш, як учора забив єгиптянина?“
Хтось бачив. Таємниця отримала
розголос i дiйшла до палацу. Фараон
був розлючений i наказав покарати
Мойсея смертю.
Мойсею нiчого не залишалося, як
вiдмовитися вiд царських розкошiв
i тiкати до сусiдньої країни – Мiдiї.
З болем у серцi вiн зрозумiв, що його
народ, допомогти якому вiн так щиро
прагнув, не хотiв мати його анi своїм
царем, анi вождем.
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Мойсей допомагає
Цiппорi Вихiд 2

Мойсей сподiвався, що буде спроможний допомогти своєму народовi
в його недолi та рабствi, а замiсть
цього йому довелося тiкати з Єгипту
до Мiдiї, щоб урятувати своє власне
життя.
I от, зажурений, вiн сидiв бiля
колодязя. Раптом вiн побачив семеро
дiвчат – сестер, якi наближалися до
нього. Вони йшли по воду, щоб
напоїти овець свого батька.
Несподiвано з’явилися якiсь пастухи i, брутально прогнавши дiвчат,
почали черпати воду для своїх овець.
Мойсей враз пiдвiвся й кинувся на
захист дiвчат. Вiн начерпав їм води,
скiльки було потрiбно, i дiвчата,
задоволенi, пiшли додому.
„Щось ви рано сьогоднi!“ – здивувався їхнiй батько.
„Хоробрий єгиптянин захистив нас
вiд цих негiдних пастухiв“, – i дочки
розповiли йому про свою пригоду.
„Де ж вiн? – запитав батько. – Не
годиться залишати його бiля колодязя.
Пiдiть та запросiть його до нас на
вечерю“.
Дiвчата побiгли шукати Мойсея i
привели його до себе додому.
Мойсей залишився в них жити.
Вiн одружився з Цiппорою, однiєю з
сестер, i почав доглядати за їхнiми
отарами. Вiн ходив iз вiвцями, вiдшукуючи для них вигiднi пасовища.
Мойсей, колишнiй царевич Єгипту, тяжко працював – як звичайнiсiнький собi пастух.
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Бог кличе Мойсея
Вихiд 3; 4

Минуло чимало рокiв, впродовж яких
Мойсей випасав отари свого тестя.
Одного дня вiвцi та кози скубали
травицю бiля пiднiжжя гори Хорив.
Раптом Мойсей побачив кущ, який
був немов охоплений полум’ям. Вiн
дивився, занепокоєний, боячись, аби
полум’я не перекинулося далi, на
посохлi кущi. Однак, хоча полум’я
яскраво палало, кущ залишався неушкодженим. Це було дивно. Мойсей
наблизився, щоб краще роздивитися.
Аж раптом вiн почув голос, що
лунав iз полум’я, i вiдразу впiзнав у
ньому голос Бога.
„Знiми своє взуття, Мойсею, –
промовив Бог, – бо земля ця – свята“.
Мойсей послухався й став терпляче
чекати, накривши обличчя плащем.
Серце його схвильовано калатало у
грудях.
„Я – Бог Авраама, Iсака та Якова, –
сказав Бог. – Я почув стогiн i плач
Мого народу, який опинився в єгипетському рабствi, i Я вирiшив визволити
його. Ти, Мойсею, очолиш його вихiд
iз Єгипту й приведеш у землю, яку Я
пообiцяв дати нащадкам Авраама“.
„Нi, не я, Боже, – заблагав переляканий Мойсей. – Благаю, не посилай
мене до них вождем. Я тепер нiхто,
i я нiчого не зможу зробити“.
„Я буду з тобою, – пообiцяв Бог. –
Я допомагатиму тобi, i ти зможеш
усе. Ти приведеш Мiй народ до цiєї
самої гори – вклонитися Менi тут“.
Мойсеєвi зовсiм не хотiлося повертатися назад до Єгипту. Вiн продовжував доводити свою неспроможнiсть,
але Бог усе спростував. Вiн сказав
Мойсею, що його брат Аарон пiде
разом iз ним i робитиме все, що буде
потрiбно.
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„Вiзьми iз собою свою палицю, –
наказав Бог. – Ти використаєш її,
чинячи рiзнi дивнi речi, якi доведуть
Моєму народовi та єгипетському
фараону також, що Я – єдиний
правдивий Бог i що Я сильнiший за
фараона й за всiх тих богiв, яким
єгиптяни вклоняються“.
Неохоче, але все ж Мойсей пiдкорився Боговi. Вiн узяв iз собою дружину й двох синiв, прихопив палицю
й вирушив до землi єгипетської.

МОЙСЕЙ I ФАРАОН ЄГИПТУ
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Фараон каже „нi“
Вихiд 5

Мойсей i його родина йшли дорогою
до Єгипту. Та перш нiж вони дiсталися до країни, Мойсей зустрiв свого
брата Аарона, як те й було йому обiцяно Богом, i переповiв Аароновi все,
що йому сказав Бог.
Мойсей та Аарон зустрiлися зi
старшинами iзраїльського народу.
„Бог, Який є Богом Авраама, Iсака
та Якова, знає про вашу недолю й
хоче визволити вас, – сказав Аарон. –
Колись Вiн пообiцяв дати Iзраїлевим
нащадкам землю. I от тепер Вiн має
намiр привести вас у цю землю“.
Цi слова викликали велику радiсть.
Люди були в захватi, їх сповнювало
велике щастя, адже нарештi їхньому
лиховi буде покладено край.

Вiдтак Мойсей з Аароном стали
домагатися, аби їх прийняв фараон.
„Господь Бог Iзраїлiв наказав, щоб

ти дозволив Його народу вiльно пiти
з цiєї країни“, – звернувся до фараона
Мойсей.
„Хто цей Бог? – зневажливо озвався фараон. – Я Його не знаю, i я,
звичайно, не буду виконувати те, що
Вiн наказує“.
I фараон звелiв своїм прислужникам:
„Женiть цих ледачих рабiв геть
i примусьте їх стати до роботи!“
Потому вiн вiддав новий наказ єгипетським начальникам, що наглядали
за працюючими iзраїльтянами:
„До цього часу ви дбали, щоб у
рабiв була солома, яку вони домiшують у цеглини. Тепер вони мусять
самi ходити по ланах i забезпечувати
себе соломою для виготовлення
цегли. А ви слiдкуйте за тим, щоб
кiлькiсть цеглин через це не
зменшилася, бо вони мусять i за
таких умов виробляти таку ж саму
кiлькiсть їх, як виробляли ранiше“.
Виконати таке завдання було
неможливо. Проте наглядачi, якщо
цеглин вироблялося менше, били
iзраїльтян i знущалися з них ще
бiльше, анiж ранiше.
Гiркота й гнiв охопили iзраїльтян.
Бог обiцяв вивiльнити їх, проте їм
не стало легше, а навпаки – важче.
Старшi з народу пiшли до Мойсея та
Аарона й сповiстили їх про те, що
думає народ.
Мойсея охопив вiдчай. Вiн звернувся до Бога й розповiв Йому про
свою турботу й про розчарування.
„Зачекай, – вiдповiв Бог. – Я
виконаю Моє обiцяння. Та оскiльки
фараон не схотiв пiдкоритися Менi,
йому належить зазнати багато прикрощiв, аби навчитися шанувати Бога.
I Мiй народ, побачивши це, матиме
уяву про велич Мою i могутнiсть“.
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Жаби, мухи та
град Вихiд 7-10

Бог пообiцяв Мойсею, що здiйснить
багато страшних речей, щоб у такий
спосiб дати фараоновi зрозумiти – i
не тiльки йому, а й iзраїльтянам також, – що Вiн спроможний визволити
Свiй народ.
Мойсей з Аароном пiшли до фараона i попередили його, що коли вiн
не пiдкориться Боговi й не звiльнить
Його народ, то багато дивного й
страшного трапиться в Єгиптi.
Однак фараон тiльки посмiявся
й не звернув на їхнє попередження
жодної уваги.
Бог дотримав Своєї обiцянки,
i дев’ять жахливих покарань впали
на Єгипет iз волi Божої. Пiсля
кожного нещастя Мойсей приходив
до фараона, даючи йому можливiсть
перемiнити своє рiшення й стати
покiрливим Боговi. Проте серце
фараона ставало дедалi жорсткiшим.
Спочатку Мойсей, за наказом
Божим, взяв свою палицю, i життєдайна вода в рiчцi Нiл, яка зрошувала весь Єгипет, перетворилася на
густе червоне багно, в якому гинуло
все живе.
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Потiм жаби повиплигували зi
смердючої рiчки й заполонили все –
вони були в будинках, на лiжках,
навiть у печах.
Єгипетськi жерцi також спробували
наслiдувати Мойсея i показали, що
так само можуть чинити й вони.
Однак жерцi не змогли нiчого
вдiяти, аби очистити воду в Нiлi чи
позбавитися жаб.
Фараоновi було шкода самого себе,
i вiн пообiцяв Мойсею, що дозволить
його народовi пiти з Єгипту, якщо
тiльки їхнiй Бог позбавить їх жаб.
Мойсей помолився Боговi – i жаби
згинули. Як тiльки лихо минулося,

фараон перемiнив своє рiшення й
знову сказав Мойсею: „Нi!“
Тодi Бог наслав маленьких шкiдливих комах i великих мух, якi боляче
жалили людей i тварин. Кожного
разу фараон обiцяв Мойсею, що коли
Бог вiдверне свою кару, вiн дозволить
iзраїльтянам пiти. Весь час Мойсей
вiрив фараоновi, проте тiльки-но
лихо минало, фараон не вiдпускав
iзраїльтян.
Корови, конi, вiслюки вимерли
через хвороби, люди знемагали вiд
болю, який спричиняли їм страшнi
виразки. Однак фараон знову казав:
„Нi!“
Страшна буря зi зливою i сильним
градом пройшла над Єгиптом. Проте
фараон стояв на своєму: „Нi!“
А потiм ненажерлива сарана з’явилася, мов чорна хмара, i винищила
все, що було на ланах.
Потому всю землю поглинула
чорна, густа темрява, i тривало це
три доби.
Народ iзраїльський, який жив у
Гошенi, був позбавлений цих жахiв.
Бог довiв, що Вiн сильнiший i могутнiший за всiх богiв Єгипту i за всiх
їхнiх жерцiв.
Однак фараон казав: „Нi!“
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Останнє
покарання

Вихiд 11

Кожного разу, як нове лихо спостигало країну та народ єгипетський,
Мойсей з Аароном iшли до фараона.
Вони просили його, аби вiн не був
таким упертим i прислухався до Бога.
Однак фараон не хотiв слухати Бога
i через те наражав свiй народ на
новi, ще бiльш жахливi нещастя.
Пiсля того як Бог наслав дев’яте
покарання – цiлковиту темряву впродовж трьох днiв, – фараон страшенно
розлютився.
„Забирайся звiдси! – кричав вiн
на Мойсея. – Я не хочу нiколи бiльше
бачити тебе!“
„Ти й не побачиш, – вiдповiв йому
Мойсей. – Але оскiльки ти не хочеш
перемiнити свого рiшення щодо мого
народу, то змушуєш Бога вдатися до
ще жахливiшої кари. Пiсля цього ти
вже дозволиш народу Божому пiти“.
Бог сказав:
„Серед ночi Я пройду по всiй землi
єгипетськiй, i старший син у кожнiй
родинi помре – вiд царського палацу
до найбiднiшої оселi, – i буде великий плач i стогiн в усьому Єгиптi“.
Однак упертий фараон i тепер не
звернув уваги анi на Мойсея, анi на
попередження Боже.
Бог сказав Мойсею, що народ
iзраїльський уникне цього останнього
страшного лиха, оскiльки iзраїльтяни
вiдокремленi вiд iнших.
I цього разу вони мають ретельно
дотримуватися настанов, яких їм
дасть Мойсей. Якщо кожна родина
вчинить, як Бог накаже, то старшого
сина буде врятовано, коли ангел
смертi пройде по землi.
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Пасха
Вихiд 12

Мойсей знову зiбрав усiх старшин
iзраїльських.
„Слухайте уважно, – звернувся вiн
до них. – Цiєї ночi Бог пошле ангела
смертi, щоб пройшов вiн по всьому
Єгипту i вразив кожного старшого
сина в усiх родинах цiєї землi. Якщо
ви хочете врятуватися й захистити
своїх первiсткiв, послухайте, що
наказує Бог учинити: передайте
кожному батьковi, аби вiн вибрав
неушкоджене молоде ягня чи козеня
зi своєї череди i заколов, а кров’ю
тварини змастив дверi та одвiрки
у своїй оселi. А мати кожної родини

нехай приготує м’ясо заколотої
тварини для особливої вечерi. Коли
звечорiє, кожна родина повинна
зiбратися разом пiд дахом своєї оселi.
Кров на ваших дверях буде ознакою, що ви покiрливi Боговi, i Вiн не
дозволить ангелу смертi зачепити
лихом вашi родини.
Якщо ж дiти вашi запитають, що
все це має означати, пояснiть їм, що
це свято Пасхи Господньої – час,
коли Бог обминув смертю оселi нашi,
а всi першороднi сини по всьому
Єгипту померли“.
З того дня й дотепер народ iзраїльський святкує Пасху щороку,
згадуючи Божий захист i порятунок
тiєї незабутньої ночi.

ВИХIД IЗ ЄГИПТУ
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Прощавай,
Єгипет! Вихiд 12

Тiєї ночi, коли останнє й найжахливiше покарання Боже впало на Єгипет,
усi iзраїльтяни перебували в цiлковитiй безпецi в своїх домiвках. Матерi
приготували вечерю iз запеченого
ягняти, як Бог i наказував їм зробити.
Коли ж вони того вечора збиралися
до столу, то перед тим ретельно перевiряли, чи зачинено дверi до оселi та
чи змащено одвiрки кров’ю ягняти.
Мойсей наказав їм бути готовими
залишити Єгипет зразу, тiльки-но
буде отримано дозвiл вiд фараона.
Серед ночi по всьому Єгипту зня-

лося страшне голосiння, яке лунало
з кожного будинку. Коли iзраїльтяни
почули цей плач, вони впевнилися,
що Бог чинить те, про що попереджав. У кожнiй єгипетськiй родинi був
померлий – першородний син. Народ
же Божий перебував у безпецi, бо
iзраїльтяни слухалися Бога i покладалися на Нього.
Нарештi фараон послав по Мойсея
та Аарона.
„Забирайтеся! – загорланив вiн. –
Щоб наступного дня вас уже не було
в моїй країнi. Забирайте iз собою
своїх жiнок, дiтей, худобу – все. Тiльки дайте нам спокiй!“
Мойсей негайно вiддав наказ по
всьому краю Гошенському: „Час виходити“.
Однак тiсто, яке господинi поставили, щоб воно пiдходило, ще не
було готове, тому вони обгортали
його одягом, пакували разом iз посудом (бо те тiсто не можна було лишати) i забирали iз собою.
Усi родини повиходили зi своїх будинкiв. Цей людський потiк прямував
до заздалегiдь визначеного мiсця збору.
Єгиптяни також повиходили зi
своїх осель i просили iзраїльтян, аби
вони швидше йшли. Єгиптяни так
хотiли, щоб iзраїльтяни скорiше
залишили їхню країну, що дарували
їм навiть подарунки – золотi та срiбнi
каблучки й браслети, а також iншi
коштовнi вироби, оскiльки прагнули
лише одного – щоб iзраїльтяни
пiшли вiд них, поки новi нещастя не
спiткали їхньої країни.
Не оглядаючись, величезний натовп людей, очолюваний Мойсеєм,
вирушив у дорогу. Нарештi обiтниця
Божа здiйснилася. Це було прощання
з Єгиптом назавжди.
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Бог указує шлях
Вихiд 13:17-22

Народ iзраїльський, залишаючи
Єгипет, вiдчував велике пiднесення.
Нарештi вони звiльнилися вiд ярма,
адже єгиптяни примушували їх
тяжко працювати i жорстоко
обходилися з ними.
Тепер на чолi з Мойсеєм вони прямували до країни, яку Бог обiцяв дати
їм ще багато рокiв тому, коли покликав Авраама, аби той пiшов за Ним.
Проте як же їм вiдшукати шлях до
обiтованої землi Ханаанської? Навколо них усюди була лише пустеля.
I нiде не було жодних стежин, щоб
ними йти, чи якихось ознак, щоб
ними керуватися.
Бог попередив Мойсея, що вони
не пiдуть найкоротшим шляхом до
Ханаану, бо навкруги багато рiзних
країн, чиї кордони охороняються.
Бог не хотiв, щоб Його народ був

змушений воювати на самому
початку своєї нелегкої подорожi. Бог
мав намiр вести їх кружним шляхом,
i Сам вирiшив указувати їм напрям.
Бог пiшов попереду них. Це був
стовп хмари, який посувався перед
iзраїльтянами вдень, а вночi вогненний стовп показував їм, що Бог iз
ними. Якщо хмаровий або вогненний
стовп рухався, люди йшли за ним,
куди вiн вiв. Коли ж стовп зупинявся,
iзраїльтяни знали, що прийшов час
зупинитися, поставити намети та
вiдпочивати доти, доки стовп знову
не почне рухатися.
Удень i вночi люди могли долати
шлях, бо Бог був iз ними, ведучи їх
вперед.

пролунав сигнал тривоги, i в таборi
занепокоїлися. Хтось помiтив куряву
на далекому обрiї, i невдовзi спостерiгачi вже могли розрiзнити обриси
Тимчасом фараоновi, який перебував загрозливих вiйськових колiсниць
у своєму палацi, спало на думку запиєгиптян, якi от-от будуть тут.
тати в себе: чого це вiн має дозволяти
Хвиля панiки й сум’яття прокотицим iзраїльським рабам пiти з Єгипту? лася табором. Люди кинулися до
Вiн уже забув про страшнi нещастя,
Мойсея й закричали, звертаючись до
через якi вiн сам вимагав, аби вони
нього:
негайно залишили його країну. Зараз
„Чому ти не залишив нас у Єгиптi,
його турбувало одне – хто буде викону- замiсть того щоб привести у цю
вати найтяжчу роботу на будiвництвi страшну пустелю, де нас уб’ють? Це
його палацiв.
все через тебе!“
I вiн наказав своїм воїнам приготу„Не бiйтеся, – озвався до них Мойвати колiсницi й вирушити навздогiн
сей. – Заспокойтеся й не галасуйте.
за iзраїльтянами. Воїни кинулися
Бог допоможе нам врятуватися вiд
наздоганяти iзраїльтян i незабаром по- єгиптян“.
мiтили вдалечинi велику юрбу людей,
Однак єгиптяни були вже зовсiм
якi спокiйно собi йшли, ведучи iз
поряд. Для порятунку залишався лише
собою дiтей та худобу. Тепер єгипетодин шлях – уперед. Проте попереду
ське вiйсько могло наздогнати їх, ото- плескалися морськi хвилi. Iзраїльтячити й примусити повернутися назад. ни потрапили до пастки!
Iзраїльтяни саме збиралися стати
Тодi Бог озвався до Мойсея:
табором на березi Червоного моря,
„Накажи людям не метушитися й
яке розкинулося перед ними, а з
бути готовими йти далi. Я врятую
iнших сторiн лежала сувора, недобМiй народ i покажу єгиптянам, що
розичлива пустеля. Несподiвано
Я – Бог. Усе, що тобi потрiбно зробити, – простягнути свою палицю над
водою. I тодi побачиш, що станеться“.

55

„Раби, повертайтеся назад!“ Вихiд 14
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Перехiд через
Червоне море
Вихiд 14; 15

Мойсей зробив усе так, як наказав
йому Бог. Вiн пiдняв свою палицю
над Червоним морем. Знявся сильний
схiдний вiтер, який погнав воду до
протилежного берега, утворивши
широкий прохiд посеред моря.
У той же самий час хмаровий
стовп, в якому Бог iшов перед
iзраїльтянами, вказуючи їм шлях,
пересунувся i став позаду iзраїльтян,
сховавши їх вiд очей єгиптян.
Люди швидко зiбрали дiтей та худобу i, вишикувавшись один за одним,
почали переходити море. Вони йшли
протягом цiлої ночi.
А єгиптяни верхи та на колiсницях уже майже наступали їм на п’яти.
Переслiдувачi, не вагаючись, погналися за зникаючими рабами i вступили
в прохiд посеред моря. Однак колеса
їхнiх колiсниць незабаром почали
грузнути в мокрому iрунтi оголеного
морського дна. Вiзничi кричали на
коней, але даремно – колеса тiльки
буксували та загрузали ще глибше.

Коли настав ранок, iзраїльтяни –
усi до останнього – без перешкод
дiсталися протилежного берега.
„Простягни знов свою палицю над
морем“, – наказав Бог Мойсею. I коли
Мойсей зробив так, вода знову
закрила дно моря. Усе єгипетське
вiйсько загинуло.
„Єгиптяни вже не будуть нас
переслiдувати“, – запевнив Мойсей
iзраїльтян.
Вигук радостi та полегшення
пронiсся над iзраїльським станом.
Бог урятував їх!
З вуст Мойсея вихопилася пiсня:
„Я спiваю Господовi, бо Вiн здобув
велику перемогу;
Вiн коней та вершникiв скинув у
море.
Господь – мiй могутнiй захисник;
це Вiн врятував мене“.
За ним i сестра його Марiям узяла
бубон i заграла, спiваючи:
„Спiвайте Господовi, бо Вiн здобув
велику перемогу;
Вiн коней та вершникiв скинув у
море“.
I всi iзраїльтяни приєдналися до
них, спiвом i танком прославляючи
Господа, Який урятував їх вiд єгиптян – назавжди.
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Їжа в пустелi
Вихiд 16

Усi хвилювання, пов’язанi з виходом
iз Єгипту, залишилися позаду. Iзраїльтяни бачили, що сталося з їхнiми
переслiдувачами. I тепер вони мали
звикати до нового способу життя.
Втiкачi знову продовжили свою
подорож до Ханаану – країни, яку
Бог обiцяв їм.
Проте пройшло зовсiм небагато
часу, як iзраїльтяни почали ремствувати на труднощi подорожi. Вони
швидко забули про тяжку працю та
знущання, яких зазнавали в Єгиптi,
i нарiкали на Мойсея, говорячи:
„Чому ти завiв нас сюди? В Єгиптi
ми мали вдосталь їжi. Тепер ми
голодуємо! I це все з твоєї вини!“
Мойсей не знав, що їм вiдповiсти,
i Бог озвався до нього:
„Я дам людям їжу“. Вiн пояснив
Мойсею, як це буде зроблено.
Мойсей i Аарон повернулися до
народу з Божою вiдповiддю.
„Коли ви ремствуєте на мене, –
звернувся до iзраїльтян Мойсей, – ви,
насправдi, ремствуєте на Бога. Вiн –
Той, Хто вивiв вас iз Єгипту, i Вiн –
Той, Хто дасть вам їжу. Сьогоднi
ввечерi та завтра вранцi ви побачите,
як Вiн це зробить“.
Того ж вечора величезнi зграї
перепелиць низько пролетiли понад
наметами мандрiвникiв. Птахи, втомленi довгим перельотом, посiдали
просто на землю, де їх хутенько зловили зголоднiлi люди. Так iзраїльтяни
отримали смачну вечерю.
Наступного ранку сталося щось
уже зовсiм дивне. Iзраїльтяни визирнули зi своїх наметiв i побачили, що
чимось бiлим та крупчастим укрито
всю землю, неначе росою. Вони
покуштували це – воно виявилося
72

солодким, наче медяник. Люди не
знали, що це таке, i назвали це диво
манною, що й означає „що то таке?“
Кожного дня, окрiм суботи, iзраїльтяни чекали на манну, щоб зiбрати
її. Вони просто споживали манну або
готували з неї якiсь страви. Бог
сказав їм, щоб вони збирали стiльки
манни, скiльки потрiбно на один
день, окрiм шостого дня, коли вони
мали назбирати їжi ще й на суботу. А
це означало, що в особливий Божий
день – суботу – нiхто не повинен був
працювати.
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Вода в пустелi
Вихiд 15:22-27; 17:1-7

Вода, вода – ось на що були спрямованi думки людей. Погано, звичайно,
коли подорожуєш посушливим, пустельним краєм i потерпаєш вiд голоду, однак значно гiрше страждати вiд
спраги.
Три доби народ iзраїльський
мандрував, нiде не знаходячи питної
води, i люди дуже зрадiли, коли
побачили невеличке озерце. Тi, що

йшли попереду, кинулися до води,
щоб напитися, однак радiсть на їхнiх
обличчях змiнилася вiдразою. Вода
була гiркою на смак.
„Зроби щось, Мойсею“, – благали
люди, i Мойсей звернувся по допомогу до Бога. Бог указав Мойсею на
шмат дерева, що валявся неподалiк,
i Мойсей кинув його у воду. Вiдразливий смак води кудись подiвся, i вона
стала придатною для пиття.
Невдовзi iзраїльтяни щасливо дiсталися до Єлiма, чудового зеленого
оазису, де й стали табором пiд високими пальмами бiля чистих джерел.
Кожний мав змогу втамувати спрагу.

Та пiсля недовгого вiдпочинку
треба було знову складати намети й
вирушати в дорогу.
Бiля мiсця наступної їхньої стоянки води не було зовсiм. Розлючений
натовп прийшов до Мойсея.
„Дай нам води, – вимагали люди. –
Навiщо ти привiв нас сюди помирати
вiд спраги?“
Мойсей був стурбований i трохи
наляканий. Люди розлютилися, i
дехто навiть узяв до рук каменя, щоб
кинути його в Мойсея.
„Що менi робити?“ – запитав Мойсей у Бога.
„Вiзьми свою палицю, – сказав
Бог, – i йди разом iз старшинами до
скелi, на яку Я тобi вкажу, i торкнися
цiєї скелi своєю палицею“.
Мойсей зробив, як йому наказав
Бог. Коли вiн ударив по скелi своєю
палицею, чиста й свiжа вода вирвалася звiдти. Води було так багато,
що всi спраглi змогли пити скiльки
хотiли.
Як хотiлося Мойсею, щоб iзраїльтяни нарештi зрозумiли, що з ними
Бог i Вiн може подбати про них!
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„Вище руки,
Мойсею!“ Вихiд 17:8-16

Iзраїльтяни не були єдиними, хто
потребував їжi та води. Амаликитяни,
якi мешкали в цiй частинi пустелi,
хотiли мати оазиси тiльки для себе,
i вирiшили зупинити вторгнення цих
чужинцiв i не дiлити з ними джерела
води. Вони вирушили до табору iзраїльтян, збираючись напасти на них.
Мойсей розумiв, що вiн має дiяти
рiшуче та швидко, аби вiдбити напад
цих ворогiв. Вiн обрав Iсуса, хороброго юнака, щоб той очолив загiн
iзраїльтян, який мав наступного дня
виступити проти амаликитян.
„Я стоятиму он на тому високому
пагорбi, – сказав Мойсей Iсусовi, –
пiднявши вгору палицю, яку Бог
наказав менi носити при собi“.
Iзраїльтяни вирушили на мiсце
битви, а Мойсей разом iз своїм
братом Аароном та Хуром зiйшов на
пагорб, як i обiцяв. Хур був одним iз
народних старшин. Вiн з Аароном
стали обабiч Мойсея. Мойсей пiднiс
угору руки, подаючи iзраїльтянам
сигнал до бою, i почав молитися
Боговi, просячи про допомогу.
Iзраїльтяни не звикли воювати, але
Мойсей з пiднесеною догори палицею, якою вiн учинив стiльки див,
додавав їм смiливостi та впевненостi.
Та от руки в Мойсея затерпли й
безсило впали донизу. Тiльки-но це
сталося, як iзраїльтяни втратили
впевненiсть i почали поступатися ворогу. Однак Мойсей знову звiв руки,
й iзраїльтяни з подвоєним завзяттям
кинулися на ворогiв. I так було щоразу. Мойсей втомлено опускав руки, а
потiм знову пiдносив їх.
Минали година за годиною, i руки
в Мойсея вiд утоми болiли все сильнiше й сильнiше. Аароновi з Хуром
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спала на розум слушна думка. Вони –
один злiва, iнший справа – пiдхопили
Мойсея i, звiвши його руки догори,
утримували їх так аж до заходу сонця. Бачачи це, iзраїльтяни вiдкинули
амаликитян вiд свого табору.
Мойсей у подяку Боговi звiв
вiвтар. Вiн знав, що це Бог охороняв
його народ i постiйно надавав йому
допомогу.
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Розподiл
обов’язкiв

Вихiд 18

Народ iзраїльський продовжував
мандрувати, аж поки не дiстався до
тiєї гори, бiля якої Бог колись
вперше говорив до Мойсея з нiби
палаючого куща.
Бог тодi пообiцяв Мойсею, що
допоможе йому вивести народ i
привести на це мiсце. I Бог дотримав
Свого слова.
Однак Мойсей вiдчував себе вкрай
знесиленим. Вiн мусив думати й пiклуватися про весь народ. Люди часто
додавали йому зайвих клопотiв, бо

нарiкали й ремствували, незважаючи
на пiдтримку й допомогу Божу. Окрiм
iнших справ, Мойсей мусив ще розбирати рiзнi сварки та скарги i пояснювати людям, що є правильним, а
що – нi. Повсякчас вiн був зайнятий
вирiшенням рiзних справ.
Одного дня до табору прибув несподiваний гiсть. Це був тесть Мойсея –
батько його дружини. Мойсей дуже
зрадiв йому. Їтро – так звали цю
людину – чув про деякi дива, що Бог
учинив задля Свого народу, а Мойсей
розповiв йому те, чого вiн не знав.
„Хвала Господу!“ – вигукнув Їтро.
Мойсей нiчого не розповiдав про
свою важку працю, однак наступного
дня Їтро сам побачив, як вiн вислуховував багатьох людей, якi виносили
на його розсуд свої справи й вистоювали задля цього довгi черги.
„Чого ти обтяжуєш себе цими
справами протягом цiлого дня?“ –
запитав вiн Мойсея ввечерi.
„Бо я мушу це робити, – вiдповiв
Мойсей. – Я мушу вирiшувати справи
як суддя i вчити людей законiв Божих“.
„Тi обов’язки, якi ти поклав на
себе, незабаром зовсiм позбавлять
тебе сили, – сказав йому Їтро, – та й
люди втомлюються, довго очiкуючи
своєї черги порозмовляти з тобою.
Ти потребуєш допомоги. Прислухайся до моєї поради й обери собi
кiлькох помiчникiв. Це мають бути
люди, яким ти можеш довiритися та
якi покладаються на Бога. Дозволь їм
судити сварки й суперечки. А до тебе
нехай люди звертаються тiльки у
важливих випадках“.
Незважаючи на те, що Мойсей був
визнаний вождь, вiн був достатньо
смиренною людиною i прийняв добру
пораду. Мойсей обрав довiрених
людей, якi мали допомагати йому
справедливо судити та навчати народ
iзраїльський.
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ЗАКОНИ БОЖI
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Божа гора
Вихiд 19

Народ iзраїльський знявся табором
i вирушив до пiднiжжя гори Сiнай,
де Бог уперше звернувся до Мойсея,
закликавши його бути народним вождем. Мойсей зiйшов на гору, щоб там,
на самотi й у тишi, Бог мiг розмовляти з ним.
„Скажи iзраїльтянам, – мовив Бог
до Мойсея, – що Я дбаю про них, як
пташка дбає про своїх маленьких
пташенят. I Я надалi пiклуватимуся
про них, а вони, у свою чергу,
повиннi бути слухняними Менi.
Я збираюся розмовляти з тобою,
Мойсею, перед ними всiма, щоб показати їм, що ти – насправдi обраний
Мною вождь. Люди бачитимуть
тiльки хмару, але вони будуть чути
Мiй голос“.
Мойсей поквапився до табору, аби
сповiстити людям про почуте вiд
Бога. Iзраїльтяни вже знали, що Бог
дбає про них, i тепер вони повиннi
були зрозумiти, що Бог не тiльки могутнiй, але й святий. Слово „святий“
означає „вiдокремлений“, „не такий“.
Бог не є людською iстотою з властивими їй недолiками та помилками.
Вiн цiлковито й повнiстю добрий,
i в Ньому немає нiякого зла. Тож
iзраїльський народ повинен любити
Його й бути покiрливим Йому,
роблячи тiльки те, що є правильним.
Мойсей сказав людям, щоб вони
були готовi до того, що Бог буде розмовляти з ними. Їм слiд помитися й
випрати свiй одяг, щоб таким чином
усвiдомити, що в присутностi Бога може перебувати тiльки те, що є чистим.
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Мойсей провiв межову лiнiю навколо пiднiжжя гори. Нiхто, навiть тварина, не мiг переступити цiєї межi й
пiдiйти ближче до Божої гори.
Вранцi третього дня пiд гучнi
розголоси грому iзраїльтяни вийшли
зi своїх наметiв. Мойсей повiв їх до
гори. Верхiв’я гори було повите
хмарами, i люди бачили, що гора
курилася, бо була охоплена вогнем,
i чули, як грiм лунав усе сильнiше.
I раптом повiтря наче розкололося
вiд гучного звуку, що був схожий на
протяжний i дужий звук сурми.
Люди затремтiли й завмерли вiд
страху.
Мойсей звернувся до Бога, й у
вiдповiдь почулося вiдлуння грому.
„Не примушуй нас стояти тут, –
змолилися переляканi люди. – Бог
надто великий i страшний, щоб ми
могли чути Його. Ти розмовляй

замiсть нас i переказуй нам усе, що
скаже тобi Бог!“
I от Мойсей з Аароном удвох
зiйшли на гору, щоб почути, що Бог
хоче сказати.
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Десять заповiдей:
люби Бога Вихiд 20

Коли Бог розмовляв iз Мойсеєм на
горi Сiнай, Вiн дав Мойсею закони –
заповiдi, – яких мали дотримуватись
усi люди. Оскiльки Бог є нашим
Творцем, Вiн краще за нас знає, що
може зробити нас щасливими. Отож,
якщо iзраїльтяни житимуть згiдно iз
заповiдями Божими, вони будуть
щасливими.
Деякi заповiдi, якi Бог дав Мойсею,
мали велике значення саме для
людей, що жили за тих давнiх часiв,
але бiльшiсть заповiдей залишаються
важливими на всi часи й для всiх.
Найважливiшими з них є Десять
заповiдей.
Першi п’ять заповiдей навчають
нас, як треба ставитися до Бога.
Бог сказав: „Не створюй собi iнших
богiв“. Це перша заповiдь.
За тих часiв люди вклонялися багатьом богам та богиням, як це було,
наприклад, в Єгиптi. У нашi днi люди
можуть вiддавати всю свою любов i
поклонятися грошам чи успiху. Бог
учить, що тiльки Вiн є Богом i Творцем усього. Тiльки Йому єдиному
належить вклонятися.
Бог сказав: „Не роби iдолiв, щоб
шанувати їх“. Це друга заповiдь.
Iзраїльтянам могло спасти на думку
створити щось подiбне до Бога, щоб
виникло враження Його присутностi.
Або обрати собi щось, що нагадувало
б їм Бога. Це могло бути щось
красиве й життєдайне, наприклад,

сонце, або щось сильне, як, скажiмо,
бик. Однак Бог знав, що тiльки-но
люди перенесуть уяву про Бога на
щось iнше, вони почнуть вклонятися
цьому „щось“ i шанувати це „щось“
замiсть Бога. Вони швидко забудуть,
що Бог значно перевищує все, що
людина може створити чи навiть
уявити собi.
Бог сказав: „Не вживай iм’я Боже
марно“. Це третя заповiдь.
Iм’я Боже означає Самого Бога.
Нiхто не повинен клястися цим iменем чи обiцяти щось зробити,
стверджуючи свою обiцянку iм’ям
Божим, а потiм вiдступитися вiд
своїх слiв. Люди мають виявляти
шану Боговi, з повагою ставлячись
до Його iменi.
Бог сказав: „Святи день суботнiй“.
Це четверта заповiдь.
Святити означає „вiдокремлювати“,
„вiддiляти“. Сьомий день тижня має
бути окремо видiлений спецiально
для Бога. Це означає, що цього дня
люди повиннi думати про Бога, щоб
краще Його знати, i вклонятися
Йому. I ще цей день мав стати щасливим святковим днем для всiх людей
i тварин.
Бог сказав: „Шануй батькiв своїх“.
Це п’ята заповiдь.
Бог утворив родину i поставив
батькiв за старших над дiтьми.
До обов’язкiв, якi людина має перед
Богом, належить пiклування про
батькiв i повага до них.
Iсус звiв цi заповiдi до однiєї –
люби Бога всiм серцем. Ми любимо
Бога, якщо ми слухнянi Йому.
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Десять заповiдей:
люби ближнiх
Вихiд 20

П’ять перших заповiдей – про любов
до Бога та поклонiння Йому. П’ять
наступних – про любов до ближнього. Любити ближнього означає, що
до людей слiд ставитися так, як ми
б хотiли, щоб люди ставилися до нас,
i не чинити нiчого такого, що могло
б зашкодити iншим.
Бог сказав: „Не вбивай“. Це шоста
заповiдь. Убивство – жахлива рiч. I не
має значення, за яких обставин воно
скоїлося: через гнiв, несамовитiсть,
жорстокiсть або через прагнення до
збагачення.
Бог сказав: „Не чини перелюбу“.
Це сьома заповiдь.
За Божим задумом чоловiк i дружина повиннi належати одне одному
до кiнця свого життя. Чинити
перелюб означає домагатися чужого
чоловiка або чужої дружини. Бог
сказав, що так чинити – погано.
Бог сказав: „Не кради“. Це восьма
заповiдь. Нiхто не має права брати
те, що належить комусь iншому.
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Бог сказав: „Не кажи неправди
про людей“. Це дев’ята заповiдь.
Нiхто не повинен казати неправду
про будь-кого iншого, коли доводиться свiдчити на судi. Так само не
можна вдаватися до брехнi за
спиною людини, про яку йде мова.
Бог сказав: „Не жадай“. Це десята
заповiдь. Жадати тут означає „бажати
чогось, що належить комусь iншому,
i заздрити тiй людинi“.
Iзраїльтянин мiг, побачивши чийсь
будинок чи вiслюка або чиюсь вродливу дружину, подумати, що все це
значно краще, анiж те, що має вiн.
I тому Бог сказав iзраїльтянам, що не
можна бути заздрiсними i намагатися
будь-що отримати те, що сподобалося.
Коли Бог закiнчив говорити, Вiн
пообiцяв дати Мойсею двi кам’янi
стели – скрижалi, – на яких цi закони
будуть викресанi. Тодi люди знатимуть, що це закони, встановленi
Самим Богом.
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Боже пiклування
Вихiд 21-23

Разом iз Десятьма заповiдями Бог дав
Мойсею також багато рiзних настанов, якими належало керуватися,
щоб вести здоровий спосiб життя та
жити в мирi й злагодi з iншими людьми. Бог хотiв, щоб люди були справедливi та доброзичливi одне до одного.
Через Свої закони Бог показав
Своєму народовi, що дбає про його
добробут i хоче й надалi допомагати
йому. За часiв Мойсея часто виникали
сварки, якi iнодi тривали дуже довго.
Якщо комусь iз членiв родини завдавалася кривда, його родичi клялися
вiдплатити кривднику. Їхня помста
часто завершувалася великими злочинами й убивствами.
Бог навчав Свiй народ вiдмовитися
вiд тривалої мiжусобної ворожнечi.
Якщо ж хто-небудь завинить, то вiн
має бути справедливо покараний, i
це покладе край чварам. Покарання
має бути вiдповiдним до провини,
тому в законi про покарання сказано:
„Око за око й зуб за зуб“ – i нiчого
понад те. Цей закон не був жорстоким
i не закликав до помсти: Бог хотiв
обмежити й пом’якшити стародавнi
звичаї кривавої помсти.
Через Свої закони Бог сповiщав
людей, що Вiн дбає про тих, хто не
достатньо сильний, аби вiдстоювати
свої права.
Бог дав особливi закони, за якими
треба було дбати про бiдних, чужинцiв та тих, хто був неспроможний заробити собi на прожиття. Бог нiколи
не забував про дiтей-сирiт i удовиць,
про яких не було кому пiклуватися.
Землероби повиннi були залишати
на ланах трохи колоскiв, а на деревах
у садках – фрукти, щоб i вбогi люди
могли знайти собi їжу. Якщо бiдна
80

людина не мала чим погасити свiй
борг i заємодавець забирав у неї за

це її одяг, то Бог наказав, щоб одяг
повертали на нiч, щоб людина не
мерзла вночi.
Через Свої закони Бог показав людям, що Вiн дбає не тiльки про людей,
але й про тварин.
Наприклад, якщо вiслюк упаде, то
потрiбно допомогти йому пiдвестися,
i так слiд робити навiть тодi, коли
таке трапиться з твариною, яка
належить найлютiшому ворогу.
Якщо ж хто-небудь знайде пташкуматiр, яка сидiтиме у своєму гнiздечку, то закон Божий вимагає, щоб
пташинi нiхто не завдавав шкоди й
не позбавляв її волi.
Божi закони показали людям,
Який є Бог. Вони допомогли людинi
зрозумiти, що Бог добрий i справедливий i що Вiн пiклується про все,
навiть про дрiбнi речi. Навiть найнезначнiшi люди мають велике значення для Бога, i всi подiї щоденного
життя також вiдбуваються пiд Божим
наглядом. Бог хотiв, щоб Його народ
наслiдував Його.

БОГ I ЙОГО НАРОД
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Заповiт
Вихiд 24

Задовго до Мойсея Бог покликав
Авраама i склав iз ним заповiт. Бог
обiцяв Авраамовi, що той матиме
численних нащадкiв, через яких Бог
благословить увесь свiт. I от цi нащадки утворили народ iзраїльський.
Бог сказав Мойсею, що тепер Вiн
хоче скласти заповiт з усiм народом
iзраїльським. Зi Свого боку, Бог
обiцяв пiклуватися про Свiй народ i
щасливо привести його до землi, яка
була йому обiцяна. Iзраїльтяни будуть
обраним народом Божим.
Цi добрi новини про обiтницi Божi
Мойсей розповiв усiм iзраїльтянам.
Вiдтак вiн сповiстив їх про зобов’язання, якi мають бути виконанi ними.
„Ви повиннi пообiцяти, що будете
слухнянi Боговi й виконуватимете всi
Божi закони та заповiдi“, – сказав
Мойсей людям.
„Ми обiцяємо, обiцяємо“, – радо
погодилися iзраїльтяни.

Мойсей прочитав їм усi Божi закони, аби вони яснiше усвiдомили, що
саме обiцяють. Однак люди були
занадто впевненi в тому, що вони з
легкiстю зможуть вiдповiдати вимогам
Божим i жити за Його законами.
Мойсей склав бiля пiднiжжя гори
вiвтар iз дванадцяти великих каменiв.
Кожний камiнь символiзував рiд, або
колiно, кожного з дванадцяти синiв
Iзраїлевих (Iзраїль – нове iм’я Якова).
Пiсля того Мойсей узяв кров
тварин, яких було принесено в пожертву, i покропив нею народ, аби
люди усвiдомили, що заповiт складено урочисто, бо саме в такий спосiб
за тих часiв пiдписувалися найважливiшi угоди.
Звичайно, Бог дотримав Свого
слова. А iзраїльтяни? Як вони
виконали свої зобов’язання?
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Особливий намет
для Бога
Вихiд 25-31

Iзраїльтяни весь час, поки вони
мандрували до Ханаану, жили в
наметах. Через те що в них не було
постiйного мiсця проживання, вони
не могли спорудити храм, в якому
можна було б вклонятися Боговi.
Тому Бог наказав Мойсею замiсть
храму зробили особливий намет,
який би був присвячений Боговi. Бог
докладно пояснив Мойсею, як саме
слiд зробити цей намет, i пообiцяв,
що людям, якi будуть займатися цiєю
роботою, Вiн дасть необхiдне вмiння, щоб вони якнайкраще впорались
iз завданням.
Зовнi намет слiд було робити з
гладенької козиної вовни, покрiвлю –
з овечої шкiри, а всерединi мали бути
гаптованi завiси, золоте та срiбне
оздоблення. На прикрашеному
золотом вiвтарi належало спалювати
духмянi пахощi. Намет повинен
розбиратися, а щоб його легше було
переносити, для цього були передбаченi жердини. Коли iзраїльтяни
знiмалися табором, намет Божий мiг
рухатися разом iз ними.
Найважливiша частина намету
повинна була вiддiлятися вiд iнших
щiльною завiсою. У цiй, найсвятiшiй
частинi намету, належало помiстити
особливу, певного розмiру скриню,
виготовлену з дерева i зовнi покриту
золотом. Вiко скринi мало бути зi
щирого золота. Скриня називалася
„ковчег“. Зверху на ковчезi слiд було
помiстити двi золотi фiгури, якi своїми
розкинутими крилами накривали б
ковчег. Так само Бог „покриває“
людськi грiхи та провини.
Мойсей занепокоївся – де вiн має
роздобути всi коштовнi матерiали,
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якi необхiднi для скинiї (саме таку
назву мав намет) Божої. Однак Бог
заспокоїв його, сказавши, що люди
будуть радi дати цi коштовностi. Так
воно й сталося.
Коли Мойсей розповiв людям про
скинiю, вони так зрадiли, що принесли все необхiдне: чудовi тканини та
вовну, каблучки та браслети. Усi тi
коштовнi речi, що були подарованi
їм єгиптянами, коли вони виходили
з Єгипту, були з радiстю принесенi
й добровiльно переданi Мойсею як
пожертва для Бога.
Мойсей навiть змушений був просити людей, аби вони не зносили
бiльше коштовностей, бо все необхiдне для побудови й оздоблення скинiї
вже було.
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Золоте теля
Вихiд 32

Мойсей знову зiйшов на гору, щоб
говорити з Богом. Iзраїльтяни з
хвилюванням спостерiгали за ним.
Хмари на верхiв’ї гори палали вогнем,
i Мойсей зник у їх слiпучому сяйвi.
Минув день, а Мойсей не повертався.
Iзраїльтянам надокучило спостерiгати й чекати.
„Нам час вирушати в путь, – сказали вони Аароновi. – I ми не знаємо,
що сталося з Мойсеєм. Ти зроби нам
бога, який поведе нас замiсть нього“.
„Знiмiть вашi золотi сережки i вiддайте їх менi“, – сказав Аарон.
Люди охоче познiмали iз себе золотi прикраси, i Аарон розплавив їх.
Потiм iз того золота вiн вiдлив золоте
теля.
„Це – наш бог!“ – у пiднесеннi зашумiли люди.

„Завтра ми влаштуємо свято на
честь бога“, – пообiцяв їм Аарон, i всi
iз захопленням погодилися.
Наступного дня почалося святкування. Установили золоту фiгуру i почали
танцювати навколо неї. Iзраїльтяни
пили й веселилися, аж поки урочистостi не перетворилися на п’яну гулянку.
Бог знав про те, що вiдбувалося.
„Мойсею, повертайся до табору, –
сказав Вiн Мойсею, – бо люди вже
порушили Мiй закон“.
Бог був розгнiваний, що люди так
швидко забули про свої урочистi обiцянки, якi дали Йому.
Мойсей щодуху кинувся бiгти з
гори, несучи у руках двi кам’янi скрижалi, на яких були викарбуванi Божi
заповiдi. Iсус, найближчий Мойсеїв
помiчник, був iз ним.
„Такий гомiн лунає, – сказав занепокоєний Iсус, – наче внизу, в таборi,
точиться бiй“.
„Це не бiй, це спiви“, – вiдповiв
йому спохмурнiлий Мойсей.
Коли ж вiн пiдiйшов ближче та побачив, як люди танцювали й стрибали навколо теляти, вiн розлютився,
кинув на землю кам’янi скрижалi iз
законами, якi Бог дав йому, i розтрощив їх на друзки. Вiдтак кинувся до
табору i схопив золоту фiгуру теляти.
„Як мiг ти дозволити їм учинити
таке?“ – звернувся вiн, обурений, до
Аарона.
„Не гнiвайся на мене, – виправдовувався Аарон. – Це все з вини цього
зiпсованого та впертого народу“.
Мойсей скинув на землю фiгуру
теляти, потрощив її i розтер на
порох, потiм змiшав перетерте на
порох золото з водою i примусив
iзраїльтян випити ту воду.
Наступного дня Мойсей сказав
притихлим i засоромленим людям:
„Ви скоїли страшний грiх. Але я
зiйду на гору знову i проситиму Бога,
щоб Вiн простив вас“.
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Наведення
порядку Вихiд 33; 34

Мойсей благав Бога, щоб Вiн простив
людей за те, що вони зробили золоте
теля i вклонялися йому. Вiн сказав,
що вiзьме всю вiдповiдальнiсть на
себе, але Бог зауважив йому, що вiдповiдати повинен той, хто завинив.
Народ має бути покараний.
Бог знав, що хоч як би зараз iзраїльтяни не шкодували за вчиненим,
але вони знову й знову будуть вдаватися до непокори i можуть наробити
багато поганого. Тому Бог дав Мойсею
настанови, як народовi належить дiяти, аби поновити стосунки з Богом.
За межами скинiї мав бути побудований вiвтар, на якому спалюватимуть
жертовних тварин.
Кожний, хто вчинить погано чи
порушить закон Божий, мусить принести тварину i вiддати її священиковi, аби вже той пiднiс її Боговi.
Такою твариною може бути ягня або
теля. I ця пожертва засвiдчить Боговi, що людина, яка згрiшила, шкодує,
що так зробила, i просить у Бога прощення. Якщо покаяння буде щирим,
Бог пробачить. Звичайно, кров тварини не могла позбавити людину її
грiхiв: Бог через Свою всепрощаючу
любов виправдовував її.
Люди мали приносити в пожертву
не тiльки тварин, але за деяких обставин i зерно. У такий спосiб вони
могли висловити Боговi свою подяку.
Пiсля того як народ iзраїльський
порушив свою угоду з Богом, попросивши Аарона зробити теля для поклонiння, Мойсей дуже боявся, що Бог
не схоче тепер дбати про цей народ.
„Якщо Ти не пiдеш iз нами, ми не
зможемо продовжити наш шлях“, –
сказав вiн Боговi.
„Я завжди буду з вами, – пообiцяв
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Бог. – Однак час пiти вiд цiєї гори i
продовжити подорож“.
Люди полегшено зiтхнули, коли
Мойсей повернувся до табору i сказав їм, що Бог i надалi виконуватиме
те, що обiцяв їм у Своєму заповiтi.
„А тепер нам слiд починати все
наново, – вiв далi Мойсей. – Ви
повиннi пообiцяти, що надалi будете
дотримуватися Божих заповiдей“.
Люди щиро пообiцяли. Вiдтак вони
поскладали своє майно, зняли намети i були готовi рушити, нарештi, вiд
гори Сiнай.

БIЛЯ КОРДОНIВ ХАНААНУ
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Обiтована земля
перед очима
Числа 13; Повторення Закону 1

Коли народ iзраїльський пакував
намети, аби розпочати новий етап
своїх мандрiв, то все робилося за
заздалегiдь визначеним планом. Бог
навчив Мойсея, як усе найкраще
органiзувати.
Мойсей мав двi срiбнi сурми, якими
подавалися сигнали для всього табору. Якщо люди чули обидвi сурми, то
всi поспiшали до скинiї Божої, щоб
вислухати, що скаже Мойсей. Сигналом однiєї сурми до Мойсея скликалися народнi старшини. Сурмами також
подавався сигнал усiм iзраїльтянам,
що час вирушати в дорогу.
Обранi люди з колiна Левiя несли
скинiю Божу i все, що до неї належало. Шiсть колiн iшло попереду скинiї
i шiсть – позаду. Коли зупинялися, то
люди напинали свої намети у визначеному порядку, тримаючись свого роду
i розташовуючись довкола скинiї.

Нарештi вони прибули до оазису
Кадеш-Барнеа, звiдки вже було видно
землю обiтовану. Як усi зрадiли! Адже
це свiдчило про кiнець подорожi.
„Земля, яку обiцяв нам Бог, лежить
перед нами, – сказав Мойсей. – Будьте
готовi, щоб увiйти й володiти нею“.
„Нам годилося б перше вирядити
спостерiгачiв, щоб вони розвiдали ту
землю“, – запропонував хтось.
Мойсей з цим погодився й обрав
дванадцять людей – по одному з
кожного колiна. Вiдтак дав їм накази:
„Йдiть до Ханаану i роздивiться
все навколо, – сказав вiн. – Довiдайтесь, яка ця країна, що росте на цiй
землi, i принесiть нам тих плодiв,
яких знайдете. Розвiдайте також, що
за люди тут живуть, якi вони i чи
видаються дужими“.
Дванадцятеро розвiдникiв пiшли,
а всi iншi стали чекати на їхнє повернення.
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„Нам не
вдасться!“

Числа 13; 14

Протягом шести довгих тижнiв
iзраїльськi спостерiгачi розвiдували
Ханаанський край. Народ iзраїльський терпляче чекав на їхнє повернення. Коли ж люди побачили, що
спостерiгачi повертаються, усi гуртом
кинулися їм назустрiч, бажаючи
швидше почути, якi ж новини вони
принесли.
„Це чудовий край, – почали розвiдники. – Тiльки-но погляньте на
цi плоди, якi ми вам принесли“.
Вони показали на стиглий iнжир та
соковитi помаранчi, а також на веле85

тенське гроно винограду, яке двоє
носiїв ледве спромоглися донести на
жердинi.
Однак потiм у їхнiх голосах вiдчулася сумна нота.
„Ця земля нiколи не буде нашою, –
повели вони далi. – Мiста тут укрiпленi, а люди – справжнi велетнi. Ми
наче сарана поряд iз ними“.
Пiсля цих слiв люди почали
галасувати i сердито приступати до
Мойсея:
„Нам не слiд було взагалi залишати
Єгипет! Мабуть, Бог ненавидить нас,
бо Вiн змусив нас здолати весь цей
шлях, щоб тепер ми загинули серед
пустелi, – адже ми нiколи не оволодiємо цiєю країною!“
Тодi Калев, один iз дванадцяти
розвiдникiв, який досi мовчав,
промовив:
„Бог, звичайно, спроможний вiддати нам ту землю, яку обiцяв. Нам
слiд лише мати готовнiсть увiйти до
цiєї землi!“
Iсус, який також був серед розвiдникiв, пiдтримав його, благаючи людей
покластися на Бога, Який i допоможе
їм. Але десять iнших спостерiгачiв
хитали головами i повторювали:
„Нам не вдасться! Давайте вiдмовимося вiд цього!“
Люди слухали лише цих десятьох
розвiдникiв i не звертали жодної уваги на Калева та Iсуса. Цiлу нiч вони
кричали та нарiкали на Мойсея:
„Нас усiх буде вбито. Краще повернутися назад до Єгипту!“
Коли Калев та Iсус намагалися
переконати їх, що слiд покладатися
на Бога, люди схопили камiння, погрожуючи закидати їх ним.
Раптом яскраве сяйво спалахнуло
з хмарового стовпа, що був над скинiєю Божою.
I в тишi, що враз настала, Бог промовив до Мойсея:
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„Цей народ не вiрить, що Я можу
дати їм ту землю, яку обiцяв. Вони не
пiдкоряються Менi й не увiйдуть до
цiєї землi. Через свою непокору вони
будуть мандрувати в цiй пустелi ще
протягом сорока рокiв. Лише їхнi
дiти увiйдуть до цiєї землi i з ними
двоє вiрних Моїх слуг – Калев та Iсус.
Завтра, Мойсею, мусиш повертати
назад вiд кордонiв Ханаану, назад у
посушливу, голу пустелю“.
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Мойсей втрачає
рiвновагу Числа 20

Пiсля того як iзраїльтяни пiшли вiд
кордонiв Ханаану, вони продовжили
свої мандри, кочуючи вiд одного
оазису до iншого.
Сталося, що в мiсцевостi, де вони
якось стали табором, зовсiм не було
води. Вони i цього разу забули, що
Бог завжди давав їм воду, коли вони
її хотiли. Як уже повелося, вони
прийшли до Мойсея зi скаргами та
нарiканнями.
„Чому ти завiв нас у цю жахливу
пустелю? – волали люди. – Чому не
дав нам залишитися в Єгиптi? Ми

хочемо їсти iнжир, гранати й виноград, але ми навiть не маємо води,
щоб пити!“
Мойсей з Аароном добре усвiдомлювали, що цi люди зi своєї власної
вини знаходяться зараз тут, а не насолоджуються соковитими плодами в
Ханаанi.
„Мойсею, вiзьми свою палицю, –
промовив Бог до Мойсея, – i збери
весь народ. Потiм на очах у всiх звернись до цiєї скелi, яка над тобою, i Я
дам iз неї воду для них“.
Мойсей узяв свою палицю i наказав
народу, щоб усi йшли за ним. Мойсей
вiдчував гнiв. Протягом рокiв вiн був
змушений терпiти нарiкання i всi ганебнi слова, якi вони казали на нього
i на Бога. Вiн вiдчував, що довго так
не витримає.
„Дивiться, ви, маловiрнi! – вигукнув
вiн. – Чи зможу я видобути воду для
вас iз цiєї скелi?!“
Вiн дiяв не так, як наказував йому
Бог. Розлючений, вiн двiчi вдарив з
усiєї сили у скелю.
Великий струм води вирвався
звiдти i побiг униз по камiнню. Усi
кинулися наповнювати свої глеки,
аби запастися водою.
Однак Бог не був задоволений
Мойсеєм, бо Мойсей не послухався
Його i вчинив за своїм власним
розсудом. Мойсей сильно потерпав
через своє свавiлля, хоча було вже
запiзно.
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Мiдяний змiй
Числа 21

Повiльно спливали роки, а iзраїльтяни ще продовжували свої поневiряння в пустелi, як Бог i сказав, i не
вступали в обiтовану землю. Iнодi
здавалося, що вони нарештi навчилися покладатися на Бога, та нi –
знову починалися ремствування й
нарiкання на нестачу їжi.
„Чому ти, Мойсею, завiв нас у цю
пустелю? – кричали вони тодi. – Ми
стали кволими вiд тiєї манни, яку Бог
посилає!“
Бог був ласкавий до них i безлiч
разiв надiляв їх усiм необхiдним.
А тепер Вiн вирiшив навчити їх,
вдавшись до iншого способу.
Iзраїльський табiр був оточений
гадюками. Люди натикалися на
отруйних змiй, якi ховалися у хмизi
для вогнища або навiть заповзали до
наметiв. У таборi все частiше чулися
переляканi зойки та вигуки. Усюди
повзали й вигиналися змiї, висовуючи отруйнi жала. Багато iзраїльтян,
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ужалених змiями, лежали в гарячцi,
страждаючи вiд змiїної отрути.
Люди кинулися до Мойсея.
„Ми знаємо, що були неправi, бо
ремствували, – казали вони. – Проте
благаємо, попроси Бога, щоб Вiн врятував нас вiд цих змiй“.
Мойсей помолився, i Бог навчив
його, що слiд зробити.
„Зроби мiдяного змiя, – сказав
Бог, – i прилаштуй його до жердини,
а потiм пiднеси високо ту жердину зi
змiєм, щоб усi в таборi могли її
побачити. I кожний, кого вжалить
змiя, нехай подивиться на мiдяного
змiя – i буде здоровий“.
Мойсей усе зробив, як наказав
йому Бог. I кожний, хто покладався
на слово Боже, зводив очi на мiдяного змiя i зцiлявся – як Бог i обiцяв.
Звичайно, мiдяний змiй не мав нiякої
чудодiйної сили. Усе полягало в довiрi
Боговi й покiрливостi Йому, бо саме
Бог зцiляв людей.
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Валаам та його
ослиця Числа 22-24

Iзраїльтяни знову наблизилися до
ханаанських кордонiв i стали
поблизу них табором. Балак, цар
моавитянський, довiдався, що вони
просуваються до землi, яка була їм
обiцяна, i вирiшив зупинити їх. Проте, замiсть того щоб зiбрати вiйсько
та напасти на iзраїльтян, вiн направив посланцiв, аби вони привели до
нього Валаама – знаменитого чаклуна.
„Розкажiть йому про цей численний народ, – наказав посланцям цар, –
i попросiть його прибути й проклясти
iзраїльтян“.
Посланцi прибули до Валаамової
оселi i передали прохання царя. Вони
також показали величезний мiшок

iз золотом, який пообiцяли вiддати
йому, якщо вiн послухається царя.
Тiєї ж ночi Бог сказав Валааму, щоб
той не дозволив умовити себе i не
погоджувався проклясти народ, якому Бог обiцяв Своє благословення.
Однак, коли цар знову прислав до
нього посланцiв iз бiльшим мiшком
золота, Валаам погодився. Вiн вирушив до Балака верхи на своїй ослицi,
яка слухняно бiгла, як завжди, покiрлива своєму господарю. Раптом ослиця зупинилася. Валаам нетерпляче
вдарив її. Перед його очима виблискувало обiцяне золото, отож вiн i не
бачив того, що бачила ослиця: перед
ними стояв ангел Божий i загороджував шлях.
Ослиця, спонукана вершником,
спробувала була ступити крок уперед,
але потiм кинулася до стiни обабiч
дороги, аби не стояти на шляху перед
ангелом. Стрибнувши, вона притисла
Валаамовi ноги до стiни, той закричав вiд болю i, розлючений, щосили
вдарив свою ослицю вдруге. Ангел
знову заступив шлях. Цього разу
налякана тварина лягла на дорогу.
Ось тепер Валаам зовсiм ошаленiв
i заходився шмагати ослицю раз за
разом.

Раптом, вражений, вiн почув, як
його лагiдна, тиха ослиця озвалася
до нього:
„Чому ти б’єш мене? Хiба я колись
ранiше виявляла непокору?“
Тодi у Валаама прозрiли очi, i вiн
побачив перед собою ангела.
„Не бий ослицю. Вона врятувала
тобi життя тим, що зупинилася, коли
я наказав їй. А тепер, якщо хочеш,
можеш продовжити свiй шлях, але
говоритимеш те, що я тобi накажу“.

Коли Валаам дiстався до царя
Балака, той уже заздалегiдь придумав
прокльони, якi Валаам мав наслати
на iзраїльтян. Однак Валаам змiг
говорити лише те, що наказав йому
ангел. Вiн не змiг проклясти народ
Божий – тiльки поблагословив його.
Незважаючи на обiцянi царем грошi,
Валаам не змiг завдати прикрощiв
народу Божому.
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Прощання
Мойсея Повторення Закону

Поки iзраїльтяни протягом сорока
рокiв мандрували в пустелi, Мойсей
дуже постарiв. Однак вiн усе ще був
мiцний i здоровий, i зiр його не
потьмарився. Мойсею дуже хотiлося
привести свiй народ у Ханаан!
Однак Бог сказав йому:
„Мойсею, ти не увiйдеш до землi
обiтованої. Якось ти не пiдкорився
Менi i втратив рiвновагу, коли бив
по скелi. Я хочу, аби люди бачили,
що Я ласкавий i люблячий Бог, а ти
своєю непокорою показав їм поганий
приклад“.
Мойсей був, звичайно, пригнiчений почутим, але вiн знав, що Бог
правий, i тому не сперечався. I у
своїм серцi простив людям те зло,
якого вони йому завдали.
„Ти побачиш цю землю, хоча i не
увiйдеш до неї, – вiв далi Бог. – Зiйди
на саме верхiв’я гори Пiсах. Звiдти
ти зможеш охопити зором усю
землю, яку народ iзраїльський
отримає у свою власнiсть. I коли ти
будеш споглядати землю обiтовану,
життя твоє наблизиться до свого
кiнця“.
Зрештою, Мойсей був задоволений,
що замiсть немочi та хвороб Бог
вiзьме його життя у той час, коли вiн
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милуватиметься чудовим краєвидом
землi, куди не ступить ногою.
Перш нiж зiйти на гору Мойсей
довго розмовляв з iзраїльтянами.
Вiн нагадав їм про все те добро, яке
Бог учинив їм, i нагадав, як важливо,
щоб вони дотримувалися законiв
Божих. Вiн виголосив чудовi слова
про все, що Бог зробив для народу
iзраїльського.
Потiм, як i звелiв йому Бог, вiн
звернувся до свого наступника –
Iсуса Навина i сказав йому, що тепер
вiн буде вождем в Iзраїлi.
I от Мойсей зiйшов на гору. Вiн
довго й мрiйливо дивився на обiтовану землю, що розкинулася перед ним.
Так i помер. Нiхто не знає, де його
поховано. Бог Сам подбав про це.
Нiколи вже Iзраїль не знатиме
такого великого вождя, яким був
Мойсей. Вiн учинив багато дивного,
коли виводив iзраїльтян iз Єгипту i
вiв їх до обiтованої землi. Бог ставився до нього як до друга, розмовляючи з ним вiч-на-вiч. Проте Мойсей
нiколи не був зарозумiлим. Усе, чого
вiн домагався, – це навчити людей
слухатися Бога i пiзнавати, Який Вiн
Великий.

IСТОРIЯ IСУСА
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Новий вождь
Iсуса Навина 1

Пiсля того як Мойсей зiйшов на
гору, щоб нiколи вже не повернутися
назад, Бог звернувся до Iсуса.
„Мiй слуга Мойсей помер. Тепер
ти будь готовий до того, щоб вести
Мiй народ до обiтованої землi Ханаанської. Я вiддам вам увесь край –
вiд пустелi, що на пiвднi, до гiр Ливанських на пiвночi, вiд рiки Євфрат

на сходi до Середземного моря на
заходi“.
Iсус же вiдчував велику невпевненiсть i страх. Вiн був довiреним
помiчником Мойсея протягом усього
тривалого шляху з Єгипту, але вiн не
думав, що коли-небудь зможе стати
вождем. Вiн не був таким величним,
як Мойсей, якого дуже любив i яким
так захоплювався. Але Бог надав
Iсусовi впевненостi та смiливостi.
„Iсусе, – сказав Бог, – будь дужим
i смiливим! Не лякайся! Я обiцяю
бути з тобою, як був iз Мойсеєм. Усе,
що ти повинен зробити, це позбутися невпевненостi й покластися на
Мене. А Я обiцяю бути з тобою весь
час. Я зроблю тебе дужим, i ти
нiколи не схибиш.
Є двi настанови, яких тобi слiд
дотримуватися, щоб успiх завжди
супроводжував тебе. Перша, ти повинен, не вагаючись, йти й перемагати,
i навiть не думати про можливiсть
поразки. Будь мужнiм i сповненим
довiри до Мене.
Друга, це виконувати Мiй закон.
Вивчай його вдень i вночi i навчи
також народ Мiй пiдкорятися цьому
закону. Тодi все буде гаразд“.
Тепер, знаючи, що Бог пообiцяв
допомагати йому i бути з ним, Iсус
вiдчув себе спроможним приступити
до нової справи.
Вiн покликав до себе всiх старшин
i виклав їм їхнi завдання:
„Передайте людям, щоб через три
днi приготувалися вирушати. Ми
перейдемо рiку Йордан i увiйдемо до
землi Ханаанської“.
Усi захвилювалися. Народ був
готовий зробити все, що наказував
новий вождь.
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сповiстив її, що царська сторожа
прибула.
„А веди-но сюди тих двох, що
увiйшли до твого будинку! – наказали
Рахав царськi прислужники. – Вони –
Двi великi перепони були на шляху
iзраїльтян до землi, яку Бог пообiцяв шпигуни!“
„Це правда, що до мене заходили
їм вiддати.
Першою була повноводна i стрiмка якiсь люди, – стала пояснювати
Рахав, – але вони пiшли ще до заходу
рiчка Йордан, другою – мiсто-форсонця, поки мiську браму не
теця Єрихон. Мiцне й непохитне,
воно стояло на самому ханаанському зачинили на нiч. Вам краще негайно
йти за ними, якщо хочете схопити
кордонi.
I от Iсус послав уперед розвiдникiв, їх. Шкода, не знаю, якою дорогою
вони пiшли з мiста“.
як це багато рокiв тому зробив МойУведенi в оману царськi слуги щодусей. Вiн обрав двох iзраїльтян, наказав
їм обстежити мiсцевiсть i придiлити ху кинулися навздогiн – мiська брама
зачинилася за ними. А Рахав швиденьособливу увагу мiсту Єрихону, яке
ко пiднялася на горище, аби розпозагрозливою перешкодою встало на
вiсти про все розвiдникам перед тим,
їхньому шляху до Ханаану.
як вони повкладаються спати.
Однак i цар Єрихона спостерiгав
за численним юрмищем iзраїльтян,
що все ближче й ближче пiдходило
до його мiста. Отож вiн також мав
77 Червона мотузка
Iсуса Навина 2
своїх шпигунiв. Його сторожа сповiстила його про двох iзраїльтян, якi
кралися попiд мурами мiста. Хтось
Iзраїльськi розвiдники пiдвелися зi
навiть бачив, як вони крадькома
своїх лiжок iз льону, коли Рахав,
ввiйшли до оселi Рахав, жiнки, житло пiднявшись на горище, розповiла їм
якої знаходилося всерединi товстого про все, що сталося. Здивованi, вони
мiського муру.
запитали в неї:
Цар наказав своїй сторожi йти мер„Чому ти, жителька Єрихона, ризищiй до будинку Рахав та розпитати її куєш власним життям, допомагаючи
про прибульцiв. Проте Рахав виявидвом ворогам-iноземцям?“
лася кмiтливiшою за царя. Вона зваРахав вiдповiла:
жила на те, що будь-хто може посту„Я хочу врятувати вас, бо я впевнекати у її дверi, i заздалегiдь сховала
на, що ваш Бог вiддасть вам цю країну.
iзраїльських розвiдникiв на горищi.
Я чула про всi тi дива, якi Вiн учинив
Там були розкладенi стебла льону, що для вас пiд час вашої тривалої манповиннi були перш нiж ткати з них
дрiвки. Я вiрю, що Вiн подарує вам петканину, висохнути на сонцi. Рахав
ремогу, i я теж покладаюся на Нього.
вiдгорнула довгi стебла, наказала розА тепер я хочу, аби ви урочисто
вiдникам лягти, а вiдтак притрусила
менi пообiцяли, що коли iзраїльтяни
їх зверху стеблинами.
завоюють наше мiсто, ви подбаєте
Тепер важко було здогадатися, що про мене так само, як я подбала про
тут хтось є. Iзраїльтяни лежали дуже вас. Будь ласка, врятуйте мого батька,
тихо.
матiр i всю мою родину!“
Рахав зробила все вчасно, оскiльРозвiдники охоче пообiцяли Рахаки нетерплячий стукiт у дверi
вi в iм’я Боже, що iзраїльська армiя
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Секретне
завдання Iсуса Навина 2

пам’ятатиме про неї та її рiдних, коли
почнеться штурм Єрихона. Проте
вона повинна нiкому не розповiдати
про них.
Рахав пiдвела їх до вiкна.
„Я спущу вас донизу на мотузцi, –
сказала вона, – i ви зразу опинитесь
у безпецi поза мiським муром. Заховайтеся серед пагорбiв i лежiть там
тихенько впродовж трьох днiв, поки
вас не перестануть шукати. А вiдтак
можете спокiйно повертатися до
свого табору“.

Розвiдники з вдячнiстю погодилися.
Вони сказали Рахав, що їй слiд зроби
ти, коли прийде час штурму Єрихона.
„Прив’яжи шматок цiєї червоної
мотузки до вiкна. Коли нашi воїни
побачать її, то вони подбають про
цей дiм i всiх, хто в ньому. Отже,
будь тут з усiєю своєю родиною“.
Заспокоєна, Рахав прив’язала
мотузку до вiкна, i розвiдники спустилися вниз.
Вiдтак вони швидко побiгли й дiсталися пагорбiв, подалi вiд царської
сторожi, яка розшукувала їх.
93

78

Перехiд через
рiку Йордан
Iсуса Навина 3

Радiснi та схвильованi розвiдники
повернулися назад до iзраїльського
табору.
„Ми впевненi, що Бог вiддасть нам
усю цю землю, як Вiн i обiцяв“, – сказали вони Iсусовi.
Та перше нiж народ мiг увiйти до
Ханаану, належало перейти через
рiчку Йордан. Однак легше було про
це сказати, анiж зробити. Чоловiки
та молодi люди могли сподiватися,
що здолають Йордан уплав, але ж iз
ними були великi отари овець i кiз.
А що робити жiнкам iз дiтьми? Крiм
того, рiка була повноводною. А це
означало, що густо поросла земля по
обидва береги опинилася глибоко
пiд водою, а сама рiка перетворилася
на стрiмкий, широкий i бурхливий
потiк.
Однак Iсус вiрив Боговi i слухався
Його наказiв, наче бурхливої рiки не
iснувало на їхньому шляху.
„Священики повиннi нести ковчег
i першими увiйти в рiчку, – сказав
Iсус людям. – Потiм ви всi пiдете за
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ними“. Обкладений золотом ковчег
був найголовнiшою частиною скинiї
Божої.
Тiльки-но священики увiйшли в
рiчку, як вода почала уповiльнювати
свою течiю. А невдовзi й зовсiм перестала текти. Священики зi своєю
дорогоцiнною ношою пройшли на
середину рiки i стояли там, поки
весь багатолюдний табiр iзраїльтян
спокiйно не перейшов на протилежний бiк. Коли всi перейшли, священики поважно рушили до берега, а
вода в Йорданi знову почала текти,
вкриваючи їхнi слiди.
Iсус наказав, щоб хто-небудь один
вiд кожного з дванадцяти колiн
iзраїльських узяв по каменю з дна
рiчки i вiднiс його на протилежний
берег. Потому Iсус поскладав тих
дванадцять каменiв i утворив iз них
пагорб.
„Коли вашi дiти через багато рокiв
запитають у вас, що означає ця купа
камiння, – звернувся Iсус до народу, –
то ви розповiсте їм чудову iсторiю
про те, як Бог безпечно перевiв усiх
нас через Йордан i привiв до землi
обiтованої“.

ЗЕМЛЯ ОБIТОВАНА
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Дивнi накази
Iсуса Навина 5; 6

Красиве мiсто Єрихон стояло на
межi землi обiтованої. Воно добре
постачалося джерельною водою, на
вулицях росли й квiтували дерева,
високi пальми створювали приємну
тiнь.
Iсус знав, що для того, аби Ханаан
став їхнiм, iзраїльтянам перш за все
потрiбно захопити Єрихон. I коли
вiн обмiрковував, як йому органiзувати штурм, то раптом помiтив перед
собою незнайомця. Бiльше того,
незнайомець був озброєний мечем.
Iсус опанував себе й озвався до нього:
„Ти один iз наших воїнiв чи ти на
боцi наших ворогiв?“
„Не те й не друге, – вiдповiв незнайомець. – Я прийшов, щоб стати
на чолi вiйська Господнього“.

Тодi Iсус низько вклонився, бо зрозумiв, що незнайомець – особливий
посланець Божий. Вiн прийшов, аби
нагадати Iсусовi, що того не залишено
напризволяще. Бог сповiстить його,
у який спосiб оволодiти Єрихоном.
Iсус повинен тiльки чинити так, як
накаже Бог.
Чим бiльше слухав Iсус те, про що
Бог звелiв його сповiстити, тим сильнiше дивувався з тих наказiв, якi Бог,
за словами незнайомця, вiддав йому.
Проте вiн був достатньо мудрою
людиною, аби не мати сумнiвiв, що
цi накази належить виконати.
Найпершими, по кого послав Iсус,
були не бравi вояки, а священики.
„Семеро з вас, – сказав Iсус, – вiзьмуть сурми й пiдуть попереду процесiї.
Тi, що пiдуть за вами, нестимуть ковчег iз скинiї Божої. Це буде ознакою
того, що Сам Бог iз нами“.
Вiдтак Iсус зiбрав воїнiв.
„Ви пiдете за священиками, – пояснив вiн, – i йдiть, куди вони йтимуть“.
Нiчого не було сказано про мечi,
списи, луки та стрiли чи про будь-яку
iншу зброю, потрiбну для того, щоб
штурмувати мiсто. Коли всi вишикувалися, Iсус вiддав накази, якi сам
отримав вiд Бога.
„Починайте обхiд мiських мурiв, –
сказав вiн. – Священики, не сурмiть
у сурми, поки йтимете, i ви, воїни,
дотримуйтеся цiлковитої тишi. Коли
ви один раз обiйдете навколо мiських
стiн, повертайтеся назад до табору.
Цього буде достатньо на сьогоднi“.
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Стiни завалилися
Iсуса Навина 6

Занепокоєний цар Єрихона побачив,
як величезна юрма iзраїльтян перейшла через рiку Йордан i стала табором поблизу його мiста. Вiн наказав
мiцно зачинити мiськi брами i тiльки
тодi заспокоївся.
Коли цар почув першi пронизливi
звуки сурм, в якi сурмили iзраїльськi
священики, вiн подумав, що розпочався штурм мiста. Проте череда
священикiв iз дорогоцiнним золотим
ковчегом, що так i виблискував на
сонцi, рухалася в цiлковитiй тишi
попереду колони воїнiв. Обiйшовши
один раз навколо стiн мiста, вони
пiшли назад.

Наступного дня Iсус дав священикам i воїнам тi ж самi вказiвки.
Шiсть днiв пiдряд iзраїльтяни обходили по одному разу навколо мiста,
а потому спокiйно поверталися до
табору. Жителi Єрихона спостерiгали
за цим i непокоїлися, i їхнє занепокоєння все бiльше переростало у страх.
Сьомого дня Iсус вiддав новi накази iзраїльтянам.
„Сьогоднi ви обiйдете навколо
мiста сiм разiв, – сказав вiн. – Коли ви
розпочнете сьоме коло, нехай священики сурмлять у сурми, а всi воїни
нехай вигукнуть гучними голосами,
i Бог вiддасть нам це мiсто“.
Перший, другий, третiй раз обiйшли iзраїльтяни навколо мiста – четвертий, п’ятий, шостий... На сьомий
раз гучнiше за сурми пролунав могутнiй вигук iзраїльтян, якi кричали на
всю силу свого духу.
I тiєї самої митi стiни Єрихона
здригнулися, похитнулися й упали на
землю.
З вигуками, сповненими пiднесення
й вiдчуття перемоги, воїни увiрвались
до мiста i захопили його. Кiлька
воїнiв одразу кинулися на пошуки
Рахав та її рiдних, щоб урятувати їх.
I вони були врятованi, бо Рахав
вiрила Боговi. I Єрихон було взято,
бо Iсус також вiрив Боговi i не
покладався нi на власний розум, нi
на власнi сили.
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Черствий хлiб
Iсуса Навина 9

Бог мав намiр вiддати Ханаан iзраїльтянам. Кiлька столiть тому Вiн пообiцяв Авраамовi, що передасть цю землю його нащадкам. Вiн також пояснив
Аврааму, чому має проминути багато
часу, перш нiж ця обiцянка здiйсниться. Численнi народи, якi мешкали в
Ханаанському краї, були злочинними
i жорстокими. Проте Бог не виганяв
їх звiдти, поки залишалася хоч якась
надiя, що вони покаються. Бог чекав
довго. I от, нарештi, Вiн послав iзраїльтян, щоб вони вiдiбрали в негiдних
землю. Коли iзраїльтяни ще перебували в пустелi, Бог сказав Мойсею,
що Iзраїлю не слiд мати нiяких друж-

нiх стосункiв iз ханаанськими племенами, бо знав, що тiльки-но iзраїльтяни стануть спiлкуватися з ними,
вони переймуть їхнi ганебнi звичаї.
Однак мешканцi Гiвона, якi жили
неподалiк вiд мiста Єрихон i спостерiгали за успiхами iзраїльтян, захотiли укласти з ними угоду. Вони знали,
що Iсус напевне вiдмовиться вiд угоди,
якщо довiдається, що вони ханаанцi,
i тому вирiшили вдатися до хитрощiв.
Вони вдяглися у дрантя, взулися у
зношене взуття i поклали до своїх
дорожнiх торбин шматки зачерствiлого хлiба. Вiдтак вирушили до iзраїльського табору.
„Ми б хотiли укласти з вами мирну
угоду“, – сказали вони.
„Звiдки ж ви прибули?“ – поцiкавився Iсус.

„Здалеку, – збрехали вони. – Поглянь лише на наш одяг i на взуття –
вони дуже зносилися дорогою. Наш
хлiб був гарячим, коли ми вирушали з
дому, бо його тiльки-но вийняли з печi.
А поглянь тепер на цi черствi сухарi!“
Iсус та його помiчники не зачекали,
аби запитати поради у Бога, i зразу
уклали мирну угоду з гiвонянами, ще
й пообiцяли надавати їм допомогу,
коли це буде потрiбно.
Через три днi iзраїльтяни довiдалися про шахрайство гiвонян. Однак
тепер вони вже не могли напасти на
гiвонськi мiста чи вигнати гiвонцiв iз
Ханаану, як Бог наказував їм чинити.
А от гiвонцi були дуже задоволенi з
того, як повернули справу. Тепер
вони в iзраїльтянах мали союзника,
який допомагатиме їм захищатися
вiд ворогiв.
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„Сонце, зупинись!“ Iсуса Навина 10

Невдовзi пiсля того як гiвонцi
обманули iзраїльтян, уклавши угоду
про дружбу, вони опинилися в небезпецi. П’ять сусiднiх царiв оточили
мiсто Гiвон своїми вiйськами. Тепер
гiвонцi вирядили своїх посланцiв до
Iсуса.
„Ти наш друг. Поквапся прийти
нам на допомогу!“
Iсус, як i народ iзраїльський, не
мав бажання допомагати Гiвону. Але
вони дали урочисту обiцянку
допомагати i тепер мусили її дотримуватися. Бог був незадоволений,
що iзраїльтяни уклали ту угоду, але
Йому подобалось, що тепер вони
стали дотримуватися свого слова.
„Я допоможу вам перемогти, – сказав Бог Iсусовi, – навiть незважаючи
на те, що пiд Гiвоном зосередилося
стiльки вiйська“.
Бог виконав Свою обiцянку. Цiлу
нiч iзраїльтяни йшли до Гiвона, а
вiдтак несподiвано атакували ворогiв,
якi їх зовсiм не чекали. Ворожi
вiйська, сильно збентеженi, безладно
кинулися тiкати вiд мiста. Страшний
дощ iз градом утруднював їм утечу
i допомагав переслiдувачам-iзраїльтянам нищити ворогiв. Однак Iсус
передбачав, що нiчна темрява
настане ранiше, анiж вони закiнчать
битву.
„Сонце, зупинись над Гiвоном, –
змолився Iсус. – А ти, мiсяцю, зупинись над Айялоном“.
Що сталося потiм, нiхто не мiг
пояснити, але нiч не наставала доти,
поки Iсус i його вiйсько не здобули
остаточної перемоги над п’ятьма
царями та їхнiми армiями.
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Розподiл землi
Iсуса Навина 13-22

Нарештi iзраїльський народ мiг
вiдпочити вiд воєн. Завдяки походам
на пiвнiч та на пiвдень, ворогiв було
вiдкинуто далеко, i настав час осiсти
в Ханаанi i налагоджувати життя.
Бог обрав Iсуса, священикiв та
деяких народних старшин, аби вони
допомагали Йому в розподiлi краю
мiж дванадцятьма колiнами Iзраїля.
Усi iзраїльтяни були нащадками
Iзраїля (Якова) i його дванадцяти
синiв, чиїми iменами колiна (роди)
i називалися.
Рувим та Симеон, Левiй, Юда, Iсеахар, Завулон, Венiямин, Дан, Нефталим, Асир – кожний з братiв передав
своє iм’я своєму роду.
Iм’я Йосипа не згадувалося, але
замiсть нього називалися iмена двох
його синiв – Єфрема та Манасiї. Це
було зроблено з волi Iзраїля, щоб
Йосип, його улюблений син, залишив
пiсля себе два колiна.
Iм’я Левiя також не було включене
до списку колiн. Його рiд не прийшов до Iсуса просити, аби їм видiлили їхнiй спадок, бо левити були
обранi Богом для особливої мети.
Їм призначалося бути священиками
Божими.
Якби вони володiли землею й
обробляли її, у них не залишалося б
часу служити Боговi i навчати людей
закону Божому. Тому Бог наказав,
щоб кожний видiляв частку зi свого
майна, аби цього вистачало левитам
на прожиття.
Частина Ханаану була багатою
i родючою, iнша – кам’янистою
й убогою. Перед Iсусом постало
складне завдання: розподiлити
родючу землю так, щоб усi колiна
були задоволенi.
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Коли все було розподiлено, кожне
колiно отримало свiй спадок як
особливий дарунок Божий. Вони мали
берегти цю землю i володiти нею
назавжди.

ЧАСИ СУДДIВ
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Скрута
Суддiв 2

Поки Iсус був живий, вiн стежив за
тим, щоб iзраїльтяни дотримувалися
закону Божого, i навчав їх робити
добрi справи. Навiть i пiсля його
смертi люди якийсь час пiдкорялися
Боговi. Ще були живi тi, хто нагаду-

вав iзраїльтянам про велич i милiсть
Божу, коли Вiн перевiв їх через рiку
Йордан i подарував їм перемогу над
ворогами. Проте тепер уперше iзраїльтяни не мали вождя, i кожен мiг
чинити на власний розсуд.
Виросли дiти, якi не пам’ятали
Iсуса. Вони хотiли приятелювати
з ханаанцями i родичатися з ними,
одружуючись iз ханаанками. Вони
почали переймати їхнє поклонiння
Ваалу. Служiння Ваалу було жорстокою релiгiєю. Ханаанцi кидали у
вогонь дiтей, навiть немовлят, як
пожертву, бо вважали, що Ваал буде
до них прихильнiший, якщо принести йому гарну пожертву. Бог засмучувався й гнiвався, що Його народ,
який вклоняється Йому, переймає
такi жахливi звичаї.
Iзраїльтяни не довели до кiнця
Божий задум – вони не прогнали
iншi племена, якi мешкали на їхнiй
землi. Тепер ханаанцi змiцнiли, стали
значно сильнiшими за iзраїльтян i
розпочали боротьбу з ними. Вони
часто примушували iзраїльтян сплачувати тяжку данину.
Як тiльки iзраїльтяни опинялися у
скрутi, вони згадували про Бога i
просили в Нього допомоги. I оскiльки Бог любив їх i чув їхнi молитви,
Вiн посилав їм таких вождiв, якi б
змогли захищати iзраїльський народ
вiд ворогiв. Цi вождi керували
народом i мудро вчили. Називалися
вони суддями.
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Егуд-лiвша
Суддiв 3

Моавський цар Еглон був дуже гладким. Вiн часто бенкетував у своєму
палацi, куди звозилися вино, фрукти
та iнша данина, яку збирали з пiдкорених народiв. Вiсiмнадцять довгих
рокiв страждав Iзраїль пiд жорстокою
владою Еглона. Iзраїльтяни вкрай
збiднiли й почувалися знедоленими.

У своєму нещастi вони звернулися
до Бога, просячи допомоги. I Бог
обрав їхнiм вождем Егуда. Егуд походив iз колiна Венiяминова i, як
багато хто з його роду, був лiвшею.
Коли настав час iзраїльтянам у черговий раз сплачувати данину царевi
Еглону, Егуд сам вирушив до Моаву.
Вiн iшов за довгою чередою слуг, якi
слухняно несли щедре мито, зiбране
для царя.
Егуд твердо вирiшив допомогти
Iзраїлю звiльнитися з-пiд влади моавитян. Якщо вiн знайде спосiб убити
царя Еглона, моавитське вiйсько залишиться без свого командуючого, i
iзраїльтяни зможуть здобути перемогу.
Тому вiн прихопив iз собою свого
кинджала iз загостреним з обох сторiн лезом. Оскiльки вiн був лiвшею,
то сховав кинджал на правому боцi
пiд своїм широким одягом. Царська
сторожа обшукувала тiльки злiва, де
звичайно люди носять зброю, аби
мати її напоготовi.
Егуд iз слугою пiднесли царевi свою

данину i вже поверталися назад до
будинку для прибулих, коли Егуд знову
повернув до палацу i прийшов до царя.
„Царю, я маю до тебе секретне
доручення“, – сказав вiн.
Еглон вiдiслав геть своїх прислужникiв i повiв Егуда у вiдкритi для свiжого повiтря лiтнi покої, розмiщенi
на покрiвлi палацу.
Еглон, дебелий i самовпевнений,
чекав на повiдомлення Егуда. Егуд
блискавично вихопив лiвою рукою
свого кинджала i вбив царя.
Тихо й швидко вiн вийшов iз
покоїв i зачинив за собою розкiшно
оздобленi дверi. Вiдтак кинувся бiгти
до пагорбiв, за якими були iзраїльськi воїни, щоб закликати їх до бою.
А в палацi царя Еглона його слуги
терпляче чекали розпоряджень, стоячи бiля зачинених дверей до царських покоїв. Нарештi вони насмiлилися потурбувати свого царственого
господаря – i знайшли його мертвим.
На той час Егуд уже пiдготувався
до бою i чекав на моавитян. Вiн здобув велику перемогу i знову повернув
iзраїльтянам волю.
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Девора й Барак
Суддiв 4; 5

Пiсля смертi Егуда-лiвши iзраїльтяни
знову забули про Бога та Його закони.
I знову на країну насунулася загроза – з пiвночi, вiд царя Явiна. Його
вiйсько мало на озброєннi дев’ятсот
залiзних бойових колiсниць, а очолював його полководець Сiсера. Легко
озброєнi iзраїльськi воїни не могли
чинити опiр швидким бойовим колiсницям. Двадцять рокiв народ Iзраїлю
потерпав вiд гнiту царя Явiна, який
удавався до жорстокостi й насильства.
За тих часiв вождем в iзраїльтян
була жiнка на iм’я Девора. Вона зви-

чайно сидiла пiд одним, обраним нею,
пальмовим деревом, щоб кожний
знав, куди йти по допомогу чи пораду.
Одного дня Девора послала по людину на iм’я Барак.
„Барак, – почала вона, – Бог наказав, щоб ти зiбрав вiйсько для боротьби проти Сiсери. Незважаючи на його
колiсницi, Бог обiцяв перемогу тобi“.
Барак занепав духом вiд однiєї
лише думки, що йому доведеться
зустрiтися з вiйськом Сiсери.
„Я не збираюся цього робити, –
вiдповiв вiн Деворi, – хiба що ти
пiдеш разом зi мною“.
„Добре, – погодилася Девора, –
але цю битву виграють не чоловiки,
а жiнки“.
Барак звернувся до iзраїльських
колiн, що жили поблизу, iз закликом
вирядити добровольцiв на вiйну.
Потiм вiн вишикував своїх людей на
верхiв’ї пагорба, куди нелегко буде
видертися колiсницям Сiсери. Сiсера
з усiм вiйськом чекав унизу в долинi.
I тодi Девора наказала Бараку:
„Вперед! Сьогоднi Бог дарує тобi
перемогу над Сiсерою!“
З великою мужнiстю iзраїльськi
воїни кинулися з пагорба у долину,
що мало означати для них неминучу
смерть вiд рук воїнiв Сiсери, якi,
здавалося, тiльки на це й чекали.
Але в цю мить несподiвано
розпочався дощ. Барак i його воїни
легко пересувалися, незважаючи на
зливу, а от важкi колiсницi невдовзi
почали буксувати й грузнути в
м’якому грунтi низини, який тепер
перетворився на багно.
Замiсть того щоб гнати й переслiдувати iзраїльтян, воїни Сiсери
зi своїми колiсницями опинилися
в пастцi, i тепер усе залежало вiд
iзраїльтян. Барак, дякуючи Деворi,
зазнав у той день великого трiумфу.
Iнша жiнка мала зробити його
перемогу над Сiсерою остаточною.
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Молот i кiлок
Суддiв 4

Битва ще не скiнчилася, коли Сiсера,
командуючий вiйськом царя Явiна,
зiскочив зi своєї колiсницi i, нiким
непомiчений, втiк. Вiн сподiвався зiбрати бiльше вiйсько i знову напасти
на iзраїльтян.
Сiсера був на шляху до свого рiдного мiста Гацора, коли йому трапився
намет, в якому мешкала жiнка на iм’я
Яїла. Її чоловiк належав до кочового
племенi, дружнього царевi Явiну.
Яїла побачила, що Сiсера повертається пiсля приголомшливої поразки.
„Заходь, – сказала вона. – Не бiйся“.
Сiсера був вдячний, що його запросили до намету, i увiйшов. Вiн був
укритий брудом, його мучила спрага.
Вiд утоми вiн ледве тримався на ногах.
„Будь ласка, дай менi пити“, –
попросив вiн.
Яїла принесла свiжого козиного
молока i подала йому.
„Стань бiля входу до намету i спостерiгай, – наказав їй Сiсера. – Якщо
хтось прийде й запитуватиме про
мене, скажи, що тут нiкого немає!“
Яїла слухняно погодилася i дбайливо приготувала Сiсерi постiль за
завiсою в наметi.
Через кiлька хвилин вона почула
його спокiйне, глибоке дихання.
Виснажений турботою й поразкою
в битвi, вiн мiцно заснув.
Вiдтак Яїла дiяла швидко. М’яка
посмiшка на її обличчi змiнилася
виразом твердої рiшучостi. Вона не
була другом жорстокому царю Явiну!
Поблизу лежав молот, яким вона
звичайно користувалася, щоб забивати кiлки, коли вони напинали свiй
намет. Вона рвучко схопила загостреного дерев’яного кiлка i тихо обiйшла
сплячого вояка.
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Яїла пiднесла молота й одним
сильним ударом увiгнала наметовий
кiлок у лоб Сiсерi. Той одразу помер.
Через кiлька годин вона вгледiла
Барака, який розшукував свого
ворога.
„Людина, яку ти шукаєш, тут“, –
сказала вона. Завдання, покладене на
Барака, було виконано. Народ Божий
нарештi був у безпецi.

IСТОРIЯ ГЕДЕОНА
вивозили зерно, виноград та оливи.
Вони крали вiслюкiв, овець та iншу
Суддiв 6
худобу. Мадiяни належали до жорстоких племен, якi кочували у пустелi,
пересуваючись на швидконогих
Iзраїльський народ скоро забув про
верблюдах.
Бога i про те, як Вiн допомiг їм у
Iзраїльтяни ховалися в печерах та
скрутi. Вже тривалий час iзраїльтяни
страждали вiд нових ворогiв, якi дово- у важкодоступних мiсцях на пагорбах,
пересиджуючи там черговий грабiждили їх до божевiльного жаху. Цi вороги – мадiяни – не воювали з iзраїль- ницький напад. Коли ж вони вихотянами, вони грабували їхню землю. дили звiдти, то бачили свої лани
Мадiяни мали звичку чекати, поки спустошеними, i нiде не було нiякого
збiжжя, щоб пережити голодну зиму.
дозрiє пшениця, потiм несподiвано
Вони знали, що коли прийде час
перетинали кордон i забирали та
наступним жнивам, буде те ж саме.
Сiм рокiв такого життя призвели
iзраїльтян до вiдчаю. А коли вони
опинялися у скрутi й були безсилi їй
зарадити, вони зверталися до Бога,
прохаючи допомоги.
Юнак Гедеон, iз колiна Манасiї, був
так само наляканий набiгами мадiян,
як i будь-хто iнший в Iзраїлi. Однак
вiн вигадав спосiб врятувати хоч частину врожаю пшеницi. Вiн сховався
у кам’янiй чавильнi, в якiй звичайно
вичавлювали виноград. Там, нiким
не помiчений, вiн молотив пшеницю,
яку йому вдалося зiбрати.
Раптом, коли Гедеон вiдiрвався вiд
своєї працi, вiн побачив незнайомця.
„Бог iз тобою, хоробрий i дужий
хлопче, – сказав прибулий. Вiдтак, на
превеликий Гедеонiв подив, вiн продовжив. – Я посилаю тебе визволити
Iзраїль вiд мадiян“.
Гедеона це вразило. Вiн не був
героєм!
„Яким чином я визволю Iзраїль?“ –
заперечив вiн.
„З моєю допомогою, – вiдповiв
незнайомець. – Я буду з тобою, i ти
здолаєш ворожi орди так легко, наче
б мав справу з однiєю людиною“.
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Герой мимоволi
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Гедеон хоче
впевнитись

Суддiв 6

Перш нiж незнайомець продовжив
розмову, Гедеон звернувся до нього
з проханням:
„Будь ласка, зачекай трохи, поки я
принесу тобi щось поїсти“. Вiн хотiв
переконатися, що прибулий справдi
прийшов вiд Бога.
„Я зачекаю, поки ти повернешся“, –
запевнив його гiсть.
Гедеон кинувся додому, щоб якнайшвидше повернутися назад iз кошиком, до якого було покладене м’ясо,
свiжоспечений хлiб та горщик iз
юшкою.
Гiсть сказав:
„Поклади м’ясо й хлiб на цей камiнь
i полий юшкою“.
Гедеон зробив, як йому було наказано. Прибулий узяв свою палицю i
доторкнувся нею до їжi.
I враз полум’я охопило камiнь i
спалило їжу.
Тепер Гедеон упевнився, що гiсть
був посланцем Божим. Вiдтак незнайомець зник.
Однак перше нiж згодитись стати
вождем Iзраїлю, Гедеон хотiв упевнитись, що саме цього хоче вiд нього Бог.
„Якщо Ти зупинив Свiй вибiр на
менi, благаю, дай менi знак, – молився вiн до Бога. – Звечора я простелю
овечу шкуру. Якщо шкура вранцi виявиться вологою, а земля навколо неї
сухою, я буду знати, що це Твої слова
було переказано менi“.
Наступного ранку шкура була
такою мокрою, що Гедеон вичавив iз
неї цiлий глечик води. Земля ж
навколо залишалася сухою.
Але й цього разу Гедеон мав сумнiви.
„Будь ласка, не гнiвайся на мене,
Боже, – молився вiн знову. – Доведи
менi ще раз, що це Твоя воля постави106

ти мене вождем Iзраїлю. На цей раз,
прошу Тебе, зроби, щоб земля навколо
шкури була росяною, а шкура сухою“.
Бог не гнiвався. Вiн розумiв
уболiвання й побоювання Гедеона.
Наступного ранку виявилося,
що шкура – суха та пухнаста, а земля
навколо неї – геть мокра вiд роси.
Тепер Гедеон упевнився, що Бог покликав його, аби визволити Iзраїль
вiд мадiян.

зрубати священнi дерева, що ростуть
навколо нього i присвяченi рiзним
богам. А вiдтак збудуєш на тому мiсцi
справжнiй вiвтар, присвячений Менi“.
Гедеон був вiрний Боговi. I вiн
прагнув навернути iзраїльтян до
справжнього Бога. Однак йому бракувало рiшучостi. Вiн знав, що такi
його дiї викличуть лють у мешканцiв
мiста, адже тi вважали, що станеться
щось жахливе, якщо зруйнувати
жертовник Ваала. Вони також вiрили,
що Ваал має силу й владу на землi.
Через те Гедеон вирiшив виконати
Боже доручення вночi, коли нiхто не
мiг його побачити. Вiн узяв iз собою
десять своїх робiтникiв, i вони пiд
захистом нiчної темряви заходилися
працювати. Спершу вони потрощили
Ваалового жертовника i повалили
дерева навколо нього. Потому
збудували на тому ж самому мiсцi
гарний вiвтар справжньому Боговi.
Не чекаючи ранку, вони тихенько
повернулися додому.
Проте секрет, вiдомий десятьом
людям, вже не є секретом. Незабаром
уже всi знали, що сталося i хто в тому
винний.
Того ж самого ранку натовп мешканцiв
мiста грюкав у дверi оселi Йоаша.
90 Таємне доручення
„Видай нам твого сина Гедеона! –
Суддiв 6
волали люди. – Ми вб’ємо його за те,
що вiн скоїв!“
Гедеона здивувало перше завдання,
Йоаш, всупереч тому, що вiн донеяке Бог наказав йому виконати. Воно давна думав, тепер смiливо виступав
аж нiяк не було пов’язане зi скликан- на боцi Гедеона i Бога.
ням вiйська на боротьбу проти ма„То ви захищаєте Ваала? – запитав
дiян – йшлося про бiльш важливу рiч. вiн, – але якщо Ваал насправдi бог, то
Люди, якi мешкали в мiстi, де жив вiн i сам мiг би постояти за себе. Його
Гедеон, перейняли вiд ханаанцiв зви- жертовника було поруйновано, то ж
чай вклонятися їхнiм богам. Навiть
дозвольте йому самому покарати мого
Йоаш – Гедеонiв батько – побудував на сина – якщо, звичайно, вiн зможе!“
своїй землi жертовника, призначенСмiливiсть Гедеона та його вiра в
ого Вааловi.
Бога зростали! Невдовзi вiн змiг по„Гедеоне, – сказав Бог, – ти мусиш
казати всьому iзраїльському народу,
зруйнувати цього жертовника i
що може зробити Бог.
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Гедеон набирає
вiйсько Суддiв 7

Гедеон i воїни, якi добровiльно визвалися битися в його вiйську, стали
табором на березi стрiмкої гiрської
рiчки. На пiвнiч вiд них на тому ж березi розкинули свiй величезний табiр
мадiянитяни. Вiйсько Гедеона здавалося занадто малочисельним, щоб
виступити супроти такої сильної армiї.
Однак Бог сказав Гедеоновi:

„Твоє вiйсько, Гедеоне, завелике.
Я ж хочу, щоб iзраїльтяни побачили,
що саме Я дав їм перемогу. Бiй буде
виграно не чисельнiстю. Скажи
своїм воїнам, що коли хтось вiдчуває
страх, нехай повертається додому“.
Гедеон зiбрав усе вiйсько i сказав:
„Якщо когось iз вас битва лякає,
нехай той покине вiйсько. Нiхто вас
за це не звинувачуватиме“.

Гедеон знав, що на вiйнi солдатибоягузи тiльки заважають, а не допомагають.
На хвилину запанувала тиша, потiм
люди один за одним понуро потяглися
геть.
Коли Гедеон перелiчив людей, що
залишилися, вiн виявив, що його
вiйсько зменшилося на двi третини.
З кожних трьох воїнiв лише один
залишився, а двоє подалися додому.
„Вiйсько все ще залишається надто
великим, Гедеоне, – сказав Бог. – Накажи людям пiти до рiчки i напитися
води, а сам спостерiгай за ними“.
Люди охоче послухались наказу
Гедеона i попрямували до чистої гiрської рiчки. Вони не мали при собi нi
кухлiв, нi глечикiв, i Гедеон побачив,
що вони п’ють воду двома рiзними
способами. Бiльшiсть, ставши навколiшки i спершись на руки, нахилили
обличчя до води i хлебтали її. Iншi ж,
склавши руки ковшиком, черпали
ними воду i пiдносили до рота.
„Одбери людей, якi пили воду, набравши її у руки, – наказав Бог Гедеону, – а решту вiдiшли по домiвках“.
Гедеон учинив так, як звелiв йому
Бог.
Коли вiн перелiчив невеличкий загiн, який у нього залишився, то нарахував у ньому лише три сотнi воїнiв.
„З цими трьома сотнями Я дам тобi
перемогу над мадiянитянами“, – пообiцяв Бог Гедеоновi.
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Шерех уночi
Суддiв 7

Тiєї ночi Бог озвався до Гедеона:
„Час атакувати мадiянський табiр.
Я обiцяю, що подарую тобi перемогу“.
Гедеон вiрив Боговi i був слухняний Йому, але його серце зайшлося

вiд однiєї думки про напад на укрiплений ворожий табiр iз такою маленькою жменькою людей.
„Якщо тобi страшно, Гедеоне, –
продовжував Бог, – то ти можеш
разом iз своїм слугою Пурахом пiдкрастися й послухати, що кажуть
мадiянитяни. Те, що ти почуєш,
додасть тобi вiдваги“.
Гедеон разом iз своїм вiрним
слугою крадькома прокрався до
ворожого табору i сховався помiж
скель. Зблизька ворог видавався ще
бiльш сильним, анiж на вiдстанi.
Чорнi намети, повнi мадiянських
солдатiв та їхнiх союзникiв, густо
вкривали землю. Навколо лежали
прив’язанi верблюди, а пiдступи до
табору ретельно охоронялися.
Гедеон iз Пурахом пiдкралися
ближче до двох вартових, щоб почути
їхню розмову.
„Я бачив дивний сон, – казав
один. – Менi наснилося, що маленький буханець ячмiнного хлiба покотився з пагорба i закотився до нашого
табору. Коли ж вiн наскочив на один
iз наших наметiв, намет завалився“.
„Я знаю, що має означати твiй
сон, – озвався його приятель. – Цей
маленький буханець означає Гедеона,
командуючого iзраїльським вiйськом.
Вiн збирається на нас напасти – i
переможе!“
Гедеон не став зволiкати, аби ще
щось почути. Вiн низько вклонився
Боговi i подякував Йому за надану
пiдтримку й допомогу. Йому тепер не
було чого боятися – мадiянитяни
самi його боялися!
Вiдтак вiн разом iз Пурахом мерщiй
кинувся до свого табору i розбудив
своїх воїнiв.
„Вставайте! – вигукнув вiн. – Цю
нiч обрав Бог, щоб дарувати нам
перемогу!“
109

по-перше, до певного часу мали
приховати вогонь i, по-друге, не дати
йому згаснути.
„Коли я та сто чоловiк, котрi пiдуть
Коли триста воїнiв вишикувалися,
зi мною, дiстанемося мадiянського
Гедеон роздiлив їх на три групи, по
табору, – продовжив далi Гедеон, –
сто чоловiк у кожнiй. Потому вiн дав розпорошiться навколо табору. Спокожному в руки глиняного глека, смо- стерiгайте за мною та моїм загоном
лоскипа та сурму з баранячого рогу.
i робiть те ж саме, що й ми. Коли ми
Цих речей було достатньо, бо воїни, почнемо сурмити у сурми, зробiть i
якi повернулися додому, залишили
ви так само i здiймiть великий галас“.
своє спорядження в таборi. Вiдтак усi
Гедеоновi воїни дiсталися до вороуважно вислухали пояснення Гедеона жого табору саме тодi, коли там
стосовно того, що їм належить роби- вiдбувалася змiна варти. Бiльшiсть
ти. Вони беззастережно довiряли
мадiянитян спали, а решта або йшли
своєму вождю.
на чергування, або поверталися
„Опустiть свої запаленi смолоскипiсля нього. Нiхто не помiтив появи
пи у глечики“, – наказав вiн. Глечики, трьохсотенного загону.
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Сурми i смолоскипи Суддiв 7

I от Гедеон подав знак, i його сто
воїнiв щосили засурмили у свої сурми.
Зразу ж воїни двох iнших загонiв
засурмили також. I таке вiдбувалося
навколо всього табору.
„Меч за Господа i Гедеона!“ – закричали iзраїльськi воїни.
Цiєї самої митi Гедеон та його воїни розбили свої глинянi глеки, i
яскраве полум’я їхнiх смолоскипiв
спалахнуло в темрявi. Не гаючи часу,
решта їхнiх товаришiв зробила те ж
саме. Шум вiд глекiв, якi трощили,
потiм спалахи свiтла сполохали весь
табiр.
Мадiянитяни прокидалися, охопленi жахом. Коли вони почули звуки

сурм, а потiм переможний бойовий
клич i побачили вогнi, якi оточили
табiр, то вирiшили, що багатотисячна
армiя виступила проти них. Наляканi
верблюди розiрвали прив’язь i металися, витоптуючи все.
Напiвсоннi мадiянитяни почали
бити й трощити все без розбору, нападаючи на своїх же друзiв i союзникiв.
Нiхто з Гедеонових воїнiв навiть не
мав потреби вдатися до зброї. Вони
спокiйно стояли навколо табору,
тимчасом як мадiянитяни, галасуючи,
тiкали так швидко, як тiльки могли.
Бог допомiг отримати переконливу
перемогу Гедеону та його трьом сотням воїнiв.
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IСТОРIЯ ЇФТАХА
94

Їфтахова
обiцянка

Суддiв 11

Вже тривалий час народ iзраїльський
вклонявся богам того краю, де вiн
оселився, i забув про Бога, як це
бувало й ранiше, поки Гедеон не став
суддею. На них знову нападали їхнi
ханаанськi сусiди i завдавали їм страж-
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дань. Однак цього разу ворогами
були аммонiти.
Мiсто Гiлеад зазнавало особливо
важкої скрути. Як же люди чекали на
вождя, який би змiг позбавити їх вiд
лихого ворога!
Їхнi думки спрямувалися до Їфтаха.
Вiн вирiс у Гiлеадi i був хоробрим
воїном. Походив Їфтах iз великої
родини i мав багато зведених братiв.
Коли ж вiн подорослiшав, брати
прогнали його геть.
„Твоя мати не була одружена з нашим батьком, – брутально закинули
йому, – тож не сподiвайся, що користуватимешся родинним майном“.
Їфтах залишив дiм i вiв сповнене
пригод мандрiвне життя. На той час
вiн був ватажком загону молодих i
войовничих хлопцiв.
Жителi Гiлеада послали до Їфтаха
делегацiю.
„Повертайся, Їфташе, назад, –
сказали посланцi. – Ми б хотiли, щоб
ти став на чолi нас пiд час битви з
аммонiтами“.
„Ви так ненавидiли мене, що
вигнали з мiста, – вiдказав їм Їфтах. –
То чому ж ви вважаєте, що я стрiмголов кинуся назад, бо тепер ви, бачте,
потрапили у скруту? Якщо я погоджуся на ваше прохання, то я хотiв би
повернутися до Гiлеада як вождь
зразу ж пiсля битви“.
Жителi Гiлеада охоче погодилися
з його вимогою.
Спочатку Їфтах намагався умовити
аммонiтiв укласти мир, та коли побачив, що вони готуються до вiйни,
також зiбрав вiйсько. I тут вiн припустився необмiркованого й хибного
вчинку. Аби заручитися пiдтримкою
Бога, вiн дав поквапливу обiцянку.

„Якщо Ти, Боже, допоможеш менi
перемогти, – поклявся вiн, – я вiддам
у пожертву Тобi перше, що побачу,
коли повернуся додому“.
Їфтах повiв iзраїльське вiйсько
проти аммонiтiв i здобув велику
перемогу. Утомлений, але щасливий,
вiн повертався додому. Коли Їфтах
наблизився до свого житла, то почув
мелодiйну музику. Його єдина дочка,
яку вiн палко любив, вийшла зустрiчати його, граючи на тамбуринi i танцюючи вiд щастя. Їфтахова радiсть поступилася мiсцем жаху та вiдчаю, коли
вiн поглянув на свою єдину дитину.
„Чому мусиш бути саме ти? – вигукнув вiн, заридавши. – Як менi тепер
дотримати клятви?“
Їфтах не збирався порушувати обiцянку, але серце його було розбите, а
дочка змарнiла вiд горя. Однак бiльше
за всiх мусив бути незадоволений
Бог. Вiн не вимагав вiд Їфтаха нiякої
вiдплати. Бог довiв ще Авраамовi, що
не хоче, аби людей вiддавали у
пожертву. Вiн хотiв тiльки того, щоб
Його народ вiрив Йому i слухався
Його з любовi до Нього.
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„Скажи пароль!“
Суддiв 12

Напади аммонiтiв припинилися, але
незабаром у Їфтаха виникли суперечностi зi своїми – з iзраїльтянами
з колiна Єфремова.
„Чому ти не дозволяєш нам
приєднатися до твого вiйська?“ –
запитували вони у Їфтаха зразу пiсля
закiнчення вiйни.
„Протягом вiсiмнадцяти довгих
рокiв аммонiти вели вiйну проти
Iзраїлю, – вiдповiв їм Їфтах. – Ви мали
багато нагод дати їм вiдсiч разом з
Iзраїлем“.

„Ми спалимо твiй дiм разом iз
тобою“, – пригрозили розлюченi
нащадки Єфрема.
Їфтах спiшно скликав своє вiйсько, бо колiно Єфремове перейшло
Йордан, щоб битися з ним. Їфтах та
його люди здобули перемогу в цiй
битвi, i переможенi єфремляни
побiгли до рiчки, щоб, перетнувши
її, дiстатися до своєї землi.
Була лише одна переправа через
Йордан, i Їфтах поставив коло неї
сторожу, щоб зупиняти кожного, хто
матиме намiр дiстатися протилежного берега. Але ж за якою ознакою
вiдрiзняти ворожих утiкачiв вiд своїх
людей? У цiй сумнiй i протиприроднiй вiйнi всi були дуже схожi мiж
собою, бо всi були iзраїльтянами.
Хтось знайшов вихiд.
Усiм було вiдомо, що єфремляни
не могли вимовити звук „ш“. Замiсть
нього вони вимовляли „с“. Тому, коли
до переправи наближався який-небудь вояк, сторожа наказувала йому:
„Скажи „шiбболет“. (Це слово означає
„зерновий колос“, але мав значення
не змiст, а те, як це слово буде
вимовлено.)
Якщо наляканий, розгублений
солдат казав „сiбболет“, то сторожа
знала, що це ворог. Якщо ж воїн
казав „шiбболет“, йому дружньо
кивали й дозволяли переправитись.
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БОГАТИР САМСОН
96

Незвичайне дитя
Суддiв 13

Пiсля часiв Їфтаха на Iзраїль напали
новi вороги. Це були филистимцi,
якi мешкали вздовж морського
узбережжя. Вони становили постiйну
загрозу для iзраїльтян упродовж
багатьох рокiв.
Маноах та його дружина, як i всi
iншi iзраїльтяни, просили Бога, аби
Вiн послав їм на допомогу великого
вождя. Окрiм того, Маноах iз дружиною просили в Бога дитину. Кожна
сiм’я за тих часiв прагнула мати багато
дiтей, а Маноах не мав жодної дитини.
Одного дня перед дружиною Маноаха постав особливий посланець Бога.
„Протягом багатьох рокiв ти
мрiєш про сина, – сказав вiн. – Скоро
вiн буде в тебе. Але твоя дитина не
буде звичайною. Бог вирiшив надiлити
його силою, щоб вiн поклав початок
визволенню Iзраїлю вiд филистимцiв. Ти повинна будеш дуже дбайливо
його виховувати. З того самого дня,
коли вiн з’явиться на свiт, вiн має
бути присвячений Боговi, i на знак
того ти не стригтимеш йому волосся,
нiколи“.
Дружина Маноаха зрозумiла, що
мали означати цi дивнi настанови.
Коли в Iзраїлi хтось бажав присвятити своє життя служiнню Боговi, той
давав обiтницю назорея. „Назорей“
означає „вiдокремлений“. Назорей,
щоб показати, що вiн вiдокремлений
для служiння Боговi, вiдрощував собi
довге волосся. Коли закiнчувався
строк обiтницi, назорей пiдстригав
волосся. Божий посланець сказав дружинi Маноаха, що волосся її дитини
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нiколи не буде стригтися. Це означало, що вiн мав залишатися присвяченим служiнню Боговi протягом усього
свого життя.
Маноах iз дружиною були трохи
наляканi, але водночас i радiли з дивної новини. Вони почали обмiрковувати майбутнє появлення дитини.
Адже їм належало бути дуже уважними, аби виконати всi тi настанови,
якi Бог дав їм.
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Заручини
Суддiв 14

Коли в Маноаха та його дружини народився син, вони доглядали за ним
iз любов’ю та острахом. Хлопчика
назвали Самсоном i батьки вважали,
що не було дитини, кращої за нього.
I в деякому розумiннi вони мали
рацiю.
Батьки дуже швидко виявили, що
Самсона надiлено дивовижною
силою. Коли вiн бавився з iншими
дiтьми, то завжди перемагав усiх.
Його волосся вже досягало плечей,
бо його батьки нiколи не пiдрiзали
його, як i наказував їм Бог.
Як i бiльшiсть дiтей, Самсон хотiв
усе робити по-своєму, до того ж вiн
був достатньо сильний, щоб домогтися свого, хоча його лагiднi, постарiлi
батьки часто казали йому: „Нi!“

Коли Самсон вирiс, вiн вважав,
що може отримати все що захоче.
Одного разу вiн побачив гарненьку
дiвчину i вирiшив одружитися з нею.
Маноах був вражений, бо дiвчина
була филистимкою.
„Не одружуйся з филистимкою!“ –
благав вiн. Але Самсон покладався на
власний розум.
Маноах та його дружина вирушили разом iз Самсоном до Тiмни, щоб
познайомитися з батьками дiвчини,
якi мешкали в тому мiстi. I вони були
змушенi просити в батькiв дiвчини
руки їхньої дочки, аби їхнiй син
побрався з нею.
Пiд час подорожi Самсон почув
десь поблизу рикання лева. Вiн
негайно попрямував туди, звiдки
лунав цей звук. Раптом вiн опинився
перед сильним, молодим левом.
Замiсть того щоб накивати п’ятами,
Самсон смiливо схопив лева i, враз
напружившись, вбив його голими
руками. Вiдтак, не сказавши батькам
жодного слова про те, що вiн
учинив, приєднався до них на шляху
до Тiмни.
Про заручини було домовлено,
i родина повернулася назад додому.
Трохи пiзнiше, коли Самсон прямував до Тiмни на заручини, сталося
так, що Самсон згадав, як вiн убив
тут лева. Вiн звернув iз дороги, щоб
поглянути на мiсце, де це сталося.
Там лежав левиний скелет, що вже
побiлiв вiд сонця.
Придивившись ближче, Самсон iз
здивуванням побачив, що дикi бджоли зробили собi дупло у скелетi. Вiн
обережно засунув руку всередину i
поласував смачним, солодким медом.
Потiм, задоволений, продовжив свiй
шлях.
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„Вiдгадай мою
загадку“ Суддiв 14

Коли Самсон побрався зi своєю
филистимською нареченою, весiлля
тривало цiлий тиждень. У перший
день весiлля Самсон запропонував
филистимським парубкам вiдгадати
загадку. Вiн пообiцяв їм добру винагороду, якщо вони дадуть правильну
вiдповiдь до кiнця тижня. Самсон був
певний, що нiхто не зможе цього
зробити.
Ось ця загадка:
„З того, хто їсть, вийшло те, що
їдять; iз сильного вийшло солодке“.
Нiхто, окрiм самого Самсона, не
знав про лева та бджiл i, звичайно,
не знав, за що тут можна зачепитися.
Парубки три днi сушили собi голови, а вiдтак прийшли до Самсонової
дружини i сказали їй:
„Ти повинна примусити свого чоловiка, аби вiн сказав тобi вiдповiдь на
його загадку. Ми не збираємося
програвати iзраїльтянину. Якщо ти
не здобудеш для нас вiдповiдi на цю
загадку, ми спалимо твiй будинок
разом iз тобою“.
Молода дружина доклала всiх
своїх зусиль, аби задобрити Самсона
i випитати у нього вiдповiдь.
„Як ти мiг загадати моїм друзям
загадку i не сказати менi вiдповiдi на
неї?“ – скаржилася вона.
„Я не сказав її навiть своїм батькам, – зауважив Самсон, – то чому я
повинен був говорити про це тобi?“
Щодня вона допитувалася, i кожного разу Самсон казав: „Нi!“
В останнiй день весiлля вона
заявила:
„Ти не кохаєш мене по-справжньому, Самсоне, iнакше ти б сказав менi“.
I гiрко заплакала.
Розчулений i пiдкорений її розпа116

чем, Самсон погодився. Вiн сказав їй
вiдповiдь на загадку, а вона швиденько кинулася до филистимцiв, якi вже
втрачали терпiння.
Увечерi парубки, посмiхаючись,
зайшли до Самсона i сказали:
„Що солодше за мед i хто сильнiший за лева?“
Самсон розлютився. Вiн зрозумiв,
що вони змогли виграти тiльки завдячуючи його дружинi, яка розповiла
їм про лева та бджолиний мед. Однак
Самсон опанував себе, вирiшивши
взяти гору над ними в майбутньому.
Протягом багатьох рокiв Самсон
воював iз филистимцями, воював
один. Вiн нiколи не виступав разом
iз кимось iще або на чолi армiї.
Филистимцi багато рокiв намагалися
схопити iзраїльського богатиря, але
нiякi мотузки чи, навiть, кайдани не
могли його втримати.
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Самсон i Далiла
Суддiв 16

Сталося так, що через кiлька рокiв
Самсон покохав iншу жiнку. Звали її
Далiла. Филистимцi довiдалися про
це, i їхнi начальники таємно навiдалися до неї.
„Вивiдай, у чому полягає секрет
дивовижної Самсонової сили, – наказали вони їй, – i ми винагородимо
тебе, дамо бiльше тисячi срiбних
монет“.
Далiла була дуже вродливою
жiнкою, а ще вона була надзвичайно
пожадливою. Вона жадала грошей
i не вагалася щодо того, чи видавати
Самсона його ворогам.
„Скажи менi, – приступилася вона
до Самсона, коли вiн завiтав до неї, –
що робить тебе таким сильним? От,
скажiмо, хто-небудь захотiв би пере-

творити тебе на слабкого та безпомiчного. Яким чином вiн змiг би досягти
цього?“
„Якщо зв’язати мене сьома новими
мотузками, я виявлюся не сильнiшим
за будь-кого iншого“, – збрехав Самсон.
Далiла вирiшила перевiрити Самсонове зiзнання. Таємно вiд Самсона
вона сховала у сумiжнiй кiмнатi
кiлькох филистимцiв. Потiм, наче це
була гра, зв’язала його сьома новими
мотузками.
Вiдтак вона раптом закричала:
„Самсоне, сюди йдуть филистимцi!“
Филистимцi вдерлися до кiмнати,
але Самсон одним зусиллям розiрвав
пута i належним чином зустрiв своїх
ворогiв.

Якийсь час Самсон не вiдкривав
Далiлi правди про витоки своєї сили,
але Далiла не давала йому спокою.
Кожного разу, коли вони зустрiчалися, вона чiплялася до Самсона з невiдступними проханнями вiдкрити їй
таємницю його сили.
„Зв’яжи мене тiльки-но сплетеними
мотузками, i я втрачу силу“, – сказав їй
вiн. Та коли Далiла зробила це, вона
побачила, що вiн дуже легко звiльнився вiд мотузок.
„Ти дражниш мене, – скаржилася
Далiла. – Скажи менi правду, що може зробити тебе таким, як i всi iншi
люди?“
„Приладнай мої кучерi до кросен
i вплети їх у прядиво“, – вiдповiв вiн.
Коли Самсон заснув, Далiла
обережно вiддiлила кожен кучер
його волосся i заснувала у прядиво.
Потому вона закричала:
„Филистимцi йдуть!“
Одним ривком Самсон звiльнив
своє волосся. Вiн знову-таки приховав
справжню причину своєї надзвичайної сили.
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Поразка
переможця

Суддiв 16

Кожного разу Далiла просила в Самсона, аби той вiдкрив їй таємницю
своєї сили. Вона всiм серцем прагнула
отримати винагороду, обiцяну филистимцями.
Нарештi Самсон пiддався на її
домагання.
„Гаразд, – сказав вiн. – Я все тобi
розповiм“.
Далiла слухала дуже уважно. Вона
знала, що цього разу Самсон говорить
правду.
„Моє волосся нiколи не пiдстригали, – пояснив вiн. – Вiд дня свого народження я був присвячений Боговi.
Моє довге волосся є ознакою моєї назорейської обiтницi. Якщо пiдстригти моє волосся, то обiтницю, дану
Боговi, буде порушено, i велику силу,
яку дав менi Бог, буде втрачено. Я
виявлюся не сильнiшим за звичайну
людину“.
Далiла зразу ж сповiстила про
почуте филистимських начальникiв,
якi вже втрачали довiру до неї.
„Обiцяю, що цього разу я передам
вам його – слабким i безпомiчним“, –
запевнила вона.
Начальники прибули й прихопили
iз собою обiцяне срiбло. Далiла сховала їх на той час, поки сама люб’язно
розмовляла iз Самсоном.
Потiм вона лагiдно приспала його,
подбавши, щоб вiн головою лежав на
її колiнах. Посмiхаючись, вона дала
филистимцям знак увiйти й зрiзала
Самсону волосся. Вiдтак подивилася
на його оголену голову, а потiм
вигукнула:
„Прокидайся, Самсоне! Филистимцi тут!“
Самсон прокинувся, звiвся на ноги,
готовий зустрiти нападникiв. Вiн не
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знав, що Бога, Який надавав йому
сили, вже нема з ним. Самсон порушив свою обiтницю, i сила пiшла вiд
нього.
Зрадiлi филистимцi схопили його,
зв’язали й вiдвели до свого мiста Гази.
Там вони ослiпили Самсона, закували
у важкi ланцюги i приставили молоти
зерно у в’язницi.

101

Загибель
богатиря

Суддiв 16

Филистимцi несамовито радiли. Адже
їм удалося схопити iзраїльського
ворога Самсона i перетворити його
на безпорадного в’язня. I вже нiколи,
думали вони, вiн не завдасть їм турбот. Вони влаштували бучне свято,
щоб скласти подяку своєму боговi
Дагону.
Коли настав день свята, багато
сотень людей набилося до великого
колонного залу, i натовп юрмився ще
й у примiщеннi над залом. Вони принесли пожертву Дагоновi i спiвали:
„Наш бог дарував нам перемогу над
Самсоном“.
А Самсон сильно страждав, принижений i пригнiчений, у бруднiй
в’язницi. Вiн нiчого не бачив, але все
пам’ятав. Самсон пам’ятав усе, що
розповiдала йому мати про його
дивне народження i про те, що Бог
обрав його, аби вiн був непереможним. Пам’ятав про своє довге волосся – свiдоцтво його обiтницi служiння
Боговi.
Самсон знав, що його надзвичайна
сила була подарована йому Богом,
щоб вiн визволив Iзраїль вiд филистимцiв. Вiн був непереможний у
боротьбi проти ворогiв, але виявився слабким, коли, обираючи власний
шлях, довiрився жiнцi, яка звабила
та обдурила його.
Однак тепер його волосся знову
вiдросло, i рiшучiсть теж зросла. Вiн
прагнув єдиного – знову, в останнiй
раз, взяти гору над филистимцями.
А филистимцi веселились, танцювали й спiвали. Коли свято було в
розпалi, хтось iз можновладцiв сказав:
„Приведiть Самсона! Нехай вiн
потiшить нас!“
Послали хлопчика, аби вiн привiв
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слiпого Самсона. Коли филистимцi
побачили Самсона, то заспiвали свiй
переможний гiмн. Вони смiялися й
глузували з нього, знаючи, що вiн не
бачить i не зможе помститися за
образу.
Самсон звернувся до хлопчика,
який його супроводжував:
„Поклади мої руки так, щоб я мiг
спертися ними на двi колони посеред
залу“.
Хлопчик узяв Самсоновi руки i
поклав їх на колони. Хвилину Самсон
стояв непорушно, не виказуючи
зовнi своїх почуттiв.
„О Боже, – молився вiн, – благаю,
поверни менi мою силу хоч у цю
останню хвилину, щоб я змiг завдати
останнього удару своїм ворогам“.
Вiдтак Самсон, напруживши всi
свої сили, сперся на велетенськi
колони, розсуваючи їх.
„Дозволь менi померти разом iз
филистимцями!“ – вигукнув вiн,
перекриваючи гомiн свята.
Масивнi колони трiснули, з’їхали
зi своїх капiтелей i, розвалюючись,
впали на землю. Покрiвля, яку вони
пiдтримували, пiддалася, i будiвля
завалилася, перетворившись на руїни.
Безлiч филистимцiв загинуло, а разом
iз ними загинув слiпий iзраїльський
богатир.
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IСТОРIЯ РУТИ
102

Важкi часи
Рут 1

За часiв, коли Iзраїлем правили
суддi, жив у Вiфлеємi чоловiк на iм’я
Елiмелех зi своєю дружиною Ноомi
та двома синами. Сталося так, що
того року врожай не вродив, i Елiмелех не мав чим прогодувати родину.
Через це вiн вирiшив залишити
Iзраїль до кращих часiв i вирушити
до сусiдньої країни – Моаву.
Поки вони мешкали там, Елiмелех
помер. На той час його сини вже
були досить дорослими, щоб подбати
про матiр, а коли вони одружилися з
моавитськими дiвчатами, то привели
невiсток у батькiвський дiм, щоб
жити всiм разом.
Проте минуло зовсiм небагато часу,
i обидва сини померли. Бiдолашна
Ноомi опинилася на чужинi, без
чоловiка й родини. Її невiстки, Орпа
та Рут, були чуйними i добрими дiвчатами i дбали про неї, як тiльки могли.
Ноомi почала тужити за Вiфлеємом.
Вона почула, що з продовольством
там стало знову добре, отже, спакувавши речi, вони втрьох вирушили до
Вiфлеєма.
Коли вони були вже неподалiк вiд
кордонiв Iзраїлю, Ноомi зупинилася.
„Ви були дуже добрi до мене, –
звернулася вона до Орпи та Рут, – але
тепер вам слiд повертатися назад, до
ваших матерiв“.
Дiвчата почали обiймати й цiлувати
Ноомi.
„Ми пiдемо з тобою!“ – повторювали вони.
„Нi! – стояла на своєму Ноомi. –
Я не зможу нiчим зарадити вам, анi
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зробити вас щасливими. Отож повертайтеся назад“.
Орпа в останнє поцiлувала Ноомi,
потiм повернулася i понуро пiшла. Вона йшла повiльно, часто озираючись
назад, бо дуже любила свою свекруху.
„Ну, Рут, – сказала Ноомi, – тобi
слiд зробити так, як Орпа“.
„Будь ласка, дозволь менi пiти з
тобою! – благала Рут. – Я хочу бути
поруч, куди б ти не пiшла. Твiй народ
стане моїм народом, i твiй Бог буде
моїм Богом. Нiщо не розлучить мене
з тобою, тiльки смерть“.
Коли Ноомi побачила, що Рут усiм
серцем бажає йти з нею, вона нiчого
бiльше не сказала. Вона була щаслива
й задоволена, що тепер, коли це було
їй так необхiдно, поряд iз нею була
любляча Рут.
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Рут шукає роботу
Рут 2

Вiфлеємськi жiнки радо зустрiли Ноомi, але їм було шкода, що вона повернулася такою вбогою та нещасною.
У тi часи жiнки не могли заробляти
собi на прожиття, а Ноомi не мала
анi чоловiка, анi синiв, якi б подбали
про неї. Однак Бог дав iзраїльтянам
особливий закон, згiдно з яким вони
мали допомагати тим, хто цього
потребував. Селяни були зобов’язанi
дозволяти бiдним та зголоднiлим
людям виходити у жнива на лани i
пiдбирати колосся, яке через недогляд
або навмисне було залишене женцями.
Коли Ноомi з Рут повернулися
до Вiфлеєма, там саме розпочалися
жнива ячменю.
„Дозволь менi пiти пiдбирати
ячмiнь, – звернулася Рут до Ноомi. –
Якщо я наполегливо працюватиму, я
зможу назбирати достатньо, аби нам
обом вистачило, щоб прохарчуватися“.

Рут вийшла рано-вранцi i вибрала
одне поле, де женцi жали колосся.
Вона трималася поряд iз ними весь
ранок, пiдбираючи кожний залишений колос, який тiльки помiчала.
У полудень Боаз, хазяїн того поля,
прийшов подивитися, як iдуть жнива.
„Хто ця дiвчина, що пiдбирає колосся?“ – поцiкавився вiн, вказуючи
на Рут.
„Вона iноземка з Моаву, – пояснив
йому хтось iз робiтникiв, – невiстка
Ноомi“.
Боаз уже чув про Рут, бо новини
швидко розходяться по маленькому
мiстечку. Вiн пiдiйшов до неї.
„Тримайся ближче до моїх женцiв
i збирай усе, що вони залишають, –
сказав вiн дiвчинi. – Я наказав, щоб
вони тебе не проганяли. Якщо ж
захочеш води, то можеш пити воду,
яку п’ють мої робiтники. А тепер
пiди пообiдай“.
„Чому ти такий ласкавий до мене?“ –
запитала здивована Рут.
„Я чув про твою ласку до Ноомi, –
пояснив Боаз. – Бог, Якому ти почала
вiрити, захистить тебе i подбає про
тебе“.
Боаз, не сказавши про те Рут,
наказав своїм робiтникам навмисне
залишати бiльше не зжатого колосся,
аби дiвчина назбирала якомога бiльше
i принесла додому.
Ноомi була рада, що Рут так пощастило.
„Як тобi вдалося назбирати так
багато?“ – дивувалася вона.
„Я прийшла на поле, яке належить
людинi на iм’я Боаз, – розповiдала
Рут. – Вiн був дуже ласкавий до мене“.
„Який добрий Бог! – вигукнула
Ноомi. – Вiн привiв тебе на це поле.
Боаз наш родич. Тобi буде добре з
ним“.
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Щасливе
закiнчення

Рут 3; 4

Рут щодня виходила збирати колосся,
а Ноомi залишалася вдома. Вона наполегливо думала. Жнива незабаром
закiнчаться. Що їм тодi робити?
I Ноомi таки надумала дещо й
одного дня звернулася до Рут:
„Женцi ввечерi зберуться разом,
i Боаз вечерятиме з ними. Коли ж
вечеря закiнчиться i вiн залишиться
сам, зайди до нього. Попроси його
допомогти нам i подбати про нас,
адже ми його рiднi“.
Хоча Рут i вiдчувала нiяковiсть,
однак зробила все так, як навчила її
Ноомi. Вона знала, закон Бога Iзраїлевого вимагає, аби чоловiки в родинi
дбали про вдiв.
Боаз був радий, що Рут звернулася
по допомогу саме до нього. Вiн
уважно її вислухав, а вiдтак вiдпустив
додому з чималим клунком зерна в
дарунок для Ноомi.
Удова була задоволена.
„Вiн гарна людина, – казала вона. –
Тепер вiн не матиме вiдпочинку, поки
не знайде способу допомогти нам“.
Боаз дуже хотiв одружитися з Рут,
але iснував iнший, бiльш близький
родич Елiмелеха, який також мешкав
у Вiфлеємi. I йому першому належало
право виказати турботу про двох
удовиць.
Боаз чекав бiля мiської брами на того чоловiка, i коли вiн пiдiйшов, запитав у нього, чи хоче вiн подбати про
Ноомi та Рут. Це означало, що той
повинен буде вiдкупити назад землю,
яка належала Елiмелеху, i одружитися
з Рут. Однак цей чоловiк вiдповiв „нi“.
Боаз iз радiстю сам оженився на
Рут i прийняв її до себе в дiм.
Ноомi радiла разом iз Рут i Боазом,
коли у них народилася перша дитина.
124

Усi вiфлеємськi жiнки, якi вiтали
Ноомi, коли та повернулася назад до
Вiфлеєма, тепер прийшли подивитись на її маленького онука. Вони
говорили їй, що дуже радi з того, що
Бог благословив Ноомi i подарував
їй радiсть i благополуччя i зробив це
через Рут, її вiрну й люблячу невiстку.

IСТОРIЯ САМУЇЛА
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Ганна мрiє про
дитину 1 Самуїла 1

Коли народ iзраїльський осiв у
Ханаанi, золотий ковчег Заповiту та
всi священнi предмети скинiї Божої
були перенесенi до мiста Шiло i переданi пiд дбайливу опiку священикiв.
Люди приходили до Шiло, щоб принести дарунки Боговi i всiм народом
святкувати свято.
Iзраїльтянин Елкана також щороку
приходив iз своєю родиною до Шiло.
У нього були двi дружини – Пенiна,
яка мала дiтей, i Ганна, у якої дiтей
не було.
„Не сумуй, Ганно! – казав чоловiк. –
Я люблю тебе – хiба тобi цього не
досить?“
Однак Ганна не могла втiшитись, бо
Пенiна кепкувала з неї, виставляючи
перед очi своїх власних дiтей.

Ганна боялася щорiчних подорожей до Шiло. Це було свято для
щасливих родин, i Пенiна радiла про
себе, спостерiгаючи за Ганною, яка
почувалася на цих святах нещасливою
та самiтною.
В одну з таких подорожей Ганна
вже не змогла зносити таке. Коли всi
зiбралися на святковий родинний
обiд, вона лише доторкнулася до їжi.
Ганна непомiтно вислизнула з-за столу
i побiгла до дверей храму, де знаходився ковчег Заповiту, i стала молитися,
а сльози так i лилися по її щоках.
„Прошу, не забувай про мене, Боже, – благала вона. – Я така нещаслива. Я дуже хочу мати дитину. Якщо
Ти даси її менi, я обiцяю, що поверну
моє дитя Тобi, аби воно все життя
своє присвятило служiнню Тобi“.
Дехто помiтив Ганну. Iлiй, старий
священик, сидiв тихо бiля дверей,
дивуючись, що це вiдбувається з цiєю
жiнкою. Можливо, вона випила
надмiру вина на святi? Вiн пiдiйшов
до неї i сказав їй це.
„Я не п’яна, – пояснила Ганна Iлiю, –
тiльки дуже засмучена й нещаслива.
Я просила Бога, аби Вiн допомiг менi“.
„Якщо так, то йди з миром, – вiдповiв Iлiй, – i, можливо, Бог вiдповiсть
на твою молитву“.
Ганна повернулася до Елкани та
Пенiни, заспокоєна й щаслива. Вона
навiть вiдчула, що зголоднiла. У неї
було легко на серцi, а коли вони поверталися назад додому, вона розповiла Боговi про свої турботи, i тепер
їй залишалося тiльки чекати на Його
вiдповiдь.
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Дитина залишає
дiм 1 Самуїла 2

Якою ж щасливою була Ганна, коли
вiдчула, що чекає дитину! Вона
назвала свого сина Самуїлом, що
означає „виблаганий у Бога“. Ганна
всiм серцем любила свою дитину,
однак не забувала про обiтницю,
яку дала Боговi.

Коли настав час родинi знову
вiдвiдати Шiло, Ганна сказала Елканi:
„Цього року я не пiду до Шiло.
Коли Самуїл настiльки пiдросте, що
зможе їсти й вдягатися сам, ми пiдемо
разом iз ним i залишимо його у Iлiя.
Вiн повинен буде залишитися при
храмi i вчитися служити Боговi, як
я обiцяла“.
I от прийшов той день, коли батьки
мали вiдвести Самуїла до Шiло. Хлопчик, ухопивши руки матерi, припав
до них. Очi Ганни сповнилися
сльозами, коли вона розтискала
теплi дитячi рученята i вкладала їх
у сухi, старечi руки Iлiя.
„Я пообiцяла його Боговi, – пояснила вона священику. – Будь ласка,
вiзьми його i приглядай за ним“.
Перше нiж залишити Шiло, Ганна
знову молилася, прославляючи Бога
i дякуючи Йому за те, що Вiн подарував їй Самуїла. Вiдтак вони повернулися додому.
Ганна рахувала мiсяцi, що лишалися до наступних вiдвiдин Шiло, –
коли вона зможе знову побачити
сина. Чи пам’ятатиме вiн її? I чи
набагато вiн вирiс?
Тiльки один раз на рiк могла Ганна
бачитись iз своїм сином, i щоразу
вона приносила йому гарне нове
вбрання, пам’ятаючи про те, що
дитина зростає й стає дедалi бiльшою.
Iлiй дуже радiв успiхам свого малого
помiчника i продовжував навчати його
служiнню у храмi й закону Божого.
„Ви добре вчинили, що присвятили
Самуїла Боговi i доручили його менi, –
говорив вiн Елканi з Ганною. – Може,
Бог благословить вас тим, що дасть
вам ще багато дiтей“.
Молитви Iлiя були почутi. З часом
у Ганни народилися ще три сина i двi
дочки, якi спричиняли їй багато клопоту, але вона не забувала про Самуїла – дитину, яку вимолила в Бога.
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його. Двоє синiв Iлiя не були такими
ж гарними, як їхнiй батько. Вони не
виконували настанов Божих i забирали собi тi дарунки, якi люди приносиМинали роки. Iлiй старiшав, i очi
ли Боговi. Бог сказав Самуїловi, що
його втрачали яснiсть. Ночi вiн
вiн не дозволить родинi Iлiя i надалi
проводив у своїй кiмнатi, а Самуїла
залишатися Його священиками.
залишав ночувати у примiщеннi
Наступного дня, вранцi, Iлiй
храму, бiля золотого ковчега Заповiту. прийшов до Самуїла.
Цiлу нiч у святилищi жеврiв свiтиль„Що Бог сказав тобi?“ – запитав вiн.
ник, i хлопчик був дуже тому радий.
Самуїл почервонiв i потупив очi
Однiєї ночi Самуїл прокинувся,
додолу. Вiн не хотiв переказувати
почувши своє iм’я: „Самуїле!“
Iлiю сумнi вiстi.
Вiн звiвся й побiг до покоїв Iлiя.
„Кажи менi все“, – наполягав Iлiй.
„Я тут, Iлiю, – сказав вiн. – Що ти
Самуїл змушений був розповiсти,
хочеш?“
що Бог сказав про родину Iлiя. Той
„Я не кликав тебе, сину мiй, –
понурив голову i тихо вимовив:
вiдповiв Iлiй. – Вертайся й лягай“.
„Бог знає, що правильно i як краще“.
Самуїл побрiв назад до себе, та
Коли Самуїл вирiс, Бог часто
перше нiж поринути в сон, вiн знову розмовляв iз ним. Бог наказав йому,
почув той самий голос: „Самуїле!“
аби вiн доводив почуте до вiдома
Самуїл миттю зiскочив iз лiжка
всього народу iзраїльського. Кожний
i кинувся до покою Iлiя. Однак Iлiй
повинен був зважати на те, що казав
нiчого не мiг йому на це вiдповiсти
Самуїл.
й наказав, аби вiн повертався до себе
в лiжко.
„Самуїле!“
Поклик почувся втретє. Самуїл
усвiдомлював, що не спав. Вiн знову
пiшов до Iлiя. Цього разу Iлiй не
вiдiслав його. Вiн, нарештi, здогадався, що вiдбувається.
„Самуїле, – сказав вiн. – Я вважаю,
що це Бог кличе тебе. Повертайся
й лягай у лiжко. Якщо голос покличе
знову, скажи: „Говори, Господи, Твiй
слуга слухає“.
Повторивши про себе цi слова,
Самуїл повернувся й лiг у лiжко,
напруживши все своє єство, щоб
знову почути. I вiн почув виразний
голос:
„Самуїле!“
„Я слухаю, Господи, – вiдповiв
Самуїл, – будь ласка, говори“.
Коли ж Самуїл почув, що сказав
йому Бог, то це вразило й засмутило
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„Я слухаю,
Господи!“ 1 Самуїла 4
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Лихо
1 Самуїла 4

Давнiшнi Самсоновi вороги – филистимцi знову змiцнiшали. Вони знову
нападали на Iзраїль i завдавали багато
лиха. Iзраїльтяни були у вiдчаї, поки
їхнiм вождям не спала слушна думка.
„Давайте у наступний бiй пiдемо
з ковчегом Заповiту, – запропонували
вони. – Якщо ми так учинимо, Бог
буде змушений допомогти нам“. Вони
сприймали ковчег Заповiту як щось
магiчне, що може принести їм успiх.
Коли двоє синiв Iлiя винесли
ковчег iз храму i пiшли з ним попереду вiйська, почуття великого задоволення охопило всiх воїнiв. Проте
филистимцi довiдалися про задум
iзраїльтян.
„Ми повиннi будь-що перемогти
цього разу“, – сказали вони.

Филистимцi билися вперто i перемогли. Вони вбили синiв Iлiя i з трiумфом пронесли ковчег Заповiту.
Iлiй чекав у Шiло вiстей. Йому
виповнилося дев’яносто вiсiм рокiв,
i вiн майже нiчого вже не бачив. Вiн
сидiв на ослонi край дороги, прислухаючись до крокiв.
Один з iзраїльських воїнiв пробiг
увесь шлях вiд мiсця бою i того ж дня
дiстався до Шiло. Ледве переводячи
подих, вiн бiг вулицями мiста, несучи
страшну звiстку про поразку. Люди,
почувши її, плакали й волали вiд
горя й вiдчаю.
„Що сталося?“ – запитав схвильований Iлiй. I вiсник поквапливо
схилився до нього:
„Наше вiйсько зазнало страшної
поразки, – сказав вiн. – Обидва твої
сини загинули, а ковчег Заповiту
захопили филистимцi“.
Коли Iлiй почув, що священний
ковчег Заповiту, який вiн берiг i про
який дбав усе життя, потрапив до
рук ворогiв, вiн, приголомшений
горем, впав. А оскiльки був дуже
лiтнiй, то, падаючи, зламав шию
i помер.
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Несподiваний
випадок 1 Самуїла 6

Филистимцi дуже радiли зi свого
нового придбання, оскiльки вважали,
що через оволодiння ковчегом
Божим вони отримали i владу над
Богом iзраїльтян. Вони сподiвалися,
що назавжди пiдкорять собi Iзраїль.
Вони внесли золотий ковчег до
храму свого бога Дагона i встановили напроти його статуї.
Наступного ранку филистимцi
прийшли до Дагонового храму
й вжахнулися, побачивши, що статуя
Дагона лежить прямо перед ковчегом Заповiту. Вони поквапливо
пiдняли й установили статую, та
наступного ранку вона знову лежала
перед ковчегом. Однак цього разу
голова й руки статуї були вiдбитi
i валялися за дверима.
Филистимцi вжахнулися. Виходило, що iзраїльський Бог сильнiший
i могутнiший за Дагона. I коли їх
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вразила епiдемiя страшної хвороби,
вони були певнi, що це Бог карає їх.
Вони вирiшили якнайшвидше
вiдiслати ковчег назад i лише тодi
вiдчули якесь заспокоєння.
Вiдтак филистимцi запрягли двох
корiв у воза, поставили на вiз ковчег
i додали ще коштовних дарункiв.
Возом нiхто не правив. Вони вирiшили надати коровам можливiсть самим
обирати дорогу, якою йти. Якщо
вони попрямують шляхом до Iзраїлю,
це означатиме, що Бог Iзраїлю прощає їм усе що сталося.
Незважаючи на те, що позаду
залишалися їхнi телята, корови,
ревучи дорогою, без вагань попрямували до iзраїльського кордону.
Дехто з iзраїльтян, що жали на
ланах, почули мукання корiв i
побачили воза, який наближався.
Коли ж вони вгледiли на тому возi
священний вантаж, то застрибали
вiд радощiв. Ковчег Заповiту Божого
неушкоджений повернувся до
Iзраїлю.
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„Ми хочемо
царя!“ 1 Самуїла 7; 8

Усi в Iзраїлi знали й любили Самуїла.
Народ сприйняв його як свого нового
суддю. Самуїл був останнiм iз тих
суддiв, яких Бог ставив людям.
Самуїл скликав народ.
„Якщо ви хочете бути вiльними вiд
филистимцiв, – сказав вiн, – ви маєте
бути покiрливими Боговi i виконувати все, що Вiн накаже. Ви не можете
чекати, що Бог визволить вас, доки
вклоняєтесь iншим богам“.
Люди вислухали Самуїловi слова i
пообiцяли навернутися до Бога.
Вiдтак вони змiцнiли у боротьбi
з филистимцями. Самуїл також допомагав людям i давав їм поради навiть
у приватних справах. У нього було
чотири осередки в Iзраїлi, i щороку
вiн вiдвiдував кожен iз них, допомагаючи вирiшувати справи й узгоджувати суперечки. Вiн був справедливим
суддею, i всi його поважали.
Однак Самуїл старiшав, i люди
почали мiркувати, що ж вони робитимуть, якщо Самуїл помре.
„Нам потрiбен цар“, – вирiшили вони i запросили Самуїла на великi збори, щоб розповiсти про своє рiшення.
Самуїла це дуже засмутило. Йому
здалося, що насправдi народ хотiв
йому сказати, що вiн їм бiльше не
потрiбен. Вiн розповiв Боговi про
свої почуття, i Бог сказав:
„Вони вiдмовились вiд Мене як
свого вождя, а не вiд тебе, Самуїле.
Я їхнiй Цар, але вони не хочуть, аби
Я керував ними“.
Самуїл скликав народ, щоб повiдомити його про вiдповiдь Божу. Найперше вiн урочисто застерiг людей.
Вiн знав, що цар матиме цiлковиту
владу в країнi i зможе чинити все,
що захочете.

„Якщо у вас буде цар, – сказав
Самуїл людям, – вiн владний буде
вiдбирати ваше як своє. Вiн
примусить ваших синiв служити в
його вiйську. Вiн забере у вас дочок
ваших, щоб вони прислуговували
йому в його палацi. Вiн вiдбере у вас
вашу землю i ще вимагатиме податки
з вашого врожаю“.
„А ми все одно хочемо царя!“ –
наполягав народ. Люди уявляли собi
такого хороброго вождя, який
вестиме вiйсько на вiйну. Вони не
думали про те, що можуть отримати
лихих та слабких царiв.
„Нехай отримають те, чого вони
домагаються“, – сказав Бог Самуїловi.
„Гаразд, – звернувся Самуїл до
народу, – у належний час у вас буде
цар“.
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ПЕРШИЙ ЦАР IЗРАЇЛЮ
111

Загубленi
вiслюки 1 Самуїла 9

Кiш був багатим хазяїном. Вiн
походив iз колiна Венiяминового.
Був у нього син на iм’я Саул, який
допомагав йому по господарству, –
високий, вродливий парубок.
„Сауле! – покликав якось вранцi
Кiш сина. – Вiслюки десь загубилися!
Вiзьми когось iз людей та пiди
й знайди їх!“
Саул разом iз слугою нашвидкуруч
зiбрали трохи їжi та й вирушили на
пошуки.
Вони шукали вiслюкiв скрiзь i
гукали їх, йдучи шляхом. Насунулася
нiч, i Саул iз слугою вклалися спати
просто неба. Наступного ранку вони
продовжили пошуки. Однак нiде не
було жодної ознаки того, що тут
пройшли вiслюки.
На третiй ранок слуга похмуро
зауважив:
„Їжi не залишилося! Ми мусимо
повертатися назад“.
„Мiй батько зараз, мабуть, бiльше
вболiває за нас, анiж за вiслюкiв“, –
погодився Саул.
„Але давай спочатку завернемо до
Рама, – запропонував слуга. – Адже
ми поблизу цього мiста, а там живе
Самуїл. Вiн мудрий Божий чоловiк i
може видатися корисним, бо скаже
нам, де нашi вiслюки“.
У Рамi панувало пiднесення i
неабияке пожвавлення. У цей самий
день Самуїл улаштував для всiх мешканцiв свято. На верхiв’ї мiського пагорба Саул та слуга зустрiли Самуїла.
Перш нiж вони про щось у нього
запитали, вiн сказав:
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„Не турбуйтеся про вiслюкiв –
вони знайшлися“. Саул, вражений,
дивився на Самуїла.
„Ти – особлива людина в Iзраїлi“, –
задумливо промовив Самуїл.
„Я? – перепитав Саул iз смiхом. –
Я не поважний пан! Мiй батько
звичайний собi господар“.
Самуїл посмiхнувся i нiчого на те
не вiдповiв. Бог повiдомив його, що
має прийти Саул i сповiстив Самуїловi
дуже несподiвану рiч щодо майбутнього хлопця.
„Зараз ходiмо на свято“, – запросив Самуїл i повiв за собою гостей.
Куховар принiс їм двi тарелi з їжею,
яку, за попереднiм наказом Самуїла,
тримав для них гарячою. I цi двоє
насолоджувалися тепер смачною
поживою.
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Дивна таємниця
1 Самуїла 9; 10

Тiєї ночi Саул мiцно спав у горiшньому примiщеннi на лiжку, влаштованому для нього Самуїлом. Вранцi
Самуїл покликав його, i вiн, швидко
одягнувшись, зiйшов униз.
„Час вирушати! – вимовив Самуїл. –
Я проводжу тебе за мiсто“.
Коли вони дiсталися пiднiжжя
пагорба, Самуїл сказав Сауловi, аби
той вiдiслав свого слугу. Вiн володiв
таємницею, яку могли чути тiльки
Сауловi вуха. Вiдтак вiн обернувся до
Саула й сказав:
„Бог обрав тебе, аби ти був першим царем Iзраїлю“.
Поки Саул стояв онiмiлий, широко
розплющивши очi, Самуїл узяв

маленьку пляшечку з оливковою
олiєю i зронив кiлька крапель на
голову парубка. Це була ознака того,
що Бог обрав Саула, аби той виконував особливу справу Божу. Однак
Саул усе ще не йняв вiри тому, що
сказав йому Самуїл.
„Три речi трапляться з тобою по
дорозi додому. Коли вони стануться,
то це допоможе тобi повiрити, що
Бог дотримається обiцяного, i ти
станеш царем. По-перше, ти зустрiнеш двох людей, якi сповiстять тобi,
що вiслюки знайшлися. Потiм ти
зустрiнеш людей, якi нестимуть пожертву Боговi. Вони вiддадуть тобi
два буханця хлiба. Нарештi, ти побачиш великий натовп людей, якi
спiвами, танцями та музикою вславлятимуть Бога. Ти вiдчуєш у собi таку
радiсть i щастя, що приєднаєшся до

них i спiватимеш молитви, i танцюватимеш разом iз ними“.
Самуїл помахав на прощання, i
Саул наздогнав свого слугу. Саул усе
ще був вражений вiд почутого. Та по
мiрi того як вони йшли, все вiдбувалося саме так, як передрiк Самуїл.
Саул починав вiрити у неймовiрне
обiцяння Боже щодо нього.
Коли вони дiсталися додому,
Саулiв дядько вийшов зустрiти їх.
„Де ви були?“ – запитав вiн.
„Шукали вiслюкiв, – вiдповiв Саул. –
Але ми нiяк не могли їх вiдшукати i
тому навiдалися до Самуїла“.
„I що вiн сказав?“ – поцiкавився
дядько.
„Вiн сказав, що вiслюки вiдшукалися“, – вiдповiв Саул. Вiн не захотiв
говорити, що ще сказав йому Самуїл.
Це мало залишатися таємницею, поки
Самуїл не скаже, що робити далi.
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Саул – цар
мимоволi 1 Самуїла 10; 11

Самуїл скликав весь народ iзраїльський. Спочатку вiдбулося особливе
урочисте служiння Боговi. Вiдтак
Самуїл оголосив, що вiн має повiдомити, хто буде царем. Вiн не назвав
зразу iм’я, бо хотiв, аби люди зрозумiли, що цього царя обрав їм Бог.
Спочатку Самуїл визначив одне
колiно з усiх колiн Iзраїлю, назвавши
колiно Венiяминове. З Венiяминового колiна вiн вибрав один рiд. У цьому
родi визначив царську родину.
Затамувавши подих, у цiлковитiй
тишi всi чекали, iм’я кого з родини
Кiша назве Самуїл.
„Саул буде вашим царем!“ – вигукнув вiн.
Усi почали озиратися, бажаючи
побачити свого нового царя. Але
його не було. „Де ж вiн?“ – запитували всi. Навiть Самуїл не бачив його.
„Ходiмо, знайдемо його!“ – запропонував хтось, i пошуки розпочалися. Нарештi, з вигуками задоволення
його витягли, збудженого й забрудненого пилюгою, з його схованки.
Одна лише думка про те, що треба
з’явитися й стати перед усiм народом,
так налякала Саула, що вiн зачаївся
за великою купою речей, що була
поза натовпом. I ось пiд вигуки схвалення його переможно напiв несли,
напiв тягли до Самуїла.
„Це людина, яку обрав Бог!“ –
виголосив Самуїл.
„Хай живе цар!“ – кричали захоплено люди.
Потому Самуїл розповiв про усi
обов’язки нового царя, а також тих
царiв, що будуть пiсля нього. Iзраїльськi царi мали бути особливими. Вони
повиннi були чинити те, що накаже
їм Бог, а не те, що буде їм до вподоби.
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Люди поверталися додому
збудженi й задоволенi. I Саул теж
повернувся до батькiвської оселi.
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Гарний початок
1 Самуїла 11

Коли Самуїл оголосив Саула царем,
то не всi були задоволенi таким
вибором. Дехто з iзраїльтян зверхньо
поглядав на Саула й зневажав його.
„За кого вiн себе вважає, щоб бути
нашим царем?“ – казали вони.
Тимчасом аммонiтяни, якi межували iз землями iзраїльтян, напали
своїм вiйськом на iзраїльське мiсто
Явеш.
„Будь ласка, не воюйте з нами, –
благали жителi Явеша, – давайте
краще укладемо мирну угоду“.
„Ми пристанемо до угоди лише за
однiєї умови, – вiдповiли аммонiтяни, –
якщо ви позбавите правого ока
кожного мешканця мiста“.
Жителi мiста були у вiдчаї. Проте
вони усвiдомлювали, що не мають
достатньої сили, аби вiдбити напад
аммонiтян.
„Дайте нам сiм днiв, – попросили
вони. – Якщо нiхто нам не допоможе,
ми виконаємо вашу вимогу“.
Вiдтак аммонiтяни негайно вирядили посланцiв до всiх земель iзраїльських, благаючи про допомогу.
Саул саме повернувся з поля i
почув голос та стогiн – це посланець
з Явеша прибув до Саулового мiста.
Саул не вагався жодної митi – вiн
узяв керiвництво на себе. Вiн розiслав наказ по всiй землi iзраїльськiй,
щоб вiд кожного колiна було виряджено людей, спроможних воювати.
А якщо хтось вiдмовиться, то матиме
клопiт. Увесь Iзраїль вiдгукнувся й
вислав воїнiв до зазначеного мiсця.

Саул надiслав вiдповiдь у Явеш,
сповiщаючи жителiв, що допомога
прибуде наступного дня.
„Ми пiдпишемо угоду завтра“, –
сказали мешканцi мiста царевi аммонiтян. Вони тримали в секретi
Саулове обiцяння.
Тiєї ж ночi Саул роздiлив своє
вiйсько на три загони, якi вирушили
до Явеша. На свiтанку, коли вороги
зовсiм їх не чекали, вони приголомшили їх несподiваним нападом i одержали переконливу перемогу. Прибiчники Саула святкували перемогу.
Вони навiть вимагали вiд Самуїла,
аби той пiддав смертi кожного, хто
не хоче визнавати Саула за царя.
„Нi! – вiдповiв Самуїл. – Це день,
у який Бог дарував нам перемогу.
Нiхто не повинен бути пiдданий
смертi“.
„Ми пiдемо i повсюди виголосимо
Саула царем, – запропонував Самуїл, –
щоб усi знали, що Саул домiгся перемоги, як цар Iзраїлю“.
Щодо жителiв Явеша, то вони
нiколи не забували про Саулову доброту та допомогу, яку вiн надав їм саме
тодi, коли вони якнайбiльше на неї
потребували.
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Мужнiй учинок
Йонатана 1 Самуїла 14

Саул став справжнiм царем-воїном.
Коли филистимцi розпочали вiйну,
вiн став на чолi свого вiйська.
Однак филистимцi мали одну
велику перевагу. Вони мали ковалiв,
якi добре виготовляли та ремонтували зброю та вiйськове спорядження.
Через володiння секретом такої
майстерностi, вони могли протистояти будь-якiй чисельностi iзраїльтян.
За мирних часiв вони виготовляли
для iзраїльтян плуги та серпи, звичайно, за платню, але пiд час вiйни
вiдмовлялися робити щось своїм
супротивникам. I от одного разу
виявилося, що тiльки Саул та його
син Йонатан мають добру зброю,
щоб воювати.
Iзраїльтяни боялися, бо вони
навiть не могли захистити себе вiд
ворога. Саул бачив, що в iзраїльському таборi панують вiдчай та безнадiя,
та й було в таборi лише шiстсот
воїнiв. Багато людей перебiгло до
филистимцiв. Саул i не вгледiв, як
зник його син Йонатан iз своїм
прислужником.

На протилежному боцi долини був
пагорб, на верхiв’ї якого стримiли
прямо в небо двi гостроверхi скелi.
Двоє воїнiв вдивлялися в їхнi обриси,
оскiльки знали, що мiж цими скелями була филистимська варта, яка
охороняла вузьку гiрську дорогу. По
той бiк пагорба розташувався филистимський табiр.
„Давай пiднiмемося на пагорб, –
запропонував Йонатан. – Може, Бог
допоможе нам захопити шлях“.
„Якщо ти готовий, то я теж“, –
вiдповiв iз готовнiстю слуга.
Вони перебiгли через вiдкриту
долину перед очима филистимської
варти. Вони знали, що за ними спостерiгають пильнi очi.
„Гей, ви! – гукнули з реготом до
них филистимськi солдати. – Пiдiймайтеся-но сюди – ми дещо вам
скажемо!“
„Це саме те, що нам i треба
зробити, – звернувся Йонатан до
свого зброєносця. – Iди за мною!“
Вони легко й управно пiднялися
на скелястий пагорб. Тепер їх не
можна було побачити зверху.
Вартовi лiниво чекали на них. Вони
вважали, що це двоє звичайних собi
дезертирiв, якi, пiднявши вгору руки,
благатимуть їх про помилування.
Раптом, без будь-якого попередження, Йонатан iз товаришем
вихопилися з-за камiння. I Йонатан
був озброєний.
Двоє iзраїльтян здолали филистимську варту i взяли шлях пiд свiй нагляд.
Филистимське вiйсько, яке було
у таборi пiд горою, дивилося на це зi
зростаючим жахом. Це, думали филистимськi вояки, певно, початок великої атаки. I вони кинулися тiкати.
Саул та його вiйсько бачили цю панiку, i їхнiй бойовий дух розквiтнув.
Саул вiддав наказ, i вони кинулися
у погоню i далеко вiдкинули ворогiв.
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Саулова непокора
1 Самуїла 13; 15

Саул прибирав до рук владу в Iзраїлi.
Тепер лише вiн був тiєю людиною, яка
могла вiддавати накази. Однак Самуїл,
як i колись, вказував Сауловi, як йому
дiяти. Це був його обов’язок – передавати Божу волю i нагадувати Сауловi про
Божi закони. Однак Саул почав схилятися до того, аби чинити власну волю.
Якось Саул пiдготував своє вiйсько
до вiйни.
„Зачекай, – сказав йому Самуїл. –
Не йди на бiй, поки я не навiдаюсь до
тебе через тиждень“.
Саул чекав майже тиждень, а Самуїл
усе не приходив. Вiдтак, втративши
терпiння, взявся влаштовувати справу
сам. Самуїл прийшов саме на закiнченнi визначеного термiну, але, як
виявилося, лише для того, аби побачити, що Саул порядкує сам.
Знову й знову виказував Саул непокору наказам Божим, i Самуїл, знову
й знову, викривав це. Саул вибачався й
каявся, але Самуїл уже зрозумiв, що
той не має бажання прислухатися до
волi Божої.
Самуїл знав, як це важливо, аби цар
Iзраїлю пiдкорявся Боговi. Адже
насправдi Iзраїльським Царем був Бог.
Земний цар повинен був пiдпорядковувати себе Боговi, а не чинити за
власним бажанням, як це робили царi
iнших народiв.
„Сауле, – сказав Самуїл, – невже ти
не розумiєш, що Бог хоче твоєї покiрливостi бiльше, анiж усiх отих дарункiв i пожертв? Непослух Боговi – найтяжчий з грiхiв. У мене сумна для тебе
звiстка. Оскiльки ти вийшов iз покiрливостi Боговi, твiй син не буде царювати пiсля тебе. Бог знайде для Iзраїлю царя, який буде слухатись Його i
пiдкорятися Йому“.
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ЮНИЙ ДАВИД
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Обрання нового
царя 1 Самуїла 16

Самуїл був засмучений, що Саул
перетворився на свавiльного та
непокiрливого царя.
Одного разу Бог сказав:
„Слiд тобi перестати вболiвати за
Саула й помазати на царювання
людину, яку Я оберу замiсть нього.
Iди до Вiфлеєма, де живе Єссей.
Я обрав одного з його синiв, щоб
правив пiсля Саула“.
„Я не наважуюсь, – вiдповiв
Самуїл. – Якщо Саул довiдається про
це, вiн мене вб’є“.
„Сауловi немає потреби знати, –
зауважив йому Бог. – Улаштуй у Вiфлеємi свято i запроси на нього усю
Єссеєву родину“.
У Вiфлеємi всi зрадiли, коли Самуїл
прибув до мiста, щоб улаштувати
свято. Запрошено було всiх, включаючи Єссея з родиною. Коли Єссей
гордовито вийшов наперед, аби
представити своїх синiв, Самуїл
спочатку уважно придивився до
Елiява, найстаршого. Вiн був гарний i
високий на зрiст – дуже схожий на
Саула, коли той був молодий.
„Вiн має бути обраний Богом!“ –
вирiшив про себе Самуїл.
Але тут голос Божий вiдiзвався
в ньому:

„Нi, Самуїле, це не та людина, яку
Я обрав. Ти дивишся на зовнiшнiсть,
а Я дивлюся на думки та почуття
людини. Яка людина всерединi,
в собi – от що є найголовнiшим“.
Одного по одному, вiдповiдно до
вiку, представляв Єссей своїх синiв
Самуїловi – сiм гарних, мiцних
парубкiв. Але тiльки-но який з них по
черзi виступав наперед, Самуїлове
серце завмирало, однак голос Бога
промовляв: „Нi“.
Самуїл розгубився. Тут, певно, була
якась помилка.
„А чи це всi твої сини, яких
маєш?“ – запитав вiн у Єссея.
„Окрiм молодшого, – виправдовувався Єссей. – Вiн зараз у полi, пасе
вiвцi“.
„Ми не розпочнемо свята, поки
вiн також сюди не прийде“, – наполягав Самуїл.

Хтось мерщiй кинувся по Давида.
Той прибiг задихавшись, як був –
у робочому одязi.
Вiн також був мiцний та вродливий. Очi його сяяли, а засмагле
обличчя завдяки життю просто неба
свiтилося здоров’ям.
„Ось людина, яку Я обрав, – озвався до Самуїла голос Бога. – Помаж
його на царя“.
Самуїл дiстав маленьку посудину
з оливковою олiєю, скропив кiлькома
краплинами йому голову i пошепки
переказав волю Божу щодо нього.
Тiльки Давид довiдався про те, що
якогось дня вiн стане царем Iзраїлю.
Сплине багато тяжких рокiв, поки
прийде той день. Але вiдтепер Бог
був iз Давидом.
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Виклик велетня
1 Самуїла 17

Вiйна мiж iзраїльтянами та филистимцями тривала. Два вiйська розташувалися таборами на схилах двох
пагорбiв. Троє старших Єссеєвих
синiв служили у вiйську Саула, i
батько дуже за них уболiвав.
„Давиде! – сказав вiн одного разу. –
Пiди та довiдайся, чи все гаразд iз
твоїми братами. Ось свiжий хлiб для
них. Будь обережний i скорiше повертайся назад“.
Коли Давид дiстався до табору
i побачився зi своїми братами, противники були готовi до бою. Усi звуки
раптово стихли. Та ось гучний голос
порушив спокiй.
Давид поглянув через долину.
Велетень, якого досi йому й бачити
не доводилося, поволi посувався
вперед. Вiн був iз голови до нiг
озброєний i готовий до бою. Iнший
филистимець, який нiс щит свого

пана i йшов попереду, видавався
карликом поряд iз ним.
„Гей, ви, iзраїльтяни! – горланив
здоровань. – Оберiть найкращого,
нехай подолає мене! Якщо вiн переможе, ми вам служитимемо. Але
якщо я здобуду перемогу – ви будете
нашими рабами!“
„Хто вiн, що так себе пiдносить?“ –
поцiкавився Давид.
„Це Голiят, – пояснили йому воїни. –
Вiн походжає тут iз раннього ранку i
виголошує свiй виклик.“
Надивившись на велетня, iзраїльськi воїни потяглися назад до своїх
наметiв.
Давид знову зустрiв своїх братiв.
„Отже, любий братику, – почав
Елiяв, – що ти вже собi надумав?“
„Я тiльки поцiкавився, що вiдбувається, – виправдовувався Давид. –
Нiхто не має права так принижувати
народ Божий. Голiят не сильнiший
за нашого Бога“.
Хтось повiдомив Саула про
молодого хлопця, який промовляв
такi гiднi слова, i Давида запросили
до царського намету.
„Ваша величнiсть, – звернувся
Давид до Саула, – нiхто не повинен
боятися цього филистимця. Я вийду
на двобiй з ним!“
„Ти? – перепитав здивований Саул. –
Та ти ще хлопчисько, а Голiят усе
своє життя воює. Чому ти вважаєш,
що переможеш його?“
„З нами Бог, – упевнено промовив
Давид. – Може, я й молодий, але
я набув гарний досвiд, будучи пастухом. З Божою допомогою я впорався
з левом та ведмедем, коли вони
напали на моїх овець. Бог i тепер
допоможе менi“.
„Добре, – погодився Саул. – Ти
вийдеш на двобiй з Голiятом. I нехай
Бог буде з тобою!“
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Давид перемагає
велетня 1 Самуїла 17

Саул оглянув Давида з нiг до голови,
бо належало як слiд подбати про
його спорядження. Тому Саул одягнув
йому на голову свого бронзового
шолома, дав своє бойове вбрання.
Та коли Давид затягнув на собi ще й
пояса iз закрiпленим на ньому
важким мечем, то вiн ледве мiг крок
ступити.
„Це не годиться, – сказав вiн, мало
не задихаючись. – Я не вояк, i не
можу битися в цьому, як роблять
вони. Я скористаюся зброєю, до якої
звик i на яку покладаюся“.

Саул стривожено спостерiгав, як
Давид збiг до струмка поблизу й старанно вiдшукав у водi п’ять гладеньких
камiнцiв, потiм поклав їх до своєї
торбини i перевiрив шкiряну пращу.
Вiдтак вiн вирушив на двобiй з филистимським велетнем, маючи у руках
лише свою палицю пастуха.
Голiят знову вийшов, вигукуючи
свiй виклик. Однак замiсть тiкаючих
вiд нього переляканих iзраїльтян вiн
побачив людину, яка вийшла на
двобiй з ним. Та коли вiн розгледiв
легку постать неозброєного Давида,
то розлютився й почав кепкувати з
суперника.
„Як ти наважився вийти супроти
мене? – гарчав вiн. – А навiщо тобi ця
палиця? Ти, певно, думаєш, що я собака? Пiдходь ближче, i я викину
твоє мертве тiло на поживу птахам“.
I вiн почав клясти Давида.
„Ти вийшов супроти мене з мечем i
списом та зi своєю велетенською
силою, – смiливо вiдповiв йому
Давид, – а я вийшов в iм’я нашого
Бога. Вiн сильнiший за будь-якого
вояка. Ти проклинав Його, а Вiн
подарує менi перемогу, щоб усi знали,
що Вiн – єдиний справжнiй Бог“.
I Давид побiг назустрiч Голiятовi.
Вiн вийняв одного камiнця з торбини i поклав його у свою пращу.
Майстерно розкрутивши пращу над
головою, вiн безпомилково випустив
камiнь.
Камiнь вилетiв iз смертоносною
швидкiстю i влучив у Голiята. Давид
пiдбiг, вихопив у Голiята меч i вбив
велетня його ж власним мечем.
Побачивши, що їхнього непереможного велетня вбито, филистимцi,
нажаханi тим, що сталося, кинулися
тiкати.
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Заздрiсний цар
Саул 1 Самуїла 16; 18

Самовдоволення, що заступило собою
покiрливiсть Боговi, не принесло
втiхи царю Саулу. Вiн знав, що Бог
уже не з ним, як було колись, i тому
все частiше перебував у чорному
гуморi.
Якось сидiв вiн у своєму палацi, похиливши голову, сумний i зажурений.
„Музика пiдбадьорить тебе“, –
порадив хтось iз радникiв.
„То знайдiть менi музик“, – промимрив цар.
Хтось пригадав, що молодий син
Єссея, Давид, чудово грає на арфi.
„Приведiть його“, – наказав Саул.
Єссей без зволiкань виконав
царський наказ i вiдпустив Давида до
палацу. Сауловi було приємно знову
його бачити. I коли чорнi хмари
скупчувалися над Саулом, Давид
починав для нього грати, i настрiй
Саула полiпшувався.
Давид, поки перебував у палацi,
навчився вiйськової справи.
Саул був радий мати такого мужнього й вдалого офiцера у своєму
вiйську, поки не довiдався, що Давид
став бiльш знаменитою й уславленою
людиною, анiж вiн, Саул.
Коли Давид iз Саулом повернулися
переможцями пiсля битви, жiнки
мiста з пiснями й танцями вийшли їм
назустрiч. Саул чув, як вони спiвали:
„Саул перемiг тисячу, а Давид – десять
тисяч ворогiв“.
„Вони вважають, що цей хлопчисько-вояк, кращий за мене! – сказав
собi Саул. – Вони ще захочуть, аби
вiн став їхнiм царем пiсля мене!“
I злiсть закипiла в ньому.
Якось Саул перебував у такому
чорному гуморi, як нiколи ранiше.
I коли Давид, аби полiпшити його
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стан, грав йому, Саул несподiвано
вхопив свого списа i кинув його
в Давида. Той спритно метнувся вбiк,
i спис встромився в стiну позаду нього.
Двiчi Саул намагався вбити Давида,
i двiчi Давидовi вдавалося врятуватися. Давид не боявся Саула, а Саулiв
страх перед Давидом зростав. Вiн
бачив, що Бог був тепер iз Давидом,
як колись давно був iз ним.
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Друзi на все
життя 1 Самуїла 18; 19

Хоча зненависть Саула до Давида все
зростала, у Давида був щирий друг
у палацi. I це був син самого царя
Саула – Йонатан.

Йонатан був мужнiм i хоробрим
воїном. Вiн зразу вiдчув довiру до
того, хто наважився вийти супроти
велетня Голiята в iм’я Бога. Вiн
вiдчув, що вони з Давидом стануть
друзями. I нiколи злi думки не виникали в Йонатана щодо людини, яка
може перейти йому дорогу до трону.
„Давай домовимось, що залишимося
друзями попри все, що може статися“,–
звернувся Йонатан до Давида. I вiн
подарував Давидовi найдорожче, що
мав iз речей, – свiй лук, пояс та меч на
знак їхньої дружби.
Саулова злiсть на Давида перетворювалася на божевiлля. Єдине, про
що вiн мiг думати, – як позбутися
Давида.
„Я вирiшив убити Давида“, – сказав
вiн якось Йонатановi та царедворцям.
Йонатан щодуху кинувся розшукувати Давида.
„Не трапляйся царевi на очi, –
попередив вiн друга. – Тобi загрожує
велика небезпека. Не виходь звiдси,
поки я не поговорю з батьком. Може,
менi вдасться навернути його до
здорового глузду“.
Наступного дня Йонатан застав
царя на самотi.
„Не чини лиха Давидовi! – попросив Йонатан. – Зваж на все, що
зробив вiн, служачи тобi. Ти пам’ятаєш, як вiн перемiг Голiята? Бог
дарував нам допомогу завдяки Давидовi. Багато разiв вiн наражав своє
життя на небезпеку заради тебе“.
Саул хвилину помовчав, а вiдтак
сказав:
„Ти правий. Давид не заслуговує
смертi. I я клянуся iм’ям Божим, що
не вб’ю його“.
Йонатан зiтхнув iз полегшенням.
Вiн сповiстив Давида, що той може
безпечно повертатися назад до
палацу.
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ДАВИД ХОВАЄТЬСЯ
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Утеча вночi
1 Самуїла 19

Знову почалася вiйна, i Давид повiв
своє вiйсько, аби вiдборонитися вiд
филистимцiв. Однак замiсть вдячностi Саул вiдчув, що його заздрiсть
до Давида перетворилася на страшну
зненависть. Вiн знову кинув у Давида
списа, коли той грав йому на арфi.
Тiєї ж ночi вiн наказав своїм солдатам
оточити Давидову оселю й чекати
до ранку.
„А тепер убийте його“, – вiддав
наказ.
Проте в Давида був ще один союзник у родинi Саула. Мелхола, молодша дочка Саула, покохала молодого й
хороброго героя Iзраїлю i стала його
дружиною.
„Тобi необхiдно до ранку втекти“, –
сказала занепокоєна Мелхола чоловiковi. Вона допомогла йому спуститися через вiкно. Вiдтак вона замаскувала лiжко, щоб здавалося, що на
ньому хтось спить.
Наступного ранку Сауловi охоронцi
вдерлися до оселi, але Мелхола не
дозволила їм увiйти до кiмнати
Давида.
„Вiн нездужає“, – сказала вона, i охоронцi повернулися назад до Саула.
„Схопiть його i доставте сюди,
принесiть на лiжку, якщо треба!“ –
кричав на них Саул.
Коли охоронцi, не звертаючи
уваги на Мелхолу, вдерлися до Давидової кiмнати, вони побачили, що на
лiжку його немає. Мелхола обдурила
їх i дала змогу Давидовi втекти.
А Давид був уже далеко. Вiн
прямував до Самуїла, людини Божої,
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яка колись сказала йому, що одного
дня вiн стане царем. Чи настане
колись цей день?
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Попередження
1 Самуїла 20

Коли Давид утiк вiд Саула, вiн
вiдшукав свого друга Йонатана.
„Що поганого я вчинив? Чому твiй
батько намагається вбити мене?“ –
запитав вiн iз гiркотою.

„Я думаю, що насправдi вiн не
зичить тобi лиха, – заперечував
Йонатан. – В усякому разi, мiй батько
нiколи нiчого не робить, не порадившись зi мною. Я доберуся до правди“.
„Як ти зможеш сповiстити мене?“ –
запитав Давид. Вони розмовляли
в полi, де нiчиє вороже око не могло
пiдгледiти за ними.
„Будь тут, десь поблизу, поки я не
довiдаюся про намiри мого батька, –
запропонував Йонатан. – Я повернусь
якнайшвидше i захоплю свiй лук та
стрiли, наче йду тренуватися. Коли
я опинюся на цьому мiстi, я випущу
свої стрiли i накажу слузi пiти й вiдшукати їх. Якщо я вигукну: „Он, стрiла
поблизу тебе!“ – це означатиме, що
все гаразд. Однак якщо я скажу: „Стрiла далеко!“ – знай, що ти в небезпецi
i мусиш рятувати своє життя“.
Друзi розiйшлися. Йонатан був певен, що доведе батьковi, що Давид –
його вiдданий слуга. Проте тiльки-но
вiн звернувся з цим до Саула, як цар
розлютився.
„Як ти смiєш пiдтримувати
Давида? – лютував вiн. – Вiн мусить
померти!“

„Чому вiн неодмiнно мусить померти? – не мiг зрозумiти Йонатан. – Що
поганого вiн зробив?“
Тодi Саул так розлютився, що
кинув свого списа в Йонатана i той,
розгнiваний, вибiг iз покою. Та коли
Йонатан заспокоївся, то вiдчув тягар
на серцi i, покликавши слугу, пiшов у
поле. Як i було домовлено, вiн пустив
стрiлу i гукнув слузi: „Стрiла далеко!“
Хлопець-слуга побiг за стрiлою.
Потому Йонатан вiдiслав слугу
додому. Поблизу нiкого не було,
i Давид змiг вийти зi своєї схованки.
Друзi розумiли, що їм доведеться
розлучитися. „Одного дня Бог зробить тебе царем, – сказав Йонатан. –
Коли цей день настане, будь ласка,
збережи приязнь до мене i моєї
родини. Ми завжди зможемо залишатися друзями, i мiй Бог буде завжди
з тобою“.
Давид вiд жалю ледве мiг говорити. Проте вiн урочисто пообiцяв, що
завжди буде другом Йонатановi. Вiдтак Йонатан повернувся до палацу.
Давид не знав, куди йому йти. Вiн
тiльки розумiв, що має залишатися
в схованцi, подалi вiд дому й друзiв.
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Їжа й меч
1 Самуїла 21

Коли Давид розлучився з Йонатаном,
вiн наполегливо мiркував, куди йому
податися, аби знайти безпеку. У нього
не було нi їжi, нi зброї, а повернутися
назад додому чи до палацу, щоб подбати про це, вiн не наважувався.
Раптом йому спало на думку, що вiн
може цiлком покластися на священикiв Божих. Вони мешкали у храмi
бiля мiсця, яке називалося Нов,
i Давид попрямував туди.
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Коли священик Ахiмелех побачив
Давида, вiн вийшов зустрiти його
i був здивований, що Давид один.
„Де твої люди?“ – запитав вiн. Але
Давид злякався i не наважився сказати йому правду.
„Я зустрiнуся з ними тут пiзнiше, –
збрехав вiн. – Я виконую доручення
царя i сталося так, що залишився без
їжi та без зброї. Чи не зможеш ти
допомогти менi в цьому?“
„У нас тут немає хлiба, – вiдповiв
Ахiмелех, – лише священнi хлiби, якi
дозволяється їсти тiльки священикам“.

„Будь ласка, дай менi того хлiба, –
змолився Давид, – бо я дуже потерпаю
вiд голоду“.
„Гаразд“, – погодився Ахiмелех
i дав йому хлiбину.
„А чи є в тебе меч?“ – наполягав
далi Давид. Ахiмелех посмiхнувся.
„Ми не тримаємо зброї в храмi
Божому, – м’яко зауважив вiн, – але
в нас таки є меч – Голiятiв. Ми зберiгаємо його тут на знак пам’ятi про
славетну перемогу, яку Бог дарував
Iзраїлю через тебе“.
„Це чудовий меч! – вигукнув
Давид. – Будь ласкавий, вiддай його
менi“.
Ахiмелех дiстав величезний меч
i обережно передав його Давидовi.
З їжею, щоб жити, та зброєю, щоб
захистити себе, Давид вирушив у путь,
почуваючись вже бiльш упевненим.
Однак Ахiмелех не був єдиним,
хто бачив Давида. Був ще хтось, хто
все бачив i чув.
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Плiткар
1 Самуїла 22

Давид провiв у мандрах якийсь час,
а потiм уподобав собi за пристанище
велику печеру. Давида шанували
й любили як героя, i до нього почали
приєднуватися люди. Хтось зазнавав
утиску вiд свого пана, хтось багато
заборгував. Спочатку це була жменька
сiромах, але невдовзi Давид перетворив їх на загiн мужнiх i вiдданих
своїх прибiчникiв.
Цар Саул був злим на своїх прислужникiв, бо нiяк не мiг знайти Давида.
„Ви всi змовилися проти мене, –
звинувачував вiн їх. – Нiхто з вас не
каже менi, де переховується Давид“.
Тодi старший царедворець на iм’я
Доег виступив уперед:

„Ваша величнiсть, – сказав вiн
вкрадливо, – я можу сповiстити дещо
цiкаве про Давида“.
Саулове обличчя засяяло.
„Я був у храмi в Новi, коли Давид
також зайшов туди, – розповiдав
Доег. – Ахiмелех дав йому їжi, щоб
прохарчуватися, i зброю, щоб
боронитися“.
Саул оскаженiв.
„Приведiть сюди Ахiмелеха i всiх
священикiв, що в Новi!“ – заволав вiн.
Коли священики з’явилися перед
ним, Саул запитав:
„Ахiмелех, чому ти змовився
проти мене з Давидом?“
Марно Ахiмелех запевняв, що не
знає нi про яку змову. Вiн допомiг
Давидовi нi про що не пiдозрюючи,
вважаючи, що Давид перебуває на
царськiй службi. Однак Саул не
повiрив жодному його слову.
„Убийте всiх цих священикiв!“ –
наказав вiн.
I тiльки Доег, плiткар, виявився
єдиним, хто погодився виконати цей
жахливий наказ.
Тiльки одному священиковi, якого
звали Евiятар, синовi Ахiмелеха,
вдалося втекти, i вiн навпрямки
кинувся до Давида. Давид був страшенно вражений, коли почув про те,
що сталося.
„Це через мене загинула вся твоя
родина, – визнав вiн. – Я мав здогадатися, що Доег сповiстить про все
Саула. Залишайся зi мною, Евiятар,
i будеш у безпецi. Бог подбає про нас“.
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Пiжмурки
1 Самуїла 24; 26

Давид iз своїми людьми переходив
з одного сховища до iншого. Хтось
завжди передавав вiдомостi про нього
Сауловi, i цар iз своїми воїнами весь
час переслiдував його. Якось Давид
зупинився на вiдкритiй пустельнiй
мiсцевостi, i Саул iз своїми людьми
оточив його. Однак до царя прибув
посланець i сповiстив його про напад
филистимцiв. Саул iз своїм вiйськом
змушений був повернути проти
филистимцiв, i Давид врятувався.
Отож Давид iз своїми людьми
вирушив у гори. Там вони знайшли
печери, в яких могли переховуватися.
Джерельце з чистою водою струменiло зовсiм поруч. Сауловi з його
чисельним вiйськом було б важко
видиратися на скелi, чого аж нiяк не
можна було сказати про Давида та
його легко озброєний загiн.
Одного разу Давид iз своїм товаришем причаїлися бiля входу до глибокої печери, в якiй вони отаборилися.
Вони почули, що до них наближається
Саулове вiйсько. А невдовзi i сам
Саул з’явився перед входом до печери.
Яскраве сонячне свiтло не потрапляло на постатi двох людей, що сховалися в темрявi печери.
„Убий його!“ – прошепотiв Давидовi напарник, але Давид заперечливо похитав головою. Коли цар не
мiг його бачити, Давид беззвучно
виступив уперед i вiдрiзав мечем
клапоть вiд довгого Саулового плаща.
Вiдтак швидко вiдступив назад у темряву. Саул вийшов iз печери, не пiдозрюючи про те, що сталося. Давид,
наче його хтось пiдштовхнув до того,
раптом кинувся за ним.
„Царю!“ – гукнув вiн навздогiн
царевi.
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Саул, здивований, обернувся,
i Давид низько вклонився йому.
„Ти повинен вiрити менi, що
я дiйсно не зичу тобi лиха. Тiльки що
я мав нагоду вбити тебе, якби я цього
захотiв. Дивись!“ I Давид високо
пiдняв руку з клаптем вiд царського
плаща.
Саул вiдчув страшенний сором,
i сльози побiгли по його щоках.
„Я був несправедливий до тебе, –
визнав вiн. – Прийде день, я знаю,
коли ти станеш царем. Будь милосердний до моєї родини, коли час
той прийде“.
Вiдтак Саул, зажурений, повернувся додому.
Однак Давид знав, що, незважаючи на свої сльози, Саул навряд чи
змiнить ставлення до нього. I переслiдування незабаром розпочнуться
знову.
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Вода з вiфлеємського джерела
2 Самуїла 23

Жменька наляканих людей, що прийшли до Давида у його печеру-схованку
бiля Адуламу, згодом перетворилася
на загiн мужнiх i згуртованих воїнiв.
Хтось, можливо, був бiльш хоробрий,
бiльш сильний, але всi рiвною мiрою
були беззастережно вiдданi Давидовi.

Вони були готовi зробити все для
свого вождя, який дав їм новi надiї
i мету в життi.
Одного дня Давид почувався
кепсько, бо сумував за домiвкою. Вiн
iз нетерпiнням чекав, коли ж закiнчаться цi довгi мiсяцi неспокою та
переховування вiд Саула. Давид
згадував про Вiфлеєм, мiсто, де жили
його рiднi i де вiн вирiс. Згадав поля
навколо Вiфлеєма – мiсця, де вiн
провiв багато щасливих днiв, випасаючи батькiвських овець. А яка це
насолода – довгий ковток холодної
води з джерела пiсля денної спеки!
„О, якби я мав змогу припасти
зараз до вiфлеємського джерела!“ –
вихопилося в нього.
Троє з найхоробрiших Давидових
воїнiв почули цi слова, якi вiн вимовив уголос. Вони завжди були готовi,
якщо тiльки це було їм пiд силу, дiстати для Давида все, чого вiн тiльки
хотiв.
На той час Вiфлеєм було захоплено
филистимським вiйськом. Однак цi
троє навiть не думали про ризик, на
який себе наражали. З вiдчайдушною
смiливiстю вони проклали собi шлях
через ворожi кордони. Потому, швидко й управно наповнивши посудину
водою з джерела, блискавично вийшли з оточення ворогiв.
Коли вони принесли воду Давидовi,
вiн вiдчув не тiльки глибоку вдячнiсть, але й глибокий сором за себе.
Давид знав, що нiколи не зможе
вiддячити за таку любов i таку вiдданiсть. Йому було соромно пити воду,
яка могла коштувати життя його
воїнам.
„Тiльки Бог, iз Своєю любов’ю
й щедрiстю, спроможний винагородити вас за ту жертву, на яку ви пiшли
заради мене, – сказав вiн їм. Ми
принесемо в пожертву Боговi воду
любовi“.
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ДАВИД ХОВАЄТЬСЯ
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Дурний Навал
1 Самуїла 25

Давид i його люди опинилися поза
законом. Поки вони переховувалися
вiд Саула, вони знайшли багато друзiв
серед пастухiв, якi пасли свої отари
поблизу їхнiх сховищ. Роздобути їжу
було важко й от якось, коли багатий
господар на iм’я Навал улаштовував
свято, Давид вирядив до нього своїх
людей.
„Давид вiтає тебе, – сказали вони
Наваловi. – Послухай, коли твої
пастухи випасають твої отари, ми
дбаємо про них та про худобу. Тепер
ми почули, що ти влаштовуєш свято,
i ми були б дуже вдячнi, якби ти дав
i нам трохи їжi“.
Навал насупився.
„За кого Давид себе має? – невдоволено заявив вiн. – Та я нiколи
навiть i не чув про такого! Я не псуватиму гарну їжу, вiддаючи її якимось
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рабам-втiкачам та розбiйникам iз
їхнiм ватажком“.
Коли Давидовi переказали
Навалову вiдповiдь, вiн розгнiвався.
„Вiзьмiть свої мечi! – скомандував
вiн. – Невдовзi ми покажемо Навалу,
хто такий Давид!“
Один iз Навалових пастухiв чув,
що казав його пан, i мерщiй кинувся
до господинi, дружини Навала,
Авiгаїл.
„Наш пан зневажив людей Давида
за все те добро, що вони нам робили,–
сказав вiн їй. – Вони охороняли нас
удень i вночi, поки ми випасали отари.
I от як Навал вiддячив їм. Тепер
Давид має пiдстави напасти на нас!“
Авiгаїл не марнувала час. Вона
назбирала свiжоспеченого хлiба,
смаженого м’яса, сушених фруктiв
та наповнила мiхи вином. Вiдтак
наказала слугам покласти все це на
вiслюкiв i приставила до них того
пастуха, щоб указував дорогу, i всi
вирушили. Вона жодним словом не

перемовилася про це зi своїм зарозумiлим чоловiком.
Коли Авiгаїл угледiла Давида, який
прямував до них, вона наказала погоничам рушати.
„Будь ласка, не зважай на мого
чоловiка i послухай мене, – попросила вона. – „Навал“ означає „дурний“, i це й насправдi так. Не мстися
йому за образу, прийми цi дарунки
i нашу щиру подяку“.
Давид був приємно вражений
розумом i красою Авiгаїл. Вiн прийняв харчi й урочисто пообiцяв, що
не заподiє нiякої шкоди Наваловi та
його маєтку.
Коли Авiгаїл повернулася додому,
то побачила свого чоловiка п’яним.
Вона нi про що з ним не розмовляла
аж до ранку, поки вiн не протверезiв.
Гнiв i обурення вiд почутого, а ще
надмiру випите напередоднi вино
разом iз надмiру вжитою їжею, призвели його до раптової хвороби.
А через десять днiв вiн помер.
Давид не забув про розум i вроду
Авiгаїл i через деякий час одружився
з нею.
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„Завтра ти
помреш!“ 1 Самуїла 28

Коли помер Самуїл – вiн був лiтньою
людиною – i Саул, i Давид засмутилися. Вони пам’ятали, що саме вiн
передавав їм волю Божу i керував
ними. Остання Саулова зустрiч iз
Самуїлом була невеселою, однак Саул
тужив за ним i оплакував його.
Незабаром пригнiчений настрiй
Саула перейшов у вiдчай. Коли филистимцi пiдготувалися до чергового
нападу, вiн почувався заслаблим i безсилим i навiть не мiг вирiшити, що
йому робити. Коли ж вiн звернувся

по пораду до Бога, то вiдповiдi не
отримав. Вiн зрозумiв, що Бог
залишив його, аби вiн iшов тим
шляхом, який обрав сам.
„Якби ж то Самуїл був тут, щоб
допомогти!“ – думав вiн.
У Ханаанi були люди, якi за вiдповiдну платню могли викликати дух померлого. На початку свого царювання
Саул вигнав таких людей з Iзраїлю,
оскiльки закон Божий забороняв
займатися такими справами.
Саул довiдався, що одна така
людина залишилася й мешкає в ЕнДорi. Оскiльки шлях до Ен-Дора пролягав повз самiсiнький филистимський табiр, Саул переодягнувся, аби
його не впiзнали, i вирушив у путь
глибокої ночi.
Ворожка дуже перелякалася,
побачивши гостей, бо прийняла їх
за шпигунiв, якi можуть видати її
царевi, та коли вона впiзнала Саула,
то вiд жаху закричала.
„Не бiйся, – заспокоїв її Саул. – Ти
повинна викликати менi дух Самуїла“.
Проминув якийсь час, i Саул мовив:
„Скажи менi, що ти бачиш“.
„Я бачу, що з’явилася лiтня людина, – вiдповiла жiнка, – загорнута
в плащ“.
Саул зрозумiв, що це i є Самуїл.
„Що менi робити? – вигукнув Саул
до Самуїла. – Бог покинув мене“.
„Тодi я не можу допомогти тобi, –
вiдповiв Самуїл. – Ти обрав непокору
Боговi i власний шлях. I ти сам на
себе викликав нещастя. Завтра ти
i твiй син будете вбитi в бою“.
Саул, зголоднiлий i ослаблений
через утому та хворобу, зомлiв, почувши цi жахливi слова. Жiнка допомогла зручнiше влаштувати його i швиденько приготувала їжу йому та його
людям. Саул поїв i трохи вiдпочив,
вiдтак важкою ходою пiшов назад,
до вiйськового табору iзраїльтян.
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Давид
приєднується до
ворогiв 1 Самуїла 27-29

Давид, як i Саул, був у вiдчаї. Адже
вiн уже стiльки рокiв змушений був
ховатися вiд царя.
„Саул скоро вб’є мене, – скаржився
вiн. – Єдине мiсце, де я почуватимусь
у безпецi, – це серед Саулових ворогiв“. I ще за рiк до вiдвiдин Саулом
ворожки в Ен-Дорi Давид подався до
землi филистимцiв.
Один iз филистимських царiв на
iм’я Ахiш приязно поставився до
Давида. Вiн подумав, що Давид iз
своїми людьми буде гарним союзником, i тому видiлив їм укрiплене
мiсто Цiклаг, де вони й оселилися
разом iз своїми родинами.
Давид заради Ахiша ходив у вiйськовi походи i повертався, приносячи
царевi гарну здобич.
Ахiш був певний, що Давид нападає на Iзраїль, тимчасом як Давид,
тримаючи це в таємницi вiд Ахiша,
воював iз тими з навколишнiх народiв, якi ворогували з iзраїльтянами.
Коли филистимцi пiдготувалися
до чергової вiйни з Iзраїлем, Ахiш
запросив Давида i його людей узяти
участь у цiй вiйнi на його боцi i бути
його власними охоронцями.
Давид удав, нiби готовий воювати
супроти свого народу. Вiн iз самого
початку не говорив Ахiшевi правди,
а тепер вже було пiзно.
Давид i його люди залишили свої
родини в мiстi Цiклагу й вирушили
в похiд. Коли iншi филистимськi
царi побачили Давидових воїнiв,
вони перелякалися.
„Що цi iзраїльтяни тут роблять?“ –
кинулися вони до Ахiша.
„Вам не слiд турбуватися через
Давида, – заспокоїв їх Ахiш. – Вiн
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цiлковито вiдданий менi i буде добре
битися на нашому боцi“.
„Не вiр цьому, – переконували
його друзi. – Тiльки-но розпочнеться
битва, вiн перекинеться на бiк
наших ворогiв i воюватиме проти
нас. Вiдiшли його негайно звiдси!“
Пiд їхнiм тиском Ахiш викликав
до себе Давида.
„Я беззастережно вiрю тобi, –
сказав вiн йому, – однак iншi вождi
цього не подiляють. Будь ласка, вiдведи своїх людей назад до Цiклага“.

Давид удав, що вiн незадоволений,
хоча насправдi був радий. Бог
прийшов йому на допомогу, хоч вiн
нiчим цього не заслужив.
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Усе втрачено!
1 Самуїла 30

Давид iз своїми людьми повертався
назад до Цiклага. Вони йшли двi
доби, i коли вже були неподалiк вiд
мiста, угледiли над ним зрадницький
дим i вiдчули, як вiтер подув на них
горiлим. Вони бiгом кинулися до
мiста, жахаючись того, що можуть

побачити там. Коли дiсталися, то
жодна родина не вийшла їх зустрiчати. I нiчого живого не трапилося
їм. Вони блукали згарищем, у марнiй
надiї кликаючи своїх дружин i дiтей.
Вiдповiддю їм була тиша.
Утомленi й знесиленi, вони зайшлися криком, а коли опам’яталися,
то обурення їхнє обернулося проти
Давида, i вони, похапавши камiння,
хотiли закидати його ним. Люди, якi
протягом довгого часу вiддано йшли
за Давидом, втратили до нього довiру.
Їм здавалося, що вiн не дав їм нiчого,
окрiм горя. Люди розумiли, що їхнi
вороги, дiзнавшись, що вони вирушили на вiйну, напали на беззахисний
Цiклаг i, загарбавши все, спалили
дерев’яну фортецю.
Давид був у вiдчаї. Евiятар, той,
що позбувся страшної смертi вiд
Саула разом з iншими священиками,
залишався разом iз Давидом.
„Евiятаре, будь ласка, скажи Боговi
про мене i запитай Його, що менi
робити“, – звернувся до нього Давид.
„Йди навздогiн за ворогом, – сказав йому Евiятар. – Ось що Бог наказує тобi“.
Давид вiдчув упевненiсть. Вiн
надихнув своїх людей iти на пошуки
ворога, де б вiн не перебував. I його
люди зразу виказали готовнiсть йти
за ним.
Та коли вони дiсталися до потоку
Бесор, то багато виявилося таких,
якi вiд утоми не могли просуватися
вперед.
„Залишайтеся тут, – сказав їм
лагiдно Давид. – Ви доглядатимете за
нашим спорядженням, аби решта
з нас без нiчого могла просуватися
швидше“.
I двi сотнi з його загону залишилися, а решта перетнула потiк i пiшла
далi.
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На допомогу
1 Самуїла 30

Давид iз чотирма сотнями йшов далi.
I от вони побачили край дороги
хлопця, що лежав без будь-яких
ознак життя.
„Вiн мертвий?“ – запитав один.
„Непритомний, можливо це через
голод“, – вiдповiв iнший.
Вони вiднесли хлопця до Давида
i дали йому води та їжi. Незабаром
хлопець змiг сiсти i вже виглядав
бiльш живо.
„Менi вже краще, – сказав вiн. –
Я зовсiм нiчого не їв протягом останнiх трьох днiв“.
„Звiдки ти?“ – м’яко запитав його
Давид.
„Я єгиптянин, – вiдповiв хлопчик, –
але я в рабствi в Амалика. Мiй пан
узяв мене iз собою, коли вони вирiшили напасти на Цiклаг. Коли ми
поверталися, менi стало зле, i вiн
покинув мене тут“.
Очi Давида спалахнули. Цей хлопчик мiг знати те, що їх так цiкавило.
„Чи можеш ти показати нам мiсце,
звiдки цi вояки?“ – запитав вiн.
„Я з радiстю проведу вас туди, –
вiдповiв хлопчик, – якщо тiльки ви
пообiцяєте нiколи не вiддавати мене
до рук мого колишнього пана“. При
останнiх словах дрож пройшовся по
його тiлу.
Отже, вони знову кинулися наздоганяти ворогiв, а хлопець вказував
шлях. Так людянiсть принесла їм
несподiвану винагороду.
Нарештi вони наздогнали загарбникiв Амалика, якi, розкинувши
табiр, бенкетували серед широкого
степу. Вони були настiльки впевненi,
що Давид далеко, що навiть не виставили вартових.
Давид тихо й спокiйно спостерiгав
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за ворогами. Коли посутенiло й амаликитяни, сп’янiлi, позасинали, вiн
разом iз своїми людьми атакував
табiр.
Вони визволили всiх, кого полонили амаликитяни, i не тiльки повернули назад награбоване, але й отримали значно бiльше.
Як зрадiли дружини й дiти, коли
побачили своїх чоловiкiв i батькiв,
що прийшли їм на допомогу i повернули їх назад до рiдної домiвки! Усi
разом вони рушили у зворотну
дорогу до Цiклага.
Дiставшись до потоку Бесор, вони
зустрiлися зi своїми товаришами, якi
з нетерпiнням чекали на них.
„Ми повернемо їм їхнiх жiнок
i дiтей, але не дамо нiчого з нашої
вiйськової здобичi“, – казав дехто
з Давидових воїнiв.
„Ми повиннi всiм подiлитися
з ними, – наполягав Давид. – Бог дав
нам цю перемогу. Усе, що ми отримали, ми отримали вiд Нього. Отже,
тi, що стерегли спорядження, так
само заслуговують на винагороду, як
i тi, що воювали“.
Усi були щасливi, i Давид вiдчув на
серцi полегшення. Можливо, i турботам його скоро настане кiнець.
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Нерозлучнi
в смертi
1 Самуїла 31; 2 Самуїла 1

Саул почувався зле через лихоманку
та вiдчай, коли повернувся до вiйська
пiсля вiдвiдин ворожки з Ен-Дора.
Звичайно, iзраїльське вiйсько було
вщент розбите наступного дня.
Багато iзраїльських воїнiв загинуло,
i Саул iз своїм сином також наклали
життям. Филистимцi вбили i їх.
Коли iзраїльтяни, що жили в мiстi
поблизу, довiдалися про жахливi
новини, вони у вiдчаї залишили свої
оселi й утекли. Переможцi филистимцi розгортали свiй наступ далi i займали iзраїльськi мiста.
Вже наступного дня посланець
прибув до Цiклага i сповiстив Давидовi страшну новину про поразку та
про загибель Саула i Йонатана. Як
страждав Давид, що єдиний друг,
якого вiн мав у цiлому свiтi, загинув!
Вiн згадував давно минулi часи, коли

Саул ще не втратив розуму через
свою заздрiсть та лють. Не можна
допускати того, щоб про Саула та
Йонатана коли-небудь забули. I
Давид написав вiршi-плач по цих
двох великих людях, щоб про них
завжди пам’ятали:
„На узгiр’ях iзраїльських загинули
нашi вождi!
Найхоробрiшi з найхоробрiших
впали!
Саул i Йонатан, прекраснi й улюбленi,
разом були за життя, нерозлучнi
в смертi,
прудкiшi за орлiв, сильнiшi за левiв.
Йонатан лежить мертвий на пагiрках.
Скорблю по тобi, брате мiй
Йонатане!
Як щиро любив я тебе!
I любов твоя до мене була прекрасною,
вона краща за ту, якою люблять жiнок.
Мужнi воїни впали, зброя їхня
загинула“.

ЦАР ДАВИД
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Хай живе Давид!
2 Самуїла 2-5

Тепер, коли Саул помер, Давид мiг
безбоязно повернутися до Iзраїлю.
Вiн запитав у Бога, як йому належить
вчинити, i Бог наказав йому йти на
пiвдень до мiста Хеврона, яке належало колiну Юдиному, з якого походив i сам Давид.
Там Давида зустрiли дуже радо
i визнали своїм царем.
Тим часом Авнер, один iз воєначальникiв Саулових, рятуючи своє
життя, подався на пiвнiч, захопивши
iз собою єдиного Саулового сина
Iшбошета, який ще залишався живий.
Авнер виголосив Iшбошета царем
усiєї пiвнiчної частини Iзраїлю.
Якийсь час в Iзраїлi було двоє царiв.
Давид царював на пiвднi, Iшбошет –
на пiвночi.
Йоав, воєначальник Давидiв, i Авнер були непримиренними суперниками. Кожний з них хотiв, аби цар,
якому вiн служив, став царем над
усiєю країною. Цi двоє надумали
провести змагання мiж дванадцятьма
найкращими воїнами Давида та дванадцятьма – Iшбошета, щоб вирiшити
це питання.
I коли в змаганнi не перемогла
жодна зi сторiн, мiж двома армiями
вiдбувся жорстокий бiй. Боротьба
точилася протягом тривалого часу,
i чисельнiсть Давидового вiйська все
зростала, а Iшбошетового – навпаки.
Нарештi й сам Авнер перекинувся на
бiк Давида.
„Я допоможу тобi завоювати весь
Iзраїль“, – пообiцяв вiн Давидовi.
Давид був радий пiдтримцi Авнера,
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а Йоав так само його ненавидiв. I невдовзi вiн знайшов спосiб убити
Авнера. А Iшбошета вбили двоє його
воєначальникiв. Давид нiяк не мiг
попередити цi вбивства i вболiвав,
що його царювання почалося саме
так.
Отож через сiм рокiв пiсля Саулової смертi всi колiна Iзраїлю звернулися до Давида з проханням, щоб вiн
став їхнiм царем. Їх вождi приїхали
до Хеврона i там виголосили Давида
царем усього Iзраїлю.
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Мiсто Давида –
мiсто Боже
2 Самуїла 5; 6

Тепер, коли Давид став царем
Iзраїлю, вiн вирiшив утворити нову
столицю.
Таким мiстом мав стати Єрусалим.
Це було укрiплене, розташоване на
узгiр’ях мiж пiвнiчною та пiвденною
частинами країни мiсто. Пагорби
оточували його з трьох сторiн,
а з четвертої була мiцна брама.
Однак Єрусалим не належав
Iзраїлю. Iзраїльтяни не захопили
його, коли вперше прийшли до Ханаана, i Давид вирiшив зробити це тепер.
А євусяни, якi мешкали в Єрусалимi,
тiльки зверхньо поглядали й кепкували над Давидовими намiрами.
Давид хотiв, якщо поталанить,
захопити мiсто хитрiстю. Вiн знав,
що через скелястий пагорб прорубано канал, через який до мiста подається питна вода.
„Чи знайдеться доброволець, щоб
пройти до мiста через канал?“ – запитав Давид, i чимало добровольцiв
визвалися це зробити. Обранi люди
пройшли пiдземним каналом i, потрапивши по той бiк мiських мурiв,

непомiтно вiдчинили мiську браму,
так що Давид та його воїни, якi стояли напоготовi, змогли несподiвано
атакувати євусян.
Єрусалим було взято, i вiн став
вiдомий як Давидове мiсто.
Але Давид прагнув, аби це мiсто
було також i мiстом Божим. Вiн
вирiшив, що золотий ковчег Заповiту Божого, про який уже довгий
час не згадували, має бути перенесений до Єрусалима.
Величезна юрма народу супроводжувала священикiв, коли вони
несли ковчег до його нової оселi.
Давид особисто очолював процесiю,
спiваючи й танцюючи вiд щастя
й вдячностi Боговi.
Коли процесiя увiйшла до мiста,
ковчег Заповiту було шанобливо
встановлено у спецiальному наметi.
Вiдтак Давид наказав своїм слугам,
щоб виносили наїдки, аби кожний
мiг узяти участь у святi.
Саулова донька Мелхола, дружина
Давидова, яка колись дуже його
кохала, дивилася через вiкно на
свято. Вона не спiвала i не святкувала. Вона була обурена, що цар
забув про свою гiднiсть i танцював
без будь-якого упередження серед
простого люду.
Увечерi вона зустрiлася з Давидом.
„Ти поводився як божевiльний!“ –
мовила вона йому презирливо.
„Невже ти не розумiєш, що не собi
я шукав слави, – вiдповiв їй Давид, –
а лише хотiв помолитися й уславити
Бога“.
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Задум про дiм
Божий 2 Самуїла 7

В Iзраїлi панували мир i злагода.
У Давида була нагода якось показати
филистимцям, що в нього достатньо
сили, щоб змусити їх повернутися
назад, у свою землю, i бiльше не
турбувати iзраїльтян.
Давид переїхав до своєї нової
столицi – Єрусалима. Хiрам, цар
сусiдньої країни Тiру, надiслав Давидовi цiнну деревину – ливанський
кедр i талановитих майстрiв, аби
Давид збудував собi пишний палац.
Однак Давид вiдчував сором, коли
бачив розкiш, якою оточували його,
i згадував про ковчег Заповiту Божого, який i досi перебував у наметi.
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„Я, – казав вiн, – житиму в розкiшному палацi, оздобленому ливанським
кедром, у той час коли ковчег Заповiту Божого все ще залишається
в тимчасовому наметi. Я хотiв би
побудувати чудовий храм для Бога“.
I вiн розповiв пророку Натану про
те, яким уявляє собi храм.
„Це чудово! – вигукнув захоплено
Натан. – Йди й здiйснюй свiй задум!“
Проте вночi Бог озвався до Натана,
i вранцi той прибiг до Давида вже
з iншою думкою.
„Царю, – сказав вiн, – Бог сказав
менi, що Вiн не бажає, аби ти будував
для Нього храм. Бог нiколи не просив
цього робити. Вiн завжди перебуває
з народом iзраїльським i супроводжує
його скрiзь, куди б народ не йшов.

Але Бог дозволить твоєму синовi
побудувати для Нього храм“.
Давид зажурився, але Натан вiв
далi:
„Я маю для тебе й гарну новину.
Бог здiйснив дещо для тебе. Вiн
пообiцяв, що твiй син i його сини
пiсля нього будуть царювати в Iзраїлi
довiчно. Отже, твоє царювання
нiколи не скiнчиться“.
Коли Натан пiшов, Давид кинувся
до намету, в якому було встановлено
ковчег Заповiту, i в молитвi висловив
свою подяку Боговi.
Вiн згадав про Саула, чиї сини не
стали царями, i вiдчув велику радiсть
вiд того, що саме його рiд було обрано Богом для царювання у всi часи.
Вiн хотiв зробити щось для Бога,
а натомiсть Бог зробив для нього,
i вчинене Богом було величним i прекрасним.
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Давид дотримує
обiцяння 2 Самуїла 9

Давид не забував свого вiдданого
друга Йонатана, вбитого филистимцями. Вiн також пам’ятав про своє
урочисте обiцяння подбати про
Йонатанову родину, коли вiн, Давид,
стане царем. За тих часiв новий цар,
заступаючи свого попередника,
пiддавав стратi його родину, але
Давид учинив iнакше.
„Чи залишився в живих хто-небудь
iз родини Саула? – запитав вiн у своїх
пiдлеглих. – Я буду милостивий до
нього заради Йонатана“.
Давидовi слуги покликали Цiву,
який служив при Сауловому дворi,
i Давид повторив це запитання йому.
„Так, царю, – вiдповiв Цiва. – Син
Йонатана живий. Його звуть Мефiвошет. Але тобi не слiд кликати його

до свого палацу, бо вiн не зможе нести
службу, адже вiн не ходить. Його
ноги пошкодженi“.
„Принесiть його сюди зараз же!“ –
наказав Давид.
Мефiвошет уже був юнаком, але
тодi, коли загинули на вiйнi його дiд
та батько, йому було лише п’ять рокiв.
Коли його нянька почула цю горiсну
звiстку, вона вибiгла у вiдчаї з палацу,
тримаючи маленького хлопчика на
руках. У знесиллi, вона не втримала
дитину, i Мефiвошет, упавши, так
пошкодив ноги, що вже бiльше не
спинався на них.
Коли Цiва, прибувши, повiдомив,
що Давид хоче бачити Мефiвошета,
хлопець перелякався, бо подумав, що
Давид вирiшив убити його. Однак
вiн пiдкорився царському наказу
i вирушив до Єрусалима.
Коли його доставили до царя,
Давид почав уважно розглядати його.
Вiн сподiвався побачити схожiсть iз
своїм любим другом Йонатаном, але
замiсть того побачив обличчя,
спотворене страхом.
„Не бiйся, Мефiвошете, – мовив
м’яко Давид. – Я хочу повернути тобi
всi землi, якi належали твоєму дiдовi
Саулу. Цiва буде вiдтепер твоїм слугою
i наглядатиме за твоєю землею. Я
хочу, аби ти жив тут, у моєму палацi,
разом зi мною i харчувався з мого
столу“.
„Я не заслужив твоєї милостi, –
вiдповiв Мефiвошет тремтячим голосом. – Тобi не буде вiд мене нiякої
користi“.
Проте Давид вiдповiв:
„Заради Йонатана ти завжди
будеш дорогий менi“.
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ДАВИДОВI
НЕВДАЧI
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Красуня Вiрсавiя
2 Самуїла 11

Була весна. Йоав, Давидiв воєначальник, вирушив iз вiйськом на вiйну,
а цар залишився у своєму затишному
палацi.
Одного дня Давид прокинувся
пiсля полуденного вiдпочинку i почав
оглядати своє залите сонцем примiщення, розташоване на покрiвлi
палацу. Свiжий вiтерець приносив
прохолоду, i зверху очам вiдкривався
весь Єрусалим, що лежав навколо.
Вiн вдивлявся, аж поки погляд
його не зупинився на внутрiшньому
дворику сусiднього будинку. Там
умивалася дуже вродлива жiнка.
Давид замилувався нею, i чим
довше вiн дивився на неї, тим бiльше
прагнув, щоб вона належала йому.
Вiн доручив слузi довiдатися, хто
вона. Слуга побiг виконувати наказ.
„То Вiрсавiя, – доповiв слуга пiсля
повернення. – Вона дружина Урiї,
одного з твоїх вiдданих воїнiв, який
зараз перебуває на вiйнi разом iз
Йоавом“.
„Приведiть її сюди негайно“, –
наказав Давид.
Вiн зараз не думав про Урiю, який
залишив свiй дiм i пiшов заради
свого царя на вiйну. Вiн не думав про
закон Божий, який наказував: „Не
чини перелюбу“. (Учинити перелюб –
це означає мати подружнi стосунки
з кимось ще, окрiм своєї дружини чи
свого чоловiка.) Давид думав лише
про те, аби отримати те, чого йому
найбiльш хотiлося.
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Коли Вiрсавiя прийшла до палацу,
Давид кохався з нею так, наче вона
була його дружиною. Потiм Вiрсавiя
повернулася додому.
Через кiлька тижнiв Вiрсавiя
послала до царя слугу, щоб той сповiстив йому, що вона чекає на дитину.
Давид зрозумiв, що ця дитина його.
А це означало, що незабаром усi
довiдаються, що вiн украв дружину
у свого вiрного воїна Урiї, поки той
був на вiйнi.
Вiн мусив негайно щось вигадати,
аби приховати той злочин, який вiн
учинив, i щоб Урiя нiколи про це не
довiдався.

139

Один грiх
призводить до
iншого 2 Самуїла 11

„Якщо тiльки Урiя навiдається додому
i побуде зi своєю дружиною, нiхто
тодi не звинуватить мене в тому, що
я скоїв“, – вирiшив Давид.
I вiн вiдправив посланця до воєначальника Йоава з наказом: вiдрядити
Урiю у вiдпустку додому.
Тiльки-но Урiя прибув, вiн пiшов
сповiстити царевi про своє прибуття.
Давид розпитав його про те, як iдуть
справи на вiйнi.

Вiдтак вiн сказав:
„Зараз iди до своєї дружини i побудь трохи з нею, потiм повертайся
до вiйська“.
Але Урiя не пiшов додому. Наступного ранку Давид жахнувся, побачивши, що Урiя провiв нiч бiля палацової брами разом iз царською вартою.
„Чому ти не пiшов до своєї
дружини?“ – запитав Давид.
„Як я можу зручно спати у своєму
будинку, коли твоє, царю, вiйсько
ночує просто неба?“ – вiдповiв Урiя.
Як Давид не старався, але й наступну нiч Урiя провiв бiля палацової
брами. Давид був змушений визнати,
що його план щодо зустрiчi Урiї
з Вiрсавiєю провалився. Урiя виявився
надто гiдним i чесним воїном.
„Добре, – мовив Давид сам до
себе, але вже сердито, – я знайду
спосiб позбутися Урiї“.
I вiн написав до Йоава:
„Вiдправ Урiю на переднiй край
битви, а потiм вiдступи i залиш його,
аби вiн загинув“. Давид вiддав цього
листа Урiї, щоб той передав його
своєму воєначальнику.
Йоав вiдразу приступив до виконання царського наказу.
Вiн послав своїх воїнiв туди, де
ворог був найсильнiший, а з цими
воїнами був i Урiя.
Урiя загинув разом iз багатьма
iншими хоробрими воїнами
Давидового вiйська.
Потому Йоав послав до царя посланця з новинами про наслiдки битви.
„Якщо цар розгнiвається, що так
багато його кращих воїнiв загинуло, –
казав Йоав посланцю, – то скажеш
йому, що Урiя також загинув“.
Коли Давид довiдався, що його
задум здiйснено, то дуже зрадiв. Урiя
загинув i вже не зможе нi про що
запитати. Тепер цар мiг сам одружитися з Вiрсавiєю.
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Улюблена
маленька овечка
2 Самуїла 12

Давид одружився з Вiрсавiєю, i в них
народився син. Якщо хтось у палацi
й знав, як погано повiвся Давид, то
нiхто про це нiчого не казав.
За тих часiв царi робили, що їм
хотiлося, i брали собi все, що їм
подобалося. Однак Давид мав знати,
що цар вiд Бога має бути не таким.
Вiн повинен жити не за власними
примхами, а пiдкорятися законам
Божим, як i звичайнi люди.
Бог послав до Давида пророка
Натана. (Пророк – це людина, яка
говорить вiд iменi Бога. Натан
прийшов переказати Давидовi Божi
слова.)
„В одному мiстi жили двоє людей, –
почав Натан. – Один був вельми
багатий, iнший – убогий. Багатий
мав великi отари овець, а у бiдного
була лише одна маленька овечка. Вiн
пiклувався про неї вiд її народження,
i вона завжди й усюди була з ним.
Овечка лежала в нього на колiнах,
коли вiн обiдав, i вiн поїв її зi своєї
посудини. Вiн дбав про неї так, наче
це була його власна дитина.
Одного дня до багатого прийшли
гостi. I замiсть того, аби послати
слугу, щоб той вибрав iз його отари
вiвцю i заколов її, багатий наказав
слузi взяти ту маленьку овечку, яку
бiдний так любив, i, заколовши її,
приготувати для гостей вечерю“.
Давид вiд щирого серця обурився
з цього злочину.
„Ця людина заслуговує смертi!“ –
вигукнув вiн.
Натан спокiйно вказав на Давида:
„Ти ця людина! – виголосив вiн. –
Бог обрав тебе, бiдного хлопцяпастуха, i поставив царем над Своїм
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народом. Вiн дав тобi все, чого ти
бажав, – палац, дружин, дiтей. Усе,
чого ще забажаєш, Бог може дати
тобi. Проте тобi заманилося
отримати те єдине, що було в Урiї, –
його дружину. Ти порушив закон
Божий i не виказав анi любовi, анi
милосердя. Через це, сказав Бог,
журба та турботи прийдуть i до твоєї
родини“.
„Це правда, – сказав Давид тихо,
i голова його похилилася. – Я зiгрiшив супроти Бога“.
„Бог прощає тебе, – сказав йому
Натан. – Ти не помреш через свiй
грiх, але дитина, яка народилася
у вас iз Вiрсавiєю, має померти“.
Вiдтак Натан залишив палац.
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Родиннi турботи
2 Самуїла 13

Давид дуже переживав, коли їхнiй
з Вiрсавiєю син захворiв i помер.
Згодом Бог дав їм iншого сина, якого
вони назвали Соломоном. Давид мав
ще багато дiтей, оскiльки в нього
були й iншi дружини. Дiти зростали,
i мiж ними виникали суперництво
й заздрощi. Хто iз синiв стане царем?
Звичайно, старший син мав наслiдувати своєму батьковi, але цар, якщо
хотiв, мiг сам обрати свого нащадка
серед своїх дiтей.
У родинi все частiше виникали
сутички.

Коли Амнон, Давидiв старший
син, жорстоко повiвся з Тамар, своєю
сестрою по батьковi, її рiдний старший брат Авесалом дуже розлютився.
Давид, цар i голова родини,
повинен був сам покарати Амнона.
Проте вiн був поблажливий до своїх
дiтей i не дуже дорiкав їм. Тому
Авесалом змушений був власноручно
розквитатися з Амноном.
Вiн попросив Давида, аби той
дозволив йому запросити Амнона на
свято, яке влаштовувалося за мiстом.
Спочатку Давид не погоджувався i не
дозволяв Амноновi йти на свято. Вiн
вiдчував якесь, йому самому незрозумiле, занепокоєння. Та нарештi
дозволив, i всi царевi дiти прибули
на свято до Авесалома.
Напередоднi Авесалом вiддав
секретного наказу своїм слугам:
„Напоїть Амнона вином, аби вiн
сп’янiв, а потiм убийте його“.
Коли бенкет був саме у розпалi,
слуги виконали наказ свого пана.
Знявся галас, виникла панiка. Усi
iншi Давидовi сини кинулися до своїх
мулiв i, нажаханi, поквапилися додому.
А невдовзi нажаханий слуга прибiг
до Давида, аби сповiстити про страшну подiю.
„Царю! – простогнав вiн. – Усiх
твоїх синiв повбивав Авесалом!“
Хтось, хто насправдi був присутнiй на тому святi, заперечував це
i розповiв, як i що сталося. А потiм
Давидовi сини дiсталися до палацу
i розповiли про все.
Давид сильно ридав, бо його першородний син Амнон був мертвий.
Тимчасом Авесалом утiк з Iзраїлю
i знайшов собi притулок у Гешурi,
краї, звiдки була родом його мати.
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ПОВСТАННЯ АВЕСАЛОМА
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„Авесаломе,
повертайся
додому!“ 2 Самуїла 14

Минуло два роки, i Давид почав
сумувати за Авесаломом. Однак вiн
не мiг примусити себе забути про
вбивство Амнона. Йоав, який був
у Давида i радником, i воєначальником, здогадувався про почуття, якi
володiли царем. I вiн почав мiркувати,
у який спосiб повернути Авесалома
назад до Єрусалима.
Йоав послав по жiнку, яка була
дуже мудрою i вмiла добре грати
рiзнi ролi, i пояснив їй, чого вiд неї
чекають, аби вона допомогла змiнити настрiй i плин думок царя.
В Iзраїлi кожний, хто шукав справедливостi, мiг прийти до царя
i попросити його вислухати справу.
Тому Давид i не здивувався, коли
засмучена й занепокоєна жiнка
постала перед ним.
„Будь ласка, царю, допоможи менi, –
почала благати жiнка, – мiй чоловiк
помер, але в мене двоє синiв – є кому
дбати про мене. Та сталася страшна
сутичка, i один мiй син забив iншого.
Тепер мої родичi кажуть менi, що
я мушу видати їм мого сина, який
залишився у мене, а вони покарають
його смертю за вбивство. Що менi
робити? Адже вiн – єдиний, хто
у мене залишився!“
Цар Давид щиро спiвчував жiнцi.
„Я обiцяю тобi, що життя твого
сина буде збережене, – заспокоїв вiн
її. – Нiхто не завдасть йому шкоди“.
Сталася невеличка пауза, i жiнка
продовжувала далi, вже бiльш смiливо:
„Царю, якщо ти i справдi так вважа164

єш, то чому б тобi не послати по свого
сина Авесалома i не простити його?
Адже всi хочуть, аби вiн повернувся“.
Давид здогадався, що перед ним
вiдбувається.
„Скажи менi правду, – наказав вiн
жiнцi. – Чи не Йоав навчив тебе
сказати все це?“
Жiнка визнала, що розповiдала ту
iсторiю, якої навчив її Йоав, i робила це за його наказом.
Пiзнiше Давид послав по Йоава.
„Добре, – погодився вiн. – Можеш
покликати Авесалома назад. Його не
пiддадуть стратi за вбивство. Однак
я вiдмовляюся бачитись iз ним“.
Йоав послав по Авесалома, i той
повернувся до Єрусалима, де й оселився у своєму будинку.
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Змова
2 Самуїла 14; 15

Авесалом був радий повернутися до
Єрусалима, бо мав далекосяжнi намiри. Йому було вiдомо, що вiн найвродливiший в усiй країнi, i вiн особливо
дбав про своє розкiшне волосся. Вiн
пiдкорочував його тiльки один раз на
рiк i вважав, що воно важить золота!
Вiн уявляв себе в царському вбраннi
з усiма ознаками царської влади. Але
поки його батько вiдмовляв йому
в появi в палацi, вiн не мiг сподiватися,
що саме його буде обрано як царевого
наступника. Вiн вичiкував два роки,
сподiваючись, що батько пом’якшить
своє ставлення до нього, а не дочекавшись, розгнiваний пiшов до Йоава.
„Що з того, що я живу в Єрусалимi,
якщо цар не хоче мене бачити? – за-

питав вiн iз гiркотою. – Було б лiпше,
якби вiн зразу пiддав мене смертi, якщо
я, за його думкою, заслуговую на неї“.
Йоав передав царевi слова Авесалома.
„Я ладен його бачити“, – згодився
Давид.
Авесалом низько вклонився царевi,
а Давид, схвильований, поцiлував сина.
Новина, що Давид поновив стосунки
з Авесаломом, швидко облетiла всiх.
„Хто знає, – казали люди, – може
статися, що Авесалом буде наступним
царем“.
Авесалом дуже хотiв стати царем,
але вiн не був певен, що схоче чекати,
поки помре його батько.
Вiн придбав чудову колiсницю
i гарних коней, а також найняв п’ятдесят слуг, щоб супроводжували його,
куди б вiн не рушив.
Далi вiн подбав про те, аби домог-

тися у людей прихильностi бiльшої,
анiж якою користувався Давид.
Кожного ранку вiн з’являвся бiля
мiської брами i зупиняв кожного, хто
йшов до царя. Вiн чуйно розмовляв,
запитував iм’я, а вiдтак казав: „Ти
правий. Але ж цар надто заклопотаний, аби займатися тобою. От якби
вiн поставив мене суддею!“
Люди звикали думати, що з Авесалома буде гарний цар.
Чотири роки присвятив Авесалом
тому, аби здобути у людей любов.
Потому, коли вiн вирiшив, що час
його настав, то вирушив до Хеврона,
колишньої Давидової столицi, i
почав збирати вiйсько. Вiн спорядив
посланцiв до вождiв усiх iзраїльських
колiн iз таким зверненням:
„Коли почуєте звуки сурм, вигукуйте: „Авесалом – цар!“
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Цар Давид
залишає Єрусалим
2 Самуїла 15

Можливо, єдиним, хто не здогадувався про намiри Авесалома, був сам цар
Давид. Нарештi хтось, набравшись
рiшучостi, розповiв йому про все.
„Царю, весь народ iде за Авесаломом. Вiн збирається виголосити себе
царем“.
Давид негайно вирiшив дiзнатись,
хто є прибiчниками Авесалома. На
його подив, вiн довiдався, що навiть
його найближчi друзi та його радник
Ахiтофел приєдналися до Авесалома.
„Ми негайно мусимо залишити
Єрусалим, – сказав Давид своїм
пiдлеглим. – Якщо ми залишимось
тут, то Авесалом прийде зi своїм
вiйськом сюди i перетворить мiсто
на поле жахливої кривавої битви“.
Давид вивiв свiй загiн iз мiста
i перейшов потiк Кедрон. Здавалося,
що всi покинули його, але невдовзi
вiдданi друзi почали приєднуватися
до Давида, i йому полегшало на серцi.
Священики Евiятар i Садок чекали
на Давида. Вони принесли iз собою
золотий ковчег Заповiту Божого.
„Вiднесiть ковчег назад до Єрусалима, де йому насправдi належить
бути, – сказав їм цар. – Хто вiдає?
Адже Бог спроможний повернути
й мене назад до Єрусалима“.
Вiдтак вiн звернувся до юного
Йонатана, сина Евiятара, та до
Ахiмааца, сина Садока.
„А ви не барiться та йдiть до Єрусалима як розвiдники i принесiть
менi новини, як там справи“.
Священики разом iз розвiдниками
пiшли до Єрусалима, несучи iз собою
дорогоцiнну святиню, а Давид, iз
сльозами на очах, рушив своїм шляхом. Маленький загiн дiстався до
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рiчки Йордан, де й зупинився, аби
люди, втомленi й зажуренi, могли
трохи перепочити.
А на пагорбi неподалiк на них
чекав ще один друг царя. Це був
Хушай, один iз Давидових радникiв.
„Хушай, – сказав Давид дуже серйозно, – ти бiльше менi допоможеш,
якщо повернешся назад до Єрусалима. Удавай, нiби ти на боцi Авесалома. Уважно вислухай пораду, яку
подасть йому Ахiтофел, – вона неодмiнно буде слушною. Ти ж додай усiх
своїх зусиль, аби переконати Авесалома не прислухатися до тiєї поради
i зробити навпаки. Вiдтак сповiстиш
Садока та Евiятара про намiри
Авесалома, а їхнi сини передадуть
усе менi“.

145

Плани й розвiдники 2 Самуїла 17

Авесалом iз пишностями увiйшов до
Єрусалима, його супроводжував
Ахiтофел – колишнiй радник Давида.
Авесалом здивувався, побачивши
й iншого Давидового радника,
Хушая, який чекав на нього. Авесалом
i не пiдозрював, що той залишився
вiдданим Давидовi.
Скоро Ахiтофел розробив план дiй.
„Дозволь менi скликати вiйсько
i виступити проти Давида сьогоднi
ж уночi, – звернувся вiн до Авесалома. – Люди Давида втомленi й пригнiченi. Я отримаю легку перемогу“.
Авесалом на якусь мить замислився.
„Я хотiв би почути Хушая, що вiн
скаже“, – промовив Авесалом.
Коли Хушай почув план Ахiтофела, вiн зрозумiв, що Ахiтофел має
рацiю. Давид не матиме змоги пiдготуватися, якщо здiйснити напад на
нього зараз же. Треба було якось

вiдмовити Авесалома вiд таких дiй.
„На цей раз Ахiтофел дав тобi
погану пораду, – почав вiн. – Ти повинен очолювати iзраїльтян i здобути
перемогу. Люди прийдуть до тебе
з усiх кiнцiв країни, аби воювати
у твоєму вiйську. I коли вони всi
зберуться, ти зможеш очолити їх“.
Авесалому сподобався цей план,
хоча вiн i потребував зволiкання зi
здiйсненням. Авесалом був пихатий
i хотiв, аби вся слава належала йому.
„Я згоден iз тим, що радить
Хушай“, – заявив вiн поважно.
Хушай переказав новини Садоку та
Евiятару. Дiвчинка-служниця побiгла
до синiв священикiв, аби сповiстити
їх. Але сталося так, що коли вони
втаємничено розмовляли, за ними

пiдгледiв хлопець-слуга, який i доповiв про свої пiдозри Авесаломовi.
Йонатан з Ахiмаацом переховувалися в оселi вiрної Давидовi родини.
Розвiдникiв сховали у висохлому
колодязi, який зверху накрили заслiнкою. Дружина господаря ще й насипала зерна на заслiнку, аби все виглядало так, нiби її нiхто давно вже не
зсував iз мiсця. Коли Авесаломовi
люди прийшли, щоб знайти розвiдникiв, Давидовi друзi переконали їх,
що розвiдники подалися через рiчку.
Тiльки-но небезпека минула, Йонатан з Ахiмаацом швидко вибралися
зi схованки i мерщiй кинулися до
Давида, аби передати повiдомлення
вiд Хушая.
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Смерть на деревi
2 Самуїла 17; 18

Коли Давид почув, що переказали
йому розвiдники, вiн не марнував
часу, а зразу ж вирушив iз своїми
людьми через Йордан. Вони попрямували на пiвнiчний схiд, до мiста
Маханаїма.
Давид та його люди були знесиленi
вiд утоми i зголоднiлi пiсля короткого
вiдпочинку серед пустелi i тому дуже
зрадiли, коли побачили, що Давидовi
друзi в мiстi все приготували для
них – i теплi плащi, i гарну їжу.
Поївши й вiдпочивши, вони були
готовi зустрiтися з будь-яким ворогом. Давид вишикував своїх воїнiв
i пообiцяв їм, що пiде в бiй разом iз
ними. Однак старшi з його людей
почали благати його, аби вiн залишився в мiстi.
„Ти надто багато важиш для нас,
аби ми ризикували тобою, наражаючи на смерть у бою“, – казали вони.
Попри власної волi Давид пiдкорився їхнiм вимогам. Коли вiн проводжав їх, то благав усiх i кожного:
„Прошу, будьте ласкавi до Авесалома! Заради мене, не чинiть йому
лиха“.
Тим часом Авесалом зiбрав вiйсько,
перетнув Йордан, i битва розпочалася. Мало-помалу Давидовi воїни
набули переваги i примусили Авесаломове вiйсько вiдступити.
Кiлька Давидових воїнiв, що продиралися крiзь хащу дерев, натрапили
на самого Авесалома, який їхав верхи
на мулi. Авесалом кинувся тiкати, але
потравив у густi заростi колючих
дерев, його гарне волосся заплуталось у колючках, i вiн повиснув на
гiлцi. Переляканий мул вислизнув
з-пiд нього, залишивши свого хазяїна
гойдатися мiж небом i землею.
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Один iз воїнiв кинувся до Йоава,
щоб розповiсти про це.
„Чого ви не вбили його? – запитав
Йоав. – Я б щедро винагородив вас“.
„Я нiзащо не вб’ю Авесалома, –
вiдповiв воїн, – бо чув, про що просив наш цар“.
Йоав мерщiй кинувся на пошуки
Авесалома. Той усе ще висiв на деревi,
його гарне волосся заплуталося за
гiлки i мiцно тримало його. Не
вагаючись, Йоав iз своїми воїнами
вбили Авесалома.
Потому Йоав наказав сурмити
в сурми, аби зiбрати Давидове вiйсько.

Тепер, коли Авесалом був мертвий,
заколоту проти Давида було покладено край.
„Можна менi сповiстити царевi
звiстку про перемогу?“ – запитав
збуджено Ахiмаац.
Однак Йоав боявся, що Давид
розгнiвається на будь-якого посланця,
який принесе йому звiстку про смерть
Авесалома. I тому вiн наказав рабу
пiти з повiдомленням до Маханаїла.
„Я теж пiду!“ – наполягав Ахiмаац.
I вони вирушили вдвох.
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Переможне
повернення
Давида 2 Самуїла 18; 19

Бiля мiської брами стояв Давид
i з нетерпiнням чекав вiдомостей
про битву.
„Хтось наближається! – вигукнув
спостерiгач. – А його ще хтось
наздоганяє“.

Ахiмаац випередив свого супутника. Вiн дiстався до мiста перший,
збуджений, ледве переводячи подих,
i знесилений упав перед царем.
„Слава Боговi! – вигукнув вiн. – Ти
отримав перемогу!“
Давид на це змiг лише сказати:
„А що з Авесаломом? Вiн живий?“
„Був запеклий бiй, – промурмотiв
Ахiмаац. – Я не знаю всiх подробиць“.
Тут саме з’явився другий вiсник.
„Що чути про Авесалома?“ –
повторив Давид, нервуючи.
„Вiн зустрiв свiй кiнець, на який
заслуговують всi твої вороги, царю“, –
вiдповiв раб. Давид зрозумiв, що Авесалом мертвий. Вiн повiльно побрiв
геть, оповитий тугою. Раз за разом
вiн вигукував:
„О Авесаломе, сину мiй, сину мiй!
Я волiв би померти замiсть тебе,
сину мiй Авесаломе!“
Коли вiйсько повернулося до
мiста, всi переказували пошепки:
„Тихше!“ Нiхто не мiг святкувати
перемогу, коли цар був у жалобi.
Нарештi Йоав прийшов до Давида.
„Ти не повинен i надалi зневажати
своїх воїнiв, – сказав вiн царевi. –
Вони вважатимуть, що ти волiв би,
щоб померли вони, а Авесалом був
живий i здоровий. Пiди, подякуй їм
i святкуй з ними!“
Давид розумiв, що повинен сховати своє горе i пiдтримати своїх
вiдданих послiдовникiв. Незабаром
прийшли люди, якi не були на боцi
Авесалома, i попросили Давида знову
стати їхнiм царем. Давид iз славою
повернувся до Єрусалима.
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ЗОЛОТИЙ ВIК СОЛОМОНА
148

Новий цар
1 Царiв 1; 2

Цар Давид постарiв. Вiн уже був
неспроможний очолювати своє вiйсько чи вислуховувати скарги i ладнати
справи своїх пiдлеглих. Вiн залишався в лiжку в своїх покоях, вкритий
теплими ковдрами, бо йому весь час
було зимно.
А за стiнами його покою люди
сперечалися й вирiшували, хто буде
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новим царем. Пiсля смертi Авесалома старшим сином став Адонiя. Вiн
також був красенем i, як i Авесалом,
мав гонор. Священик Евiятар i Йоав,
Давидiв воєначальник, пiдтримували
його, i Адонiя вирiшив, що немає
пiдстав зволiкати з помазанням на
царювання.
„Ми влаштуємо свято, – казав вiн
своїм прибiчникам, – i запросимо
всiх прийти. А пiсля того ви виголосите мене царем“.
„Не запрошуй свого брата Соло-

мона, – радили йому друзi, – а також
пророка Натана та священика Садока“. Вони знали, що Натан iз Садоком
пiдтримують Соломона i хочуть, аби
вiн наслiдував Давиду.
Натан почув про задум Адонiї
i мерщiй пiшов до матерi Соломона,
Вiрсавiї.
„Йди негайно до царя Давида, –
порадив вiн їй. – Розкажи йому про
те, що вiдбувається, i нагадай про
його обiцяння, що саме Соломон
буде його спадкоємцем“.
Вiрсавiя кинулася до царських
покоїв i, увiйшовши, низько вклонилася царевi. Тiльки-но вона скiнчила
свою розповiдь, як iз тим самим до
царя увiйшов Натан.
Давид запевнив Вiрсавiю, що
дотримає свого слова i зробить
Соломона царем.
„Нехай Соломон верхи на моєму
мулi виїде з мiста, – наказав вiн. –
А священик Садок нехай помаже його
на царство. Вiдтак засурмiть у сурми,
i нехай Соломон iз царськими
почестями в’їде до Єрусалима“.
Натан мерщiй кинувся виконувати
царський наказ.
Адонiя з друзями саме бенкетували, коли почули звуки сурм i вигуки,
що новий цар проїздить мiстом.
Вони зрозумiли, що їхня змова не
вдалася. Соломон став царем iз волi
самого Давида.
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Сон Соломона
1 Царiв 3

Перед смертю Давид дав Соломону
добру пораду. Вiн нагадав синовi, що
той над усе повинен шанувати
закони Божi.
Пiсля смертi Давида, Соломон
докладав великих зусиль, щоб згуртувати народ Iзраїлю пiд єдиною
владою.
Одного разу вiн вирушив до Гiвона,
аби помолитися й принести пожертву Боговi. Уночi йому наснився сон.
Бог з’явився йому i запитав:
„Що б ти хотiв, Соломоне, щоб
Я дав тобi?“
Соломон добре знав, чого вiн найбiльше прагне.
„Будь ласка, Боже, – змолився вiн, –
дай менi мудрiсть. Я молодий i не
маю досвiду. Я не знатиму, як менi
керувати усiм народом iзраїльським,
якщо Ти не допоможеш менi“.
Бог був задоволений такою
вiдповiддю.
„Ти мiг попросити багатства, або
тривалого життя, або смертi ворогам
своїм, – сказав йому Бог. – Замiсть
цього ти попросив мудростi. Я дам
тобi мудрiсть, аби мiг добре правити
i справедливо судити. Ти будеш людиною, наймудрiшою з усiх людей, що
будь-коли жили на землi. А ще Я дам
тобi те, чого ти в Мене не просив.
Ти будеш багатий, i всi шануватимуть
тебе. I якщо ти слухатимешся Мене
i пiдкорятимешся Моїм настановам,
Я дам тобi довге життя“.
Соломон прокинувся й зрозумiв,
що це йому наснилося. Однак вiн був
певен того, що Бог дiйсно розмовляв
iз ним. Вiн вiдчув упевненiсть, бо
знав, що Бог допоможе йому i надасть
усе необхiдне для того, аби вiн став
гарним царем.
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Мудрi рiшення
1 Царiв 3

Бог зважив на Соломонову молитву
i подарував йому велику мудрiсть.
Соломон зiбрав три тисячi мудрих
висловiв i написав тисячу пiсень. Вiн
знав усе про птахiв i звiрiв, про риб,
рослини й квiти. Його слава поширилася далеко за межi його країни.
Бог також дав йому розум вирiшувати усi державнi справи.
Багато пiдданих його приходило
до нього, аби цар вислухав про їхнi
справи i мудро їх вирiшив, як приходили люди й до царя Давида.
Одного разу прийшли двi жiнки,
i їх провели до тронного залу. Коли
вони увiйшли, то одна з них спробувала одiбрати в iншої пакунок, якого
та тримала у руках. Але суперниця
вчинила опiр i не вiддавала. З пакунка почувся плач i крики. То була
сповита маленька дитина!
Хтось iз царедворцiв узяв дитину
i почав її колисати, поки жiнки
навперебiй викладали свою iсторiю.
„Ми живемо разом, – почала перша
жiнка. – I в обох iз нас нещодавно
народилося по дитинi. Моя дитина
народилася двома днями ранiше за її
дитину.
Якось уночi вона увi снi придушила
своє дитя, i воно померло. Поки
ж я спала, вона взяла тихенько вiд
мене мою дитину, а на її мiсце поклала свою, мертву. Я прокинулася й
побачила бiля себе мертву дитину.
Коли я придивилася уважнiше, то
помiтила, що це не моя, а її дитина!“
Друга жiнка обурено перебила її.
„Померла дитина твоя, а не моя, –
запевняла вона, – моє дитя живе. Це
твоє померло!“
Цар дав їм змогу накричатися
й висловитися, а вiдтак сказав:
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„Чи ви обидвi настоюєте на тому,
що це ваша дитина?“
„Так!“ – вигукнули вони разом.
„Принесiть сюди меча!“ – наказав
цар.
Меч принесли, i Соломон звернувся до одного з царедворцiв:
„Оскiльки кожна з двох матерiв
запевняє, що це її дитина, то розруби
дитину навпiл i вiддай кожнiй по
половинi“.
Справжня мати дитини вiдразу
вигукнула: „Не вбивайте його! Краще
вiддайте дитину їй, анiж таке!“
Друга ж жiнка сказала так:
„Давайте, робiть, як цар наказав! Це
буде справедливо!“
„Зупинiться! – вигукнув Соломон. –
Не займайте дитини. Я хочу назвати
справжню матiр. Дитина належить
тiй, яка намагалася врятувати їй
життя. Вiддайте дитину цiй жiнцi“.
Усi в Єрусалимi довiдалися про
випадок iз дитиною та двома матерями. Люди мiркували собi, який же
мудрий i розумний цар, якщо у такiй
заплутанiй справi зумiв дiзнатися
правду.
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Соломонова
слава 1 Царiв 4; 7

Бог дотримав Своєї обiтницi зробити Соломона як мудрим, так i багатим.
Царство Iзраїльське зробилося
таким великим, яким воно ще нiколи
не було, бо Давид примусив вiдступити як давнiх iзраїльських ворогiв –
филистимцiв, так i всiх iнших. Люди
стали щасливими й багатими завдяки
царюванню Соломона.
Соломон розпочав будiвництво
нового гарного царського палацу.
Це будiвництво тривало тринадцять
рокiв. На будiвництвi працювали

сотнi робiтникiв, якi обтесували
камiння та обкладали дорогоцiнною
кедровою деревиною стелi та стiни
палацу.
У палацi був величний тронний
зал, де цар приймав своїх пiдлеглих
i тих поважних гостей, якi прибували
до нього з далеких країв.
Шiсть сходин вели до трону, на
якому сидiв Соломон. По обидва
боки сходин стояли вирiзьбленi леви.
Сам трон було зроблено зi слонової
костi й оздоблено золотом. Трон
мав золоте пiднiжжя для нiг царя.
Вирiзьбленi леви пiдтримували пiдлiкотники трону, а на його спинцi
було зображено голову бика. Нiхто
нiколи не бачив щось подiбне.
Коли гостi заходили до бенкетного залу, їм пiдносили наїдки на посудi
зi щирого золота, а вино подавали в
золотих кухлях. Величезну кiлькiсть
рiзних страв готували щодня для

царського палацу. Iзраїльський народ
мусив добре дбати про те, аби забезпечити всiєю необхiдною провiзiєю
царський двiр.
Соломон знався на конях i побудував величезнi стайнi для своїх коней.
Вiн також побудував флот, яким
керували досвiдченi мореплавцi.
Кожнi три роки кораблi
поверталися з далекого плавання
i привозили царевi рiдкiснi й дорогоцiннi речi – золото й срiбло, слонову
кiстку, рiдкiсних тварин i таке iнше
для оздоблення палацу, який будував
Соломон для себе та своїх численних
дружин.
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Будiвництво
Божого храму
1 Царiв 5; 7; 8; 1 Хронiк 22; 29

Коли ще царем був Давид, вiн дуже
хотiв побудувати храм для Бога.
Проте Бог сказав йому, що не вiн,
а його син Соломон побудує цей
храм. Давид же обмiркував усе i все
приготував для цього величного
завдання.
Вiн скликав вождiв Iзраїлю i сказав їм:
„Храм, який Соломон буде зводити, повинен насправдi бути незвичайним, адже вiн призначається
Боговi. Я дав золото, срiбло, мармур
i дорогоцiнне камiння з мого
власного майна для будiвництва. Чи
є у вас щось, що б ви хотiли додати
до цього?“
Люди з радiстю приносили в пожертву на храм, що в кого було.

Давид вiддав Соломону вказiвки,
де будувати храм, а також креслення,
за яким належало будувати.
I от нарештi все було готове, щоб
розпочинати будiвництво.
Соломон написав листа до давнього Давидового друга, тiрського царя
Хiрама, i попросив у нього гарної
кедрової деревини з тих кедрiв, що
їх багато було в лiсах Ливану. Хiрам
був радий допомогти. Його робiтники валили дерева, зв’язували їх,
роблячи плоти, i сплавляли плавом
до морського узбережжя, де люди
Соломона вантажили їх на кораблi.
Соломон найняв сотнi робiтникiв –
досвiдчених будiвельникiв i майстерних оздоблювачiв. Вони викресали
й обтесували величезнi каменi для
храму й обробляли те камiння в глибоких кар’єрах пiд землею, так щоб
жодний шум не порушував священної
тишi храму.
Вони працювали шiсть рокiв,
нарештi храм з усiм оздобленням
було побудовано. Як гарно все було!
Урочиста процесiя левитiв несла
золотий ковчег iз намету до особливого примiщення в новому храмi.
Коли вони шанобливо встановили
його, величезний натовп людей
вибухнув гучним виголосом. Музики
заграли, засурмили в сурми, i всi
заспiвали.
„Славте Господа, бо добрий Вiн,
i любов Його вiчна!“
Раптом храм осяяло свiтло, яскравiше вiд золота. Хмара слави Божої
оповила храм.
Соломон був схвильований i сповнений вдячностi до Бога. Вiн усвiдомлював, що Бог надто величний,
аби мешкати в будь-якiй будiвлi.
Однак Бог показав, що Вiн прийняв
пожертву вiд Своїх людей i буде з
ними, аби благословляти їх i чути
їхнi молитви.
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Цариця Шеви
1 Царiв 10

Далеко вiд Iзраїлю, на iншому краї
стародавнього свiту, було царство
Шева, яким правила цариця.
До царицi Шеви доходили чутки
про двiр великого й багатого царя,
якого звуть Соломон i який над усе
славиться своєю мудрiстю.
I от цариця нарештi вирiшила
переконатися на власнi очi, чи
насправдi той цар такий славетний
та мудрий, як про нього розповiдають.
Вона наказала своїм слугам навантажити на верблюдiв те, чим славилася її земля. Цариця подбала й про
дорогоцiннi подарунки для царя.
Коли все було готове, великий
караван вирушив у путь, а очолювала
його сама цариця. По прибуттi їх
запросили до тронного залу. Цариця
не вiрила власним очам. Така розкiш,
така краса! А як багато обслуги!
Цариця звернулася до царя Соломона з хитромудрими запитаннями –
такими, що вiдповiдь на них навряд
чи хто змiг би дати. Узагалi про все,
що тiльки хотiла знати, вона запитувала в царя. Вiн вiдповiв на всi запитання. Здавалося, що немає такого,
чого б не знав Соломон. Цариця була
вкрай вражена.
„Правда все, що я чула про тебе, –
вихопилося у неї. – Я думала, що
люди перебiльшують, розповiдаючи
про тебе, але менi не сказали й половини правди про твоє багатство
i твою мудрiсть. Якими ж щасливими
мають бути тi, хто тобi служить! Якi
щасливi твої придворнi, бо мають
змогу чути слова твої протягом дня!“
Цариця подарувала Соломоновi
дарунки, якi привезла.
Соломон, у свою чергу, також пода176

рував царицi щедрi дарунки, а також
усе, про що вона його просила.
Удоволена бiльше, нiж могла
уявити собi навiть у найсмiливiших
мрiях, цариця Шеви вирушила
у зворотний шлях до свого далекого
краю.

РОЗПОДIЛ ЦАРСТВА
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Грiхи Соломона
1 Царiв 11

Соломон був великим i мудрим царем,
i двiр його був великий i пишний.
Цар побудував чимало прекрасних
палацiв, а також чудовий храм в Єрусалимi. Грошi стiкалися до Соломонової казни. Частина надходила
завдяки торгiвлi з iншими країнами,
а частину становила данина, яку
сплачували навколишнi народи.
Однак витрати Соломона значно
перебiльшували тi кошти, якi в нього
були. I коли цар вiдчував нестачу, вiн
збiльшував податковий тягар. Коли
йому були потрiбнi робiтники для
побудови його нового палацу чи для
перебудови мiста, вiн виряджав
особливi загони, якi силою заганяли
людей на роботу, i нiчого не платив
своїм робiтникам.
Отож за царювання царя Соломона в Iзраїлi було багато вбогих
i нещасних людей.
Бог був незадоволений тим, що
Соломон пригноблює людей задля
власної втiхи, а також робить багато
такого, що є негiдним перед Богом.
У Соломона було багато дружин, якi
походили з рiзних країн i сповiдали
свою релiгiю. Замiсть того, аби навчити своїх дружин шанувати єдиного
справжнього Бога, Соломон побудував храми для їхнiх оманливих богiв
i все бiльше наслiдував їхнi поганськi
звичаї. Вiн не зберiг вiдданiсть Боговi, Який подарував йому мудрiсть
i багатство.
Бог був засмучений цим. Адже Вiн
волiв, аби Соломон покладався на
Нього, як це робив Давид.
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„Соломоне, – сказав Бог, – Я обiцяв
вiддати царство Iзраїльське тобi
i твоїм нащадкам, ти ж обiцявся
пiдкорятися i вiрно служити Менi.
Ти порушив своє обiцяння.
По правдi, Менi слiд було б забрати у тебе царство. Але заради обiтницi, яку Я дав Давиду, твоєму батьковi,
Я залишу невеличку частину царства
для твого роду, аби ви правили нею.
Однак десять iз дванадцяти колiн
iзраїлевих будуть виведенi з-пiд твоєї
влади i переданi тому, хто буде царем
пiсля твоєї смертi“.
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Дивнi новини
для Єровоама
1 Царiв 11

Цар Соломон об’їжджав навколо
Єрусалима, перевiряючи робiтникiв,
що оновлювали мiськi мури, коли
побачив юнака, який працював
особливо сумлiнно.
„Як твоє iм’я?“ – запитав у нього цар.
„Єровоам“, – вiдповiв юнак.
Цар звернувся до десятника
i сказав:
„Єровоам – гарний працiвник.
Постав його за старшого“.
Єровоам був радий пiдвищенню
по службi i став ще бiльше дбати про
роботу.
Одного дня вiн повертався пiсля
роботи додому безлюдним позамiським шляхом. Коли бачить, назустрiч
йому йде пророк Ахiйя, одягнений
у нове вбрання.
Не кажучи нi слова, Ахiйя зупинився й почав роздирати своє нове
вбрання на шмаття. Єровоам був вра-

жений. Новий одяг коштував чималих
грошей, а пророки звичайно були
людьми вбогими.
Потому Ахiйя простягнув один по
одному клаптi вiд свого одягу Єровоамовi i робив так, поки не вiддав
десять клаптiв. Тiльки два клаптика
вiд подертого одягу залишилися
в руцi у пророка.
„Єровоаме, – озвався нарештi
Ахiйя, – це саме те, що Бог збирається
вчинити. Вiн забере царство вiд Соломонового роду i вiддасть його тобi“.
Єровоам дивився на два клаптика,
що залишилися в руцi в пророка.
„Так, – пояснив Ахiйя, – двоє колiн
залишаться у спадок для синiв Соломона, – Ахiйя вказав на десять
шматкiв вiд одягу, – а десять колiн
належатимуть тобi. Тепер, Єровоаме,
довiдайся про хиби Соломона. Бог

вiдiбрав царство в його роду, бо вiн
бiльше не пiдкоряється Боговi i не
служить Йому. Пам’ятай це, аби ти
слухався й служив Боговi. Тодi
матимеш благословення, i сини твої
царюватимуть пiсля тебе“.
Ахiйя пiшов своїм шляхом, залишивши спантеличеного Єровоама,
який стояв iз роззявленим ротом
i тримав у руках десять клаптикiв.
Чи це правда? Навiть увi снi йому
не снилося, що вiн стане царем.
А якщо це насправдi так, то навiщо
чекати, поки Соломон помре?
I вiн почав мiркувати й органiзовувати змову, щоб захопити престол,
i цi його дiї стали вiдомi Соломону.
Соломон вирiшив пiддати Єровоама
смертi, однак поки вiн намагався його
схопити, Єровоам устиг утекти до
Єгипту. I коли помер Соломон, настав
час Єровоама.
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Нелегкий вибiр
1 Царiв 12

Протягом сорока рокiв Соломон
правив у Iзраїлi. Коли вiн помер,
царем став його син Рехавам.
Коли велося приготування до
коронацiї, з Єгипту повернувся
Єровоам, який переховувався там,
рятуючись вiд Соломона.
Вождi пiвнiчних колiн iзраїльських радiсно вiтали повернення
Єровоама. „Ми хочемо вирядити
представникiв до нового царя, –
сказали вони йому. – Чи пiдеш ти
i будеш говорити про нас? Також ми
хочемо просити Рехавама, аби вiн
був добрiший i лагiднiший за свого
батька. Ми не зможемо бiльше
зносити цих великих податкiв та
примусової важкої працi, яких
вимагав вiд нас Соломон“.
„Покладiться на мене, – запевнив
їх Єровоам. – Я говоритиму вiд
вашого iменi“.
Єровоам i невелика депутацiя, яка
супроводжувала його, були допущенi
до царя.
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„Царю, – почав Єровоам, – твiй
батько, цар Соломон, сильно пригноблював нас, вiн зробив наше
життя жахливим. Вiн примушував
нас сплачувати надмiрнi податки
i важко працювати, не отримуючи за
це нiякої платнi. Якщо ти пообiцяєш,
що наше життя стане легшим, то ми
будемо вiрними твоїми пiдданими“.
„Дайте менi три днi, аби я мiг усе
це обмiркувати, – вiдповiв Рехавам. –
А тодi повертайтеся, i я дам вам
вiдповiдь“.
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Подiл землi
1 Царiв 12

Рехавам не знав, яку вiдповiдь вiн
має дати Єровоамовi та його друзям.
Спочатку вiн запитав старих людей,
якi були радниками в його батька,
царя Соломона.
„Чи менi належить бути суворим
царем i намагатися придушувати
будь-якi прояви незадоволення? Чи
менi слiд правити бiльш м’яко, нiж
це робив мiй батько?“
Старi радники вiдповiли:
„Будь поблажливий до людей.
Пообiцяй їм бути лагiдним i полегшити їхнє життя. Тодi вони будуть
вiрно служити тобi“.

Вiдтак Рехавам звернувся до молодих царедворцiв, своїх однолiткiв,
запитавши у них про те ж саме. Вони
дали протилежну вiдповiдь.
„Вiдкажи тим людям, що суворiсть
Соломона – це нiщо, порiвняно
з тим, як ти будеш правити ними, –
порадили вони. – Керуй ними
залiзною волею. I тримай їх пiд
таким наглядом, аби вони й обуритися не змогли“.
Рехавам знайшов цю пораду
лiпшою, анiж та, що запропонували
йому старi радники. Коли Єровоам iз
виборними прибули, вiн виказав їм:
„Те, як правив мiй батько, – нiщо,
порiвняно з тим, як я пригнiчу вас“.
Цi слова не налякали людей, як на
те сподiвався Рехавам. Коли Єровоам
передав їм Рехавамову вiдповiдь,
вони заволали:
„Геть Рехавама! Скинути рiд
Давидiв!“
Рехавам почув про виступи проти
нього i послав службовця, якого
звали Адонiрам, аби вiн заспокоїв
людей. Усi знали i ненавидiли Адонiрама. Це вiн був саме тiєю людиною,
яка звичайно хапала мiщан i примушувала їх працювати на Соломона.
Розлючений натовп закидав його
камiнням. Вiдтак люди покликали
Єровоама i звернулися до нього з проханням, аби вiн був їхнiм царем.
Але Юда та Венiямин – такi назви
мали два колiна, якi мешкали на
пiвднi країни, – залишилися вiрними
Рехавамовi. Вони любили Давида,
який походив iз колiна Юдиного,
i тому пiдтримували його онука.
Тепер країна була подiлена надвоє,
з двома рiзними царями. Єровоам
правив десятьма колiнами, i його
царство називалося Iзраїль, так, як
колись називалася вся країна. Пiвденне царство, де царював Рехавам,
отримало назву Юдея.
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ТУРБОТИ
IЗРАЇЛЮ
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Падiння
Єровоама

1 Царiв 12; 14

Єровоама дуже тiшило те, що вiн став
царем майже над усiм колишнiм царством царя Соломона. Проте Єрусалим – столичне мiсто, в якому знаходився храм, залишився в Юдеї, де
царем був Рехавам, Соломонiв син. Усi
iзраїльтяни, хоча б раз на рiк, ходили
до храму, аби там помолитися Боговi.
„Я повинен припинити цi вiдвiдини Єрусалима моїми пiдданими, –
вирiшив Єровоам, – iнакше Рехавам
може попереманювати їх на свiй бiк“.
Вiн наказав, щоб зробили двох
золотих тельцiв. Вiдтак вiн наказав
побудувати двi скинiї для них, по
однiй у кожному краї свого царства.
Вiн призначив священикiв, якi не
належали до колiна Левина, якому
Бог наказав виконувати особливу
священицьку службу задля Нього.
Коли золотi зображення були встановленi в скинiях, Єровоам звернувся
до народу:
„Ось це – вашi боги, якi вивели вас
iз Єгипту“.
Щороку в кожнiй скинiї влаштовувалося урочисте святкування. Народ
Iзраїлю швидко вiдвернувся вiд вiри
у правдивого Бога. Вони наслiдували
поганi i навiть злочиннi звичаї, яких
дотримувалися народи, якi жили на
цих землях ранiше i якi вклонялися
Вааловi.
Одного дня захворiв син Єровоама.
„Йди до Ахiйї, – наказав Єровоам
своїй дружинi. – Вiн – той пророк,
який першим повiдав менi, що я стану
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царем. Пiди таємно i запитай його,
чи наш син одужає“. Єровоамова
дружина змiнила своє багате вбрання
на простий одяг i попрямувала до
Ахiйї, захопивши в дарунок йому
хлiбини, печиво та ще дечого.
Ахiйя вже був дуже лiтньою людиною i майже втратив зiр, але Бог сказав йому, хто прямує до нього. Тiльки-но Ахiйя почув кроки, як озвався:
„Заходь, дружина Єровоама.
Я знаю, хто ти, тож навiщо тобi видавати себе за когось iншого?“
Вiдтак Ахiйя повiдав їй, що думає
Бог про той шлях, яким iде Єровоам.
„Скажи своєму чоловiковi, – сказав
вiн, – що Бог говорить так: „Я вiдiбрав
царство вiд роду Давидового i вiддав
його тобi. Але ти перестав Менi коритися й вiдвернув народ Мiй вiд Мене.
Ти зробив iдолiв i примусив людей
вклонятися їм. Тепер гнiв Божий
упаде на твою родину“.
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Ахав та його
свавiльна цариця
1 Царiв 14-16

З часом усе, що було сказано Богом
Єровоамовi через Ахiйю, здiйснилося. Коли Єровоам помер, царем
став один iз його синiв, але царював
вiн недовго. Самозванець, який
зазiхав на трон, убив його, оголосивши себе царем, а вiдтак пiддав смертi
всiх членiв Єровоамової родини.
Однак коли новий цар помер, його
сина вбив один воєначальник, який
сам мрiяв посiсти престол. Палац
переповнювали шпигуни та заколотники, жертви та вбивцi.

Одного дня вiйськовий начальник,
якого звали Омрi, вмовив своїх солдатiв, аби тi допомогли йому стати
царем. Вiн був розумною людиною
i став сильним царем, добре вiдомим
своїм впливом навiть за межами
свого царства. Однак вiн не служив
Боговi. Вiн продовжував ту облудну
традицiю, яку започаткував Єровоам,
побудувавши двi скинiї.
Коли Омрi помер, царем став його
син Ахав. Однак невдовзi стало зрозумiлим, що насправдi Iзраїлем править не вiн, а його дружина, цариця
Єзавель. Вона походила з царського
роду, який царював у сусiднiй країнi
– Сидонi. Коли Єзавель прибула до
Iзраїлю, то привезла iз собою сотнi
пророкiв Ваала. Ахав, завдяки їй,
побудував гарний храм Вааловi
в Самарiї.
Єзавель забороняла вклонятися
й молитися справжньому Боговi. Вона
пiддала смертi всiх пророкiв Божих,
якi тiльки потрапили до її рук.
Здавалося, що незабаром народ
Iзраїлю зовсiм забуде про Бога i молитиметься тiльки Вааловi. Люди вже
не дотримувалися Божих наказiв
i забули багато з того, що входило
до Закону Божого.
Однак Бог не залишав Свiй народ.
Вiн обрав одну окрему людину –
Iллю, – аби показати людям, що Вiн
є й залишається справжнiм Богом,
i навернути їх до Себе.
Iлля жив вiльним життям i був
простою людиною. Не було в ньому
нi пишноти, нi гонору вельможних
царедворцiв. Однак вiн був пророком Бога, людиною, яка не боялася
промовляти слова Божi самому
царевi. Вiн, iз Божою допомогою,
твердо й непорушно вiдстоював те,
що було Божою правдою та iстиною.
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Тривала посуха
1 Царiв 17

Одного разу пророк Божий Iлля
смiливо прийшов до царя Ахава
i сказав йому:
„Я звертаюсь до тебе в iм’я Боже
i кажу, що не буде дощу на землю
бiльше двох рокiв. Жодна краплина
не впаде, поки я не скажу. Ти мусиш
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упевнитись, що мiй Бог є правдивим
Богом. Вiн так само зберiгає Свою
владу над Iзраїлем“.
У такiй посушливiй пiвденнiй країнi дощ був украй необхiдний. Якщо
не було дощу, i рослини, i овочi – все,
що росте, в’яло й гинуло. А коли таке
траплялося, то починався голод.
Жерцi Ваала, яких привезла до
країни Єзавель, були певнi, що є бог
дощу, та скiльки вони не молилися
йому, дощу не було. Ахав та Єзавель
дуже гнiвалися на Iллю. Вони навiть
радi були б убити його.
„Iди i сховайся вiд царя, перейди
протоку Керiтi i залишайся по той
бiк Йордану, – сказав Бог Iллi. –
А Я накажу крукам, i птахи будуть
приносити тобi їжу“.

Iлля зробив усе, як сказав Бог.
Вiн добре заховався вiд царя. Воду
Iлля пив iз джерела i чекав щоранку
й щовечора, поки прилетить його
дивний вiдвiдувач i принесе йому
поснiдати та повечеряти.
Велика зграя чорних птахiв злiталася до нього, тримаючи м’ясо й хлiб
у дзьобах та кiгтях. Iлля з вдячнiстю
приймав їжу.
А дощу все не було, i палюче сонце
пекло нещадно. Протока почала всихати, аж поки води в нiй не стало.
„Iлля, – озвався Бог, – настав час
залишити цi мiсця i йти до Сарепти.
Там є одна вдова, яка подбає про
тебе“.
Iлля вирушив на пiвнiч, вийшов
за межi Iзраїлю i потрапив у Сидон –
країну, звiдки була родом цариця
Єзавель.
Бiля самих ворiт Сарепти вiн
побачив жiнку, яка пiдбирала хмиз.
Вiн вiдразу впiзнав у нiй удову, про
яку йому говорив Бог.
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„Шкода менi, – промовила вона, –
але я не можу цього зробити. Я назбирала трохи цього хмизу, аби розвести
вогонь i в останнiй раз приготувати
їжу для мого сина та для себе. Усе,
що в мене є в домi, це жменька борошна та кiлька крапель олiї – досить,
аби спекти маленького коржа. А як
ми це з’їмо, то нам залишиться тiльки
помирати з голоду“.
„Не турбуйся, – сказав їй Iлля, –
роби так, як я тобi кажу. Спочатку
спечи маленького коржа для мене,
вiдтак те, що залишиться, використай, аби приготувати їжу для себе та
свого сина. Бог подбає про те, щоб
поки триватиме посуха, твоє борошно
не виходило й олiя не вичерпувалася“.
Жiнка повiрила Iллi i заходилася
робити так, як вiн наказав. Божi
обiцяння справдилися. Iлля залишився жити в будиночку вдови, як Бог
i звелiв йому, i кожного дня жiнка
знаходила достатньо борошна та олiї.
I так велося, поки тривала посуха.

Їжа, яка нiколи
не скiнчалася
1 Царiв 17

Iлля пiдiйшов до жiнки, яка пiдбирала хмиз. Вона випросталася й поглянула на нього.
„Чи не будеш ти такою ласкавою
i не даси менi трохи води?“ – звернувся до неї Iлля.
Посуха зачепила i Сидон, i тому
тут також було скрутно з водою та
продовольством. Однак жiнка
поставила свого коша i люб’язно дала
йому напитися.
„Будь ласкавою, дай менi ще трохи
хлiба поїсти“, – попросив її Iлля.
Жiнка вiдвернулася i сумно понурила голову.
185
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Змагання на горi
1 Царiв 18

Проминуло три роки, а жодна
краплина дощу не впала на землю.
Занепокоєння царя Ахава зростало.
Одного ранку вiн послав за своїм
головним розпорядником Овдiєм.
Овдiй залишався вiрним i вiдданим
слугою Божим i був другом усiм
пророкам Божим.
„Ми об’їдемо всю країну, – сказав
цар, – i обстежимо всi рiчки й струмки. Якщо виявиться, що води в них
досить для наших вiслюкiв та коней,
то все гаразд. А якщо води виявиться
обмаль, то нам доведеться позбутися
тварин. Я пiду в один бiк, а ти iди
в iнший“.
Овдiй пiшов у напрямку, протилежному тому, яким пiшов цар, i почав
свої пошуки. Вiн подолав чималий
шлях.

Через кiлька годин вiн, дуже вражений, побачив перед собою Iллю –
це була несподiванка. Менш за все
Овдiй чекав побачити його.
„Я хочу, аби ти привiв сюди царя
Ахава“, – сказав Iлля.
„Цар розшукує тебе скрiзь i всюди, –
вiдповiв Овдiй. – Якщо я приведу
його сюди, а ти знову зникнеш, то
вiн розлютиться!“
„Я буду тут“, – пообiцяв Iлля.
Коли Ахав побачив Iллю, вiн обурено вигукнув:
„Адже це ти – та людина, яка накликала на нас усе це лихо?“
„Це не я накликав гнiв Божий, –
вiдповiв смiливо Iлля. – Ти вiдвернувся вiд Бога i пiшов за Ваалом.

А тепер склич народ iзраїльський,
аби зiбралися всi на горi Кармел.
Нехай прийдуть жерцi Вааловi. Я –
єдиний пророк Бога, якого Єзавель
не позбавила життя. I я один буду
проти всiх жерцiв Ваалових, а зi
мною буде Бог“.
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Бог посилає
вогонь 1 Царiв 18

Цар Ахав зiбрав усiх, як наказав Iлля.
Люди стояли, очiкуючи, що буде.
Iлля виступив уперед i сказав:
„Коли народ iзраїльський
перестане спотикатися й вiзьметься
за розум? – запитав вiн. – Вирiшуйте,
хто є справжнiм Богом, i служiть
Йому. Якщо Ваал i дiйсно є бог, то
служiть йому вiд щирого серця. Якщо
мiй Бог, Бог Iзраїлю, є єдиним справжнiм Богом, то навернiться до Нього
i пiдкоряйтеся Йому. Ви не можете
служити Боговi та Вааловi. Сьогоднi
ми проведемо випробування, аби
виявити, хто є справжнiм Богом“.
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Вiдтак Iлля повернувся до жерцiв
Ваала:
„Побудуйте вiвтар Вааловi, – сказав
вiн їм. – Покладiть на нього дрова,
а на них – пожертву, яку ви приносите
Вааловi. Але не пiдпалюйте дрова.
Звернiться до Ваала, нехай вiн сам
пошле вогонь, аби спалити те, що
йому принесено“.
Ваал вважався богом дощу та грози, отже, вiн мав бути спроможним
послати блискавицю на жертовник.
Жерцi Ваала пiдготували вiвтар
i старанно розклали на ньому пожертву. Потому вони почали молитися,
аби вогонь зiйшов i спалив пожертву.
Люди мовчки спостерiгали за цим.
Нiчого не сталося.
Жерцi вiдчули, як у них почало
зростати занепокоєння, i їхнi молитви й танцi почали нагадувати божевiлля. Вони шалено танцювали
навколо вiвтаря, видирали на собi
волосся i благали Ваала, аби вiн
почув їх.
Iлля почав глузувати з них.
„Можливо, Ваал зайнятий, – припустив вiн. – Чи, може, мiцно спить.
Спробуйте-но, може, розбудите його!“
Незважаючи на усi їхнi шаленi
крики та кружляння, нiчого не вiдбувалося. Нарештi, знесиленi, вони
зупинилися, ледве дихаючи.
Вiдтак Iлля звернувся до людей
i попросив їх пiдiйти ближче. Спочатку вiн поновив повалений вiвтар,
який колись стояв на цiй горi i був
присвячений Боговi. Вiн поклав на
нього дрова, зверху – пожертву,
а потiм викопав рiвчак навколо.
„Принесiть води i вилийте її на
пожертву“, – наказав вiн.
Було принесено великий глек
води, i пожертва, дрова, сам вiвтар
i все навколо, навiть рiвчак, наповнилися водою.
„Принесiть ще“, – наказав Iлля.
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Коли вони закiнчили, все було
просякнуте водою, вода струмками
стiкала з вiвтаря. Кожний мiг
побачити, що Iлля ускладнив собi
завдання порiвняно з пророками
Вааловими. Уся ця вода не дозволить
спалахнути нiякому полум’ю.
Проте Iлля, цiлком спокiйно, почав
молитися:
„О Боже, Ти є Бог Авраама, Iсака
та Якова. Засвiдчи, що Ти й досi
залишаєшся Богом Iзраїлю, запали
вогонь на жертовнику Твоєму“.
I враз уся юрма народу побачила,
як яскраве полум’я спалахнуло на
вiвтарi. Умить пожертва перетворилася на клуби диму, який пiдносився
до неба. Шалене полум’я спалило не
тiльки пожертву, але й дрова, i жертовник. I це незважаючи на те, що
все було мокре вiд води.
Люди були враженi. Вони попадали
на землю i вигукували: „Бог Iзраїлю є
справжнiм Богом! Вiн єдиний – Бог!“
Iлля наказав їм схопити пророкiв
Ваала й пiддати їх смертi. Тiльки
у такий спосiб, вважав вiн, брехлива
вiра у Ваала може бути викоренена
з iзраїльської землi.
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Хмари
збираються
1 Царiв 18

Слова, якi вимовив Iлля потому,
вкрай вразили царя Ахава.
„Йди й поїж, – сказав Iлля, – незабаром пiде дощ“.
Люди заквапилися до своїх домiвок, а Iлля зi своїм слугою залишився
на верхiв’ї гори. Вiн став на колiна i,
схиливши голову, молився Боговi
i слухав Його. Потiм звернувся до
свого слуги i наказав тому пiти й подивитися в бiк моря.

Слуга виконав доручення i повернувся.
„Нiчого не видно“, – повiдомив
вiн.
„Пiди знову подивись“, – сказав
йому Iлля.
Шiсть разiв за наказами Iллi ходив
слуга дивитись. Шiсть разiв вiн повертався, не побачивши нiчого вартого
уваги. Однак на сьомий раз вiн прийшов i сказав своєму хазяїновi:
„Я побачив легку хмарку на обрiї.
Вона не бiльша за долоню“.
Почувши це, Iлля пiдвiвся.
„Пiди i скажи Ахаву, нехай поспiшає додому, якщо не хоче вимокти
пiд дощем“, – сказав вiн.
Лише тепер Ахав остаточно повi-

рив у сказане Iллєю. Вiн вiддав наказ
своєму почту збиратися назад.
Тим часом хмари швидко збиралися.
Подув сильний вiтер. Небо зробилося
чорним вiд важких дощових хмар.
Ахав швидко подався назад до палацу.
Раптом Iлля вiдчув усю повноту
могутностi Божої. Вiн був щасливий
вiд того, що вчинив Бог у цей день.
Вiн пiдiбрав поли свого довгого
вбрання, пiдiткнув їх пiд шкiряний
пояс i кинувся бiгти.
Щоб здолати вiдстань вiд гори
Кармел до Ахавового палацу на
колiсницi потрiбно було три години,
однак Iлля весь цей шлях пробiг
попереду царевих коней, якi неслися
щосили.
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Небезпека!
1 Царiв 19

Цар Ахав дiстався до свого палацу
в Їзреелi i розповiв своїй дружинi
Єзавелi про все, що сталося. Коли
ж вона довiдалась, як поставився
Iлля до пророкiв Ваала, то дуже
розлютилася. Єзавель метала громи
й блискавки, а вiдтак вирядила вкрай
наляканого прислужника до Iллi.
„Скажи цiй людинi, – кричала
вона, – що на цю пору завтра я вчиню
з ним так само, як вiн учинив iз моїми
пророками. I нехай боги вразять
мене смертю, якщо я не дотримаю
свого слова!“
В Iллi завмерло серце, коли йому
переказали слова розлюченої царицi.
Учора вiн смiливо засвiдчив перед
усiм народом iзраїльським i перед
їхнiм слабкодухим царем, що є єдиний Бог, i Вiн всемогутнiй i великий.
Однак як може вiн, Iлля, навернути
iзраїльтян до правдивого Бога, якщо
царством править Єзавель?
Не гаючи марно часу, Iлля вирушив
на пiвдень, до Юдеї.
Цiлий день вiн iшов спаленою
сонцем пустелею i, нарештi, втомлений i зголоднiлий, сiв у затiнку пiд
одиноким деревом. Iлля хотiв одного –
померти.
„Що ж це дiється, Боже? – звернувся вiн до Бога. – За все добре, що
я зробив, мене збираються вбити!“
Знесилений, вiн заснув.
Раптом вiн вiдчув дотик до свого
плеча, а потiм зовсiм прокинувся,
почувши голос: „Поїж трохи!“
Здивований Iлля побачив перед
собою каравай хлiба й глечик iз водою.
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Вiн, зголоднiлий i спраглий, радо
пiдживився, а вiдтак знову поринув
у сон.
I вдруге голос збудив його.
„Прокидайся та поїж, бо на тебе
чекає тривала подорож“.
Тепер Iлля зовсiм прокинувся.
Пiсля сну вiн почувався краще, а нова
порцiя води та їжi й зовсiм його пiдкрiпила. Вiн знав, що це Бог дбає
про нього. Бог послав Свого Надзвичайного Посланця, аби той подбав
про все необхiдне для нього, Iллi,
i змiцнив його.
Така турбота про Iллю тривала
довго, поки вiн не дiстався мети
своєї подорожi – гори Сiнай. Це було
святе мiсце – тут Бог промовляв до
їхнього великого вождя Мойсея i тут
уклав Заповiт iз народом iзраїльським,
коли вивiв його з Єгипту.
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Тихий, лагiдний
голос 1 Царiв 19

Вже сутенiло, коли Iлля дiстався
гори Сiнай. Вiн знайшов розщiлину
на схилi гори i протиснувся в неї,
щоб там провести нiч. I тут, у темрявi,
Iлля почув голос Бога.
„Що ти тут робиш, Iлля?“ – запитав Бог.
Iлля вiдкрив Боговi все, що було
у нього на серцi.
„Я єдиний, хто залишився на
Твоєму боцi, – сказав вiн. – Єзавель
повбивала усiх Твоїх пророкiв,
i народ Твiй вiдвернувся вiд Тебе,
щоб служити Ваалу“.

Коли Iлля скiнчив говорити,
шалений вiтер пронiсся над отвором
розщiлини. Порив вiтру був такий
сильний, який Iлля й уявити собi не
мiг. Вiн пронiсся могутнею хвилею
понад схилом гори i своєю вражаючою силою зрушив камiння з мiсця
i покотив його.
Проте Бога не було в тому вiтрi.
Вiтер ущух, а Iлля вiдчув, як земля
здригнулася й заходила у нього пiд
ногами так, наче хтось розгойдував
пiднiжжя гори.
Але Бога не було в тому землетрусi.
Потому Iлля побачив червону
заграву. Сухий чагарник запалав,
i вогонь швидко розбiгся гiрським
схилом, осяваючи яскравим свiтлом
нiчне небо.
Але Бога не було в тому вогнi.
Пiсля вогню Iлля почув тихий, лагiдний голос. Бог промовляв до нього.
Охоплений священним страхом
i благоговiнням, Iлля закрив обличчя
полою свого одягу i повiльно виступив iз свого сховища, аби вiдкрито
стати перед Богом i слухати Його.
„Що ти тут робиш, Iлля?“ – знову
запитав у нього Бог.
I Iлля знову повторив розповiдь
про свiй вiдчай.
„Iлля, – сказав Бог, – ти не єдиний
в Iзраїлi, хто любить Мене i служить
Менi. Є ще сiм тисяч iнших людей,
якi вiдданi Менi й вiдмовляються
вклонятися Вааловi“.
Вiдтак Бог навчив Iллю, як йому
дiяти надалi, адже його служiння
Боговi ще не закiнчилося. Бог також
сказав:
„Пiди i помаж Єлисея, аби той був
пророком пiсля тебе“.
Бог бачив, що Iлля потребує помiчника та друга. Єлисей був саме такою
людиною, яка роздiлить з Iллею його
служiння, а коли Iлля покине цей
свiт, то продовжить його справу.
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Садок Ахава
1 Царiв 21

Царевi Ахаву подобалося жити в його
лiтньому палацi в Їзреелi. Вiн полюбляв прогулюватися палацовими садками, милуючись ними i мiркуючи,
що ще слiд тут удосконалити. По
сусiдству з царським садом була дiлянка землi, яка належала людинi на
iм’я Навот. Навот перетворив свою
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дiлянку на виноградник. Вiн вирощував виноград, а потiм, зiбравши
ягоди, виготовляв вино.
„От якби приєднати цю дiлянку до
моєї землi! – мрiяв Ахав. – Я б перетворив її на чудовий город“.
Трохи згодом йому спало на думку:
„А чому я не можу мати цю землю?“
I вiн послав по Навота.
„Я хочу дiлянку твоєї землi додати
до моєї, – сказав вiн йому. – Я можу
дати тобi iнший клапоть землi або
сплатити тобi високу цiну за твою
дiлянку“.
Навот заперечливо похитав
головою.
„Багато рокiв тому, – сказав вiн, –
коли Iсус Навин розподiляв землю
мiж колiнами iзраїльськими, вiн дав
цю землю моїм предкам. Вони передали її менi, i я мушу залишити її
своїм синам. Бог дав менi цю землю,
i Бог забороняє менi продавати її,
скiльки б ти за неї не запропонував.
Ахав розсердився, i настрiй у нього
було зiпсовано.
Коли слуга оголосив, що вечерю
подано, цар вередливо вiдмовився
їсти: „Я нiчого не хочу!“
Мовчазний i сердитий, вiн уклався
спати й вiдвернувся обличчям до
стiни.
Єзавель прийшла побачитись iз
ним.
„Що сталося? – запитала вона. –
Чому ти не в гуморi?“
Ахав повiльно сiв.
„Це все через Навота, – пояснив
вiн. – Я хочу його виноградник, а вiн
менi його не вiддає“.
Єзавель розсмiялася.
„I ти ще вважаєш себе царем? –
глузливо зауважила вона. – Що
гарного в тому, щоб бути царем,
якщо ти не можеш отримати те, що
хочеш? Переклади це на мене. Не
сумуй!“

Закон Божий. Тепер же ти вчинив
i зовсiм злочинну справу. Ти пiддав
раптовiй i наглiй смертi безневинну
людину. Сподiваюсь, ти знаєш, про
Єзавель наполегливо мiркувала.
кого йдеться. Нагла й несподiвана
Якщо Навот не погодиться вiддати
смерть прийде до тебе i твоєї друсвою землю, то вона позбудеться
жини Єзавелi. I син твiй не буде
його та його родини. Тодi Ахав
царювати в Iзраїлi пiсля тебе“.
отримає те, що хоче.
Iлля пiшов, залишивши Ахава дуже
Вона написала листа до кiлькох
наляканим. Ахав знав, що Єзавель
поважних громадян Iзраїлю, пiдпивчинила погано i що вiн разом iз нею
сала той лист iм’ям царя i поставила
пiдлягає покаранню. Вiн скинув iз
царську печатку.
себе своє пишне царське вбрання
„Оголосiть про проведення всена- й одягнувся в дрантя, перестав їсти,
родного свята i накажiть, аби всi
а тiльки тинявся, понуро схиливши
люди зiбралися, – писала вона. –
голову. Вiн намагався вигадати
Подбайте, щоб Навот був присутнiй
спосiб, у який змiг би вiдшкодувати
i вiдведiть йому почесне мiсце. Також скоєне зло.
знайдiть кiлькох мерзотникiв i заплаБог спостерiг, як побивався Ахав.
тiть їм, аби вони засвiдчили, нiбито
„Ахав дiйсно вболiває за тим, що
чули, як Навот казав негiдне супроти скоїв, – сказав Вiн Iллi. – Я вiдкладаю
Бога й царя. Пiддайте Навота судоСвiй вирок щодо нього. Проте його
вому розгляду за цей злочин i, визнав- рiд не придатний до того, аби
ши винним, винесiть смертний
царювати в Iзраїлi“.
вирок“.
Мiськi старшини боялися царицi,
i вони негайно вдалися до виконання
її наказу. Незабаром до палацу прибув посильний i сповiстив, що Навот
i його син – обидва мертвi. Єзавель,
дуже задоволена, кинулася до Ахава.
„Можеш володiти тим клаптем
землi, який тобi так до вподоби, –
сказала вона. – Навот мертвий“.
Ахав зрадiв i негайно приєднав
нову дiлянку до своєї землi.
Але Бог бачив усе, що вiдбулося,
i послав Iллю, аби той дещо сказав
царевi.
Коли Ахав побачив Iллю, його
обличчя аж змiнилося.
„Мiй запеклий ворог! – люто
вигукнув вiн. – Хочеш битися зi
мною?“
„Я маю передати тобi, – урочисто
сказав Iлля, – послання вiд Бога. Усе
своє життя ти ламав i порушував
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Остання
подорож Iллi
2 Царiв 2

Iлля був радий, що в нього з’явився
Єлисей – гарний помiчник i товариш.
Єлисей вважав Iллю людиною, найкращою з усiх, яких вiн тiльки бачив.
Вiн мрiяв, аби хоч наполовину бути
таким мужнiм i добрим, як його
вчитель. Iлля не боявся анi царя, анi
кого iншого з людей. Вiн покладався
на Бога i вiдстоював правду й справедливiсть, навiть якщо це наражало
на небезпеку його власне життя.
Однак вiн постарiв, i Бог сказав
йому, що невдовзi життя його скiнчиться. I тому Iллi належало передати
справу свого служiння до рук Єлисея.
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Одного дня, коли Iлля з Єлисеєм
iшли, як звичайно, разом, Єлисею
стало вiдомо, що настав час їм з Iллею
розлучитися. Проте Iлля мовчав,
отож i вiн нi про що не запитував.
Коли вони дiсталися до Гiлгала,
Iлля порушив мовчання.
„Залишайся тут, – наказав вiн
Єлисею, – а менi Бог наказує йти до
Бет-Елу“.
„Тодi i я пiду з тобою, – вiдповiв Єлисей. – Я не збираюся залишати тебе“.
Коли вони пiдходили до Бет-Ела,
делегацiя пророкiв вийшла, аби
зустрiти їх.

„Чи вiдомо тобi, що сьогоднi Бог
збирається забрати вiд тебе твого
вчителя?“ – запитали вони в Єлисея,
коли Iлля трохи вiдiйшов вiд них.
„Я знаю, – вiдповiв Єлисей, – але
я не хочу говорити про це“. I вiн прискорив ходу, аби наздогнати Iллю.
Коли ж вони дiсталися до Бет-Ела,
Iлля сказав:
„Залишайся тут, а менi Бог наказує
йти до Єрихона“.
Однак i цього разу Єлисей вiдмовився покинути свого вчителя.
Бiля Єрихона iнша делегацiя пророкiв вийшла їм назустрiч i сповiсти-

ла Єлисея, що цього дня Iлля покине
його.
„Залишайся тут, – наказав Iлля
втретє. – А менi Бог наказує йти до
рiки Йордан“.
Єлисей вiдказав, що залишиться
разом iз ним, i вони вдвох рушили до
Йордану. Пiдiйшовши до рiчки, вони
зупинилися. Вiдтак Iлля скинув iз
себе одяг, склав його i вступив у воду.
I враз вода розступилася, утворивши
посерединi прохiд.
Iлля з Єлисеєм перейшли на
протилежний берег.
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Коли Iлля з Єлисеєм дiсталися
протилежного берега Йордану, Iлля
заговорив.
„Чи не хочеш ти попросити в мене
чогось, перше нiж я пiду“, – сказав
вiн.
„Я хотiв би успадкувати твою велич
i силу, так, наче я твiй старший син“, –
серйозно вiдповiв Єлисей.
Iлля хвилину помовчав.
„Ти просиш про непростi речi, –
зауважив вiн. – Однак, якщо ти
бачитимеш мене, коли я вiдходитиму
вiд тебе, ти отримаєш бажане“.
I вони поволi рушили далi, продовжуючи розмову.
Несподiвано Єлисей побачив
вогненну колiсницю, запряжену
вогняними кiньми, яка, спустившись
iз неба, затулила вiд нього його вчителя. Вiн щосили намагався розгледiти крiзь полум’я постать Iллi. I вiн
побачив, як дужий порив вогненного
вiтру пiдхопив Iллю i пiднiс – пiднiс
на небо.
„Батьку мiй! Батьку мiй! – волав
у слiд йому Єлисей. – Великий
пророк Iзраїлю, не залишай мене!“
Вiн знав, що вже нiколи не побачить
свого улюбленого вчителя.
Єлисей стояв якийсь час, наче
прирiс до того мiсця, сумний i зажурений. Потiм озирнувся й побачив
одяг, що впав iз плечей Iллi i лежав
на землi бiля його нiг.
Вiн пiдняв його. Вiдтак важкою
ходою побрiв до Йордану. На березi
вiн зупинився. Вiн почувався так,
наче отримав те, про що просив
Iллю. Єлисей згорнув одяг, як робив
це Iлля, i увiйшов у рiчку. Вода
розступилася так само, як це було
зроблено для Iллi.
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Єрихонськi пророки все ще стояли
й чекали, враженi. Коли ж вони побачили, як вода розступилася й утворила прохiд для Єлисея, вони шанобливо схилили голови.
„Сила Iллi перейшла до Єлисея“, –
виголосили вони.
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Справжнiй
пророк 1 Царiв 22

Вiдколи народ iзраїльський було
подiлено на два царства – Iзраїль та
Юдею, – мiж цими двома царствами
часто виникали вiйськовi сутички.
Однак цар Ахав нарештi утворив мiж
ними мир, видавши свою дочку замiж
за сина юдейського царя Йосафата.
Якось Йосафат прибув до Самарiї
вiдвiдати Ахава.
„Чи не допоможеш менi вiдвоювати в моїх ворогiв вiрiйцiв i повернути
мiсто Рамот?“ – звернувся до нього
Ахав. Той отримав чимало перемог у
вiйнах iз пiвнiчним сусiдом – Сирiєю.
„Я й моє вiйсько допоможемо
тобi“, – погодився Йосафат. Проте
оскiльки вiн любив Бога i служив
Йому, то додав: „Однак давай
спочатку запитаємо поради в Бога“.
Ахав не заперечував i покликав
придворних пророкiв. Їх були сотнi,
таких, що жили на утриманнi царя,
i вони завжди були готовi казати те,
що буде приємно чути царевi.
Двоє царiв сiли на пiдвищеннi бiля
мiської брами, i натовп людей
спостерiгав за тим, як Ахав запитував
у своїх пророкiв.
„Чи належить нам повернути назад
Рамот?“
„Так! – енергiйно вигукнули
пророки. – Бог вiддає його тобi!“
Йосафат не пiддався на цi брехливi ствердження.
„Чи немає в тебе iншого пророка,
який змiг би насправдi переказати
нам Боже слово?“ – звернувся вiн до
Ахава.

„Є ще Мiхей, – вiдповiв Ахав, – але
я ненавиджу його! Вiн завжди
пророкує страшнi речi“.
„Не кажи так – зауважив Йосафат, –
ми повиннi почути Боже слово“.
Слуга пiшов по Мiхея, а тим часом
скликанi пророки гордовито й зухвало походжали навколо. А один iз них,
Седекiя, зробив собi залiзнi роги,
наче в бика, i казав: „Оцим переможеш сирiйцiв!“
Слуга, який вiв Мiхея, сказав йому
дорогою:
„Роби, як роблять iншi пророки,
i скажи царям, що вони здобудуть
перемогу“.
„Я дав слово Боговi говорити лише
правду“, – вiдповiв Мiхей.
„Чи нападати нам на Рамот,
Мiхею?“ – запитав Ахав.
Мiхей подивився на галасуючих
пророкiв i насмiшкувато повторив за
ними: „Так, нападай!“
„Мiхей завжди каже правду!“ – виголосив Ахав. Проте Мiхей повiльно
й сумно продовжив, i голос його
змiнився:
„Якщо ти пiдеш, то люди розсиплються, наче вiвцi на пагорбах,
у яких немає пастуха. Я бачу повну
поразку та загибель вiйська“.
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Мiхеєвi слова про загибель пролунали в цiлковитiй тишi. А зразу за
ними пролунав вибух обурення.
„Хiба я не казав тобi? – звернувся
обурений Ахав до Йосафата. – Мiхей
нiколи не сповiщає менi нiчого
гарного!“
Iншi пророки несамовито кричали
на Мiхея:
„Як ти наважуєшся стверджувати,
що знаєш, що саме Бог хоче сказати!“ – вигукнув Седекiя i, скинувши iз
себе залiзнi роги, вдарив ними Мiхея
по обличчю.

„Заарештуйте Мiхея! – наказав
Ахав. – Киньте його до в’язницi i тримайте лише на хлiбi та водi, поки я
повернуся!“
„Якщо ти повернешся, то це означатиме, що не Бог промовляв через
мене“, – смiливо зауважив йому Мiхей.
Наступного ранку двоє царiв
були готовi до бою. Ахав же вирiшив
ужити одну пересторогу.
„Я вирiшив одягтися як звичайний
собi воїн, – сказав вiн Йосафатовi, –
тодi нiхто мене не впiзнає. – Ти можеш залишатись у своєму царському
вбраннi“.

Перед боєм сирiйський воєначальник вiддав наказ:
„Вбийте царя Ахава. Вiн єдиний,
хто має для нас значення“.
Коли ж сирiйцi побачили Йосафата, одягненого у царський одяг,
вони вирiшили, що то Ахав. Коли
ж, наблизившись, визнали свою
помилку, не завдали йому шкоди.
Один сирiйський воїн, стрiляючи
навмання, влучив у царя Ахава.
Стрiла пробила Ахавовi доспiхи
i важко його поранила. Цiлий день
Ахав стояв, пiдтримуваний слугою,
на своїй колiсницi i пiдбадьорював
своє вiйсько. А надвечiр вiн помер.
Розпорошене iзраїльське вiйсько
поверталося назад, зазнавши
поразки. Їхнiй цар був мертвий.
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Цар Йосафат був дуже наляканий.
До його палацу в Єрусалимi дiйшли
чутки, що три ворожi держави об’єдналися i разом напали на Юдею.
Вони вже захопили одне мiсто
i незабаром вирушать на столицю.
Цар скликав усiх до Єрусалима.
Люди родинами поспiшали до мiста i
збиралися на подвiр’ї храму, де на
них чекав цар.
Поряд iз царем стояли левити.
Їхнiм обов’язком було наглядати за
храмом, грати музику й спiвати
Боговi пiд час богослужiнь.
Цар Йосафат знав, що його
вiйсько не достатньо сильне, аби
вчинити опiр загарбникам. I перед
усiм народом вiн звернувся до Бога,
благаючи про допомогу.
„Боже, Ти керуєш усiм свiтом, –
молився вiн. – Ми у великiй небез-

пецi. Прийшли вороги, якi хочуть
вiдiбрати у нас землю, яку Ти дав
нам, i ми самi не можемо подолати
їх. Будь ласка, допоможи нам Ти“.
Вiдтак один iз левитiв вийшов
уперед. Бог дав йому Свою вiдповiдь.
„Царю i люди, – почав вiн, – Бог
сказав: „Не бiйтеся!“ Вам узагалi не
доведеться воювати. Почекайте до
завтра, i Бог дасть вам перемогу“.
Почувши це, цар i весь народ
низько вклонилися, дякуючи Боговi.
Усi левити разом заспiвали: „Слава
i дяка Боговi!“
Наступного дня рано-вранцi цар
Йосафат зiбрав усе своє вiйсько.
„Народ юдейський, покладемо
свою надiю на Бога, – сказав вiн. –
Пам’ятайте, що Вiн сказав нам“.
Потому вiн наказав храмовим
музикам стати попереду вiйська,
i коли вiйсько рушило, левити
заспiвали: „Молiться Боговi i славте
Його. Божа любов безмежна!“
Вони були ще далеко, коли ворожi
вiйська охопила панiка, i вони
почали битися мiж собою.
Коли пiдiйшло юдейське вiйсько,
то вiд ворогiв залишилися тiльки
мертвi тiла i бiльше нiчого! Йосафат
i його люди зiбрали трофеї, що були
розкиданi на полi битви, i, трiумфуючи, вирушили у зворотну путь. Вони
ввiйшли на подвiр’я храму пiд
переможнi звуки цимбалiв i сурм.
Незабаром усi вже знали, що Бог
подарував їм перемогу. Вiн врятував
їх без будь-яких зусиль iз їхнього
боку.
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На пiвночi вiд Юдеї, у царствi
Iзраїлi, Єлисей нiс служiння Боже,
продовжуючи роботу, яку робив Iлля.
Єлисей був зовсiм не схожий на свого
вчителя. Iлля був сильний i суворий.
Люди трохи побоювалися його, хоча
й були в захватi вiд його доброчесностi та смiливостi. А Єлисея всi
любили й дiлилися з ним своїми
турботами.
Одного дня вбого одягнена жiнка
прийшла побачитися з ним.

„Пане, – почала вона, – чоловiк
мiй помер. Вiн любив Бога i служив
Йому, належачи до пророкiв. А тепер
у мене труднощi, бо пiсля нього
залишився борг. Людина, якiй вiн
завинив грошi, тепер каже, що забере
обох моїх синiв як рабiв, якщо я не
сплачу заборгованiсть. Але в мене
зовсiм немає грошей. Чи не будеш
ти такий ласкавий i не допоможеш
менi?“
Єлисей також був бiдним пророком. Вiн не мiг сплатити вдовин борг.
„Я знаю, яким чином зможу допомогти тобi“, – промовив нарештi вiн.
Бог пiдказав Єлисею вирiшення
цього питання.

„Чи є в твоєму домi хоча б що-небудь?“ – поцiкавився вiн.
„Тiльки маленька карафка олiї – це
все“, – вiдповiла вдова.
„Нехай буде це, – сказав Єлисей. –
Навiдайся до всiх знайомих i позич
у них порожнiй посуд. Збери його так
багато, скiльки зможеш. Знеси все
додому, увiйди в дiм разом iз своїми
синами i зачини за собою дверi. Потiм почни наливати олiю з твоєї малої
карафки у той посуд, який назбираєш“.
Удова зробила все так, як наказав
Єлисей. Коли вона напозичала багато порожнiх глекiв, то почала наповнювати їх олiєю. Хлопчики забирали
в неї повнi глеки i пiдносили порожнi. Здавалося, наче олiя в малiй
кафцi нiколи не вичерпається.
Нарештi, коли вона в черговий раз
сказала: „Подай менi iнший глек“, хлопчики вiдповiли: „Порожнiх не залишилося“. У цю мить олiї в карафцi не стало. Жодної краплини не залишилося.
Жiнка мерщiй кинулася до Єлисея,
аби розповiсти йому про дивну подiю,
що сталася.
„Пiди i продай олiю, – сказав їй
Єлисей, – i тодi заплати свiй борг.
I в тебе залишиться достатньо грошей
на прожиття“.
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Власна оселя
2 Царiв 4

Єлисей не мешкав постiйно на одному мiсцi. Вiн мандрував, навчаючи
людей i допомагаючи їм.
Одного разу, коли Єлисей вiдвiдав
Шунам, дружина одного заможного
чоловiка запросила його до себе в
гостi.
„Приходь ще до нас на гостину“, –
сказала вона йому, бо знала, що
Єлисею часто трапляється дiлити
хлiб-сiль iз новими друзями.

Коли Єлисей пiшов вiд них, жiнка
звернулася до свого чоловiка:
„Пророк часто вiдвiдує Шунам.
А чи не могли б ми побудувати йому
власну оселю, аби вiн завжди мiг там
зупинятися, почуваючи себе не в
гостях, а вдома?“
„Роби як знаєш, моя люба“, – байдуже вiдповiв її чоловiк.
I жiнка приступилася до роботи.
Вона покликала майстрiв-будiвничих,
аби вони прибудували одну кiмнату
на покрiвлi будинку (адже покрiвля
теж правила за хатнє примiщення).
Вiдтак наказала теслярам змайструвати стiл, стiльцi та лiжко, аби обладнати примiщення пiд житло. На додаток до всього вона поставила на стiл
олiйного свiтильника.
Коли Єлисей прийшов наступного
разу до Шунама, вона показала йому
його нову оселю. Пророк був дуже
радий тому, що матиме тепер мiсце,
де можна спокiйно молитися, думати
та вiдпочивати.
„Хотiв би я знайти спосiб, у який
змiг би вiддячити цiй жiнцi за всю її
доброту та милiсть, – говорив Єлисей
Гехазi, – своєму слузi. – Але ж вона
багата, i нi в чому не має нестатку“.
„Вона мрiє про сина“, – зауважив
слуга.
Єлисей був певен, що коли вiн
звернеться до Бога з проханням про
дитину, Бог почує його молитву i
пошле жiнцi дитя.
„Попроси її прийти сюди, – звернувся вiн до слуги. Той швидко пiшов
i повернувся разом iз жiнкою. Вона
зупинилася коло дверей, очiкуючи,
що скаже їй пророк.
„Наступного року о цiй самiй порi
ти плекатимеш власну дитину – синанемовля“, – сказав їй Єлисей.
Жiнка ледве могла повiрити власним вухам. Це було надто добре, щоб
бути правдою!
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Жахливий день
2 Царiв 4

Коли настав час, i слова Єлисея
справдилися – дитина народилася,
добра жiнка з Шунама була сама не
своя вiд щастя. Вона пестила й кохала свого сина. Тепер, коли Єлисей
приходив до Шунама, йому також iз
радiстю сповiщали про новi зубки в
дитини чи запрошували подивитися,
як дитя робить першi кроки. Хлопчик
зростав, дорослiшав, i його батько
з кожним роком знаходив усе бiльше
насолоди в спiлкуваннi iз сином.
Якось одного ранку вiн сказав
синовi:
„Ходiм зi мною у поле, допоможеш
на жнивах“.
Мати з гордiстю дивилася, як
батько виходив iз дому, тримаючи за
руку сина.
Раптом хлопчик страшно
закричав: „Голова! Голова! Який
страшенний бiль!“
Батько з тривогою дивився на
сполотнiле дитяче личко.

„Неси його мерщiй у дiм, до матерi!“ – гукнув вiн слузi.
Мати вiднесла сина до прохолодної кiмнати i, поклавши його собi на
колiна, лагiдно колисала, як робила
це ранiше, коли вiн був ще зовсiм
маленький. Однак, незважаючи на
всi вжитi заходи, пополуднi дитина
померла.
Не кажучи нi слова, мати вiднесла
померлу дитину нагору, обережно
поклала на Єлисеєве лiжко, вийшла
й зачинила за собою дверi. Вiдтак
покликала чоловiка. Вона не сказала
йому про те, що сталося, тiльки
попросила, аби вiн послав слугу за
вiслюком, бо вона хоче поїхати
вiдвiдати Єлисея.
„Чому ти хочеш вiдвiдати пророка
саме сьогоднi?“ – здивувався її
чоловiк.
Однак вона не стала нiчого йому
пояснювати. Про те, що сталося,
вона не хотiла розмовляти нi з ким,
окрiм Єлисея.
„Запряжи вiслюка якнайшвидше“, –
сказала вона слузi, i вони вдвох
вирушили в путь.

177

Знову живий
2 Царiв 4

Жiнка була ще далеко, коли Єлисей
помiтив i впiзнав її.
„Дивись! – озвався вiн до свого
слуги Гехазi. – Це ж жiнка з Шунама.
Поквапся їй назустрiч i довiдайся,
що сталося“.
Гехазi кинувся назустрiч жiнцi.
„Чи все гаразд?“ – запитав вiн її,
ледве переводячи подих. Жiнка нiчого не сказала, але хотiла бачити Єлисея. Гехазi стримував її, бо не хотiв,
аби вона саме в цей час заважала
пророковi, але Єлисей вiдказав йому:
„Облиш її, вона чимось дуже зажурена. Щось трапилося, але Бог не
сповiстив мене про це“.
Залишившись сам на сам iз Єлисеєм,
жiнка повiдала йому про своє горе.
„Чому ти оживив мої мрiї мати
дитину i попросив Бога дати менi цю
дитину? – запитала вона. – Тепер мiй
син помер. Як ти мiг дозволити, щоб
таке сталося?“
Єлисей вийшов до Гехазi.
„Вiзьми мого посоха, – сказав вiн, –
i йди мерщiй до Шунама. Поклади
посоха на дитину. I поспiшай! Нiде
не зупиняйся i не барися!“
„Я тебе не покину“, – озвалася до
Єлисея нещасна мати, не стримуючи
слiз.
„Ми повернемося назад разом“, –
заспокiйливо сказав їй Єлисей.
Вони ще не дiсталися до помешкання жiнки, коли зустрiли Гехазi,
який уже повертався назад.
„Погано, – сказав вiн Єлисею,
вiддаючи йому його посох. – Нiщо
вже не допоможе – в дитинi не залишилося жодної ознаки життя“.
Коли вони нарештi прийшли до
оселi жiнки, Єлисей мерщiй кинувся
до своєї кiмнати. Там, на лiжку,

лежала мертва дитина. Єлисей увiйшов i зачинив дверi. Найперше вiн
помолився Боговi, вiдтак обережно
лiг на мертве дитяче тiло, так, що
його очi опинилися поряд з очами
хлопчика, руки – поряд iз його руками, а вуста свої притис до вуст дитини.
Мало-помалу тепло розлилося по
вже захолонутому тiлу хлопчика.
Єлисей пiдвiвся, пройшовся по кiмнатi, потiм знову почав удихати тепло
й повiтря в померлого хлопчика.
I несподiвано почулося: „Ачхи!!!“
Дитина чихнула! Потiм ще, i ще...
А пiсля цього хлопчик широко розплющив очi.
„Поклич сюди його матiр, Гехазi!“ –
гукнув Єлисей до слуги.
„Ось твiй син!“ – сказав їй Єлисей.
Мати схопила в обiйми свою
дитину. Сльози блищали в її очах,
а син дивився на неї та посмiхався.
Вiн був живий!
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Дiвчинканевiльниця

2 Царiв 5

Сирiйцi знову розпочали свої напади
на Iзраїль, набiгаючи на прикордоннi
землi. Вони грабували все, що потрапляло до рук, а потiм швидко поверталися до себе додому. Одного разу
сирiйцi захопили в полон дiвчинку
i передали її своєму воєначальниковi
Нааману.
Нааман був гарним солдатом,
воїни його любили, а сирiйський цар
високо цiнував. Вiн отримав чимало
вiйськових перемог у сутичках з iзраїльтянами.
Дiвчинка виглядала мiцною та
здоровою, i Нааман вирiшив привезти
її до себе додому i подарувати своїй
дружинi.
Полонянка швидко призвичаїлася
до свого нового життя. Якщо вона
й сумувала за рiдною домiвкою, то не
виказувала того, бо бачила, що порiвняно з долею iнших рабiв їй дуже
поталанило.
Одного дня її господиня сказала iз
сумом у голосi:
„Чи знаєш ти, що твiй пан хворий?
Вiн страждає на страшну хворобу,
вiд якої нема порятунку. I йому буде
дедалi ставати все гiрше й гiрше“.
Думки дiвчинки полинули до
батькiвщини. Вона згадала пророка
Єлисея, який, з Божою допомогою,
чинив так багато дивного.
„Якби ми жили в Iзраїлi! – вихопилося у неї. – Мiй пан мiг би звернутися
до пророка, i той допомiг би йому!“
Нааманова дружина розповiла
чоловiковi про почуте вiд служницi,
а Нааман, у свою чергу, переповiв те
царевi Сирiї.
„Я зроблю все, що в моїй владi, аби
допомогти тобi, – сказав цар. – Я напишу листа до царя Iзраїлю i виряд204

жу тебе з ним та дарунками, а також
винагородою за твоє одужання“.
Коли Нааман прибув до Самарiї зi
своїми кiньми та колiсницями, цар
iзраїльський спочатку розгубився.
Вiн прочитав листа, в якому йшлося:
„Цей лист подасть тобi
командуючий моєю армiєю. Я хочу,
аби ти врятував його вiд хвороби“.
„За кого вiн мене вважає? –
вигукнув цар Iзраїлю. – Я не можу

врятувати Наамана. Але якщо я вiдмовлюсь це зробити, то цар сирiйський вважатиме мою вiдмову за
привiд для вiйни з нами!“
Хтось розповiв про це пророковi
Єлисею. Єлисей негайно вирядив
посланця з листом до царя.
„Направ Наамана до мене, –
написав вiн, – i вiн матиме змогу
переконатися, що є пророк Божий
в Iзраїлi“.
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Одужання
Наамана 2 Царiв 5

Нааман прибув до Єлисея, сподiваючись, що стане свiдком чогось дивного й незвичайного. Вiн вважав, що
пророк вийде йому назустрiч, простягне над ним руки i скаже якiсь
магiчнi слова.
Однак Єлисей, здавалося, не
збирався робити нiчого подiбного,
вiн навiть не звернув уваги нi на
чудових коней, нi на прекраснi колiсницi, в якi цi конi були запряженi.
Вiн тiльки вирядив свого слугу з
такими словами: „Пiди та сiм разiв
занурся у воду рiчки Йордану, i ти
одужаєш“.

Нааман скочив назад у свою
колiсницю i наказав, щоб поганяли
коней. Вiн був розлючений.
„Чого я маю занурюватися в їхню
брудну рiчку? – обурювався вiн. – У
нас, в Сирiї, рiчки куди кращi“.
Однак один iз його слуг сказав
лагiдно:
„Якби вiн наказав тобi зробити
щось важке, ти б залюбки виконав
це. Чому ж ти не хочеш послухатись
його, коли вiн каже тобi зробити
таку просту рiч?“
Нааманiв гнiв швидко вщух. Вiн
навiть розсмiявся, коли зрозумiв,
яким дурнем видавався через своє
бажання, аби все було незвичайним.
Нааман виплигнув iз колiсницi
й сiм разiв занурився в рiчку. Потiм
поглянув на своє тiло. Шкiра була
здоровою i гладенькою, як у дитини.
Велика хвиля щастя охопила Наамана.
Вони всi разом вирушили назад до
Єлисея. Цього разу пророк вийшов,
аби зустрiти свого поважного гостя.
„Твiй Бог – єдиний справжнiй
Бог, – сказав йому Нааман. – Я також
буду молитися Йому“. Потому вiн
запропонував Єлисею грошi та коштовнi дарунки.
„Я нiчого не вiзьму вiд тебе, – сказав Єлисей. – Я тiльки слуга Божий,
i це Вiн вилiкував тебе“.
Однак Гехазi, слуга Єлисеїв, який
усе чув, подумав, що його вчитель
вчинив не зовсiм розумну рiч, що
вiдмовився вiд такого багатства.
Коли Нааманова процесiя вирушила,
вiн поквапився за ними. Вiн вирiшив
випросити що-небудь для себе.
„Вибачте менi, – звернувся вiн до
Наамана, – але до нас тiльки-но
прибули вбогi пророки. Чи не могли
б ви дати трохи грошей задля них?“
Нааман iз радiстю вручив Гехазi
щедрий дар.
Гехазi сховав своє багатство, а вiд206

так пiшов до Єлисея, наче нiчого не
сталося.
„Де ти був?“ – поцiкавився Єлисей.
„Нiде!“ – збрехав Гехазi.
„Гехазi, – суворо сказав Єлисей, –
я знаю все, що ти зробив. Я знаю
про твою зустрiч i про твою брехню.
I через це ти будеш покараний – на
тебе перейде та хвороба, на яку
страждав Нааман“.
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Бачити очима
2 Царiв 6

Сирiя та Iзраїль знову перебували
в станi вiйни. Однак справи сирiйцiв
були вкрай поганi, бо був хтось, хто
виказував усi сирiйськi таємницi
iзраїльтянам.
„Усе свiдчить про те, що в палацi
є шпигун“, – вирiшив сирiйський цар.
„Ми всi вiрнi тобi, – заперечили
йому його воєначальники. – Це пророк Єлисей, вiн розповiдає своєму
царевi про все, що вiдбувається тут“.
„То пошлiть вiйсько i захопiть
Єлисея!“ – наказав цар.
Численна сирiйська армiя рушила
до мiста Дотана, де жив Єлисей.
Коли наступного ранку Єлисеїв слуга
пiшов по воду, вiн ужахнувся. Усе
мiсто було оточене ворожими вiйськами. Слуга кинувся до Єлисея i
сповiстив його про поганi новини.
„Що нам робити?“ – у вiдчаї
запитав вiн.
„Не бiйся, – сказав Єлисей. – У нас
бiльше сили, нiж у наших ворогiв“.
Потому Єлисей помолився: „О
Боже, розкрий очi цьому хлопцевi“.
Коли Єлисеїв слуга знову пiшов
подивитися, вiн побачив велику силу
воїнiв на вогненних колiсницях. Це
ангели Божi, що були поряд iз Єлисеєм, а тепер i з його слугою.

Коли сирiйцi вже збиралися атакувати мiсто, Єлисей знову звернувся
до Бога: „О Боже, будь ласка, закрий
цим людям очi“.
Сирiйськi воїни раптом усвiдомили, що вони нiчого не бачать.
Єлисей вийшов до них i запропонував себе у поводирi. Вiн привiв їх
прямiсiнько до царя Iзраїлю!
Тiльки коли вони опинилися
посеред Самарiї, Єлисей звернувся
до Бога з проханням подарувати
сирiйцям зiр.

Цар iзраїльський був задоволений.
Тепер його вороги цiлковито залежали вiд його доброї волi.
„Чи повинен я всiх їх знищити?“ –
запитав вiн у Єлисея.
„Звичайно, нi! – вiдповiв Єлисей. –
Дай їм їжi та вiдпусти додому“.
Як же були враженi сирiйськi воїни,
коли побачили, що знаходяться перед
царем своїх ворогiв! Вони повернулися додому, i тепер їхнє ставлення
до iзраїльтян змiнилося. Сирiйцi вже
не чинили нападiв на Iзраїль.

181

Голод
2 Царiв 7

Минув час, i цар Сирiї вирушив
з усiєю своєю армiєю на Самарiю,
столицю Iзраїлю. Сирiйцi взяли
мiсто в облогу i не дозволяли нiкому
нi вийти з мiста, нi увiйти до нього.
Запаси продовольства в Самарiї
скоро вичерпалися, i важко було
щось купити поїсти. Лише дуже
заможнi люди могли сплачувати
великi грошi, аби придбати шматок
ослятини та приготувати з неї якусь
вечерю. А бiдний люд голодував.
Цар iзраїльський ходив мiстом,
пiдбадьорював мешканцiв. Та коли

вiн дiзнався, як вони потерпають вiд
голоду, то вдався до вiдчаю.
„Я ненавиджу Єлисея! – вигукнув
вiн. – Я вб’ю його!“
Єлисей, перебуваючи у своїй оселi,
знав про настрiй царя, i всi царськi
думки були йому вiдомi.
„Бог попустив, аби найшло на нас
це лихо, – звинувачував цар Єлисея. –
Чому Вiн нiчим не зарадить?“
„Я обiцяю тобi, – сказав Єлисей
царевi, – що о цiй порi взавтра найкраща пшениця та ячмiнь коштуватимуть у Самарiї лише одну п’яту вiд
цiни, яку сплачують за них сьогоднi“.
Царський сановник поглузував
з Єлисея:
„Такого не станеться, хiба що Бог
пошле ячмiнний дощ iз неба!“

Єлисей суворо поглянув на нього.
„Те, що Бог сказав, станеться, –
запевнив вiн. – Ти сам пересвiдчишся
в цьому. Та оскiльки ти не вiриш
Боговi, ти не їстимеш тiєї їжi, яку
побачиш“.
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Гарнi новини!
2 Царiв 7

Поза мiськими брамами перебувало
четверо людей, якi були ще бiльш
нещаснi, анiж жителi Самарiї, якi
потерпали вiд голоду. Цим чотирьом
iзраїльтянам заборонялося входити
до мiста, бо вони хворiли на страшну
хворобу i через те мали триматися
подалi вiд людей.
„Ми помремо тут вiд голоду“, –
сказав один iз них.
„Краще не буде, якщо ми увiйдемо
до мiста“, – зауважив iнший.
„А чому б нам не навiдатися до
сирiйцiв? – запропонував третiй. – Я
знаю, вони можуть вiдразу вбити нас,
а можуть, навпаки, дати якоїсь їжi“.
„Гiрше нам не буде, – погодився
четвертий, – а може, ще й врятуємо
своє життя“.
Стемнiшало, i всi четверо попрямували до сирiйського табору. Iшли
вони тихенько, поглядаючи, чи не
побачать де здалеку сирiйського
воїна. Однак вони нiкого не бачили
i нiчого не чули.
Дiставшись до табору, вони тихенько зазирнули до найближчого намету.
Нiкого там не було. Однак стiл у
наметi було накрито, i на ньому була
i смачна їжа, i гарне вино.
Вони увiйшли i пили та їли, скiльки їм хотiлося. Вiдтак, вiдчуваючи
велике задоволення, вони, не поспiшаючи, вийшли з намету i попря-

мували до iншого. Там також нiкого
не було.
Тепер, коли вони вже не страждали вiд голоду, їхню увагу привернули
iншi речi, якi були розкиданi по
всьому табору, – срiбло, золото та
розкiшний одяг. Вони були в захватi.
Їм ще нiколи так не щастило. Табiр
було покинуто, i вони могли брати
все, що хотiли.
Раптом один iз них опам’ятався.
„Зачекайте-но, – сказав вiн, – що
ми робимо? Ми повиннi принести
гарнi новини мешканцям мiста, а ми
тримаємо їх при собi“.
Вони щодуху побiгли до Самарiї
i почали гукати до вартових.
Цар пiдхопився зi свого лiжка
i мерщiй кинувся подивитись, що то
за галас. Спочатку вiн не йняв вiри
у те, про що розповiдали цi четверо.
„Це хитрощi! – вирiшив вiн. –
Сирiйцi хочуть виманити нас i у такий
спосiб захопити мiсто“.
Однак вiн погодився послати невеличкий загiн, аби про все розвiдати.
Розвiдники повернулися i повнiстю
пiдтвердили слова четвiрки. Бог
врятував Iзраїль. Сирiйцям здалося,
що вони чують, нiби наближається
величезне вiйсько, i вони кинулися
врозтiч, рятуючи своє життя.
Слова Божi, якi Вiн промовив
через Єлисея, справдилися. Запаси
сирiйського продовольства потрапили до мiста.
Цар наказав своєму сановнику
забезпечити порядок, коли юрми
зголоднiлих людей кинуться до їжi.
Однак люди, якi вже не тямили себе,
побачивши їжу, кинулися до неї,
повалили сановника на землю i затоптали. Так вiн помер – побачивши їжу
i не покуштувавши її.
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Таємне доручення
2 Царiв 9

Цар Iзраїлю Ахав помер, але його
пiдступна дружина Єзавель була
живою та здоровою. Цар Йорам, син
Ахава та Єзавелi, був не лiпший за
своїх батькiв.
Бог сповiстив Єлисея, що настав
час припинити царювання цього
злочинного роду. Єлисей покликав
одного з молодих пророкiв.
„Вiзьми цю карафку з олiєю, – сказав вiн, – i пiди до вiйськового табору.
Знайди там Єгу, вiйськового. Вiзьми
його та помаж на царя. А вiдтак тiкай
звiдти i рятуй своє життя“.
Єлисеєвi було вiдомо, що станеться
з пророком, якщо цар Йорам довiдається про вчинене ним.
Пророк прибув до табору i знайшов
того офiцера, про якого йому було
сказано. Вiн сидiв на чистому повiтрi
й обговорював вiйськовi плани.
„Маю доручення до тебе, мiй
пане“, – звернувся до нього пророк.
Коли Єгу завiв його до свого
помешкання, пророк змастив його
олiєю i повiдомив:
„Бог виголосив тебе царем Iзраїлю“.
Вiдтак пророк кинувся тiкати так
швидко, як тiльки мiг. А офiцер
повернувся до своїх товаришiв, хоча
думки його були в сум’яттi.
„Чи все гаразд? – запитали його
друзi. – Що цей дивак сказав тобi?“
„Ви здогадалися?“ – запитав Єгу. Вiн
почувався так, наче про цю потаємну
справу було написано на його обличчi.
„Ми нi про що не здогадалися“, –
вiдповiли йому.
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„Менi належить стати царем“, –
сказав їм Єгу.
Усi зрадiли. Офiцери поскидали
свої плащi, утворили з них узвишшя
i змусили Єгу зiйти на нього.
„Єгу – цар!“ – вигукували вони.
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Шаленi перегони
2 Царiв 9

Єгу не гаяв часу. Вiн i його прибiчники кинулися до своїх колiсниць
i щодуху погнали коней, прямуючи
до Їзрееля.
Цар Йорам спокiйно собi вiдпочивав у своєму лiтньому палацi в Їзреелi.

Його було поранено на вiйнi з сирiйцями, яку вiн вiв разом iз своїм
небожем, царем Юдеї, Ахазiєю.
Вартовi, якi стояли на баштi бiля
мiської брами, ще здалеку побачили
загiн Єгу i доклали царевi.
„Вишлiть когось та довiдайтесь,
хто вони – друзi чи вороги“, – наказав Йорам.
Коли посланий царем вершник
прибув до Єгу, той нiчого йому не
сказав i не назвав себе. Та невдовзi
вартовий на баштi вигукнув:
„Я знаю, хто поспiшає до нас!

Тiльки одна людина здатна на такi
шаленi перегони. Це Єгу!“
„Негайно готуйте мою колiсницю, –
наказав Йорам. Потiм разом iз царем
Ахазiєю вирушив назустрiч Єгу.
„Чи прибув ти з миром? – звернувся Йорам до Єгу, коли їхнi колiсницi зблизилися.
„Який може бути мир, поки ти
та твоя матiр Єзавель правите
Iзраїлем?“ – вiдповiв Єгу.
„Це зрада, Ахазiє!“ – заволав Йорам.
Вони мерщiй почали повертати
свої колiсницi, аби повернутися до
Їзрееля. Однак Єгу вистрелив iз лука,
натягнувши тятиву з усiєї сили. Вiн
улучив Йорамовi в спину i, простреливши йому серце, вiдразу вбив його.
Потiм настала черга Ахазiї, царя
Юдеї, якого Єгу також порiшив.
Звiстка про те, що Єгу вбив її
сина, швидко досягла Єзавелi.
Вона зробила гарну зачiску, причепурилася й пiдмалювалася та стала
виглядати Єгу, стоячи бiля вiкна на
верхньому поверсi палацу. Невдовзi
прибув Єгу на своїй колiсницi.
„Ти – вбивця! – заволала Єзавель. –
Що ти тут робиш?“
Єгу нiчого не вiдповiв їй.
„Хто тут на моєму боцi?“ – гукнув вiн.
Голови кiлькох прислужникiв
з’явилися у вiкнi.
„Скиньте її вниз!“ – наказав їм Єгу
владним голосом.
Без зайвих слiв слуги схопили
Єзавель i викинули її з вiкна, тим
самим позбавивши її життя!
Єгу, новий цар, не виказав милосердя. Вiн повбивав усiх членiв роду
царя Ахава i ще багато iнших людей.
Вiн вiрив, що вiн – слуга Божий i
покликаний покарати всiх, хто вклонявся Вааловi, i покласти край цiй
ганебнiй вiрi. Однак Бог не був задоволений тим, що Єгу вдався до жорстокої та холоднокровної помсти.
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Цар у сховищi
2 Царiв 11

Аталiя, дочка Єзавелi, була матiр’ю
царя Юдеї. Коли вона довiдалася, що
її сина, молодого царя Ахазiю, вбив
Єгу, вона не лила марних слiз, а
подбала про те, аби самiй захопити
владу. Вона видала наказ знищити
всю цареву родину, аби нiхто не змiг
зазiхати на царський трон.
Протягом шести жахливих рокiв
царювала Аталiя i навертала людей
до служiння Вааловi.
Однак одного маленького царського сина було врятовано вiд царицi.
Це був Йоаш, малолiтнiй син Ахазiї.
Його тiтка врятувала його, заховавши в надiйному мiсцi, де його не
змогла б вiдшукати його люта бабуся
цариця. Маленького царевича переховували в потаємному примiщеннi
храму Божого.
Тiтка хлопчика, Єгошева, була
дружиною першосвященика Єгояди.
Дитина зростала, а таємниця щодо
неї зберiгалася. Коли хлопчиковi
виповнилося сiм рокiв, його дядько
з тiткою вирiшили, що настав час
коронувати його.
Єгояда послав по воїнiв, якi охороняли царський палац, i втаємничив
їх у свої плани. Потiм показав їм
маленького царевича. Воїни були
радi надати допомогу i зробити його
царем. Адже нiхто не любив нi
Аталiю, нi її Ваалових жерцiв.
Єгояда обрав час, коли змiнювалася варта, щоб обидвi змiни вартових мали змогу допомогти. Вiн
наказав частинi воїнiв охороняти
палац, частинi – мiську браму, а
головному загону – бути в храмi, щоб
забезпечити захист Йоаша.
Усе вийшло як i було заплановано.
Коли всi воїни зайняли вiдведенi
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їм мiсця, Єгояда вивiв хлопчика
i поклав на його голову вiнець. Вiдтак
вручив йому список iз Закону Божого
i виголосив:
„Ось наш цар!“
Натовп, який спостерiгав за всiм,
почав плескати у долонi та вигукувати:
„Хай живе цар!“
Аталiя почула галас i поспiшила до
храму. Досить було їй кинути погляд
на хлопчика, який смiливо стояв,
увiнчаний короною, аби зрозумiти,
що її зрадили.
„Зрада!“ – заволала вона.
Проте нiхто не кинувся на її захист.
Усi були радi, що її злочинному царюванню покладено край.
Поки Йоаш зростав, його дядько
Єгояда допомагав йому керувати
країною i навчав шанувати Бога. У
краї панував мир, люди були щасливi,
що трон в Юдеї знову посiдає гарний
цар.
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Шахраї та
грабiжники!

Амос

Коли Єгу помер, пiсля нього царями
були його син та онук. Однак лише
його правнуковi, Єровоаму II, вдалося вiдродити Iзраїль i зробити
його мiцною державою. Його успiшне
царювання тривало довго, бiльше
нiж сорок рокiв. Однак вiн не покладався на Бога i не завжди пiдкорявся
Йому, а через те траплялося чимало
такого, що шкодило Iзраїлю.
Бог обрав Амоса i послав його,
щоб вiн нагадав Iзраїлю про закони
Божi й остерiг їх, аби вони переглянули шляхи свої. Амос жив у пiвденному царствi, в Юдеї, i займався
розведенням овець. Отож вiн вирушив до Iзраїлю i захопив iз собою
вовну на продаж.

Амос прийшов на ринкову площу в
Бет-Елi i звернувся до людей з тими
словами, якi почув вiд Бога.
„Ви, тi, що спродуєте, ви обдурюєте
своїх покупцiв, – виголосив вiн
суворо, – використовуєте фальшивi
ваги i через те вимагаєте бiльше,
анiж те коштує. Вашi цiни такi високi,
що бiднi не мають змоги купувати,
а коли й отримують таку змогу, ви
спродуєте їм полову замiсть пшеницi.
Якщо хтось неспроможний сплатити
свiй борг, ви перетворюєте його на
раба, або, ще гiрше, здираєте з нього
останнiй одяг i залишаєте його
мерзнути холодної ночi. Бог не буде
поблажливий до таких учинкiв!“
Погляд Амоса зупинився на багатiй
жiнцi, яка йшла площею. Жiнка була
розкiшно вдягнута, i вiд неї аж струменiв тонкий аромат вишуканих
парфумiв.

„I на тобi, жiнко, прокляття, –
сказав вiн. – Адже це такi, як ти,
змушують своїх чоловiкiв перетворюватися на шахраїв та злодiїв, аби ви
мали грошi, щоб витрачати їх на
розкiшне вбрання та п’янкi напої. Усi
ви, багатiї, бажаєте єдиного: сидiти
цiлий день, смакуючи вино та
спiваючи пiсень, поки вашi раби,
втомленi й голоднi, гнуть свої спини
за тяжкою працею. Бог вимагає
милосердя та правди.
Народе iзраїльський, слухай! Бог
вимагає справедливостi в судi. А не
так, щоб вигiдне рiшення купувалося
дорогими дарунками. Бог каже:
„Судiть по правдi i виказуйте милiсть
i спiвчуття одне одному“.
Однак люди не хотiли прислухатися до слiв Божих. Коли Амос спробував був виступити проти поклонiння бикам-телицям у Бет-Елi i навiть
викрити самого царя, один iз священикiв заборонив йому:
„Повертайся назад до Юдеї, –
сказав вiн загрозливо, – i проповiдуй
там“.
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„Будь ласка,
повернись!“

Осiя

Амос залишив Iзраїль, однак минуло
небагато часу й Осiя, пророк, який
жив у пiвнiчному царствi, також
принiс людям слова Божi.
Осiя був одружений з вродливою
дiвчиною на iм’я Гомер i щиро кохав
її. У них народився син, але Гомер не
виявляла бажання сидiти вдома i
доглядати за дитиною. Їй бiльш було
до вподоби вештатися мiстом i шукати нагоди, аби весело провести час.
Коли в них народилася ще й дочка,
Осiя сподiвався, що Гомер нарештi
вгамується й вiзьметься за розум.
Однак справи не змiнилися на краще,
i Гомер, вже пiсля народження
третьої дитини, пiшла одного дня
з дому, кинувши дiтей напризволяще,
i назад не повернулася.
Осiю це приголомшило. Вiн кохав
свою дружину. Без неї вiн почувався
самiтним i нещасливим.
Тодi Бог озвався до нього.
„Осiя, Я знаю твiй бiль, – сказав
Вiн. – Адже Я люблю народ iзраїльський так само щиро, як ти свою
Гомер. Народ пiшов вiд Мене i розлюбив Мене, точнiсiнько так, як
твоя Гомер, яка зрадила тебе“.
Осiя нiколи не думав про Бога,
вдаючись до таких порiвнянь. Вiн
тiльки тепер зрозумiв, який бiль
завдає Боговi невiрнiсть iзраїльтян.
А Бог продовжував:
„Не переставай кохати Гомер, як
i Я не перестаю любити Iзраїль. Пiди
знайди її i поверни назад до себе“.
За тих часiв не iснувало звичаю,
аби зраджений чоловiк розшукував
свою зрадливу дружину. Вiн, за законом, розлучався з нею. Однак Осiя
не думав про свою гордiсть. Вiн
попросив людей приглянути за дiть214

ми i вирушив на пошуки Гомер. I знайшов – обiдрану й нещасну рабиню,
яку спродали в рабство якомусь чоловiковi. Недовго вона веселилася,
пiшовши з дому.
Осiя вiддав усi грошi, якi мав, аби
викупити її назад, ще й змушений був
доплачувати зерном iз комори. Вiн
кохав Гомер, незважаючи на її
дурiсть i на все те зло, яке вона йому
спричинила.
Тепер Осiя розпочав свою проповiдь слова Божого в iнший спосiб:
„Бог так палко вас любить, –
говорив вiн людям. – I ви завдаєте

Йому болю тим, що тiкаєте вiд Нього,
аби служити Ваалу. Бог не хоче карати вас чи вiд вас вiдвертатися. Однак
якщо ви не схочете послухатись
i повернутися до Бога, то тим накличете лихо й страждання на весь
народ. Навернiться до Бога i скажiть
Йому, що жалкуєте за вчиненим вами.
Адже Вiн не перестав вас любити
й пробачить вам“.
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Видiння Iсаї
Iсаї 6

За днiв, коли цар Єровоам II насолоджувався своїм тривалим i вдалим
правлiнням в Iзраїлi, цар Уззiя
посiдав трон в Юдеї. Царювання
його також було тривале i вдале, але
вiн над усе в життi любив Бога i був
Йому покiрливий. Коли ж Уззiя
помер, люди непокоїлися, вболiваючи за майбутнє Юдеї.

Юнак Iсая з вельможного роду
також подiляв це занепокоєння.
Одного разу, коли вiн, перебуваючи
в храмi, думав i молився про долю
своєї країни, то побачив чудове
видiння. Пiзнiше Iсая написав про
це так:
„Я бачив Бога, Який сидiв високо
на престолi Своїм. Його царськi
шати переповнювали храм. Вогненнi
серафими оточували його i крилами
своїми затуляли обличчя свої вiд
сяючої слави Божої. I озивалися
вони один до одного: „Свят, свят,
свят Господь Саваот, уся земля повна
славою Його!“
I коли голоси їхнi залунали в храмi,
то захитався храм, i все затягло наче
димом. Я вжахнувся. Бог був такий
великий i святий, що я вiдчув занепащенiсть свою й сором. Тодi я сказав:
„Що буде зi мною? Я бачив Бога,
єдиного святого, а я – грiшна людина.
I живу я серед народу неправедного“.
Тодi один iз серафимiв злетiв до
мене. Вiн узяв iз жертовника розпалений вугiль i доторкнувся ним до
моїх вуст.
„Тепер ти зробився чистим, –
сказав вiн, – i грiхи твої даровано
тобi“.
Вiдтак Бог промовив.
„Кого Я можу послати? – запитав
Вiн. – Хто буде посланцем Моїм?“
Вiдразу ж я вiдповiв: „Я пiду, пошли
мене!“
Бог дав Iсаї доручення, однак
попередив його, що люди – жорстокосерднi. Вони не слухатимуть
посланця Божого i не покаються
перед Богом. Однак Iсая не зрадив
своєму бажанню бути пророком
Божим.
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Дотримуйтесь
спокою! Iсаї 7

Цар Юдеї Ахаз був наляканий до
нестями, а люди тремтiли, наче вiд
лихоманки. Насувався ворог.
На пiвнiчному заходi, за межами
Iзраїлю та Юдеї, утворилася нова,
мiцна держава – Ассирiя. Ассирiйцi
були дужим i войовничим народом,
i їхнiм найголовнiшим богом був бог
вiйни. Їхнiй цар полюбляв полювати
на левiв i завойовував народи з такою
ж самою вправнiстю й насолодою.
Ассирiйський цар силою примусив
царiв Сирiї та Iзраїлю заприсягти на
вiрнiсть йому, i ще вони погодилися
сплачувати величезну данину, аби
тiльки їх не позбавляли життя i дозволили залишитися в рiдних землях.
Проте царi сирiйський та iзраїльський, якi ще нещодавно ворогували
один з одним, змовилися й вирiшили
об’єднатися, аби разом повстати проти вiроломного завойовника. Вони
хотiли також виступити проти Юдеї,
аби тим примусити юдейського царя
допомогти їм у їхнiй боротьбi
з Ассирiєю.
I от посланець принiс царю Ахазу
звiстку, що два вiйська, сирiйське та
iзраїльське, вдерлися в його землю.
Невдовзi вони дiйдуть до столицi.
Ахаз не знав, що йому чинити i до
кого звертатися по допомогу та
пораду.
Бог послав Iсаю, Свого пророка,
аби той заспокоїв царя.
„Пiдеш i зустрiнеш царя Ахаза бiля
водосховища“, – сказав Бог.
Ахаз саме опiкувався тим, що
перевiряв запаси питної води – на
випадок, якщо буде облога мiста. Вiн
поглянув на Iсаю, коли той
наблизився до нього iз занепокоєним
i наляканим обличчям.
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„Бог сказав: „Стережися, але будь
спокiйний“, – переказав йому Iсая. –
Тобi не слiд боятися царiв Сирiї та
Iзраїлю. Вiд них така ж сама небезпека, як вiд двох обгорiлих головешок.
Вони прагнуть захопити Єрусалим
i позбавити тебе трону, але Я, Бог,
обiцяю, що того нiколи не станеться.
I тобi немає потреби посилати по
допомогу до когось ще. Усе, що ти
повинен зробити, – це покластися на
Мене. Якщо ти не повiриш Менi, не
встоїш“.
Ахаз вислухав, але не послухався.
Вiн не хотiв сидiти склавши руки
i чекати, що Бог врятує його. I вiн
зробив дурницю – послав гiнця до
царя Ассирiї, прохаючи його прийти
на порятунок. Цим учинком вiн
сам поклав свою голову прямо
до пащи лева.

ВАЖКI ЧАСИ ЮДЕЇ
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Iмператор
установлює цiну
2 Царiв 17; 18

Пiвнiчне царство Iзраїль впало пiд
натиском могутньої Ассирiї.
Ассирiйцi були жорстокими
завойовниками. Вони мордували,
вбивали людей, а тих, хто залишався, напiвживих уганяли з рiдного
краю на далеку чужину. Лише хворi

та кволi залишилися в землi iзраїльськiй. Ассирiйцi приганяли полонених звiдусiль i поселяли їх жити
у своїй країнi.
Бог журився, що його народовi
доводиться так страждати, але ж
люди не зважили на попередження
пророкiв. Вiн сподiвався, що, можливо, хоч Юдея чогось навчиться,
спостерiгаючи за тяжкою долею
Iзраїлю.
Однак замiсть того, аби покластися на Бога, нерозумний цар Ахаз
звернувся до iмператора Ассирiї
з проханням допомогти подолати
ворогiв. Ассирiйцi допомогли, але
iмператор примусив Ахаза сплатити
велику суму золотом та срiблом i ще
й заприсягти на вiрнiсть Ассирiї.
Через двадцять рокiв цар Ахаз
помер, i царем став його син Єзекiя.
Вiн любив Бога i слухався Його i навчав людей шанувати закони Божi.
Саме тодi iмператор Ассирiї остаточно вирiшив напасти на Юдею
i загарбати її, як те було зроблено
з Iзраїлем. I вiн дiйсно захопив
кiлька прикордонних юдейських
мiст, i Єзекiї довелося вислати до
нього парламентарiв:
„Будь ласка, облиш нас, i ми платитимемо тобi стiльки, скiльки ти
сам визначиш“.
Iмператор i справдi назвав цiну,
яку схотiв, тобто надто високу.
Єзекiя був змушений позабирати
з храму найкращi храмовi прикраси,
аби тiльки назбирати потрiбну
кiлькiсть золота й срiбла.
Тепер цар сподiвався, що iмператор ассирiйський та його вiйсько
дадуть спокiй Юдеї.
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Iсая ж сам вирядив посланця до
царя:
2 Царiв 18; 19
„Бог сказав, щоб ми не лякалися
ассирiйцiв. Не треба їх слухати, коли
Iмператор Ассирiї прийняв золото
вони говорять, нiби Бог не може
Єзекiї, однак замiсть того щоб вiдiйдопомогти тобi, царю. Бог зробить
ти назад, наказав своєму воєначальтак, що iмператор повернеться назад
никовi на чолi великого вiйська йти
до своєї землi i не завдасть тобi
на Єрусалим.
нiякої шкоди“.
Сирiйцi марширували шляхом до мiКоли iмператор довiдався, що
ста, пихатi й зухвалi, i вимагали здачi. Єзекiя не збирається здаватися, вiн
Єзекiя звернувся до людей i навчав надiслав йому листа.
їх, що робити, попередивши, аби
„Твiй Бог сказав, що ти не пiдпавони мовчали i тiльки спостерiгали.
деш пiд мою владу, – писав вiн, –
Вiн вирядив трьох довiрених
проте не вiр Йому! Боги iнших нарорадникiв, аби вони переговорили iз
дiв не допомогли їм – чому ж iз вами
сирiйським повноважним посланцем. станеться iнакше?“
„Якщо ви кинете виклик Ассирiї, –
Єзекiя не показав того листа
почав посланець, – то вас уже нiхто
нiкому, лише Боговi. Вiн захопив
не врятує, навiть ваш Бог“.
лист iз собою, коли пiшов до храму.
„Будь ласка, не кажи таких слiв
„Будь ласкавий, поглянь, що пише
мовою, яку розумiють нашi люди, –
iмператор, – молився вiн. – Врятуй
попросив один iз посланцiв Єзекiї. – нас вiд нього, i нехай увесь свiт
Нам не хотiлося б, аби люди чули
побачить, що Ти – Бог“.
такi твої слова“.
Бог дав вiдповiдь через пророка
„Але ж вони i є тi, хто повинен
Iсаю.
почути цi слова“, – вiдповiв ассирiєць.
„Iмператор вихваляється, нiби вiн
Вiн склав у рупор свої долонi i загор- сильнiший за Бога, однак вiн нiчого
ланив, повернувшися до єрусалимне може зробити, якщо Бог цього
цiв, якi стояли на мiських мурах
не дозволить. Бог захищає тебе.
i спостерiгали за переговорами:
Ассирiйцi повернуться додому, не
„Пiдкорiться могутньому iмперавипустивши жодної стрiли в бiк
тору Ассирiї i не звертайте уваги на
Єрусалима“.
царя Єзекiю. Вiн не зможе захистити
Невдовзi перед цим ассирiйське
вас! Не вiрте вашому Богу, вiрте нам! вiйсько розгорнуло табiр навколо
Ми вiдведемо вас до чудового краю,
стiн Єрусалима. Вони оточили
де ви будете щасливi“.
табором усе мiсто. Однак саме цiєї
Нiхто не вимовив у вiдповiдь анi
ночi сталося щось несподiване. Коли
слова. Усi дiяли згiдно з наказом
iмператор прокинувся вранцi, вiн
Єзекiї – мовчки дивилися.
побачив, що тисячi його воїнiв
Коли довiренi посли повернулися
лежать повбиванi. I вiн не мiг нiчого
й доповiли про все Єзекiї, той вiдразу вдiяти, лише зiбрав кiлька людей,
попрямував до храму молитися. А ще якi залишилися, i подався додому.
вiн наказав цим трьом своїм помiчникам пiти до пророка Iсаї i попросити його, аби вiн також помолився
й попросив у Бога допомоги.
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Ворог пiд брамою
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Хвороба царя
Iсаї 38

Саме тодi, коли Ассирiя загрожувала
Єрусалиму, захворiв цар Єзекiя. Вiн
страждав вiд болючих виразок, якi
вкрили все його тiло. Iсая вiдвiдав
його зi звiсткою вiд Бога.
„Бог сказав, щоб ти владнав усi
свої справи, бо ти помреш“, – переказав вiн царевi.
Коли Iсая пiшов, Єзекiю охопив
страшенний вiдчай. Вiн не уявляв,
що станеться з його народом, якщо
його не буде. Хто керуватиме ним
i захищатиме його?
„Боже, будь ласка, допоможи менi, –
почав вiн молитися. – Вiдомо ж бо
Тобi, що я завжди намагався чинити
Твою волю i був Тобi покiрливий“.
I Бог сказав Iсаї:
„Пiди знову до Єзекiї i скажи йому,
що почув Я молитву його. Через три
днi вiн знову зможе пiти до храму
i проживе ще п’ятнадцять рокiв. Я також захищу його мiсто вiд ассирiйцiв“.
Iсая наказав царському прислужнику розтовкти кiлька фiг i натерти
ними царевi виразки.
Поки готували цю мазь, Єзекiя
запитав у пророка:
„Як я буду знати, що Бог полегшить
мою долю?“
„Бог дасть тобi ознаку, – вiдповiв
Iсая. – Тiнь на сонячному годиннику
вiдступить назад на десять сходин“.
Батько Єзекiї, цар Ахаз, побудував
спецiального сонячного годинника,
щоб вимiрювати час. Коли сяяло
сонце, тiнь, година за годиною, рухалася вiд однiєї сходини до iншої.
Даруючи Єзекiї додатковi роки
життя, Бог, здавалося, повертав
назад плин часу для Єзекiї, так, нiби
тiнь на сонячному годиннику рушила
в зворотному напрямку.
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Єзекiя був такий вдячний Боговi,
що написав пiсню, аби заспiвати її в
храмi:
„Господь на спасiння менi,
i ми будемо спiвати пiсноспiви свої
у домi Господнiм по всi днi
мого життя“.
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Велика знахiдка
2 Царiв 22

Коли цар Єзекiя помер, його син
Манасiя заступив його на тронi. Вiн
був настiльки лихий, наскiльки його
батько був доброчесний i гiдний. Вiн
оновив тi жертовники Вааловi, якi
зруйнував його батько, i навiть у храмi Божому розмiстив iдолiв. Вiн присвятив своїх синiв Вааловi i провiв
їх через вогонь, як того вимагали
поганськi звичаї. Вулицi Єрусалима
було залито кров’ю безневинних
жителiв. А народ юдейський наслiдував поганий приклад свого царя.
Манасiя царював упродовж сорока
рокiв. Наступний цар, його син, був
не менш лихий та жорстокий. Придворнi заподiяли йому смерть i зробили царем його восьмирiчного сина
Йосiю.
Йосiя був навчений любовi до
Бога й покiрливостi Йому, i коли вiн
подорослiшав, то не шкодував зусиль,
аби навернути людей до служiння
справжньому Боговi.
За часiв царя Манасiї храм був
у занепадi i зазнав пошкоджень.
Йосiя вирiшив поновити храм. Вiн
вирядив свого секретаря Шафана
передати першосвящениковi, щоб
той з храмових коштiв заплатив
каменярам, мулярам i теслям, аби
вони розпочали працювати.
Працюючи в храмi, робiтничi
знайшли в купi рiзного непотребу

якийсь сувiй. Коли вони вiднесли
його першосвященику, той упiзнав у
сувої давно загублений список
Закону Божого.
Першосвященик вирiшив, що цар
повинен це побачити й вручив той
список Шафановi, аби той вiднiс
його царевi.
Коли цар Йосiя почув, що
написано в списку, то був вражений.
Вiн тiльки тодi зрозумiв, як багато
заповiдей Божих царi та народ
юдейський спотворили чи й зовсiм
забули.
„Знайдiть пророка, який змiг би
сповiстити нам, що Бог говорить
про це“, – наказав вiн.
Шафан пiшов до жiнки-пророчицi
на iм’я Хулда та розповiв їй про
знайдений сувiй i про враження, яке
цей рукопис справив на царя.

„Скажи царевi, що Бог має намiр
покарати Єрусалим, – вiдповiла
Хулда. – Люди погрузли у непокорi
Боговi. Однак Йосiя спрямував свої
думки до Бога, любить Його i служить
Йому, тому й буде вiн насолоджуватися миром упродовж усього свого
життя“.
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Йосiя розпалює
багаття 2 Царiв 23

Коли Шафан переповiв царевi слова
пророчицi Хулди, Йосiя вирiшив
зробити все, що в його силi, аби знову навернути людей до Бога. Вiн узяв
у храмi знайдений рукопис Закону
Божого, в якому все було написано.
Найвищi правителi, священики, так
само як i весь народ, мали прийти
й послухати, що говоритиме їм цар.
Спочатку цар прочитав їм знайдений рукопис. Вiдтак вiн сказав:
„У цiй книзi Закону йдеться про
Заповiт, який Бог уклав iз народом
нашим, коли вивiв його з Єгипту. Бог
дотримав усiх Своїх обiтниць щодо
нас, а ми ж не виконали своїх обiцянок. Я постановив покласти новий
початок i обiцяю бути покiрливим
Боговi i дотримуватися Його
законiв“.
Усi люди загукали: „Ми також
обiцяємо бути покiрливими Боговi!“
Вiдтак Йосiя наказав першосвящениковi Хiлкiйї очистити
внутрiшнiсть храму. Не годилося
оновлювати й полiпшувати храм
зовнi, коли всерединi зберiгалося
чимало зображень та iншi речi,
пов’язанi з поклонiнням Вааловi.
Iдолiв потрощили на друзки i кинули
у величезне багаття. Йосiя передостерiг людей вiд посвячення їхнiх
дiтей Вааловi.
Коли всi ганебнi речi було знищено, Йосiя оголосив велике свято,
присвячене Боговi.
Перше свято Пасхи було вiдзначене iзраїльтянами тiєї ночi, коли
вони залишали Єгипет тисячу рокiв
тому. Мойсей наказав їм святкувати
цей день щорiчно, на згадку про те,
що Бог визволив їх iз рабства й урятував першородних синiв вiд смертi.
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Однак за часiв лихих царiв нiхто не
згадував про Пасху. Про неї забули.
Тепер Йосiя замислив велике
Пасхальне свято в Єрусалимi згiдно
з тими настановами, якi Бог переказав через Мойсея. Усi в Юдеї
поспiшили до Єрусалима, аби взяти
участь у цiй визначнiй подiї.
Проте, хоча Йосiя робив усе, що
тiльки мiг, люди насправдi не навернулися цiлковито до Бога, аби беззастережно покластися на Нього
i пiдкоритися Йому.

ОСТАННI ДНI ЮДЕЇ
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„Не посилай
мене!“ Єремiї 1

Коли цар Йосiя був ще молодий i було
йому рокiв iз двадцять, iнший
молодий парубок, на iм’я Єремiя,
готував себе до служiння Боговi як
священик у Єрусалимському храмi.
Однак Бог мав iншi плани.
Одного дня Бог озвався до нього
i сказав:
„Єремiє, задовго до твого
народження Я обрав тебе, аби ти був
Моїм пророком, нiс Мої слова людям
Юдеї i навколишнiм народам“.
„Прошу, не наказуй менi робити
це, – змолився Єремiя. – Я надто молодий для такої справи. А ще я навiть
не здатний до красномовства“.
„Я буду з тобою, аби допомагати
тобi, – вiдповiв йому Бог. Вiдтак Вiн
доторкнувся до вуст Єремiї. – Я дам
тобi слова, якi ти говоритимеш“.
Єремiя знав, що не годиться
сперечатися з Богом. Навiть якщо
справа, яку Вiн доручає, надто важка,
слiд робити те, що Бог наказав.
„Що ти бачиш?“ – запитав його Бог.
Єремiя напружено вдивлявся. Вiн
розгледiв велике горня, що стояло на
потрiскуючому вогнi. Як вiн побачив,
юшка в горнятi почала закипати й
переливатися через край гарячим,
обпiкаючим ручаєм.
Тодi Бог сказав:
„Ось так само вороги нападуть на
Юдею i зруйнують Єрусалим. Тобi
доручено застерегти людей. Якщо
вони перестануть вклонятися Вааловi
i почнуть шанувати Мої закони,
вони уникнуть лиха. Якщо ж вони

не послухаються, то ворог насунеться
на них“.
Єремiя не мiг здогадатися, хто
може бути тим невiдомим ворогом,
бо велика Ассирiйська iмперiя втратила силу й могутнiсть. Однак вiн
повiрив Божому попередженню
i почав переконувати людей, аби вони
повернулися до Бога. Єремiя знав,
що хоча цар Йосiя насправдi любить
Бога i пiдкоряється Йому, люди ж не
навернулися до Бога всiм серцем.
Вони не змiнили свої шляхи, а всi
їхнi дiї були половинчастi.
Йосiя загинув у вiйнi з Єгиптом,
коли йому було лише тридцять рокiв.
Переможцi-єгиптяни забрали до
Єгипту його сина i призначили царя
на юдейський трон за своїм
вибором. Це був iнший син Йосiї,
Єгояким. Вiн мусив робити те, що
наказували йому єгиптяни.
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Божий голос тихо озвався до
Єремiї:
Єремiї 18; 19
„Я можу зробити з Моїм народом
те, що гончар робить iз глиною.
Якось Бог озвався до Єремiї:
Якщо тiльки люди скажуть, що
„Пiди до гончарної майстернi, i там шкодують за вчиненим i перемiнять
Я дещо скажу тобi“.
шляхи свої, Я зможу зробити з них
Єремiя пiшов на мiський майдан,
гарний i доброчесний народ“.
де гончарi виготовляли й продавали
Бог хотiв дати Єремiї ще один
свої вироби. Вiн мовчки спостерiгав, урок.
як майстри дбайливо замiшували
„Купи глиняну посудину, – наказав
глину, а потiм на гончарному крузi
Вiн йому, – i пiди з нею до мiського
виробляли з неї якусь посудину.
звалища. Нехай з тобою пiдуть
Потiм у виробi виявлялася якась вада старшi священики i поважнi
i посудину ламали. Це мiг бути
громадяни“.
маленький камiнчик, що потрапив до
Невеличка групка людей вийшла
глини. Майстер м’яв глину i терпляче з Єрусалима. Попереду йшов Єремiя,
розпочинав усе наново.
несучи на головi глиняну посудину
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Глинянi горщики

для води. Юрба цiкавих мiщан посувалася за ними. Адже чоловiки нiколи
не носили воду – це була жiноча робота! Що ж далi збирається робити
цей дивний пророк?
Коли дiсталися звалища, Єремiя
щосили жбурнув посудину, i вона
розбилася на сотнi друзкiв.
„Слухайте, – звернувся вiн до
натовпу, – Бог чекав довго i терпляче,
поки ви повернетеся до Нього. Вiн
зичить вам добра i прагне зробити
з вас щось путнє. А ви, замiсть того,
аби бути м’якими, мов та сира глина,
з якої лiпить гончар, ви стали твердими й непокiрливими. Якщо не
схилитеся перед Богом, вас буде
розтрощено, як цю посудину. Ворог
прийде й переможе нас“.
Вiдтак Єремiя повернувся до мiста
i проповiдував те ж саме в храмi.
Поважнi священики й народнi старшини були обуренi. Як смiє Єремiя
казати, що країну буде завойовано?
Було вiддано наказ заарештувати
Єремiю, побити i, закувавши в
ланцюги, залишити так до ранку.
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Царськi ножицi
Єремiї 36

Протягом двадцяти рокiв Єремiя
намагався навернути народ Юдеї до
Бога. Вiн прагнув зробити це, поки
вороги не зруйнували Єрусалим.
I от Бог сказав йому:
„Занотуй усе, що Я казав тобi, починаючи вiд часiв царя Йосiї аж дотепер. Можливо, люди почують це i пошкодують, що не пiдкорялися Менi.
Тодi Я пробачу їм усе i врятую їх“.
Єремiя придбав сувiй папiрусу,
i Варух, його помiчник, почав
записувати те, що Єремiя диктував

йому. Коли вони, нарештi, закiнчили, Єремiя сказав:
„Пiди до храму i прочитай це
людям. Менi заборонено входити
туди, тому ти повинен донести до
них слова Божi“.
Варух зачекав до святкового дня,
коли в храмi зiбралося багато людей.
Вiдтак прочитав їм усе, що було
написано на сувої.
Хтось iз слухачiв розповiв про
почуте царським радникам, i вони
також захотiли побачити той сувiй.
Коли радники прочитали суворi
слова Єремiї, то зрозумiли, що той
зазнає великих неприємностей, якщо
слова цi дiйдуть до царя.
„Вам iз Єремiєю за краще було б на
деякий час заховатися, бо ми маємо
ознайомити з цим царя“, – сказали
вони Варуховi.
Була зима, i цар Єгояким сидiв,
грiючись коло вогню. Коли його
секретар прочитав йому тiльки першу
частину рукопису Єремiї, обличчя
царя потемнiшало. Вiн схопив сувiй
i ножицями вiдрiзав ту частину, яку
було прочитано. Цар кинув її у вогонь
i дивився, як полум’я поглинає
папiрус.
Секретар читав далi, цар слухав,
потiм вiдтинав ножицями прочитане
i кидав одну за iншою частини сувою
у вогонь, аж поки весь рукопис не
було спалено.
„Заарештувати Єремiю!“ – наказав
цар. Однак Єремiя з Варухом надiйно
сховалися.
„Розпочинай наново, – сказав Бог
Єремiї, – занотуй усе на новому сувої“.
Єремiя знову диктував, а Варух знову
терпляче записував, поки слова Божi
не були занотованi, аби всi та кожен
могли прочитати їх, i в тi часи
i сьогоднi.
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Пiд вавилонським
ярмом 2 Царiв; Єремiї 27; 28

Коли цар Єгояким спалив сувiй Єремiї, вiн своїм учинком ясно показав,
що не зважає на Бога. Однак Бог так
прагнув простити Свiй народ i зробити його щасливим, що довго ще
зволiкав i зважувався, перше нiж
послати на них суворого ворога.
Тепер Єремiя зрозумiв, хто є тим
ворогом. Нова iмперiя, Вавилон,
пiдкорила своїй владi Єгипет i завоювала Ассирiю. Цар Вавилону Навуходоносор примусив царя Єгоякима
також пiдкоритися.
Протягом трьох рокiв цар Єгояким
чинив так, як йому наказували, а потiм удався до змови проти Вавилону.
Навуходоносор вiдразу вирушив на
Єрусалим, аби провчити царя.
Єгояким не побачив ворожої
навали, бо помер. Коли вавилонська
армiя захопила Єрусалим, країною
правив його син, який був не кращий
за свого батька.
Навуходоносор погнав нового царя
та його двiр до Вавилону, а з ними
й найкращих громадян Єрусалима.
Наймiцнiших та найрозумнiших
молодих людей, найвправнiших майстрiв та ремiсничих було взято
в полон. А ще Навуходоносор пограбував храм i забрав усi його золотi
прикраси.
Єремiя залишився в Єрусалимi,
де тепер правив новий цар, призначений Навуходоносором. Цей цар
змушений був цiлковито пiдкорятися
i не протидiяти поневолювачам, аби
вони дали спокiй Єрусалиму.
Бiльшiсть iз тих, хто залишився
в Єрусалимi, не вболiвали за тим, що
сталося.
„Полоненi скоро повернуться з
Вавилону i принесуть назад прикраси
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храму“, – говорили вони. Однак
Єремiя знав, що цього не станеться.
Вiн змайстрував дерев’яне ярмо,
на зразок тих, що надягають на
худобу, i поклав його собi на шию.
„Слухайте, – казав вiн людям. –
Пiдкорiться Навуходоносору i схилiться пiд його ярмо. Якщо зробите
так, говорить Бог, то будете позбавленi великого лиха, яке має найти на
це мiсто“.
Однак якийсь чоловiк рвучко
зiрвав ярмо з плечей Єремiї i зламав
його.
„Ось! – вигукнув вiн переможно. –
Ось що станеться з вавилонським
утиском. Ми незабаром зробимося
вiльнi, i тодi полоненi повернуться
назад“.
„Як би я хотiв, аби слова твої
справдилися! – зiтхнув Єремiя. –
Однак промине сiмдесят рокiв, поки
перший з наших спiввiтчизникiв
повернеться назад!“
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Кошики
з iнжиром

Єремiї 24

Люди, якi залишилися в Єрусалимi
пiсля того, як цар Навуходоносор
погнав на чужину полонених, вiдчували самовдоволення. Вони вважали,
що Бог ними задоволений, бо дозволив їм залишитися в рiдному краї,
а тих, на кого гнiвався, забрав до
Вавилону.
Однак жителi Єрусалима, якi були
тепер далеко вiд рiдного дому, почали
розумiти сенс тiєї науки, якої навчав
їх Бог. Вони дуже шкодували, що не
корилися Боговi.
Одного разу Бог озвався до Єремiї:
„Поглянь на цi два кошики з iнжиром, що стоять перед храмом. Що ти
про них думаєш?“

„Один кошик повен гарних,
стиглих плодiв, – вiдповiв Єремiя. –
Вони видаються дуже смачними. А
в iншому кошику iнжир геть зiпсований, вiн гнилий i не придатний для
споживання“.
„Люди єрусалимськi подiбнi до
цих двох кошикiв з iнжиром, – сказав
Бог. – Люди, яких забрали до Вавилону, схожi на добiрнi плоди. Я
дбатиму про них i опiкуватимусь
ними, i врештi-решт Я поверну їх
назад до їхнього рiдного краю. Вони
навчаться вiрити Менi i пiдкорятися.
А от цар Седекiя, його оточення
та всi тi, що залишилися в Єрусалимi,
схожi на гнилi ягоди. Вони остаточно зiпсованi i шляхiв своїх не змiнять.
Це – змовники й заколотники проти
царя вавилонського, i кiнець їхнiй
буде такий самий, як i гнилих плодiв,
не придатних до їжi“.
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Рятiвна команда
Єремiї 38

Раз за разом приходив Єремiя до царя
Седекiї з попередженням Божим.
„Не чини змови з єгиптянами
супроти царя вавилонського, – благав
вiн. – Дотримуйся обiцянки, якої дав
Навуходоносору“.
Однак Седекiя не зважав на цi слова. I так сталося, що чутки про змову
дiйшли до Навуходоносора, i той
знову послав вiйсько на Єрусалим.
Вавилоняни невдовзi змушенi були
вiдступити вiд стiн мiста, щоб зупинити єгиптян, якi вирушили на допомогу Єрусалиму.
В Єрусалимi всi з полегшенням
перевели подих.
Однак Єремiя не давав спокою
царевi Седекiї:
„Не вважай, що турботи твої проминули. Вавилонське вiйсько незабаром повернеться. Проте Бог усе ще
може допомогти тобi, якщо ти чинитимеш так, як Вiн каже, i пiдкоришся
Навуходоносору“.
Такi поради нiкому не подобалися
i Єремiю дуже не злюбили. Одного
дня, коли вiн вирiшив пiти з мiста,
його заарештували.
„Ти хотiв перекинутися до вавилонян, чи не так?“ – запитали його.
„Я не зрадник“, – заперечував Єремiя, але його нiхто не слухав. Єремiю
побили й кинули за грати. Однак
люди продовжували приходити до
нього, аби почути слова Божi, тому
вороги пророка з царського оточення
намовили царя так учинити з Єремiєю,
щоб нiхто вже не мiг бачитися з ним.
Отож Єремiю на мотузках спустили
до колодязя, в якому не було води.
Тiльки-но Єремiя торкнувся ногами
дна, як зразу занурився у щось топке.
Стiни колодязя були слизькi та вологi,

навкруги панували темрява й сирiсть,
а ноги скувало холодним, смердючим
багном.
Евед-Мелех, котрий служив при
царському дворi, довiдався про те, що
спiткало Єремiю, i кинувся до царя.
„Царю, – вигукнув вiн рiшуче, –
твої слуги вдалися до брудної справи.
Вони кинули Єремiю до колодязя, де
вiн приречений померти“.
„Вiзьми кiлька людей i витягнiть
його нагору“, – наказав цар.
Евед-Мелех спочатку зайшов до
комори й назбирав там старого
лахмiття, потiм iз рятiвною командою
вирушив до колодязя.
„Єремiє! Агов!“ – покликав ЕведМелех. Через отвiр колодязя потрапляло трохи денного свiтла, i воно
невеличким кружальцем падало на
ув’язненого.
„Ми зараз спустимо мотузку i лантух iз лахмiттям. Опережи себе мотузкою та пiдклади пiд неї лахмiття, щоб
ми тебе не поранили, витягуючи“.
Коли Єремiя був готовий, четверо
людей нагорi заходилися щосили
тягти мотузку. Нарештi ноги Єремiї
вивiльнились iз засмоктуючого
багна, i його почали пiдiймати. I от
вiн знову побачив денне свiтло
i вдихнув чисте, свiже повiтря. Як
вiн дякував Боговi за Евед-Мелеха!
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Останнi днi
Єрусалима 2 Царiв 25

Усе, про що Єремiя попереджав царя
Седекiю, нарештi сталося. Вавилонська армiя незабаром повернулася
i знову обложила Єрусалим. Цар
послав по Єремiю.
„Будь ласка, скажи менi волю
Божу, – сказав вiн. – Я хочу знати
правду“.
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„Якщо я скажу тобi правду, ти
покараєш мене смертю, якщо дам
тобi пораду – не послухаєшся“, –
вiдказав йому Єремiя.
Надто часто Седекiя запитував
про волю Божу, та лише задля того,
аби нею знехтувати.
„Обiцяю, що тобi не зроблять
нiякої шкоди“, – сказав цар.
„Ось слова Божi, – вимовив
Єремiя. – Вийди зараз же до царя
Вавилонського“.
„Я боюся, бо навiть не уявляю, що
вiн зробить зi мною“, – зауважив цар.
„Бог обiцяє, що Навуходоносор не
вчинить тобi лиха, якщо капiтулюєш.
Проте Бог показав менi, якi жахливi
речi можуть статися, якщо ти вiдмовишся чи спробуєш утекти“.
Седекiя в котрий уже раз не послухався Бога i вчинив опiр Навуходоносору.
Протягом двох рокiв вавилоняни
тримали Єрусалим в облозi, а люди
в мiстi страждали вiд голоду. Нарештi
вавилонське вiйсько через пролом у
мурi вдерлося до мiста. Цар Седекiя,
охоплений панiкою, спробував був
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утекти через палацовий сад, з якого
був потаємний вихiд за мiсто. Однак
вавилоняни схопили його. Через
його вiроломство вони не виявили
до нього милостi, i Седекiя закiнчив
своє життя у Вавилонi, позбавлений
очей i закутий у кайдани.
Захопивши мiсто, вавилоняни
зруйнували мiськi мури, спалили
храм, царський палац i найкращi
будинки. Вiдтак вони вивели до
Вавилону всiх мешканцiв, окрiм
злиденних жебракiв.
Єремiя залишився з ними.
Цар i народ юдейський вiдмовлялися прислухатися до слiв Божих, якi
лунали через пророкiв. I от тепер
вони змушенi були жити на чужинi,
далеко вiд батькiвщини, аж поки не
мине багато рокiв.

ДАНИЇЛ ТА ЙОГО ДРУЗI
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Навчання в
царському палацi
Даниїла 1

Коли Навуходоносор уперше пiшов
на Єрусалим, вiн полонив царя, його
двiр i вiдправив їх до Вавилону. Вiн
наказав своєму найвищому царедворцю Ашпеназу одiбрати з-помiж
полонених юнакiв таких, що їх можна
було б вiддати на навчання, а потiм
зробити з них радникiв та тих, хто
служитиме при вавилонському дворi.
Ашпеназ одiбрав мiцних, вродливих
i освiчених хлопцiв. Вiн сказав їм, що
їх готуватимуть до майбутньої служби
при дворi царя Навуходоносора.
Одним iз цих юнакiв був Даниїл,
котрий був радий, що разом iз ним
було одiбрано й трьох його кращих
друзiв.
Коли вони прибули до Вавилону,
Ашпеназ розповiв їм про їхнє майбутнє. Вавилоняни не були такими
жорстокими, як ассирiйцi, i до полонених ставилися людяно.
Перш за все Ашпеназ особисто
мав навчати їх читати та писати
вавилонською мовою. Вiдтак вони
мали пройти трирiчний курс загальних наук, вивчаючи фiлософiю, лiтературу, астрологiю та вавилонську
релiгiю. Отримавши освiту, молодi
люди мали стати радниками при
царському дворi.
„Ви житимете добре, – запевнив їх
Ашпеназ. – Ви їстимете ту ж саму їжу
й питимете те ж саме вино, що подаються до царського столу“.
Хоча Даниїл та його друзi були
далеко вiд храму Божого, що в Єруса232

лимi, вони вирiшили й за таких
обставин залишатися вiрними й
вiдданими Боговi. Вони не схотiли
жити привiлейованим життям i вiдчувати себе обраними завдяки розкiшному утриманню, яке призначив їм
цар. Даниїл iз друзями вирiшили
випросити для себе бiльш простий
спосiб життя.
„Будь ласка, дозвольте нам споживати просту рослинну їжу, – звернувся
Даниїл до Ашпеназа. – Ми не хочемо
бути царськими пестунами“.
„Я не зважусь погодитися на твоє
прохання, – вiдповiв Ашпеназ. –
Якщо ви змарнiєте та схуднете, я буду
винний i мене пiддадуть смертному
покаранню“.
Коли Ашпеназ пiшов, Даниїл
звернувся зi своїм проханням до
наглядача, якого приставили
дивитися за ними.
„Прошу, давай-но спробуємо, –
просив вiн. – Давай нам тiльки свiжi
овочi для їжi та воду для пиття.
Нехай так буде протягом десяти днiв.
Вiдтак подивишся, як ми виглядатимемо порiвняно з iншими учнями“.
Наглядач згодився. Тепер вiн сам
мiг смакувати ту вишукану їжу, вiд
якої вiдмовився Даниїл та його друзi.
Через десять днiв службовець
ретельно оглянув четвiрку. Вiн
змушений був визнати, що друзi
виглядали здоровiшими й енергiйнiшими, анiж решта юнакiв.
Отож протягом наступних трьох
рокiв, поки тривало навчання,
четверо єврейських юнакiв додержувалися простого способу життя й
надалi залишалися вiрними Боговi та
своєму народовi.
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Забутий сон
Даниїла 2

Увесь той час, поки вони навчалися
при царському дворi, Даниїл та його
троє друзiв були кращими в навчаннi.
Вони наполегливо працювали. Бог
подарував Даниїловi особливий талант розумiти сни. Вавилоняни вiрили, що сни сповiщають про майбутнє.
Мудрецi штудiювали безлiч книжок,
якi було написано навмисне для
пояснення значення снiв.
Коли групу юнакiв, що тiльки-но
закiнчили навчання, було представлено царевi, той порозмовляв iз
ними i поставив їм кiлька запитань.
Цар був задоволений Даниїлом та
його друзями: Шадрахом, Мешахом
та Авед-Него, – бiльше, анiж усiма
iншими. Вiн обрав саме їх, аби
залишити при дворi. I коли в царя
виникали якiсь турботи, цi четверо
завжди давали йому найкращу пораду.
Одного дня, коли Даниїл та його
друзi були вiдсутнi, цар у великому
занепокоєннi скликав своїх радникiв.

„Я дуже стурбований, – сказав вiн. –
Менi наснився сон, i я не знаю, що
вiн означає“.
„Розкажи нам свiй сон, царю, i ми
пояснемо його“, – вiдповiли царевi
мудрецi.
„Я не можу! – уперто промовив
цар. – Це ви скажiть менi, про що
був мiй сон i пояснiть, що вiн має
означати“.
Мудрецi розгубилися вiд такої безглуздої вимоги.
„Розкажи нам свiй сон, царю, –
терпляче повторили вони, – ми
розтлумачимо його“.
„Ви марнуєте час, – гримнув цар. –
Або ви вiдповiдаєте менi, або я
накажу повбивати вас усiх“.
„Але ж нiхто у свiтi не спроможний виконати твiй наказ“, – заперечили мудрецi.
„Стратити їх усiх!“ – вигукнув
Навуходоносор, i мудрецiв швидко
вивели.
Невдовзi Даниїла та його друзiв
сповiстили про все, оскiльки, як
царськi радники, вони також мали
бути страченi.
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Бог є той, хто
пояснює Даниїла 2

Тiльки-но Даниїл почув новину про
те, що вiн i його друзi, разом з усiма
царськими радниками, пiдпадають
пiд смертне покарання, вiн негайно
кинувся до Арйоха, який вiдав усiма
покараннями.
„Будь ласка, скажи менi, що спонукало царя вiддати такий наказ?“ –
звернувся вiн до Арйоха.
Коли Арйох пояснив, Даниїл заходився благати його, щоб покарання
було вiдкладено, аби вiн мав змогу
дати царевi вiдповiдь на його запитання. Вiдтак вiн кинувся шукати
Шадраха, Мешаха та Авед-Него.
„Молiться, всi ви, – наказав вiн їм
твердо. – Просiть Бога, аби Вiн сказав
менi, про що був сон царя i яке його
значення, щоб урятувати нам нашi
життя“.
Потому Даниїл пiшов додому
спати. Вiн вiрив, що Бог почує їхнi
молитви.
Уночi Бог розповiв Даниїловi все,
що тому слiд було знати. Молитва так
сповнювала Даниїла, що вилилася
зовнi пiснею:
„Молюся Тобi, Боже батькiв моїх.
Ти дав менi мудрiсть i силу;
Ти вiдповiв на молитву мою i показав нам,
що вiдповiсти царевi“.
Наступного ранку Даниїл знову
прийшов до Арйоха.
„Не пiддавай смертi царських
радникiв, – сказав вiн. – Вiдведи мене
до царя, i я розповiм йому про його
сон“.
Арйох так i зробив.
„Я вiдшукав одного з єврейських
полонених, який береться розповiсти тобi, царю, твiй сон“, – сказав
Арйох царевi.
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„Ти справдi можеш розповiсти
менi мiй сон та ще й розтлумачити
його значення?“ – запитав Навуходоносор у Даниїла.
„Нiхто у свiтi не може того
зробити, царю, – смiливо вiдповiв
Даниїл. – Немає мудрецiв, вiщунiв та
астрологiв, щоб були вони такими
мудрими, аби здiйснити таке. Однак
є Бог на небi, Який усе про все знає.
I Вiн вiдкрив потаємне“.
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Значення сну
Даниїла 2

Даниїл зразу почав розповiдати Навуходоносору його сон.
„Царю, сон твiй стосувався майбутнього. Бог повiдав Менi його
значення, не тому, що я мудрiший за
iнших, але тому, що сон цей дозволить тобi довiдатися про те, що має
статися.
У своїм снi ти бачив велетенського боввана – постать людини, яскраву
та сяючу. Голову постатi було зроблено iз золота. По пояс – вiдлито зi
срiбла, нижче вiд пояса – iз бронзи.
Ноги були залiзнi, а ступнi – почасти
iз залiза, а почасти – iз глини. Ти
дивився на цього боввана, аж ось
величезний камiнь вiдвалився вiд
скелi, хоча нiхто не доторкався до
нього. Камiнь ударився об ноги
боввана i розтрощив їх на друзки.

Вiдтак уся постать перетворилася на
порох. Подув вiтер i розвiяв той
порох. I нiчого вiд велетенського
боввана не залишилося. А камiнь
почав збiльшуватися, i збiльшувався,
аж поки не став такий величезний,
що заповнив собою весь свiт“.
Навуходоносор ствердно пiддакував. Даниїл говорив щиру правду. Це
насправдi був той самий сон, який
наснився царевi. Та чи зможе Даниїл
розтлумачити значення цього сну?
„Я скажу тобi, який сенс має твiй
сон“, – вiв далi Даниїл, наче вiдповiдаючи на думки Навуходоносора.
„Бовван – це царства свiту. Ти,
царю, то золота голова, i твоє царство найвеличнiше та наймогутнiше
з усiх. Iншi, менш значнi, вони – то
iншi частини постатi. Однак якими б
могутнiми та сильними вони не
видавалися, жодне з них не протримається довго. А отой собi камiнь,
що почав збiльшуватися й затулив
собою весь простiр, що його посiдали рiзнi царства, то пiдвалина для
царства, засновником якого буде Сам
Бог. Одного дня, це станеться в майбутньому, Бог поставить на царство
Свого Царя, аби правив усiєю землею.
I царству Його нiколи не настане
край, але воно буде зростати й поширюватися, аж поки весь свiт не стане
цим царством“.
Навуходоносор, пiсля того як
Даниїл скiнчив свою мову, якийсь
час мовчав. Потому сказав:
„Твiй Бог – великий i прекрасний.
Вiн заслуговує на вклонiння та молитву. Я це знаю, бо Вiн зробив тебе
спроможним переповiсти менi мiй
сон i розтлумачити його“.
I цар зробив Даниїла старшим над
усiма своїми радниками. Вiн також
доручив трьом Даниїловим друзям поважну службу в рiзних частинах царства. А Даниїла залишив поруч себе.
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вийшов царський оголошувач, тримаючи в руках сувiй.
„Люди країни! – виголосив вiн. –
Через хвилину ви почуєте звуки
Навуходоносор не забув того велисурм, гобоїв, гуслiв, цитер та арфiв.
чезного боввана, який йому наснився. I як тiльки залунає музика, ви повиннi
I чим далi вiн про нього думав, тим
впасти додолу i, схиливши обличчя
бiльше подобалася йому думка
свої до землi, вшанувати статую, яку
зробити власну статую i встановити
встановлено за наказом нашого царя.
її, аби всi могли бачити. Його статуя Кожного, хто не виконає цього, буде
уся мала бути iз золота, хоча б зовнi, кинуто до палаючої печi“.
i бути величезних розмiрiв.
Натовп завмер у чеканнi. Нiхто не
Цар вiддав накази ремiсничим,
ворушився. Раптом сурми розiрвали
i незабаром уже можна було бачити
тишу. I враз усi люди, малi i старi,
робiтникiв, якi встановлювали статую впали долiлиць перед золотим
на пустельнiй мiсцевостi поблизу
бовваном.
Вавилона. Велетенська постать
Усi, за винятком трьох.
виблискувала на сонцi й була в п’ятТроє Даниїлових друзiв стояли,
надцять разiв бiльша за звичайну
смiливо випроставшись, i не впали
людину.
на колiна перед бовваном. Вони
Навуходоносор запросив усiх
залишилися вiрними Боговi та Його
поважних людей на церемонiю
заповiдi – вклонятися лише Йому
вiдкриття статуї. Зiбрався й чималий одному.
натовп звичайних громадян. Усiх
людей царства мало поєднати
загальне поклонiння статуї.
Юрма за юрмою стiкалися люди
на пустельний майдан. Попереду всiх
стояв царський перший мiнiстр.
Царськi музики чекали, готовi будьякої митi заграти. Тут наперед
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Велетенська
постать Даниїла 3

вiдмовилися вклонитися моїй постатi?
Я готовий надати вам ще одну змогу
довести свою вiдданiсть менi. Вклонiться, i вас не буде кинуто у вогонь“.
Багато хто з царедворцiв заздрили
„Нам не потрiбна ще одна змога,
Даниїловi та його друзям i шукали
великий царю, – вiдповiли троє
нагоди, аби звести з ними рахунки.
друзiв. – Ми нiколи не будемо
Отож вони мерщiй кинулися до царя вклонятися комусь iншому, окрiм
та доповiли йому про трьох людей,
Бога нашого. I Вiн здатен урятувати
що наважилися знехтувати його
нас навiть i з полум’я. Та,
наказом.
незважаючи на те, чи врятує Вiн нас,
Цар розлютився.
чи нi, ми однак залишимося
Вiн негайно звелiв привести до
вiдданими Йому“.
нього Шадраха, Мешаха та Авед-Него.
Обличчя царя почервонiло.
„Це правда, – запитав вiн, – що ви
„Розпалiть вогонь якнайсильнiше!“ –
наказав вiн. Слуги заходилися бiля
вогню i так розжарили пiч, що вона
аж побiлiла.
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Четверо людей
у полум’ї Даниїла 3

„Зв’яжiть їх i киньте у пiч“, – звелiв
цар. Однак жар вiд печi був такий
сильний, що слуги, якi кинули друзiв
у пiч, самi впали, враженi жаром,
i вмерли.
Цар задоволено спостерiгав. Це
буде добрим уроком для тих, хто схоче спробувати не пiдкоритися волi.
Раптом вираз царевого обличчя
змiнився. Вражений, вiн указував на
отвiр печi, наче щось неймовiрне
вiдбувалося перед його очима.
„Скiлькох людей ви кинули до
печi?“ – запитав вiн.
„Трьох, великий царю“, – вiдповiли
прислужники.
„Однак у печi їх четверо. Вони
не зв’язанi i цiлком вiльно ходять
посеред вогню. Четверта людина
якась незвичайна, вона схожа на
Ангела Господнього“.
Навуходоносор пiдiйшов ближче
i покликав:
„Щадрах, Мешах i Авед-Него, ви,
якi служите Великому Боговi,
виходьте сюди!“
I троє людей вийшли з полум’я.
Їхня шкiра не попалилася, i одяг не
мав ознак вогню. Вiд них навiть димом
не пахло. Тiльки мотузки, якими їх
було зв’язано, впали з них i згорiли.
Навуходоносор знову заглянув до
печi, але четверта людина зникла.
„Ваш Бог великий i заслуговує на
те, аби Йому служити“, – промовив
вражений цар.
Вiдтак вiн звернувся до своїх
царедворцiв:
„Їхнiй Бог послав Ангела, аби охороняти цих трьох людей, якi готовi
були накласти життям, але зберегти
вiрнiсть Йому. Нехай вiдтепер нiхто
не зважується хоча б слово промовити супроти Нього, бо немає
iншого бога, який би отак рятував
тих, хто вiрою йому служить“.
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Божевiлля
Навуходоносора
Даниїла 4

Навуходоносор був задоволений
собою. Успiх супроводжував його
в усьому – як на вiйнi, так i в мирних
справах. Вiн був щасливий.
Та от новий сон полонив його
мозок. Вiн послав по своїх мудрецiв
i наказав їм, аби вони розтлумачили
йому сенс того сну, однак жоден iз
них не був спроможний того зробити. Коли ж прийшов Даниїл, цар
промовив:
„Я знаю, що Бог вiдкриває тобi
рiзнi речi. Я розповiм тобi мiй сон.
Я бачив велике дерево, що зростало
й зростало, аж поки не досягло неба.
Усi на землi могли бачити те дерево
й насолоджуватися його плодами.
Польовi звiрi спочивали в його затiнку, а пташки гнiздилися в його гiлках.
Та раптом ангел злетiв згори.
„Зрубайте це дерево“, – наказав
вiн. Дерево було повалено, i тiльки
пень залишився. Та раптом той пень
перетворився на людину. „Ця людина
житиме просто неба, як тварина, –
виголосив ангел. – I розум його також
буде такий, як розум тварини. Усi
люди скрiзь мають знати, що Бог
керує свiтом“.
Так що ж має означати мiй сон?“ –
запитав цар.
Даниїл хвилину помовчав, дуже
засмучений i наче не наважувався
дати вiдповiдь на запитання.
„Будь ласка, не бiйся“, – сказав цар
лагiдно.
„Як би менi хотiлося, щоб цей сон
не стосувався тебе, мiй царю! –
вигукнув Даниїл, дуже засмучений. –
Ти – це дерево, таке мiцне й високе,
яке дає їжу й притулок усiм. Та оскiльки ти не розпiзнав величi Божої, Вiн

забере в тебе твою силу та владу.
Тебе скинуть iз трону i позбавлять
розуму. I житимеш ти, наче польова
звiрина. Однак якщо ти навернешся
до Бога, Вiн поверне тобi твою
колишню славу. Зверни увагу на свiй
сон, царю. Стався чуйно до бiдних,
будь скромний та справедливий,
i це лихо з тобою не станеться“.
Однак Навуходоносор швидко
забув про застереження Даниїла.
Одного дня вiн прогулювався на
покрiвлi палацу i зверху поглядав на
Вавилон, iз його упорядкованими
садами й високо пiднесеними
храмами.
„Яке чудове мiсто я збудував! –
гордовито вигукнув вiн. – Це все
справа моїх рук. I це свiдчить, який
я великий та могутнiй!“

Пiсля цих слiв страшне безумство
найшло на царя. Вiн забув, хто вiн є,
i бiгав ланами й схилами, живучи,
мов дикий звiр. Його божевiлля тривало чималий час.
I от одного дня розум повернувся
до нього, i вiн згадав усе про себе.
Коли вiн усвiдомив, як жив, то зрозумiв, що вiн не всемогутнiй. Тiльки
Бог заслуговує на це звання. I вiн,
покiрливий, повернувся до свого
палацу i посiв свiй трон.
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Таємнича рука
Даниїла 5

Приходили новi правителi Вавилону,
а Даниїл увесь час залишався при
царському дворi, хоча й був невiдомий
новому молодому царевi Валтасару.
Одного вечора Валтасар улаштував бенкет для всiх можновладцiв та
їхнiх дружин. Усi їли та пили, чого й
скiльки серце бажало. I чим бiльш
вони пили вина, тим галасливiшим
ставав бенкет.
Раптом Валтасар сказав:
„Пошлiть слуг, нехай принесуть

золотi кухлi та iнший посуд, що його
було вивезено з Єрусалимського храму. Ми питимемо з нього за наших
богiв та богинь“.
Навiть слуги були враженi тим, що
цар хоче так нешанобливо скористатися священним посудом. Та Валтасар
був занадто п’яний, аби когось почути.
Отже, слуги принесли священнi
храмовi посудини i вкрай наповнили
їх вином. Гостi смiялися й пожадливо
пили.
Раптом цар, наче вражений, зупинився. Тремтячим пальцем вiн указував на бiлу поваплену стiну перед собою, куди кидав свiй свiт свiтильник.

„Дивiться!“ – вигукнув вiн перелякано. Галас i смiх враз ущухли вiд
жаху, який почувся у голосi царя.
Цар тремтiв.
„Я бачу людську руку, яка щось
пише на стiнi, – повiльно вимовив
вiн. – Це має означати щось жахливе.
Покличте мерщiй моїх мудрецiв,
нехай вони пояснять менi, що саме
криється за цими словами“.
Негайно мудрецiв було приведено
до залу.
„Того, хто зможе прочитати цi
слова i пояснити їх менi, буде щедро
нагороджено, – пообiцяв цар. – Йому
дадуть гаптоване перлами вбрання,
золотий ланцюг, високу посаду – усе,
чого вiн тiльки забажає! Нехай тiльки
скаже менi значення цього напису!“
Мудрецi тiльки повели плечима.
Нiхто з них навiть гадки не мав, про
що запитував їх цар.
Чутка про царський клопiт швидко
облетiла палац, скоро мати царя
з’явилася у дверях.
„Я знаю людину, яка може допомогти тобi, – сказала вона Валтасару. –
Даниїл, полонений з Юдеї. Вiн був
головним радником у Навуходоносора. Дух Божий перебуває в ньому,
i вiн дасть тобi вiдповiдь“.
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Зважений на
вагах Даниїла 5

Негайно було послано по Даниїла.
Коли вiн прийшов, цар поквапливо
почав пропонувати йому багатства та
почестi, якщо тiльки Даниїл розтлумачить йому сенс цього жахаючого
напису на стiнi.
Даниїл же вiдповiв ясно й спокiйно:
„Менi не потрiбнi твої дари,
великий царю. Вiддай їх iншим.
Я прочитаю й поясню тобi напис на
стiнi. Цiєї ночi Бог звернувся до
тебе. Ти не чув Його ранiше, хоча
й не мiг не знати про дивнi речi, якi
Бог учинив царевi Навуходоносору.
Бiльше того, ти взяв священний
посуд iз храму Божого, аби пити
з нього на цьому п’яному бенкетi.
Три слова написано на стiнi. Ось
вони: ПIДРАХОВАНО – ЗВАЖЕНО –
ПОДIЛЕНО. Сенс цих слiв такий:
ПIДРАХОВАНО означає, що Бог
пiдрахував днi твого царювання,
i вони пiдходять до свого кiнця.
ЗВАЖЕНО означає, що тебе
зважено на правдивих вагах Божих
i знайдено занадто легким.
ПОДIЛЕНО означає, що iмперiя
твоя має бути подiленою мiж мiдiйцями та персами“.
Валтасар сприйняв слова Даниїла
й наполягав, аби той прийняв винагороду. Проте на серце царя лiг
тягар, бо вiн знав, що Даниїл сказав
йому правду. I цар не встиг скiнчити
свого бенкету, а ворожi вiйська вже
штурмували бастiони його мiста. Цiєї
самої ночi вони вдерлися до Вавилона i вбили Валтасара. Їхнiй цар
Дарiй, мiдiєць, посiв трон.
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Змова супроти
Даниїла Даниїла 6

Вiйська мiдiйцiв та персiв захопили
Вавилон, цар Дарiй, правитель
великої iмперiї, заснував свiй двiр
у мiстi. Дарiй добре упорядкував
управлiння країною. Вiн обрав сто
двадцять службовцiв, аби вони
безпосередньо керували окремими
регiонами країни, а над ними поставив трьох вищих начальникiв, аби
бути певним, що службовцi сумлiнно
виконують свої обов’язки та вiддано
служать царевi.
Одним iз цих трьох вищих начальникiв був Даниїл. Невдовзi цар помiтив, що Даниїл був значно кращий за
всiх iнших урядовцiв, i вiн планував
зробити його найстаршим серед них.

Вищi урядовцi разом з iншими
поважними начальниками вирiшили
цьому завадити. Вони страшенно
заздрили Даниїловi й вирiшили
винайти який-небудь спосiб, аби
внести Даниїлове iм’я в „чорний
список“. Одначе як вони цього не
хотiли, але нiчого з того не виходило – вони не могли впiймати Даниїла
на чомусь ганебному.
„Нам слiд вигадати щось таке, що б
стосувалося його єврейської релiгiї
та завдавало йому великих
складнощiв“, – вирiшили вони.
Хоча Даниїл прожив у Вавилонi
багато рокiв i з юнака перетворився
на зрiлу людину, вiн залишався вiрним
i вiдданим Боговi. Тричi на день вiн

пiдходив до вiкна у своєму домi й
дивився в бiк Єрусалима, де стояв
храм Божий. Потiм схиляв колiна
i молився Боговi, який завжди був iз
ним, хоча Даниїл жив далеко вiд
рiдного краю.
Нарештi заздрiснi урядовцi розробили план, як їм зашкодити Даниїловi, та прийшли до царя.
„Великий царю, – звернулися вони
до нього, – ми розробили новий
закон, який належало б тобi видати.
Полягає вiн у тому, що кожен, кому
що-небудь буде потрiбно, має протягом наступного мiсяця просити про
це лише тебе одного. Нiхто не повинен звертатися зi своїми проханнями
та потребами до якоїсь iншої людини
чи бога. Будь ласка, скрiпи цей закон
печатками Персiї та Мiдiї, аби кожний знав, що закон цей не може бути
анi змiнений, анi скасований. I ще
нехай усi знають, що будь-якого
порушника цього закону буде кинуто
до рову з левами“.
Дарiй не знав i не здогадувався,
що в такий спосiб вони сплели змову
супроти Даниїла. Вiн погодився
й затвердив закон своєю власною
царською печаткою.
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Даниїл молиться
Даниїла 6

Царськi вищi службовцi та урядовцi
добре все зважили, коли складали
закон, який дали царевi на пiдпис.
Вони знали, що Даниїл молиться
щодня, прохаючи у Бога все потрiбне.
I вони були певнi, що швидко впiймають його на цьому. Вони знали
також, що закони Мiдiї та Персiї не
можуть вiдмiнятися. Цар не зможе
взяти назад своє слово.

Коли Даниїл почув про новий
закон, то зрозумiв, що проти нього
утворено змову. Однак вiн не збирався вiдмовлятися вiд поклонiння
Боговi – навiть не хотiв удавати, що
вiдмовився. Вiн волiв краще померти.
Вiн став навколiшки коло свого
розчиненого вiкна, як робив це
звичайно, i почав уголос молитися
Боговi.
Коли його вороги це побачили,
вони аж долонi потерли вiд задоволення. Даниїл потрапив до їхнiх
тенет – тепер слово за царем.
„Великий царю, – сказали вони
Дарiю, – чи пам’ятаєш ти про наказ,
який нещодавно видав? Даниїл порушує його тричi на день“. Вони ледве
могли приховати своє задоволення.
„Вiн звертається з проханнями до
свого Бога i нехтує твоїм законом“.
Хоч i запiзно, але Дарiй нарештi
зрозумiв, що його використали, аби
пiддати смертi його найкращого й
найулюбленiшого радника та мiнiстра.
Протягом дня вiн посилено
мiркував, як знайти спосiб урятувати
Даниїла. Надвечiр його урядовцi
знову прийшли.
„Великий цар знає, що закони
Мiдiї та Персiї не можуть порушуватися“, – нагадали вони йому.
Цар зрозумiв, що його обкрутили
круг пальця. Проти волi, але вiн
видав наказ, щоб Даниїла заарештували i, без зайвих зволiкань, кинули
до рову, де знаходилися зголоднiлi
леви. Цар пiшов до того рову разом
iз Даниїлом.
„Ти був вiдданий своєму Боговi,
Даниїле, – сказав вiн. – I я сподiваюся, Вiн врятує тебе“.
Даниїла через вузький отвiр
кинули до рову, в якому бiгали леви,
не маючи змоги вийти зi своєї в’язницi. Пiсля того великою кам’яною
брилою затулили отвiр.
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Наступного
ранку Даниїла 6

З важким серцем повернувся цар до
свого палацу. Вiн вiдiслав геть слуг,
якi кинулися було до нього, готовi до
послуг.
„Нiякої їжi! – наказав вiн. – Нiякої
музики!“
Незабаром вiн пiшов до вiдпочивальнi.
Цiлу нiч вiн не знаходив собi мiсця,
крутився, марно намагаючись заснути. Вiн мучився думкою, що призвiв
до смертi гарну та чесну людину, яка
сумлiнно служила йому.
Тiльки-но перший промiнь вранiшнього сонця зазирнув до вiкна
царської спочивальнi, Дарiй скочив
iз лiжка. Вiн не мiг i далi нiчого не
знати.
Дарiй скликав слуг i незабаром
уже був на дорозi, що вела до левиного рову. Величезного каменя було
вiдсунуто, i цар гукнув у суцiльну
темряву рову:
„Даниїле, слуга Бога живого! Чи
зберiг тебе Бог вiд левiв?“
З полегшенням на серцi вiн почув
голос Даниїла, що вiдлунював iз рову:
„Великий царю, Бог послав Свого
Ангела, аби той затулив пащi левам,
i вони не зачiпили мене. Вiн учинив
це, бо я невинний i не зробив
нiякого лиха тобi, великий царю“.
Цар був дуже задоволений.
„Швидше! Швидше! – нетерпляче
пiдганяв вiн. – Готуйте мотузки i
витягуйте звiдти Даниїла!“
Даниїла витягли нагору й уважно
оглянули. На ньому не було анi подряпини.
Вiдтак царева радiсть обернулася
на страшний гнiв проти тих, хто ввiв
його самого в оману i таким чином
намагався вбити Даниїла.
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„Киньте цих лихих змовникiв до
левiв!“ – наказав вiн, i його наказ
було негайно виконано.
Цього разу леви вже не тримали
свої пащi мiцно стуленими.

ПОКЛИКАННЯ ЄЗЕКIЇЛЯ
не повертало. Воно несподiвано
торкалося землi й вiдтак знову
Єзекiїля 1; 2
пiдносилося в повiтря.
Єзекiїль розгледiв, що кожна
Коли Навуходоносор уперше покорив iстота мала по двi пари крил, колеса,
Єрусалим, вiн забрав до Вавилону
i посувалися цi iстоти над землею,
полоненими найкращих юнакiв.
витаючи в повiтрi. У центрi утвоОдним iз них був Єзекiїль. Вiн мрiяв
рення був наче вогонь палаючий,
про день, коли стане достатньо дорос- а над ним, наче небозвiд, що сяяв,
лим, аби виконувати свiй обов’язок
немов був зроблений з гiрського
священика у храмi Божому. Тепер
кришталю.
його мрiям не судилося збутися.
Поки iстоти рухалися, помахи
Єврейськi виселенцi осiдали на
їхнiх крил наповнювали повiтря
чужинi. Їхнi переможцi виявилися
начебто шумом морського прибою.
доброзичливим народом i дозволили I були вони страшнi й прекраснi, але
їм жити вiльно, будувати оселi на
куди страшнiшим i прекраснiшим був
пiщаному узбережжi широкого каналу трон, який вони несли високо над
неподалiк вiд Вавилону.
кришталевим небозводом. Вiн виблисОдного дня Єзекiїль побачив, як
кував, немов блакитний сапфiр. На
чорна хмара посунула з пiвночi. Вiн
тронi сидiла людська постать, яка
знав, це означає, що незабаром буде
буря. Краї хмари були пофарбованi
палючим пустельним сонцем у
червоне, i яскравi променi свiтла
розходилися навкруги неї. Усерединi
грозової хмари виднiлося щось
блискуче й сяюче.
Удивляючись, Єзекiїль побачив,
як це „щось“ пробилося крiзь хмару
i рушило до нього. Воно скидалося
на дивовижну колiсницю, утворену
з чотирьох живих iстот. Усi вони
були з’єднанi в одне цiле, стикаючись
угорi кiнчиками своїх розправлених
крил.
Єзекiїль завмер.
Кожна з цих чотирьох дивовижних iстот мала чотири обличчя –
обличчя людини, обличчя лева,
обличчя вола та обличчя орла. Усе
утворення рухалося зi швидкiстю
блискавки в усiх напрямках i нiкуди
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Колеса й крила

сяяла слiпучим сяйвом i переливалася веселкою.
I тодi Єзекiїль зрозумiв, що перебуває в присутностi Бога. Тремтячий,
вiн повалився на землю у священному страху. Бог заговорив.
„Єзекiїлю, Я покликав тебе, аби ти
був моїм пророком. Ти повинен
будеш переказувати слова Мої Моєму
народовi тут, у вигнаннi. Переказуй
їм Мою волю, незважаючи на те, чи
будуть вони прислухатися до неї, чи
нi. Роби, як Я накажу тобi, i будь
Моїм вiрним слугою“.
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Тихi проповiдi
Єзекiїля 3-5

Бог сповiстив Єзекiїлю, що лиха
Юдеї ще не скiнчилися. Ще багато
труднощiв зазнає Єрусалим, i
Єзекiїль має розповiсти про них
виселенцям у Вавилон.
„Не говори до них, – сказав Бог, –
а натомiсть покажи їм, що має
статися“.
Єзекiїль вислухав Божi накази й
пiдкорився їм.
Вiн узяв велику цеглину i видряпав
на нiй план Єрусалима. Вiдтак вiн сiв
на вiдкритому мiстi i, поклавши
цеглину перед собою, почав лiпити з
пiску начеб-то вiйська, якi оточують
мiсто, що немов було на цеглинi.
Потiм узяв залiзну сковороду i поставив її сторч мiж собою та цеглиною,
наче то стiна.
Невдовзi зiбрався натовп, усi
дивилися й кивали на споруду. Що
воно мало означати? Вони впiзнали
на малюнку Єрусалим i продовжували
вiдгадувати далi.
Наступного дня, коли натовп
зiбрався знову, вони побачили, що

Єзекiїль готує собi їжу поряд iз
цеглиною. Вiн старанно вiдмiряв
мiру ячменю й зробив собi з нього
тоненького коржика. Потiм вiдмiряв
собi на день два неповнi кухлi води.
Кожного дня вiн чинив це ж саме,
аж поки натовп здогадався, що вiн
показує їм, що невдовзi будуть робити
голоднi мешканцi Єрусалима.
Одного дня, коли знову зiбрався
натовп, люди побачили, що Єзекiїль
гострить свiй меч об камiнь. Вiдтак,
коли стурбованi глядачi це побачили,
вiн провiв мечем по своєму волоссi
та по бородi. Потiм зiбрав зрiзане
волосся i зважив його на вагах,
а пiсля того подiлив на три частини.
Одну частину вiн кинув у вогонь.
Другу – дрiбно посiк своїм мечем.
Останню, третю, – пустив за вiтром.
Здавалося, наче волосся все
вийшло i бiльше немає, проте Єзекiїль
нахилився й почав шукати й пiдбирати кожну цiлу волосину, яку тiльки
знаходив, i ховати у своєму плащi.
Люди перешiптувалися мiж собою,
дивуючись, що цей дивний пророк
хоче показати цього разу.
Дехто здогадався, що те, що пророк
учинив iз своїм волоссям, станеться
з людом Єрусалима. Частина їх
загине в полум’ї пожеж, iнших буде
посiчено мечами, а ще iнших поженуть далеко вiд рiдного краю. Люди,
мов скам’янiлi, стояли непорушно.
Однак Бог подбає про деяких
людей, як Єзекiїль подбав про тi
волосини, якi сховав у своєму плащi.
I одного дня Бог поверне їх назад
додому цiлими i неушкодженими,
i дасть їм змогу все розпочати знову.
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Мертвi кiстки,
оживiть! Єзекiїля 37

Єзекiїль розхвилював виселенцiв
звiстками про тяжкi часи, що мають
прийти, але вiн дав їм i проблиск
надiї. Бог багато чого сповiстив йому
про свiтле майбутнє вигнанцiв.
I от одного дня Єзекiїль мав iнше
видiння. Вiн бачив себе в долинi i,
оглядаючись, роздивився, що земля
густо вкрита людськими кiстками
рiзних форм та розмiрiв.
„Єзекiїль, – озвався Бог, – скажи,
чи можуть цi мертвi кiстки знову
ожити?“
„Тiльки Ти знаєш вiдповiдь на це“, –
сказав Єзекiїль.
„Накажи цим мертвим кiсткам
слухати Мiй голос, – продовжував
далi Бог. – Скажи їм, що Я збираюся
зробити їх знову живими“.
Єзекiїль промовив уголос почутi
ним слова Божi.
I тiльки-но завмер звук його голосу,
як вiн почув тихий шерхiт, який
поступово перетворився на гучний
гуркiт. Вiдтак вiн побачив, як кiстки
почали рухатись одна до одної. I ще

вiн побачив, як скелети утворювалися з окремих кiсток, вкривалися
м’язами i скрiплювалися жилами.
Потiм вони обростали новою шкiрою.
Гомiн припинився, i Єзекiїль побачив мовчазнi людськi тiла, що без
ознак життя лежали скрiзь навколо
нього.
„Накажи вiтрам вдихнути подих
життя в цi тiла“, – промовив Бог.
Отож Єзекiїль скомандував, як звелiв
йому Бог.
Поступово тiла почали рухатися.
Їхнi груди здiймалися й опускалися.
Потiм потягнулися й поворушили
рiзними частинами тiла. Нарештi
вони звелися на ноги – величезний
натовп людей. Вiдтак видiння
поступово зникло.
„Єзекiїлю, – сказав Бог, – народ
Мiй, як цi мертвi кiстки. Однак i вiн
оживе знову одного дня. Я вдихну
нове життя в народ. Я залишаюся
їхнiм Богом, i Я маю владу повернути
його до рiдного краю i дати йому
новий початок i ще раз дати нове
життя“.

НАРОД БОЖИЙ
ПОВЕРТАЄТЬСЯ ДОДОМУ
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Довга дорога
назад Ездри 1-3

Майже сiмдесят рокiв проминуло
з часiв, як цар Навуходоносор привiв
першу партiю полонених iз Єрусалима до Вавилону. I тепер мало було
таких, хто б пам’ятав свою батькiвщину. Однак дiти чули вiд своїх
батькiв розповiдi про чудове мiсто
й особливо про дивовижний храм.
I от царем став Кiр. Його Перська
iмперiя простягалася широко. Кiр
бажав, аби його пiдданi були щасливi
й не мали жодних прикрощiв, i тому
вiн вирiшив дозволити всiм виселенцям повернутися назад до рiдного
краю.
Виселенцi-полоненi з Юдеї зрозумiли, що Бог дотримує свої обiтницi,
данi Ним через Єремiю та Єзекiїля,
що одного дня всi вони повернуться
до Землi Обiтованої.
„Повертайтеся до Єрусалима та
вiдбудуйте храм Бога вашого, –
виголосив Кiр. – А бiдним буде дано
в’ючну худобу та спожиток, аби й
вони мали змогу повернутися“.

Дуже радiли переселенцi, коли,
нарештi, були готовi рушити у зворотну подорож. Очолював переселенцiв Зоровавель, онук царя Єгояхiна,
а допомагав йому Iсус-священик.
Перед тим як вони вийшли, Кiр
повернув їм храмовi коштовностi, якi
цар Навуходоносор був загарбав.
Багато євреїв залишилося у Вавилонi. Поверталася тiльки маленька
купка, порiвняно з тим великим
загалом людей, якi змушенi були
залишити свої рiднi домiвки багато
рокiв тому. Вони нагадували ту малу
купку волосся, що її зберiг Єзекiїль,
коли голився.
Однак вони були сповненi радостi
й пiднесення. I коли вони рушали,
то спiвали молитви Боговi, смiялися
й жартували. Їхнi найсмiливiшi мрiї
починали здiйснюватись.
Та коли вони дiсталися до Єрусалима, їхнє захоплення поступилося
мiсцем розпачу. Єрусалим лежав
у руїнах. Тiльки смiття й уламки були
розкиданi повсюди. Не було анi
мiських мурiв, анi чогось, що б нагадувало про храм.
Та найгiршим було те, що люди, якi
мешкали навколо, поставилися до них
вороже. Коли пiвнiчне царство Iзраїль
було завойоване Ассирiєю, ассирiйцi
увели звiдси iзраїльтян i оселили на
їхнiх землях чужинцiв. Серед них
деякi самаритяни дещо знали про
Бога, однак не цуралися своєї старої
поганської релiгiї. I вони не хотiли,
аби євреї повернулися на свої землi
i заходилися вiдбудовувати мiсто.
Зоровавель та Iсус розумiли, що
попереду на них чекають важкi часи.
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Початок
розбудови

Ездри 2; 3

Коли вождi народу пiсля повернення
з Вавилону побачили жахливi руїни
Єрусалима, вони вирiшили негайно
приступити до вiдбудови. Найголовнiшим i першочерговим завданням
було вiдновлення храму Божого.
Кожен iз тих, хто повернувся, дав
стiльки золота й срiбла, скiльки змiг,
отож кошти придбати все потрiбне
були, i робота розпочалася.
Та перш за все слiд було вирiшити,
де оселити людей i подбати про
побудову хоча б тимчасового житла.
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Iсус iз Зоровавелем не хотiли чекати
побудови храму, аби лише тодi
приступити до богослужiння. Отож
вони влаштували вiвтар на тому
самому мiсцi, де колись стояв храм.
А тим часом роботи по вiдбудовi
храму невпинно посувалися. Простi
люди, якi не мали золота, вiддавали
все, що мали. Зерно, вино, оливкова
олiя – усе пропонувалось як платня
за кедрове дерево. Його доставляли
кораблями з Ливану, так, як це
робилося за часiв царя Соломона,
коли вiн багато рокiв тому будував
перший храм.
Левити керували будiвництвом,
проте кожний з них, навiть

священики, не гребували найтяжчою
працею i приєднувалися до робiтничого люду. Коли пiдвалини було
закладено, люди зiбралися на урочисте дякувальне служiння. Священики
поважно засурмили в сурми; левити
вдарили по цимбалах, i тодi наче
вибухнув спiв:
„Славний Господь, i навiки любов
Його до Iзраїлю“.
Увесь народ радiсно загомонiв,
вславляючи Бога. А дехто зi старих
священикiв та вождiв згадали славу
й красу Соломонового храму. Та коли
вони подумали про жахливу пожежу
та руйнування, яких вiн зазнав, у них
вихопилися ридання. Так однi заходилися плачем, у той час як iншi
смiялися вiд щастя. I сльози так перемiшалися з радiстю, що нiхто не змiг
би вiдрiзнити радiсть вiд жалю,
а гомiн свята розгонисто лунав
далеко навкруги.
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Новий храм
Ездри 5; 6

Усi мрiяли, аби новий храм був
скорiше побудований. Однак вони
вирiшили робити це без самаритян.
Самаритяни ж самi першими
запропонували допомогу.
„Ми будуватимемо разом iз вами,
адже ми вклоняємося Тому ж самому
Боговi, що й ви“, – сказали вони Зоровавелю. Однак Зоровавель вiдмовив
їм, бо знав, що то неправда. Вавилонський полон – то була кара Божа,
бо народ юдейський самовiльно
спiлкувався й змiшувався з тими, хто
вклонявся облудним богам i не пiдкорявся настановам Божим. Отож вони
не збиралися двiчi повторювати одну
й ту саму помилку.

Самаритяни були ображенi вiдмовою i спрямували свої думки на те,
аби зробити все можливе, щоб зупинити просування роботи. Вони
намагалися налякати й пополошити
юдеїв. I вони дали хабара перським
урядовцям, умовляючи їх зашкоджати будiвництву, i навiть направили
листа до iмператора з брехливими
звинуваченнями проти юдеїв.
На шiстнадцять рокiв роботи по
вiдбудовi храму було припинено.
Однак Бог послав двох пророкiв, щоб
надихнути народ на продовження
справи.
Захарiй нагадав людям, що Бог
любить їх i допомагатиме їм, незважаючи на їхнiх ворогiв. Проте вони
повиннi слухатися Бога i не завдавати
лиха та шкоди одне одному, якщо
хочуть, аби благословення Боже було
з ними.
Огiй навчав їх перш за все
покладатися на Бога. I тому вiдбудова
храму Божого є бiльш важливою,
анiж улаштування власного житла.
Зоровавель та Iсус поклали собi на
серце слова цих двох пророкiв i
загальними зусиллями роботи знову
розпочалися.
Через сiмдесят рокiв пiсля цiлковитої руйнацiї чудового храму
Соломона новий храм було повнiстю
побудовано. Можливо, вiн не був
такий розкiшний та пишний, як
перший, однак усi радiли й святкували той день, коли присвятили
храм Боговi.
Знову левити та священики
приступили до виконання своїх
обов’язкiв. Коли надiйшло свято
Пасхи, увесь народ зiбрався у храмi,
аби вiдзначити свято. I всiх людей,
що жили в цьому краї i вклонялися
справжньому Боговi, було запрошено
приєднатися до свята.
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Царський
виночерп

Неемiї 1; 2

Неемiя був одним iз тих багатьох
євреїв, що залишилися жити у
Вавилонi. Вiн посiдав важливу посаду
в iмператора Артаксеркса – був його
виночерпом. Щоразу вiн мав смакувати вино, перше нiж пiднести його
царевi, аби мати певнiсть, що воно
не отруєне. Виночерпом могла бути
лише така людина, якiй iмператор
цiлковито й повнiстю довiряв.
Сталося так, що один єврей, який
повернувся з Єрусалима, навiдався до
Неемiї. Вiн мав сумнi новини.
„Поганi справи, – сказав вiн. –
Стiни мiста все ще не зведено i брам
мiських також немає. Навколишнi
народи роблять наше життя
неможливим“.
Коли вiн закiнчив, Неемiя впав
у скрушнi роздуми.
„О Боже, – молився вiн, – ми не
слухалися Тебе i не заслужили на
Твою милiсть. Однак, благаю, допоможи нам, бо хочемо ми повернутися до Тебе. Будь ласка, пом’якши
iмператорове серце, аби вiн захотiв
вислухати мене, коли я проситиму
його про допомогу“.
Протягом чотирьох мiсяцiв
Неемiя молився й чекав. I от одного
дня година його настала. Вiн подавав
царевi Артаксерксу вино в його
зимовому палацi в Сузах. Iмператор
уважно подивився на нього.
„Що сталося? – запитав вiн. – Я
знаю, що ти не хворий, проте вигляд
у тебе кепський“.
Серце у Неемiї наче завмерло.
Нiхто зi службовцiв не мiг дозволити
собi прояв почуттiв перед царем.
Однак вiн вирiшив ризикнути, хоч
це могло накликати iмператорський
гнiв.
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Перше нiж вiдповiсти, вiн подумки звернувся до Бога, прохаючи про
допомогу. Вiдтак сказав:
„Я засмучений, бо народ мiй
обсiли великi турботи. Чи дозволиш
ти менi повернутися до мого рiдного
краю, аби допомогти вiдновити
мiськi мури?“
Iмператор поглянув на
iмператрицю, яка сидiла поряд iз
ним. Вона приязно усмiхалася до
Неемiї.
„Як довго це триватиме?“ –
запитав iмператор.
Неемiя мав готовi вiдповiдi. Вiн
усе ретельно обмiркував.

Коли iмператор дозволив йому
вирушити, вiн попросив у нього
деревини з царських лiсiв, яка була
необхiдна на будiвництвi, а також
подорожню грамоту, аби вороги не
змогли заарештувати його. Вiдтак, в
супроводi охоронцiв iз царської
особистої варти, Неемiя вирушив до
Єрусалима.
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Вiдбудова мурiв
Неемiї 2-4

Коли Неемiя прибув до Єрусалима,
вiн кiлька днiв, не поспiшаючи,
ретельно занотовував усе, що необхiдно було зробити. Потiм, уночi,
коли всi мiцно спали, сiв верхи на
свого вiслюка, аби уважно оглянути
все мiсто. Разом iз кiлькома друзями
вiн об’їхав навколо мiста, занотувавши, де було завдано мiсту найбiльшої
шкоди. У деяких мiсцях смiття й
накиданого камiння було стiльки, що
вiслюки навiть не могли пройти.
Неемiя усвiдомлював, як багато
тут буде роботи.
Наступного дня вiн розпочав пiдбадьорювати, переконувати вождiв
народу, що час розпочинати вiдбудову.
Вiн розповiв їм, як Бог озвався на
його молитви. Неемiя вклав їм у груди новi серця.
Вiн скликав усiх охочих i подiлив їх
на групи. Кожнiй групi вiн видiлив
окрему дiлянку стiни або брами, де
належало працювати. Iнодi така група
складалася з окремої родини, а iнодi
це були люди, що мешкали в одному
селищi. Майстри золотороби складали
одну групу i працювали на зведеннi
певної дiлянки стiни, а священики,
також гуртом, зводили iншу.
I от коли вони серйозно заходили-

ся будувати, їхнi вороги, самаритяни,
прийшли подивитися й поглузувати
з них.
„Цiкаво, як цi нiкчемнi євреї думають, що вони роблять? – кепкував
їхнiй ватажок. – Навiть лисиця здатна
повалити цi мури своїм хвостом!“
Однак люди вперто продовжували
працювати, вирiшивши довести
справу до кiнця, чого б це не коштувало. Iнодi, працюючи, вони спiвали:
„Стiльки тут треба iще розгрiбати,
як же сьогоднi стiну будувати?“
Коли стiни було наполовину зведено, самаритяни занепокоїлися. Їм
зовсiм не хотiлося, щоб Єрусалим
знову став добре захищеним i укрiпленим мiстом. I тому вони вирiшили
напасти на нiчого не пiдозрюючих
будiвникiв.
Неемiя довiдався про це i подiлив
усiх будiвничих на двi змiни. Одну
змiну вiн озброїв, аби вони могли
бути вартовими, поки iнша змiна
працюватиме.
„Не бiйтеся, – сказав людям
Неемiя. – Бог змагатиметься за нас“.
Потiм вiн озброїв кожного працюючого мечем, аби люди завжди були
при зброї. Кожний з них тримав
мулярну лопатку в однiй руцi, а
зброю – у другiй. Неемiя також установив спостерiгачiв, аби вони здiймали тривогу, якщо побачать ворогiв.
I робiтникам занадто часто
доводилося чути цi сигнали, припиняти роботу i готуватися до бою.
Вони працювали вперто й несамовито, з раннього ранку й до першої
зiрки на нiчному небi. Неемiя тiльки
пiд ранок дiставався до лiжка. Вони
всi вирiшили працювати, поки мури
й брами не будуть поставленi i Єрусалим буде захищений вiд будь-якої
небезпеки.
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Вивчення Закону
Божого Неемiї 8

Нарештi стiни Єрусалима було
зведено i мiцнi брами встановлено
на своїх мiсцях. Тепер люди могли
безпечно збиратися на мiському
майданi й слухати слово Боже.
Неемiя закликав усiх прийти.
Батьки й матерi захопили iз собою
всiх своїх дiтей, якi вже досить
пiдросли, аби щось розумiти.

„Будь ласкавий, почитай нам iз
книги Закону Божого“, – просили
люди Ездру, вчителя.
Отож Ездра розгорнув книжковий
сувiй i ступив уперед, на заздалегiдь
встановлений дерев’яний помiст.
Поряд iз ним були тринадцять левитiв,
щоб допомагати йому в читаннi.
„Помолимося Господовi, великому
Боговi!“ – вигукнув Ездра, i весь
народ пiдвiвся, пiднiс до неба руки,
i всi разом вiдiзвалися: „Амiнь“.
Потiм усi похилилися до землi,
аби вклонитися Боговi, перше нiж
уважно слухати, що скаже Ездра.
Спочатку вiн читав сувiй, а левити
зiйшли вниз до людей i ходили серед
натовпу, допомагаючи людям
зрозумiти почуте.

Зi свiтанку до полудня Ездра та
його помiчники читали та пояснювали. Чим далi люди слухали, тим
краще розумiли, що вони порушували заповiдi Божi. Розпач охопив їх,
багато хто ридав та плакав.
Неемiя та Ездра заспокоювали їх.
„Сьогоднi щасливий день, бо
присвячений Боговi й освячений
Ним, – сказали вони. – Розходьтеся
по домiвках i святкуйте. Подiлiться
своєю їжею та вином iз тими, у кого
їх нема. I нехай радiсть Божа змiцнить вас!“
Наступного дня всi вождi народнi
знову зiбралися, i Неемiя мiг бiльш
ретельно навчати їх Закону Божого.
Два тижнi навчав вiн їх.
Потiм знову зiбрався весь народ.
Люди розкривали перед Богом своє
вболiвання за тим, якими вони були,
i дякували Йому за Його Заповiт iз
ними. Потому вони пообiцяли дотримуватися Заповiту зi свого боку i бути
народом Божим, покладатися в
усьому на Бога i пiдкорятися Його
законам.
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IСТОРIЯ ЕСТЕР
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Обрання нової
царицi Естер 1; 2

Ахашверош правив великою Перською
iмперiєю, яка захопила Вавилон. I було
в нього багато наложниць у гаремi, та
жодна з них не могла й мрiяти, аби
посiсти мiсце його першої дружини й
царицi Ваштi, яка викликала на себе
царський гнiв i яку було вигнано.
Вона наважилася сказати „нi“, коли
цар наказав, аби вона з’явилася, щоб
показати гостям, якi зiбралися на
царському бенкетi, її вроду. Царську
гордiсть було вражено.
„Збери всiх вродливих дiвчат
з усiєї iмперiї, – дипломатично порадили царевi його мiнiстри, – та
й обери собi нову царицю“.
Мордехай був євреєм, який залишився жити у Вавилонi. Як i багато
iнших, вiн не повернувся на батькiвщину з першою групою переселенцiв.
Мордехай опiкував свою вродливу
племiнницю Естер, яку разом з iншими вродливими дiвчатами привезли
до палацу, аби й вона взяла участь
у парадi краси та вроди.
„Нiкому не кажи, що ти єврейка“, –
наказав Мордехай Естер.
Естер дуже сподобалася розпорядниковi, який керував дiвчатами. Вона
була скромна та приязна. Вона не
пишалася i не вимагала, аби всi
метушилися навколо неї. Тому цей
високий урядовець поставився до неї
особливо приязно.
Мордехай прийшов до палацу, аби
бути поряд iз племiнницею. Естер
поселили у спецiальному примiщеннi
для жiнок, куди нiхто не мав доступу,
однак Мордехай ходив навколо,
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сподiваючись, що випадкова нагода
допоможе йому довiдатися, як почувається Естер.
Нарештi, пiсля тривалого навчання
красi та грацiї, дiвчатам дозволили вибрати собi нове вбрання. Вiдтак, одну
за одною, їх запрошували до царя.
У ту мить, коли очi Ахашвероша
побачили Естер, вiн утратив розум
вiд неї.
„Ця дiвчина буде моєю новою
царицею“, – сказав вiн.
Естер водночас i зрадiла, i злякалася. Iмператор був людиною свавiльної та мiнливої вдачi. Вона знала,
що будь-якого моменту може викликати невдоволення царя, як це сталося
з попередньою царицею.
А тимчасом Мордехай отримав
мiсце управителя царського двору,
i тепер їм з Естер стало значно легше
обмiнюватися звiстками.
Одного дня Мордехай, який
повинен був спостерiгати за всiм,
довiдався, що на життя царя готується замах. Вiн мерщiй сповiстив
про це Естер, яка й переповiла усе
царевi. Злочинцiв було схоплено
й покарано.
„Напишiть звiт про цю справу
в мою царську книгу-хронiку“, –
наказав цар.
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Змова проти
євреїв Естер 3; 4

Гаман, новий перший мiнiстр, був
дуже високої думки про себе. Вiн був
другою пiсля царя людиною в iмперiї,
i кожний мав це усвiдомлювати.
I простi люди, i всi царськi мiнiстри

вклонялися до землi, коли Гаман проходив повз них. Усi, крiм одного.
Мордехай незмiнно залишався
стояти, гiдно випроставшись.
„Чому ти не вклоняєшся Гамановi?“ – запитували в нього.
„Я – єврей, – вiдповiдав Мордехай. –
Я не вклонюся нiкому, окрiм Бога“.
Гаман упадав у лють через цього
єврейського зухвальця. I вiн вирiшив
помститися не тiльки Мордехаю,
а й усьому єврейському племенi.
Вiн звернувся до свого астролога,
аби той визначив найбiльш сприятливий день для виконання задуму.
Вiдтак пiшов до царя.
„Великий царю, – почав вiн, –
є у твоїй iмперiї плем’я, яке не
пiдкоряється твоїм законам. Видай
наказ, за яким їх усiх належить
знищити в день, який я призначу
пiзнiше. Якщо ти накажеш так
учинити, то твоя скарбниця поповниться чималою кiлькiстю срiбла“.
Гаман насправдi планував покласти
єврейське срiбло не до царської
скарбницi, а до власної кишенi.
Царевi сподобалася така iдея. Вiн
поставив свою печатку пiд Гамановим

наказом i звелiв надiслати копiї у всi
частини iмперiї.
Мордехай та його друзi були шокованi. Вони почали ревно поститися
й молитися.
Вiдтак Мордехай послав записку
царицi, в якiй розповiв їй про
царський едикт.
„Йди до нього та проси за нас“, – писав вiн. Однак зробити це було не так
просто, як Мордехай собi це уявляв.
„Кожний, хто явиться перед царем
без його запрошення, пiдлягає
смертi, – вiдповiла Естер. – Я дiйсно
не можу прийти до нього без його
запрошення. Вже проминув мiсяць,
як вiн останнiй раз посилав по мене,
i, можливо, я вже набридла йому“.
Мордехай усвiдомлював, що Естер –
єдина надiя для євреїв.
„Невже ти не розумiєш, що загинеш
у будь-якому разi, – йшлося у другому
листi Мордехая. – Ти єврейка, i навряд
чи тобi вдасться уникнути рiзанини.
Iди до царя. Вiн може прийняти тебе.
Можливо, ти стала царицею саме для
того, щоб урятувати свiй народ“.
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Прохання царицi
Естер 4-6

Серце в Естер колотилося i думки
вихором кружляли в головi. Однак
вона прийняла рiшення – вона
мусить, нехтуючи власним життям,
пiти до царя.
У неї жеврiла слабка надiя: якщо
цар буде в доброму гуморi, вiн
простягне в її бiк руку iз золотим
берлом. Це буде ознакою, що життю
її нiщо не загрожує. Вона послала
записку до Мордехая з проханням,
аби всi євреї постили й молилися за
успiшне здiйснення її намiру.
Вiдтак вона вбралася у своє парадне
царське вбрання i рушила до тронної
зали. Цар, побачивши її, подумав:
„Яка вона гарна! Як я мiг так довго не
згадувати про неї?!“
З ласкавою посмiшкою вiн спрямував до неї руку iз золотим берлом.
Естер була врятована.
„Чого ти бажаєш?“ – звернувся до
неї цар.
„Будь ласка, прийди вечеряти до
мене сьогоднi i вiзьми iз собою
Гамана“, – вiдповiла Естер.
Царевi це прохання сподобалося,
а про Гамана й казати нiчого. Того
вечора пiд час учти Естер знову
запросила своїх гостей вiдвiдати її
наступного дня.
„I тодi я висловлю тобi, царю мiй,
своє прохання“, – сказала вона.
А Гаман вихвалявся перед своєю
дружиною:
„Навiть цариця шанує мене“. А
вiдтак додав: „Але не почуватимусь
щасливим, поки Мордехай живий!“
„То накажи побудувати шибеницю й
повiсь його“, – порадила йому дружина.
Гаман негайно заходився виконувати цю пораду i пiшов до царя, аби
отримати дозвiл на страту Мордехая.
Цiєї ночi царевi не спалося.
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„Почитайте-но менi з книги щоденних палацових подiй“, – наказав вiн.
Коли службовець читав про змовникiв, якi зазiхали на життя царя, i про
те, що саме Мордехай викрив їх, цар
запитав:
„Чи був Мордехай винагороджений
за це?“
„Нi“, – вiдповiв царедворець.
Негайно було послано по Гамана,
який саме чекав, аби йому дозволили
прийти до царя.
„Що слiд зробити для людини, яку
я хотiв винагородити?“ – запитав
у нього цар.
„Певно, вiн має на увазi мене!“ –
подумав Гаман. I вiн запропонував
зробити процесiю з царською пишнiстю, та пройти нею всiм мiстом,
а вшановану людину ще й посадити
верхи на царського коня.
„Добре, – погодився цар. – Знайди
Мордехая i супроводь його в цiй
процесiї, виголошуючи, що вiн –
людина, яку я особисто вiдзначив“.
Гаман мало не впав вiд несподiванки, однак цiєї митi не наважився щось
закидати проти свого супротивника.
Коли Гаман, нарештi, дiстався
додому, його дружина сердито
здвигнула плечима:
„Щастя вiдвернулося вiд тебе! –
сказала вона. – Цей Мордехай,
здається менi, врештi-решт отримає
бiльшого, анiж ти“.

226

Знаменний день
Естер 7; 8

На другому бенкетi в Естер Гаман
був мовчазний i видавався хворим.
Проте цар був у доброму гуморi. Вiн
посмiхався до Естер, смакуючи вино,
i нарештi запитав:
„То яке ж твоє бажання, царице
Естер? Ти можеш просити чого тiльки
забажаєш, хоч половину мого царства“.

„Я хочу просити тiльки за своє
життя i за життя мого народу, царю
мiй, – тихо вимовила Естер. – Через
пiдступнiсть однiєї людини всi мої
одноплемiнники приреченi на смерть“.
„Хто зважився на таку справу?“ –
вигукнув розгнiваний цар.
Естер указала на Гамана. Пополотнiлий i принишклий, вiн не зронив
i пари з вуст.
„Ось ця людина!“ – сказала вона.
Цар рвучко звiвся й вибiг у садок,
де, не маючи сили заспокоїтися,
ходив швидкою ходою туди й сюди.
Гаман упав до нiг царицi, благаючи
в неї прощення й милосердя. Але тут
повернувся цар i розгнiвано вигукнув:
„Як ти наважуєшся звертатися до
царицi!“
Тим часом до примiщення зайшов
слуга i сповiстив, що Гаман уже
побудував i шибеницю для Мордехая
на мiському мурi.
„То й повiсте на цiй шибеницi
самого Гамана! – закричав цар. –
Мордехай заступить його на посадi
першого мiнiстра“.
Гамана виштовхали з палацу i, не
гаючи часу, повiсили.
Тодi Естер звернулася до царя з
проханням вiдмiнити наказ про
знищення євреїв.
„Одного разу виданий, мiй наказ
не може бути скасований, – вiдповiв
Ахашверош. – Однак до нього можна
додати те, про що ти просиш, i таким
чином, аби це не суперечило моїй волi“.
Мордехай помiркував над додатком
до царського наказу, i було виголоше-

но, що євреї мають право зi зброєю
в руках захищати своє життя у той
день, на який було призначене їхнє
знищення.
Коли цей день нарештi прийшов,
нiхто не наважився нападати на євреїв. Усi знали, що i Мордехай, i Естер –
євреї i користуються царською милiстю. А ще було добре вiдомо, що євреї
не виказують слабкостi перед своїми
ворогами.
Єврейський народ не забув про мужнiсть Естер, яка ризикувала власним
життям заради свого народу. До наших
часiв донесла книга про Естер цю
iсторiю – про перемогу над вiроломством i пiдступнiстю Гамана.

IСТОРIЯ ЙОВА
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Турботи Йова
Йова 1; 2

Йов був дуже багатою людиною,
а жив вiн за часiв Авраама. Багатство
його складалося не зi срiбла чи золота,
а з овець та кiз, верблюдiв та вiслюкiв.
Усi дуже поважали його. Вiн не був
анi самозакоханим, анi пожадливим.
Вiн любив Бога i допомагав кожному,
у кого була в цьому потреба. Йов
постiйно молився за свою велику
родину, за своїх синiв та дочок.
Бог вiдзначав доброчеснiсть та
праведнiсть Йова i був ним дуже задоволений.
Та був ще хтось, хто спостерiгав за
Йовом. Це був сатана, ворог Бога та
першопричина будь-якого зла.
„Йов любить Тебе лише за те, що
вiн вiд Тебе отримує, – сказав сатана
Боговi. – Якщо справи його повер-

нуться на кепське, вiн заспiває iншої
пiснi“.
Бог був упевнений, що за будь-яких
обставин Йов залишиться вiрним
Йому.
„Ти можеш випробувати Йова, –
сказав Вiн. – Забери вiд нього все
його майно. Однак його самого не
зачiпай“.
Невдовзi пiсля цього до Йова
прибiг один iз його слуг iз жахливою
звiсткою: несподiвано напали вороги
i загарбали всiх його кiз та вiслюкiв.
Ледве встиг слуга закiнчити мову,
аж он поспiшає iнший, аби сповiстити
Йова, що блискавкою побило всiх
його овець i всiх пастухiв, що пасли їх.
Третiй посланець прибiг, аби сказати Йововi, що всiх його верблюдiв
украдено.
Проте найжахливiшим було те, що
посланець повiдомив Йова, що сини
його i дочки загинули – розпочалася

страшенна буря i завалила будинок,
в якому вони справляли учту.
Йова це вразило. Однак вiн не
звинуватив Бога у своїх нещастях.
„Я без нiчого прийшов у цей свiт, –
сказав вiн. – Усе, що я мав, дав менi
Бог. Тепер Вiн забрав це вiд мене.
Хай iм’я Його буде благословенне“.
„Мiй слуга Йов витримав цей
iспит“, – сказав Бог сатанi. Однак
сатана не погодився:
„Це тому, що Ти не дозволив
торкнутися самого Йова. Якби вiн
захворiв, вiн перемiнив би свої
думки“.
„Ти можеш наслати хворобу на
Йова, – сказав Бог, – однак не смiй
зазiхати на його життя“.
I от усе тiло Йова вкрилося жахливими виразками. Вiн не знав, що
робити, аби позбутися страшного
болю та подразнення.
„Це все з вини Бога!“ – пояснила
Йововi дружина.
„Принишкни! – вiдповiв Йов. –
Ти верзеш нiсенiтницi. Ми були дуже
радi, коли Бог посилав нам гарнi
часи. Ми маємо бути терплячими,
коли Бог посилає нам негаразди“.
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Спроба втiшити
Йова Йова 2-37

А невдовзi вже всi балакали про
Йововi нещастя. Троє його найкращих друзiв прийшли вiдвiдати його,
аби якось пiдтримати в скрутi. Та
коли вони побачили, що вiн сидить
у пилюзi, у ганчiр’ї поверх знiвеченого виразками тiла, то вжахнулися.
Враженi, вони посiдали й довго
сидiли мовчки.
Потiм, один за одним, почали
давати йому поради.

„Ти мав зробити щось дуже погане,
про що ми не знаємо, – сказав перший з друзiв. – Бог звичайно не
послав би такого болю й страждань
людинi, яка не завинила перед Ним.
Бог вражає тебе за твої грiхи“.
Однак сумлiння Йова було чисте.
Вiн знав, що завжди любив Бога всiм
серцем своїм, був чесний i щирий.
Вiн наполягав на тому, що невинний.
Однак його друзi вели своєї:
„Облиш це! Зважся й висповiдайся
Боговi, скажи, що жалкуєш за тим,
що зробив. Тодi Вiн пробачить тобi
й усе для тебе знов повернеться на
краще“.
„Чого ви не вiрите менi, чому у вас
нема жалю до мене? – змолився Йов. –
Менi так потрiбнi щирi друзi в скрутi!
Ви – не допомога менi“.
Йов знав, що його друзi помилялися. Однак вiн починав вiдчувати,
що Бог несправедливий до нього,
i сказав Боговi:
„Чому Ти не вислухаєш мене, а вiдтак не вiдповiси на мої запитання,
Боже?“ – вигукнув вiн.
Аж ось у розмову вступила
четверта людина.
„Я мовчав досi, бо я ще дуже
молодий. Я думав, що ви маєте бути
мудрiшими за мене. Однак усi ви не
правi! Йове, поглянь на небо i побач,
скiльки зiрок там сяє! Зрозумiй, який
Вiн величний, Бог! Чи можеш сподiватись ти, що Вiн буде опiкуватися
тим, добре тобi, чи погано?“
Однак думка про далекого, незнаного Бога не принесла Йововi втiхи.
Якби тiльки Бог вислухав його i вiдповiв йому!
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мiв, який Ти великий i всемогутнiй.
Я присоромлений, що мав такi високi
думки про себе i надавав такого
значення собi“.
Коли всi п’ятеро скiнчили говорити, –
Вiдтак Бог звернувся до Йовових
розпочалася буря. Блискавки кресали друзiв:
небо, гуркотiв грiм i дощова злива
„Погано ви вчинили. Ви неправвпала на землю.
диво розповiдали Йововi про Мене.
I з цiєї бурi пролунав голос Бога:
Ви не казали правду про Мене, не
„Ти звертався до Мене з рiзними
казали так, як говорив про Мене Йов.
запитаннями, Йове. Однак спершу
Однак Йов помолиться за вас i Я, по
дай вiдповiдь ти на Мої запитання.
молитвi його, подарую вам“.
Де був ти, коли Я створював свiт?
Йов не був злопам’ятним чи мстиДе був ти, коли першi зiрки спiвали
вим щодо своїх друзiв, хоча вони
в захопленнi вiд створiння? Чи коли
були такi немилосерднi до нього. Вiн
Я окреслював моря, аби їхнi хвилi не помолився за них.
переступали межi, яку Я визначив їм?
I Бог знов повернув життя Йова
Чи можеш ти сказати Менi, звiдки
на краще. Знову повернулося до
приходить свiтло? Де знаходяться
Йова багатство, яке вiн утратив. У
Мої сховища снiгу та льоду? Вiдповiнього знову народилися дiти. Вiн мав
дай Менi! Чи здатен ти примусити
сiм синiв i трьох вродливих дочок,
йти дощ, дати життя рослинам i тва- яким вiн дав iмена Ємiма, Кецiя та
ринам? Чи можеш ти навчити птахiв Керен-Гаппух. Йов жив довго, щаслилiтати, або подбати про їжу для
во i помер у дуже похилому вiцi.
польової звiрини? Вiдповiдай Менi!
Чи є в тебе сила пiймати на гачок
крокодила? Чи спроможний ти приборкувати тварин, або бавитися з
величезним гiпопотамом? Вiдповiдай
Менi!“
Йов не знав, що вiдповiсти. Вiн
почувався дуже засоромленим. Вiн
жив праведно i дотримувався Божих
законiв, однак вiн вирiшив, що може
сперечатися з Богом так, наче вiн мав
для того силу та мудрiсть. Вiн намагався зрозумiти все, що Бог робить.
Бог не з’ясував причин, з яких у
Йова виникли турботи. Однак Вiн
навчив Йова розумiти, що той має
в усьому покладатися на велич та
мудрiсть Божу, адже Бог усе робить
на краще.
„Я нiколи не знав Тебе ранiше, –
вигукнув Йов. – Я тiльки знав те, що
iншi менi про Тебе розповiдали.
Тепер Ти озвався до мене, i я зрозу-
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Бог озивається
до Йова Йова 38-42

КНИГА ГIМНIВ IЗРАЇЛЮ
230

Молiння до Бога
Псалми 117, 100, 103

Народ Iзраїлю полюбляв спiвати
пiснi та гiмни так само, як ми це
робимо сьогоднi. Книга Псалмiв була
їхнiм пiсенником. У них був хор при
храмi та музики.
Псалми писалися протягом багатьох рокiв рiзними поетами. Деякi
з них призначалися для релiгiйних
свят або визначних нацiональних
подiй, аби скласти подяку Боговi чи
попросити Його про допомогу. В
iнших псалмах змальовано внутрiшнi
почуття самого поета.
Цар Давид був поетом i спiвцем,
i багато з псалмiв зображують саме
подiї з його особистого життя. У
псалмах iдеться про почуття, якi й
ми зазнаємо сьогоднi, коли буваємо
щасливими чи сумними, зажуреними
чи веселими. Крiм того, псалми
навчають нас словам, якими можна
говорити про велич та красу Божого
творiння.

„Хвалiть Господа, всi племена,
прославляйте Його, всi народи,
бо змiцнилось Його милосердя над
нами, а правда Господня навiки“.
„Уся земле, покликуйте Господу!
Служiть Господевi iз радiстю, перед
обличчя Його пiдiйдiте зо спiвом!
Знайте, що Господь – Бог Вiн,
Вiн нас учинив, i Його ми, – Його ми
народ та отара Його пасовиська.
Увiйдiть в Його брами з подякуванням,
на подвiр’я Його з похвалою!
Виславляйте Його, Iм’я Його благословляйте, бо добрий Господь, Його
милiсть навiки, а вiрнiсть Його –
з роду в рiд!“
„Благослови, душе моя, Господа,
i все нутро моє – святе Ймення Його!
Благослови, душе моя, Господа,
i не забувай за всi добродiйства Його!
Всi провини твої Вiн прощає,
всi недуги твої вздоровляє.
Вiд могили життя твоє Вiн визволяє,
Вiн милiстю та милосердям тебе
коронує.
Вiн бажання твоє насичає добром, –
вiдновиться, мов той орел, твоя
юнiсть!
Щедрий i милосердний Господь, довготерпеливий i багатомилостивий...
Не за нашими прогрiхами
Вiн поводиться з нами, i вiдплачує
нам не за провинами нашими...
Як жалує батько дiтей, так Господь
пожалiвся над тими, хто боїться Його,
бо знає Вiн створення наше,
пам’ятає, що ми – порох...
Благословiть Господа, всi дiла Його,
на всiх мiсцях царювання Його!
Благослови, душе моя, Господа!“
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Пiснi про
добробут та Божу
допомогу Псалми 23, 121,46

„Господь – то мiй Пастир, тому
в недостатку не буду, –
на пасовиськах зелених оселить мене,
на тихую воду мене запровадить!
Вiн душу мою вiдживляє,
провадить мене ради Ймення Свого
по стежках справедливости.
Коли я пiду хоча б навiть
долиною смертної темряви,
то не буду боятися злого,
бо Ти при менi, –
Твоє жезло й Твiй посох –
вони мене втiшать!
Ти передо мною трапезу зготовив
при моїх ворогах,
мою голову Ти намастив був оливою,
моя чаша – то надмiр пиття!
Тiльки добро й милосердя мене
супроводити будуть
по всi днi мого життя,
а я пробуватиму в домi
Господньому довгi часи!“
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„Свої очi я зводжу на гори,
звiдки прийде менi допомога, –
менi допомога вiд Господа,
що вчинив небо й землю!
Вiн не дасть захитатись нозi твоїй,
не здрiмає твiй Сторож:
оце не дрiмає й не спить
Сторож Iзраїлiв!
Господь – то твiй Сторож,
Господь – твоя тiнь
при правицi твоїй, –
удень сонце не вдарить тебе,
анi мiсяць вночi!
Господь стерегтиме тебе
вiд усякого зла,
стерегтиме Вiн душу твою, –
Господь стерегтиме твiй вихiд та вхiд
вiдтепер аж навiки!“
„Бог для нас – охорона та сила,
допомога в недолях, що часто
трапляються,
тому не лякаємось ми,
як трясеться земля,
i коли гори зсуваються в серце морiв!..
З нами Господь Саваот,
наша твердиня – Бог Яковiв!“

ПРИТЧI
232

Слова
мудростi

Коли Бог пропонував Соломоновi
все, що той хоче, юний цар попросив у Бога мудростi. Вiн знав, що не
зможе керувати державою, покладаючись на власний розум та розсуд.
Згiдно з Бiблiєю, мудрiсть – це
знання найкращого шляху, яким слiд
iти за будь-яких обставин у життi.
Книга Приповiстей сповнена порад,
як досягти мудростi. Соломон, як i
iншi автори притчей, погоджувався,
що першим кроком до мудростi
є любов до Бога й прагнення покладатися на Нього.
Ось кiлька мудрих слiв, наведених
з Книги Приповiстей, якi стосуються
дружби, родини, доброти, щастя,
лiнощiв та плiток.
„Дружба нiколи не перестає,
i є друзi, якi рiднiшi за братiв.
Друзi завжди доводять свою любов.
Адже що є браття, якщо вони не
подiляють iз тобою твоїх турбот?
Не забувай друзiв своїх i друзiв
своїх батькiв.

Щасливi дiти, якщо батько їхнiй
поважна людина i чинить гiдно.
Мудрий син – це гордiсть батька,
а дурний – приносить горе своїй
матерi.
Кожний, хто вважає, що не слiд
дбати про своїх батькiв, гiрший за
ватажка розбiйникiв.
Життєрадiснiсть надає людинi
здоров’я. Той, хто увесь час тужить,
той повiльно помирає.
Якщо хочеш бути щасливий, будь
милосердний до вбогих, бо це грiх –
будь-кого зневажати.
Добрi слова приносять життя,
а злi слова ламають дух людський.
Будь великодушний i будеш
у безпецi.
Помагай iншим, i тобi
допоможуть.
Ледаща людина, яка вiдмовляється
вiд працi, – це самовбивця, бо всi її
дiї спрямованi лише на бажання мати.
Якщо ти ледащо, не сподiвайся,
що завтра в тебе щось буде; а якщо
ти працьовитий, то попереду в тебе
щастя.
Плiткар нiколи не тримає
секретiв. Тримайся осторонь тих,
хто полюбляє багато розмовляти.
Плiткар викликає гнiв, це так само
вiрно, як те, що пiвнiчний вiтер
спричиняє до дощу.
Без дров вогонь згасає, а без
плiткаря припиняються сварки“.
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IСТОРIЯ ПРО ЙОНУ
233

Утеча вiд Бога
Йони 1

Якось Бог звернувся до Свого пророка Йони:
„У Мене є доручення, яке тобi слiд
передати жителям Нiневiї. Ти знаєш,
якi то злочиннi та зiпсованi люди. Ти
маєш сповiстити царя i весь народ,
що коли вони не покаяться у своїх
злочинах та не змiнять свого життя,
Я покараю їх“.
Йона не хотiв робити те, що наказав йому Бог. Вiн був згоден пророкувати й переказувати слова Божi
народу Iзраїлю, однак вiн не розумiв,
чому має йти до чужинцiв. Та ще до

яких чужинцiв! Нiневiя була столицею великої Ассирiйської iмперiї. Усi
знали жорстокiсть ассирiйцiв, якi не
виказували милосердя до тих народiв,
яких вони завойовували.
„Якщо я пiду до Нiневiї та розповiм
її мешканцям про Бога, – думав Йона, –
то вони можуть пошкодувати про те,
що грiшили, i розповiсти про це
Боговi. I тодi Бог пробачить їм i вирiшить не винищувати їх. А вони заслуговують на те, аби їх було винищено,
i я не вiдчуваю до них нiякого жалю!“
Йона вирiшив пiти якомога далi
вiд Нiневiї – i вiд Бога. Вiн дiстався
до морського порту Яфи, де було
багато кораблiв, якi вiдпливали звiдси
до близьких та далеких країн. Йона

богiв! Якщо ця буря не вщухне, усi
ми загинемо!“
Тимчасом на палубi команда мiркувала й радилася:
„Здається менi, що великий грiшник є в нас на кораблi, – сказав один
iз морякiв. – Боги дуже гнiваються на
нього i наслали цю бурю, аби покарати його. Давайте кинемо жереба
i дiзнаємося, хто ця людина“.
Усi погодилися. Написавши iмена
тих, хто був на кораблi, кинули
Буря на морi
жереба. Жереб указав на Йону!
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„Послухай, Йоно! – звернулися до
Йони 1
нього. – Розкажи нам, хто ти є i що
таке жахливе ти учинив, що викликав
Невдовзi Йона мiцно заснув. Анi
вигуки, що лунали на палубi, анi будь- цю страшну бурю на нашi голови“.
„Звуть мене Йона, – розпочав
який iнший гамiр не досягали до
Йона. – Я пророк Бога, Який створив
його свiдомостi. Вiн мiцно спав, i
нiщо не могло його розбудити. Легкi небо й землю. Ви не помилилися. Я
завинив перед Богом, бо не пiдкохвилi, якi погойдували корабель,
рився Його наказу i втiк вiд Нього“.
колисали, мов у колисцi, його втом„Це жахливо! – вихопилося в
лене тiло та втомлений мозок.
морякiв.
– I що ж нам зробити, щоб
Та не встиг корабель далеко вiдiйприпинити
бурю?“
ти вiд берега, як подув сильний
„Киньте
мене
в море“, – смiливо
вiтер. Хвилi почали здiйматися все
сказав Йона.
вище й вище, вони сягали палуби
Мореплавцi були добрi й поряднi
i перекочувалися через неї.
люди, i вони не зичили Йонi лиха.
Команда працювала щосили, щоб
Отож вони ще раз спробували якось
не дати кораблю збитися з курсу.
Мореплавцi, наляканi бурею, почали приборкати корабель i дiстатися до
якого-небудь берега. Однак їхнi зусилвикидати в море вантаж, що був на
ля виявилися марними, навпаки, буря
кораблi. Серйозна небезпека загрожувала i кораблю, i командi: великий ще посилилася. Не залишалося нiчого,
окрiм одного – кинути Йону в море.
корабель носило й жбурляло, наче
„Змилуйся, Бог Йони, – молилися
горiхову шкаралупку. I невдовзi всiм
стало зрозумiло, що корабель загине вони, – не карай нас за те, що ми чиi навряд чи кому вдасться врятуватися. нимо Йонi, кидаючи його в море. Ми
не зичимо йому лиха, але його порада
Усi попадали навколiшки, звели
вчинити так – то наша єдина надiя“.
руки до неба й у вiдчаї, втрачаючи
Вiдтак вони схопили Йону i кинули
надiю, звернулися до своїх богiв,
його
в бурхливi хвилi. I враз вiтер ущухпрохаючи про допомогу.
нув,
хвилi
спали i море заспокоїлося.
Капiтан, який спустився у трюм, iз
Врятована команда знову впала навздивуванням побачив, що Йона так само мiцно спав, як i тодi, коли вони вiд- колiшки i звернулася до Йониного Бопливали. Вiн ухопив його за плече i за- га: „Вiримо ми, що Ти є єдиний правдивий Бог. Вiдтепер ми будемо вiрити
кричав, намагаючись розбудити його:
в Тебе i вклонятися Тобi єдиному“.
„Прокидайся! Молися до своїх
знайшов один корабель, який мав iти
до Таршiшу, країни, яка знаходилася
так далеко, що iзраїльтяни майже не
чули про неї вiд мореплавцiв.
Йона сплатив за мiсце та зiйшов на
корабель. Утомлений довгою подорожжю та протистоянням Боговi, вiн
мiцно заснув. Коли вiн прокинеться,
то буде дуже далеко вiд будь-якої можливостi виконати доручення Боже.
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Велика риба
Йони 1-3

Йона виказував неабияку хоробрiсть,
коли пропонував мореплавцям, щоб
тi кинули його в бурхливе море.
Однак коли вiн став падати з корабля
прямiсiнько в бурхливi, розлюченi
хвилi, то вiдчув жах. Вiн усе падав,
падав, падав, хоча хвилi вже зiмкнулися над ним i зеленi пальцi водоростей наче хапали його за ноги та
обвивалися навкруг шиї. Його серце
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калаталося в грудях, у рот i в нiс
набилася вода i єдине, що йому
залишалося, це заволати в молитвi
до Бога.
I раптом величезна риба випливла
з темних морських глибин. Наступної митi Йона вiдчув себе всерединi
риби, величезнi розмiри якої вiн
навiть не мiг собi уявити.
Вiн не загинув!
Вiн живий!
Йона у цю мить не замислювався
над тим, що буде далi. Вiн вiдчував
величезну подяку до Бога. Вiн був
певний, що несподiвана поява величезної риби була справою Божою так
само, як i ця страшна буря на морi.

„Спасибi Тобi, Боже! – спiвав
Йона, перебуваючи в суцiльнiй
темрявi в черевi риби. – Ти врятував
мене вiд смертi!“
На третiй день риба пiдпливла до
берега. За наказом Бога, вона випустила Йону зi свого черева цiлим
i неушкодженим. Вiн опинився на
березi.
„Йди до Нiневiї, Йоно“, – звернувся
Бог до Йони вдруге.
Йона зробив висновки з уроку,
якого надав йому Бог. Вiн пiдкорився.
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Рослина
Йони 3; 4

Коли Йона прибув до Нiневiї, то
йому перехопило дух вiд величезних
розмiрiв мiста. Три днi знадобилося
йому, аби обiйти мiсто та його
передмiстя.
I поки вiн обходив, вiн пророкував. Вiн сказав царевi та людям про
те, що Бог, Який утворив небо й
землю, не буде бiльше терпiти їхнi
беззаконня та злочини. Вони мають
визнати, що є геть зiпсованими,
покаятися перед Богом i перемiнити
своє життя, iнакше Бог знищить їх
та їхнє мiсто.
Люди слухали з великою увагою. I
всi, починаючи вiд царя i закiнчуючи
останнiм волоцюгою, навернулися до
Бога, прохаючи Його про прощення.
Бог був задоволений. Вiн зовсiм не
хотiв карати Нiневiю.
Однак Йона був дуже розлючений.
„Чи я не казав, що саме так воно й
станеться? – сказав вiн Боговi. – Я
втiк вiд Тебе першого разу, бо я
побоювався, що Ти вибачиш усе цим
жахливим ассирiйцям. Ти готовий
надати милiсть найзапеклiшим
нашим ворогам, тим, хто нiколи не
виказував милосердя до нас. Менi
здається, що було б краще, якби я не
дожив до цього!“
Пiсля цих слiв Йона кинувся геть
iз Нiневiї. Однак вiн вiдбiг недалеко,
так, аби було видно мiсто. Йона сподiвався, що Бог врештi-решт змiнить
Своє рiшення i пошле з неба палаючий вогонь чи принаймнi камiння на
них усiх. Однак полуденне сонце
починало припiкати, i Йона вiдчув,
що стає непереливки.
Тодi Бог, Який наслав i шторм,
i велику рибу, подбав про велику
рослину, яка кидала тiнь, аби захи270

стити Йону вiд пекучих сонячних
променiв. Коли рослина вигналася iз
землi i розкинула своє листя, Йонi
значно полегшало. Однак Бог зробив
так, що наступного ранку рослина
нахилилася й зiв’яла. Сонце пiдiймалося все вище, i Йона, позбавлений
затiнку, почав гнiватись i гнiвався
навiть бiльше, нiж напередоднi.
„Яке право маєш ти гнiватися
через те, що рослина загинула?“ –
звернувся до нього Бог.
„Маю право! – вiдповiв Йона. –
Воно, врештi-решт, врятувало менi
життя. I тепер я такий незахищений
вiд цього палючого сонця, що волiю
за краще померти!“
„Йоно, – сказав Бог лагiдно, – ти
гнiваєшся через те, що рослина
загинула. Однак ти навiть i рукою не
поворухнув, аби продовжити їй життя
та виростити її. Вона була тут один
день i наступного дня її не стало. Як
ти вважаєш, що мав би Я вiдчувати,
якби Менi довелося знищити Нiневiю
та всiх її мешканцiв? Чоловiки,
жiнки, дiти – це Я їх утворив i дбав
про них протягом багатьох рокiв.
Вони нiколи не мали нагоди довiдатись про Мене та полюбити Мене,
аж поки ти не прийшов до них. Чи
не слiд було Менi пожалiти їх i
врятувати – їх усiх, разом iз їхнiми
тваринами та худобою?“

МАЛАХIЯ
237

„Мiй Спаситель
iде!“ Малахiя

Бiльше, здається, нiчого незвичайного не траплялося. Юдейський
народ iз смутком оглядався назад – на
тi днi, коли їхнi прадiди повернулися,
щасливi й радiснi, iз вавилонського
полону.
Знадобилися роки тяжкої працi,
перше нiж храм i мiсто було вiдбудовано. Однак навiть тi важкi, виснажливi роки видавалися кращими за
одноманiтну посереднiсть їхнього
нинiшнього життя.

Вони тяжко працювали протягом
тижня, однак не вiдчували вiд того
задоволення. Щосуботи вони йшли
до храму, однак служба видавалася їм
незрозумiлою та чужою.
I от Малахiя, пророк Божий,
звернувся до людей:
„Бог так само продовжує любити
вас!“ – сказав вiн упевненим, гучним
голосом.
„Щось воно не схоже на те, –
глузливо вiдповiли з натовпу. – Тi
народи, якi нiколи не вклонялися
Боговi, живуть краще за нас. Невигiдна ця справа – служити Боговi!“
„Дайте Боговi мiсце, аби Вiн увiй-
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шов у ваше життя, – вiдповiв їм Малахiя. Бог швидше назавжди закриє
дверi храму, анiж дозволить вам iти
до Нього тiєю дорогою, якою ви
йдете. Ви ходите тiльки завдяки своїй
звичцi, але не тому, що ви любите
Бога. Ви мурмочете вашi молитви,
не розумiючи анi слова з того, що
кажете. Як можете ви сподiватися на
те, що Бог благословить вас? Повернiться до Нього! Вiддайте Боговi
найкраще з того, що маєте. I тодi ви
побачите благословення Боже –
швидко побачите.
Ви продовжуєте запевняти всiх, що
Бог не робить бiльше чудес. Я маю
новину для вас – Бог Сам збирається
вiдвiдати Свiй храм. Бог знає тих, хто
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по-справжньому любить Його, i, коли
Вiн прийде, Вiн вiдокремить добрих
вiд поганих. Вiн зробить людей
праведними, очистить їх, наче
майстер, який очищує золото вiд
домiшок, аби воно сяяло яскравiше.
Проте перш нiж прийти, Бог
пошле перед Собою посланця Свого,
аби той приготував усе до Його
приходу. Це буде iнший Iлля, який
голосно i зрозумiло сповiстить усiх
про Божi вимоги. Отже, спостерiгайте – Божий посланець iде!“
Люди слухали й дивувалися: коли
ж Вiн прийде, посланець Божий? Чи
прийде вiн незабаром, чи, може, їм
ще довго чекати того дня, коли вони
почують Його голос?

НОВИЙ ЗАПОВIТ
Новий Заповiт – це розповiдь про Iсуса
Христа i про те, як Вiн прийшов,
щоб укласти нову угоду мiж Богом i всiм
людством.
Iсус, Божий Син, помер, аби кожна
людина могла отримати прощення через
вiру в Нього.
Потiм Iсус воскрес, i Його учнi понесли
Благу Звiстку про обiцяне Богом нове
життя в Iсусi по всьому свiту.

ОБIЦЯНИЙ ЦАР
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Молитва й
сподiвання

Луки 1

Понад чотириста рокiв проминуло
вiдтодi, як Малахiя сповiстив народ
юдейський, аби вони чекали на день,
коли Бог вiдвiдає їх. То були важкi
часи. За перськими поневолювачами
прийшли грецькi завойовники. Пiсля
славетного повстання за визволення,
яке очолив Юда Маккавей, Юдея
знову, вже вкотре, опинилася пiд
iноземним пануванням. Рим завоював Грецiю, i римський iмператор
вирушив на Єрусалим. Римськi вояки
заполонили всю країну.
Як же сподiвалися євреї на нового
нацiонального героя, який би змiг
виступити супроти зненависних
римських легiонiв i поновив би
єврейське царство! Тiльки б Бог
послав обiцяного Царя, щоб той
принiс народовi волю!
Iншi люди в країнi бiльше дбали
про справедливiсть та дотримання
настанов Божих. Вони також чекали
на обiцяного Богом Царя, однак
вони сподiвалися мати радше справедливого й мудрого правителя, нiж
великого воїна.
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Захарiй був священиком. Вiн i його
дружина Єлисавета молилися Боговi,
прохаючи в Нього саме такого правителя. Коли вони тiльки-но одружилися, то, як i всi подружжя у свiтi,
мрiяли про свою щасливу родину. Та
минав час, а дiти в них не народжувалися.
Тепер вони вже постарiли. Однак
продовжували обговорювати слова
з Писання, в яких iшлося про Царя,
котрого пошле Бог, аби вiн урятував
свiй народ. I вони молилися про те,
щоб одного дня Боже обiтування
здiйснилося.
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Обiтування
дитини Луки 1

Священикiв, якi служили Боговi в Єрусалимському храмi, було подiлено на
двадцять чотири групи. Кожна з груп
мала двi черги на рiк по тижню, щоб
протягом цього часу саме й вiдбувати
служiння Боговi в храмi. Найбiльш
священним i важливим обов’язком для
священика було особисто запалити
пахощi на вiвтарi в святинi храму.
Кожний священик мрiяв зробити це,
та оскiльки їх було багато, вони кидали жереба, щоб дiзнатися, кому випаде цей привiлей. Деякi священики
могли нiколи в життi не отримати
цього права, i нiкому не надавалася
повторна нагода.
Захарiй був у захватi, хоча й нервував трохи, коли, нарештi, жереб
указав на нього. Вiн знав, що йому
належить увiйти до святинi, тимчасом
як мовчазний натовп людей чекатиме зовнi. Коли ж вiн запалить фiмiам,
то повинен буде вийти з храму й поблагословити людей.
Коли ж Захарiй стояв перед вiвтарем, дихаючи духмяним фiмiамом, вiн
знову звернувся до Бога з молитвою,

аби Бог скорiше послав обiцяного
Ним Царя, щоб урятувати Iзраїль.
Раптом яскравий промiнь свiтла прорiзав дим, який курився вiд вiвтаря.
Захарiй перелякався. Аж ось ангел
стоїть перед ним.
„Не лякайся, – сказав ангел. – Бог
почув твої молитви. У вас iз Єлисаветою буде син. Вiн буде посланцем
Божим, якого Бог пошле, аби все приготувати для приходу Самого Царя.
Iм’я синовi буде Йоан. Вiн виросте й
буде сильний та великий, як сам пророк Iлля. Дух Божий буде на ньому,
i вiн наверне людей назад до Бога“.
Захарiй не мiг повiрити анi
власним вухам, анi очам.
„Як я можу бути впевненим, що ти
сказав менi правду?“ – запитав вiн.
„Я – Гавриїл, – вiдповiв ангел. –
Я перебуваю в присутностi Самого
Бога, i це Вiн вирядив мене до тебе,
аби сповiстити тобi добру новину. Та
оскiльки ти не вiриш, то будеш ти
неспроможний розмовляти, аж поки
не народиться в тебе син“.
А люди, що чекали, тимчасом
дивувалися й перешiптувалися: чому
священика так довго немає?
Нарештi Захарiй з’явився. Вiн
розтулив вуста, аби вимовити благословення, однак жодного слова не
пролунало. Вiн спромiгся тiльки
вказати на небо й торкнутися пальцем
своїх онiмiлих вуст.
„Вiн бачив видiння!“ – вирiшили
люди.
Коли скiнчився тиждень служiння
в храмi, Захарiй повернувся додому.
Вiн письмово сповiстив Єлисавету
про все, що сталося. Єлисавета не
мала жодного сумнiву стосовно
пророцтва. Радiсть i щастя сповнили
її. Пiсля стiлькох рокiв чекання й
невизначеностi в неї буде син! I її
син сприятиме тому, щоб Божi
обiтування здiйснилися.
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Подорож у гори
Луки 1

Марiя була родичкою Єлисавети.
Вона мешкала в Назаретi, мiстi, розташованому на пагорбах, що на
пiвночi Галiлеї. Вона була ще дуже
молодою, але вже зарученою з Йосипом, майстром-теслею. Невдовзi
вони мали одружитися.
Одного дня, коли Марiя сидiла
собi й тихо шила, дивне свiтло впало
на її шитво. Здивована, вона звела
очi. Гавриїл, могутнiй ангел Божий,
стояв у маленькiй кiмнатi.
„Бог iз тобою, Марiє, – сказав
Гавриїл, – i Вiн щедро благословив
тебе. Не лякайся, бо прибув я з
доброю звiсткою. У тебе невдовзi
буде Син. Вiн буде не звичайною
людиною. Вiн – довго очiкуваний
Цар, нащадок Давидiв, i царство
Його буде навiки“.
„Як таке може статися зi мною? –
здивувалася Марiя. – Адже я ще не
одружена“.
„Сила Божа обгорне тебе, i Дух
Його Святий злине на тебе. Ось
чому твiй Син буде Сином Божим.
Немає нiчого неможливого для Бога.
Єлисавета, твоя родичка, вважала,
що вже нiколи не матиме дитини,
а через три мiсяцi має родити“.
„Я не розумiю, – покiрливо мовила
Марiя, – однак я – служниця Божа
й готова виконати все, що Вiн менi
накаже зробити“.
Гавриїл вiдiйшов, а Марiя ще довго
сидiла й мiркувала. Вона розумiла,
що єдиною людиною, з якою вона
могла б поговорити про все, була
Єлисавета. Отож вона вирiшила
вiдвiдати родичку.
Єлисавета побачила Марiю ще
здалеку i вийшла їй назустрiч. Вона
обiйняла й поцiлувала Марiю, бо вже
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знала про дивну новину, з якою та
прийшла до неї.
„Щаслива ти й благословенна! –
вигукнула Єлисавета. – Ти будеш
матiр’ю Царя, на Якого ми так довго
чекали, Царя, Який прийде врятувати
нас!“
Марiя не знала, плакати їй чи
смiятися. Вона була так вдячна Боговi,
що з вуст її вихопилася пiсня, якою
вона звеличувала Бога й дякувала
Йому. Яку велику справу Вiн зробив!
Вiн обрав звичайних, бiдних людей,
аби через них здiйснити величнi
задуми.
Обом жiнкам було що розповiсти
одна однiй. Обидвi знали, що дiти,
яких вони мали народити, будуть
незвичайними. Через них Бог прийде,
аби врятувати Свiй народ.
Марiя залишалася з Єлисаветою,
аж поки тiй не настав час народити
дитя. Вiдтак вона повернулася назад
до Назарета.
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„Назви його
Йоаном!“ Луки 1

Це була надзвичайна радiсть, коли
в Єлисавети iз Захарiєм народився
син. Коли йому минув тиждень,
влаштували велике свято, на якому
дитину мали наректи iм’ям. Друзi
й родичi прийшли звiдусiль.
„Звичайно, його належить назвати
Захарiєм, як його батька“, – казали всi.
„Нi, – м’яко заперечила Єлисавета. –
Його iм’я має бути Йоан“.
„Чому саме? – дивувалися люди. –
Адже це не родинне iм’я“.
„Господь милосердний – ось що
означає iм’я Йоан“, – прошепотiла
Єлисавета. А вiдтак додала вже
голоснiше: „Запитайте в його батька,
що вiн скаже“.

Усi повернулися до Захарiя. Той
усе ще не мiг розмовляти, але вiн
знаком показав присутнiм, щоб йому
дали дошку для писання.
„Iм’я йому – Йоан“, – написав вiн
чiтко.
I тiєї ж самої митi до Захарiя повернулася здатнiсть говорити. I вiн
почав дякувати й молитися Боговi за
всю Його ласку. Потому розповiв
усiм присутнiм про свого малого сина
та про iнше, бiльш велике дитя, яке
мало невдовзi народитися.
„Бог дотримав Своєї обiтницi, яку

дав нам багато рокiв тому, – почав
вiн. – Довга нiч чекання закiнчилася,
i свiтанок уже замайорiв. Бог осяє
нас Своєю появою. Його Спаситель
має принести нам свiтло та вивести
нас на шлях примирення“.
Вiдтак Захарiй прийняв сина з рук
Єлисавети.
„Ти також будеш незвичайним, мiй
синочку, – сказав вiн. – Ти йтимеш
попереду Божого Царя. Ти сповiстиш про любов Божу i прощення
для народу Його i приготуєш усе для
приходу Царя“.
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Йосип
Матвiя 1

Йосип був теслею з Назарета. Вiн iз
гордiстю усвiдомлював, що належить
до царського колiна Юдиного i походить iз роду самого царя Давида. Як
усi євреї, Йосип дуже зважав на довгий родовiд, що складався з iмен численних предкiв. Вiн знав, що далеко
не всi в його родинi були чистокровнi
євреї.
Дуже давно з’явилося в його родоводi iм’я Рахав. Рахав була мешканкою Єрихона, вона повiрила в Бога
Iзраїлевого i врятувала життя iзраїльським розвiдникам. Потiм вийшла
замiж за єврея.
Рут була прабабусею Давида. Вона
була дiвчиною з країни Моав, яка
покинула свiй народ i прийшла зi
своєю свекрухою до Вiфлеєма.
Божа любов i турбота простягалися
не лише на обраний народ Iзраїлю,
але й на всiх, хто повiрив у Нього.
Отож Йосип iз нетерпiнням чекав
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того дня, коли вiн побереться з Марiєю. Та коли побачив, що в неї має
бути дитина, дуже засмутився й дiйшов висновку, що Марiя зрадила
його i порушила їхнi заручини. Вiн
вирiшив вiдмовитися вiд одруження
з нею. Та оскiльки вiн був людиною
доброю та порядною, то й хотiв зробити це якомога тихiше, аби врятувати Марiю вiд ганьби та переслiдувань.
I от уночi Бог звернувся до Йосипа
увi снi:
„Не гнiвайся i не турбуйся, – сказав
Бог. – Дитина, на Яку чекає Марiя,
народиться вiд сили Божої та Духа
Святого. Iм’я Дитинi – Iсус (Той, Хто
рятує), – бо Вiн є Цар, обiцяний
Богом. Одружися з Марiєю i прийми
Дитину її, наче власного сина й
нащадка твого царського роду“.
Йосип прокинувся, почуваючи
себе щасливим. Марiя виявилася
чесною й цнотливою, як вiн завжди
i вважав. Тепер вiн має зробити все
вiд нього залежне, аби їй було легше.
Вони якомога швидше одружилися,
щоб Йосип мiг опiкуватися Марiєю,
аж поки її Дитина не народиться.

БОЖА ОБIТНИЦЯ СПРАВДИЛАСЯ
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Iсус народився
Луки 2

Великий Август, iмператор Риму,
захотiв дiзнатися, яку кiлькiсть пiдданих вiн має i який податок вiн може
з них отримувати. Вiн наказав переписати всiх i кожного у своїй iмперiї.
Кожний чоловiк-єврей мав вирушити
до свого рiдного мiста i записати своє
iм’я в громадськi списки.
Новина про перепис досягла Назарета невдовзi перед тим, як у Марiї
мала народитися Дитина. Йосип
змушений був вирушати до Вiфлеєма,
на пiвдень, туди, де народився його
предок цар Давид, аби занести своє
iм’я до римського регiстру. Вiн вирiшив узяти свою молоду дружину iз
собою, бо це видавалося лiпшим, анiж
залишати її саму в Назаретi.
Подорож тривала майже тиждень.
Протягом дня вони рухалися, а вночi – спали просто неба. Як же вони
зрадiли, коли побачили Вiфлеєм на
верхiв’ї пагорба, оточений мальовничими ланами.
Вони знали, що в заїжджому дворi,
попри всi незручностi, є мiсця. Комфорту вони не чекали, але сподiвалися на окрему кiмнату, де можна буде
виспатися з дороги, та на якийсь
притулок для їхнiх вiслюкiв. Марiя
нарештi матиме спокiй та вiдпочинок.
Та коли вони прибули, виявилося, що
всюди повно людей. Там не було мiсця,
аби надати притулок двом утомленим
бiдним людям.
Хтось зглянувся на них, побачивши їхнi зажуренi обличчя й стан
Марiї, яка от-от мала родити. Ця

людина запропонувала їм мiсце, де
звичайно тримала свою худобу. Це
був, власне, хлiв.
Йосип вичистив його, як мiг, перше нiж завести туди Марiю. Якийсь
чуйний добродiй принiс води –
попити та вмитися.
Трохи згодом, серед нiчного мороку, Марiя народила в хлiвi Дитину.
Йосип iз Марiєю забули про все навколо, така радiсть огорнула їх, коли
вони побачили маленьке Немовля.
„Ми назвемо Його Iсусом, – сказав
Йосип, – як менi наказав ангел. Це
Той, Кого Бог послав урятувати нас“.
Марiя сповила Дитину, як це
робили матерi за тих часiв, у своє
довге покривало.
У них не було колиски, i Йосип
поклав Дитя спати до ясел, куди
звичайно клали солому для худоби.
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Iсторiя про
пастухiв Луки 2

Для пастухiв, якi пасли свої отари на
полонинах навколо Вiфлеєма, ця нiч
видалася зовсiм не схожою на всi iншi
ночi. Пастухи повиннi добре пiклуватися про своїх овець, стерегти їх,
щоб бува хижий звiр не роздер якусь
iз них, знайти для них гарнi пасовища iз соковитою зеленою травою.

Отож, як завжди, пастухи тримали
вночi варту бiля своїх овець, грiючись
коло вогнища. Вони розповiдали
всiлякi iсторiї про рiзну бувальщину,
аби скоротити час та не задрiмати.
Раптом спокiйне нiчне небо
осяялось яскравим свiтлом i чудова,
сяюча постать ангела з’явилася над
ними.
Пастухи були страшенно наляканi,
однак ангел промовив:

„Не лякайтеся. Я прийшов до вас
iз гарною новиною. Вона принесе
радiсть усьому свiтовi. Сьогоднi у Вiфлеємi народилося Дитя. Це Дитя –
Христос Господь! Iдiть i самi подивiться на Нього. Ви знайдете Його
сповитого в пелени i покладеного
до ясел“.
I враз усе небо ожило через безлiч
ангелiв i саме повiтря наче наповнилося їхнiм спiвом. Вони спiвали гiмн,
звеличуючи Бога i дякуючи Йому:
„Слава Боговi у вишинi, – спiвали
ангели, – на землi мир, у людях
добра воля!“
Раптом, так само несподiвано,
як i з’явилися, ангели зникли. Небо
поступово поринало в темряву й
тишу. Пастухи подивилися один на
одного, ледве вiрячи в те, що це не
була нiчна сонна мара.

„Ходiмо, – вирiшили вони. – Пiдемо
й самi подивимося, правда це чи нi“.
I вони попрямували ланами до
сплячого мiста. Коли пастухи знайшли Йосипа з Марiєю i побачили
Немовля, яке лежало в яслах, вони
прихилили колiна i вклонилися
Йому. Вiдтак вони розповiли Йосипу
та Марiї про все, що сталося, i про
новину, яку принесли їм ангели.
Марiя нiчого на те не сказала,
однак глибоко замислилася над тими
дивними речами, про якi їй розповiдали i якi стосувалися її новонародженого сина.
Коли пастухи поверталися назад
до своїх овець, вони, не маючи сили
втамувати радiсть, спiвали дорогою,
прославляючи Бога. Усе перевернулося й змiнилося з тих самих пiр, як
ангел озвався до них.
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„Де Цар?“
Матвiя 2

Не тiльки євреї з нетерпiнням чекали
на Великого Царя, обiцяного Богом.
Розповiдi про Царя, помазаного та
посланого Самим Богом, були поширенi скрiзь. Мудрi та вченi люди в
далеких краях чекали на Того, Хто
народиться в краї Юдейському i
правитиме свiтом у мирi та справедливостi.
Вченi в тi давнi часи спостерiгали
за зорями та планетами. Вони
старанно викреслювали їхнi шляхи
на небi, бо вiрили, що, спостерiгаючи за орбiтами небесних тiл, можна
довiдатися про майбутнє.
У той час, коли у Вiфлеємi народився Iсус, деякi астрологи вiдкрили
на небi дивну зiрку, яка сяяла надприродно яскравим сяйвом. Це було
ознакою, що народився Великий Цар.
Це також означало, що стародавнi
пророцтва нарештi справдилися i
Цар дiйсно народився в далекiй Юдеї.
Мудрецi мерщiй спакували для
довгої подорожi їжу та дорогоцiннi

подарунки, призначенi для новонародженого царя, i, поклавши все це
на верблюдiв, вирушили караваном
до Iзраїлю.
Коли вони дiсталися кордонiв, то
зрадiли, що їхня подорож нарештi
наблизилася до своєї мети. Мудрецi
попрямували до царського палацу
в Єрусалимi – iзраїльськiй столицi,
адже новонароджена царська дитина
мала, звичайно, знаходитись саме там.

У палацi мешкав цар Iрод. Вiн
отримав свою владу з рук римлян
i мiцно тримався за неї. Iрод був дуже
пiдозрiйливою людиною i переслiдував кожного, хто, як це йому здавалося, зазiхав на його трон.
Коли йому сповiстили, що прибули
мудрецi-мандрiвники, якi шукають
новонародженого царя, вiн дуже
занепокоївся.
Йому також було вiдомо про бiблiйнi пророцтва щодо приходу Месiї,
i вiн негайно звелiв покликати знаючих людей – учителiв Закону Божого.
„Чи iснує в Писаннi будь-яка вказiвка на те, де має народитися обiцяний
Цар?“ – пiдступно запитав вiн у вчителiв.
„Так, царю, – вiдповiли вченi мужi
iзраїльськi. – Пророк Мiхей писав,
що Цар має народитися у Вiфлеємi,
мiстi великого царя Давида“.
Iрод наказав своїм прислужникам
запросити прибулих мудрецiв. Вiн
ласкаво вислухав їхню розповiдь,
старанно приховуючи власний гнiв
i занепокоєння.
„Йдiть до Вiфлеєма, – порадив вiн
їм. – Саме там повинен був народитися Месiя. А потiм повертайтеся та
й розкажiть менi, де саме Вiн знаходиться, бо я також хочу вiдвiдати
Його i подарувати Йому дарунки“.
Вже настала нiч, коли мудрецi
попрямували до Вiфлеєма. I як тiльки
вони вирушили, їхня яскрава зоря
знову засяяла в небi. Як же вони їй
зрадiли! Адже це означало, що Сам
Бог веде їх до їхнього Царя.
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Приношення
дарiв Матвiя 2

На той час, коли схiднi мудрецi прибули до Вiфлеєма, Йосип спромiгся

переселити Марiю з Немовлям iз
печери пiд дах справжнього будинку.
У Вiфлеємi неважко було вiдшукати
роботу для майстровитого теслi, i
Йосип заробляв достатньо, аби утримувати свою родину.
Коли мудрецi дiсталися до маленького будиночка, вони змушенi були
схилитися, щоб увiйти до бiдного,
однокiмнатного помешкання з низькою стелею. Не було там анi вишуканих меблiв, анi килимiв на стiнах,
i слуги не прислуговували матерi,
i служницi не клопоталися бiля
Дитини.
Вони побачили в тьмяному свiтлi
молоду дiвчину, що колисала свого
маленького Сина. Однак мудрецi
жодної митi не вагалися i не мали
сумнiву, що перед ними довгоочiкуваний Цар. Вони низько вклонилися,
„пiдметаючи“ розкiшними шатами
глиняну пiдлогу, бо знали, що Той,
Хто значно величнiший за них, спить,
сповитий, на материнських руках.
Мудрецi негайно зняли з верблюдiв пакунки з дарами i, низько вклоняючись, пiднесли дари Iсусовi. Марiя
зi щирим здивуванням прийняла цi
дарунки.
Там було золото – дарунок, який
звичайно призначався царям.
Там був також ладан – пахощi, якi
звичайно вживали на богослужiннях
у храмах у тих землях, звiдки прибули мудрецi.
Там ще було миро. Марiю це дуже
здивувало, бо миром звичайно змащували померлих.
А прибулi, побачивши Царя,
радiли й почувалися задоволеними.
Вони почали збиратися у зворотний
шлях. Та вночi, коли вони спали, Бог
увi снi попередив їх, аби вони не
поверталися до царя Iрода.
Наступного ранку вони вирушили
додому, обравши для цього iнший шлях.
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Утеча до Єгипту
Матвiя 2

Тiєї ж самої ночi Йосиповi також
наснився сон.
„Вiзьми Марiю з Iсусом i негайно
вирушай до Єгипту, – застерiг його
увi снi ангел. – Незабаром цар Iрод
пошле своїх воякiв сюди, аби вони
вiдшукали й убили Дитину. Ви маєте
залишатися в Єгиптi, аж поки не
буде тобi повiдомлено, що небезпека
минула i можна повертатися назад“.
Тимчасом Iрод чекав на мудрецiв
у своєму палацi. А що, як цi мудрецi
так нiколи й не повернуться i не принесуть йому вiдомостей про новонародженого Царя?
З плином часу Iрод усе бiльше
й бiльше лютував. Нарештi вiн вирiшив, що його обдурено. Ймовiрно,
мудрецi розгадали його задум i подалися додому, не зайшовши до нього.
Тепер Iрод мав скласти певний
план, аби без будь-яких перешкод
звести зi свiту нового Царя. I вiн
вiддав наказ, за яким належало

повбивати всiх дiтей, народжених
у Вiфлеємi з того моменту, як мудрецi
вперше помiтили на небi зорю.
Вiн наказав своїм воєначальникам:
„Убивайте всiх хлопчикiв вiком до
двох рокiв i менше, якi народилися
у Вiфлеємi або поблизу нього“.
Скiльки горя й слiз завдала Iродова
жорстокiсть!
А тим часом Йосип i Марiя з Немовлям були на шляху до Єгипту. Бог
дбав про їхню безпеку.
Незабаром пiсля того цар Iрод
помер.
„Повертайтеся додому, – сказав
ангел Йосиповi. – Той, хто шукав
смертi Дитинi, помер“.
I маленька родина вирушила назад,
однак Йосип усе ще вважав, що у
Вiфлеєм iти небезпечно. Вiн чув, що
Архелай, злочинний син Iрода, посiв
трон пiсля свого батька. Однак вiн
правив лише однiєю четвертою
частиною країни.
Отож Йосип пiшов iз своєю
родиною на пiвнiч, туди, де вони
мешкали ранiше, до Назарета. Йосип
вiдкрив свою майстерню i знову, як i
колись, почав працювати теслею.

ДИТИНСТВО IСУСА
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Хлопчик у храмi
Луки 2

Щороку, тiльки-но наставала весна,
батьки Iсуса збиралися в цiкаву подорож. От i цього року вони збиралися
йти до Єрусалима на свято Пасхи, яке
мало нагадувати про чудове визволення
й порятунок, якi Бог здiйснив для Свого народу в Єгиптi багато рокiв тому.
Тi, що йшли здалеку, насолоджувалися довгою подорожжю з ночiвлями
пiд зоряним небом. Поступово до них
приєднувалися подорожнi з iнших
мiст i разом вони утворювали великий потiк людей, який, вливаючись
у вузькi вулицi Єрусалима, рухався до
храму.
Коли Iсусовi виповнилося дванадцять, Марiя з Йосипом узяли i Його iз
собою на свято Пасхи.
Коли нарештi скiнчилися тижневi
свята, матерi з дiтьми зазбиралися
потихеньку в зворотну путь, залишаючи чоловiкiв у Єрусалимi, щоб вони
мали змогу поспiлкуватися, а потiм би
наздогнали їх. Уже був вечiр, коли
Йосип з Марiєю зустрiлися на шляху
додому.
„Де Iсус?“ – запитав Йосип.
У Марiї завмерло серце, адже вона
вважала, що Iсус залишився з Йосипом. У дванадцять рокiв Вiн уже мав
право, за єврейським законом, перебувати з чоловiками i вважався якщо
й не дорослим, то вже й не дитиною.
Вони перепитали всiх своїх
супутникiв, чи хто не бачив часом
Iсуса, однак марно. Не залишалося
нiчого iншого, як повертатися до
Єрусалима в надiї знайти Його там.

Знервованi й знесиленi, вони дiсталися мiста i скрiзь шукали Iсуса, не
маючи жодної уяви, де саме Вiн може
бути. Можливо, Вiн узагалi не тут,
а подорожує додому з якими-небудь
новими знайомими? Вони ходили
мiстом, вдивляючись у людей у надiї
побачити знайоме обличчя. Аж
нарештi хтось сказав їм: „Я бачив
Iсуса в храмi, Вiн там разом з учителями Закону Божого“.
Йосип iз Марiєю мерщiй кинулися
до храмового подвiр’я, де єврейськi
вчителi завжди навчали тих, хто прагнув їх послухати, а також обговорювали мiж собою рiзнi духовнi питання.
Марiїнi очi швидко вгледiли Iсуса.
Вiн уважно слухав сивобородих
учителiв. От Вiн ступив крок уперед
i про щось запитав. Марiя побачила
щире здивування на обличчях людей,
що такий, зовсiм юний пiдлiток, так
мудро втрутився до їхньої бесiди.
Тут Йосип увiйшов у коло спiврозмовникiв. Вiн спокiйно узяв Iсуса за
руку i повiв Його до матерi.
„Як Ти мiг учинити таке з нами? –
запитала у Сина Марiя. – Твiй батько
i я так уболiвали за Тобою“.
„Я вважав, вам вiдомо про те, що Я
маю перебувати в домi Мого Отця“, –
вiдповiв їм Iсус.
Вiдтак утрьох вони пiшли з Єрусалима додому, в Назарет.
I хоча Iсус уже знав, що Батьком
Його є Бог, Вiн слухняно пiдкорявся,
як i годиться, Марiї та Йосипу.
Марiя багато думала про те, що
сталося. Вона знала, що Син її – надзвичайний. Однак їй не залишалося
нiчого iншого, як чекати й спостерiгати за розвитком подiй.
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ЙОАН ХРЕСТИТЕЛЬ
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Покайтеся!
Матвiя 3

Проминули роки. Йоан, син Єлисавети й Захарiя, та Iсус, Син Марiї,
обидва стали дорослими. I хоча їхнi
матерi були родичками, вони мало
походили один на одного.
Йоан залишив рiдну домiвку та
пiшов до пустелi, де жив просто неба,
поблизу рiчки Йордан. Вiн прагнув
залишитися наодинцi i вiдчути, яке
призначення поклав йому Бог.
Вiн був прямою та вiдвертою людиною, як i пророк Iлля, вiн навiть
одягався так само, як Iлля: носив

одяг iз верблюжої вовни, пiдперезаний шкiряним паском. А харчувався
медом диких бджiл та сараною.
Бог надiлив його даром
проповiдника, i незабаром юрми
людей потяглися в пустелю – послухати Йоана.
„Слухайте! – гукав Йоан. – Царство Боже наближається! Чи готовi
ви до нього? Перемiнiть шляхи вашi
та наблизьтеся до Бога“.
„Чому ми маємо це робити? –
запитували люди. – Раз ми – народ,
обраний Богом, Бог має бути задоволений нами“.
„Не покладайтеся на це! – заперечував Йоан. – Народитися євреєм –
цього замало“.
Багато хто розумiв, що це Бог
через Йоана звертається до них.

Йоан хрестив їх у рiчцi Йордан,
занурюючи у воду.
„А тепер перемiнiть шляхи свої, –
проповiдував Йоан. – Не будьте
пожадливими та зажерливими.
Виконуйте працю свою сумлiнно i
без суперечок. Ось чого чекає вiд вас
Бог“.

250

Хрещення Iсуса
Матвiя 3

Йоан попереджав людей, що Бог
покарає їх, якщо вони не покаються
i не змiнять шляхи свої, однак вiн
сповiщав їм i гарну новину.
„Я прийшов, аби приготувати
шлях для дуже поважної особи. Вiн
такий великий, що я навiть не
вартий бути Йому за найостаннiшого
раба. Я тiльки хрещу вас водою – Вiн
же принесе вам благословення Боже,
бо має владу на це. Вiн – обiцяний
Богом Цар“.

Одного дня сталося, що Iсус прийшов до Йоана.
„Будь ласкавий, похрести i Мене
також“, – попросив Iсус Йоана.
„Я не можу цього зробити! – вигукнув Йоан. Вiн знав Iсуса з часiв, коли
обидва були ще дiтьми. – Ти нiколи
не чинив свавiлля i не виходив iз
покори Боговi. Тобi немає в чому
каятися. Ти кращий за мене“.
„Однак Я знаю, що така воля
Божа“, – наполягав Iсус.
Отож Йоан похрестив Його.
Коли Iсус виходив iз води, сталася
дивна рiч. Згодом Йоан, пригадуючи,
так розповiдав про це:
„Я бачив, як щось, що нагадувало
голуба, злетiло з неба на Iсуса“.
Так Йоан зрозумiв, що його родич,
Якого вiн знав iз дитинства i Яким
так довго пишався, був нiхто iнший,
як Цар, про Якого вiн пророкував
людям. I тут вiн почув, як пролунав
голос Бога, звернений до Iсуса:
„Ти – Син Мiй улюблений. У Тобi
Моє уподобання“.
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Новий вождь
Йоана 1; 3

Деякi люди, що їх похрестив Йоан,
стали його друзями та учнями. Вони,
коли мали змогу, приходили й слухали
його, адже вони прагнули почути
якомога бiльше про Царя, що має
прийти.
Одного дня, коли Йоан саме розмовляв iз своїми друзями, вiн побачив
Iсуса, Який проходив поблизу них.
„Подивiться уважно на цю Людину, – сказав Йоан друзям. – Це Той,
Кого обрав Бог, аби Вiн понiс на
Собi грiхи всього людства“.
Двоє Йоанових друзiв кинулися
наздоганяти Iсуса. Щось таке, що
було в Ньому, спонукало їх довiдатися бiльше про Нього. Та раптом їх
охопила нiяковiсть, i вони зупинилися. Iсус зупинився також i покликав їх, запрошуючи провести цей
день разом iз Ним.
Коли нарештi вночi вони повернулися додому, один iз них, на iм’я
Андрiй, був у захватi. Вiн кинувся
шукати свого брата Симона, аби
подiлитися з ним новинами.
„Я знайшов Месiю! – вигукнув вiн. –
Царя, обiцяного Богом! Ходiм i побачиш Його“.
Побачивши Симона, Iсус подивився на нього довгим, уважним поглядом. Вiдтак промовив:
„Я хочу наректи тебе новим iм’ям,
Симоне. Вiдтепер тебе зватимуть
Петро – камiнь. Бо саме такою стiйкою людиною ти й станеш одного
дня“.

ПРИГОТУВАННЯ
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Спокушання
Луки 4

Як тiльки Йоан похрестив Iсуса, вiн
одразу впевнився, що Той i є довгоочiкуваний Цар, якого Бог обiцяв
послати Своєму народовi. Iсус також
знав, що вiдтепер Вiн має приступити до здiйснення плану Божого щодо
Нього i сповiстити Благу Звiстку, що
царювання Бога на землi настало.
Часи, коли Вiн працював теслею
в Назаретi, назавжди залишилися
в минулому.
Однак перше нiж розпочати справу Свого життя, Iсус прагнув зосереджено помiркувати й помолитися
Отцю Небесному за цю справу. I Вiн
пiшов до пустелi Сам один. Сонце
пекло голе камiння i висохлий пiсок.
Не було тут анi свiжої травицi, анi
зелених дерев, якi б радували око.
Не було тут i нiякої їжi, i єдине, що
можна було тут почути, – моторошне
виття диких звiрiв.

Iсус розумiв, що Вiн буде не такий
цар, як усi iншi. Не мав Вiн розкiшного палацу i пишного вбрання, не
було в Нього слуг, якi б поспiшали
виконати Його накази. Вiн знав, що
буде вбогий i Його будуть зневажати
i врештi-решт уб’ють. Усе це було
складовими частинами Божого плану
порятунку свiту вiд влади грiха. I Iсус,
не вагаючись, прийняв цей Божий
план, сповнений любовi до людей.
Однак сатана, ворог Божий i зосередження всього зла, намагався зробити все, аби вивести Iсуса з покори
Боговi, так, як вiн це влаштував
з Адамом та Євою колись дуже давно.
Коли Iсус почав страждати через
голод i втому, бо багато днiв молився,
не споживаючи нiякої їжi, сатана
запропонував Йому:
„Бог сказав, що Ти Його Син, то
чому ж Ти голодуєш? Накажи цим
каменям, аби вони перетворилися на
хлiбини!“
„У Писаннi сказано, що людина
живе не заради хлiба одного“, –

вiдповiв Iсус i вiдмовився застосувати
Свою силу та владу, аби задовольнити Свої власнi потреби. Вiн знав
також, що їжа – це не найголовнiше
в життi.
Сатана вiв своєї далi:
„Цей свiт належить менi. Визнай
мою владу i чини за моєю волею,
i я все це вiддам Тобi“.
I вмить усi держави свiту промайнули перед зором Iсуса, показанi
Йому сатаною. Однак Iсус заперечливо похитав головою.
„У Писаннi сказано, що Бог –
єдиний, Кому слiд пiдкорятися i Кого
шанувати, – вiдповiв Вiн. – Я чинитиму лише волю Бога“.
I нiяк не вдалося сатанi вмовити
Iсуса вiдступити вiд Божого плану
i звернути на шлях сатани. Через
якийсь час вiн залишив Iсуса, а Бог
послав Своїх ангелiв, щоб вони пiдбадьорили Iсуса i допомогли Йому
пiсля Його довгої й виснажливої боротьби iз сатанинськими спокусами.
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„Йди за Мною!“
Марка 1-3

Прийшов час Iсусовi розпочати
проповiдь i розповiсти всiм i кожному, що Царство Боже зiйшло на
землю. Вiн не оголосив Себе царем,
однак велику любов Божу й даровану
Ним владу було видно у всьому, що
чинив Iсус i що Вiн говорив.
Iсус розумiв, що Йому в Його мiсiї
потрiбнi будуть помiчники, i Вiн
звернувся до Бога, аби вказав Йому
на людей, яких належить покликати,
щоб вони йшли з Ним i допомагали
Йому в Його великому служiннi.
Якось, коли Iсус iшов берегом
Галiлейського озера, Вiн помiтив
Своїх давнiх друзiв – Андрiя та
Симона-Петра.
„Iдiть зi Мною!“ – покликав Вiн їх.
I двоє рибалок, враз покинувши
свої неводи, пiшли з Ним. Трохи
згодом двоє iнших братiв, Йоан та
Якiв, поралися бiля човна i лагодили
своє рибальське знаряддя, аби бути
готовими ввечерi вийти на озеро,
щоб ловити рибу.
„Йдiть за Мною! – сказав їм Iсус,
i обидва брати, не вагаючись, встали,
залишили своє заняття i, розпрощавшись iз батьком своїм Зеведеєм,
також пiшли з Iсусом.
„Не ловiть бiльше рибу, – сказав їм
Iсус. – Вiдтепер Я вчитиму вас знаходити людей, яких належить привести до Бога!“
Iсус обрав дванадцятьох, аби вони
стали Його найближчими учнями та
послiдовниками. Це була строката
команда.
Окрiм рибалок тут були й
поборники волi, якi змагалися, аби
визволити свiй народ вiд римського
поневолення. Один чоловiк на iм’я
Матвiй був збирачем податкiв для
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царя Iрода. Вiн брав грошi з кожного,
хто щось завозив до Iродової провiнцiї Галiлеї. Збирачi податкiв не
користувалися повагою в юдеїв,
навпаки, їх зневажали i ненавидiли.
Часто-густо вони здирали з людей
податки на користь римлян i брали
значно бiльше вiд належної суми, аби
надлишок привласнити собi.
Було ще багато iнших чоловiкiв
i жiнок, якi стали учнями Iсуса через
деякий час, однак дванадцятеро – це
були особливi учнi. Iсус назвав їх
апостолами, що означає „мiсiонери“
(тобто люди, якi виконують певну
мiсiю, завдання), i доручав їм проповiдувати людям Благу Звiстку про
Царство Боже.
Ось їхнi iмена: Симон (названий
Петром), Якiв та Йоан (обидва сини
Зеведея), Андрiй, Пилип, Варфоломiй, Матвiй, Хома, Якiв (син Алфiєв),
Тадей, Симон (Зилот, тобто борець
за визволення) та Юда Iскарiот.
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Лiкар для хворих
Марка 2

Матвiй сидiв у своїй халупцi на
березi озера, коли Iсус зайшов до
нього. Матвiй саме збирав мито,
тобто податки за товари, якi ввозилися до провiнцiї, i з радiстю кинув
своє прибуткове ремесло, аби приєднатися до такої надзвичайної Людини. Йому захотiлося, щоб i його друзi
зустрiлися з Iсусом, отож вiн улаштував гарну гостину i запросив на неї
всiх своїх друзiв i знайомих. Гостi,
вшанованi запрошенням, залюбки
прийняли його.
Єврейськi релiгiйнi вождi були
враженi i здивованi тим поганим, на
їхнiй погляд, товариством, яке зiбралося в Матвiя. Якщо ж Iсус i справдi
гарна Людина, то як же це Вiн може

мати справу з такими покидьками
суспiльства?
„Чому ваш Учитель споживає їжу
разом iз такими ганебними людьми?“ – запитали вони учнiв Iсуса. Iсус
Сам вiдповiв їм.
„Коли ви звертаєтеся до лiкаря? –
поцiкавився Вiн у них. – Коли ви здо-

ровi, чи коли нездужаєте? Цi люди –
хворi, котрi потребують лiкаря. Я –
лiкар Божий, покликаний вiдшукати
й врятувати хворих, таких, що чинили погане i порушували Божi закони.
Я повинен iти до них, якщо Я насправдi хочу їм допомогти. Праведники, якi не чинили нiчого поганого,
не мають потреби в Менi“.
Релiгiйнi вождi належали саме до
таких, якi бiльше за будь-кого iншого
мали потребу в ученнi Iсуса, в усякому разi, бiльше за тих, кого вони самi
називали „грiшниками“. Однак Iсус
мiг допомогти лише тим, хто визнавав, що порушив закони Божi i благав
про прощення та допомогу.
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СЛУЖIННЯ IСУСА
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Вино для весiлля
Йоана 2

Одного разу Iсуса з Його учнями
було запрошено на весiлля до Кани –
маленького селища на галiлейських
пагорбах.
У той час як гостi веселилися,
у хазяїв виникло занепокоєння. Вино
закiнчилося i не було що подати до
столу. Мати Iсусова допомагала хазяям
у всiх приготуваннях, отож вона
звернулася до Сина.

„Будь ласка, зроби що-небудь! –
просила вона. – Якщо ми негайно не
роздобудемо вина, свято буде зiпсовано, а наречений та його родина не
позбудуться ганьби й сорому“.
Iсус усвiдомлював, що часи, коли
Вiн, живучи з рiдними, виконував
накази Своєї матерi, назавжди пiшли
в минуле. Тепер Вiн повинен був
виконувати тiльки Божi накази, аби
присвятити Себе здiйсненню Божого
плану й задуму.

„Я повинен чекати Мого часу, коли
прийде Менi пора дiяти“, – пояснив
Вiн матерi.
„Робiть, що Син мiй накаже вам“, –
шепнула Марiя служникам.
Вона була певна, що Iсус допоможе їхнiм друзям вийти зi скрути i
запобiгти ганьбi.
Усi звичайно миють руки перед
їжею, однак євреї за своїм звичаєм
надавали цьому великого значення.
За їхнiми суворими релiгiйними
законами вони повиннi були,
споживаючи їжу, сполоскувати руки
знову й знову. Отож Iсус угледiв
великi кам’янi водоноси, якi мали
забезпечити гостей необхiдною
кiлькiстю води. На цей час водоноси
вже спорожнiли.

„Наповнiть цi глеки водою, – наказав Iсус служникам. – Потiм зачерпнiть iз них води i вiднесiть її гостям“.
Служники зробили все так, як
наказав їм Iсус. Коли вони почали
обносити гостей „напоєм“, то побачили, що в кухлi гостей з глекiв
ллється гарне червоне вино.
Розпорядник учти, покуштувавши
нового вина, гукнув до нареченого:
„Ти залишив наостанок найкраще
вино!“
Вiн, звичайно, навiть i не здогадувався, звiдки те вино, проте Iсусовi
учнi все бачили й чули. Вони були
в захватi вiд свого Вчителя i впевнилися, що Вiн був незвичайною
Людиною. Iсус змiнював жорсткi й
суворi закони єврейської релiгiї, бо
любов i пiдтримка Божа були завжди
з Ним, куди б Вiн не йшов.
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Проповiдь
у синагозi Марка 1

Раз чи два на рiк єврейськi родини
вирушали до пишного Єрусалимського храму, проте звичайно йшли
щосуботи до синагог у своїх мiстах
i селищах. Синагога – це проста собi
будiвля, яка в iншi днi тижня слугувала за шкiльне примiщення та
судову палату. У кожнiй синагозi
стояв ковчег, в якому зберiгалися
сувої зi Священним Писанням. Пiд
час служби, поки йшло читання
священних текстiв та молитви,
чоловiки сидiли по один бiк, жiнки –
по iнший.
Однiєї суботи Iсус та Його учнi
зайшли до синагоги в Капернаумi –
рибальському селищi на Галiлейському озерi (неподалiк вiд Капернаума
мешкали Петро та Андрiй).
Iсуса попросили сказати
проповiдь. За встановленим звичаєм
проповiдник мав пояснювати Писання, повторюючи те, що колись вже
було сказано iншими. Однак Iсус
почав тлумачити Священне Писання,
розкриваючи людям той його змiст,
який Сам Бог уклав у слова.
Та невдовзi знялася велика метушня, i пронизливi вигуки залунали
в примiщеннi. Люди озиралися на всi
боки, аж ось угледiли виснаженого
чоловiка, який виступив iз людського
натовпу. Вiн голосно гукав до Iсуса:
„Що Тобi тут потрiбно? Ти хочеш
знищити нас? Я знаю Тебе – Ти
Святий Божий Посланець!“
Iсус зрозумiв, що цей чоловiк не
був у станi релiгiйного екстазу чи,
навiть, iстерiї. Злi духи вiд сатани
заполонили його мозок i тiло. Сатана
вирiшив боротися з посланим Богом
Царем усiма можливими засобами.
„Замовкни, дух нечистий! – наказав
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Iсус. – Вийди з цiєї людини i залиш її
з миром!“
Iсус був могутнiший за будь-якi
диявольськi сили, i бiс (лихий та
нечистий дух) пiдкорився Йому.
Бiснуватий чоловiк здригнувся,
знову несамовито вигукнув, а вiдтак
спокiйнiсiнько влiгся на долiвцi.
Запанувала тиша.
Та вигуки захоплення порушили
недовгу тишу.
„Хто такий цей новий Учитель?“ –
почали люди перепитувати одне
одного.
„Вiн дивним чином пояснював
Слово Боже, – казали однi. – Вiн не
схожий на наших рабинiв“, – додавали iншi.
„Так, i Вiн, крiм того, досить
могутнiй, аби примусити злих духiв
пiдкорятися Своїй волi“, – говорили
третi.

257

Iсус чинить добро
людям Марка 1

Коли служба в синагозi закiнчилася,
Петро з Андрiєм запросили Iсуса до
себе додому. Iншi учнi пiшли разом iз
ними. Коли ж вони наблизилися до
оселi, назустрiч їм вийшла Петрова
дружина, засмучена й схвильована.
„Мати дуже захворiла, – почала
вона. – Лихоманка посилюється,
i я не знаю, чим зарадити“.
„Iсус може допомогти“, – промовив Андрiй.
Вони провели Iсуса в закуток кiмнати, де кидалася й стогнала Петрова теща. Iсус узяв Своєю мiцною
рукою суху й гарячу руку жiнки i
допомiг їй сiсти. I враз хворобливий
рум’янець зiйшов iз її змученого
обличчя, i вона посмiхнулася до
Iсуса.
„Я хочу пiдвестися й прислужити
Тобi“, – сказала вона i звелася на
ноги, почуваючи себе мiцною та
здоровою. Жiнка заходилася

готувати вечерю, якою й почастувала
Iсуса та Його зголоднiлих i втомлених
учнiв.
Сусiди ж, побачивши її, не йняли
вiри своїм очам. Новина хутко облетiла селище, i надвечiр величезна
юрма народу скопичилася перед
оселею Петра.
Хворi на рiзнi хвороби терпляче
чекали, аби Iсус допомiг їм. Тут були
глухi та слiпi, споганенi нечистими
духами й такi, що навiть пересуватися не могли. Рiднi й близькi принесли таких недужих на ношах.
Iсус вийшов до людей i вилiкував
їх усiх. Вiн засвiдчив людям, що
велика сила Божа дiє тепер у свiтi,
тепер – коли прийшов Вiн. Вiн також
допомiг їм усвiдомити, що Бог любить
кожну людину й пiклується про всiх.
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Вiн Йосипiв Син!
Луки 4; Марка 6

Iншої суботи Iсус вирушив до синагоги в Назаретi – мiстi, де Вiн вирiс.
Родичi та друзi, якi все ще жили тут,
сидiли у зiбраннi. Хтось пам’ятав
Iсуса змалку, iншi ж знали Його як
теслю, який робив колиски для їхнiх
дiтей та ярма для худоби.
Iсуса попросили прочитати
Писання та дати йому тлумачення.
Старший синагоги дав Iсусовi сувiй
книги Iсаї. Iсус почав читати слова
цього пророка:
„Бог обрав Мене принести Благу
Звiстку злиденним, сповiстити волю
поневоленим i вiдкрити свiтло для
слiпих; зняти тягар iз пiд’яремних
i виголосити, що час прийшов,
в який Господь судитиме народ Свiй“.
Євреї вважали, що цими словами
Iсая змальовує той чудовий день,
який має настати разом iз затвердженням Царства Божого на землi.
Коли Iсус закiнчив читати, Вiн сiв,
як це звичайно робили рабини, коли
збиралися пояснювати прочитане.
Очi всiх присутнiх зупинилися на
Ньому, бо всi чекали, як саме Вiн
тлумачитиме прочитане.
Вони вухам своїм не повiрили,
коли Iсус сказав: „Той самий день,
про який Я щойно читав, прийшов“.
I Iсус засвiдчив, що Божий Посланець-Цар – це Вiн.
Таке тлумачення було нiщо iнше,
як порушення закону.
„Як Вiн наважився сказати таке?
Вiн же син Йосипа“.
„Вiн наш сiльський тесля“, – пiдтримали iншi.
Iсус припинив їхнiй гомiн.
„Ви не вiрите Менi, бо знаєте Мене
дуже добре, – сказав Вiн. – Пророки
Божi нiколи не були прийнятi в своїх
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мiстах i селах. Поки Iлля перебував
у Iзраїлi, життя його пiддавалося
небезпецi. Вiн змушений був пiти
з країни i шукати вдову, яка подбала
про нього. Потому був Нааман,
сирiєць, не iзраїльтянин, який повiрив Єлисею i через те був ним
вилiкуваний“.
Народ був розлючений тим, що
сказав Iсус. Як Вiн смiє припускати,
що чужоземцi, яких вони зневажали,
краще розумiли слово Боже й виконували його, анiж народ Божий –
iзраїльтяни!
Вони хутко пiдвелися зi своїх
мiсць, схопили Iсуса, виштовхали
Його iз синагоги й потягли на одну
з круч, що на них було побудовано
мiсто. Вони хотiли зiштовхнути Iсуса
зi скелi. Однак Iсус, наче невидимий,
пройшов мiж ними i пiшов спокiйно
Своїм шляхом.
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Йоан у в’язницi
Марка 6; Луки 7

Йоан Хреститель смiливо проповiдував натовпам людей, якi звiдусiль
приходили, аби послухати його. А
ще вiн мав смiливiсть говорити правду в обличчя самому царевi. (Цар
Iрод, який правив у Галiлеї, був сином
померлого Iрода Великого, того самого, що наказав пiддати смертi дiтей
у Вiфлеємi, коли народився Iсус.)
Йоан прямо сказав Iродовi, що той
учинив погано, забравши дружину в
брата i побравшися з нею. Звичайно
Iрод вiдчував докори сумлiння, коли
Йоан казав щось на зразок цього. Вiн
навiть не мiг не вiдчувати поваги до
Йоана за його смiливiсть i чеснiсть, а
також за простий спосiб життя, який
вiв Йоан. Йоан дуже вiдрiзнявся вiд
тих, хто жив у палацi, i являв собою
живу докору їм.

Через те Iродова дружина, Iродiяда, ненавидiла Йоана. Як вiн
наважувався говорити їм, що i як їм
належить робити?! Вона весь час
пiдбурювала Iрода i так наполягала
на своєму, що врештi-решт Йоана
було заарештовано. Його кинули до
страшної фортецi, котру було збудовано на гiрських кручах. Далеко
внизу розкинулося Мертве море,
i нiде не було помiтно анi зеленого
деревця, анi стеблини травицi –
тiльки камiння пiд палючим сонцем.
Йоан звик до вiльного життя.
Тепер же вiн опинився у темному
кам’яному мiшку в’язницi-фортецi.
Минали днi, i вiн, сидячи тут,
почав вiдчувати сумнiв, чи не було
його побачення з Царем лише мрiєю.
Нарештi вiн вирядив декого зi своїх
друзiв вiдшукати Iсуса та попросити
Його, аби Вiн сказав їм про це
вiдверто.
Коли Йоановi друзi дiсталися до
Iсуса, то побачили Його, оточеного
великим натовпом хворих людей.
Вiн був увесь поглинутий справами,
допомагаючи хворим позбутися їхнiх
недугiв та вiдпускаючи їх здоровими
додому.
„Йоан хоче знати, чи Ти справдi
Месiя“, – сказали Йоановi посланцi.
„Повертайтеся назад i перекажiть
Йоановi все, що ви побачили“, –
вiдповiв Iсус. Вiн знав, що Йоан угледить у Його чудовних справах вiрний
знак, що Сам Бог робив цi дiла i що
обраний Ним Месiя прийшов. Коли
Йоановi друзi повернулися назад,
Iсус звернувся до натовпу людей зi
словами про Йоана:
„Що ви сподiвалися побачити, коли
йшли, аби послухати Йоана? – сказав
Вiн. – Не пана в пишних шатах – але
правдивого, чесного посланця вiд
Бога. Йоан – найвеличнiший з пророкiв, що будь-коли жили на землi“.
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не було потреби довго думати над
цим питанням.
„Проси голову Йоана Хрестителя“, –
наказала вона дочцi iз суворою рiшуМинав час, але Йоан Хреститель
чiстю в голосi.
залишався ув’язнений у темнiй в’язСаломiя поспiшила назад до залу,
ницi. I от одного дня, а це був саме
де справлялася учта.
день народження Iрода, у палацi
„Будь ласка, подаруй менi голову
збиралися влаштувати велику учту.
Йоана Хрестителя на блюдi – тiльки
Було багато гарних напоїв та вишузараз, негайно“, – сказала вона.
каних наїдкiв, бо запрошено було
Iрод був вражений. Вiн налякався
всiх поважних та значущих людей.
однiєї думки, що доведеться вбивати
Пiсля того як гостi наїлися та
таку гарну людину. Однак вiн не мiг
напилися досхочу, вони розташувазганьбити себе, коли на очах усiх
лися дивитися розваги. Саломiя,
своїх слуг та гостей дав урочисту
вродлива Iродова донька, увiйшла до обiцянку Саломiї. Врештi-решт вiн
залу й оголосила, що буде танцювати послав солдата у в’язницю до Йоана
для царя та для шановного товариз жахливим наказом – вiдтяти Йоановi
ства. Присутнi були враженi її танком, голову.
i коли, нарештi, завмерли останнi
Iродiяда була задоволена. Вона
звуки музики, Саломiя низько схилинасолоджувалася з того, що затулила
лася перед царем у поштивому повуста людинi, яка псувала їй життя,
клонi. Iрод, розiгрiтий вином, був
вказуючи на її ганебнi вчинки.
у захватi.
Йоановi друзi дуже переживали.
„Ти маєш отримати винагороду за Вони взяли Йоанове тiло, аби похосвiй танок! – вигукнув вiн. – Вибирай вати його. Iсус також переживав iз
усе, що хочеш, i я обiцяю дати тобi це“. того, що сталося, адже Вiн щиро
Саломiя без жодного слова тихень- любив Йоана.
ко випурхнула з кiмнати i кинулася
до матерi, аби порадитися з нею стосовно того, що просити. В Iродiяди
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Винагорода
за танок Марка 6

УРОКИ ПРОСТО
НЕБА
261

Нагiрна проповiдь
Матвiя 5; Луки 6

Дуже швидко стало очевидно, що
релiгiйнi вождi зовсiм не мають
бажання слухати те, що Iсус говорить про Бога. Вони мали власне
уявлення стосовно того, який є Бог
i як їм належить догоджати Йому.
Вони дуже суворо дотримувалися
закону, даного їм Мойсеєм, однак
вони додали до нього кiлька сотень
правил уже вiд себе.
Iсус учив, що те, як ми ставимося
до iнших, є значно важливiшою рiччю,
анiж миття рук перед уживанням їжi
чи заборони щодо самої їжi.
Коли релiгiйнi начальники вiдмовили Iсусовi в правi навчати у синагогах, Вiн став навчати Своїх учнiв
та юрми людей, що приходили Його
послухати, просто неба.
Одного дня, коли вони сидiли на
зеленому пагорбi, Iсус сказав:

„Якщо ви хочете бути дiтьми Божими, ви повиннi наслiдувати Його
i чинити так, як Вiн чинить. Бог
добрий до всiх. Вiн посилає сонце
й дощ кожному, а не тiльки тим, хто
заслуговував на них, i ви маєте чинити так само. Будьте люблячi i допомагайте кожному, хто ненавидить вас
та робить вам зло. Вiддавайте їм
назад добром!“ Вiдтак юдейськi вчителi були дуже суворi щодо неухильного виконання десяти заповiдей,
включаючи ту, де сказано: „Не вбивай“. Однак вони плекали вбивчi
думки проти Iсуса у своїх серцях.
Iсус сказав, що Бог дивиться глибоко
в думки людини, i коли Вiн бачить
зло та гнiв, то це вважає таким
самим, що i вбивство. Бог хоче, аби
люди були чистi зсередини, так само,
як i зовнi, щоб приховане усерединi
було таким, як те, що люди бачать.
„Справдi щаслива та людина, – вiв
далi Iсус, – яка знає, що в усьому вона
залежить вiд допомоги Божої i дякує
Боговi за все. Вона знає, що самотужки нiколи не стане достатньо гарною
для Бога, однак намагається любити
й служити Боговi вiд щирого серця.
I Бог буде задоволений такою людиною.
Насправдi щасливий буде той, хто
ласкавий i терплячий до iнших, а не
той, хто тягне все до себе i пишається
з того.
Щасливi тi, хто намагається припинити сварки та встановити мир.
Насправдi щасливi тi, хто в усьому
покладається на Бога i залишається
вiрним Йому, чого б це не коштувало.
Якщо люди гнатимуть вас i ображатимуть вас через те, що ви Мої
послiдовники, то щасливi ви. У Бога
є чудова винагорода, яка чекає вас на
небесах!“
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„Господи, навчи
нас молитися!“
Матвiя 6; Луки 11; Марка 11

Пiзно вночi та рано вранцi, коли
стомленi учнi вiдпочивали, Iсус iшов
один молитися. Здавалося, що Вiн
має таку ж потребу в молитвi, як
Його учнi у снi.
Якось одного дня вони попросили:
„Господи, чому не навчиш нас, як
треба молитися?“
„Не те важливо, як молитися, –
пояснив Iсус. – Не берiть прикладу
з людей, якi вас оточують, котрi все
роблять про людське око. Вони
промовляють свої молитви, аби їх
почули iншi, а не Бог. Вони вибирають мiсця, де багато народу, зупиняються й починають голосно
молитися, аби кожний чув, бачив та
був вражений. Не робiть так. Знайдiть якесь мiсце насамотi, так щоб
тiльки Бог мiг чути й бачити вас.
Не думайте, що молитва має бути
довгою i складатися з багатьох
пишних та гучномовних слiв. I не
намагайтеся накопичувати слова
в молитвi, не думаючи над тим, що
цi слова означають. Бог знає всi
потреби вашi задовго до того, як ви
попросите про них. Однак Вiн хоче
вiд нас, аби ми розповiдали Йому
про них простими, чесними,
правдивими словами.
А молитися треба так:
„Отче наш, що єси на небесах!
Нехай святиться Iм’я Твоє,
нехай прийде Царство Твоє,
нехай буде воля Твоя,
як на небi, так i на землi.
Хлiба нашого насущного
дай нам сьогоднi.
I прости нам борги нашi,
як i ми прощаємо
винуватцям нашим.
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I не введи нас у випробовування,
але визволи нас вiд лукавого.
Бо Твоє є царство, i сила,
i слава навiки. Амiнь“.
„Нiколи не забувайте, що не можна
просити Бога простити нам, якщо
ми не готовi подарувати все iншим.
Бог може почути тебе i простити
тобi, якщо ти маєш любов i прощення
до iнших.
I найголовнiше, нiколи не просiть
у Бога, якщо маєте сумнiв щодо Нього.
Вiрте, що Вiн чує вас i покладайтеся
на Нього. Знайте, Вiн дасть найкращу вiдповiдь на вашi молитви“.
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Двоє богомольцiв
Луки 18

Людей, якi слухали Iсуса, можна
було б подiлити на двi групи. Одну
становили фарисеї, якi трималися
осторонь простого люду i докладали
чималих зусиль, аби це було усiм
видно. А решту становили звичайнi
собi люди.
Так от, фарисеї трималися окремо,
їх легко було вiдрiзнити по їхньому
вбранню. Фарисеї витрачали багато
сили й часу, витлумачуючи тi тонкощi, яких люди додали до Закону
Божого протягом минулих столiть.
Звичайно фарисеї були непоганими
людьми, одначе дуже високо себе
несли i надто вже пишалися з себе.
Вони були певнi, що Бог також ними
задоволений. „Наскiльки ж ми кращi
за цих людей, – мiркували вони, – якi
сидять, роззявивши рота, i ловлять
кожне слово Iсуса“.
Iсус поглянув на обидвi групи
Своїх слухачiв i розповiв таку iсторiю.
„Двоє людей зайшли до храму
помолитися. Один iз них був фарисей,
iнший – митар. Фарисей навмисне

став подалi вiд митаря i вiдтак почав
молитися: „О Боже, я дякую Тобi, що
я не такий грiшний та огидний, як
iншi люди, якi нехтують Твоїми
заповiдями та грiшать у рiзний спосiб.
Я дякую Тобi, що я не такий, як ось
цей митар. Я дотримуюся поста два
днi на тиждень i вiддаю десяту частку
з того, що набуваю“.
Митар стояв собi збоку, не наважуючись навiть очi звести. Вiн засоромлено понурив голову i тiльки схлипував, б’ючи себе в груди, звертаючись
до Бога: „Прошу Тебе, Боже, почуй
мене i допоможи менi! Я знаю, що
я грiшник, – змилостився надi мною!“
I Я кажу вам, – вiв далi Iсус, –
що з цих двох саме митар вийшов iз
храму, виправданий Богом. Не фарисея, а його Бог почув i прийняв.

Отож усi, хто звеличує себе, приниженi будуть. Тi ж, хто визнає свої
грiхи та провини, вони вiд Бога отримають допомогу, i Бог звеличить їх“.

301

264

Друг, що прийшов
опiвночi Луки 11

„Коли ви молитеся до Бога, – сказав
якось Iсус Своїм учням, – кажiть
Йому просто й вiдверто про свої
потреби. Просiть, i Бог дасть вам;
шукайте Його – i знайдете; стукайте,
i вам вiдчинять дверi.
Уявiть-но собi, що вас розбудили
серед ночi, бо до вас прийшов друг
ваш. Вiн – утомлений пiсля тривалої
подорожi – звернувся до вас, просячи хлiба та притулку, аби перепочити. Однак ви не знаходите вдома
нiчого, чим можна було б його нагодувати, – навiть окрайця хлiба вiд
вечерi не залишилося.
Отож ви йдете й стукаєте в дверi
до сусiда, вибачаючись i пояснюючи
свiй нiчний вiзит: „Мiй друг прийшов до мене здалеку, а я не маю чим
його нагодувати. Будь такий ласкавий, позич менi три буханця хлiба!“
Спочатку тихо. Та оскiльки ви не
перестаєте стукати, лунає заспаний
голос з-за дверей: „Йди собi! Ми всi
вже давно повкладалися й дверi на
нiч замкнули. Я не можу нiчим тобi
зарадити!“
Однак ви вiдмовляєтеся пiти
й продовжуєте грюкати в дверi та
прохати, бо друг ваш голодний,
а у вас їжi немає. Врештi-решт сусiд
пiдводиться, знаходить буханцi хлiба
i дає їх вам, аби тiльки ви дали йому
спокiй. Радiючи й дякуючи, ви
мерщiй повертаєтеся додому, де на
вас чекає зголоднiлий гiсть.
Пам’ятайте, – сказав далi Iсус, –
усе може молитва! Навiть цей чоловiк, якому спершу було вiдмовлено,
отримав те, що просив, бо просив
наполегливо. Отже, коли ви молитеся, то звертаєтесь до люблячого
й доброго Батька. I як же радiє Бог,
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коли чує вашу молитву i може
задовольнити вас тим, про що ви
просите!“
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Правильне
будiвництво

Матвiя 7

„Одного разу, – розпочав Iсус Свою
розповiдь, – двоє людей вирiшили
побудувати новi оселi для себе та
своїх родин. Перший з них спочатку
старанно обрав мiсце для будiвництва. Вiн зупинив свiй вибiр на
мiцному кам’яному виступi, що виднiвся iз землi. Настала зима, подули
вiтри, бурi навалилися на будинок,
але той стояв мiцно, бо побудований
був на каменi, тому й витримав усе.
Iнший чоловiк не обтяжив себе
роздумами про пiдвалини оселi. Вiн
уподобав гарненьку ущелину, де, на
його думку, будинок мав би виглядати
якнайкраще. Вiн i гадки не мав, що
будує помешкання на пересохлому руслi рiчки. Улiтку все було гаразд. Однак
розпочалися зимовi дощi, подули вiтри,
i потоки води заструменiли ущелиною.
Вони навалилися на будинок, затопили його водою i швидко знесли“.
Iсус уважно подивився на Своїх
учнiв, якi уважно слухали те, чому Вiн
їх навчав.
„Будьте мудрi, – промовив Iсус. –
Будуйте своє життя на вченнi, якого
Я вас навчаю. Якщо ви послухаєтеся
Моїх слiв, то будете подiбнi до мудрого будiвельника, який заснував свiй
дiм на мiцному каменi. I нiщо не
змогло повалити той будинок. Ви
повиннi стояти твердо.
Проте якщо ви не зважатимете на
Мої слова i житимете за власним
розсудом, роблячи те, що, на ваш
погляд, є найкращим, ви будете подiбнi до нерозумного будiвельника. Цей
будiвельник не потурбувався, аби
знайти твердий грунт, i його гарна
оселя перетворилася на руїни.
Будуйте своє життя мудро, пiдкоряючи його Моєму вченню i роблячи так,
як Я вам кажу“.

ВОРОГИ IСУСА
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Четверо друзiв
знаходять шлях
Марка 2

Усi говорили про нового Вчителя,
який чинив дивнi справи i розповiдав про дивнi речi.
Коли Iсус повернувся до Капернаума, маленький будиночок, в якому
Вiн розповiдав про Своє вчення,
швидко наповнився людьми. Знадвору натовп щiльно присунувся до вiдчинених дверей. Люди витягували
шиї, аби бачити Iсуса.
Четверо людей повiльно просувалися шляхом. Кожний з них тримав
за один iз кiнцiв простирадло, на
якому лежав хворий чоловiк.
Наблизившись до будиночка, вони
спробували були продовжити свiй
шлях крiзь натовп, однак нiхто не
хотiв вiдступити вбiк, аби пропустити їх. Вони на хвилину поклали додолу свою ношу, аби обмiркувати, що
робити далi. Вони були рiшучi у своєму намiрi: будь-що дiстатися зi своїм
хворим другом до Iсуса.
Раптом одному з них на розум спала думка. Вiн помiтив сходи, що вели
до плаского даху будинку, i кинувся
ними нагору. Там вiн почав розкидати
покрiвлю, роблячи в нiй отвiр.
Нарештi його зусиллями утворився
невеликий отвiр, через який було
видно, що вiдбувається всерединi. Вiн
був задоволений i подав знак своїм
друзям, аби вони поспiшили до нього.
Незабаром вони спiльними зусиллями
утворили в покрiвлi дiрку, достатню,
аби через неї спустити хворого разом
iз постiллю, на якiй той лежав.
Нелегкою була ця робота – занести
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хворого на дах вузькими сходами.
Упоравшись iз цим, вони обережно
спустили свого друга всередину
будинку через зроблений ними отвiр
у стелi. Упоралися з цим чудово, бо
хворий на своєму простирадлi без
пошкоджень опинився на пiдлозi,
якраз бiля Iсусових нiг.
Тi, що зiбралися всерединi, розсмiялися вiд несподiваної появи людини, та ще й у такий спосiб. Однак
релiгiйнi вождi, якi також знаходилися тут, насупили брови вiд обурення,
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що їхню поважну й серйозну розмову
було перервано таким негiдним
чином.
Iсус посмiхнувся. Вiн був
задоволений з того, що цi четверо
друзiв мають таку тверду вiру i так
покладаються на Нього, що не
зупинилися нi перед чим, аби
доставити сюди свого хворого,
впевненi, що Iсус допоможе йому.
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Хто може
прощати грiхи?
Марка 2

Натовп у будинку спостерiгав за всiм
iз пiдвищеною зацiкавленiстю. Люди
хотiли на власнi очi побачити, як
Iсус учинить диво. Однак, нахилившись до чоловiка, нерухомого й
блiдого, що лежав бiля Його нiг, Iсус
лише сказав: „Сину Мiй, прощенi
тобi твої грiхи“.
Iсус нiколи ранiше не бачив цiєї
людини, однак Вiн знав, що цей
чоловiк потребує на дещо значно
бiльше, анiж клопiт про його недугу.
Можливо, що натовп був незадоволений, однак хворий вiдчув радiсть
i велике полегшення. Тягар поганих
учинкiв, що протягом тривалого часу
пригнiчував його совiсть, було знято
з нього владою Iсуса.
Релiгiйнi вождi були обуренi.
„Як наважився Вiн прощати цiй
людинi? – шепотiли вони одне одному. – Бог – єдиний, хто може вiдпускати грiхи. За кого Вiн Себе має?“
Iсус достеменно знав, що вони думали й гадали, тому на їхнє запитання
щодо Нього вiдповiв їм голосно:
„Коли Я кажу: „Я прощаю тобi твої
грiхи“ – ви не вiрите, що Я можу це
здiйснити. Однак ви зможете пересвiдчитись у Моїй силi, коли Я зараз
вилiкую i тiло цiєї людини“.
I Вiн знову нахилився до нерухомої людини на пiдлозi.
„Пiдведися! – наказав Iсус хворому. – Вiзьми свою постiль та йди
додому!“
I пiсля цих слiв людина, яка протягом тривалого часу не могла навiть
поворухнутися, звелася на ноги
i вправно звернула простирадло, на
якому її було сюди принесено. Упевненою ходою колишнiй хворий

пройшов крiзь натовп i вийшов у вiдчиненi дверi.
Якщо Iсус спроможний зцiлити
паралiзовану людину, думали в
натовпi, певно, що й грiхи прощати
Вiн також може.
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Не в суботу!
Марка 3

Iсус навчав людей закону Божому
зовсiм не так, як це робили єврейськi
релiгiйнi вождi та вчителi.
Серед цих релiгiйних вождiв були
такi, що їх називали фарисеями,
тобто „вiдокремленими“. Вони трималися осторонь вiд усiх i кожного,
хто суворо й неухильно не дотримувався їхнiх настанов.
Вони щосили намагалися бути праведними i присвячували своє життя
дотриманню й виконанню тих численних додаткiв до Закону, даного Богом
Мойсею, якi були вигаданi людьми
впродовж вiкiв.
Сотнi рiзноманiтних вигадок було
додано до заповiдi: „Пам’ятай про
день суботнiй i святи його“. Фарисеї
вважали, що все, що вони називали
працею, заборонялося робити в
суботу. Лiкування вважалося працею,
тому нiхто не повинен був звертатися
до лiкаря суботнього дня, незважаючи на те, що хворий мiг померти
ранiше, нiж субота промине.
I от одного суботнього дня Iсус
увiйшов до синагоги i побачив людину, в якої була паралiзована рука. Цей
чоловiк не мiг працювати цiєю рукою,
отож не мiг i заробити собi на
прожиття.
Фарисеї, що були в синагозi, уважно спостерiгали за Iсусом: чи порушить Вiн їхнi суворi настанови, аби
вилiкувати цього хворого чоловiка?
Iсус добре знав, про що вони
думали. У Нього вже були неприємностi через фарисеїв, бо Його учнi
не дотримувались їхнiх правил. Вiн
покликав хворого i вiдтак звернувся
до присутнiх iз запитанням:
„Як ви вважаєте, субота – це день,
в який належить допомагати людям,
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чи, навпаки, чинити їм шкоду? – промовив Вiн. – Невже вашi закони дiйсно закликають нас робити останнє?“
Вiдповiдi не було. Люди усвiдомлювали, що Iсус вiрно тлумачить Закон
Божий, однак вони боялися своїх
вождiв. Iсус подивився на суворi й
безжалiснi обличчя фарисеїв, i Його
охопило обурення. Вiн бачив, що
фарисеї не мають жодного бажання
допомогти хворiй людинi. Вони були
заклопотанi тiльки тим, аби пiдловити на чомусь Iсуса i зробити Йому неприємностi. Однак Iсус не боявся їх.
„Витягни вперед свою руку!“ –
наказав Вiн хворому.
I враз хворий вiдчув, що може
випростати вперед руку, якою ранiше
зовсiм не володiв. Тепер ця рука була
такою ж здоровою, як i iнша його рука.
Фарисеї рвучко звелися на ноги

i вийшли геть iз синагоги. Вони почали шукати собi спiльникiв, таких,
хто, як i вони самi, прагнули позбутися Iсуса.
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„Вiн божевiльний!“ Марка 3

Iсус був зайнятий справами з ранку
до ночi. Нескiнченний людський
потiк усе йшов та йшов, аби послухати Iсуса, i натовп недужих оточував Його, благаючи про допомогу.
Матерi та батьки приносили
хворих дiтей, рiднi та близькi приводили тих, хто сам не мав сили
прийти через хворобу чи слiпоту.
Iншi йшли самi, також сподiваючись
на одужання через Iсуса.

Учнi також валилися з нiг, допомагаючи Iсусовi i дбаючи, аби всi отримали сподiване. Врештi-решт вони
вже не мали часу не тiльки для вiдпочинку, але навiть щоб попоїсти.
Бiльшiсть простих людей любили
Iсуса. Адже Вiн не сварив їх i не зневажав, як це звичайно робили фарисеї. Навпаки, Iсус казав їм про те, що
Бог любить їх. Проте дехто вважав,
що Iсусове мiсце в майстернi теслi
i Йому слiд туди повернутися.
„Ми не можемо зрозумiти, що це
з Ним, – казали вони Марiї та iншим
членам Iсусової родини. – Певно, Вiн
утратив розум!“
Учителi єврейського народу з Єрусалима прочули про Iсуса i тепер
також хотiли прийти й послухати,
що Вiн говорить. Вони були занепокоєнi тим, що слава Iсуса зростає,
також їх лякали дива, якi Вiн здiйснював. Вони зненавидiли Його через
те, що Вiн казав про Бога. Замiсть
захвату вiд того, що Бог дав Iсусовi
силу допомагати людям i зцiляти їх,
вони розповсюджували наклепи,
начебто влада Його походить вiд
сатани.
Iсус вiдповiв їм на це:
„Чи може таке бути, щоб сатана
спрямовував свою силу проти себе
самого? Хвороби тiла й душi йдуть
вiд сатани, який тiльки того й прагне,
аби зашкодити та завдати страждань.
Чи може вiн вiдчути втiху вiд того,
що Я роблю? Ви бачите справи, якi
чинить Бог, i вдаєтесь до хибних
висновкiв, приписуючи цi справи
сатанi. Грiх – не вiрити словам Моїм.
Я прийшов, аби визволити людей
з-пiд влади сатани i зробити їх вiльними силою Божою“.
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ОПОВIДАННЯ ПРО ЦАРСТВО БОЖЕ
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Посiяне зерно
Марка 4

Люди обступили Iсуса i присунулися
ближче до Нього, коли Вiн одного
разу вчив їх на березi Генiсаретського
озера. Тому Iсус змушений був зiйти
у човен i сказати учням, аби вони
вiдвели човен трохи вiд берега, так
щоб кожен мiг бачити Його.
„Слухайте! – звернувся Iсус до людей, i голос Його задзвенiв над спокiйною водою. – Вийшов сiяч, аби
засiяти своє поле. Вiн пiшов полем
i, йдучи, розкидував зерно.
Деякi зерна впали на притоптаний
грунт край дороги, i птахи, злетiвшись, поклювали їх.
Iншi зерна впали на мiсця з тонким
шаром грунту, пiд яким були твердi
каменi. Цi зерна швидко проросли, бо
неглибокий грунт швидко прогрiвся
пiд сонцем. Однак, не маючи змоги
глибоко пустити корiння, вони невдовзi зiв’яли та всохли пiд гарячим
сонцем.
Ще iншi зерна потрапили до заростi тернини край поля. I не могли цi
зерна вирости, бо терен заглушив їх.
Одна частина зерен, що їх
розкидав на своєму полi сiяч, впала на
гарний та здобрений грунт. I сiяч
зiбрав добрий врожай пшеницi, яка
виросла з цього посiяного зерна“.
Запанувала недовга тиша, вiдтак Iсус
додав: „Якщо у вас є вуха, то користуйтеся ними, аби чути!“
„Ми не розумiємо, що ця iсторiя
означає, – сказали Iсусовi трохи пiзнiше Його учнi. – I як ми можемо користуватися нашими вухами, якщо розу308

мом не розумiємо того, що почули?“
„Я вдаюся до таких iсторiй, – пояснив їм Iсус, – аби тi, хто насправдi
прагне навчитися, мiг би знайти в них
усе, що стосується Царства Божого.
Однак люди, яких спонукає лише цiкавiсть, якi не хочуть чути волi Божої i
пiдкорятися їй, залишаться в темрявi.
Я поясню вам цю iсторiю. Сiяч – це
той, хто несе людям слово Боже.
Зерна – це слово Боже, i воно завжди
гарне. Однак слово це чують рiзнi
слухачi.
Однi мають затвердiле серце i затвердiлий розум i не можуть сприйняти Слова Божого. Вони подiбнi до
твердого, вкатаного шляху. Сатана робить так, що вони швидко забувають
почуте.
Iншi подiбнi до кам’янистого грунту. Спочатку, тiльки-но почувши слово
Боже, вони дуже радiють. Однак якщо
воно вимагає вiд них послуху та пожертви, вони зрiкаються його.
Зарослий терниною грунт – це
люди, якi живуть, сповненi своїх
власних турбот i бажань. I слово
Боже вони швидко заглушують своїми
власними справами.
Однак є люди, чиї серця й розум
готовi прийняти слово Боже i пiдкоритися тому, що їм
говорить Бог.

Вони – наче гарний грунт. Вони
прагнуть власним життям довести,
що прислухаються до Бога та пiдкоряються Йому. Це тi, кого Бог називає добiрною пшеницею!“
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Випiчка хлiба
Матвiя 13

Коли Iсус розмовляв з освiченими
релiгiйними вождями, якi вважали,
що знають геть усе про Бога, Вiн
удавався до виразiв i доказiв, якi
звичайно вживали вони. Та коли Вiн
навчав звичайних, простих людей,
то використовував рiзнi iсторiї, аби
за їхньою допомогою пояснити
людям, що є Царство Боже.
Ми називаємо цi iсторiї притчами,

i той, хто зосереджено помiркує над
притчею, зможе вiдкрити подiбнiсть
мiж притчею та сутнiстю Царства
Божого. Кожна притча – це наче
малюнок, який допомагає нам зрозумiти краще, яким є Царство Боже.
„Я розповiм вам, на що схоже
Царство Боже, – сказав одного дня
Iсус. – Воно схоже на хлiб, який
випiкає господиня“. Усi закивали
головами, уявляючи собi цю картину.
Жiнки, що також були в натовпi,
пекли хлiб щодня, а дiти допомагали
їм у тому. I дорослi чоловiки, коли
були дiтьми, також допомагали своїм
матерям у цiй справi.
„Ви знаєте, як господиня робить
це, – вiв далi Iсус. – Вона бере малу
грудку дрiжджiв i замiшує їх iз великою кiлькiстю борошна. I невдовзi
починають вiдбуватися змiни з тiстом.
Тiсто починає пiдходити i вдвiчi
збiльшується в своєму обсязi. Так
само i Царство Боже. Бог працює
приховано. Ви не можете побачити,
як це вiдбувається, однак життя буде
докорiнно змiнюватися, i Царство
Боже зростатиме й зростатиме
силою Божою“.
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Знайдений скарб
Матвiя 13

„Якось сталося“, – розпочав Iсус, i всi
налаштувалися уважно Його слухати.
Iсус збирався розповiсти людям iншу
iсторiю, аби допомогти їм зрозумiти
сенс Царства Божого.
„Якось сталося, копав один чоловiк на полi, куди його було послано
працювати, i вiдчув, що його заступ
ударився об щось тверде. Чоловiк
швидко розкидав землю i знайшов
горщик, повний коштовностей.
Золотi каблучки, браслети, ланцюжки та монети посипалися з горщика
на землю i заблищали на сонцi.
Чоловiк швиденько зiбрав скарб
i знову поклав його туди, де знайшов.
Вiдтак, спершись на свiй заступ, вiн
почав хутенько мiркувати. Якби вiн
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мiг придбати це поле, то скарб належав би йому. Вiн знав, що поле коштує
стiльки, як усе його майно. Однак вiн
пiшов i спродав усi речi, все що мав,
щоб поле стало його власним. Воно
було варте того! Так чоловiк оволодiв
скарбом“.
Ледве Iсус закiнчив цю iсторiю,
як хтось iз дiтей, що були серед
натовпу, голосно вигукнув: „Розкажи
нам ще якусь iсторiю, будь ласка!“
„Жив собi один купець, який добре
розумiвся на перлах. Вiн вiдвiдував
багато портiв у рiзних країнах i всюди
цiкавився перлами, аби поповнювати
свою колекцiю. Одного разу йому трапилася на очi перлина, така велика
i така гарна, якої вiн нiколи доти не
бачив. У купця навiть подих перехопило. Вiн попросив, аби йому дозволили
роздивитися її зблизька, i коли перлина лежала на його долонi, вiн зрозу-

мiв, що вона – сама досконалiсть, бо
нiяких вад ця чудова перлина не мала.
Та коли вiн запитав про цiну перлини, вiн зрозумiв, що всiх його
грошей (а був вiн людиною багатою)
не вистачить, аби придбати цю коштовнiсть. Однак вiн повинен купити
її! Вiн спродав усi свої перли, а деякi
з перлин були дуже коштовнi, бо
тiльки в такий спосiб мiг придбати
цю чудову перлину“.
Деякi з Iсусових слухачiв почали
краще розумiти, яким є Царство Боже.
Належати до нього i мати Iсуса за
Царя – це було б так чудово, i це
варте будь-чого, бо нiщо в життi не
йде в порiвняння з цим. Мати Iсуса –
це означає володiти найдорожчим
скарбом у свiтi.
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Велика учта
Луки 14

Усi правовiрнi юдеї чекали того дня,
коли Царство Боже буде встановлене
на землi. Вони уявляли це собi великим
i тривалим святом – тiльки для юдеїв.
Одного разу, коли Iсус був на вечерi разом iз дуже побожними юдеями,
один гiсть зауважив: „Хiба це було
б не чудово, потрапити на бенкет до
Бога, коли настане Його Царство?“
„Дозволь Менi розповiсти одну
iсторiю, – озвався Iсус. – Був собi
чоловiк, який надумав справити велику учту. Запросив вiн гостей i вiдтак
розпочав готуватися до бенкету.
Коли все було приготовано, наказав
вiн своєму прислужниковi: „Пiди i
поклич гостей на учту!“
Хазяїн першого будинку, у дверi
якого постукав прислужник, дуже
поспiшав. Скажи своєму пану, що я
дуже жалкую, що не зможу прийти на
його учту, – кинув вiн через плече. –
Я тiльки-но придбав поле i збираюся
пiти оглянути його“.

Другий запрошений також був дуже
зайнятий. „Я нiяк не зможу знайти
вiльного часу, аби прийти, – сказав
вiн. – Я оце саме придбав кiлька волiв
i повинен випробувати, як вони будуть
орати“.
Засмучений прислужник подався
до третьої оселi. „Я нещодавно одружився, – вiдповiв третiй iз запрошених, – тому скажи своєму пановi, щоб
не чекав мене на учту“.
Прислужник обiйшов усiх iнших
запрошених, i усi вони вiдмовилися
вiд запрошення. Сумний прислужник
повернувся додому.
Коли його хазяїн почув про те, що
сталося, вiн дуже розгнiвався:
„Навколо чимало людей, якi були б
дуже радi прийти на мою учту, – сказав вiн слузi. – Пiди i запроси їх.
Обiйди всi вулицi мiста, знайди всiх
убогих та голодних i приведи їх сюди“.
Слуга невдовзi повернувся разом
iз натовпом змучених, в обдертому
одязi людей. Замурзанi дiти аж пiдскакували вiд захвату, дорослi ж поважно трималися позаду. Хазяїн запросив
їх усiх. Та коли всi вони розмiстилися за накритим довгим столом, то
виявилося, що багато мiсць вiльнi.
„Я хочу, аби за моїм святковим
столом не було порожнiх мiсць, –
сказав господар слузi. – Пiди пройди
околицями i збери сюди всiх безпритульних. Тодi моя учта буде повною“.
Раптом хмара невдоволення набiгла
на його спохмурнiле обличчя: „Нiхто
з тих моїх друзiв, кого я першими
покликав на свято, не братимуть
у ньому участi“.
Запанувала тиша, коли Iсус скiнчив
Свою розповiдь. Невже Вiн дiйсно
наважився сказати, що доброчеснi,
релiгiйнi юдеї не братимуть участi
в святi Божому? Невже замiсть них
Бог запросить на свято в Своєму
Царствi той простий люд, який вони
зневажали?
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Буря на озерi
Марка 4

Це був довгий, важкий день. Iсус навчав i зцiляв юрми людей на березi
озера з раннього ранку до вечора. I от
небо й вода в озерi стали темно-синiми – наближалася нiч.
„Давайте переберемося через озеро“, – сказав Iсус, i вдячнi учнi з полегшенням пiшли до свого човна i заходилися пiдiймати парус. Бiльшiсть
людей також подалися до домiвок.
„Сiдай сюди, Господи, на корму“, –
сказали учнi Iсусовi. З рибалками, якi
керували човном, Iсус був у повнiй
безпецi. Iсус сiв, i голова Його почала
схилятися, бо глибокий i мiцний сон
зразу ж зморив Його. Учнi тихо повели човен на середину озера.
Несподiвано, як це вiдомо всiм
рибалкам на Генiсаретському озерi,
налетiв шторм, i сталося це за кiлька
хвилин. Вiтер раптом збурив поверхню озера, i великi хвилi почали затоплювати човен i ганяти його, наче
шкаралупку. Гори води здiймалися над
маленьким човном, погрожуючи

поглинути його. Тихе, спокiйне озеро
перетворилося на розбурхану стихiю.
Учнi працювали щосили, намагаючись вичерпати воду з човна, а її
ставало дедалi бiльше й бiльше. Скоро,
розумiли вони, човен наповниться
водою i потоне.
Учнi кинулися подивитись, де Iсус.
На превеликий їхнiй подив вони побачили, що Iсус мiцно й спокiйно спав.
„Прокидайся, – кричали вони, намагаючись пересилити рев вiтру. – Чи Тобi байдуже, що ми всi зараз загинемо?“
Iсус зразу прокинувся. Вiн промовив, звертаючись безпосередньо до
ураганного вiтру.
„Стихни!“ – наказав Вiн.
Вiдтак кинув погляд на хвилi.
„Заспокойтеся!“ – сказав Вiн їм.
I враз, ледве Вiн це промовив, вiтер
завмер i хвилi уляглися.
Тодi Iсус повернувся до учнiв.
„Чого ви налякалися? – запитав Вiн
у них. – Чи ви не вiрите Менi?“
Однак учнi мовчали. Вони були
такi ж непорушнi, мов та буря, що її
приборкав Iсус.
„Хто Ти? – прошепотiли вони. – Коли i хто чув таке, щоб людина вiддавала накази погодi й та пiдкорялася їй!“
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Навiжений
Марка 5

Невдовзi човен дiстався протилежного берега озера. Iсус та Його учнi
не зазнали нiякої шкоди. На цьому
березi не було нiякого натовпу.
Раптом вони почули пронизливе
виття. Потiм страшнi вигуки залунали
один за одним, i звуки цi наближалися до них усе ближче й ближче.
Учнi чули розповiдi про божевiльних, диких людей, яких виганяли
з мiста, i вони мешкали серед кам’яних скель на навколишнiх пагорбах.
Нiякi ланцюги не були достатньо
мiцними, аби утримати цих навiжених вiд пошкоджень, яких вони собi
завдавали, чи навiть вiд самогубства.
Учнi стривожено притислися одне
до одного, коли навiжений з’явився
в полi їхнього зору. Його очi божевiльно витрiщилися, волосся було
скуйовджене i сплутане, а голе тiло
було вкрите ранами та виразками.
Iсус залишався спокiйним. Вiн
рушив до навiженого i той зразу
ж зупинився й упав на колiна перед
Iсусом.
„Не муч i не карай мене, Iсусе! –
вигукнув вiн. – Я знаю, хто Ти є. Ти –
Син Божий!“
Iсус вiдчував глибокий жаль до
навiженого. Вiн знав, що не з власної
волi той так себе поводить. Це сатана
своєю диявольською силою керував
ним.
„Як твоє iм’я?“ – запитав Iсус.
„Легiон, – вiдповiв навiжений. –
Це тому, що в менi цiла армiя бiсiв“.
„Духи диявольськi, вийдiть iз цiєї
людини!“ – наказав Iсус. А неподалiк
вiд них паслися свинi на схилi
пагорба.
„Пошли нас у цих свиней“, –
змолилися бiси.

„Добре, – погодився Iсус, – ви
можете увiйти в свиней“.
I враз усi свинi кинулися бiгти
з пагорба i поплигали в озеро.
Тепер колишнiй навiжений достеменно знав, що Iсус назавжди звiльнив його з-пiд влади сатани. Божевiльний вираз зник iз його очей. Вiн
щасливо посмiхався до Iсуса.
Iсус допомiг йому звестися на ноги,
а учнi пiдхопили й повели до озера –
помити йому обличчя й волосся.
Вони подiлилися з ним i своїм одягом.
А чоловiк, який випасав свиней,
щодуху кинувся до мiста, аби розповiсти всiм про те, що сталося, i невдовзi до цього мiсця почали стiкатися цiкавi.
Вони, враженi, дивилися на свого
навiженого, який сидiв, спокiйний та
вдягнений, i приязно розмовляв iз
своїми новими друзями. Однак прибулi не привiтали Iсуса. Вони гнiвалися на цього загадкового чужинця,
через Якого їхнi свинi потонули
в озерi.
„Будь ласка, йди вiд нас“, – сказали
вони Iсусовi.
Без зайвих розмов Iсус i учнi повернулися до свого човна.
„Дозвольте i менi пiти з вами!“ –
благав колишнiй навiжений.
„Менi потрiбно, аби ти залишався
тут, – вiдповiв м’яко Iсус. – Ти прислужишся Менi бiльше, якщо розповiси
всiм тутешнiм людям, яким добрим
був до тебе Бог, i дозволиш їм на
власнi очi переконатися в цьому“.
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Двi дуже поважнi
особи Марка 5

Коли Iсус з учнями знову перетнули
озеро, вiдразу ж почали збиратися
люди. Усi прагнули одного – опинитися поближче до Iсуса, та, однак,
була людина, яка домагалася того
бiльше за iнших, i люди давали їй
дорогу. Вони впiзнавали в цiй людинi
Яiра, начальника мiсцевої синагоги.
Яiр був дуже поважною особою
в мiстi.
Коли натовп розступився, Яiр
кинувся до Iсуса i впав до Його нiг.
„Прошу Тебе, поквапся! – змолився вiн. – Моя маленька дочка тяжко

хвора. Вона помре, якщо Ти не
поспiшиш прийти до неї“.
Iсус зразу ж погодився й поспiшив
услiд за Яiром. Натовп зiмкнувся
й рушив за ними. Яiр увесь час оглядався назад, аби переконатися, що
Iсус не вiдстає вiд нього. Та раптом
Iсус зупинився.
„Хто доторкнувся до Мене?“ –
запитав Вiн.
„Про що Ти питаєш, адже навколо
Тебе таке юрмище людей! – вiдповiли Йому учнi. – Усi штовхають Тебе!“
Однак Iсус чекав, Його очi оглядали обличчя за обличчям. Нарештi
тендiтна блiда жiнка виступила наперед. Вона вся тремтiла, коли схилялася перед Iсусом.

„Це я доторкнулася до Тебе, –
зiзналася вона. – Я була впевнена, що
коли тiльки доторкнуся до Тебе, то
одужаю“.
„Розкажи Менi все“, – промовив
Iсус.
„Я хворiю вже протягом дванадцяти рокiв, – почала розповiдь жiнка, –
i витратила всi грошi, якi мала, на

лiкарiв, але менi тiльки гiршало. Я
вiрила, що якщо зможу доторкнутися
до Тебе, навiть нехай до Твого одягу,
я одужаю. I я одужала!“
Iсус дивився на неї з великою
нiжнiстю. В очах Божих вона була
такою ж поважною особою, як i начальник синагоги Яiр.
„О дочко, – приязно сказав Вiн
жiнцi, – вiра твоя в Мене вилiкувала
тебе. Iди i починай нове життя –
здорове та мирне“.
Iсус дивився, як вона вибиралася з натовпу i поспiшала додому,
i обличчя її свiтилося вдячнiстю
й радiстю.
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Воскресiння
з мертвих Марка 5

Поки вся увага Iсуса була спрямована
на жiнку, що доторкнулася до Його
одягу, зчинилася якась метушня коло
Яiра, який нетерпляче чекав на Нього.
Прибув прислужник iз дому Яiра зi
звiсткою, якої той найбiльше боявся.
„Твоя донька померла, – сказав
слуга Яiровi, – бiльше нема причини
турбувати Iсуса“.
Бiдолашний Яiр! Його серце обiрвалося. Вiн докладав таких зусиль,
аби привести Iсуса – i от, надто пiзно.
Якби тiльки їх не затримала ця жiнка!
Адже ж вона, певно, могла почекати!
А тепер усе пропало.

Та в цю мить Iсус вiдвiв погляд вiд
жiнки i поклав руку на плече Яiра.
„Не бiйся i не побивайся, – сказав
Iсус. – I надалi покладайся на Мене“.
I вони вдвох швидко рушили до
Яiрової оселi. Тяжкi ридання та причитання голосно лунали з будинку.
„Що це за гамiр? – запитав Iсус. –
Дiвчинка лише заснула“.
Однак люди смiялися з Нього,
адже вони знали, що вона померла.
Iсус пройшов повз усiх i увiйшов
до будинку. Вiн наказав, аби нiхто не
входив до кiмнати дiвчинки, окрiм її
батькiв та трьох Його найближчих
друзiв: Петра, Якова та Йоана.
Iсус попрямував до нерухомого,
мертвого тiла, що лежало на лiжку.
Вiн узяв холодну, побiлiлу руку
дiвчинки.

„Уставай, дитино“, – промовив Вiн.
I враз дiвчинка розплющила свої
великi брунатнi очi та посмiхнулася
Йому. Вiдтак вона зiскочила з лiжка i,
смiючись i радiючи, затанцювала по
кiмнатi. А з очей її матерi струменiли
щасливi сльози.
Iсус не хотiв, аби надмiрна радiсть
зашкодила дiвчинцi, тому звернувся
до її батькiв.
„Ваша донька зголоднiла. Чому б
вам не дати їй чого-небудь поїсти?“
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„Не плач!“
Луки 7

Iсус та Його друзi прямували шляхом
до Капернаума. Та бiля самого мiста
шлях їм перекрила юрма людей, що
виходили з мiста. Це була похоронна
процесiя, яка просувалася до кам’яних
печер на пагорбi.
Попереду йшли жалобники та
плакальники, дехто з них жалiбно
награвав на флейтi, iншi голосили.
За ними йшли люди i несли ношi, на
яких лежав померлий юнак. За
померлим iшла його мати i через
сльози нiчого не бачила поперед
себе. Друзi й близькi йшли за нею.
Коли Iсус побачив нещасну матiр,
серце Його стислося вiд жалю та
спiвчуття. Ця жiнка була вдовою,
i ось тепер вона ховала свого сина –
єдину надiю своєї старостi.
„Не плач!“ – м’яко звернувся до неї
Iсус.
Вiдтак Вiн наблизився до померлого i доторкнувся до носiїв. Тi зразу
ж зупинилися. Очi всiх прикипiли до
Iсуса: що то буде далi?
„Хлопче, пiдведися!“ – сказав Iсус.
Юнак сiв на ношах, обличчя його
враз порозовiшало.

„Хто Ти? – запитав вiн. – Що трапилося? Як так сталося, що я почуваю
себе добре?“
Iсус пiдвiв хлопця до матерi i вклав
його руку в її руки.
А спостерiгачi вже захоплено
обговорювали подiю. Хтось вказував
на розташоване неподалiк мiсто
Сунам:
„Пам’ятаєте, як Iлля повернув до
життя хлопчика з цього мiста?“
„Так, – вiдповiдали люди. – Iсус,
певно, другий пророк, такий же
великий, як Iлля“.
„Бог знову вiдвiдав нас, i Вiн
позбавить нас усiх наших турбот“, –
додала якась жiнка.
Люди ще не усвiдомлювали, Хто
такий Iсус, однак вони вбачали Божу
любов i ласку в усьому, що Вiн робив,
i здогадувалися, що це Бог дiє через
Нього i допомагає кожному в Його
нуждi. Вiн допомагає навiть бiдним
людям, яких релiгiйнi старшини
зневажали i якими нехтували.
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По двоє
Луки 9; 10

Iсус з учнями переходили з одного
мiста до iншого, сповiщаючи людям
гарну новину, що Царство Боже
прийшло. Iсуса часто запрошували
залишитися довше, але Вiн знав, що
повинен iти, аби й iншi люди в iнших
мiстах мали змогу довiдатися про
послання Боже.
Одного дня Вiн сказав учням:
„Я хочу, аби ви пiшли i самi сповiстили гарну новину по навколишнiх
селах. У такий спосiб багато людей
зможуть про неї довiдатись“.
Учнi вперше мали робити щось
самi, без Iсуса. Спершу вони хотiли
йти кожний сам по собi, однак Iсус
подiлив їх парами по двоє, аби кожний мав собi товариша, на якого
можна покластися.
Вiдтак Вiн пообiцяв:
„Я надiляю вас Своєю владою, отже
ви зможете зцiляти хворих i виганяти злих духiв iз людей“.
Iсус також дав учням певнi вказiвки:
„Не берiть iз собою зайвого багажу.
Вiзьмiть лише найнеобхiднiше, аби
нiщо не обтяжувало i не затримувало
вас у справi. Коли прийдете до якогось селища, то зупиняйтеся в того,
хто вас запросить, i молiться, аби Бог
поблагословив цю гостинну оселю.
Безкоштовно робiть свою справу, бо
Бог усе, що маєте, вам дав. Якщо ж
мешканцi не захочуть вас слухати,
залиште це мiсце. Вони вiльнi
вiдмовитись вiд того, аби почути
Боже звернення“.
Учнi, схвильованi, пiшли у свою
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першу мiсiонерську мандрiвку. А коли
вони повернулися з неї, то захват та
пiднесення лилися з них аж через
край! Вони розповiли Iсусовi про всi
подiї, якi з ними сталися.
„Це було просто-таки диво! –
вигукували учнi. – Навiть духи
бiсовськi пiдкорялися нам!“
Iсус склав подяку Боговi за
надання перемоги над бiсами та за
захист. Вiдтак Вiн зауважив учням,
аби вони не захоплювалися цим.
„Найважливiшим є не те, що у вас
є сила чинити дива, – пояснив Вiн
їм, – а те, що Бог обрав вас, аби ви
назавжди були Його“.
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Хто найважливiший? Марка 9

Iсус з учнями йшли якось шляхом.
Iсус iшов попереду, учнi трималися
позад Нього. Учнi сперечалися
помiж собою i гарячкували щодалi
бiльше. Нарештi вони дiсталися до
оселi, де панували прохолода й
спокiй. Iсус увiйшов iз ними i пильно
подивився на Своїх учнiв.
„Про що ви так сперечалися
дорогою?“ – поцiкавився Вiн.
У вiдповiдь була тиша. Учням було
соромно розповiдати Iсусовi про змiст
їхньої суперечки. Дорогою кожний
намагався довести iншим, що саме
вiн – найважливiша особа в їхньому
товариствi, куди важливiша за iнших.
Вони досперечалися до того, що
вирiшили, що Iсуса слiд коронувати
як царя, а їм будуть наданi вiдповiднi
посади при дворi.

Iсус i Сам добре знав, про що вони
сперечалися.
„Пiдiйдiть до Мене“, – сказав Вiн
учням. I учнi, почервонiлi вiд сорому,
оточили свого Вчителя.
„Отже, – почав Iсус, – дехто з вас
захотiв бути найголовнiшим, важливiшим за iнших?“
I знов у вiдповiдь була тиша, однак
учнi уважно слухали.
„Я поясню вам, як стати найповажнiшою особою в Моєму Царствi, –
говорив далi Iсус. – Старший буде
той, хто завжди прислуговує iншим, –
той, хто нiколи себе не пiдносить
i не дбає про себе“.

Один iз малюкiв, що були в будинку,
перебiг через кiмнату i, притиснувшись до Iсуса, теж уважно Його слухав. Iсус обережно взяв дитину
i дбайливо вмостив у Себе на колiнах.
„Дивiться – величнi люди, мов
малi дiти. Вони не дбають про власну
поважнiсть, а готовi у всьому покластися на Мене i робити те, що Я їм
доручу. Так само, як ця мала дитина.
Пам’ятайте, кожний, хто прийме
одне таке дитя заради Мене (замiсть
того щоб вiдiслати його геть вiд
себе), той Мене приймає. А той, хто
приймає Мене, той приймає Бога,
Мого Батька“.

319

281

Сiль i свiтло
Матвiя 5

Iсус не тiльки сповiщав людям добру
звiстку про Царство Боже, але й навчав Своїх учнiв. Окрiм дванадцяти
учнiв, було чимало тих, хто вирiшив
покладатися на Iсуса i слухатися Його.
Iсус почав навчати їх, як їм належить жити, якщо вони хочуть бути
Його послiдовниками. Вiн дивився на
уважнi обличчя, зверненi до Нього, i
бачив перед Собою рiзних i несхожих
одне на одного людей. Тут були матерi
та хатнi господинi, рибалки та торговцi, ремiсники, купцi, митники,
а також дiти – дiвчатка та хлопчики.
„Коли ви вирiшили стати Моїми
послiдовниками, – сказав їм Iсус, –
ви повиннi служити Менi в тому
мiсцi, в якому живете й працюєте.
Ви повиннi бути сiллю.
Сiль не дозволяє м’ясу та рибi
зiпсуватися. I ви повиннi утримувати
малу частку свiту, де живете, у здоров’ї та свiжостi. Якщо ви любите Мене,
ви будете вiдвертими й щирими,

працьовитими й уважними до нужденних. Не повинно бути пихатих та
зажерливих мiж вами.
Сiль також надає смаку стравi.
Оскiльки ви житимете життям праведним, вашi слова й справи додаватимуть смаку життю тих, хто стикатиметься з вами.
Не намагайтеся тримати вашу вiру
в Мене в таємницi. Озирнiться й
подивiться он на те мiсто, побудоване
на верхiв’ї гори. Воно не ховається
i не намагається видаватися непомiтним – кожен може його бачити, де б
не знаходився. Тож нехай усi бачать
вас – Моїх послiдовникiв.
Дозволяйте всiм бачити, що ви
знайшли Мене – свiтло для всього
свiту. I тодi кожен побачить, що й ви
свiтите, як свiтильники. Ви допомагатимете людям знаходити вiрний
шлях у життi. Ви будете нести лад
i помiч тим, хто борсається в темрявi, – самiтним та обтяженим, пригнiченим життєвими клопотами.
Свiтло й сiль – це вiрна ознака
кожного Мого щирого послiдовника,
що йде за Мною через цей темний та
лихий свiт“.

IСУС ПЕРЕВIРЯЄ
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Дивний обiд
Марка 6; Йоана 6

Учнi почувалися дуже втомленими
пiсля своєї мiсiонерської подорожi,
а юрми людей навколо Iсуса не меншали. Iсус з учнями не мали навiть
вiльної хвилини, аби поїсти. Коли
Iсус побачив їхнi понуренi обличчя,
Вiн сказав: „Пiдемо звiдси та вiдпочинемо трохи“.
Учнi залюбки погодилися й посiдали у човен до Петра, аби дiстатися
протилежного берега озера. Та тiльки-но вони наблизилися до нього,
як побачили, що пустельна й тиха
мiсцевiсть, яку вони собi обрали,
заповнена людьми, що з нетерпiнням
витягували шиї, аби кинути погляд
на Iсуса. Вони побачили, що Iсус
з учнями вiдплив вiд берега, i кинулися за ними пiшки, обiйшли озеро
i тепер зустрiчали їх на протилежному березi.
Учнi причалили похмурi й незадоволенi, а Iсус дивився на людей з нiжнiстю та жалiстю. Вони так потребували Його любовi та пiклування.
„Вiдiшли людей звiдси, Вчителю, –
взмолилися учнi. – Тут немає крамниць, а вони всi за день зголоднiли
i не зможуть знайти що поїсти, якщо
вчасно не дiстануться до мiста“.
„А чому б вам не дати їм їжi?“ –
запитав Iсус.
„Як ми можемо це зробити? –
вiдповiв Пилип. – Це коштуватиме
чималих грошей – нагодувати такий
натовп. Тут, певно, не менше п’яти
тисяч чоловiкiв, а ще їхнi дружини
та дiти, та й цiлi родини“.

Тут втрутився Андрiй:
„Тут є хлопець, який пропонує
Iсусовi свiй снiданок. Однак це лише
двi маленькi рибки та п’ять невеличких хлiбiв. Хiба цього вистачить?!“
Iсус нiчого не вiдповiв на запитання Андрiя.
„Розсадiть людей на травi по сто
та по п’ятдесят у ряд“, – наказав Вiн
учням.
Учнi пiшли виконувати Його наказ,
а Iсус повернувся до хлопчика, який
тихенько стояв поряд.
„Спасибi тобi“, – сказав йому Iсус
i посмiхнувся, коли хлопець простягнув Йому торбинку зi своїм снiданком.
Коли все було готове i люди
сидiли, очiкуючи, Iсус високо пiднiс
хлiбини й рибки, аби всi це бачили,
i склав подяку Боговi за їжу.
Нiхто навiть не зрозумiв, що сталося далi. Усi знали одне: хлiба й
рибин, якi Iсус ламав i роздавав
Своїм учням, аби вони обнесли ними
юрму народу, виявилося бiльше нiж
досить на всiх, i всi наїлися. Навiть
дiти могли сказати: „Який же я ситий!“
А учнi вже поверталися з кошиками, кожний нiс великого кошика
з надлишками їжi, яку вже не могли
з’їсти люди.
Який же чудовий у них Учитель!
Адже Вiн може подбати й про їхнi
внутрiшнi потреби, i надати їм усе
необхiдне, щоб угамувати голод.
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Ходiння по водi
Марка 6; Матвiя 14; Йоана 6

Коли незвичайний обiд було закiнчено, Iсус вiдiслав учнiв, щоб вони
переправилися на протилежний бiк
озера. Люди ж оточили Iсуса, прославляючи Його й вигукуючи на Його
честь вiтання. Вони хотiли виголосити Його царем – тут i тепер. Адже
це було б просто чудово – мати такого
царя, який дбатиме про них i задовольнятиме їх їжею!

Лагiдно, але твердо Iсус вiдмовився
вiд цього i попросив їх розходитись
по домiвках. Потiм, коли нiч лягла
навкруги, Вiн зiйшов на пагорб понад
озером, аби побути на самотi зi Своїм
Небесним Батьком.
А тим часом учнi Його змагалися
з дужим вiтром, що знявся на озерi.
Та, незважаючи на вiдчайдушнi
зусилля, нiчого не могли вдiяти.
З верхiв’я пагорба Iсусовi було
видно маленького човна на озерi та
учнiв, змучених боротьбою зi стихiєю.
Iсус мусив iти, аби допомогти їм.

Та коли учнi побачили таємну постать, повиту серпанком i осяяну
непевним мiсячним свiтлом, та яка
ще й упевнено крокувала по водi,
вони не на жарт перелякалися.
„Це примара!“ – зарепетували
вони. Їхнi знесиленi нерви не могли
цього витримати.
Та раптом їм почувся знайомий
голос:
„Не лякайтеся! Я йду, аби допомогти вам!“
Учнi не могли цьому повiрити.
„Якщо це справдi Ти, – знайшовся
нарештi Петро, – то накажи менi йти
до Тебе“.
„Добре, Петре, – вiдповiв йому
Iсус, – йди!“

Петро переплигнув через край
човна i пiшов назустрiч Iсусовi, ступаючи по поверхнi хвиль. Раптом
налетiв дужий порив вiтру i знялися
великi хвилi. Петро налякався, розгубився й почав потопати.
„Допоможiть! Врятуй мене, Господи!“ – закричав вiн.
Iсус негайно простяг руку, схопив
Петра i витягнув його з пiнистих
хвиль.
„Чому ти не поклався на Мене,
Петре?“ – запитав Вiн.
Вiдтак обидва увiйшли до човна.
I зразу ж вiтер угамувався. Учнi були
враженi. Вони не могли збагнути,
як це їхнiй Учитель може чинити
подiбнi неможливi речi.
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Людина, що
завiтала вночi
Йоана 3

Никодим був фарисеєм. Вiн вiд усього
серця прагнув виконувати Закон
Божий i дотримуватися всiх, навiть
найменших, настанов, яких було
додано до Закону протягом наступних столiть. Вiн був також членом
синедрiону – верховного суду євреїв.
Никодим чув про Iсуса, однак не
вiдчував до Нього почуття гнiву чи
заздрощiв, як бiльшiсть фарисеїв.
„Iсус має бути гарною людиною, –
мiркував вiн, – iнакше Вiн би не змiг
чинити такi дива“.
Никодим хотiв поговорити з Iсусом, однак вирiшив навiдатися до
Нього вночi, коли нiхто з цiкавих не
побачить його i не сповiстить про це
його друзiв iз синедрiону, якi цього
не схвалять.

Iсус знав про Никодима все, знав
задовго до тiєї митi, коли з нiчної
темряви виникла перед Ним постать
Никодима, що прийшов поспiлкуватися з Ним.
„Є дещо надзвичайно важливе, що
Я повинен сповiстити тобi, бо ти
цього не знаєш, – сказав Iсус. – Нiколи не увiйдете ви до Царства Божого,
якщо тiльки покладатимете надiю на
дотримання вами Закону. Вам належить народитися знову“.
„Як же я можу знову народитися,
та ще в моєму вiцi? – здивувався
Никодим. – Адже я не можу перетворитися знов на дитину!“
„Йдеться не про звичайне народження, – пояснив йому Iсус. – Ви народжуєтесь у цей свiт вiд звичайних
батькiв. А для Царства Божого вам
належить народитися вiд Божого
Духа Святого“.

Хоча сам Никодим був учителем
народу, вiн не мiг зрозумiти, про що
йому каже Iсус.
„Божий Святий Дух схожий на
вiтер, – вiв далi Iсус. – Ти не можеш
Його побачити, як не бачиш вiтер. Та
так само, як ти знаєш, що дме вiтер,
бо бачиш, що вiн робить, так само
можеш спостерiгати роботу Духа
Святого в своєму життi. Вiн – єдиний,
Хто може надихнути вас життям
Божим. Бог так полюбив людей, що
послав у свiт Свого єдиного Сина,
аби всi, хто повiрить у Нього, мали
життя вiчне“.
Никодим повiльно повертався
назад, крокуючи крiзь темряву ночi.
Якими несхожими на вчення фарисеїв були слова Iсуса! За один раз Iсус
змiнив усi переконання Никодима
i зробив його Своїм послiдовником.
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Жiнка, що прийшла по воду Йоана 4

Полудневе сонце пекло нещадно, коли
Iсус чекав на Своїх учнiв, сидячи бiля
криницi поблизу Сiхара, що в Самарiї.
Вiн був утомлений i потерпав вiд
спраги.
До криницi, повiльно йдучи, наближалася жiнка, тримаючи на плечi
глечик. Вона була здивована, побачивши бiля криницi Iсуса. Опiвднi
тут звичайно нiкого не було.
„Чи не даси Менi води напитися?“ –
звернувся до неї Iсус. Тепер жiнка
була вже зовсiм вражена. Вона бачила, що Iсус – єврей, а євреї не спiлкувалися iз самарянами – тим бiльше
з жiнками!
„Ти дiйсно хочеш, аби я дала Тобi
кухоль води, хоча я – самарянка, та
ще й жiнка? – перепитала вона. – Хто
ж Ти такий?“

„Якби ти знала, хто Я, – сказав їй
Iсус, – ти сама б просила у Мене води
напитися, бо Я можу дати воду, яка
спричиняє до вiчного життя“.
„У Тебе навiть глечика нема, –
засмiялася жiнка. – Яким же чином
Ти гадаєш зачерпнути тiєї дивної
води?“
„Вода, якої Я можу дати тобi,
вiдмiнна вiд тiєї, що в цiй криницi, –
пояснив Iсус. – Якщо вип’єш води,
якої Я тобi дам, бiльше не вiдчуватимеш спраги. Я можу задовольнити
твої найглибшi потреби“.
„Звучить привабливо, – погодилася жiнка. – Це б звiльнило мене вiд
потреби приходити сюди щодня“.
„То чому б не дати й твоєму чоловiковi?“ – запропонував Iсус.
„Бо його в мене немає“, – вiдповiла
жiнка i зашарiлася.
„Я це знаю, – м’яко вiдповiв Iсус.
Вiн знав геть усе про цю нещасну
жiнку. – Ти була одружена п’ять разiв,
а той, iз ким ти зараз разом живеш,
не чоловiк тобi“.
Жiнка знову була вражена. Iсус
знав про неї все! Вона кинула свiй
глечик i кинулася до мiста, аби
розповiсти дивнi новини.
„Пiдiть i подивiться на найдивовижнiшу людину! – казала вона всiм i кожному. – Вiн розповiв менi про мене
геть усе! Я певна, що Вiн – Месiя“.
Мешканцi мiста були вкрай зацiкавленi i тому пiшли разом iз нею до
криницi.
„Будь ласка, залишайся з нами хоч
декiлька днiв, – запрошували вони
Iсуса. – Розкажи нам про гарнi новини, якi Ти принiс“. Iсус погодився.
Коли самаряни довiдалися про все,
що Iсус хотiв їм розповiсти, вони сказали тiй жiнцi: „Ти була права. Тепер
ми й самi бачили й чули Iсуса i тому
певнi, що Вiн є Месiя, Якого Бог
обiцяв послати, аби врятувати свiт“.
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РОЗПОВIДI ПРО ЛЮБОВ БОЖУ
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Загублена вiвця
Луки 15

Фарисеї та суворi єврейськi вчителi,
що прийшли послухати Iсуса, були шокованi тими людьми, що стояли поряд
iз ними в натовпi. Тут були люди, якi
порушували або й не виконували
Закону та додаткiв до нього, у той час
як самi фарисеї суворо того дотримувалися. Такi люди не могли бути в
натовпi з доброчесними євреями,
такими, як вони, фарисеї. Iсусовi слiд
було б це знати i не дозволяти такого.
„Я чув, що Вiн навiть вечеряє з ними“, – зауважив один фарисей.
„Нi, Вiн не може бути Вчителем,
посланим Богом, якщо спiлкується
з такими людьми“, – пiдтримав його
приятель.
„Бог не може мати нiяких справ iз
такими грiшниками, – погодився ще
один. – На небi буде свято того дня,
коли такi люди згинуть назавжди“.
Iсус чув цю розмову. Вiн повернувся й подивився на тих, хто стояв
трохи осторонь вiд людей.
„Уявiть, – сказав Вiн, – що у вас сто
овечок. Одного вечора ви стали
перераховувати їх i раптом виявили,
що однiєї вiвцi немає. Що ви будете
робити? Чи будете влаштовуватися
на нiч iз дев’яносто дев’ятьма, вважаючи, що через одну загублену вiвцю
не варто завдавати собi клопоту?
Звичайно, нi! Ви, не зважаючи на
втому, схопитеся й кинетеся її шукати по усiх мiсцях, де були з вiвцями
вдень! Ви лазитимете по камiнню
й освiтлюватимете своїм лiхтарем
кожний кущ.
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Нарештi – кволе, тихе мекання!
Утоми – наче й не було! Ви покладете знайдену вiвцю собi на рамена
i рушите з нею додому, радi й щасливi.
Коли ж повернетеся додому, то
зробите гарну учту для друзiв та сусiдiв, покличете все село, аби люди
роздiлили з вами радiсть iз приводу
знайденої вiвцi.
Так i Бог ставиться до людей. На
небi буває бiльше радощiв через одну
людину, яка, пiшовши колись вiд
Бога, знову до Нього повернулася,
анiж через дев’яносто дев’ятьох праведникiв, яким немає потреби в чомусь каятися“.
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Загублена монета
Луки 15

Враженi фарисеї ще не встигли подих
перевести, аби щось сказати у вiдповiдь, а Iсус уже розповiдав iншу
iсторiю.
„Уявiть собi господиню, в якої було
десять срiбних монет. I ось одного
дня вона з неприємним подивом
помiчає, що загубила одну монету.
Вона не здвигнула плечима i не заходилася мiркувати, як витратити тi,
що залишилися. Вона шукала монету
всюди в маленькому будиночку. Вона
свiтила лiхтарем в усi темнi закутки,

вiдтак узяла вiник i старанно пiдмела
пiдлогу, уважно вдивляючись, чи не
заблищить де срiбний кружечок.
I от, нарештi, жiнка побачила, як
блиснула її загублена цiннiсть. Вона
знайшла загублену монету! Жiнка
була така щаслива, що запросила друзiв i розповiла їм свою iсторiю. I всi
вони вiдсвяткували знахiдку.
I Бог має таке ж ставлення до грiшникiв, що покаялися й навернулися
до Нього. Ангели спiвають, щасливi,
i небеса сповненi радощiв.
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Заблудлий син
Луки 15

Коли Iсус побачив, що обличчя фарисеїв залишаються такими ж пихатими
й скам’янiлими, Вiн почав розповiдати їм третю iсторiю – про Божу
любов до всiх i кожного, до гарних
та поганих.
„Був собi дуже заможний чоловiк,
i було в нього двоє синiв, – почав
Iсус. – I от одного дня молодший син
сказав батьковi: „Набридло менi жити
вдома i робити те, що менi наказують.
Тож я хочу пiти з дому i прошу, аби ти
вiддав менi належну менi частку нашого майна тепер, а не потiм“. Не кажучи жодного слова, батько владнав усе
i вiддав синовi його спадщину.

З повними кишенями грошей
прибув той син до сяючого яскравими вогнями мiста. Вiн легко витрачав свої грошi, насолоджуючись тим,
що за них можна було отримати
й робити все, що заманеться.
Одного похмурого ранку вiн прокинувся i несподiвано для себе виявив,
що втратив геть усi грошi, а разом iз
ними – i всiх своїх друзiв. На додачу
до всього, у краю тому лютував
страшний голод.
I опинився молодший син у страшеннiй скрутi. Єдина робота, яку вiн
змiг отримати, полягала в доглядi за
свинями. I так вiн потерпав вiд
голоду, що радий був їсти разом iз
свинями їхню їжу.
Нарештi вiн отямився. „Я тут голодую, – сказав вiн собi, – у той час як

удома навiть наймити мого батька
мають їжi досхочу. Я повинен повернутися назад i сказати батьковi, як
я жалкую за тим, що накоїв. Вiн,
звiсно, вже не прийме мене як сина,
однак надасть менi якусь роботу
в своєму маєтку“.
Вiн рвучко звiвся на ноги, бруднi
й вкритi болючими виразками, i начепив подертий одяг на худе тiло.
Вiн був iще далеко вiд рiдної домiвки, коли батько вгледiв його i вибiг
йому назустрiч, сповнений жалю та
любовi. Батько обiйняв його i сльози
радостi потекли по його щоках.
„Я винний, батьку, – ледве промовив син, який також ридав, – i не
гiдний бути твоїм сином“.
Однак батько не дозволив йому говорити далi. Вiн покликав служникiв:

„Дайте моєму синовi найкращий
одяг i принесiть йому сандалi. Надягнiть мого персня йому на палець.
Вiдтак зарiжте найкраще теля – ми
влаштуємо велику учту на честь повернення мого сина“.
Учта була саме в розпалi, коли
з поля, де працював цiлий день,
повернувся старший син.
„Що тут вiдбувається?“ – запитав
вiн у слуг, коли веселi звуки музики
долетiли до його вух.
„Твiй брат повернувся додому, –
вiдповiли йому. – Ми закололи
найвгодованiше теля задля свята“.
Старший син розгнiвався. Вiн
лютував, i обличчя в нього було
немов грозова хмара.
Батько вийшов до нього. „Iди i приєднайся до нашого свята!“ – просив
вiн сина.
Однак старший син ще бiльше
насупився.
„Я служив тобi всi цi роки, – кричав вiн, – а ти жодного разу не зробив
менi свята. А тепер цей твiй син,
який розтринькав усi грошi, повернувся додому i ти заколов для нього
найкраще теля!“
Батьковi було прикро, що його
старший син такий заздрiсний та
позбавлений любовi. „Усе моє
належить тобi, – нагадав вiн м’яко
синовi. – Ти був зi мною увесь цей
час. А святкуємо ми, бо брат твiй
пропадав, але знайшовся, хоча був
наче мертвий, а тепер вiн удома з
нами, живий i неушкоджений“.

329

289

Робiтники та
їхня платня Матвiя 20

„Я розповiм вам ще одну iсторiю,
аби показати, на що схоже Царство
Боже“, – сказав одного дня Iсус.
„Був собi один чоловiк. I от, якось
рано-вранцi вiн вийшов на ринковий
майдан, аби найняти робiтникiв, котрi б допомогли йому у винограднику.
„Я заплачу вам по срiбнiй монетi
за день працi“, – сказав вiн їм, i вони
охоче погодилися.
О дев’ятiй годинi вiн знову вийшов на ринковий майдан, аби найняти ще людей.
„Я заплачу вам чесно за роботу“, –
пообiцяв вiн їм.
Опiвднi вiн найняв ще робiтникiв
i о третiй годинi також вийшов на
майдан i найняв людей. Потiм, за
годину до кiнця робочого дня вiн
знову-таки повернувся на ринковий
майдан, аби найняти ще робiтникiв.
Там на лавi сидiло багато людей.
„Чому ви сидите тут i не працюєте?“ – запитав вiн у них.
„Бо нiхто нас не найняв“, – вiдповiли йому.
„Я дам вам роботу, – сказав вiн. –
Приєднуйтесь до працюючих у моєму
винограднику“.
Коли денну роботу було закiнчено,
цей чоловiк наказав своєму управляючому розрахуватися з людьми. Найнятих останнiми покликали першими
i дали їм по срiбнiй монетi. Врештiрешт дiйшла черга й тих, хто працював iз раннього ранку. Знаючи, скiльки
отримали iншi, вони сподiвалися, що
їм заплатять бiльше. Однак кожен iз
них отримав по срiбнiй монетi, як i всi.
„Це несправедливо, – обурилися
вони. – Ми працювали в саму спеку
i цiлiсiнький день. Ми заслуговуємо
на бiльше“.
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„Почекайте, друзi, – сказав їм
спокiйно хазяїн. – Ми вмовилися про
платню ще до того, як ви почали
працювати, i я виплатив вам зумовлену платню. Це вже моя справа,
коли я хочу бути щедрим щодо тих,
кого найняв пiзнiше“.
Учнi не знали, що казати. Якщо
таким є Царство Боже, тодi нiхто не
отримає того, що заслуговує! Однак,
певно, нiхто не може заслужити чи
заробити Божої безмежної любовi.
Iсус перервав плин їхнiх думок.
„У Царствi Божому, – сказав Вiн, –
люди, якi вважають себе першими,
будуть останнiми. А останнi посядуть
першi мiсця“.

IСУС ГОВОРИТЬ ПРО БАГАТСТВО
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Людина,
в якої було багато
грошей Марка 10

Коли Iсус iшов шляхом, наздогнав
Його якийсь юнак, аби поговорити
з Ним. Захеканий, вiн став навколiшки перед Iсусом i сказав:
„Вчителю, скажи, що я повинен
робити, аби успадкувати життя вiчне!“
Новоприбулий справив на учнiв
належне враження. Подивившись на
його одяг та мову, вони дiйшли
висновку, що чоловiк цей був багатий
та добре освiчений.

„Ти знаєш заповiдi, – вiдповiв Iсус, –
не вбивай, не чини перелюбу, не
кради, шануй батькiв своїх?“
„Я дотримуюся цих заповiдей з дитинства“, – гаряче вiдповiв юнак.
Iсус приязно подивився на нього.
Вiн знав геть усе про цього юнака.
Вiн i насправдi був гарною людиною
i справдi шанував Закон Божий. Однак
вiн забув, що найпершою й найголовнiшою iз заповiдей є заповiдь любити
Бога всiм серцем та розумом своїм.
Також було в нього дещо, що любив
вiн бiльше, анiж Бога.
„Якщо хочеш ти виглядати багатим в очах Божих, то повинен ти
роздати всi свої грошi, – вiдповiв
йому Iсус. – Вiддай їх тим людям, якi
терплять нестатки. I коли зробиш
це, приходь i слiдуй за Мною“.
Обличчя юнака враз витягнулося.
Вiн надто сильно любив свої грошi,
щоб дiлитися ними з кимось. Зiтхнувши, вiн зажурений пiшов геть.
„Дуже важко багатим людям увiйти
до Царства Божого, – сказав Iсус
учням. – Верблюдовi легше пролiзти
через вушко голки, анiж багатiю потрапити до Царства Божого“.
Учнi були враженi. Вони вважали,
що для людей, якi мають грошi, немає
нiчого неможливого.
„Якщо багатi не можуть бути врятованими, то хто може?“ – запитали
вони.
„Це є неможливим для всiх, окрiм
Бога! – вiдказав їм Iсус. – Що чоловiк
або жiнка не можуть зробити для
себе, Бог може зробити для них. Усе
можливе для Бога“.
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Найбiльша
пожертва Марка 12

Одного дня Iсус сидiв на храмовому
майданчику, спостерiгаючи, як люди
приходили до храму та йшли з нього.
Неподалiк стояли тринадцять великих ящикiв для пожертвування, куди
люди кидали монети. Цi грошi йшли
на храмовi витрати.

Iсус бачив, як багатi люди кидали
до ящикiв великi грошi. Однi кидали
монети спокiйно, без метушнi, не привертаючи до себе уваги. Iншi голосно
перелiчували грошi, аби всi бачили,
скiльки блискучих монет вони пожертвували Боговi.
Ось повз Iсуса пройшла вбого
вдягнена жiнка. Вона була вдовою i не
було в неї нiкого, хто б заробляв їй на
прожиття. Вона опустила двi найдрiбнiшi монетки до ящика з пожертвуваннями. Iсус указав учням на неї:

„Ви звернули увагу на цю вбогу
вдову, що поклала до ящика двi дрiбнi
монети? Вона вiддала Боговi бiльше,
анiж усi багатiї разом узятi“.
Учнi не зрозумiли Iсусових слiв,
бо, на їхнiй погляд, у цих словах не
було сенсу. Вони знали досить з арифметики, аби пiдрахувати, хто пожертвував бiльше. Тодi Iсус пояснив:
„Багатi люди вiддають Боговi свої
надлишки i роблять це без будь-якої
шкоди для себе. Їм нiчого не варто
пожертвувати якусь кiлькiсть золотих
монет, адже собi вони залишають
значно бiльше. А ця вдова вiддала
все, що мала, i нiчого не залишила
для себе. От тому Бог вважає її пожертву бiльшою за iншi“.
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Бiдолашний
багатий господар
Луки 22

Стурбований чоловiк прокладав собi
шлях крiзь натовп, аби поговорити
з Iсусом.
„Вчителю, – сказав вiн, – мiй батько
помер, i мiй брат не хоче подiлитися
зi мною батькiвською спадщиною.
Будь ласка, скажи йому, аби вiн вiддав
менi мою частку“.
„Це не Моя справа, вирiшувати
такi суперечки, як ваша, друже, –
вiдповiв Iсус. – Дивись, аби жадоба
не поглинула тебе. Адже життя
людини не залежить вiд того, скiльки
майна вона має.
Я розповiм вам iсторiю про багатого господаря. Одного року в нього
вродила така гарна пшениця, що не
вистачало клунь, куди її зсипати.
„Знаю, що менi слiд зробити, –
сказав собi господар. – Я зламаю цi
малi зерносховища i побудую на

їхньому мiсцi великi. Туди я зможу
засипати всю мою пшеницю, i у мене
буде багато зерна й на наступний рiк.
Ото вже я себе потiшу. Усе тодi в мене
буде, i житиму я в розкошах“.
Тiєї ж ночi Бог озвався до нього.
„Який же ти дурний! – сказав Вiн
йому. – Сьогоднiшньої ночi ти маєш
померти. I що тодi буде з усiма твоїми
грiшми? Яку користь принесуть вони
тобi?“
„Таке трапляється з кожним, –
додав до iсторiї Iсус, – хто витрачає
своє життя на те, аби здобути багатство, та, однак, не володiє тим, що
зробило б його багатим в очах Бога“.
„Ми нiколи не будемо багатими!“ –
пробурмотiв один з учнiв. Iсус посмiхнувся.
„Тi, що не мають грошей, iнодi
вiддають багато часу мiркуванням
про те, як зробитися багатими, –
сказав Вiн учням. – Не турбуйтеся
про те, що вам завтра їсти чи де роздобути одяг для всiєї родини. Подивiться, як Бог дбає про пташок –
адже вони самi не здатнi забезпечити
навiть свiй власний прожиток. Бог –
ваш Небесний Батько. Якщо Вiн
опiкується пташками i так гарно
„одягає“ квiти, Вiн тим бiльше подбає
про вашi потреби.
Дбайте найперше про Бога – i Вiн
подбає про вас у всiх ваших потребах“.
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„Я – посланець
Божий“ Марка 8

Усi, здавалося, тiльки й говорили що
про нового Вчителя з Назарета. Цi
розмови незабаром поповнилися
новими чутками: про дiвчинку, яку
Вiн воскресив iз мертвих, та про
кiлька хлiбин, що ними Вiн нагодував багатотисячний натовп зголоднiлих людей. Якби Вiн був лише
сiльським теслею, як би Вiн змiг
чинити таке?
Учнi Iсуса також глибоко замислювалися про свого Вчителя. Вiн завжди наперед знав, чого вони потребують, i, здається, розумiв їх лiпше,
анiж вони самi себе розумiли. Вони
бачили, як Вiн допомагав кожному,
хто звертався до Нього. I часто вони
бували глибоко враженi. Як це може
бути, щоб звичайна собi людина
вiддавала накази вiтру та морю,
i стихiя пiдкорялася цим наказам?
А як можна повертати до життя
померлих?
Одного разу, коли вони мандрували всi разом, Iсус звернувся до
учнiв iз запитанням:
„Що про Мене говорять люди? За
кого вони Мене вважають?“
Учнi переказали Йому все, що
чули про Нього вiд людей.
„Дехто вважає, що Ти – Йоан Хреститель, який воскрес iз мертвих“, –
сказав хтось з учнiв.
„Iншi гадають, що Ти – Iлля, що
повернувся назад на землю як
посланець Божий, як сповiщав про
це пророк Малахiя“, – додав iнший
учень.
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„Вони вважають Тебе пророком“, –
пiдтвердив третiй.
Тодi Iсус поставив учням iнше
запитання.
„А ви за кого Мене маєте? Хто Я?“ –
запитав Вiн.
На хвилину запала тиша, вiдтак
Петро промовив:
„Ми вiримо, що Ти – Цар, обiцяний нам Богом, що Ти – Месiя!“
Обличчя Iсуса посвiтлiшало. Вiн
був задоволений, що Його учнi
нарештi зрозумiли, хто Вiн. Однак
Iсус добре усвiдомлював, що це Бог
вiдкрив їм очi та дав розумiння.
„Не кажiть поки нiкому про те,
хто Я насправдi“, – наказав Вiн їм.
Iсус знав, що коли люди
дiзнаються правду про Нього, вони
захочуть, аби Вiн став тим Месiєю,
на якого вони так довго сподiвалися, –
царем, що очолить боротьбу з римлянами, а також забезпечить їм
безбiдне iснування. А Вiн був зовсiм
не таким царем.
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Шлях,
що попереду

Марка 8

Учнi були просто щасливi, коли
довiдалися, що Iсус, їхнiй Учитель,
був посланим Богом Месiєю. Однак,
як i всi iншi, вони мрiяли про такого
Месiю, який би став вождем євреїв
у визвольнiй боротьбi з римлянами
i який принiс би їм довгоочiкуваний
золотий вiк свободи. А якби Його
було короновано, то вони, Його учнi,
стали б Його головними мiнiстрами.

Iсус знав про думки учнiв. Прийшов час пояснити їм, яку мiсiю
насправдi поклав на Нього Бог.
„Слухайте уважно, – сказав Вiн. –
Тяжкi випробування чекають на Мене
попереду. Усi релiгiйнi вождi й старшини змовилися супроти Мене. Вони
складатимуть змови та будуватимуть
плани, поки не заарештують Мене. А
потiм засудять Мене до смертi i вб’ють.
Однак через три днi Я знову воскресну“.
Петро був вражений. Вiн не мiг
дочекатися, поки Iсус закiнчить
говорити такi страшнi слова.
„Не говори так, Вчителю! – вигукнув вiн. – Не того ми хочемо!“
„Вгамуйся, Петре! – спокiйно вiдповiв йому Iсус. – Ти говориш сатанинськi слова. Я прийшов на землю,

аби виконати той план, який накреслив Менi Бог – Мiй Батько. I Я повинен виконати Його волю“.
Промовивши це, Iсус повернувся
до людей, якi стояли осторонь. Вiн
скликав усiх i сказав:
„Якщо ви насправдi хочете йти за
Мною, готуйтеся до важких випробувань. Бути Моїми послiдовниками –
означає дiяти так, як це роблю Я. Це
означає, що слiд не потурати власним
бажанням, а обирати важкий шлях.
Людина, яка вiд усього вiдмовиться,
врештi отримає все. Людина, яка готова все вiддати в iм’я Моє, яка нехтує
своїм власним життям, врештi матиме
все. Така людина наслiдує справжнє
життя, життя вiчне. I це життя варте
найбiльшого за все, що в свiтi iснує“.
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Видiння слави
Луки 9

Одного разу Iсус, взявши iз Собою
Петра та двох братiв – Якова та
Йоана, – зiйшов на верхiв’я гори. Вiн
хотiв побути на самотi, аби довiдатися, що наказує Йому робити Його
Батько. Iсус довго молився. Сонце
зайшло, i трьох учнiв, що чекали на
Нього, зморив сон.
Зненацька їх наче щось збудило.
Спочатку вони не могли усвiдомити,
що саме трапилося. Та раптом вони
побачили серед темряви яскраве,
сяюче свiтло.
Вони вдивлялися в Iсуса. Обличчя
Його сяяло, i одяг Його став бiлоснiжний i сяючий, такий, якого не
буває на землi. Двоє людей розмовляли з Iсусом.
Учнi впiзнали в цих людях великого законодавця Мойсея та славетного пророка Iллю. Утрьох вони
говорили про те, як саме Iсусовi належить виконати волю Божу i накласти
Своїм життям в Єрусалимi.
Якiв iз Йоаном спостерiгали за
всiм мовчки, а Петро вiдчув, що
помре, якщо не висловиться.
„Як це чудово, Вчителю! – захоплено вигукнув вiн. – Хочеш, ми
поставимо тут три намети – для Тебе,
Iллi та Мойсея?“ Петро й справдi не
думав про те, що говорив.
I в цю мить свiтла хмара оповила
всiх. Це була хмара присутностi
Божої.
„Це Син Мiй улюблений, – сказав
Бог. – Його слухайтесь“.
Учнi в пошанi схилили голови, вра336

женi й здивованi. Потiм вони вiдчули,
що хтось легенько торкає їх за плечi.
Вони звели очi i побачили, що це
Iсус, їхнiй любий Учитель. I виглядав
Вiн так само, як i завжди. Вiн був сам,
i нiкого не було поруч Нього.
Коли вони спускалися з гори, Iсус
сказав:
„Не розповiдайте нiкому про те,
що ви бачили, поки Мене не вб’ють
i Я знов не воскресну“.
Учнi зробили все так, як наказував
їм Iсус. Однак вони нiколи не забували про ту мить, коли споглядали на
справжню славу Iсуса.

IСУС ЛIКУЄ
„Принеси свого сина до Мене“, –
наказав Iсус. Тiльки-но хлопець опиМарка 9
нився перед Iсусом, як йому знову
зробилося зле. Батько безпорадно
Це був ранок наступного дня. Вони
дивився на свого сина, який бився та
йшли з гори, сповненi захвату та
корчився на землi.
здивування, та коли приєдналися до
„Як довго вiн потерпає вiд своєї
iнших дев’яти учнiв, то побачили, що хвороби?“ – запитав Iсус.
тi про щось говорили та сперечалися
„Ще з того часу, як був зовсiм
з учителями єврейського народу.
малий, – вiдповiв батько хворого. –
Iсус також пiдiйшов до них. „Про
Прошу Тебе, змилуйся над нами i дощо ви сперечаєтесь?“ – запитав Вiн
поможи моєму синовi! Якщо можеш“.
учнiв.
„Я можу, якщо ти зможеш! – сказав
З натовпу вийшов наперед якийсь йому Iсус. – Ти повинен цiлковито
чоловiк.
покластися на Мене i вiрити, що Я
„Вони говорять про мого сина, –
зможу вилiкувати твого сина“.
пояснив вiн. – Я принiс його до
„Я знаю, що я маловiрний, однак
Твоїх учнiв, сподiваючись, що вони
у мене все ж є трохи вiри, – вигукнув
зарадять йому. Та вони не змогли.
нещасний батько. – Прошу Тебе,
Моєму синовi дуже погано. Вiн у владi примнож мою вiру!“
духiв диявольських, i духи цi кидають
Iсус же наказав: „Духи диявольськi!
його на землю. Iнодi, коли вiн опиВийдiть iз цього тiла i бiльше нiколи
няється десь бiля рiчки чи вогнища,
не повертайтеся до нього!“
вони кидають його прямо туди. Я не
I враз iз хлопцем сталася чудова
знаю, як менi допомогти синовi,
змiна. Конвульсiї припинилися, i вiн
а сил моїх уже не вистачає“.
лежав зовсiм спокiйно.
„Вiн виглядає так, наче помер“, –
зауважив хтось у натовпi. Усi наблизилися до хлопця i схилилися над ним.
„Вiн помер!“ – вирiшили вони.
Однак Iсус узяв хлопця за руку
i допомiг йому звестися на рiвнi
ноги. Вiдтак пiдвiв його до батька.
„Чому ж ми не могли нiчого вдiяти?“ –
запитували в Iсуса здивованi й враженi учнi.
„Тiльки молитва може зарадити
у випадках, таких як оцей, – сказав їм
Iсус. – Ви повиннi покладатися всiєю
своєю вiрою на Мене та на Божу владу над дияволом“.
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Слуга
воєначальника
Луки 7; Матвiя 8

Одного разу, коли Iсус перебував у
маленькому мiстечку Капернаумi, що
на березi моря, до Нього прийшли
начальники синагоги з благанням.
„Ми прийшли до Тебе заради
людини, яка багато зробила для нас
усiх i яка справдi потребує Твоєї допомоги, – почали вони. – Ця людина –
римський воєначальник, який командує гарнiзоном, що в нашому мiстi.
Вiн гарна людина i зичливо ставиться
до нашої вiри. До речi, це вiн дав
грошi на побудову мiської синагоги“.

Iсус подивився туди, де римський
воєначальник стояв i шанобливо
чекав, поки йому придiлять увагу.
Коли цей офiцер звернувся до
Iсуса i зробив крок до Нього, було
чути, як легенько задзвенiло на ньому
вiйськове озброєння.
„Чи погодишся Ти допомогти
менi? – благально озвався вiн до
Iсуса. – У мене є слуга, який багато
для мене важить i який тяжко захворiв. Вiн страшенно страждає вiд
болю“.
„Чи можу Я провiдати твого слугу?“ –
запитав Iсус.
„О нi, пане! – вигукнув римський
офiцер. – Ти надто великий, аби
опуститися до того, щоб Самому йти

до моєї оселi. Ти можеш тiльки наказати i, я це знаю, слуга мiй одужає.
Я лише солдат, ходжу пiд владою
Рима i маю воїнiв пiд своєю владою.
I варто лишень менi наказати: „Йди
сюди!“ – i мiй наказ негайно виконується. А скажу: „Йди туди!“ – i також
пiдлеглi виконують це. Через це
я знаю, що варто Тобi лише наказати,
i слуга мiй одужає“.
Iсуса вразило, що римський солдат
має таку беззастережну вiру в Нього.
Адже цей римлянин не знав про
справжнього Бога стiльки, скiльки
знали євреї.
„Ще нiхто не виказував такої вiри
в Мене, як ця людина“, – сказав Вiн
присутнiм.
Вiдтак Iсус повернувся до римського офiцера-сотника i сказав: „Йди
додому. Там ти знайдеш свого слугу
живого та здорового, такого, яким,
ти сподiваєшся, Я зроблю його“.
I справдi, саме в цей час раб сотника одужав i бiль його вiдпустив.
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„Вiдчинись!“
Марка 7

Одного дня до Iсуса прийшли люди i
привели iз собою свого товариша,
який був глухий i нiмий.
„Чи зможеш Ти допомогти йому,
Вчителю?“ – запитали вони. Iсус
дбайливо вiдвiв хворого вбiк. Вiн
бачив, як страждала ця людина через
те, що численний натовп у тисячi
очей дивився на неї. Коли ж вони
опинилися на самотi, Iсус старанно
пояснив усе, що збирався робити, i
пояснив так, аби глухий зрозумiв
Його.
Спершу Iсус доторкнувся
пальцями до вух глухого, аби дати

тому зрозумiти, що Вiн збирається
вилiкувати його вiд глухоти. Вiдтак
Вiн доторкнувся до рота хворого,
даючи цим знати, що поверне й
здатнiсть розмовляти.
Пiсля цього Iсус подивився на
небо, неначе молився, i глуха людина
зрозумiла, що полегкiсть прийде вiд
Бога й Iсус чинитиме все силою
Божою. Пояснивши все глухому, Iсус
вимовив лише одне слово, яке
арамейською мовою мало означати:
„Вiдчинись!“
Наказ Iсуса подiяв миттєво. Тисячi
рiзноманiтних звукiв полинули у вуха
людини, яка доти була зовсiм глухою.
Як радiв цей чоловiк, що натовп
залишався осторонь. Однак це ще
було не все. Сiромаха раптом
усвiдомив, що може вiльно
розмовляти, а не мугикати. I всi
люди тепер добре розумiтимуть, що
вiн говорить! Вiн хотiв розмовляти,
аби наговоритися за довгi роки
мовчання. I вiн заговорив.
Коли люди в натовпi почули його,
вони, враженi, замовкли.
„Ну хiба Iсус не надзвичайний? –
знову заговорили люди, коли їхнє
здивування трохи вгамувалося. – Як
чудово Вiн усе робить! Вiн навiть
глухим повертає спроможнiсть чути,
а нiмим – розмовляти!“
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„Дерева“,
що ходять

Марка 8

Iсус був у Вiфсаїдi, мiстi на узбережжi,
коли до Нього прийшла група людей
зi своїм слiпим приятелем.
„Будь ласка, поклади на нього Свої
руки, Вчителю!“ – благали вони.
Iсус узяв руки слiпого в Свої i вiдвiв
його в тихий куточок за мiстом. Iсус
намагався, аби ця людина в усьому
покладалася на Нього, навiть якщо
й не має змоги Його бачити.
Iсус доторкнувся Своїми теплими
й добрими руками до очей слiпого
i запитав:
„Чи бачиш ти що-небудь?“
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Слiпий повертав голову й поводив
очима. Глибока темрява, яка оточувала його завжди, стала напiвпрозорою. Вiн навiть розрiзняв якiсь великi
обриси, схожi на дерева, i плями,
але не знав, що то було. Раптом одне
з „дерев“ рушило до нього, i вiн
упiзнав, що це людина.
„А я думав, що це дерева, та
„дерева“ раптом зрушили з мiсця!“
Iсус знову приклав Свої руки до
очей слiпого. I коли Вiн вiдводив
руки, наче пелена спала з очей
незрячого i вiн усе ясно побачив.
„Не повертайся назад до мiста, –
наказав йому Iсус, – а йди прямiсiнько
додому i подивись на свою дружину
та дiтей зрячими очима“.

IСУС НАВЧАЄ СЛУХНЯНОСТI
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Двоє синiв
Матвiя 21; Йоана 14

Коли Iсус прийшов до Єрусалима,
священики з храму та вчителi єврейськi розпочали з Ним суперечки.
Вони були впевненi, що належать до
обраних Богом. То яке ж тодi Iсус
має право критикувати їх? Вiн навiть
не був, вважали вони, досвiдченим
учителем, таким, якими були вони.
Отож Iсус розповiв їм iсторiю.

„Жив собi один батько, в якого
було двоє синiв. Одного ранку батько
наказав старшому синовi: „Я хочу,
аби ти пiшов i працював сьогоднi на
моєму винограднику“.
„Я не хочу“, – сказав син, але потiм
перемiнив рiшення i пiшов допомогти своєму батьковi.
Батько покликав i свого молодшого
сина й також попросив його пiти
й допомогти йому у винограднику.
„Добре, батьку!“ – покiрливо вiдповiв молодший син, однак працювати
у винограднику не пiшов.
Який з цих двох синiв, на вашу
думку, покiрливий своєму батьковi?“
„Старший, звичайно“, – вiдповiли
єврейськi старшини.
„Вiрно, – погодився Iсус. – Так
само й збирачi податкiв та iншi люди,
яких ви зневажаєте, перемiнили
плин своїх думок i стали прислухатися до наказiв Божих. Вони увiйдуть
до Царства Божого ранiше вiд вас.
Ви не бажаєте робити те, що наказує
Бог“.
Iншим разом Iсус казав Своїм
послiдовникам:
„Не всi, хто слухняно каже Менi:
„Господи“, увiйдуть до Царства Божого, а тi лише, хто пiдкоряється Менi.
Коли прийде день Страшного Суду,
багато людей говоритимуть: „Ми проповiдували про Тебе, Господи. Ми iм’ям
Твоїм чинили рiзнi дива“. Я ж вiдповiм
їм: „Я не знаю вас. Iдiть вiд Мене“.
Iсус пояснив Своїм найближчим
дванадцяти друзям i учням: „Той, хто
справдi любить Мене, той виконає
те, що Я йому кажу. З цього Я
достеменно знатиму, що ця людина
справдi Мене любить“.
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ПРО ЛЮБОВ ДО БЛИЖНЬОГО
301

Людина, яка не
прощала Матвiя 18

Якось Петро запитав:
„Вчителю, скiльки разiв я маю
прощати людинi, яка заподiяла менi
щось лихе?“
Єврейськi закони суворо приписували прощати кривдника до трьох
разiв. Однак Петро вирiшив пiти
далi цих законiв:
„Може, до семи разiв?“
Iсус посмiхнувся й похитав головою.
„Нi, Петре, – сказав Вiн. – До
сiмдесяти разiв по сiм, якщо хочеш
знати. Ось послухайте таку iсторiю.
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Був собi один цар, який вирiшив
зробити облiк, аби з’ясувати, як багато
виннi йому його боржники. Тiлькино вiн розпочав цю справу, як до
кiмнати вштовхнули якогось чоловiка,
про якого царевi слуги сказали:
„Ось цей винен тобi, царю, величезну суму грошей“.
Цар звiрився зi своїми облiковими
книгами i з’ясував, що людина ця
заборгувала йому мiльйон.
„Продайте його, його дружину та
його дiтей як рабiв“, – наказав цар.
Однак боржник упав перед царем
навколiшки i почав благати його:
„Прошу, змилосердься надi мною!
Якщо ти трохи зачекаєш, я все
поверну тобi!“

Цар знав, що цей чоловiк нiколи
не набере такої великої суми грошей,
аби вiддати борг, однак змилостився
над ним.
„Пiдведися! – сказав вiн ласкаво. –
Я вирiшив викреслити всi твої борги.
Ти тепер менi нiчого не винен“.
Зрадiлий боржник звiвся на рiвнi
ноги i мало не застрибав вiд щастя.
Невдовзi вiн залишив царський
палац i, вийшовши на вулицю, зустрiв
там чоловiка, який був винен йому
самому якусь кiлькiсть грошей.
„Гей! – вигукнув прощений боржник. – Йди-но сюди! Ти винен менi
грошi“.
Чоловiк, який був йому винен,
промовив: „Це ж дуже маленька сума.
Дай менi зовсiм трохи часу, i я все
тобi вiддам!“
Однак заємодавець, мiцно ухопившись за нього, i слухати нiчого не
хотiв.
„Плати менi зараз же, iнакше
я вiдведу тебе до в’язницi!“ – горланив
вiн. Вiдтак вiн покликав стражникiв
i зажадав, аби тi запровадили його
боржника за грати.
Це бачили царськi слуги. Враженi
та обуренi, розповiли вони про все
царевi. Цар дуже розсердився й послав по першого боржника.
„Ти – нiкчемний i жорстокий раб! –
сказав цар. – Я пробачив тобi величезну кiлькiсть грошей, якi ти заборгував менi. Невже ти не мiг, хоча б
з огляду на мiй учинок, подарувати
борг тому, хто завинив тобi таку
мiзерну суму?! Через це ти сам пiдеш
до в’язницi i сидiтимеш там, поки не
вiдшкодуєш менi все, що завинив“.
Пам’ятайте, – сказав Iсус, коли
закiнчив цю iсторiю. – Бог не пробачить вам, якщо ви не пробачатимете один одному вiд усього серця“.
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Гарний друг
Луки 10

Один з учителiв, якi тлумачили
єврейське Писання, загадав Iсусовi
важке запитання, намагаючись на
ньому якось пiдловити Iсуса.
„Вчителю – сказав вiн, – що менi
належить робити, аби успадкувати
життя вiчне?“
„Ти знаєш Писання, – вiдповiв
Iсус. – що там написано?“
„Писання навчають нас любити
Бога вiд усього серця нашого, i всiм
розумом нашим, i всiма силами
нашими. А також любити ближнього
свого, як самого себе“, – вiдповiв той
наче по писаному.
„Вiрно, – погодився Iсус. – Йди,
виконуй i успадкуєш життя вiчне“.
Однак учитель iз єврейського
закону не був цим задоволений. Вiн
знову пiдступився до Iсуса.
„Як менi любити ближнього? –
запитав вiн. – I що саме це має
означати?“
„Одного собi дня, – почав розповiдь Iсус, – якийсь чоловiк прямував
пустельним i небезпечним шляхом
iз Єрусалима до Єрихона. Раптом
вискочили розбiйники, накинулися
на нього ззаду й повалили. Вони
жорстоко побили того чоловiка,
забрали його одяг та грошi, а вiдтак
кинули напiвживого на узбiччi дороги,
а самi зникли серед навколишнiх
пагорбiв.
Невдовзi ще хтось з’явився на дорозi. Це був священик, який звiльнився
вiд своїх обов’язкiв у Єрусалимському
храмi. Коли вiн побачив удалинi
куряву, яку здiймали втiкачi-розбiйники, та скривавлене нерухоме тiло
край дороги, то хутко перейшов на
протилежний бiк шляху. Священик
знав, що цей чоловiк може бути
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мертвим, а священикам заборонено
торкатися мертвого тiла.
Ще згодом левит прямував тим
самим шляхом. Вiн також служив
Боговi в храмi. Вiн пiдiйшов ближче,
аби як слiд роздивитися лежачого.
Левит одразу зрозумiв, що тут вiдбулося. Боячись, що розбiйники можуть
бути десь поблизу i, що ще гiрше, можуть наскочити на нього, вiн щодуху
кинувся тiкати подалi вiд того мiсця.
Нарештi самарянин з’явився на тiм
шляху. Жоден єврей нiколи зичливо
не поставився до цього самарянина,
а тепер самарянин, побачивши побитого єврея, сповнився спiвчуттям до
нього. Вiн нахилився над пораненим
i почав промивати його рани цiлющим
вином. Вiдтак обережно пiдняв,
влаштував на своєму вiслюку й вiдвiз
до найближчого заїжджого двору.
Самарянин дав хазяїну двору двi
срiбних монети. „Подбай про цю

людину, поки я повернуся, – попросив вiн. – А якщо витратиш бiльше,
то я вiдшкодую тобi, коли повернуся“.
Iсус звернувся до тих, хто ставив
Йому пiдступнi запитання:
„Хто з цих трьох подорожнiх, якi
натрапили на потерпiлого, виказав
любов до нього?“
„Той, хто був ласкавий до нього,
гадаю“, – вiдповiв учитель закону.
„Отож iди й чини так само“, –
сказав Iсус.
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Вiвцi та кози
Матвiя 25

„Коли прийде день Страшного суду
Божого, – говорив Iсус Своїм учням, –
з’явиться Син Божий з усiма ангелами.
Вiн посяде Свiй трон, аби ствердити
справедливiсть. I всi люди предстануть перед Ним, а Вiн подiлить усiх
так, як овечок та ягнят вiддiляють
вiд цапiв.
Праворуч вiд Нього стоятимуть
праведники, кого Бог схвалює.

„Iдiть i успадкуйте Царство Моє, –
скаже Вiн їм. – Я був голодний, i ви
нагодували Мене. Я вiдчував спрагу,
i ви пiднесли Менi води. У Мене не
було в що одягнутися, i ви одягли
Мене. Я був у в’язницi, i ви вiдвiдували Мене. Я був безпритульним
мандрiвником, i ви запросили Мене
до своєї оселi“.
Тодi праведники скажуть: „Коли
ж це ми бачили Тебе спраглим чи
зголоднiлим? Чи у в’язницi? Чи
безпритульним? I коли ми надали
Тобi допомогу?“
I Цар вiдповiсть їм: „Коли ви допомагали тим, хто йщов за Мною, ви
допомагали Менi!“
Вiдтак Цар звернеться до тих, хто
стоятиме лiворуч вiд Нього.
„Iдiть геть з очей Моїх, – скаже
Вiн. – Коли був Я голодний, ви не
дали Менi їсти. Коли потерпав Я вiд
спраги, ви не пiднесли Менi води. А
коли Менi не було в що одягнутися,
ви не допомогли Менi. Ви нiколи не
вiдвiдували Мене у в’язницi, нiколи
не запрошували до своєї домiвки“.
Вони ж скажуть, здивованi: „Господи, коли ж ми бачили Тебе зголоднiлого чи спраглого, чи безпритульного,
чи ув’язненого? I коли ми вiдмовляли
Тобi в допомозi?“
I Цар вiдповiсть їм на те: „Кожного
разу, коли ви бачили хоч одного з послiдовникiв Моїх – навiть найменшого з них – i вiдмовлялися допомогти
йому в його нуждi, ви Менi вiдмовляли в допомозi“.
А пiсля того Цар запросить праведникiв роздiлити з Ним життя
вiчне, а iнших прожене в суцiльну
темряву, подалi вiд Себе“.
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IСУС ЗАПРОШУЄ ВСIХ
304

Ласкаве
запрошення

Луки 7

Симон був фарисеєм, i вiн замислив
собi бiльше довiдатися про нового
Вчителя з Назарета. От якось вiн
запросив Iсуса на вечерю, аби поспостерiгати, що вiн буде говорити про
Себе.
Вечерю було подано на великому
подвiр’ї Симонового будинку, i гостi
влаштувалися навколо столу. Дзюрчав
фонтан, столи ломилися вiд смачних
страв.
Люди з вулицi i собi заглядали на
подвiр’я, аби послухати Iсуса. Раптом
Симон угледiв серед гостей одного
такого незапрошеного гостя. Це була
жiнка з дуже поганою славою.
Симон побачив, як вона тихенько
прослизнула туди, де сидiв Iсус, стала
збоку, схилилася й почала змащувати
Iсусовi ноги пахощами. З очей у неї
лилися сльози, якi змiшувалися з духмяним миром. Потiм вона згребла
своє густе волосся i ним почала витирати зволоженi миром i сльозами
ноги Iсуса. А вiдтак вона нiжно
й шанобливо поцiлувала цi ноги.
Симон був обурений. Що ж це
дiється?! Як же Iсус може називати
Себе не те щоб пророком, а хоча б
лише проповiдником, якщо Вiн не
знає, хто така ця жiнка i дозволяє їй
доторкатися до Себе? Вiн повинен
був зупинити її i з соромом вигнати.
Iсус пильно подивився на Симона,
добре розумiючи, що саме той думав.
„Симоне, – сказав Вiн, – двоє людей
заборгували одному пановi грошi.
Один iз них завинив п’ятсот золотих
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монет, а другий – лише п’ятдесят. Заємодавець подарував обом їхнi борги.
Як по-твоєму, який з цих двох викаже
до ласкавого пана бiльше любовi
й вдячностi?“
„Гадаю, той, якому було прощено
бiльший борг“, – самовпевнено вiдповiв Симон.
„Вiрно, – погодився Iсус. – Коли
Я увiйшов до твоєї оселi, ти навiть не
запропонував Менi води, щоб омити
ноги, а ця жiнка обмила їх своїми
сльозами. Ти не подав Менi рушника,
а вона витерла Мої ноги своїм волоссям. Ти навiть не обiйняв Мене,
а вона ноги Мої цiлувала. Ти не запропонував Менi хоча б краплини олiї
змастити волосся, а вона дорогим
миром змастила Менi ноги.
Вона цим виказала свою любов,
засвiдчила, що розумiє, як багато має
бути прощено їй самiй. Тi, хто вважає,
що не потребує Боже прощення, самi
не виказують анi любовi, анi
вдячностi“.
Вiдтак Iсус повернувся до заплаканої жiнки.
„Прощено тобi твої грiхи“, – сказав
Вiн їй.
Знову запала мовчанка серед здивованих гостей.
Як Iсус наважився вимовити такi
слова? Хто Вiн, щоб i грiхи вiдпускати?
Однак Iсус усе ще дивився на
жiнку.
„Iди з миром, – сказав Вiн. – Твоя
любов до Мене врятувала тебе“.

„Повертайтеся назад!“ – загукали
учнi навздогiн тим жiнкам, яких вони
Марка 10
прогнали. Коли дiти та пiдлiтки побачили Iсусове обличчя, вони радо й
Послухати Iсуса приходили й жiнки. смiливо побiгли до Нього. Щасливi
Часто вони приводили iз собою своїх матерi пiдводили до Нього своїх
малих дiтей. Iсуса завжди оточував
малюкiв для благословення.
великий натовп людей, i учнi бачили,
Iсус найпершими брав на руки тих
яким утомленим Вiн виглядає.
малюкiв, якi репетували та плакали.
„Iдiть звiдси, – сказали вони якось
I малюки, опинившись на руках в Iсуса,
матерям iз дiтьми. – Учитель надто зай- враз переставали ревми ревти i тiльки
нятий“.
дивилися на Нього широко розкритиЗасмученi матерi повернули назад. ми оченятами. Вiн клав на дитячi
Якийсь малюк заплакав, iншi дiти
голiвки Свої руки, даючи їм Боже
й собi заголосили, i незабаром гучний благословення.
дитячий плач залунав над мiсцевiстю.
Учнi дивилися на все це здивованиIсус подивився в той бiк, звiдки
ми очима. Учитель не переставав дилунали цi звуки, i швидко все зрозумiв. вувати їх. Його аж нiяк не можна
„Нiколи не проганяйте дiтей вiд
було б прийняти за справдi поважну
Мене! – сказав Вiн суворо учням. –
людину, таку, як, наприклад, фарисеї –
Царство Моє призначене для людей, найшанованiшi з усiх! А Вiн витрачає
якi будуть, неначе малi дiти, такими ж Свiй час на цих малюкiв та їхнiх
вiдвертими, чесними й довiрливими. матусь.
Завжди дозволяйте дiтям приходити
до Мене“.
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Родиннi
вiдвiдини
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Людина, яка
повернулася

Луки 17

Коли Iсус з учнями йшли до Єрусалима, вони зустрiли на шляху невеличку
купку людей, що поступалися всiм
i тислися до краю дороги. Учнi, побачивши їх, вiдсахнулися. Вони вiдразу
ж зрозумiли, що це за люди. Це були
хворi, якi страждали на дуже страшну шкiряну хворобу, яка безжалiсно
потворила й убивала людей. Згiдно
з єврейськими законами, цi хворi
мали триматися осторонь вiд усiх
iнших людей, жити окремо в спецiальних поселеннях i не потрапляти
на очi нiкому, окрiм священикiв, якi
повиннi були засвiдчувати чи то
хворобу, чи то позбавлення вiд неї.
А хворi, тiльки-но угледiли Iсуса,
почали голосно благати Його:
„Iсусе, Господи, змилостився над
нами!“ Учнi хутенько вiдбiгли подалi,
Iсус натомiсть рушив уперед, до хворих, не виказуючи нi страху, нi вiдрази.
„Iдiть до священика, – сказав Вiн
їм, – i коли прийдете, вiн побачить,
що ви вже одужали“.
Десятеро одужавших хворих iз великою радiстю рушили до священика.
I коли вони пiшли вперед, побачили,
озирнувшись, що один iз товаришiв
по нещастю не поквапився пiти з ними до священика, а повернув назад.
А невдовзi вони предстали перед
священиком, i той засвiдчив, що вони
здоровi й можуть повертатися до своїх
мiст, до своїх родин, до своїх домiвок.
А один усе ще стояв на дорозi,
думаючи про Iсуса, як Вiн почув їхнє
благання про допомогу i вiдгукнувся
на нього. Гаряча хвиля вдячностi заполонила його серце. Рвучко повернувшись, вiн кинувся туди, де зустрiв
Iсуса. Прибiгши, вiн, захеканий, впав
до нiг Господа.
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„Дякую Тобi, Господи!“ – вимовив
вiн.
Iсус подивився на нього, потiм
озирнувся навкруги.
„Я зцiлив десятьох хворих, – сказав Вiн. – Де ж iще дев’ятеро? Отже,
ти єдиний, хто прийшов подякувати?
I до того ж ти – самарянин, якого
звичайно зневажають євреї“.
Вiдтак Iсус дбайливо допомiг йому
пiдвестися й сказав:
„Йди собi своїм шляхом. Вiра твоя
в Мене послужить тобi на добро“.

IСУС ГОВОРИТЬ: „Я Є...“
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Пастир добрий
Йоана 7

У краї, де жив Iсус, розводили овець.
Життя у пастухiв було важке. Пастух
кожного дня мав переганяти отари
з мiсця на мiсце в пошуках гарного пасовища для овець. Ручаї пiд спекотним

сонцем швидко висихали, i додавалась
ще одна турбота – пошуки питної
води. Часто пастух ризикував життям,
витягуючи вiвцю, яка впала до ущелини, чи захищаючи овечок вiд хижих
звiрiв, якi нерiдко нападали на отари.
Цар Давид теж спочатку був пастухом, i Бог дбав про нього i потiм
часто нагадував йому, як той чинив,
коли був дбайливим пастирем отари.
„Бог мiй Пастир, – сказав Давид, –
я маю все, чого потребую“.
Єремiя та Єзекiїль порiвнювали вождiв народу з пастухами. Однак вождi
часто недбало ставилися до своїх обов’язкiв i нагадували пастухiв-найманцiв.
„Я – Пастир добрий, – звернувся
одного дня Iсус до Своїх слухачiв. –
Я ладен вiддати життя Своє за овець.
Справжнiй пастир вiдрiзняється вiд
найманця тим, що останнiй не дбає
про овець. Найманець вiдразу ж тiкає,
тiльки-но побачить вовка. Однак пастух, який любить своїх овечок, радо
згодиться ризикувати своїм життям,
аби врятувати їх. Мої вiвцi – це
люди, якi знають Мене i вiдгукуються
на Мiй заклик. Я знаю кожну з Моїх
овець, i нiхто не може вiдлучити
жодну з них вiд Моєї любовi. Вiвцi
мої впiзнають Мiй голос i йдуть до
Мене, коли Я їх кличу“.
Iсус прийшов на землю не тiльки
як Пастир Iзраїлю. Вiн прийшов, аби
вiддати Своє життя за всiх людей, за
кожну людину.
„Є в Мене й iншi вiвцi, – пояснював
Iсус, – якi ще не належать до Божої
отари. Однак Я приведу i їх також.
Вони пiдуть за Мною i стануть часткою Моєї великої отари. Я буду люблячим i дбайливим Пастирем усiх“.
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Справжня
виноградна лоза
Йоана 13

У Старому Заповiтi iзраїльський
народ часто уподiбнювався винограднiй лозi. Один давнiй письменник
навiть писав, що Бог колись давно
посадив виноградину на Землi Обiтованiй, i вона виросла, пишна та мiцна.
Однак Iлiя казав i про те, яким розчаруванням для Бога виявилася ця
виноградина. Царi й народ пiшли
хибним шляхом i вiдiйшли вiд Бога.
Пророки казали людям, як дбає Бог
про Свiй виноградник i як чекає вiд
народу, щоб той давав гарнi плоди,
а натомiсть бачив вiд Iзраїлю лише
зневагу, погорду та непокору.
„Я – справжня виноградна лоза, –
казав Iсус Своїм учням. – Тi, хто любить Мене та покладається на Мене,
вони – мов паростки на лозi. Я –
виноградна лоза, ви – паростки. Якщо
гiлка хоче, аби на нiй визрiвали
добрi плоди, вона має живитися вiд
стебла.
Якщо ви любите Мене i слухаєтесь
Мене – тодi ви разом зi Мною, тодi
ви отримуватимете силу вiд Мене,
так само, як гiлки наливаються життєдайним соком вiд головної лози.
Якщо ви триматиметеся Мене,
життя ваше покаже чудовi плоди
любовi й благодатi, ласки та миру,
правди та вiри. Ви вiдрiзнятиметесь
вiд тих, хто живе без Мене. Без Мене
гiлки винограднi сохнуть та вiдламуються. Приростайте до Мене, i Моє
життя, Моя сила i Моя благодать
перейдуть до вас“.
Єврейський народ – виноградник –
ображав Бога знову й знову. Iсус –
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справжня виноградна лоза – завжди
був вiрний та покiрливий Боговi. I
тепер Вiн хотiв надати Своїм послiдовникам тiєї допомоги, якої вони
потребували, аби також бути
вiрними та покiрливими Боговi.

ОПОВIДАННЯ
ПРО ВИКОРИСТАННЯ
МОЖЛИВОСТЕЙ
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Смоква без
плодiв Луки 13

Тисячi людей слухали Iсуса, однак
мало хто був готовий прислухатися
до Його слiв. Люди не хотiли пiдкорятися Боговi та змiнювати свої
життєвi шляхи.
Iсус пояснював, що Вiн люблячий
i терплячий, однак попереджав, що
не завжди буде можливiсть прийти
до Iсуса. Прийде такий день, коли
i євреї, i всi iншi люди побачать, що
вже надто пiзно i час згаяно. Вiн
розповiв таку iсторiю.
„Жив собi один чоловiк i посадив
вiн у своєму садку смокву. Вiн дбав
про дерево, аж поки воно не виросло
мiцне та високе i могло вже давати
плоди. Тодi вiн став шукати на деревi
цi плоди. Три роки чекав вiн урожаю,
i три роки гiлки залишалися без
плодiв. Не можна було знайти навiть
недозрiлої смокви.
Вiн вирiшив, що коли дерево не
родило всi цi роки, його слiд зрубати.
Отож вiн покликав свого садiвника
i сказав: „Я три роки виглядав, аби
побачити на гiлках цього дерева
смокву, але плодiв ще жодного разу
не було. Дерево тiльки займає в саду
мiсце, а користi вiд нього жодної.
Зрубай його“.
Однак садiвник просив пожалiти
дерево: „Надай менi ще одну можливiсть, пане! – просив вiн. – Я зроблю
все, що зможу, аби дерево це вродило
плоди. Я покладу добрива, скопаю
землю, огорну стовбур. I, можливо,
наступного року на деревi з’являться
гарнi смокви. А якщо воно й наступного року залишатиметься безплiдним,
тодi можеш наказати зрубати його“.
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Поки п’ятеро нерозумних дiвчат
бiгали по олiю, прибула весiльна
процесiя. П’ятеро розумниць приєдналися до неї i разом iз нареченим
увiйшли до весiльного примiщення.
Дверi за ними зачинилися.
Iсусовi доводилося бувати на весiллях,
Трохи згодом п’ятеро нерозумних
i Вiн, як i всi, добре знав весiльнi
звичаї. Наречена разом iз подругами дiвчат повернулися й почали стукати
у дверi. „Впустiть нас!“ – гукали вони.
чекала в своїй оселi, аби наречений
прийшов по неї. Однак нiхто не знав Однак наречений вiдповiв їм: „Нi, не
наперед, о котрiй годинi вiн прийде. впустимо! Я не знаю вас“.
Це могло статися навiть серед ночi!
Лунав вигук: „Наречений iде!“ I незабаром з’являвся наречений у супроводi веселого натовпу. Тодi всi, хто
чекав на нього, запрошувалися до
весiльного примiщення i розпочиналося свято.
Iсус кликав людей пiти за Ним
i увiйти до Його Царства, поки ще
є така можливiсть. Вiн знав, що недовго ще Йому бути з людьми. Однак
коли-небудь прийде той день, коли
Вiн знову повернеться на землю, але
вже як Цар – у силi та владi. I тодi
вже пiзно буде людям каятися та
просити, аби Вiн прийняв їх до Себе.
„Того дня, – казав Iсус, – Царство
Боже буде схоже на весiлля, що на
нього було запрошено десять дiвчат.
Дiвчата чекали, коли з’явиться наречений, аби приєднатися до його почту.
Був вечiр, нареченого ще не було,
тож вони запалили свої свiтильники.
Однак у п’яти дiвчат було замало олiї
в їхнiх свiтильниках. Настала нiч i всi
дiвчата заснули. Раптом пролунало
серед ночi: „Наречений iде!“
Дiвчата прокинулися й заходилися
коло своїх свiтильникiв. Тодi п’ятеро
нерозумних дiвчат здогадалися про
свою хибу. „У нас немає олiї! – заволали вони. – Будь ласка, позичте нам
трохи!“ Однак п’ятеро розумних дiвчат вiдповiли їм на те: „Ми не можемо
допомогти вам, бо зайвої олiї не
маємо. Iдiть i купiть собi“.
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Мудрецi та
нерозумнi
дiвчата Матвiя 25

Коли Iсус закiнчив цю iсторiю, Вiн
мовив:
„Будьте напоготовi й пiдготуйтеся
до приходу Царя. Нiхто не знає години, коли Вiн прийде“.
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Троє рабiв
Матвiя 25

Iсус казав, що не залишатиметься
завжди на землi. Тому Його послiдовники повиннi були навчитися бути
уважними до Нього i використовувати
кожну можливiсть, аби послужитися
Йому, послужитися навiть тодi, коли
Його Самого тут уже не буде.
„Був один чоловiк, який збирався
вирушити в далеку подорож, – розповiдав якось Iсус. – Та перш нiж вирушити, вiн покликав до себе трьох своїх
рабiв. Вiн подiлив мiж ними грошi,
давши кожному вiдповiдно до здiбностей i вмiння пустити цi грошi в обiг
i отримати прибуток. Отож вiн дав
першому п’ять тисяч золотих монет,
другому – двi тисячi, а третьому – одну.
Вiдтак вiн вiд’їхав.
Першi двоє вiдразу ж пустили свої
грошi в обiг, аби на цьому заробити
ще грошей. А третiй раб закопав
отриману суму в землю.
Пiсля тривалої вiдсутностi їхнiй
пан, нарештi, повернувся. Вiн покликав до себе своїх рабiв i запитав у них,
що вони зробили з його грошима.
„Я подвоїв те, що ти дав менi, –
сказав пановi перший раб. – Ось тут
десять тисяч золотих монет“.
„Добре! – сказав пан. – Ти гарний
i слухняний раб. Ти довiв, що на тебе
можна покладатися в малому. Вiрний
у малому – i у великому вiрний. Тепер
я надам тобi можливiсть послужити
менi у великому. Iди i приєднайся до
мого свята“.

Потiм вийшов уперед другий раб.
„Я також подвоїв те, що ти менi
дав“, – сказав вiн i простяг пановi двi
тисячi золотих монет.
„Добре! Ти також був вiдданий i на
тебе також можна покладатися. Приєднуйся й ти до мого свята!“
Останнiй раб, який отримав тисячу монет, також виступив уперед.
„Ось твої грошi, – сказав вiн. –
Я знаю, що ти завжди бажаєш отримати бiльше, анiж дав. Я боявся
ризикувати, аби не втратити твої
грошi, отож я закопав їх. Вони цiлi.
Ось, можеш отримати їх назад“.
„Ти – ледащий i нiкчемний раб! –
вигукнув пан. – Я й справдi такий,
яким ти мене зобразив. Отож ти,
знаючи про це, мав примножити
отримане, бо мав очiкувати, що спитаю з тебе бiльше, анiж давав. Ти
повинен був принести менi прибуток.
Я забираю в тебе твої золотi монети
i вiддаю їх тому, хто принiс менi
десять тисяч. Тi, хто використовує
все, що отримали, та ще й примножують це, тим ще дано буде. А тi, хто
не вмiє користуватися отриманим,
воно в них вiдбереться“.
Вiдтак пан повернувся до двох
iнших рабiв: „Виженiть звiдси цього
негiдного раба, – наказав вiн. – Вiн
не скористався з наданої йому
можливостi. Отож йому немає на що
сподiватися в майбутньому“.

353

зупинився i, закинувши голову, подивився прямо на нього, а вiдтак
погукав:
„Злазь додолу, Закхею! Я збираюся
Iсус з учнями йшов на свято Пасхи
сьогоднi до тебе в гостi“.
в Єрусалим. Iсус знав, що це буде
Закхею, щоб опинитися на землi,
Його остання Пасха. Коли вони пiдзнадобилося значно менше часу, анiж
ходили до мiста Єрихона, до них
щоб видертися на це дерево. Обтруприєдналося ще багато людей.
шуючи пил, кору та листя зi свого
Єрихон видавався казковим оазиодягу, вiн несмiливо наблизився до
сом у мертвiй пустелi, де не було
Iсуса. Йому було моторошно вiд
видно жодного зеленого листка.
перешiптувань, що лунали позад
А в Єрихонi, зволожуваному морським нього: „Чому Iсус збирається вечеряти
вiтром, квiтували сади, росли фрукв такої людини? Адже всiм та кожтовi дерева й тiнистi пальми.
ному вiдомо, що це шахрай!“
У цьому мiстi жив один митник –
Однак Iсус поклав на плече Закхея
Закхей. Велося йому добре – краще
руку, i вони разом рушили до Закхеєза нього жив лише його начальник.
вої оселi.
Однак Закхей, хоча й був багатим,
Нiхто не знає, що казав Iсус пiд
щасливим не почувався. Нiхто його
час вечерi, та коли вони разом iз
не любив, усi зневажали. Люди знали, Закхеєм вийшли, натовп, який так
що Закхей ошукує їх, збираючи зайве i не розходився, побачив, що той
мито. Знали вони, що їхнi грошi,
став iншою людиною.
заробленi важкою працею, осiдають
Закхей смiливо ступив уперед
у його кишенях та, що ще гiрше, йдуть i сказав:
на утримання вiйськ ненависного
„Господи, я вирiшив вiддати полоРиму.
вину з того, що маю, бiдним людям.
Закхей також чув про Iсуса, що
А всiм, кого я обдурив (очi його переТой – чудовий Учитель, Який дивним ходили вiд однiєї людини у натовпi
чином змiнює людськi життя. Як
до iншої), я вiдшкодую вчетверо.
Закхею хотiлося побачити Його!
Iсус звернувся до занемiлих людей.
Однак щiльний людський натовп уже
„От таких людей, як Закхей, Я
заполонив вулицю, якою мав iти Iсус, прийшов знайти й врятувати, – скаа Закхей був надто малого зросту, аби зав Вiн. – Я прийшов, щоб знайти й
щось побачити за чужими спинами.
врятувати тих, хто вiдiйшов вiд Бога,
Однак вiн намагався знайти таке
щоб повернути їх до Бога знову“.
мiсце, з якого йому було б видно Iсуса.
Он уже наприкiнцi вулицi з’явилася
процесiя, в якiй iде Iсус! Що ж робити? Раптом щаслива думка осяяла
Закхея. На вулицi росло високе дерево з мiцними гiлками. Вiн швидко
видерся на нього i зручно вмостився
на гiлцi. Тепер вiн бачив геть усе!
Iсус з учнями та iншими людьми
йшов вулицею i був уже близько.
Закхей затамував подих. Раптом Iсус
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Споглядач на
деревi Луки 19
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Слiпий край
дороги Марка 10

Далi, на цiй же вулицi Єрихона, сидiв
ще один чоловiк i чекав. Вiн сидiв тут,
край дороги, щодня, сподiваючись,
що перехожi покладуть якусь дрiбну
монету в його простягнуту руку. Можливо, йому того дня пощастило, бо
повз нього проходило чимало людей,
i вони мали таки вiдчувати жалiсть до
бiдолашного слiпого.
Та хоча Вартимей (так звали цю
людину) не мiг бачити, вiн мав
гострий слух. Вiн вiдразу почув iм’я
Iсуса, що було в усiх на вустах. I Вартимей чув усе, що люди говорили
про Нього. Iсус мав бути серед натовпу, який посував вулицею.
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Тепер люди пробiгали повз Вартимея, не звертаючи на нього жодної
уваги. Кожний хотiв побачити Iсуса
i почути, що Вiн говорить.
Вартимей вiрив, що Iсус – обiцяний Богом Месiя, справжнiй нащадок
царя Давида. I от вiн прагнув, аби
йому трапилася можливiсть попросити Iсуса, щоб Той допомiг йому.
Напруживши всi свої сили, Вартимей почав гукати на повний голос:
„Iсусе, Сину Давидiв! Яви милiсть
до мене!“
„Припини цей гамiр! – накинулися
на Вартимея люди. – Ми хочемо чути
не тебе, а Iсуса!“
Однак Вартимей тiльки плечима
знизав.
Iсус зупинився.
„Пiдведiть його сюди“, – сказав Вiн.

IСУСОВI ДРУЗI
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Що важливiше
Луки 10

Марфа, Марiя та їхнiй брат Лазар
були добрими друзями Iсуса. Вони
жили у Вiфанiї, маленькому мiстечку
на схилах Оливної гори, що на вiдстанi однiєї години ходу вiд Єрусалима. Отож кожного разу, коли Iсус
з учнями приходили до Єрусалима,
вони неодмiнно вiдвiдували своїх
друзiв у Вiфанiї.
Одного дня Марфа, поглянувши
на шлях, побачила Iсуса, Який разом
з учнями прямував до їхньої оселi.
Вони були вкритi пилюгою i виглядали дуже втомленими. Марфа вхопила
оберемок хмизу, кинула його в грубу
i заходилася готувати вечерю.
Марiя вийшла зустрiти гостей. Вона
привела їх додому, дала їм попити
з дороги та принесла води, аби вони
Кiлька чоловiк кинулися до Вартизмили з себе дорожню пилюгу. Вiдтак
мея i, допомiгши йому пiдвестися,
повели до Iсуса. Однак Вартимей рвав- вона сiла коло Iсуса, аби чути кожне
Його слово.
ся вiд своїх помiчникiв, щоб скорiше
Марфа поралася коло вогню, готуюопинитися бiля Iсуса. Скинувши свого
чи
й заносячи до кiмнати одну страву
плаща, вiн бiг уперед, на голос Iсуса.
за
iншою.
Поступово її почав охоплю„Що ти хочеш, щоб Я зробив
вати
гнiв
проти
Марiї, що та залишила
тобi?“ – запитав у нього Iсус.
її
саму
прислуговувати
гостям.
„Господи, зроби, щоб я мiг бачиНарештi
вона
не
витримала,
прити“, – попросив Вартимей.
бiгла
до
Iсуса
i,
перебиваючи
Його,
„Ти отримаєш, що просиш, – вiдпочала скаржитися:
повiв Iсус, – бо ти вiриш у Мене, i Я
„Невже Ти не можеш наказати
допоможу тобi. А тепер iди додому“.
Марiї,
аби вона допомогла менi? Я не
Однак прозрiлий Вартимей тiльки
розумiю,
чому я сама повинна
дивився на Iсуса, не зводячи з Нього
поратися
з вечерею?“
очей, i вiдчував, що не може пiти
„Люба
Марфо,
– сказав їй ласкаво
додому. Щасливий, вiн приєднався
Iсус.
–
Не
клопочися
та не хвилюйся.
до людей, що оточували Iсуса. Вiн
Нам
усiм
небагато
потрiбно,
та й то,
був би радий iти за своїм Царем хоч
щось просте. Отож i в тебе буде час
на край землi.
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посидiти з нами i послухати, поки
є в тебе така нагода. Адже жiнка не
повинна увесь час тiльки куховарити
та прибирати. Марiя обрала щось
краще за це, таке, що його в неї нiхто
не вiдбере. I Я не можу вiдiбрати
цього в неї“.
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„Друг Твiй
хворий“ Йоана 11

I от так сталося, що Лазар захворiв.
А як йому ставало дедалi гiрше, то
Марфа з Марiєю, сестри його, були
у вiдчаї вiд горя. Лiкар нiчим не мiг
зарадити i тiльки знизував плечима
та сумно хитав головою.
„Тiльки Iсус може допомогти
йому“, – вирiшила Марiя.
„Так, – погодилася Марфа, – давай
сповiстимо Його i попросимо про
допомогу“.
Iсус у цей час перебував на пiвночi
країни, бо пiшов туди вiд мешканцiв
Юдеї, якi намагалися були закидати
Його камiнням. Один з односельцiв
Лазаря та його сестер погодився пiти
до Iсуса.
„Скажи Йому, що Його любий друг
хворий“, – наказували сестри гонцевi.
Iсус дуже любив Лазаря та його
сестер. Учнi бачили, як засмутилося
обличчя Вчителя, коли Вiн довiдався
про сумну новину. Однак Iсус звернувся до учнiв iз дивними словами:
„Смерть не буде кiнцем для Лазаря.
Ця хвороба виникла, аби послугувати до слави Бога та Сина Його“.
Вiдтак, на превеликий подив учнiв,
Iсус повернувся до справ, якими займався: учив людей, зцiляв хворих...
Минуло два днi, коли Iсус сказав
учням:
„Тепер час рушати до Вiфанiї“.
„Це може бути небезпечним, – за358

уважив хтось з учнiв. – Пам’ятаєш, як
Тебе хотiли побити камiнням в Юдеї?“
„Якщо Господь наш ризикує життям
накласти, то й ми маємо бути разом
iз Ним i також померти, якщо потрiбно буде“, – сказав рiшуче Хома.
Уже як iшли вони шляхом до
Вiфанiї, Iсус сказав: „Лазар заснув“.
„Гарна ознака, – зрадiли учнi, – це
має означати, що Йому полегшало“.
Однак Iсус пояснив: „Коли Я сказав,
що наш друг заснув, Я мав на увазi, що
Лазар помер. Смерть схожа на сон,
i Я йду, аби розбудити його. I Я дуже
радий за вас. Те, що Я зроблю, допоможе й вам бiльше повiрити в Мене“.
Нiхто з учнiв так i не зрозумiв, про
що саме говорив Iсус i що саме Вiн
збирався зробити, коли вони дiстануться до Вiфанiї. Залишалося зачекати, поки все станеться.
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Ожив!
Йоана 11

Коли Iсус та учнi дiсталися околиць
Вiфанiї, Лазар помер i вже два днi
знаходився в могилi. Дiм його був
заповнений друзями, якi прийшли,
аби пiдтримати та втiшити Марфу
з Марiєю, та оплакати разом iз ними
Лазаря.
Коли до них прийшла звiстка, що
Iсус уже у Вiфанiї, Марфа кинулася
Йому назустрiч.
„Я певна, що Лазар не помер би,
якби Ти був тут iз нами!“ – сказала
вона Iсусовi.
„Послухай, Марфо, – звернувся до
неї Iсус, – Я є воскресiння й життя.
Той, хто вiрить у Мене, житиме знову,
навiть якщо i помер. Ти вiриш у це?“
„Я вiрю, що Ти – Син Божий, обiцяний нам Месiя“, – впевнено вiдповiла
Марфа.
Марфа залишила Iсуса i побiгла
сказати Марiї, що Вчитель кличе
i її також.
Марiя вибiгла з будинку, i уся
єврейська громада поквапилася за
нею, вважаючи, що вона попрямувала
на кладовище, аби там поплакати.
Коли Iсус побачив Марiю зi сльозами в очах та заплакане товариство,
яке йшло за нею, у Нього Самого
покотилися сльози з очей. I хоча Вiн
збирався повернути Лазаря до життя,
Йому було сумно й боляче вiд думки,
що смерть чекає кожну людину.
„Покажiть Менi його могилу“, –
попросив Вiн, i Його пiдвели до
печери, вхiд у яку затуляла величезна
кам’яна брила.
„Вiдсуньте камiнь, щоб не затуляв
вихiд“, – наказав Iсус. Коли це було
зроблено, Iсус помолився вголос.
„Дякую Тобi, Батьку, що Ти завжди
вiдповiдаєш на Мої молитви, –

говорив Iсус. – Тепер нехай усi пересвiдчаться, що це Ти послав Мене,
аби Я давав життя“.
Закiнчивши молитву, Iсус голосно
гукнув:
„Лазаре, виходь!“
Запанувала тиша. Люди чекали,
затамувавши подих.
Раптом почулися кроки й Лазар,
загорнутий у поховальнi пелени i
сповитий з голови до нiг, з’явився
бiля входу в печеру.
„Знiмiть iз нього це поховальне
вбрання!“ – наказав Iсус. Тремтячi
руки друзiв заходилися розплутувати
мотузки та розгортати пелени. Коли
Лазаря нарештi вивiльнили, його
обличчя свiтилося здоров’ям, а на
вустах сяяла щаслива посмiшка. Тодi
всi навколо почали смiятися, радiти
та галасувати вiд щастя, цiлуватися
та обiймати Лазаря та одне одного.
„Так, Iсус – це Месiя“, – сказав
хтось iз спостерiгачiв. А тi, хто не
хотiв повiрити в Iсуса, подалися
швиденько до Єрусалима, аби сповiстити ворогiв Iсуса про дивну
подiю, що сталася.
„Ми повиннi примусити Iсуса,
аби Вiн припинив чинити дива, –
вирiшили єврейськi старшини. –
А якщо ми цього не зробимо, усi
люди пiдуть за Ним“.
Вiд цього дня вони почали
складати плани, як їм швидше
заарештувати Iсуса та вбити Його.
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Дарунок Iсусовi
Йоана 12

Коли Iсус iз Своїми учнями завiтав
до Вiфанiї напередоднi Пасхи, Марфа
влаштувала справжнє свято. Адже
це було так добре – знову отримати
живого Лазаря. I все це завдяки
Iсусовi, їхньому любому Господу
й Друговi.
Того вечора всi почувалися щасливими. Нiхто з присутнiх навiть не
здогадувався, що чекає Iсуса попереду.
Тiльки Марiя вiдчула, що Iсус
таємно страждає, хоча й смiється
разом з усiма на цiй веселiй учтi.
Вона непомiтно вислизнула з кiмнати
i повернулася, обережно тримаючи
свiй найдорожчий скарб – посудину
з духмяними й дуже коштовними
пахощами. Людинi потрiбно пiвроку
працювати, аби назбирати грошей
на такi пахощi.
Марiя перетнула кiмнату i пiдiйшла
до Iсуса. Вона вiдкоркала посудину
й вилила пахощi – всi, до останньої
краплини, – на Його втомленi ноги.
Вiдтак вона витерла рештки духмяної рiдини з Його нiг своїм довгим
волоссям.
Iсус лагiдно дивився на неї. Вiн
був радий, що знайшовся хтось, хто
зрозумiв Його стан та Його настрiй
i виказав Йому стiльки любовi та
ласки. По примiщенню поплив тонкий аромат.
Однак один з учнiв незадоволено
вигукнув: „Що за марнотрацтво!
Подумайте лише, скiльки цi пахощi
коштують. Ми могли б продати їх
i роздати грошi бiдним“.
Iсус побачив, як посмутнiшало
обличчя Марiї. Її задоволення кудись
зникло, i вона була близька до того,
аби розплакатися.
„Не засмучуйте Марiю, – сказав Вiн. –
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Вона зробила дещо важливе для Мене.
Моя смерть вже близько. I недовго
ще Я буду з вами, а бiднi люди завжди
будуть поряд. I ви зможете вiддавати
їм i свiй час, i все, що хочете. Однак
у прийдешнi роки всюди, де сповiщатиметься Добра Звiстка, згадуватимуть про Марiю, її любов до Мене
i розповiдатимуть про неї майбутнiм
поколiнням“.

ВЕЛИКА НЕДIЛЯ
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Великий в’їзд
Марка 11; Йоана 12

Єрусалим був повен людей. Юдеї
з близьких та з далеких країв прибували до столицi на свято Пасхи.
Здавалося, що вузькi вулицi мiста вже
не вмiщають людей, а люди все йшли
та їхали до Єрусалима.
Мiстом передавалися чутки про
останнє диво, вчинене Iсусом: Вiн
справдi повернув до життя померлу
людину, та ще до того ж ця людина
була мертвою майже чотири днi! А
як тiльки стало вiдомо, що Iсус наближається до Єрусалима, всi та кожний
бажали одного – побачити Його.
Iсус з учнями знаходився неподалiк
вiд Вiфанiї.

„Пiдiть до селища, – сказав Iсус
двом Своїм учням, – i приведiть Менi
молодого вiслюка, якого побачите
там. Якщо хто-небудь спитає у вас,
що ви робите, скажете, що повернете
тварину, а вiслюк цей потрiбен
Господу“.
Учнi зробили, як наказав їм Iсус.
Коли власник тварини почув, що
його худобина потрiбна Iсусовi, вiн
без зайвих слiв дозволив учням узяти
вiслюка.
Коли вiслюка було приведено, учнi
поклали на нього свiй одяг i зробили
щось подiбне до сiдла. Вiслюк не
пручався, коли Iсус сiв на нього, хоча
доти на ньому ще нiхто не їздив. Вiн
слухняно рушив уперед, i веселi
юрми людей враз оточили Iсуса та
Його учнiв.
Багато рокiв тому пророк Захарiй
пророкував, що одного дня прийде
справжнiй Цар i в’їде Вiн у Єрусалим
верхи не на баскому конi, а на мирному вiслюковi. I тепер Iсус засвiдчував усiм, хто тiльки мiг бачити, що
цей Цар – Вiн. I Вiн в’їжджав у Свою
столицю.
Уже бiля Єрусалима люди стелили
на дорогу, якою їхав Iсус, свiй одяг
i пальмове листя, вiтали Його гучними вигуками i приєднувалися до процесiї, що супроводжувала Господа та
Його учнiв. Звiдусiль лунало:
„Осанна! Господи, врятуй нас!
Наш довгоочiкуваний Цар, нарештi,
прийшов! Благослови, Боже, Того,
Хто гряде в iм’я Господнє!“
Нарештi вiслюк, на якому їхав
Цар, ступив на брукiвку Єрусалима.
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Iсус у храмi
Марка 11

Iсус iз трiумфом пiд’їхав до стiн величного Єрусалимського храму. На майданi перед храмом було багато людей,
як i в усьому мiстi, яке, здавалося
аж перенасиченим через велику кiлькiсть прибулих на свято. Тож Iсус
з учнями повернулися ночувати до
своїх друзiв у Вiфанiю.
Наступного ранку Iсус прийшов до
храму. Перший великий майдан, або
двiр, був вiдчинений для всiх. Однак
це була лише невелика частка храму,
куди неюдеї, або язичники, мали
право заходити. Пiд страхом смертi
їм заборонялося йти далi в храм.
Цей двiр являв собою чотирикутний майдан, на якому збиралися
люди, щоб помолитися та послухати
про справжнього Бога.
Iсус був вражений тим, що вiдкрилося Його очам. Над майданом стояв
страшенний галас: мекали вiвцi, ревли
корови, били крилами птахи в клiтках, гомонiли люди, продаючи, купуючи та мiняючи грошi. Мiщани перетворили цей двiр на прохiдний i снували
через храм iз великими кошами та тюками на спинi, скорочуючи собi шлях.
Iсус знав, що торговцi тваринами
продавали жертовну худобу на подвiр’ї
храму значно дорожче, анiж така худоба коштувала на ринку. Мiняли грошей також дбали про свiй прибуток.
Кожний юдей на свято Пасхи мав
сплачувати храмовi особливий податок. У тих, хто прибув з iнших країн,
мiсцевих грошей не було. Отже, вони
повиннi були обмiнювати iноземнi гро362

шi i сплачувати за цю операцiю чимале
мито. За всiм цим стояли священики
храму, що збагачувалися на хабарах,
якi їм давали торговцi та мiняли.
Iсус був обурений, побачивши, як
ошукують бiдних людей та перетворюють Дiм Божий на щось ганебне.
Вiн смiливо кинувся вперед, не думаючи про Своїх ворогiв – священикiв,
i впевненою рукою почав перевертати лави торговцiв та столи мiнял.
Незабаром усi лави та столи було
перекинуто, i монети розсипалися
та розкотилися по всьому двору.
Вiдтак Iсус повипускав iз клiток
та загонiв тварин i почав завертати
назад перехожих, яким цей храмовий майдан був за прохiдний двiр.
Враженi богомольцi здивовано
дивилися на те, що вiдбувається.
Який смiливий Iсус! Вiн – найвiдважнiша людина на землi!
Iсус звернувся до них:
„Бог сказав, що це мiсце має бути
мiсцем молитви, куди кожна людина
будь-якої нацiї може прийти помолитися. I його не можна перетворювати
на торжище“.
Люди все зрозумiли й були радi
тому, що зробив Iсус.
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Вороги
Матвiя 26; Марка 12

Пасхальнi свята тривали тиждень.
Щоночi Iсус повертався з Єрусалима
до Вiфанiї, а протягом дня вчив
людей на подвiр’ї храму.
Вороги Iсуса лютували дедалi бiльше, бо не знали, як примусити Його
замовчати – раз i назавжди. За два
днi до Пасхальної вечерi вони скликали нараду: зiбралися сiмдесят членiв
синедрiону. Головував найвищий
з них – першосвященик Кайяфа,
i нарада вiдбувалася в його будинку.
„Ми повиннi заарештувати Iсуса, –
казав вiн присутнiм. – Проте Вiн
користується такою повагою, що
зачiпати Його – дуже ризикована
справа. Може спалахнути повстання“.

„Виходить, ми мусимо дочекатися
закiнчення свята, коли прибулi подадуться з Єрусалима до своїх домiвок“, –
зауважив хтось.
Iсус знав краще за Своїх ворогiв,
що має статися.
„Цiєї Пасхи Мене вiддадуть до рук
римських солдатiв, щоб тi розiп’яли
Мене“, – сказав Вiн Своїм учням.
Коли Iсус учив людей, Його вороги
також приходили на подвiр’я храму
i чекали нагоди, щоб поставити Йому
пiдступне запитання i, причепившись
до вiдповiдi, пiдловити Його. Вони
сподiвалися, що Iсус скаже щось таке,
що Його можна буде звинуватити за
цi слова.
„Як Ти вважаєш, чи повиннi ми
сплачувати податки Риму?“ – запитали вони одного дня в Iсуса. Вороги
сподiвалися, що коли Iсус скаже „так“,

Вiн утратить любов народу, бо євреї
ненавидiли завойовникiв – римлян;
якщо ж Вiн скаже „нi“, тодi Його
можна буде звинуватити у непокорi
римськiй владi. Iсусовi вороги були
певнi, що цього разу вони таки
пiдловили Iсуса.
„Дайте Менi монету“, – сказав їм
Iсус. Коли хтось подав Йому монету,
Iсус високо пiдняв її i показав людям.
„Чий портрет вибито на цiй монетi?“ –
запитав Вiн.
„Кесарiв“, – вигукнули в натовпi.
„Тож вiддавайте кесареве – кесарю,
а Боговi вiддавайте Боже!“
Iсус мудро обiйшов розставлену на
Нього пастку i зробив це, не погрiшивши проти правди. Вiн показав
людям, що є правильним i справедливим. Євреї отримали чимало позитивного вiд римського владарювання.
Римляни проклали дороги й водогони, вони забезпечували мир мiж
народами iмперiї. Однак вiд Бога
люди отримували значно бiльше.
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Лихi виноградарi
Марка 12

Одного дня Iсус розповiв iсторiю,
маючи на увазi єврейських старшин
та священикiв, якi стояли серед
натовпу i теж Його слухали.
„Жив собi один чоловiк. Насадив
вiн виноградник i дбав про нього,
робив усе, аби виросли виноградини
мiцнi та великi. I от зiбрався вiн
вiд’їхати, а виноградник здав орендарям.
Коли ж визрiв урожай, вiн послав
своїх слуг, аби отримати орендну
платню, яка йому належала. Однак
замiсть того, щоб видати слузi належне, виноградарi побили слугу i вигнали його геть нi з чим.

Володар виноградника послав
iншого слугу, потiм ще одного, однак
кожного разу лихi виноградарi били
їх та вбивали.
„Пошлю я до них мого сина, –
вирiшив власник виноградника, –
певно, що йому вже викажуть належне
шанування“.
Однак лихi виноградарi не зважили
на сина хазяїна i вбили його, а тiло
кинули геть. Вони думали, що як
вони вбили хазяйського сина, то
тепер вони стануть власниками того,
що йому належало“.
„Як ви гадаєте, що зробить власник виноградника?“ – запитав Iсус
слухачiв.
„Вiн прийде сам i забере виноградника вiд лихих виноградарiв“, –
промурмотiли Йому у вiдповiдь.
Запанувала тиша. Iсусовi слухачi
добре знали, про що саме йдеться
в цiй iсторiї. Єврейський народ часто
змальовувався як виноградник,
а вони, його вождi, були виноградарями, поставленими у виноградник
Богом. Царi i старшини народнi
протягом столiть не зважали на слуг
Божих – пророкiв, яких Бог посилав
до них. Вони вiдмовлялися слухати
Самого Бога та Його посланцiв
i навiть Сина Божого. Навiть тепер
вони змовлялися вбити Його.
Однак замiсть того, аби замислитися та зважити на себе, священики
та старшини тiльки ще бiльше розлютилися на Iсуса. Вони ладнi були
вбити Його тут i зараз, але, з огляду
на народ, не наважувалися, адже
простi люди любили Iсуса. Отож
Iсусовi вороги пiшли геть, палаючи
ненавистю та мiркуючи над тим, щоб
убити Його при першiй нагодi.
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Ворог серед
друзiв Матвiя 26

Коли Iсус в’їжджав у Єрусалим
напередоднi Пасхи, Його учнi радiли
навiть бiльше, анiж тi люди, що
зустрiчали Iсуса. Учнi вже давно
чекали на той день, коли Iсуса буде
вiдкрито оголошено царем. I от
тепер, нарештi, цей день, здається,
настав.
Однак Iсус терпляче пояснював
їм, що Царство Його не таке, як у
iнших земних царiв. Вiн керує лише
в серцях Своїх пiдданих. А ще, Його
незабаром мають вбити, а пiсля
цього Вiн знову буде живий i живий
навiчно, i Царство Його пошириться
на весь свiт.
Бiльшiсть з Iсусових учнiв так i не
зрозумiли, про що саме говорить
Iсус. Однак Юда Iскарiот почав розумiти це дуже добре. Вiн був гонористою людиною i полюбляв грошi.
Вiн бiльше за будь-кого чекав того
дня, коли вiн, як права рука царя
Iсуса, зазнає сили, влади та багатства.
Та Iсусовi слова на вечерi у Вiфанiї,
коли Марiя змастила Його пахощами,
вiдкрили Юдi очi i вiн зрозумiв, що на
нього чекає зовсiм iнше майбутнє. Вiн
не чекав нiчого гарного для себе вiд
того, що має статися з Iсусом. Його
мрiї про багатство та владу, певно, так
i не здiйсняться. Вiн подарував Iсусовi
кращi роки свого життя i тепер був
дуже незадоволений з того, як розвивалися подiї, i навiть захворiв.
Юда знав, що священики та
старшини народнi шукають когось
з Iсусового оточення, аби ця людина
допомогла їм заарештувати Iсуса.
Їм потрiбен був хтось, хто б мiг їх
навести на Iсуса, коли Вiн залишиться на самотi i Його не зможе
захистити народ.
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Юда прийшов до храму, де, як вiн
знав, вiн знайде членiв синедрiону та
священикiв.
„Скiльки грошей ви дасте менi,
якщо я скажу вам, де i коли ви зможете схопити ту людину, яка вам потрiбна?“ – запитав вiн. Обличчя змовникiв засяяли – це було аж надто добре,
аби бути правдою. Вони навiть i не
сподiвалися на допомогу когось iз
тих людей, якi безпосередньо оточували Iсуса i були Його послiдовниками. Хтось витяг великого гаманця
з грошима i почав старанно перераховувати срiбнi монети.
„Це тобi, Юдо, – пролунали слова. –
Тридцять срiблякiв – i ти вiддаси
Його нам. Дай нам знати так швидко,
як тiльки зможеш, де нам знайти твого вчителя“. Юда подався з храму, подумки складаючи план. Вiдтепер вiн
має бути напоготовi, аби при першiйлiпшiй нагодi здiйснити свiй задум.

ТАЄМНА ВЕЧЕРЯ
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Приготування
до Пасхальної
вечерi Марка 14

Закiнчувався передпасхальний тиждень. I тепер прийшов час, аби подбати про їжу для Пасхальної вечерi.
Колись, дуже давно, Бог врятував
iзраїльський народ вiд смертi i вивiв
його з Єгипту в землю, яку обiцяв
йому. Тiєї незабутньої ночi вiдбулася
перша Пасха, i Мойсей дав докладнi
настанови про те, що слiд їсти, як
приготувати їжу для тiєї першої Пасхи.
З тих самих пiр приготування до свята
Пасхи та святкування самої Пасхи вiдбувалися за цими настановами.
Родина збиралася пiд дахом власної
оселi, аби з’їсти запечене ягня з гiрки-

ми травами та хлiбом, випеченим
з прiсного тiста. Кожна страва мала
особливе символiчне значення, i дорослi розповiдали дiтям про чудову
ласку Божу до iзраїльського народу,
коли народ був у єгипетському рабствi.
Iсус мрiяв провести Свою останню
Пасхальну вечерю в колi близьких
друзiв – учнiв.
„Iдiть i приготуйте все для Пасхальної вечерi“, – сказав Вiн Петру та
Йоану.
„Де нам приготувати її?“ – запитали
вони.
Єрусалим був вщент заповнений
народом, i нiде не було анi вiльного
будинку, анi вiльної кiмнати в усьому
мiстi. Однак численнi Iсусовi друзi
були б радi запропонувати Iсусовi
свою оселю – так само, як власник
вiслюка надав свою худобину. Отож
Iсус уже отримав запрошення вiд
одного зi Своїх друзiв.
„Iдiть до мiста, – сказав Вiн Петру
та Йоану, – i зустрiнете там чоловiка,
який нестиме воду (цього чоловiка нi
з ким не можна було сплутати, бо
чоловiки звичайно воду не носили –
це була жiноча справа). Коли вiн
увiйде в оселю – йдiть за ним i запитайте власника, аби вiн показав вам
свiтлицю, яку пообiцяв нам надати.
Це має бути велика кiмната на горi.
Там i приготуєте нам вечерю“. Iсус
знав, що Його вороги стежать за Ним,
тож було дуже важливим, що в них
є надiйна оселя, де Вiн зможе спокiйно провести останню вечерю зi
Своїми друзями. Вiн мав ще сказати
дуже багато важливих речей, якi їм
належить знати, i сказати тепер, бо
незабаром пiде вiд них.
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так само щиро продовжував його
любити.
Йоана 13
Учнi почали озиратися навколо,
бо нiде не бачили прислужника, який,
I от день Пасхальної вечерi настав.
за звичаєм, мав обмити їм ноги. НайIсус разом iз Своїми учнями приймолодший слуга в домi виконував
шов у Єрусалим до горiшньої кiмнати роботу, до якої входило обмивання
в одному з будинкiв мiста. Усi були
нiг гостям, якi долали далекий шлях
втомленi i вкритi пилюкою пiсля
у вiдкритих сандалiях, а потiм витиподорожi з Вiфанiї до мiста. Поки всi рати ноги рушником. Глек iз водою,
сидiли й розмовляли помiж собою,
а також рушники були наготованi,
Iсус уважно спостерiгав за ними. Вiн однак не було нiкого, хто б зробив
добре їх знав, з усiма їхнiми вадами
цю не дуже шановану роботу.
й недолiками, але як же сильно Вiн
Запанувало незручне мовчання.
їх любив. Iсус навiть знав, що саме
Вiдтак Iсус пiдвiвся, налив води в таз
зараз Юда чекає нагоди, аби передати i пiдперезав Себе рушником. Вiн
Його до рук Його ворогiв. Однак Iсус переходив вiд одного учня до iншого
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Будьте слугами

й обмивав кожному з них ноги. Учнi
були враженi.
Коли Iсус нарештi закiнчив, Вiн
сказав:
„Чи зрозумiли ви, що саме Я намагався показати вам? Ви звете Мене
своїм Учителем та Господом – i ви
правi. Я дiйсно є те i друге. Однак
Я ладен усе зробити для вас, навiть
вимити вам ноги, бо Я люблю вас.
Я хотiв, аби ви наслiдували Мiй приклад. Дбайте одне про одного i любiть
одне одного, як Я любив i дбав про
вас. Нiколи не дбайте про себе i не
звеличуйте себе“.
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Таємна Вечеря
Марка 14; Йоана 13

Учнi з нетерпiнням i радiсним хвилюванням чекали свята Пасхи, однак
тепер вони враз посерйознiшали.
Вони бачили, що Iсус чимось зажурений.
„Один iз вас збирається виказати
Мене Моїм ворогам“, – нарештi
сказав Вiн їм.
Усi були враженi.
„Це ж не я, Господи, не я?“ – запитував кожний з учнiв.
Юда Iскарiот зрозумiв, що Iсусу
вiдомо про його зраду. Однак Iсус
вiдкрито не вказав на нього, навпаки,
Вiн намагався виказати йому щиру
дружбу й довiру. Вiн потиснув Юдi
руку i навiть простягнув йому шматок
хлiба за столом. Але обличчя Юди не
посвiтлiшало у вiдповiдь на вияви
такої щирої дружби. Вiн не збирався
вiдступати вiд угоди, укладеної iз
синедрiоном. Бiльше того, зараз
у нього були саме тi вiдомостi, на якi
вони так чекали.
Iсус подивився на нього з великою
журбою i вiдтак сказав:

„Поквапся i зроби те, що збираєшся зробити“.
Решта учнiв не зрозумiла, про що
говорив Iсус. Вони вирiшили, що
Iсус наказав Юдi роздати трохи грошей бiдним.
Без зайвих слiв Юда вийшов iз
кiмнати i зник у темрявi ночi.
А коли вони приступили до вечерi,
Iсус зробив щось нове й чудове. Вiн
перетворив давню єврейську Пасху
на Вечерю з особливим змiстом, який
християни зберiгають аж дотепер.
Спочатку Iсус узяв буханець хлiба зi
столу i подiлив його мiж учнями.
„Їжте всi його, – сказав Вiн їм, –
цей хлiб означає Моє тiло, яке Я вiддаю на тортури за вас усiх“. Враженi
й зачарованi, учнi їли.
Вiдтак Iсус узяв кухоль iз вином
i передав його учням. „Пийте це, –
сказав Вiн, – це вино є Моєю кров’ю,
яка проллється за багатьох. Моя кров
означатиме укладання нового заповiту
з Богом, заповiту, який Бог укладе
з усiма народами“.
Учнi випили, як Iсус i сказав їм.
Мине небагато днiв, i вони краще
зрозумiють, що все це мало означати.
Iсус не збирався стати жертвою
вбивць, якi заподiють Йому смерть
через зраду друзiв та ненависть ворогiв. Його смерть є часткою великого
Божого плану врятування людства.
Iсус Сам хотiв вiддати Своє життя,
аби кожна людина, де б i коли б вона
не жила, могла б отримати Боже
прощення i нове життя, завдяки вiрi
в Нього.
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Пiдготовка учнiв
Марка 14; Йоана 13; 14; 16

Коли Вечерю було закiнчено, Iсус
довго розмовляв iз Своїми учнями.
Вiн хотiв пiдготувати їх до того, що
має вiдбутися цiєї ночi. Однак вони
нiяк не могли зрозумiти, про що Вiн
говорить.
„Ви всi розбiжитеся й залишите
Мене“, – сказав Вiн їм.
„Нiколи! – вигукнув Петро. – Не
знаю, як iншi, але я нiколи не зроблю
такого. Я волiю за краще померти
з Тобою, якщо вже такому судилося
статись“.
„Ми також“, – пiдтримали Петра
iншi учнi.
Iсус похитав головою.
„Петре, – сказав Вiн, – перш нiж
заспiває пiвень, ти тричi зречешся
Мене i скажеш, що нiколи не знався
зi Мною“.
„Я нiколи не зроблю такого!“ –
наполягав на своєму Петро.
„Нiхто з вас не повинен плакатися
чи вдаватися до вiдчаю, коли побачите, як здiйснюється те, чого ви
зараз так боїтесь, – вiв далi Iсус. – Ви
повиннi довiряти Менi та вiрити
в Мене, як Я покладаюсь на Бога.
Я повинен залишити вас, але пiзнiше
Я знову побачусь iз вами – ми зустрiнемося всi разом у Галiлеї, яку ми так
добре знаємо. Я там чекатиму на вас.
I коли Я нарештi пiду до Мого Батька, обiцяю, що не залишу вас самих.
Я збираюся послати до вас Духа Святого, аби Вiн був вашим помiчником
i другом. Ви не зможете Його бачити,
оскiльки Вiн не має людського тiла, як
Я маю. Однак Вiн буде навiть ближче
до вас i надасть вам сили та звитяги.
Вiн допоможе вам пригадати все, чого
Я навчав вас. I Вiн дасть вам сили бути
вiрними Менi.
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Я збираюся повернутись до Мого
Батька, аби приготувати все необхiдне для вас. I одного дня Я повернуся,
аби взяти вас iз Собою. Ви знаєте,
куди, як знаєте i шлях, яким слiд iти“.
„Господи, ми навiть уявлення не
маємо, куди Ти збираєшся йти. Та як
ми можемо знати про шлях?“ – вигукнув Хома.
„Я – шлях до Бога, – вiдповiв Iсус. –
Я – єдиний мiст мiж Богом та людством. Нiхто не може прийти до Бога,
минаючи цей мiст.
Перш нiж Я покину вас, Я хочу
зробити вам дарунок. Я дарую вам
мир. Це не той мир, який можна
знайти у свiтi. Мiй мир зробить вас
сильними й щасливими, як би важко
не склалося ваше життя“.
Коли Iсус закiнчив розмову з учнями, вони заспiвали пасхальний гiмн.
А вiдтак усi разом вони залишили
затишну й надiйну кiмнату.

АРЕШТ I ДОПИТ
Вони побачили, як за деревами заблимали вогнi смолоскипiв. Вогнi наблиМатвiя 26; Йоана 18
жалися. Тепер уже було чутно i брязкiт залiза – це брязкотiла зброя на
Юда знав, куди пiсля Вечерi пiде Iсус солдатах.
Коли натовп iз смолоскипами наразом з усiма учнями. Неподалiк за
близився до них, вони, враженi й здимiстом, на схилi Оливної гори, розкинувся великий сад, який називався вованi, побачили попереду знайому
постать Юди Iскарiота.
Гефсиманським. Iсус часто залишав
„Ось Той, Хто вам потрiбен, –
гомiнкi вулицi Єрусалима i йшов до
прошепотiв Юда солдатам. – Я зараз
Гефсиманського саду подумати та
пiдiйду й поцiлую того чоловiка“.
помолитися.
Юда рушив до Iсуса.
От i цiєї ночi вони перейшли
„Вiтаю, Вчителю!“ – вигукнув вiн
потiк Кедрон i увiйшли до саду. Петро,
i обiйняв Iсуса.
Яков та Йоан iшли поруч з Iсусом.
„Юдо, друже Мiй, ти тут? – спитав
„Не йдiть нiкуди, – попросив їх
сумно
Iсус. – Невже поцiлунком ти
Iсус. – Побудьте зi Мною. Серце Моє
хочеш
зрадити Мене?“
розривається вiд туги та муки“.
Цiєї митi озброєнi легiонери,
Незабаром Iсус трохи вiдiйшов вiд
з мечами та списами, рушили вперед
них, аби помолитися. Його друзi
i оточили Iсуса, наче Вiн був небезбачили, як Вiн схилився на колiнах
печний злочинець. Петра охопила
i стиснув перед Собою руки.
„Будь ласка, Отче, – молився Вiн iз лють. Вiн вихопив свого меча i,
кинувшись з ним на вояк, вiдтяв
глибоким почуттям, – не дозволяй
одному вухо. Пораненим виявився
Менi пройти через тi знущання, що
слуга першосвященика.
лежать попереду! Врятуй Мене вiд
„Сховай свого меча, Петре, – сканих, якщо це можливо. Та понад усе
Я хочу зробити все, чого Ти бажаєш, зав спокiйно Iсус. – Якби Я не хотiв,
щоб це сталося, Я мiг би покликати
а не те, чого Я хочу“.
легiони ангелiв, аби вони врятували
Незважаючи на прохання Iсуса
Мене. Однак Я готовий вiддати Моє
побути з Ним, троє друзiв, втомленi
життя, як цього вимагає Бог“.
подiями дня та усiм почутим, непоВiдтак Iсус обережно приклав вiдмiтно для себе заснули. Двiчi Iсус
рубане вухо, i воно приросло й загоїлагiдно будив їх, та коли Вiн знову
лося. Здивованi й враженi учнi стояли,
починав молитися, учнi знову
зовсiм безпораднi. Їхнiй Учитель та
поринали в сон.
„Невже ви не могли протриматися Вождь дозволив так пiдступно Себе
й початувати зi Мною хоча б годину, – заарештувати. Це був кiнець усiх
їхнiх сподiвань. У страху й вiдчаї, якi
запитав сумно Iсус. – Але тепер уже
огорнули їх, вони щодуху кинулися
час. Зараз Мене схоплять. Дивiться!
тiкати.
Он iде той, хто передасть Мене до
Озброєний загiн повiв заарештоварук ворогiв!“
Наляканi учнi враз забули про сон. ного в протилежний бiк.
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Арешт у саду
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„Я не знаю цього
Чоловiка!“
Луки 22; Йоана 18

Iсуса було вiдведено до будинку
Кайяфи, першосвященика. Хоча на
дворi стояла глуха нiч, синедрiон
вирiшив зiбратися, аби негайно вчинити суд над Iсусом. Вони боялися
вiдкладати цю справу i намагалися
запобiгти заворушенню в мiстi.
Тим часом Петро та Йоан
прийшли, аби довiдатися, що буде
з Iсусом. Вони йшли весь час за вартою, яка вела Iсуса, i здалеку спостерiгали за всiма. Вони трималися на
чималiй вiдстанi, та коли дiсталися
Кайяфиного подвiр’я, Йоан, який
був знайомий з деякими членами
синедрiону, увiйшов усередину. Петро
залишився зовнi.
„Можна, аби мiй друг також зайшов
на подвiр’я?“ – запитав Йоан у дiвчини-прислужницi, яка стояла бiля ворiт.
„Так, – не заперечувала вона, однак
при цьому пильно подивилася на
Петра, коли вiн проходив повз неї. –
А чи ти, часом, не учень цього Чоловiка?“ – пiдозрiло запитала вона.
Поки вiдбувалася ця розмова, Iсус
стояв на сходах i спостерiгав за
Петром.
„Нi, нi! Я не учень!“ – вiдмовився
Петро. Вiн згадав про свiй напад на
слугу першосвященика i дуже злякався, що ця iсторiя набула розголосу.
Йому раптом зробилося холодно вiд
цiєї думки, та й нiч була прохолодна.
Петро пiдiйшов до вогнища, бiля
якого грiлася невеличка купка людей.
Один чоловiк, подивившись на Петра,
сказав:
„А чи ти не один iз цих, що були
з Iсусом?“
„Нi, нi! Я навiть не знаю цiєї Людини!“ – наполягав на своєму Петро.

Вiн озирнувся й побачив, що в одному з куткiв подвiр’я зiбралися люди
i, про щось перешiптуючись, вказували на нього пальцем. Раптом один iз
них сказав голосно:
„Послухайте, як вiн говорить. У
нього така сама вимова, як i в заарештованого. Хiба хтось заперечить, що
вiн також iз Галiлеї. Прислухайтесь
до його пiвнiчної вимови!“
Петро втратив залишки смiливостi та вiдваги.
„Я не розумiю, про що ви говорите! – закричав вiн. – Я ж кажу вам,
що не знаю цього Чоловiка!“
Вiн ще вимовляв останнi слова,
коли над подвiр’ям пролунав спiв
пiвня. I раптом вiн пригадав слова
Iсуса: „Ще пiвень не проспiває, а ти
вже тричi зречешся Мене“.
Петро озирнувся навколо i побачив
струнку i спокiйну постать Iсуса, Його
обличчя й вираз жалю та смутку на
ньому. Iсус зустрiвся з Петром очима,
i останнiй прочитав у них лише
любов i розумiння.
Це було бiльше, нiж Петро мiг
знести. Вiн зрадив Людину, Яку
любив над усе. I вiн кинувся з двору,
заливаючись слiзьми.
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Подальша iсторiя
Юди Матвiя 27

Коли Юда привiв озброєних легiонерiв до Гефсиманського саду i показав
їм Того, Кого вони хотiли заарештувати, його участь у змовi проти Iсуса
закiнчилась. Вiн був вiльний iти,
куди заманеться, i починати нове
життя. Однак тепер, коли задум було
виконано, Юда вiдчував жах вiд того,
що скоїв.
Юда три роки жив плiч-о-плiч
з Iсусом i знав, що Iсус нiкому не
заподiяв нiчого поганого чи, тим
бiльше, злочинного. Пiд впливом
каяття Юда кинувся до храму i знайшов там людей, вiд яких отримав
грошi.
„Я вчинив ганебну рiч, – закричав
вiн до них, – я допомiг вам заарештувати Людину, Яка зовсiм не винна“.
„Це нас не обходить, – вiдповiли
йому. – I нас також не обходить, що
саме ти з цього приводу думаєш“.
I вони вийшли, продовжуючи свою
розмову, наче Юда i не переривав її.
Зi сльозами вiдчаю Юда жбурнув
їм услiд тридцять срiбних монет, якi
вони йому заплатили за зраду. Вiдтак
вiн пiшов i наклав на себе руки.
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Iсус на судi
Марка 15; Луки 23

Цiлу нiч Iсус стояв перед судом синедрiону, вислуховуючи фальшивi звинувачення проти Себе. Проте нiхто зi
свiдкiв, яких викликали до синедрiону,
не могли дати таких свiдчень, якi
дозволяли засудити Iсуса. Нарештi,
втрачаючи терпiння, першосвященик
прямо звернувся до Iсуса:
„Скажи нам, – суворо сказав вiн, –
Ти – Месiя, Син Божий?“
„Так, Я!“ – вiдповiв Iсус.
„Чи чуване це дiло?! – зарепетував
першосвященик. – Цей злочинець
зневажає Бога! Згiдно з нашим законом, Вiн має померти“.
Лише Пилат, римський управитель, не погоджувався на смертний
вирок. Священики мусили вмовляти
його i доводити, що Iсус учинив
злочин, який i за римськими законами вимагає смертi. Тим часом вони
вiддали Iсуса охоронцям, якi били
й знущалися з Нього. Рано-вранцi
вони повели Iсуса, закутого в кайдани, до Пилата. Пилат знаходився
в Єрусалимi, бо прибув туди, аби
забезпечити порядок пiд час Пасхальних свят.
„Ця Людина пiдбурювала народ, –
сказали священики Пилату. – Вiн
пiдмовляв людей, аби вони не сплачували кесаревi податки та виголосив Себе Царем“.
Якби цi звинувачення були правдивими, то Iсуса пiддали б смертi.
Однак Пилат був певен, що єврейськi
старшини зводять рахунки i хочуть
помститися, бо бояться Iсуса i заздрять Йому. Вiн почав допитувати
Iсуса i не знайшов нiчого, що можна
було б поставити Йому в провину.
А вулицею вже сунув натовп, очолюваний священиками, якi

пiдбурювали людей, щоб вони галасували й вимагали Iсусової смертi.
Цiєї митi Пилат вийшов на балкон
i звернувся до громади.
„Ця Людина нi в чому не винна, –
заявив вiн. – Вона не заслуговує
смертi“.
А натовп, заохочуваний священиками, галасував: „Розiпни Його!
Розiпни!“
Пилат спробував пiти iншим
шляхом.
„На свято Пасхи, – сказав вiн, –
я звичайно вiдпускаю з в’язницi одного в’язня. Хочете, я вiдпущу Iсуса?“

Однак народнi старшини кинули
в натовп таку вимогу: „Ми хочемо
Варавву! Вiдпусти нам Варавву!“
I натовп слухняно почав повторювати
цi слова. Варавва був ватажком заколотникiв i звинувачувався у вбивствi.
Пилат утрачав терпiння. Якщо натовп не розiйдеться, у нього можуть
бути неприємностi. Вiн не зможе
врятувати Iсуса, навiть якщо римський закон визнає Його невинним. А
раз так, то вiн вирiшив „умити руки“ –
показати цьому галасливому натовпу,
що вiн не бере на себе вiдповiдальностi за їхню вимогу стратити Iсуса.

РОЗП’ЯТТЯ IСУСА
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Шлях на Голгофу
Марка 15

Пилат пiшов на вимоги натовпу та
його юдейських старшин. Вiн вiдпустив Варавву i наказав своїм солдатам
бити Iсуса перед тим, як пiддати
Його розп’яттю. Римськi батоги було
зроблено з мiцної шкiри, а на кiнцi їх
було насаджено металевi вiстря. Часто
люди, яких пiддавали такому покаранню, помирали ранiше, нiж витримували призначену кiлькiсть ударiв.
Пiсля того як Iсуса побили батогами, римськi солдати вирiшили ще
й поглузувати з Нього. Вони знущалися, запитуючи, чи це правда, що
Iсус визнавав Себе Царем. Потому
вони одягли на Нього багряницю.
Один iз легiонерiв швиденько сплiв
вiнка з терну у виглядi корони. I цiєю
„короною“ вони увiнчали голову
Христа. Вiдтак вони вклонялися
Йому, удаючи, нiби складають царську
шану, i вигукували: „Хай живе цар!“ –
а потiм плювали Царевi в обличчя.
I от настав час вести приреченого
на лобне мiсце для страти. За єврейським законом мiсця покарань розташовувалися поза межами мiста.
Невеличка процесiя попрямувала
в напрямку до Голгофи, що в перекладi й означає „лобне мiсце“.
Люди, що вимагали Його страти,
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мовчки пiшли за Ним. Було тут i кiлька жiнок, якi йшли, плачучи над
Iсусом, i, б’ючи себе в груди, запитували: „За що?“
Приречений звичайно нiс на собi
важкий дерев’яний хрест, на якому
його мали стратити. Римськi солдати
також поклали на скривавленi плечi
Iсуса важкого дерев’яного хреста.
Однак Iсус був надто знесилений
довгим допитом та тортурами i не
змiг утриматися на ногах пiд цiєю
вагою. Вiн безсило впав на дорозi.
Якийсь чоловiк повертався зi свого
поля i зупинився, дивлячись на сумну
процесiю.
„Гей, ти! – гукнув центурiон, кладучи руку на його плече. – Неси цього
хреста за засудженим. Хтось має
Йому допомогти“. Симон, так звали
цю людину, був мiцний та дужий. Вiн
обережно зняв хрест iз лежачого
Iсуса i поклав його на плечi. Так разом
вони рушили в останнiй шлях, шлях,
який вiв Христа на Голгофу.
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Iсус на хрестi
Марка 15; Луки 23; Йоана 19

Римляни звичайно розпинали на
хрестi тяжких злочинцiв, якi до того
ж не були громадянами Риму. Римськi
громадяни не пiдпадали пiд таке покарання, бо воно стосувалося звичайно рабiв. Приреченого клали на
дерев’яний хрест i, розпластавши
йому руки та ноги, прибивали їх
великими залiзними цвяхами до
дерева хреста. Вiдтак хрест пiдводили
за допомогою канатiв i встановлювали в заздалегiдь вириту яму, яку
потiм закопували. Таким чином жертва опинялася прибитою до хреста,
який височiв над землею. На Голгофi
було пiдготоване мiсце для трьох
хрестiв, бо того дня мали розiп’яти
трьох чоловiк. О дев’ятiй годинi три
хреста з трьома приреченими зависочiли над пагорбами. Iсус був на
середньому хрестi.
Солдати, покiнчивши зi справою,
присiли пiд хрестами вiдпочити. Iсус
iз жалiстю поглядав на них iз висоти
Свого хреста. „Пробач їм, Отче, –
молився Вiн. – Вони не знають, що
роблять“.
Єврейськi старшини також прибули на Голгофу. „Ти рятував iнших, –

смiялися вони, – то чому ж Себе не
можеш врятувати?“
Один iз розiп’ятих злочинцiв теж
почав глузувати з Христа:
„Чи Ти не Месiя? Чому не врятуєш
Себе й нас?“
Однак iнший злочинець сказав
на те:
„Перестань, облиш! Ми приреченi
до смертi, бо заслужили на неї. А ця
Людина – не винна“. Вiдтак вiн повернув обличчя до Iсуса i попросив Його:
„Коли Ти прийдеш як Цар, будь
ласка, згадай про мене!“
„Тобi не доведеться чекати так
довго, – вiдповiв Iсус. – Ти вже
сьогоднi будеш у раю разом зi Мною“.
Кiлька Iсусових учнiв, головним
чином жiнки, стояли бiля хреста.
„Подбай про мою матiр, –
звернувся Iсус до Свого улюбленого
учня Йоана. Йоан хитнув головою. –
Вона буде тобi матiр’ю, а вiн тобi,
мамо, нехай буде за сина“.
Пiсля полудня, коли сонце яскраво
сяяло на небi, раптом насунула темрява. Бiля трьох годин Iсус залишався
сам на сам iз грiхами всього людства,
якi Вiн узяв на Себе. Вiдтак о третiй
годинi Вiн вигукнув чистим, переможним голосом: „Звершилося!“
I, схиливши голову, вiддав Свiй дух
Боговi i помер.
Йосип з Ариматеї, багатий городянин, попросив у Пилата дозволу
поховати Iсуса. Никодим, який
навiщав Iсуса вночi, прийшов допомогти йому. Двоє чоловiкiв обережно
зняли мертве тiло, загорнули його
в плащаницю i поклали в домовину,
видовбану в скелi, що була в саду
Йосипа.
Кiлька жiнок, якi були на Голгофi,
також пiшли за ними, аби подивитися
й запам’ятати, куди покладено Iсуса.
Вiдтак, заплаканi й знесиленi, вони
пiшли звiдти.
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ВОСКРЕСIННЯ
333

Вiн воскрес!
Йоана 20

Це було в п’ятницю ввечерi, тiло
Iсуса було покладено в домовину.
Наступного дня була субота – день,
в який євреї не повиннi працювати.
Нескiнченно довго тяглися години
для Iсусових друзiв. Вони нiяк не
могли повiрити, що їхнiй Учитель,
Якого вони так любили, лежить
холодний у домовинi.
„Коли промине субота, ми вiзьмемо пахощi i пiдемо обмити Його
тiло“, – вирiшили жiнки.
Тiєї ночi Марiя Магдалина не спала.
Навiть не дочекавшись свiтанку, вона
разом з iншими жiнками пiшла до
саду, де була могила. Коли вони пiдiйшли до печери, то з подивом побачили, що велику кам’яну брилу, яка
загороджувала вхiд до печери, було
вiдсунуто. Тiла в домовинi не було.
Певно, вирiшили жiнки, хтось викрав
Iсусове тiло i поховав в iншому мiстi.
Жiнок охопив жах. Вони щодуху
кинулися бiгти до Петра та iнших
учнiв, аби сповiстити їм про те, що
сталося. Петро разом iз Йоаном,
почувши їхню розповiдь, побiгли до
саду. Вони обидва хотiли побачити
все на власнi очi. Йоан, який був
молодший за Петра, бiг швидше,
отож прибiг перший.
Усе було так, як розповiдали жiнки,
тiльки печера була осяяна всерединi
яскравим свiтлом. Поховальнi пелени
лежали на тому мiстi, куди було покладене тiло, однак самого тiла не було.
I раптом Йоан зрозумiв усе, про що говорив Iсус. Ну звичайно – Iсус живий!
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Коли почулися важкi кроки Петра,
Йоан уже стояв знадвору, а Петро,
пiдбiгши, кинувся до печери. Вiн
також побачив пелени, що лежали
кинутими. Петро покрутив головою,
вiн не мiг отямитися. Потiм, разом
iз Йоаном, вони поквапилися до
iнших учнiв.
Марiя залишилася бiля печери
сама. Тихi сльози текли з її очей,
а вона все дивилася в отвiр печери.
Ось вона побачила, що двоє ангелiв
сидять на тому мiсцi, де в п’ятницю
було покладено тiло Iсуса.
„Чого ти плачеш?“ – запитали
вони.
I тут Марiя вiдчула, що хтось стоїть
поза її спиною. Вона повернулася
й побачила якусь людину в бiлому
одязi. Вона вирiшила, що це садiвник,
можливо, вiн допоможе їй.
„Чого ти плачеш?“ – запитав прибулий.
„Бо тiло мого Господа зникло.
Може ти, пане, знаєш, де воно?“ –
сказала жiнка.
„Марiє!“ – сказав незнайомець.
Марiя уважно подивилася в його
обличчя. Вона впiзнала цей знайомий, улюблений голос. Це був Iсус!
„Скажи Моїм учням, що Я воскрес
i що Я йду до Мого Батька, Який
також i їхнiй Батько“.

Марiя кинулася бiгти. Її переповнювала радiсть, яка витiснила останнi
залишки смутку. Сяяло сонце, наступав новий день.
„Вiн воскрес! Вiн воiстину воскрес!“–
повторювала вона з вiдчуттям невиразного щастя.
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На шляху до
Еммауса Луки 24

Тiєї ж самої недiлi двоє Iсусових друзiв залишили Єрусалим i попрямували
додому в Еммаус. Вони понуро йшли
дорогою, все далi вiдходячи вiд мiста,
в якому сталася ця жахлива подiя.
Вони навiть i не помiтили, зажуренi
через подiї останнiх днiв, як до них
приєднався якийсь незнайомець,
котрий прямував в одному з ними
напрямку. Вiн не обiгнав їх, а, навпаки,
звернувся до них iз словами:
„Ви видаєтесь дуже сумними. Що
трапилось?“
„Невже ти не чув, що сталося
останнiми днями? – вiдповiв Клеопа. –
Певно, ти єдина людина, яка не знає
про те, що сталося. Iсуса, нашого
Вчителя, було розiп’ято. Ми були
певнi, що Вiн Месiя, i тепер нашим
сподiванням настав кiнець!“
Незнайомець ласкаво посмiхнувся.
„Ви припускаєтесь великої
помилки, – сказав Вiн. – Згадайте, що
сповiщали пророки про Месiю. Iсая
порiвнював Його з жертовним ягням,
яке не мало жодної вади. Месiя мусив
померти – не за Свiй злочин Вiн мав
понести покарання, а за грiхи iнших
людей, аби принести їм мир i прощення вiд Бога“. I дорогою незнайомець почав розтлумачувати їм подiї
минулих днiв у свiтлi Старого Заповiту, пояснюючи, що це був Божий
задум, аби Месiя спершу помер,
а вiдтак воскрес вiд смертi, тим
самим здiйснивши спокуту грiхiв.
Час проминув непомiтно, i вони
опинилися перед дверима Клеопової
оселi. Незнайомець, здавалося,
збирався продовжити свiй шлях.
„Увiйди до нашого дому! –
запросив Клеопа. – Уже дуже пiзно
подорожувати. Повечеряй з нами“.
380

Незнайомець погодився i, коли
вечерю було подано, вiн узяв хлiб,
подякував Боговi за нього i розламав
його мiж усiма.
Вони впiзнали цей знайомий жест,
який мiг належати лише однiй
людинi. Цей незнайомець був Iсус!
Та як тiльки вони це зрозумiли, Iсус
став невидимий для них.
„То ж не дивно, що серця нашi
радiли, коли Вiн розмовляв iз нами! –
сказав Клеопа. – Нам слiд негайно
рушати до Єрусалима i розповiсти
про це всiм iншим учням“.
Коли вони прибули назад, то
одинадцять учнiв були всi разом i всi
разом радiли вiд того, що Iсус воскрес!
Коли вони, смiючись i радiючи,
розповiдали одне одному про почуте
й побачене, Сам Iсус постав помiж
них. Вiн роздiлив iз ними їхню
вечерю i пояснив їм дивовижнi речi,
про якi розповiдав двом учням
дорогою до Еммауса.

Минув тиждень. Наступної недiлi
учнi зiбралися разом, i Хома також
Йоана 20
був серед них. Дверi було зачинено
зсередини, оскiльки учнi переховуваХома в цей час був вiдсутнiй. Його не лися вiд єврейських старшин та
було в той перший день, у недiлю,
начальникiв. Раптом Iсус з’явився
коли воскреслий Iсус прийшов до
посеред кiмнати.
Своїх учнiв.
„Мир вам усiм“, – привiтався Вiн.
Та тiльки-но Хома повернувся до
Вiдтак Вiн повернувся до Хоми
Єрусалима, як усi навперебiй почали i просто подивився на нього.
розповiдати йому, говорячи: „Iсус
„Ти можеш помацати рани на
воскрес! Ми бачили живого Господа!“ Моїх руках i вкласти свого пальця
„Я не повiрю в це!“ – вiдповiдав
Менi мiж ребер, у рану в Моєму
уперто Хома. Вiн бачив мертве
боцi, – звернувся Iсус до Хоми. – Та
Iсусове тiло, i нiхто не здатен
краще вiдкинь сумнiви, Хомо. Повiр,
переконати його, що людина може
що Я знову живий“.
бути знову живою пiсля того, як
Хома був щасливий, хоча й засопомерла на хрестi.
ромлений.
„Я повiрю, що це Вiн, якщо побачу
„Ти Господь мiй i Бог!“ – щиро
рани вiд цвяхiв на Його руках i
вигукнув вiн.
вкладу мiй палець у Його рану мiж
„Ти повiрив, бо побачив Мене, –
ребер, яку нанiс Йому римський
сказав Iсус. – Благословеннi тi, хто
солдат!“ – сказав вiн твердо.
вiритиме в Мене, не бачивши Мене“.
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Iсторiя про Хому
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„Чи любиш ти
Мене?“ Йоана 21

Учнi поверталися назад до Галiлеї.
Петро був щасливий. Адже це було
так чудово, що Iсус знову живий, хоча
Петро i жалкував за колишнiми днями, коли вони разом з Iсусом ходили
країною i великi натовпи людей
збиралися навколо їхнього Вчителя.
Тепер такого не було, i Петро вiдчував, що життя позбавилося сенсу.
„Я пiду порибалю“, – сказав вiн
якось ввечерi, i дехто з iнших учнiв,
включаючи Якова, Йоана та Хому,
пристали до нього: „I ми з тобою
також“.
Вони рибалили цiлу нiч, однак не
зловили анi рибини, хоча знову й знову кидали невода, однак невiд повертався порожнiй. Нарештi вони зрозумiли, що марно витрачають сили.
Сьогоднi вони вже не зловлять нiчого.
Настав ранок, розвиднiлося.
У сiрому вранiшньому серпанку вони
помiтили самотню постать на березi.
Чоловiк на березi теж їх побачив
i помахав їм рукою. Раптом вони
почули Його голос:
„Чи зловили ви що-небудь?“
„Нi, нiчого!“ – прокричали вони
у вiдповiдь.
„Закиньте свого невода з правого
боку, а потiм тягнiть до човна“, –
прокричав незнайомець.
Щось у цiй людинi примушувало
їх пiдкоритися їй. Нiхто iнший не
примусив би їх кинути невода пiсля
марних спроб протягом ночi та ранку.
Однак вони кинули невiд i витягли
його, повний риби.
„Це Господь!“ – вигукнув Йоан.
I враз Петро стрибнув у воду i з усiх
сил поплив до берега, випередивши
всiх iнших, якi наближалися до берега човном.
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Iсус готував снiданок, розклавши
багаття i пiдсмажуючи на ньому рибу.
„Принесiть Менi ще трохи риби“, –
попросив Iсус. Вiн знав, що учнi будуть голоднi пiсля важкої нiчної працi.
Петро пiшов, щоб допомогти учням
витягти повний невiд риби. Iнший
учень почав перелiчувати кiлькiсть
рибин, яких вони зловили за один
раз. Їх виявилося сто п’ятдесят три!
I от вони знову були радi й щасливi, насолоджувалися снiданком iз
хлiба та риби, якi Iсус приготував для
них. Пiсля снiданку Iсус вiдiйшов
трохи осторонь разом iз Петром. „Чи
любиш ти Мене, Петре?“ – тихо
запитав Вiн.
Петро занiмiв вiд сорому, вiн не
мiг забути, як вiдмовлявся вiд
знайомства з Iсусом.
„Ти знаєш, що я люблю Тебе, Господи“, – вiдповiв вiн тремтячим голосом.
Петро тричi зрiкався Iсуса i тепер
Iсус тричi запитував його: „Чи любиш
ти Мене?“
„Ти знаєш усе, Господи, – промовив нарештi Петро. – Ти знаєш, що
я люблю Тебе“.
„Тодi Я маю доручення до тебе, –
сказав йому Iсус. – Коли Я пiду, Я
хочу, аби ти пас Мої вiвцi – тих, хто
пiде вслiд Менi“.
Петро знав тепер, що Iсус пробачив йому його зраду. Iсус знову
довiрив йому вiдповiдальну працю.
I життя знову отримало сенс. Петро
знав, що навряд чи буде ще колись
рибалити.

ВОЗНЕСIННЯ IСУСА
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Дiм на небi
Дiї апостолiв 1

Протягом мiсяця чи трохи бiльше
пiсля воскресiння Iсус приходив до
Своїх друзiв чимало разiв. Iсус дозволив побачити Себе бiльше нiж п’ятистам Своїм послiдовникам, i сталося
це, коли цi люди бачили Його всi
разом. Тепер не могло бути нiяких
сумнiвiв, що Iсус живий.
Iсус не був привидом. Його друзi
могли доторкатися до Нього, а Вiн
разом iз ними споживав їжу. Однак
Його тiло вiдрiзнялося вiд наших.
Вiн мiг пройти крiзь зачиненi дверi
i раптом ставати невидимим. Протягом усiх цих тижнiв Iсус допомагав
Своїм учням зрозумiти багато речей,
яких вони не здатнi були зрозумiти
до Його смертi. Вiн розтлумачив, як

саме Старий Заповiт пророкував прихiд Месiї, Якому належало постраждати й померти за Своїх людей, а
вiдтак знову воскреснути. Юдейськi
вчителi також вивчали Писання,
однак вони тлумачили пророцтва
так, начебто Месiя – це помазаний
на царство звичайний цар.
Одного дня Iсус розмовляв з учнями на верхiв’ї Оливної гори. „Коли
прийде той день, коли Ти будеш
коронований як Цар?“ – запитали
в Нього учнi.
„Це Боговi вирiшувати, коли цей
день прийде, – вiдповiв їм Iсус. –
Я зробив ту справу, яку Менi належало зробити тут. Тепер Я повертаюся
до Мого Батька, i ви вже не побачите
Мене. Однак ви будете Моїми свiдками, тут, в Єрусалимi й аж до краю
землi. Навчайте iнших людей слiдувати за Мною i хрестiть їх. Я буду
з вами через Духа Святого. Чекайте
на Нього в Єрусалимi, i Вiн зiйде
на вас“.
Iсус пiднiс руки, аби благословити
їх, i в цей самий момент вони помiтили, як Господь вiддаляється вiд
них. Вони стежили за Ним очима до
тих пiр, поки хмара не сховала Його
вiд їхнього зору. А вони все стояли
й дивилися на небо.
Раптом вони усвiдомили, що коло
них з’явилися двоє людей, одягнених
у бiле. „Чого це ви вдивляєтесь у небо? – запитав один iз них. – Одного
дня Iсус повернеться тим самим
шляхом, яким щойно пiшов“.
Учнi повернулися назад до Єрусалима i вчинили так, як Iсус наказав
їм. Згуртувавшись разом, вони чекали
Духа Святого, Якого Вiн обiцяв їм.
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ПРИХIД ДУХА СВЯТОГО
щось дивне, i вони, збуджуванi цiкавiстю, пiшли, аби довiдатись про все
докладнiше. Та коли учнi вийшли
з будинку i стали на вулицi, юрба
Дiї апостолiв 1; 2
народу здивувалася ще бiльше. Учнi
Учнi, тримаючись разом, розмовляли заговорили, i люди, якi, стоячи
й молилися, чекаючи на Духа Святого, в натовпi, слухали їх, розумiли, про
Який мав прийти до них. Вони знали, що тi говорили. Бiльш того, тут були
що Iсус уже не з’явиться несподiвано прибульцi з рiзних країн i народiв,
i вони чули проповiдь учнiв, кожний –
перед ними, аби навчати їх. Та коли
своєю рiдною мовою.
Його Дух прийде, це означатиме,
„Що це могло статися з ними?“ –
що Вiн знову разом iз ними, але позапитували люди один одного. Однак
iншому.
Через сiм тижнiв пiсля Пасхи євреї нiхто зi спостерiгачiв не знав нiчого
святкували свято П’ятидесятницi. Це достеменно. Петро вийшов наперед,
було свято подяки за перший зжатий аби все пояснити людям.
снiп. В Єрусалим знову почали стiкатися люди, оскiльки юдеї з усiх мiст
на великi свята збиралися до своєї
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столицi.
Дiї апостолiв 2
Рано-вранцi в недiлю, у день П’ятидесятницi, Iсусовi учнi також були
Натовп посунувся вперед, поближче
разом, коли вiдбулося щось дивне.
Потiм вони змальовували це як силь- до Петра, аби все почути. Iншi
апостоли пiдiйшли ближче до Петра,
ний вiтер, який налетiв iз небес, i
весь будинок наповнив шумом. Пiсля аби всi бачили, що вони разом.
„Слухайте всi! – почав Петро, i титого окремi маленькi язички полум’я
ша запанувала над майданом. – Ми
виникли, наче з неба, i зупинилися
пояснемо вам, що сталося. Чи пам’яна кожному з учнiв. Однак те, що
вони бачили й чули, не йшло в нiяке таєте ви, як пророк Йоiл багато
порiвняння з тим, що вони вiдчували. рокiв тому сказав, що одного дня Бог
пошле Свого Духа Святого на кожноВiдчуття незвичайного тепла та
життєдайностi, яке завжди приносив го зi Своїх дiтей? Так от, це сталося
сьогоднi! Бог дав нам Духа Святого,
iз Собою Iсус, знову огорнуло їх.
I вони зрозумiли, що це Дух Святий, i я поясню вам, завдяки чому це
сталося.
обiцяний їм Христом.
Лише п’ять тижнiв тому, на Пасху,
Вони сповнилися радiстю й вiдвави допомогли розiп’яти Iсуса i тим
гою, i смiливо почали молитися та
убити Його. Вiн був Божественним
славити Бога.
учителем, Який проявами Своєї сили
Тимчасом величезна юрба народу
та влади довiв, що прийшов вiд Бога,
зiбралася навколо будинку. Люди
однак ви та вашi старшини жадали,
почули, що в будинку вiдбувається
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Дух Божий
прийшов

аби Вiн був розiп’ятий. I ви домоглися свого.
Однак Iсусова смерть не була наслiдком людської пiдступностi. Це
була частина великого Божого задуму, для здiйснення якого була потрiбна Iсусова смерть. Вiн помер не тому,
що заслуговував смертi; Вiн помер
за вашi грiхи.
Проте це ще не кiнець. Бог не залишив Iсуса в могилi. Вiн воскресив Його, i тепер ми можемо сказати вам, не
маючи в тому жодних сумнiвiв, що Бог
зробив цього Iсуса Господом над усiма
й Вiн обiцяний Богом Месiя – Цар!“
Тиша й розгубленiсть запанували
над майданом, коли Петро закiнчив
говорити. Якщо вiн був правий, то
виходило, що вони вчинили страшну
рiч: вони пiддали смертi обiцяного

Богом Месiю. Каяття й уболiвання за
скоєним охопило всiх присутнiх.
„Що нам слiд робити?“ – запитували люди.
„Якщо ви насправдi каєтеся, – вiдповiв Петро, – то навернiться назад
до Бога й увiруйте в Iсуса. Приймiть
хрещення, аби показати, що зрiкаєтеся свого минулого i маєте намiр iти
за Iсусом. Бог пробачить вас i також
пошле вам Духа Свого Святого“.
Багато людей кинулися робити те,
що сказав їм Петро. Того дня чимало
людей навернулося до Iсуса. Кажуть,
що їх було бiльше трьох тисяч.
Вони збиралися разом, аби спiльно
споживати їжу, молитися та дiзнаватися бiльше й бiльше про Iсуса. А апостоли розповiдали новим християнам,
що означає – слiдувати за Христом.
385

МОЛОДА ЦЕРКВА
340

Петро та Йоан
Дiї апостолiв 3; 4

Одного дня Петро з Йоаном iшли до
храму, щоб помолитися, коли почули
кволий голос, який просив:
„Подайте, люди добрi!“
Вони подивилися навколо i побачили бiдолашну людину, яка лежала
бiля брами. Це був паралiзований,
який не мiг ходити сам, але його
друзi приносили його на це мiсце
щодня, аби вiн просив милостиню
в тих, хто йшов до храму.
Коли Петро з Йоаном зупинилися,
жебрак iз надiєю подивився на них.
„Я не маю жодної монети, – сказав
Петро. – Але я дам тобi те, чим володiю. Iм’ям Iсуса Христа наказую тобi:
встань i ходи!“ I своїми мiцними
руками вiн пiдхопив кволого i допомiг йому звестися на ноги. Спочатку
хворий, спираючись на Петра, робив
лише непевнi кроки, але потiм почав
бiгати та стрибати, а вiдтак, схопивши Петра та Йоана за руки, потягнув
їх за собою до храму. Люди i собi
збiглися подивитися, що це сталося
з паралiзованим, якого вони так
добре знали.
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„Не дивiться на нас так! – сказав
їм Петро. – Не ми зробили це! Це
Iсус Христос, наш Господь, це Його
сила вилiкувала хворого. Вiра в Iсуса
Христа зробила цю людину здоровою“.
Деякi з єврейських старшин також
стояли тут i слухали, а потiм наказали
храмовiй сторожi схопити Петра та
Йоана i кинути їх до храмової в’язницi. Наступного ранку Петро та Йоан
були приведенi до синедрiону.
„Якою владою та силою ви робите
такi речi?“ – запитав у них хтось iз
членiв синедрiону.

„Це Iсусова влада та сила звела
хворого на ноги та зцiлила його, –
вiдповiв Петро. – Це Той, Котрого
ви пiддали смертi, однак Бог воскресив Його. I тiльки Вiн може дати нам
спасiння i дбати про всiх нас“.
Члени синедрiону були враженi –
почути такi речi вiд неписьменних
рибалок! Однак вони знали, що цi
двоє були друзями Iсуса. Проте вони
не могли заперечувати їхнiх слiв,
оскiльки колишнiй паралiзований
стояв поряд i був живим свiдченням
Iсусової сили.
„Не проповiдуйте бiльше про
Iсуса“, – наказали священики.
Однак Петро запитав:
„Як ви гадаєте, кому нам належить
пiдкорятися – вам чи Боговi? Ми не
можемо перестати розповiдати про
Iсуса, бо ми – свiдки всього того, про
що розповiдаємо“.
Хоч i проти волi, однак синедрiон
мусив їх вiдпустити.
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Подружжя, яке
захотiло ошукати
Бога Дiї апостолiв 5

Усе бiльше й бiльше людей вiрили
благiй звiстцi про Iсуса Христа. Його
послiдовникiв стали називати християнами. Християни любили один
одного i все в них було спiльне.
Нiхто не хотiв мати щось особисте
i тримати це тiльки для себе. Чимало
багатих людей, землевласникiв, торговцiв спродували своє майно i вiддавали грошi апостолам, аби вони їх
розподiляли мiж усiма.
Ананiй та його дружина Сапфiра
вирiшили також спродати своє
майно i вiддати грошi апостолам.
„Проте менi так шкода вiддавати
всi грошi, – сказав сумно Ананiй. –

Петро ж навiть i не знає, скiльки ми
отримали за нашi землi. Давай трохи
залишимо собi“.
Сапфiра погодилася. Ананiй вiддав
грошi Петру, але той знав, що Ананiй
приховав певну частку коштiв.
„Ананiй, – сказав вiн суворо, –
чому це ти надумав обдурити мене?
Адже ти не повинен був обов’язково
продавати свою землю чи вiддавати
грошi нам. Однак ти хотiв прикинутися, наче ти людина безкорислива
i все вiддав на служiння Боговi. I це
тодi, коли насправдi ти приберiг
кошти i для себе. Ти кажеш неправду
Боговi!“
Коли Ананiй почув слова Петра,
вiн упав на долiвку i помер. Молодi
парубки, що стояли неподалiк, поклали мертве тiло на ношi та винесли
його геть.
Через три години прийшла Сапфiра, стурбована тим, що чоловiк десь
запропастився. Петро взяв грошi, якi
дав йому Ананiй.
„Скажи менi, Сапфiро, – запитав
вiн, – чи це всi грошi, що ви отримали за вашу землю?“
„Так“, – упевнено збрехала Сапфiра.
„Як могли ви обоє змовитись, щоб
брехати Боговi? – вигукнув Петро. –
Ти чуєш цi кроки? Це повертаються
люди, якi ховали твого чоловiка.
Тепер вони винесуть звiдси i твоє
тiло“.
I враз Сапфiра впала мертва.
Страшна новина швидко набула
широкого розголосу, i люди почали
розумiти, що мати Духа Святого – це
значить не тiльки насолоджуватися
миром та силою, але й виконувати
святi Божi закони.
Своєю брехнею та жадобою Ананiй iз Сапфiрою спотворили ту повну
довiру, яка панувала серед послiдовникiв Iсуса. Вона вже нiколи не стала
такою, як була спочатку.
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Стефан
Дiї апостолiв 6; 7

Апостоли проповiдували в Єрусалимi, i кiлькiсть Iсусових послiдовникiв
увесь час зростала. Кожному були
радi i кожному допомагали дiйти
iстини Божої. Апостоли дбали про
всiх новонавернених, i оскiльки ця
праця вiдбирала в них майже весь
час, вони не могли так багато молитися, як заповiдав їм Iсус. Отож вони
обрали сiмох гарних людей, аби
вони дбали про потреби вiруючих,
опiкувалися б удовами та сиротами.
Стефан був одним iз цих сiмох.
Вiн був енергiйною та працьовитою
людиною. До того ж Стефан проповiдував про Iсуса Христа i казав, що
Вiн був Месiєю. Проповiдi Стефана
дошкуляли єврейським священикам
та старшинам. I незабаром у Стефана
було вже чимало ворогiв, якi свого
часу були й ворогами Iсуса. На Стефана також звели брехливi звинувачення i потягли його до синедрiону.
Поки зачитували звинувачення,
Стефан смiливо дивився у вiчi своїм
суддям, i обличчя його було наче

обличчя ангела – воно сяяло любов’ю
та свiтлом.
Вiдтак настала черга Стефану
сказати слово.
„За давнiх часiв єврейський народ
вiдмовлявся слухати пророкiв, яких
Бог посилав до нього. Тепер вiн зрiкся
та вбив найдорожчого посланця
Божого, Його Сина Iсуса“.
Члени синедрiону були розлюченi.
Вони розмахували руками i кричали
на Стефана. Однак його голос дзвiнко
лунав у цьому галасi:
„Я бачу Iсуса на небесах, Вiн стоїть
праворуч вiд Бога!“
З лайкою та прокльонами Стефановi противники накинулися на нього,
б’ючи та штовхаючи його. Розлючена юрба потягла Стефана за мiську
браму, там юдеї схопили камiння
i почали жбурляти в Стефана. Скривавлений Стефан упав на колiна.
„Господи Iсусе, прийми дух мiй!“ –
вигукнув вiн. Поки вiн був ще в свiдомостi, то молився: „Господи,
прости їм цей злочин“. Вiдтак вiн
упав i помер.

Юнак на iм’я Савл спостерiгав за
тим, що вiдбувалося. Вiн був цiлковито на боцi тих, хто кидав камiнням
у Стефана.
Пiзнiше кiлька послiдовникiв
Христових прийшли по Стефанове
тiло, аби пiд захистом темряви
поховати його.

Пилип наздогнав колiсницю, в якiй
їхав вельможа, i пiшов поряд iз нею.
Вiн чув, як цей вельможний пан уголос читав Святе Письмо.
„Чи розумiєш ти, про що читаєш?“ –
запитав у нього Пилип.
„Та як я можу зрозумiти, коли
немає нiкого, хто б пояснив менi
прочитане, – вiдповiв той. – Сiдай
поруч i допоможи менi“.
Пилип скочив у колiсницю й сiв
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поряд iз вельможею. Той читав книгу
вельможа
пророка Iсаї про Раба Божого, Якого
вiддадуть у жертву, наче чисте ягня.
Дiї апостолiв 8
„Чи це пророк писав про себе?“ –
запитав вельможа.
Того самого дня, коли Стефана було
„Нi, – вiдповiв Пилип. – Вiн прозабито камiнням до смертi, почалося
велике переслiдування всiх послiдов- рокував про Iсуса Христа, Сина
Божого, Якого Бог послав на смерть
никiв Iсуса. Очолив його Савл. Вiн
через нашi грiхи“.
вважав, що в такий спосiб догодить
Вiдтак Пилип почав розповiдати
Боговi, i тому намагався викорiнити
й пояснювати Благу Звiстку про
це нове вчення про Iсуса. Вiн стукав
Iсуса. Очi вельможi засяяли.
у дверi будинкiв i вдирався до осель,
„Що заважає менi хреститися? –
в яких збиралися християни, хапав
запитав вiн. – Я вiд усього серця вiрю,
усiх пiдряд i кидав їх до в’язницi.
що Iсус – Син Божий, i я щиро вiрю
Багато християн покинули Єрусав Нього i хочу слiдувати за Ним“.
лим i подалися далi вiд цих переслiВони дiсталися до мiсця, де було
дувань. Та куди б вони не простували,
багато
води. Зупинивши колiсницю,
то усюди розповiдали добру звiстку
вони обидва увiйшли у воду, i Пилип
про Iсуса. Пилип, один iз Стефанових друзiв, прийшов до Самарiї i про- хрестив вельможу водним хрещенням.
Вiдтак Пилип залишив вельможу,
повiдував там перед численним
сповненого щастя i радiсних надiй,
народом. Одного дня Бог звернувся
продовжувати його подорож.
до Пилипа i наказав йому залишити
мiсто i вийти на пустельний шлях.
Цим шляхом їхав африканський
вельможа, який повертався до своєї
країни. Вiн був дуже поважною особою й завiдував усiм, що належало до
царської скарбницi. Хтось розповiв
йому про справжнього Бога, i вiн
приїхав у Єрусалим, аби вклонитися
Боговi. А на зворотному шляху вiн
читав книгу зi Святого Письма, яку
хтось дав йому.
„Пiди i розтлумач йому все“, –
сказав Бог Пилиповi.
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НАВЕРНЕННЯ ПАВЛА
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Подорож
у Дамаск Дiї апостолiв 9

Савл народився в єврейськiй родинi,
яка мешкала в Тарсi – унiверситетському мiстi римської провiнцiї Сицилiї.
Вiн був розумним юнаком i добре
знав грецьку та латину. У його рiдному мiстi його знали як Павла, тобто
за його римським iм’ям, а не як Савла.
Його родина користувалася всiма
привiлеями, оскiльки мала римське
громадянство. Однак сам Савл над
усе мрiяв належати до фарисеїв. Вiн
учився пiд керiвництвом найкращих
єврейських учителiв у Єрусалимi.
I Савл вирiшив, що повинен докласти
всiх своїх зусиль, аби викорiнити це
нове вчення про Iсуса.
Пiд час суду над Стефаном, а потiм
i пiд час побиття того камiнням,
Савл бачив на обличчi жертви дивну,
неземну посмiшку, i Савла до глибини душi проймав вираз Стефанових
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очей. Аби позбутися цих спогадiв,
Савл без спочинку вiддавався своєму,
як вiн вважав, покликанню – переслiдуванню християн. Якщо християни
йшли з Єрусалима, Савл продовжував
розшукувати їх i за межами мiста.
Одного дня його було виряджено
до Дамаска з листом вiд синедрiону.
У листi йшлося про те, що дамаськi
властi мають заарештувати послiдовникiв Iсуса, закувати їх у ланцюги
i видати Савловi. Савл мав прибути
до Дамаска iз загоном озброєних
воїнiв.
Уже кiлька днiв Савл подорожував,
аж ось нарештi, далеко попереду,
замаячили мури Дамаска. I раптом
яскраве свiтло, яскравiше за сонячне,
спалахнуло перед його очима прямо

з неба. Савл упав на землю, заслiплений небачено яскравим свiтлом. I от
голос озвався до нього:
„Савле, чого ти переслiдуєш
Мене?“
Здогадуючись, Хто є Той, Який
запитує, Савл сказав:
„Хто Ти, Господи?“
„Я – Iсус, – почулося у вiдповiдь. –
Ти весь час переслiдуєш Моїх послiдовникiв i тим самим переслiдуєш
Мене“.
„Що Ти хочеш, аби я зробив,
Господи?“ – запитав Савл, сповнений
священного трепету та покори.
„Iди до мiста, i там тобi скажуть, що
належить робити далi“, – сказав Iсус.
Савл звiвся на ноги. Однак вiн нiчого не бачив. Вiн став слiпим через
те яскраве свiтло, яке осяяло його.
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Змiнена людина
Дiї апостолiв 9

Вояки, якi були разом iз
Савлом, також бачили
яскраве свiтло, але вони не
бачили анi Того, Хто розмовляв iз Савлом, анi зрозумiли, що саме було сказано.
Потiм вони побачили,
що Савл стоїть на дорозi
i нiчого не бачить. Вони
зрозумiли, що вiн заслiп,
i, взявши його попiд руки,
повели в Дамаск.
Савл залишався в тiй
оселi, до якої його привели,
протягом трьох днiв. Увесь
час вiн перебував у постi й
молитвi, розмiрковуючи
над тим, що сталося з ним
на дорозi.

Тим часом Iсус звернувся до Ананiя, одного зi Своїх послiдовникiв у
Дамаску.
„Пiди до будинку, в якому зупинився Савл iз Тарса, – ти знаєш, де це
знаходиться, – i провiдай його. Вiн
чекає на тебе“.
Ананiй налякався. Вiн уже чимало
чув про Савла.
„Господи, – змолився вiн, – Савл –
наш ворог. Вiн навiть i сюди прибув,
аби заарештувати нас“.
„Вiн став Моїм слугою, – пояснив
йому Iсус. – I Я хочу, аби вiн послужив Менi i розповсюдив Благу Звiстку
скрiзь i всюди“.
Ананiй пiшов виконувати наказ
Господа. Коли вiн побачив Савла, то
без зайвого страху кинувся до нього
i, поклавши руки йому на рамена,
сказав:
„Брате Савле, Сам Iсус, Той, Хто
розмовляв iз тобою на дорозi, послав
мене до тебе, аби ти знову мiг бачити
й отримати Духа Святого“.
I враз щось, схоже на риб’ячу луску,
зiскочило iз Савлових очей, i вiн
знову став бачити. Вiдтак Ананiй
охрестив його, i Савл трохи поїв.
Савл залишився в Дамаску, але вже
не для того, аби заарештувати Iсусових
послiдовникiв i привести їх до Єрусалима. Тепер вiн проповiдував у синагогах i розповiдав про воскреслого
Христа. Юдеї були враженi змiною,
яка вiдбулася з Савлом. Тi самi люди,
якi ще недавно з нетерпiнням чекали
його прибуття, тепер ненавидiли його
i складали плани, як покiнчити з ним.
Удень i вночi вони чатували бiля мiської брами, аби схопити Савла, коли
вiн залишатиме мiсто. Однак Савловi
друзi подбали про нього i заради
безпеки спустили його у великому
кошi з мiської стiни. Темрява ночi
сховала все вiд ворожих очей.
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ПЕТРО
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Плач за Тавiтою
Дiї апостолiв 9

Тепер, коли Савл навернувся, церкву
було залишено на деякий час у мирi
й спокої i вона зростала та мiцнiшала. Петро залишався в Єрусалимi,
хоча йому часто доводилося проповiдувати в навколишнiх мiстечках
i селищах. Вiн був „нарiжним каменем“, як i засвiдчив йому Христос.
Якось, коли вiн вiдвiдував Лiдду,
туди прибули двоє мешканцiв мiстечка, яке називалося Йоппiя.
„Будь ласка, поквапся!“ – почали
вони благати Петра.
Петро не став марно витрачати
час i уважно вислухав iсторiю, яку
прибулi розповiли йому вже дорогою.
Вони були дуже пригнiченi, бо Тавiта,
одна з вiруючих, померла. Прибувши
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до мiста, Петро зразу попрямував до
Тавiтової оселi, звiдки доносилися
крики та голосiння. Вiн пiднявся
сходами до горiшньої кiмнати, де
лежала померла, i побачив там заплаканих нещасних удовиць. Вони оточили Петра i почали навперебiй
розповiдати йому про те, якою ласкавою була до них Тавiта.
„Дивись! – сказала одна з жiнок. –
Це Тавiта зробила для мене“. I вона
вказала Петровi на сукню, в яку була
вдягнена. Iншi також, показуючи
пальцями на свiй одяг, кивали головами, пiдтверджуючи, що й про них
подбала Тавiта.
Тавiта була гарною кравчинею та
гаптувальницею i використовувала
свої здiбностi на служiння Боговi.
Вона шила одяг для всiх бiдних та
знедолених, дбала про хворих та про
тих, хто сам не мiг подбати про себе.

Петро подивився через голови
зажурених жiнок на застигле блiде
тiло, яке лежало на смертному одрi.
Вiн ще трохи постояв, слухаючи
жiнок, а вiдтак сказав:
„А тепер заспокойтеся й вийдiть
з кiмнати, аби я мiг помолитися на
самотi“.
Удовицi слухняно вклонилися
Петровi i вийшли з кiмнати, зачинивши за собою дверi. Петро схилився
на колiна i помолився. Вiдтак вiн
повернувся до померлої.
„Тавiто, вставай!“ – наказав вiн.
I Тавiта одразу вiдкрила очi. Коли
вона побачила поряд iз собою Петра,
то здивовано сiла. Петро допомiг їй
звестися на ноги i вивiв до сусiднього
помешкання, де чекали вдовицi та
iншi вiруючi. Побачивши Тавiту,
вони з радiсними вигуками кинулися
до неї. А невдовзi ця новина облетiла
все мiсто, i багато людей навернулися
до Iсуса, оскiльки Петро зробив це
диво Iсусовим iм’ям.
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Дивне видiння
Дiї апостолiв 10

Петро залишався в Йоппiї, у будинку,
який належав Симону кожум’яцi. Це
була важка праця, до того ж євреї
дотримувалися звичаю подiляти
тварин на „чистих“ та „нечистих“.
I до „нечистих“ намагалися якомога
менше доторкатися.
Петро пам’ятав, що говорив у таких
випадках Iсус. Iсус навчав, що Бог не
створював нiчого нечистого.
Iсус завжди навчав заглядати всередину, оскiльки звiдти виходять чистi
та нечистi думки та дiї.
Однак Петро, як i багато iнших
апостолiв, дотримувався думки, що
Iсус прийшов тiльки Месiєю єврей-

ського народу. Адже вони були обраним народом Божим.
Одного дня Петро почувався зголоднiлим, однак вечеря ще не була
готовою. Отож вiн зiйшов сходами
на покрiвлю будинку, аби помолитися Боговi. Коли вiн зiйшов нагору,
його очам вiдкрився чудовий краєвид
iз блакитними хвилями моря. Кiлька
маленьких човникiв гойдалися на
хвилях. Петро задумливо вдивлявся
в далечiнь, аж поки його не охопив
сум. I коли Петро спав, Бог озвався
до нього в сновидiннi. Петро бачив
себе на покрiвлi будинку, а перед
собою побачив якийсь величезний
ковчег, вщерть наповнений рiзними
тваринами. Ковчег спустився з неба
й опинився перед Петром. Той роздивився й побачив, що всi тварини
в ковчезi були саме такими, яких
євреї називають „нечистими“ i яких
закон забороняє споживати в їжу.
I тут Петро почув голос Божий:
„Встань, Петре. Забий одну з цих
тварин i з’їж її“.
„Нi, як можна, Господи! – вигукнув
Петро. – Я нiколи в моєму життi не
споживав „нечистих“ тварин“.
„Нiколи бiльше не називай щось
„нечистим“, якщо Бог сказав, що це
„чисте“, – суворо сказав голос.
Тричi повторювалася одна й та
сама картина. Пiсля третього разу
ковчег було пiднято i вiн уже не
спустився перед Петром, а натомiсть
Петро прокинувся. Вiн нiяк не мiг
позбутися свого сновидiння. Що це
все мало означати? Вiн був певний,
що Бог намагався навчити його
чомусь дуже важливому.
I тут раптом вiн почув, що у ворота
будинку хтось стукає.
„Чи тут зупинилася людина на iм’я
Петро?“ – почулося знадвору.
Дух Божий тихо озвався до Петра:
„Троє людей розшукують тебе. Не
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бiйся поїхати з ними, бо це Я привiв
їх до тебе“.
Петро зiйшов сходами вниз i зробив це дуже вчасно.
„Я – та людина, яку ви розшукуєте“, –
сказав вiн.
I тут вiн побачив, що цi прибулi,
усi троє, – римськi воїни та до того ж
язичники.
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Римський воїн
Дiї апостолiв 10; 11

Корнилiй був римським центурiоном
i командував вiйськом у Кесарiї. Вiн
чув про справжнього Бога, Якому
вклонялися в тiй землi, яку полонили
його вiйська. Вiн i його родина
молилися Боговi та пiклувалися про
всiх юдеїв, якi потребували їхньої
допомоги.
За день до того, як Петро побачив
свiй дивний сон, ангел з’явився
перед Корнилiєм.
„Бог почув твої молитви i побачив
твою милостиню, – сказав ангел. –
Пошли по людину на iм’я Петро. Вiн
зупинився в Йоппiї в домi Симона
кожум’яки. Вiн навчить тебе бiльшому“.
Корнилiй негайно вирядив солдата
та двох слуг. Вони й були тими трьома,
хто стукав у дверi Симонового
будинку.
Євреї нiколи не спiлкувалися
з язичниками у своїх оселях, оскiльки
вважали їх „нечистими“. Однак Петро
запросив цих трьох увiйти до будинку i залишитися на нiч. Наступного
дня вони поговорили. Тепер Петро
знав, чого саме прибули цi люди: Бог
не вважав язичникiв за „нечистих“
i прийняв їх так само, як i юдеїв.
...У кiмнатi було повнiсiнько
людей, якi слухали кожне Петрове
слово i наче ловили його на льоту.
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Люди з радiстю прийняли Благу
Звiстку про Iсуса. I поки Петро говорив, Дух Святий опустився на них.
Усi були сповненi радостi й щастя
i з пiднесенням молилися Боговi.
Усе, що вiдбувалося, нагадувало день
П’ятидесятницi. Потiм щасливий
Петро охрестив людей.
Коли вiн повернувся назад до
Єрусалима, то розповiв єврейським
вiруючим про свою подорож i про
те, що сталося в домi у Корнилiя.
„Славте Бога! – говорили люди. –
Вiн вирiшив врятувати також i язичникiв!“
Деякi вiруючi, якi залишили Єрусалим, прибули до великого сирiйського мiста Антiохiї й оселилися там.
Вони також почали проповiдувати
Євангелiє язичникам i багато з них
стали вiруючими. Саме їх в Антiохiї
було вперше названо християнами –
тi, що наслiдують Христа.
Варнава залишив Єрусалим, аби
подбати про новi церкви. Коли вiн
побачив, як багато людей потребують
допомоги, вiн покликав собi у помiчники Савла, i вони разом перейнялися справою проповiдi Євангелiя та
опiкою нових церков.
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Вiдчиненi ворота
в’язницi
Дiї апостолiв 12

Єврейськi вiруючi недовго залишалися в спокої. Римляни оголосили
Iрода Агрiппу царем Юдеї. Вiн був
онуком Iрода Великого, того самого,
який наказав повбивати немовлят у
Вiфлеємi, коли народився Iсус.
Iрод Агрiппа вирiшив, що переслiдуванням вiруючих християн вiн
завоює собi прихильнiсть у юдейських
священикiв та старшин. Отож вiн

наказав пiддати смертi Якова, одного
з дванадцяти Iсусових апостолiв,
i кинув Петра до в’язницi. Вiн хотiв
стратити його зразу пiсля закiнчення
свята Пасхи.
Гурт iз чотирьох воїнiв удень i вночi
стерегли Петра. Петру закували руки
й ноги. Двоє вояк знаходилися всерединi камери, а двоє iнших стерегли
ззовнi бiля зачинених дверей.
Уночi напередоднi того дня, коли
Петра мали стратити, християни
Єрусалима зустрiлися в будинку Марiї,
аби помолитися за порятунок Петра.
А Петро мирно спав, незважаючи
на ланцюги. Раптом серед ночi перед
ним з’явився ангел. Вiн поторсав
Петра, аби той прокинувся, а вiдтак
прошепотiв:
„Швидко! Прокидайся, знiмай свої
кайдани, загорнись у плащ i йди за
мною“.
I враз кайдани злетiли з Петра.
Вiн послухався ангела, хоча i вважав,
що то йому сниться. Коли вони
проминули двох охоронцiв i важкi
залiзнi дверi легко вiдчинилися перед
ними, вiн остаточно впевнився, що
це таки не сон. Нарештi, коли в’язниця залишилася позаду i Петро попрямував вулицею як вiльна людина,
його супутник зник так само несподiвано, як i з’явився.
Петро глибоко вдихнув. Вiн був
вiльний – i це була реальнiсть. Бог
визволив його. Швидко, зберiгаючи
обережнiсть, вiн попрямував до
будинку Марiї i постукав у дверi. Рода,
служниця в будинку, пiшла вiдчиняти. Коли вона побачила Петра, то
так зрадiла, що навiть забула вiдчинити йому дверi i, залишивши Петра
стояти на вулицi, побiгла сповiстити
iнших про радiсну новину.

„Там Петро!“ – вигукнула вона
радiсно, однак нiхто їй не повiрив.
Петро заходився знову стукати
в дверi i, нарештi, хтось вiдчинив їх.
Приклавши пальця до вуст, Петро
дав зрозумiти, що все має робитися
тихо. Вiн розповiв про своє чудове
визволення i попросив своїх друзiв
розповiсти про це iншим християнам. Вiдтак вiн вирiшив перечекати
кiлька днiв, поки пошуки його будуть
припиненi.
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ПРОПОВIДЬ ПАВЛА
Однак багато юдеїв вiдмовлялися
слухати їх i, розлюченi, виганяли двох
проповiдникiв iз синагоги i навiть iз
мiста. Отож мiсiонери вирiшили
Дiї апостолiв 13; 14
проповiдувати про Iсуса язичникам,
а це ще бiльше розлютило юдеїв.
Церква в Антiохiї розквiтла. Савл
Часто Павла та Варнаву намагалися
i Варнава залишалися там протягом
побити й нерiдко їхнiм ворогам це
року, навчаючи молодих християн.
Савла тепер називали його римським вдавалося.
Якось друзi прибули до Лiстри, де
iм’ям – Павло.
Одного дня, коли християни зiбра- кiлька людей хотiли довiдатися правду про Бога. Павло промовляв Благу
лися й разом молилися, Бог поклав
Звiстку в такий спосiб, аби люди могли
їм на думку, що Вiн хоче, аби Павло
зрозумiти її. I коли вiн дiйшов до того
з Варнавою залишили Антiохiю та
понесли Євангелiє до iнших народiв. мiсця, в якому Iсус порiвнюється iз
Обидва апостоли розумiли, що попе- закланим ягням, слухачi прийшли
в захват. Вони почали голосно гомонiреду на них чекає багато труднощiв,
що небезпека може чатувати на морi ти на своєму дiалектi, якого прибульцi
не розумiли. I от, на свiй великий
й на сушi. Їм належало перетинати
гори та пустелi, зустрiчати на своєму подив, Павло з Варнавою побачили
священикiв Зевса – батька грецьких
шляху диких звiрiв та лихих людей.
„богiв“, – якi очолювали процесiю
Однак Бог, Який наказав їм вируй прямували до проповiдникiв.
шати в дорогу, завжди буде з ними.
„Боги прийшли до нас“, – вигукуЦе вони також знали.
вали в процесiї. Люди вирiшили,
Християни в Антiохiї молилися,
що Варнава то Зевс, а Павло, який
аби Бог благословив їх, i вирушили
головним чином i проповiдував, був
разом iз двома мiсiонерами, щоб
Гермесом, посланцем богiв.
супроводжувати їх на початку
„Зупинiться! – вигукнув Павло. –
їхнього шляху.
Ми звичайнi люди, такi ж самi, як
Павло з Варнавою перетнули
i ви! Ми хочемо розповiсти вам про
море, щоб проповiдувати на мальовсправжнього Бога!“
ничому островi Кiпрi. Варнава був
Нарештi їм удалося зупинити цереродом саме з тих мiсць. Вiдтак вони,
знов таки морем, дiсталися територiї монiю, спрямовану на їхнє вшанування.
сучасної Турцiї.
Пiсля багатьох разом пережитих
У якому б мiстi вони не з’являлися,
Павло починав шукати єврейську си- пригод шляхи друзiв розiйшлися,
нагогу i в нiй розпочинав проповiдь. i вони вирушили, вже кожний сам по
собi, змiцнювати й допомагати молоТам слухачi знали Старий Заповiт
дим християнським церквам у рiзних
i розумiли слова Павла, коли вiн
мiстах. Вони допомагали обрати керiвсповiщав Благу Звiстку про те, що
никiв нових церков. I було байдуже,
Iсус є Месiя.
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„Бог має прийти
на землю“

що цi церкви не мали власного примiщення, адже церква складається
з людей, якi збираються разом i яких
згуртовує любов до Iсуса й одне до
одного.
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Подорож
Дiї апостолiв 15; 16

Три роки проминули, поки Павло
й Варнава повернулися назад до Антiохiї, сповненi розповiдей про те, що
чинить Бог їхнiми руками та молитвами. Однак невдовзi Павло почав хвилюватися про молодих християн,
яких вiн залишив у мiстах та мiстечках Римської iмперiї. Вiн прагнув
повернутися, аби знову побачити їх
i вирушити далi, туди, де вiн ще не
бував. Вiн хотiв проповiдувати у кожному мiстi, щоб Блага Звiстка поширювалася далi. Вiн планував проповiдувати в торгiвельних мiстах, аби тi
люди, якi бували там, повертаючись
до себе додому, несли iз собою i звiстку про Христа.
Павло вирушив у свою другу подо-

рож разом iз Силою. Вони навiстили
кожну з нових церков, заснованих
Павлом пiд час першої подорожi.
Друзi чекали вiд Бога вказiвки, куди
їм рушати далi й де проповiдувати.
Коли вони були в Троадi, неподалiк
вiд античного мiста Трої, Павловi
наснився сон, в якому людина з Македонiї благала його, аби вiн прийшов
до Македонiї i допомiг їм.
Наступного ранку друзi, згiдно
з Божим наказом, вирушили до Македонiї. З ними також був лiкар на iм’я
Лука. Пiзнiше Лука напише книгу Дiй
апостолiв, а також одне з чотирьох
Євангелiй.
У мiстi Филипах, яке вони вiдвiдали першим, не було синагог. Однак
друзi знайшли невеличку купку людей,
якi суботнього ранку молилися на
березi рiчки. Друзi присiли бiля них.
Павло почав розповiдати про Iсуса,
i одна з його слухачок увiрувала. Її
звали Лiдiєю, i вона мала крамницю
з шовковими тканинами. Вона запросила друзiв, аби тi зупинилися в її
оселi. I Павло iз Силою прожили в її
будинку весь час, поки були в мiстi.
Кожного дня, коли Павло з другом
iшов мiстом, вони зустрiчали дiвчину-рабиню. Ця дiвчина заробляла
багато грошей для своїх господарiв
тим, що пророкувала людям їхню
долю. Отож побачивши Павла та
Силу, вона почала голосно вигукувати:
„Цi люди – слуги наймогутнiшого
Бога! Вони розкажуть вам, як вам
отримати спасiння“.
Нарештi Павловi набрид її галас.
Вiн повернувся й сказав:
„Дух диявольський, я наказую тобi
Iм’ям Iсуса вийти з цiєї дiвчини!“
I враз злий дух залишив дiвчину,
а разом iз ним зупинився й потiк її
прорiкань. Її господарi були розлюченi й кинулися до представникiв
римської влади.
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„Цi люди намагаються зламати
римськi закони“, – брехали вони.
Представники влади не захотiли вислухати цю iсторiю з вуст Павла i наказали кинути його та Силу за грати.
„Дбайливо стережiть їх“, –
наказали вони начальниковi в’язницi.
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Спiв у в’язницi
Дiї апостолiв 16

Римський офiцер наказав прикувати
Павла та Силу до стiни, аби запобiгти
їхнiй утечi. Та, незважаючи на ланцюги, якими вони були скутi, Павло
й Сила були сповненi подяки до Бога.
Навiть вночi вони спiвали Йому
славу. Iншi в’язнi з подивом слухали
їхнi спiви, адже вони нiколи ранiше
не чули нiчого подiбного в цих стiнах.
Тут завжди лунали тiльки крики та
плач. Раптом сильний поштовх похитнув стiни в’язницi. Це був землетрус. Дверi камери вiдчинилися,
i ланцюги повипадали з тих мiсць
у стiнах, куди їх було прикрiплено.
Наляканий начальник в’язницi прибiг iз дому. Коли вiн побачив дверi
в’язницi вiдчиненими, то був певен,
що його в’язнi зникли. Вiн кинувся
до свого меча, аби заподiяти собi
смерть. Однак Павло голосно гукнув
до нього:
„Не вбивай себе! Ми все ще тут!“
Начальник наказав принести свiтло
i кинувся до камери. Вiн упав на колiна перед Павлом та Силою.
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„Благаю вас, скажiть менi, що
я мушу робити, аби врятуватися!“ –
змолився вiн.
„Вiр в Iсуса Христа, i Вiн врятує
тебе i всю твою родину також“, –
пояснив йому Павло.
Начальник в’язницi з радiстю повiрив у те, що розповiв йому Павло.
Вiн запросив обох друзiв до свого
будинку i прийняв їх там, виказуючи
шану, а його дружина пригостила їх
вечерею. Вiдтак Павло хрестив його
та всю його родину. Наступного
ранку римська влада послала службовця до в’язницi з наказом вiдпустити
„цих людей“. Однак Павло вiдповiв:
„Ми – римськi громадяни, ви привселюдно били нас та ще й ув’язнили. Отож тепер нехай ваша влада
прийде та й звiльнить нас“.

Коли представники влади почули,
що Павло та Сила були римськими
громадянами, вони дуже налякалися,
бо тепер виходило, що вони самi порушили римськi закони. Вони кинулися до в’язницi i принесли друзям
свої вибачення i дуже чемно
попросили їх залишити Филипи.
Тож Павло iз Силою знову вiдвiдали Лiдiю та iнших християн, а потiм
рушили далi.
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Випадок у Ефесi
Дiї апостолiв 19

Пiд час своєї третьої й останньої
мiсiонерської подорожi Павло вiдвiдав Ефес. Багато людей прибувало
туди, аби помилуватися його рiзноманiтними храмами, вклонитися
грецьким богам, серед яких особливою пошаною в Ефесi користувалася
богиня Артемiда. Артемiда вважалася
покровителькою Ефеса, i їй було
побудовано пишний храм, а срiбних
справ майстри виробляли зi срiбла
невеличкi храми, подiбнi до справжнього. Цi маленькi храми залюбки
купувалися. Ефес також був вiдомий
завдяки цим ювелiрним виробам.
Павло вiдвiдав мiсце, де збиралися
мiсцевi фiлософи. Звичайно серед
дня це мiсце було порожнiм, оскiльки
у мiстi був звичай у полудень вiдпочивати. Павло не чекав, що послухати
його о цiй порi прийде багато народу,
однак, всупереч його побоюванням,
людей зiбралося чимало. Павло
проповiдував Благу Звiстку про Iсуса
Христа. Люди уважно слухали Павла,
i багато хто стали християнами.
Вони поприносили свої поганськi
книжки про магiю i, склавши їх до
купи, спалили. Однак один чоловiк
на iм’я Деметрiус (вiн був ювелiром i

заробляв на виготовленнi срiбних
храмiв Артемiди) перелякався, що
тепер, коли в мiстi з’явилося багато
християн, люди перестануть вклонятися Артемiдi i вiн зазнає збиткiв.
Отож вiн скликав збори.
„Ми заробляємо на життя срiбними храмами Артемiди, – сказав вiн. –
Хто тепер їх купуватиме? Добре,
можна було б виробляти зображення
того Бога, про Якого говорить Павло.
Але ж нiхто не має уявлення, який
той Бог. То що ж ви збираєтесь
робити?“
Зчинився великий галас. Закипiли
пристрастi, й залунали вигуки:
„Артемiда ефеська велика!“ Люди
пiшли вулицями, вигукуючи це гасло,
i до них приєднувалися ще й ще.
Нарештi вони прибули до мiської
управи. Багато людей, якi стояли
в натовпi, взагалi не розумiли, що
вiдбувається i чого вони тут. Проте
їм було цiкаво.
Коли Павло довiдався, що вiдбувається в мiстi, вiн теж захотiв пiти
туди, де вирували пристрастi, аби все
пояснити. Дехто навiть вирiшив, що
винуватцями подiй у мiстi були юдеї,
i один iз них, на iм’я Олександр, теж
захотiв виступити i все з’ясувати.
Однак винуватцi заколоту не дозволяли нiкому навiть слово вимовити.
Вони знову й знову вигукували:
„Артемiда ефеська велика!“ Це
тривало понад двi години. Нарештi
мiський управитель наказав, аби всi
розiйшлися по домiвках.
Павло розумiв, що йому слiд якомога швидше залишити Ефес, бо
якщо вiн залишиться тут довше, то
прибiчники Артемiди дуже ускладнять життя християн, а може, вдадуться й до переслiдувань.
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Довга проповiдь
Дiї апостолiв 20

Хоча Павло багато часу проводив iз
християнами з язичникiв, вiн не
забував дбати про допомогу християнам iз юдеїв, якi мешкали в Єрусалимi й були дуже бiдними. Тож коли вiн
залишив Ефес, вiн вiдвiдав багато
церков, якi пообiцяли допомогти
своїм єрусалимським братам i сестрам.
Павло з друзями зiбрали цi братнi
дарунки, аби доставити їх до Єрусалима. Павло поспiшав до Єрусалима,
i вони тiльки на одну нiч зупинилися
в Троадi. Мiсцевi християни були
дуже радi побачити Павла, i вони
зiбралися до однiєї оселi, аби послухати його. Примiщення було переповнене людьми, тож дихати було
важко, та ще й чадiли свiтильники.
I коли Павло проповiдував, один iз
його слухачiв непомiтно для себе
заснув. Це був молодий хлопець на
iм’я Євтих. Євтих прилаштувався на
пiдвiконнi й дрiмав. Та розiспавшись,
а сон у хлопця був мiцний, бо вiн
важко працював удень, i втома теж
далася взнаки, вiн утратив рiвновагу
i впав iз пiдвiконня на вулицю. Усi
перелякалися. Однi кинулися до
вiкна, аби виглянути назовнi, iншi,
а разом iз ними i Павло, кинулися на
вулицю до хлопця. Тi, що пiдбiгли
першими, вже пiдiймали хлопця. Вiн
був мертвий. Та коли пiдбiг Павло,
вiн сказав упевнено й спокiйно:
„Не хвилюйтеся! Вiн зараз оживе“.
Люди були щасливi й вдячнi Павловi, коли хлопець насправдi ожив i разом з усiма зiйшов сходами до горiшньої кiмнати, де вiдбувалася зустрiч iз
Павлом. Усi знову розсiлися по мiсцях,
i проповiдь тривала. А наступного дня
Павло залишив своїх друзiв, аби продовжити свiй шлях до Єрусалима.
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Заарештувати!
Дiї апостолiв 21; 22

Коли Павло зi своїми друзями перетнув море, вiн разом iз Пилипом зупинився на кiлька днiв у Кесарiї. Це
був той самий Пилип, який навернув
до Христа африканського вельможу.
Коли вони були в Кесарiї, туди
прибув пророк Агав. Вiн прийшов до
Павла i, мовчки взявши пасок Павла,
зв’язав ним свої руки й ноги. Пiсля
того як усi побачили це, вiн, звертаючись до Павла, сказав:
„Павле, ось що станеться з тобою,
якщо ти пiдеш до Єрусалима. Бог
сказав менi, що там тебе буде заарештовано i юдеї передадуть тебе до рук
римлян“.

„Будь ласка, не ходи!“ – почали
благати Павла друзi, а деякi жiнки
навiть заплакали.
Однак Павло вiдповiв на те:
„Не розбивайте мого серця сльозами та плачем. Я вже поклав собi на
серце пiти до Єрусалима як би там не
було. Я готовий умерти за Iсуса, то
чи можуть мене залякати кайдани?“
Швидко пролетiв час, проведений
з друзями. Слiд було продовжувати
подорож. А християни в Єрусалимi,
хоч i дуже чекали Павла, та ще бiльше
хвилювалися за нього, бо по всiх
церквах пророки говорили одне: на
Павла в Єрусалимi чекають кайдани.
I от Павло в Єрусалимi. Одного
дня, коли вiн був на храмовому
подвiр’ї, до нього прискiпалися
юдейськi священики.
„На допомогу! – почали вони
галасувати. – Ми схопили людину,
яка навчає людей порушувати закони
Божi та ще приводить до храму
язичникiв!“
Сталося щось, схоже на загальне
божевiлля. Усi, хто чув крики священикiв, кинулися до Павла i, витягши
його з храму, почали бити. Було
послано по римського офiцера, який
незабаром прибув разом з озброєними
солдатами. Вiн заарештував Павла.
„Накладiть на нього кайдани“, –
наказав вiн.
Вiдтак звернувся до натовпу:
„Що цей чоловiк накоїв?“
Однак нiхто не мiг нiчого вiдповiсти. Тодi з натовпу почулося:
„Вбити його! Вбити його!“
Нарештi солдати, так нi про що
i не довiдавшись, вiдвели Павла до
римської фортецi й кинули до
в’язницi.
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Таємна змова
Дiї апостолiв 22; 23

Через кiлька днiв Павла повели до
синедрiону – тут мав вiдбутися суд.
Павло отримав змогу внести яснiсть
у подiї, що сталися, i захистити себе,
хоча вiн i розумiв, що члени синедрiону не дуже будуть прислухатися до
його слiв.
„Я – з юдеїв, – почав Павло. –
Я з дитинства знаю закон i навчався
у великого вчителя – Гамалiїла. Я
також намагався прислужитися Боговi, переслiдуючи послiдовникiв Iсуса.
Так було, поки я не зустрiвся з воскреслим Iсусом. Це Вiн наказав менi
йти й проповiдувати язичникам“.
Коли Павло закiнчив свою
промову, знову знявся галас: „Вбийте
його! Вiн не вартий життя!“
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„Вiдведемо його назад до фортецi, –
сказав римський офiцер. – А там ми
вiдшмагаємо його батогами. Можливо, це навчить його розуму та пошанi“.
Та коли солдати вже збиралися
прив’язати Павла, аби покарати,
Павло запитав у них:
„А чи маєте ви право карати таким
чином римського громадянина?“
Римський офiцер злякався.
„Чи ти насправдi римський громадянин? – стурбовано запитав вiн. –
Я також римський громадянин, i я заплатив багато грошей за це громадянство“.
„А я народився з цим громадянством“, – вiдповiв Павло.
Солдати швиденько вивiльнили
Павла. Тепер, коли римляни знали,
що вiн римський громадянин, до
нього почали ставитися з пошаною.
Кiлька днiв Павло почувався безпечно

у фортецi. Однак невдовзi стало вiдомо, що юдейськi старшини змовилися напасти на Павла i вбити його.
Вони навiть домовилися iз синедрiоном, що Павла буде викликано саме
туди.
„Скажiть римському командуванню,
що ви хочете допитати Павла, – говорили вони. – А ми чекатимемо у зручному мiсцi, аби вбити його дорогою.
Зробити це слiд якнайшвидше“.
Однак Павлiв небiж довiдався про
це i сповiстив свого дядька. Коли
про це стало вiдомо римському сотниковi, той вирiшив, що небезпечно
залишати Павла в єрусалимськiй
фортецi. Сотник видiлив великий
загiн римських воїнiв, аби вони, пiд
прикриттям ночi, вивезли Павла до
Кесарiї. Так Павло залишив Єрусалим.
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Буря на морi
Дiї апостолiв 27

Павло провiв пiд арештом кiлька
рокiв. Час вiд часу його викликали
до римських намiсникiв, якi змiнювали один одного, але тi нiчого не
могли вирiшити щодо його подальшої долi. Нарештi Павло сказав:
„Я вимагаю суду кесаря“.
Як римський громадянин вiн мав
право у такому заплутаному випадку
вимагати, аби сам iмператор розглянув його справу.
„Дуже добре, – вiдповiли урядовцi. –
Ми вирядимо тебе до Рима“.
Павла було передано пiд опiку
Юлiуса – римського центурiона, пiд
охороною якого, окрiм Павла, було
ще кiлька в’язнiв. Юлiус вiдчував
симпатiю i велику повагу до Павла.
Можливо, через це друзям Павла,
серед яких був i Лука, було дозволено
супроводжувати його.

Перша частина подорожi морем
була спокiйною. Однак, коли вiтер
змiнив напрямок, капiтан вирiшив,
що краще перечекати несприятливий сезон у бухтi. Однак Юлiус
звертав мало уваги на слова капiтана
i наполягав на негайному вiдплиттi.
Отож в’язнi та численна варта знову
зiйшли на корабель i продовжили
свiй шлях до Рима. Погода не сприяла подорожi – о цiй порi року це
було звичайним явищем. Як i слiд
було чекати, розпочалася буря, i мореплавцi почали потерпати. Великi
хвилi ледь не топили корабель, а землi нiде не було видно. Вiтер кидав
судно, неначе шкаралупку. На кораблi
всi постилися й молилися. I от Павловi явився ангел Божий i сказав:
„Не бiйся, Павле, ти повинен
з’явитися перед кесарем, i тому Бог
подарував тобi усiх, хто пливе
з тобою“.
Коли на кораблi всi вже втратили
останню надiю, Павло зiбрав людей
i сказав їм:
„Тримайтеся, я вiрю Боговi i знаю,
що буде так, як Вiн сказав: жодна
душа з нас не загине“. Вiдтак Павло
взяв їжу, подякував Боговi i продовжив: „Ви вже довгий час нiчого не
їли“. Потiм, простягнувши кожному
по шматку, умовив людей пiдкрiпити
сили.
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Порятунок
Дiї апостолiв 28

Буря носила безпорадний корабель
морем, i люди не уявляли, де вони
знаходяться. Однак вони сподiвалися,
що десь неподалiк є берег. Проте
замiсть того щоб потрапити до безпечної бухти, корабель сiв на мiлину
i почав тонути.
„Може, нам слiд повбивати в’язнiв,
аби не дозволити їм утекти?“ – запитали солдати свого центурiона.
Однак Юлiус, який над усе намагався
врятувати Павла, заборонив їм це
робити i натомiсть наказав допомогти тим, хто не вмiв плавати. Люди
вiдривали дошки вiд корабля i, ухо-

пившись за них, кидалися в розбурхане море. У той чи iнший спосiб,
але двiстi пасажирiв та ще сiмдесят
шiсть в’язнiв дiсталися берега. Вони
опинилися на островi Мальта.
Усi були мокрi до нитки i дуже
змерзлi. До того ж розпочався дощ.
Усi, хто мiг триматися на ногах,
пiшли збирати деревину, аби розпалити багаття. Павло теж допомагав
збирати хмиз. Коли назбирали
достатньо, склали хмиз докупи й пiдпалили. Проте виявилося, що у хмизi
зачаїлася змiя, яка й обвилася навколо Павлової руки тiльки-но багаття
запалало.
„Дивiться, – казали островiтяни
одне одному. – Певно, цей чоловiк –
великий злочинець. Його єдиного
вжалила змiя, i тепер вiн, хоч i врятувався вiд бурi на морi, але неодмiнно
помре“. Усi уважно дивилися на Павла, очiкуючи виявiв смертельного
отруєння.
Однак Павло лише струсонув
рукою i скинув iз неї змiю, яка нiяк
йому не зашкодила. Люди одразу
змiнили своє ставлення до нього
i вирiшили, що Павло, певно, якщо
не бог, то святий.
Невдовзi прибули вiд римського
намiсника, аби запросити Павла та
Юлiуса погостювати. I Павло вiддячив за гостиннiсть тим, що врятував
смертельно хворого батька намiсника. Лiкарi нiчим не могли зарадити,
а пiсля молитви Павла цей чоловiк
одужав. Новина швидко поширилася
по всьому островi, й до Павла почали сходитися хворi.
Усi порятованi вiд бурi провели
три мiсяцi на Мальтi, поки не прибув
корабель, на якому вони продовжили
свiй шлях. А островiтяни з вдячнiстю
провели своїх гостей, особливо молячись за Павла, вiд якого бачили
багато добра.
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Нарештi у Римi
Дiї апостолiв 28

ЛИСТИПОСЛАННЯ

Урештi Юлiй та його ув’язненi висадилися на землю Iталiї. Вони розпочали виснажливу подорож до Рима.
360 Послання Павла
Павло був дуже стомлений через
Филип’ян; 1 та 2 Тимофiя
випробовування останнiх мiсяцiв.
Проте Бог був завжди з ним, i на
Де б не проповiдував Павло, люди,
нього чекав чудова несподiванка.
що слухали його i вiрили Добрiй
Християни Рима чули, що Павло
Звiстцi, об’єднувались i створювали
прямує до їхнього мiста. Вони дуже
нову церкву в мiстi, де вони мешкали.
любили Павла, хоча ранiше нiколи
не зустрiчалися з ним. Вiн написав
листа до них, де розповiв про своє
велике бажання вiдвiдати їх. Тому
невелика група людей вийшла зустрiти Павла, коли вiн ще був на шляху
до Рима. Римськi християни влаштували Павловi теплу зустрiч i супроводжували його до кiнця подорожi.
Коли Павло прибув до Рима, його
не кинули за грати, а дозволили
жити в будинку разом iз римським
солдатом, який охороняв його. Хоча
Павловi не дозволялося виходити,
будь-хто мiг вiдвiдати його. Павло
знав, що йому доведеться довго чекати, перш нiж iмператор дiзнається
про його справу. Спочатку Павло
запросив усiх євреїв, якi жили в Римi,
вiдвiдати його. Вiн розповiв їм про
Iсуса, їхнього справжнього Месiю.
Однак вони були готовi слухати та
вiрити не бiльше, нiж юдеї в iнших
мiстах. Тодi Павло запросив язичникiв прийти й послухати Благу Звiстку.
Лука не розповiдає нам, як завершується iсторiя Павла. Востаннє ми
бачимо його, коли вiн проповiдував
кожному, хто приходив до його
будинку, i з радiстю сповiщав Добру
Звiстку про Iсуса в самому серцi
великої Римської iмперiї.
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Перед тим як пiти далi, Павло
обирав керiвникiв для цих нових
церков, роз’яснював вiруючим
сутнiсть вчення Христа. Потiм вiн
iшов далi, не припиняючи молитись
за них. Вiн часто писав листи, аби
пiдбадьорити новонавернених
християн, вказати їм на їхнi помилки
та вiдповiсти на запитання.
Коли Павло потрапив у в’язницю
за проповiдування Христового слова,
у нього з’явився час на листування.
Його товариш, який теж був християнином, писав за його диктуванням.
Одного разу до Рима прибув християнин Епафродит, аби провiдати
Павла та передати апостолу грошову
допомогу вiд церкви у Филипах,
членами якої були Лiдiя та римський
охоронець, що стерiг в’язнiв.
Павло був дуже радий бачити Епафродита i згодом написав до церкви
листа:

„Я дуже вдячний за ваш щирий
дар. Це не тiльки грошi, а й доказ
того, що ви не забуваєте та турбуєтесь про мене. Це зiгрiває моє серце
i приносить радiсть Боговi“.
Однак Епафродит принiс також
i поганi новини. Двi жiнки в церквi
посварилися i з близьких подруг
перетворилися на ворогiв.
„Будь ласка, зробiть так, щоб усе
було гаразд, – благав Павло. – Пригадайте, як Iсус, Який є Богом за
Своєю природою, коли жив на землi,
був упокореним, добрим та всепрощаючим. Ви повиннi бути схожими
на Нього“.
Декiлька листiв Павла було надiслано окремим християнам, зокрема
Тимофiю – молодому помiчниковi
Павла. Тимофiй залишився наглядати за новою церквою, створеною
апостолом. У листах до нього Павло
давав поради, як найкраще керувати
цiєю церквою.
Павло любив Тимофiя й висловлював йому свої почуття у той час,
коли вiн був вiч-на-вiч iз смертю
заради Iсуса. Павло пiдсумовував
своє життя, порiвнюючи його зi
змаганнями:
„Я вже майже скiнчив свiй бiг, –
пише вiн Тимофiю. – Тепер я
сподiваюся на винагороду, яку буде
даровано менi та кожному, хто щиро
любить нашого Господа Iсуса.
Попильнуй прийти до зими i
принеси менi, будь ласка, якщо це
можливо, мого теплого плаща, який
я залишив у Троадi в Карпа, та
книжки. Вiтають тебе всi християни,
що поряд зi мною“.
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Раб-утiкач
Филимона

Онисим був рабом, але вiн утiк вiд
свого хазяїна. Вiн знав, якщо його
впiймають, то затаврують розпеченим залiзом i закують у кайдани.
Однак зараз вiн був далеко вiд маєтку
свого пана.
Невдовзi Онисим познайомився
з Павлом i завдяки його проповiдi
став християнином. Онисим дiзнався, що Iсус любить його, незважаючи
на те, що вiн раб, а також про те, що
Iсус помер на хрестi, щоб визволити
його вiд усього лихого, скоєного
ним. Павло знаходився у в’язницi,
i Онисим залишився допомагати
апостолу. Однак вiн усвiдомлював,
що, як християнин, вiн повинен
повернутися до свого хазяїна. Потiм
несподiвано виявилося, що Павло
знав хазяїна Онисима. То був Филимон, християнин, який жив у Колосах.
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У його оселi збиралися вiруючi того
мiста.
Отож Павло послав Онисима
з листом до Филимона.
„Любий Филимоне, – писав Павло. –
Теплi привiтання тобi, твоїй дружинi
та всiй вашiй церквi. Я завжди переповнений подяки до Бога, як згадую
про вас. Я так багато чув про твою
доброту та любов до вiруючих! Це
дiйсно сповнює мене радiстю та
втiхою.
Я пишу тобi з в’язницi, сподiваючись на твою доброту. Посилаю до
тебе людину, яку ти й не сподiвався
вже побачити – твого раба Онисима.
Напевно, ти вважаєш його за зовсiм
непотрiбного, але вiн зараз дуже
змiнився. Вiн буде допомагати тобi,
як допомагав менi.
Онисим став християнином. Це
означає, що тепер вiн твiй раб i брат
водночас. Отже, прошу тебе, зустрiнь
його як одного з членiв вашої сiм’ї.
На превеликий жаль, я не можу
залишити його поруч себе, хоча вiн
став би менi у великiй нагодi. Проте
це потрiбно вирiшувати тобi.

Тим часом улаштуй йому теплу
зустрiч так, як ти зустрiчав би мене.
Я, Павло, вiддячу тобi за це.
Вiтають усiх вас тутешнi християни.
Ще, будь ласка, приготуй менi вiльну
кiмнату. Сподiваюся, що невдовзi Бог
вiдповiсть на молитви вашi: мене
буде звiльнено з в’язницi, i я прийду
до вас“.
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Лист до
єврейських
християн Євреїв

Багато євреїв iз правлячої верхiвки
вiдмовилися слухати Добру Звiстку
про Iсуса. Вони не вiрили, що Вiн
їхнiй Месiя. Однак були фарисеї,
такi, як Павло та декотрi священики,
якi повiрили в це.
Цим упертим юдеям важко було
вiдмовитися вiд своїх старих звичаїв.
Декотрi навiть примушували християн
iнших нацiональностей також дотримуватися цих звичаїв. Павло не мiг
змиритися з цим. Бо єдиною вiрою,
яка рятує людину, була вiра в Iсуса.
Були такi юдейськi християни, якi
прагнули повернутися до свого
старого життя. Один лист (послання)
у Новому Заповiтi написаний спецiально для них.
У листi порiвнюється Старий
Заповiт, який Бог уклав з єврейським
народом, iз Новим Заповiтом, укладеним з людьми через Iсуса.
Автор листа доводить, наскiльки
нове краще за старе. Мойсей був
гарним вождем, але Iсус набагато
кращий. Вiн не просто слуга Божий,
Вiн Божий Син!
Для євреїв золотий ковчег заповiту
в Божому храмi був ознакою присутностi Бога. Проте товста завiса
закривала вхiд до святого мiсця, де

вiн стояв. Коли Iсус помер, завiса
роздерлася. Через Iсуса вiдкрився
шлях до Бога.
За часiв Старого Заповiту вищi
священики приходили до Бога вiд
iменi людей i молилися за них та за
їхнi потреби. Бог повсякчас приймав
жертвоприношення тварин, намагаючись очистити людей вiд усього
поганого, що вони зробили.
Однак Iсус став набагато кращим
Першосвящеником. Вiн вiддав Своє
життя – як досконалу жертву на всi
часи. Його смерть може повнiстю
очистити людей в очах Бога. Iсус не
має грiхiв, як їх мали колишнi першосвященики. Вiн не старiє й нiколи не
помре. Вiн вiчно живий, завжди
готовий допомогти й надати сили
людям, якi вiдданi Йому. Вiн знає, що
таке бути людиною, тому Вiн нiжний
i спiвчутливий.
У листi згадується багато героїв
i героїнь Старого Заповiту. Усi вони
довiрялися Боговi й покладалися на
Нього. Вони сподiвалися на все те
добре, що Бог обiцяв вiруючим, –
те, чим християни насолоджуються
тепер!
„Вони хочуть, аби ти цiлком
довiрявся Богу i був непохитним, –
пояснює автор послання, – як би
важко це не було. Спрямуй свiй
погляд на Iсуса! Вiн першим пройшов шлях, i Вiн допоможе тобi теж
завершити його. Отож не здавайся!“
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Лист вiд Якова
Якова

Якiв рiс разом з Iсусом – в однiй
родинi. Вiн не вiрив, що Iсус – Син
Божий, поки не побачив Його воскреслим. Навернувшись у християнство, Якiв протягом тридцяти п’яти
рокiв очолював церкву в Єрусалимi.
Якiв писав листи християнам
у рiзнi краї. Як Iсус, вiн часто використовував образи, щоб допомогти
читачам зрозумiти Христове вчення.
„Ви повиннi бути виконавцями
Слова Божого, а не тiльки слухачами, –
попереджав Якiв. – Той, хто слухає
Слово, але не виконує його, подiбний
до людини, яка розглядає природнi
риси свого обличчя у дзеркалi: вона
подивиться на себе, вiдiйде i зараз же
забуває, що в неї розпатлане волосся
або брудне обличчя. Завжди чинiть
так, як говорить Господь“.
Якiв заступався за бiдних, яких
пригноблювали багатiї. Вiн ненавидiв пихатих. Вiн писав християнам:
„Уявiть, що на ваше зiбрання
прийшло двоє чоловiкiв, один з яких
має золотого персня i зодягнутий
у пишне вбрання, а другий – одягнений у дрантя. Тож нiколи не кажiть
багатому: „Будь ласка, йди вперед
i сядь тут – на цьому найкращому
мiсцi“, а бiдному: „Ти можеш сiсти на
пiдлозi, бiля моїх нiг!“ Коли ви так
поводитеся, то маєте на увазi, що
багатiї важливiшi за бiдних. Бог
iншої думки про це. Насправдi Бог
приготував для бiдних особливе
мiсце у Своєму Царствi“.
Дуже цiнним для християн є повчання Якова щодо приборкання
свого язика.
„Язик – маленький, але дуже сильний. Вуздечка, яку ми вкладаємо до
рота коням, теж невелика, проте
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вершник використовує її для того,
щоб кiнь йшов, куди потрiбно. За
допомогою штурвалу моряк спрямовує
великий корабель. Язик малий, але
призводить до великих сварок!
Помiркуй-но – один малесенький
спалах може викликати страшну
лiсову пожежу. I також одне злостиве
слово або плiтка можуть призвести
до великого спалаху гнiву й стати
причиною багатьох негараздiв. Отож
будьте обачними: мiркуйте над тим,
що говорите.
А ще будьте спiвчутливими не на
словах, а на дiлi. Марно казати змерзлiй та голоднiй людинi: „Грiйся та
гарно їж!“ – поки ви не дасте їй одяг
та що-небудь попоїсти. Доведiть, що
ваша вiра в Бога – це правда, тим, як
ви живете, прагнучи догодити Йому.
Не забувайте молитися за будьяких обставин. Молiться, коли ви
в журбi, прославляйте Бога, якщо ви
щасливi, молiться пiд час хвороби.
Бог чує вас та вiдповiдає на молитви!“
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Послання Петра
1 Петра

Петро був рибалкою, а не вченим, як
Павло, але вiн також писав листи до
християн, що мешкали в багатьох
римських провiнцiях. У той час,
коли iмператор Нерон розпочав
жорстоке переслiдування християн,
Петро, напевно, був у Римi. Вiн знав,
що жорстокостi проти послiдовникiв
Христа незабаром поширяться на
всю iмперiю, тому писав християнам,
аби пiдготувати їх до того, що мало
статися.
„Не дивуйтеся, коли доведеться
вам проходити крiзь полум’я випробувань та страждань, – говорив вiн
їм. – Iсус теж страждав. Вiн нiколи не
робив невiрних учинкiв, нiколи не
брехав, проте Його стратили.
Я бачив, як Вiн стояв перед синедрiоном та римським прокуратором.
Iсус не заперечував, коли вони ображали Його, не погрожував, коли
Його звинувачували в тому, до чого
Вiн не був причетний. Вiн мiг би
покликати вiйсько ангелiв на Свiй

захист, проте спокiйно дозволив
зробити iз Собою те, що вони хотiли.
Вiн вiддав Своє життя, щоб зняти
з нас нашi грiхи. Вiн хоче, аби ми теж
терпляче переносили страждання. Ми
повиннi наслiдувати Його приклад.
Якщо хто-небудь iз вас, рабiв, має
поганих хазяїв, не журiться i не
проклинайте їх. Навпаки, поважайте
їх, заслуговують вони на це чи нi.
Жiнки, чиї чоловiки ще не стали
християнами, не намагайтеся прихиляти їх, вдягаючись у дороге
вбрання або роблячи моднi зачiски.
Натомiсть будьте люблячими, спокiйними та пiклуйтеся про них. Коли
вони побачать вашу поведiнку, то
захочуть також стати християнами,
тому що побачать вашу досконалiсть.
Ви всi належите до однiєї Церкви.
Любiть одне одного, запрошуйте
одне одного до своїх осель. Якщо
хто-небудь погано ставиться до вас,
робiть у вiдповiдь добро! Iсус незабаром повернеться на землю. Будьте
готовi до зустрiчi з Ним, а Вiн хоче
бачити вас святими у ваших учинках.
Мужнiйте, вашi страждання не
триватимуть довго!
Обiймiть одне одного! Мир вам
усiм у Христi Iсусi“.
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НОВI НЕБЕСА – НОВА ЗЕМЛЯ
365

Погляд у небеса
Об’явлення

Йоан, найулюбленiший з апостолiв
Iсуса, дожив до глибокої старостi.
„Об’явлення святого Йоана Богослова“, остання книга Бiблiї, мiстить
у собi описання майбутнього, баченого Йоаном. Уся вона написана мовою
образiв, сенс яких можна зрозумiти,
якщо зважити на обставини, за яких
було написано цю книгу. А написано
її було в тi часи, коли римський iмператор суворо переслiдував Церкву.
Багато християн мало не впадали
у вiдчай: чи дiйсно Бог пiклується
про них? Чи повернеться Iсус?
Йоан перебував у в’язницi на
островi Патмос, коли одного разу,
було це в недiлю вранцi, перед ним
з’явився Iсус, сяючий у Своїй славi.
Iсус дав Йоановi послання до
церков iз семи рiзних мiст. Потiм
Йоан бачив на власнi очi небеса, де
Бог у дiамантовому сяйвi сидiв на
тронi, оточеному свiтлом веселки.
У Своїй руцi Бог тримав запечатаний
сувiй iз визначеннями майбутнього.
Тiльки одна особа серед багатьох
у небесах гiдна була розв’язати сувiй
i розгорнути його. Цiєю особою є Iсус.
Йоан пильно дивився, очiкуючи
побачити сильну, левоподiбну
постать, але Iсус виглядає як ягня,
приготоване до заклання. Вiн Агнець
Божий, який помер, щоб забрати
грiхи свiту.
Коли Iсус узяв сувiй, тисячi тисяч
у небесах заспiвали: „Агнець, якого
було вбито, гiдний одержати славу,
славу й благословення!“
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Iсус почав розгортати сувiй з визначеннями майбутнього, яке, як знав
Йоан, було пiдвладним Боговi.
Диявол, старий ворог Бога, занурив свiт у грiхи й страждання. Проте
Iсус одержав перемогу над свiтовим
злом Своєю смертю та воскресiнням
до вiчного життя.
Потiм Йоан побачив кiнець усього
старого, гидкого й поганого, i початок нового свiту – свiту любовi
й добра.

Нiхто, здатний зiпсувати цей
чудовий свiт, не зможе потрапити до
нього; цю можливiсть будуть мати
тiльки тi, хто був очищений Iсусом.
Кожного, хто каже „нi“ Iсусовi пiд
час свого земного життя i вiдмовляється вiд Його прощення, буде
вигнано геть вiд Бога.
„Я бачив нову землю й новi небеса, – пише Йоан, – i я чув гучний
голос, який говорив: „Тепер дiм Бога
разом iз родом людським. Сам Бог
буде з ними. Вiн витре всi сльози.
Там не буде бiльше нi смертi, нi горя,
нi плачу або болю. Святе мiсто Боже
не потребує нi сонця, нi мiсяця, тому
що слава Бога свiтить на нього
й Агнець є його свiтлом“.
Як жадає Йоан приходу цього дня.
„Я прийду дуже скоро“, – обiцяв
Iсус. Iоан радiсно вiдповiдає:
„Так, Господь Iсус, приходь
скорiше!“
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