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Передмова 
 

Бог пише наше життя з любов’ю... 
Невідомий автор.  

 

 Цією невеликою працею я бажаю звеличити Господню 
волю, оспівати благі Божі наміри, щоб християни, як Його 
твориво, більше приліпилися до них — усім своїм серцем, 
силою, розумінням і душею шукали їх.  
 Коли читач, пізнавши суть Божої волі і її відмінність від 
тієї, котру проповідує диявол через світську систему і світських 
проповідників, почне дошукуватися, як пізнавати цю таємницю в 
усьому, значить, мети написання книги досягнуто.  

 
Автор 
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Вступ 
 

Що таке Божа воля? Наскільки вона важлива для людини? 
Як вона виявляється у її житті? Над цими та іншими питаннями, 
дорогі друзі, ми і пороздумуємо в цій книзі.  

Але наскільки вони серйозні, щоб приділяти їм увагу? 
Розглянемо випадок, описаний у Священному Писанні, який 
допоможе нам це зрозуміти.  

«Тими днями смертельно захворів був Єзекія. І прийшов до 
нього Ісая, Амосів син, пророк, і сказав до нього: «Так сказав 
Господь: Заряди своїм домом, бо ти вмреш, а не видужаєш». А 
той відвернув обличчя своє до стіни, і помолився до Господа, 
говорячи: «О, Господи, згадай же, що я ходив перед лицем 
Твоїм правдою та цілим серцем, і робив я добре в очах 
Твоїх». І заплакав Єзекія ревним плачем... І сталося, Ісая не 
вийшов ще з середини міста, а до нього було Господнє слово, 
говорячи: «Вернися, і скажеш до Єзекії, володаря Мого 
народу: Так сказав Господь, Бог батька твого Давида: Почув 
Я молитву твою, побачив Я сльозу твою! Ось Я вилікую тебе 
— третього дня зійдеш ти до Господнього дому! І до днів 
твоїх Я додам п‘ятнадцять літ, і з руки ассирійського царя 
врятую тебе та це місто, й обороню це місто ради Себе та 
ради раба Свого Давида» (2 Цар. 20:1-6).  

Цей уривок розповідає нам про один із важких моментів 
життя юдейського царя Єзекії. Йому треба було зробити дуже 
серйозний вибір — погодитися вмерти, як сказав прозорливець, 
або ж просити про продовження життя. Господь вирік слово, 
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відповідно якого цар повинен був приготуватися до смерті. Але 
Єзекія, знаючи волю Божу, не захотів прийняти її як щось цінне 
для себе. Натомість він почав молитися про скасування цього 
рішення, нагадуючи Господу про своє богобоязливе ходіння 
перед Ним у надії, що Бог уважніше поставиться до його 
прохання: «О, Господи, згадай же, що я ходив перед лицем 
Твоїм правдою та цілим серцем, і робив я добре в очах 
Твоїх». І заплакав Єзекія ревним плачем...» (2 Цар. 20:3).  

А тепер звернімося до прикладу з життя нашого Господа 
Ісуса Христа, Який також стикався з випробуваннями, і 
побачимо, як Він повівся в одному нелегкому борінні. Ісус 
Христос у Гетсиманському саду, смертельно вболіваючи і 
тужачи від жаху перед прийдешніми стражданнями, ревно 
просив Бога, щоб чаша страждань пройшла мимо Нього. Але 
наприкінці молитви Ісус промовив: «...нехай станеться воля 
Твоя» (Мт. 26:42), залишивши за Отцем право, яку відповідь 
послати на молитву. Єзекія ж просив Бога, не давши Йому 
дозволу вчинити так, як Він вважав за потрібне. З його вуст не 
пролунало жодного слова, яке дозволило б Богові зробити так, як 
хоче Він.  

Знати волю Божу і вперто просити іншого — це чинити 
гордо. І подивімося, що сталося з Єзекією далі. Чи було йому 
прохання, на яке він отримав відповідь, на добро? Адже Бог не 
повівся з ним насильно, а зважив на його волю, як Він зважає на 
волю кожної людини починаючи від часів Едемського саду і до 
сьогодні.  

Відкинувши волю Божу для себе, Єзекія допустився великої 
помилки, яка стала початком катастрофи не тільки його 
особистої долі, але й долі всього ізраїльського народу. На 
перший погляд здається, що він не згрішив. Молитва була 
почута, Господь продовжив йому життя. Усе прекрасно! Але, 
дивлячись на подальше життя Єзекії, хочеться сказати, що краще 
було б, аби він помер, тобто пішов додому, до Бога, і у вічному 
блаженстві славив Його. Тому що за якийсь час Єзекія викликав 
гнів Господа, не віддавши Йому слави за вчинену милість перед 
делегацією з Вавилона, а навпаки, показуючи їй свою славу: «І 
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прийшов пророк Ісая до царя Єзекії та й сказав до нього: 
«Що говорили ці люди? І звідки вони прийшли до тебе?». А 
Єзекія сказав: «Вони прийшли з далекого краю, з Вавилону». 
І той сказав: «Що вони бачили в домі твоїм?». І Єзекія 
сказав: «Усе, що в домі моїм, вони бачили, — не було речі, 
якої не показав би я їм у скарбницях своїх». І сказав Ісая до 
Єзекії: «Послухай Господнього слова: Ось приходять дні, і 
все, що в домі твоєму, і що були зібрали батьки твої аж до 
цього дня, буде винесене до Вавилону. Нічого не 
позостанеться, говорить Господь! А з синів твоїх, що вийдуть 
із тебе, яких ти породиш, декого заберуть, — і вони будуть 
євнухами в палатах вавилонського царя!» (2 Цар. 20:14-18).  

Крім цього, ще одне зло прийшло на Ізраїля через Єзекію — 
його син Манасія, який народився в нього у ці нещасні випрохані 
п’ятнадцять літ: «Манасія був віку дванадцяти літ, коли він 
зацарював, і царював в Єрусалимі п’ятдесят і п’ять літ... І 
робив він зло в Господніх очах, за гидотою тих народів, яких 
Господь повиганяв з-перед обличчя Ізраїлевих синів... І 
Манасія звів їх до того, щоб робити гірше від тих народів, 
яких Господь вигубив з-перед обличчя Ізраїлевих синів» 
(2 Цар. 21:1, 2, 9). 

Ці роки стали для Ізраїля посівом печалі, проклять і 
руйнування, а насінням послужила непокора царя Єзекії волі 
Божій: «І говорив Господь через Своїх рабів пророків, 
кажучи: «За те, що Манасія, цар Юдин, зробив ці гидоти, 
учинив гірше від усього, що робили були амореяни, що були 
перед ним, і ввів у гріх також Юду божками своїми, тому так 
сказав Господь, Бог Ізраїлів: Ось Я наводжу таке зло на 
Єрусалим та на Юду, що в кожного, хто почує про це, 
задзвенить в обох вухах! І протягну Я на Єрусалим мірку 
Самарії та вагу Ахавового дому, і витру Єрусалим, як 
витирають миску: витер і перевернув її догори дном! І Я 
покину останок наділу Мого, і дам їх у руку їхнім ворогам, і 
вони будуть на грабіж та на здобич для всіх їхніх ворогів, 
тому, що вони робили зло в Моїх очах, і все гнівили Мене від 
дня, коли вийшли їхні батьки з Єгипту, й аж до дня цього». А 
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також Манасія пролив дуже багато невинної крові, аж 
наповнив нею Єрусалим від входу до входу, окрім свого 
гріха, що ввів у гріх Юду, щоб чинити зле в Господніх очах» 
(2 Цар. 21:10-16). 

Всемогутній Бог, Який існує поза часом, бачив все це 
наперед і хотів запобігти лиху, забравши Єзекію у вічний дім. 
Але той свідомо протистав Божому плану і не скорився добрим 
намірам Божої любові. Як сказав Василій Великий, «хто визнає 
корисним те, що йому до вподоби, той ненадійно судить про 
справедливе, — він схожий на сліпця1». Бог ніколи і нікого не 
примушує приймати наперед визначених рішень. Кожна людина 
робить це самостійно і, безперечно, потім особисто за це 
відповідає.  

Від початку створення світу всі люди на планеті мають 
вільний вибір, тобто «людина так створена, що вона здатна 
вибирати, що їй робити, чим займатися і ким стати2». Бог 
пропонує, застерігає, роз’яснює, але вибір робить людина. Так 
було і з Єзекією. Бог хотів діяти на Свій розсуд, так, як Він 
вважав за краще для царя і всього Ізраїлю, але цей чоловік не 
прийняв Божого наміру, благаючи Бога скасувати Своє слово. 
Бог, чуючи його молитви і поважаючи його вибір, як і вибір 
усякої іншої людини, смиренно поступився Єзекії, хоча знав, що 
це принесе багато скорбот. Уважно вивчивши цю ситуацію, ми 
ясно побачимо духовний принцип: добро не в тому, що Бог 
відповів на молитву, а в тому, чи буде ця відповідь 
благословенням для нас. Відповідь згори — це ще не показник 
того, що ми на правильному шляху. Але ви можете спитати, що 
тоді є таким показником. Відповідь проста — плоди, результати 
наших прохань. Так, воля Божа часто буває незрозумілою для 
нас, тому що «ваші думки — не Мої це думки, а дороги Мої — 
то не ваші дороги, говорить Господь. Бо наскільки небо вище 

                                                 
1П. К. Шатров. Золотые зерна мудрости. С.-П.: Библия для всех, 
1997, т. 2 стр.183. 
2П. К. Шатров. Золотые зерна мудрости. С.-П.: Библия для всех, 
1997, стр. 182. 
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за землю, настільки вищі дороги Мої за ваші дороги, а думки 
Мої — за ваші думки» (Іс. 55:8-9).  

І щоразу нам потрібно пошукувати ці думки, пізнавати і 
розуміти їх. Ніщо не повинно зупиняти нас у підкоренні наших 
дій Богові. Віра в Нього нехай веде нас до повного послуху Його 
волі, навіть якщо це виглядає вкрай нерозумно в наших очах, 
навіть якщо нам здається, що все повинно бути не так. Як сказав 
американський проповідник, письменник і вчитель Джері 
Бріджес, «шляхів, якими Бог упроваджує в життя Свої плани, 
нам зазвичай не дано ні передбачити, ні зрозуміти. У таких 
ситуаціях треба просто довіряти Йому1». Ми можемо думати, що 
краще ще п’ятнадцять років прожити на цій землі, ніж уже зараз 
прийняти вічне царське життя. Але не сперечаймося з Богом: Він 
— на небесах, Він — премудрий, Йому ліпше знати, що для нас 
краще. Довірся Його керівництву, тому що Його наміри нам на 
добро. Він все робить найкраще.  

Ніколи і ніде ми не побачимо, щоб Бог когось навмисне 
образив, заподіяв комусь біль. Пізнавши Божий характер, 
упевнившись у Його любові і милості, ми побачимо, що Він 
завжди хоче нас благословляти: «У скорботах майже завжди 
доводиться сумніватися в Божій любові, але не давайте сумнівам 
взяти над вами верх2». Тож нехай розуміння цього допомагає нам 
у важкі хвилини, схиляє нас коритися Йому і звільнитися від 
різних тривог, тому що коли ми виконуємо Його бажання, тоді 
вже Він відповідає за наслідки. У притчі про блудного сина в Лк. 
15:12 ми бачимо, що батько відізвався на прохання свого 
молодшого сина, віддавши йому належну частину спадку, хоча 
прекрасно знав про його наміри, а також передбачив їх наслідки. 
Він зробив це саме тому, що перед ним був повнолітній син, а не 
немовля, якого ще можна виховати, приборкати пристрасті і 
забаганки. Як у повсякденному житті дорослі повинні самі 

                                                 
1С. Н. Слепченко. Мудрость приходит от Бога. М.: Триада, 2001, стр. 
28.  
2 С. Н. Слепченко. Мудрость приходит от Бога. М.: Триада, 2001, 
стр. 221.  
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відповідати за свої рішення, так і в духовному світі духовно 
дорослі повинні відповідати за свій вибір, своє рішення і 
молитву. І тому, дорогі друзі, перш ніж щось прохати і приймати 
рішення, життєво важливо пізнати волю Божу. А якщо й будемо 
просити не за Його волею, то, за прикладом Ісуса Христа, на 
завершення молитви треба дати згоду на те, щоб Господь зробив 
так, як вважає за краще: «...нехай станеться воля Твоя». Дорогі 
читачі, сподіваюся, що ми ще раз могли переконатися у 
важливості пошанування Божої волі. Хтось сказав: «Шануй волю 
Божу понад усяку мудрість людську і визнавай її більше 
корисною, ніж усі людські міркування1». Тому продовжимо наші 
роздуми на цю тему. 

 

 

 

 

                                                 
1 П. К. Шатров. Золотые зерна мудрости. С.-П.: Библия для всех, 
1997, стр. 182.  
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Що є воля Божа 

Воля Божа — спасіння людини. 
«Воля — це властивість, що виражається в здатності 

ставити перед собою ціль, бажання й прагнення і домагатися 
їхнього здійснення1». У Синодальному перекладі Нового 
Заповіту слову «воля» відповідає грецьке «телема», яке означає і 
людську волю, і Божу. Воля Божа відкривається нам у Біблії. Все 
у всесвіті існує і створено за Божою волею: «...бо все Ти 
створив, із волі Твоєї існує та створене все!» (Об. 4:11). 
Відповідно до Своєї волі Господь суверенно царює як на 
небесах, так і на землі. Без Його волі нічого — ні поганого, ні 
доброго — у всесвіті не стається: «Хто то скаже — і станеться 
це, як Господь того не наказав? Хіба не виходить усе з уст 
Всевишнього,  зле та добре?» (Плач. 3:37-38).  

Прохання про те, щоб воля Божа виконувалась на землі, 
повинно міститися в кожній праведній християнській молитві: 
«Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі» (Мт. 6:10). 
Воля Божа повинна перебувати в центрі всякого життя, бо все «з 
Нього, через Нього і для Нього!» (Рим. 11:36, 1 Кор. 8:6). 

                                                 
1П. К. Шатров. Золотые зерна мудрости. С.-П.: Библия для всех, 
1997, стр. 182.  
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У Старому і Новому Заповітах ми бачимо, що воля 
Господня спрямована на спасіння людей, які гинуть у вічних 
муках. Світ загруз у гріху, і найстрашніше те, що ніхто не може 
власними силами досягти Царства Небесного. У минулому ми 
були у вкрай безнадійному стані, йшли шляхом погибелі. І якби 
не Христос, Який є доказом Божої любові до людства (Рим. 5:8), 
то ми й донині перебували б у цьому жахливому становищі. Але 
на щастя Бог мав у Своєму серці любов і милість до нас, а 
Христос погодився виконати Його бажання. Це був єдиний вихід 
для людства — щоб хтось невинний узяв нашу вину на себе і 
поніс покарання за наші злочини. Саме це і зробив Христос.  

Божа любов проявляється в тому,  що нас, вибраний народ і 
язичників, Він призначив «усиновити для Себе Ісусом 
Христом, за вподобанням волі Своєї, на хвалу слави 
благодаті Своєї» (Еф. 1:5-6). Бог зацікавлений в тому, щоб 
благословити кожну людину на нашій планеті. У Нього немає 
небезсторонності: «...не дивиться Бог на обличчя, але в 
кожнім народі приємний Йому, хто боїться Його й чинить 
правду» (Дії 10:34-35). На того, хто зважає на Божу турботу про 
свою долю, Господь дивним чином починає виливати царські 
благословення на всі сфери життя. Тому сьогодні ми, язичники, 
можемо надіятися на Божу допомогу в житті.  

Ми маємо доступ до Бога, щоб отримати Його 
благословення. І на знак вдячності ми можемо зробити Йому 
щось приємне. А Йому приємно, коли ми цікавимося Його 
бажаннями і стараємося виконати їх для Нього. Цим ми 
показуємо, що поважаємо Його, любимо, вдячні за дар, який не 
могли би придбати і за всі цінності світу. Ми повинні оцінити 
цей привілей — виконувати бажання Божого серця. Адже 
«наскільки людина дякує Богові і подвизається з любові до 
Нього, настільки й Бог наближається до людини Своїми 
дарунками і бажає дати їй мир1». 
 

                                                 
1П. К. Шатров. Золотые зерна мудрости. С.-П.: Библия для всех, 
1997, стр. 68.  
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Воля Божа в житті людини 
Якщо мати бажає своїй дитині тільки добра, то хіба 

люблячий Бог може бажати іншого Своїм дітям, викупленим 
такою дорогою ціною — життям Свого Сина?! Звичайно, ні! 
Тому що Його любов вища за любов матері. І якщо мати з її 
недосконалою любов’ю може багато чим благословити своїх 
синів і дочок, то тим більше Небесний Отець хоче благословити 
дітей, які люблять Його: «Великий Бог не тільки любить Своїх 
святих, але Він любить любити їх1». 

На прикладі історії про царя Ахава розглянемо, як на нараді 
Бога з Його військом виникають Його наміри щодо людей на 
землі: «А Міхей відказав: «Тому послухай Господнього слова: 
Бачив я Господа, що сидів на престолі Своїм, а все небесне 
військо стояло при Ньому з правиці Його та з лівиці Його. І 
сказав Господь: Хто намовить Ахава, і він вийде й упаде в 
гілеадському Рамоті? І говорив той так, а той говорив так. І 
вийшов дух, і став перед Господнім лицем та й сказав: Я 
намовлю його! І сказав йому Господь: Чим?» (1 Цар. 22:19-
21). 

Друзі, коли Бог радився щодо ідолопоклонника, то тим 
більше Він радиться щодо кожного з народжених згори, Він мав 
Свої наміри про кожного ще до створення світу, як говорив 
Єремія2. Це підтверджує і апостол Павло: «Так як вибрав у 
Ньому Він нас перше закладин світу, щоб були перед Ним ми 
святі й непорочні, у любові, призначивши наперед, щоб нас 
усиновити для Себе Ісусом Христом, за вподобанням волі 
Своєї... У Нім, що в Нім стали ми й спадкоємцями, бувши 
призначені наперед постановою Того, Хто все чинить за 
радою волі Своєї» (Еф. 1:4-5, 11). 

Розглянемо ще один аргумент, який показує, що Господь 
любить не тільки на словах. Йдеться про біографії Божих людей. 
Хіба погано Він влаштовував життя Своїх людей ще тут, на 

                                                 
1С. Н. Слепченко. Мудрость приходит от Бога. М.: Триада, 2001, стр. 
30.  
2Єр. 29:11. 
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землі? Авраам, Ісак, Яків, Йосип, Давид, Соломон та інші 
свідчать про те, що Він нікого не обманув, не образив, не 
обділив. Господь завжди був вірний Своїм словам.  

Справді, життя з Богом добре і прекрасне! Мудрі 
переконалися в цьому вже давно. Ось як говорить Еліфаз, друг 
Йова, про долю тих, хто наближається до Бога на землі: 
«Заприязнися із Ним, та й май спокій, — цим прийде на тебе 
добро. Закона візьми з Його уст, а слова Його в серце своє 
поклади. Якщо вернешся до Всемогутнього, — будеш 
збудований, і віддалиш беззаконня з наметів своїх. І викинь 
до пороху золото, і мов камінь з потоку офірське те золото, — 
і буде тобі Всемогутній за золото, та за срібло блискуче тобі! 
Бо тоді Всемогутнього ти покохаєш, і до Бога підіймеш 
обличчя своє, — будеш благати Його — й Він почує тебе, і ти 
обітниці свої надолужиш. А що постановиш, то здійсниться 
те тобі, й на дорогах твоїх буде сяяти світло. Бо знижує Він 
спину пишного, хто ж смиренний, тому помагає. Рятує Він і 
небезвинного, і той чистотою твоїх рук урятований буде» 
(Йов. 22:21-30).  

Отже, Господній план, тобто Його воля для нашого життя, 
— це дар добрий і досконалий. Це найкращий шлях, тому що 
«Він (Бог) завжди обирає найкращий шлях розвитку подій і 
знаходить найкращі способи виконання Своїх задумів1». Це 
початок вищого щастя і блаженства, яким не буде кінця, коли ми 
прийдемо в небесні оселі. Господь дуже любить нас і тому має 
дивовижні наміри щодо нас.  

Його ціль — благословити нас всім, що тільки ми зможемо 
прийняти. Його ціль — ощасливити нас, щоб ми жили в радості і 
благословенні. Тож хай проллється Божа повнота в наше життя в 
Ім’я Ісуса Христа! Хвала Господу за велику честь в Імені Ісуса 
Христа! 
 
 

                                                 
1 С. Н. Слепченко. Мудрость приходит от Бога. М.: Триада, 2001, 
стр. 29.  
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Воля Божа і воля людська: 
протистояння 

Для діток інколи бере різку 
Як ми бачимо, воля Божа в житті людини — це тільки 

добро. Але часто стається, що людина через своє невір’я або 
недовіру до Бога не бажає, щоб воля Божа виконалася в її житті. 
Виникає протистояння між волею людською і волею 
Господньою. Тому іноді Бог через велику і вічну любов до нас 
змушений застосовувати силу, як її застосовують часом земні 
батьки, примушуючи дитину прийняти таблетку, щоб допомогти 
їй позбутися зубного чи головного болю. Бог хоче скорити 
людину перед істиною, щоб вона була щаслива і мала майбутнє.  

У Посланні до євреїв написано: «Бо Господь кого любить, 
того Він карає, і б’є кожного сина, якого приймає! Коли 
терпите кару, то робить Бог вам, як синам. Хіба є такий син, 
що батько його не карає? А коли ви без кари, що спільна для 
всіх, то ви діти з перелюбу, а не сини. А до того, ми мали 
батьків, що карали наше тіло, — і боялися їх, то чи ж не 
далеко більше повинні коритися ми Отцеві духів, щоб жити? 
Ті нас за короткого часу карали, як їм до вподоби було, Цей 
же на користь, щоб ми стали учасниками Його святости. 
Усяка кара в теперішній час не здається потіхою, але 
смутком, та згодом для навчених нею приносить мирний плід 
праведности!» (Євр. 12:6-11).  
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Це не що інше, як дія Божої любові. Він різними способами 
відвертає нас від неправильного шляху або омани, маючи при 
цьому одну ціль — повернути нас на шлях життя. Уявіть, що ви 
заходите в дім ваших знайомих і застаєте батька, який карає 
різкою свою дитину. Безперечно, батько цей видався б вам дуже 
жорстоким і ви б засудили його, тому що не знаєте причини 
такого покарання, але, ознайомившись із нею, ви, можливо, 
погодилися б, що батько робить добре. Ми часто схильні 
засуджувати ті чи інші Божі дії, думаючи, що Бог помиляється. 
Але коли ми ближче пізнаємо Бога, наше ставлення зміниться і 
дії Його стануть для нас більш зрозумілими. Пам’ятаймо лише, 
що ця обітниця тільки для Його дітей, тому що незаконних дітей 
Господь не карає: «А коли ви без кари, що спільна для всіх, то 
ви діти з перелюбу, а не сини». 

Якщо Божа людина противиться волі Божій, то Бог іноді 
посилає їй якісь біди, але не для того, щоб зламати її, а щоб 
зламати її згубне свавілля. «Дивіться вище складностей, 
пам’ятайте, що вони — частина Божого плану, і радійте тому, що 
все, що виходить від Бога, сприяє нашому духовному росту1». 

 
Боже, ми прагнем Тобі покоритись, 
Перед Тобою в пошані схилитись. 
Дай нам лиш силу, щоб в битві стояти, 
Щоб грішної волі упертість зламати. 

Спер. 
 

Розглянемо біблійні приклади поводження Бога з Його дітьми на 
землі. 
 
 
 

                                                 
1 С. Н. Слепченко. Мудрость приходит от Бога. М.: Триада, 2001, 
стр. 246.  
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Смирення Манасії. 
Ми вже знаємо про Манасію, який ввів ізраїльський народ у 

гріх. Як цар він був винен в ідолопоклонстві Божого народу. Він 
і сам не навернувся до Бога отців, ні, тим більше, не засуджував 
за це своїх підданих. За це Господь закував Манасію в кайдани, 
вивів до Вавилона і кинув до в’язниці, щоб там він міг отямитися 
і покликати Того, Хто дає земне і небесне життя (2 Хр. 33:11-13). 
Манасія — погана людина, повна всередині всякої нечистоти, як 
фарисеї і лицеміри1. Та все ж Бог почув його і із Своєї великої 
милості відповів на його прохання. Ми, люди, напевно, ніколи б 
не вчинили милості людині, яка так грішила проти нас. Але 
Господь помилував його попри те, що Манасія так розгнівав 
Його своєю поведінкою.  

І тут може виникнути запитання: добре чи погано зробив 
Господь, упокоривши цю горду людину, яка зневажала істину і 
любила смерть? Звичайно, добре. Тому що Манасія, як свідчить 
Писання, уперто йшов до загибелі. Але після Божого 
дисциплінування він глибоко впокорився і зміг повернутися до 
царювання. Без сумніву, треба тільки дякувати Господу за Його 
турботу й увагу.  

І справді, Господи, яка велика Твоя милість! Ти такий 
добрий до нас і кожного ранку поновляєш її над нами. Слава 
Тобі! Допоможи й нам бути такими милосердними, як Ти. 

Виправлення пророка Йони 
Пророк Йона прямо пішов проти Божої волі, і як добре, що 

через різні тривожні обставини Бог допоміг йому повернутися до 
Ніневії і виконати Його повеління. Завдяки цьому були врятовані 
сотні тисяч жителів міста, а сам пророк залишився в частці 
Божій, що немаловажно для людини. Гляньте, який дивовижний, 
повний турботи і чудес Божий шлях: шторм; велика риба, 
проковтнувши Йону, неушкодженим викидає його на берег. 
Всезагальне покаяння жителів Ніневії. І хоча багато в чому Йона 
не погоджується з Богом, Бог говорить з ним без гніву, 
                                                 

1  Мт. 23:27. 
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пояснюючи суть того, що відбувається. Джон Уайт, 
християнський письменник і проповідник, ось що порадив би 
Йоні: «Коли Бог закликає нас до того, проти чого повстає все 
наше єство, ми з самого початку можемо знати, що саме цей 
шлях — єдино правильний1».  

Дивовижно і прекрасно, як сильно Бог може поважати 
смертну людину. Не випадково Давид дивувався і говорив: 
«...що є людина, що Ти пам’ятаєш про неї, і син людський, 
про якого Ти згадуєш?» (Пс. 8:5). Важко уявити, чим 
закінчилось би життя Йони, якщо Бог не зайнявся б його 
вихованням. Коли б Бог втратив інтерес до цієї людини, вона б 
загинула. Але Бог виправив Йону, який, напевно, після всього 
цього був щасливий, що і сам залишився живий, і багато людей 
врятувалися від покарання. На жаль, ніневітяни знову покинули 
Бога, і через сто п’ятдесят років до них був посланий інший 
пророк — Наум. Його послання було вже не закликом до 
покаяння, а проголошенням присуду, який виконався через 
двадцять років. Слово Господа виконалося — незалежно від 
того, що Ассирія на той час була дуже сильною імперією.  

Тому найкраще завжди перебувати в Божій волі, адже Він 
— це життя. Той, хто перебуває в Ньому, перебуває в 
блаженстві. Йону і Ніневію Бог виправив через проповідь про 
покаяння. І оскільки Йона залишився в послуху, Божа благодать і 
далі перебувала з ним, а коли Ніневія покинула Божі слова, то і 
Він покинув її на знищення.  

Божий принцип спочатку передбачає запрошення, 
нагадування, пересторогу, виправлення, але коли йдеться про 
відкритий опір Його волі, Він винищує злого з лиця землі або 
залишає без уваги, що рівноцінне першому. Цей принцип діє 
стосовно кожної людини і народу загалом.  

Виходячи з цього, можна зробити висновок, що коли ми 
йдемо проти Божої волі і нас зустрічає буря, то це значить, що 
милість Божу ще не забрали від нас. Бог трудиться над нами і 

                                                 
1 С. Н. Слепченко. Мудрость приходит от Бога. М.: Триада, 2001, 
стр. 191.  
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бажає спасти нас. Димитрій Ростовський сказав про це так: «Все, 
що вважається тяжким у цьому світі, як-то гоніння, озлоблення, 
досада, приниження і багато такого іншого, — усе це тим, хто 
любить Бога, зазвичай приносить не загибель, але спасіння1». 
Тому коли нас викидають за борт, — це милість Божа. Коли ми в 
череві кита і ще живі, — це милість Божа. Коли ми вдруге чуємо 
голос Великого і Сильного про те, що треба зробити або 
виправити, — то це милість Божа. Отож поспішимо виконати 
сказане, бо коли цей голос замовчить, то що ми тоді будемо 
робити? Хай не повториться те, що сталося за днів Ноя, коли Бог 
закрив двері ковчега і всі, хто не послухався і залишився за 
ними, загинули. 

А тому кожен, кого Бог покарав за гріх, хай зверне своє 
лице до неба і віддасть Богові хвалу за те, що Він не покинув 
його на загибель, а як Отець, зайнявся вихованням, щоб дати 
майбутність і надію. З цього приводу Тихон Задонський сказав: 
«Усяка скорбота не випадкова, але посилається нам від Бога і є 
Його Отцівським покаранням, яким карає нас не з гніву, а через 
любов2». А Іван Златоуст попереджає: «Ніколи не бійся 
покарання, але бійся гріха, що породжує покарання3». Тож 
будьмо вдячні Господу за те, що Він у Своїй величі і славі бачить 
нас на цій грішній землі і допомагає бути щасливими. Ми 
схильні помилятися, обманюватися або втрачати свою сіль, але 
Господь із великої милості береже нас у Своїй руці і допомагає 
бути тими, ким ми повинні бути. Як чудово, що ми — Його діти, 
а Він — наш Отець. Батьківські стосунки тішать, підбадьорюють 
і дають нам здатність завжди перемагати у Христі Ісусі.  
 

                                                 
1 П. К. Шатров. Золотые зерна мудрости. С.-П.: Библия для всех, 
1997, т. 5, стр. 13. 
2 П. К. Шатров. Золотые зерна мудрости. С.-П.: Библия для всех, 
1997, т. 5, стр. 15.  
3 П. К. Шатров. Золотые зерна мудрости. С.-П.: Библия для всех, 
1997, т. 5, стр. 20.  
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Помилка блудного сина 
Читаючи Лк. 15:11-24, ми бачимо, що Бог дозволив 

блудному синові опинитися голодним і нагим біля свинячого 
корита, щоб він міг отямитися і прийняти правильне рішення. 
Бог не дав йому можливості обійти це корито, тому що любив 
його як сина. Інакше цей блудний син міг би досягти успіху в 
житті, як багато з тих, хто не знає Бога, але загинути для вічного 
життя. Труднощі, які прийшли в його життя від Бога, прояснили 
його розум, і він зумів зробити правильний вибір. 

Сьогодні багато людей обходять це «корито» і, на перший 
погляд, щасливо живуть без Бога, та однак це тільки на перший 
погляд. Не дивно, що найнещасливішими людьми зазвичай 
бувають люди багаті й дуже успішні, тому що їхнє щастя 
короткочасне і не таке глибоке, як Боже. А далі їх чекають 
скрегіт зубів і плач, як це сталося з багачем із біблійної притчі. 
Передбачаючи це, їх душа томиться і стогне. 

Страшно, коли Бог не цікавиться нами, як цими людьми у 
видінні Асафа. Добре, коли Він «займається» нами, щоб 
«поставити перед Своєю славою непорочними в радості» 
(Юд. 1:24), як це було з блудним сином. Добре, що виховуючи 
Своїх дітей, Господь направляє їх так, щоб вони самі пізнали як 
свої помилки й відхилення, так і шляхи Господні і Його волю. 
Так повівся один ювелір з бідним женцем, який знайшов у траві 
гарний камінь і, багато чувши про алмази, вирішив, що цей 
камінь — алмаз. Він поспішив до ювеліра і показав йому свою 
знахідку. Ювелір був доброю людиною і зразу побачив, що 
камінь — не алмаз, але, бачачи захоплення женця, не хотів 
засмучувати його. Він взяв його до себе на роботу і навчив 
ювелірному мистецтву. Через деякий час жнець уже сам взявся 
випробовувати камінь і був здивований, виявивши, що камінь 
цей не дорогоцінний. Тоді він пішов до свого пана і сказав йому: 
«Дякую за ваше терпіння і старання виховати мене. Ви не 
засоромили мене в моїй надії, але зуміли виховати мене так, щоб 
я сам пізнав свою помилку». Приблизно так поводиться з нами і 
Господь. Алілуя!  
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Честь Господу за це і слава! 
 

Все життя я поривався йти пустелею свавілля, 
І услід за міражами все життя в тумані брів. 
Міражі, мов дим, розтали, гинув я від божевілля, 
І лише Господь єдиний до оазису привів. 

Густафсон. 
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Як відповідає Господь,  

коли просять всупереч Його волі 

Помилка ізраїльтян у пустелі 
Чому Господь відповідає на молитви не з Його волі? Чому 

Він дозволяє свавілля у Своєму володінні? Питання такого роду 
виникають, коли ми читаємо у Книзі Числа 11:4-35 про те, як 
Ізраїль просив м’яса в пустині. На перший погляд, ця історія 
породжує багато суперечностей. Люди Божі попросили у свого 
Бога м’яса для їжі. Він відповів їм, але одразу ж послав на них 
смертельну хворобу. Не вникаючи в суть речей, можна запитати, 
чому Бог, Який називає Себе люблячим, допустив такі труднощі 
для Свого народу. Адже народ іде по пустині довгий час, і його 
бажання попоїсти м’яса зрозуміле і природне. То хіба це аж 
такий гріх, що його треба карати смертельною виразкою? Окрім 
цього, якщо Богові було не до вподоби відповідати на прохання 
про м’ясо, то ліпше би Він зовсім не відповідав, аніж спочатку 
послав м‘яса, а потім і покарав за їхнє прохання. 

Але, вникнувши в цю історію, ми побачимо глибокий смисл 
і причину того, що сталося. Ми побачимо, що Господь повівся з 
ними настільки милостиво, наскільки дозволяли Його 
праведність і святість. Він завжди виходив назустріч 
ізраїльтянам, задовольняючи їхні потреби. Про це говорить хоча 
б той факт, що Він визволив їх з єгипетського рабства, де їх не 
вважали за людей. Великими чудесами і знаменнями Він увів їх в 
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обіцяну ханаанську землю. Надприродна їжа і вода, відсутність 
хвороб, охорона від ворогів, стовп хмари вдень і стовп 
вогненний уночі — чудесна і дивовижна милість! Чи не мало б 
усе це спонукувати ізраїльтян до вдячності за те, що вони 
визволені від єгипетського рабства і перебувають у Божій 
частці? Але так не сталося. 

Господь покарав їх виразкою не тому, що вони звернулися 
до Нього з певним проханням, причина в тому, як вони 
звернулися до Нього. Основою їх бажання були примхи і 
ремствування. Маючи все необхідне, вони не оцінили великої 
турботи Господа, забули про Його чудеса, не віддавали Йому 
славу, а вередували й нарікали, ставлячи під сумнів Божу 
вірність. Ось у чому була їх вина. Краще б було для них 
повестися за порадою Василія Великого: «Відклавши жаль за 
тим, чого в нас немає, навчімось відплачувати вдячністю за те, 
що є1». Проте замість цього «збиранина, що була серед нього, 
стала вередувати, і також Ізраїлеві сини стали плакати з ними та 
говорити: «Хто нагодує нас м’ясом? Ми згадуємо рибу, що їли в 
Єгипті даремно, огірки й дині, і пір, і цибулю, і часник. А тепер 
душа наша в’яне, немає нічого, — тільки манна нам перед 
очима». А манна — як коріяндрове насіння вона, а вигляд її — як 
вигляд кришталу. Люди розходилися, і збирали її та мололи 
жорнами або товкли в ступі, і варили в горшку та й робили з неї 
калачі. А смак її був, як смак олійного коржа. А коли роса 
спадала на табір, спадала й та манна на нього. І почув Мойсей, 
що народ плаче в родинах своїх, кожен при вході намету свого. І 
сильно запалав гнів Господній, і в очах Мойсеєвих то було зле» 
(Чис. 11:4-10). «Та ще не вдовольнили жадання свого,.. а гнів 
Божий піднявся на них» (Пс. 78:30-31). «Та скоро забули вони 
Його чин, не чекали поради Його, і палали в пустині жаданням, і 
Бога в пустині ізнов випробовували» (Пс. 106:13-14). 

Друга причина того, що Господу було не до вподоби їхнє 
прохання, полягала в тому, що вони не дочекалися Його поради, 

                                                 
1 П. К. Шатров. Золотые зерна мудрости. С.-П.: Библия для всех, 
1997, т. 3, стр. 83.  



 Воля Божя – це найкраще  25 
  

тобто не вшанували Божої волі, не поцікавилися планом Божим 
щодо того, що Він приготував для них, як Він збирається їх 
забезпечувати далі, а почали вимагати свого. Але ж коли Він 
веде їх в обіцяну землю, то в Нього є план, як це краще зробити. 

По-третє, Ізраїль наприкінці прохання не сказав: «Але хай 
буде, Господи, воля Твоя у всьому». Народ повівся дуже 
категорично, обурювався, не проявляючи ніякого смирення 
перед Богом і не цікавлячись Його волею. По-четверте, вибраний 
народ зневажив Божу їжу, сказавши: ... душа наша в’яне, немає 
нічого — тільки манна нам перед очима» (Чис. 1:6). Бунтуючи з 
плачем, вони просили свого. Це були невдячність, непокора, 
неповага до Господньої волі. І за це вилився на них великий гнів 
Божий. 

Ще одне питання неясне в цій історії. Якщо Богові 
прохання не до вподоби, то для чого відповідати на нього, а 
потім посилати за це виразку? Чи не краще в такому разі зовсім 
не відповідати — ні м’ясом, ні виразкою? Відповідь на це ми 
знайдемо, звернувшись до початку буття. Створивши людину, 
Бог дав їй вільну волю, право приймати рішення. Він не зневажає 
вибір людини, ніколи і нікого не тримає біля Себе силою. А 
якщо й карає когось заради якоїсь великої мети, то це треба 
розглядати як безмежний акт любові з Його боку.  

Та все ж коли людина таки скеровує свій шлях від Господа, 
Він її не утримує — відпускає з великою печаллю, тому що поза 
Господом ніхто і ніколи не був щасливий. Там, де немає Бога, 
там скрегіт зубів і плач. Якщо не тепер, у земному житті, то 
пізніше, у вічності. Тих, хто Його покидає, Він ніколи не 
утримує силою, а лише з милості пропонує повернутися й 
обновити з Ним стосунки. А для деяких через Свою велику 
любов Він допускає труднощі, щоб вони могли отямитися і 
прийняти розумні рішення. Іван Златоуст говорив, що «коли Бог 
відступає від нас, наша душа мучиться, серце печалиться, люди 
нас засмучують, і всюди для нас урвища і стромовини. Але все 
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це допускається для користі — щоб люди безпечні, страждаючи 
через це, повернулися до Бога1».  

До зрадників і відступників Бог звертається з такими 
словами: «Верніться, діти невірні, говорить Господь, бо Я вам 
Господар» (Єр. 3:14). Тих, хто любить і шукає Його, Він 
благословляє різними благами, яких у Нього пребагато. Ізраїль 
не просив, а вимагав, не бажаючи довідатися про Божий намір 
щодо цієї ситуації. Бог, рахуючись з його волею, дав те, що в 
Нього просили, але й вилив Свій гнів, тому що цього вимагала 
справедливість. Після таких проявів любові, уваги й турботи — 
ніякої вдячності, а тільки ремствування й обурення. Такого не 
можна робити. На знак вдячності треба цікавитися бажаннями 
Того, Хто спас нам життя. Отже, ми знову можемо сказати: 
небагато значить те, що Бог відповів на нашу молитву. Мудрість 
у тому, чи буде це по серцю Бога і на користь нам. Мудрість у 
тому, щоб догодити Господу, мати з Ним добрі стосунки і на 
Його любов відповідати любов’ю, виконувати не тільки Його 
заповіді, але й бажання.  

Головне, щоб Бог сказав про нас, як про Давида, котрий 
зумів прожити життя так, що багато в чому удостоївся стати 
прообразом Ісуса Христа. Адже важливе не досягнення власної 
вигоди і задоволення, а благовоління в очах Божих. Бо Він будь-
яку справу може зробити одним словом, і не потрібно стільки 
жертв, скільки ми іноді приносимо за наші діла в Його Ім’я. 
Головне — серце, а не руки, виконання Божого бажання, а не 
відповідь на молитву. А ми іноді несемо Йому спочатку свої 
діла, яких Він не так сильно потребує, як сердець. Бог говорив до 
Ізраїля: «Я милости хочу, а не жертви, і Богопізнання — більше 
від цілопалень» (Ос. 6:6). Милість і Богопізнання — ось що для 
Господа найцінніше. 
 
 

                                                 
1 П. К. Шатров. Золотые зерна мудрости. С.-П.: Библия для всех, 
1997, т. 2, стр. 131.  
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Свавілля Ізраїлю 
Розглянемо ще один повчальний приклад з Біблії. Це історія 

про те, як народ Божий вимагав собі царя (1 Сам. 8:5-7). Тоді 
Господь теж відповів на прохання, небажане для Нього. Він не 
скорив насильно ізраїльтян Своїй волі, але дав те, що вони 
просили. І це стало не благословінням, а навпаки, прокляттям. 
Коли ми відкидаємо волю Божу або не намагаємося пізнати її, то 
негласно це звучить так: Господи, Ти мудро написав наше життя, 
але тут, на землі, ми трохи мудріші і зможемо зробити трохи 
краще, тому хай буде воля Твоя, але зроби так, як хочу я. А це не 
що інше, як злочин перед Творцем, блюзнірство перед Богом. 
Звичайно, ми не говоримо це вголос, але коли ми не прагнемо 
шукати Божої волі, то наші дії говорять голосніше за слова. 

Прохання ізраїльтян, щоб Самуїл поставив над ними царя, 
було великим гріхом: «... велике ваше зло, яке ви зробили в 
Господніх очах жаданням для себе царя» (1 Сам. 12:17). Та все ж 
Господь відповів на це прохання: «Цього часу взавтра пошлю до 
тебе чоловіка з Веніяминового краю, і ти помажеш його над 
Моїм ізраїлевим народом...» (1 Сам. 9:16). 

Якби не пророк Осія, то можна було б стверджувати, що в 
Бога можна просити що завгодно, і не обов’язково, як Давид, 
шукати волі і бажань Божих, тобто іноді можна 
«підлаштовувати» їх під свій смак. Але ось що сказав через цього 
пророка Святий Дух: «Я тобі дав царя у Своїм гніві і забрав у 
Своїй ревності» (Ос. 13:11). Це ще раз допомагає нам 
утвердитися в думці, що не основне те, що Бог відповів на нашу 
молитву. Мудрість у тому, чи буде це нам на користь. Бо тільки 
воля Божа нам завжди на користь, і аж ніяк не наші забаганки і 
примхи, виконання яких ми можемо старатися досягти за всяку 
ціну (можливо, навіть посиленими постами і молитвами), 
свідомо чи не свідомо. Свого часу Арістотель підмітив, що 
«розумний женеться не за тим, що приємне, а за тим, що рятує 
від неприємностей1». 
                                                 

1 П. К. Шатров. Золотые зерна мудрости. С.-П.: Библия для всех, 
1997, т. 3, стр. 427.  
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Тільки Бог настільки мудрий, щоб написати для нас справді 
благословенний план завдовжки в наше життя, основні пункти 
якого вже записані в Біблії. А те, що нам ще треба знати для 
успішного життя, Господь готовий відкрити Духом Святим і 
вести цим шляхом: «А коли прийде Він, Той Дух правди, Він вас 
попровадить до цілої правди...» (Ів. 16:13); «Бо всі, хто водиться 
Духом Божим, вони сини Божі» (Рим. 8:14).  

Мудрість та істина полягають у тому, щоб не дратувати 
Господа, не сперечатися з Ним, тобто не прислуховуватися до 
своїх пристрастей і похоті, не слідувати за ними, не йти до 
розбитих водойм, не пити чашу демонську, беручи участь у 
трапезі Божій. Бо ж хіба ми сильніші за Господа? Чи скаже виріб 
своєму творцеві: «Чого ти мене таким зробив?». Бог заслуговує, і 
цілком справедливо, щоб ми служили Йому завжди, бо це Він 
створив нас. Він — Гончар, ми — глина. Але не це хай лежить в 
основі нашого пошуку волі Божої, що саме по собі правильне і 
до вподоби Богові. Хай нашими стараннями рухає усвідомлення 
того, що воля Господня — це найбільш надійний і перевірений 
для нас шлях, це наймудріші думки і поради, які ми тільки 
можемо знайти упродовж життя, тому що вони Божі.  

Воля Божа — це лише все найкраще для нас від «долі». 
Любов до Господа, любов до Його благодаті нехай рухає нами. 
Ще один повчальний, хоча й негативний приклад боротьби волі 
людини з волею Бога ви можете знайти в додатку до цієї книги.  
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Чому ми повинні  

виконувати волю Божу 

Відображення в ній досконалості Бога  
Чому ми повинні виконувати волю Божу? Тому що вона — 

це все для нас у житті найкраще: найкраще місце, найкращий 
шлях, найкраща праця. Господь через пророка Єремію сказав: 
«Бо Я знаю ті думки, які думаю про вас... думки спокою, а не 
зло, щоб дати вам будучність та надію» (Єр. 29:11). Наш Бог — 
це живий Бог, Який бачить нас усіх і кожного зокрема. І Його 
наміри — дарувати нам добро, будучність і надію. Господь 
ніколи не замишляє на нас зла. Це абсолютно виключено, тому 
що суперечить і просто чуже самій Його суті. Він добрий. Він 
милосердний. Він співчутливий. Він люблячий. Його воля — це 
немов збірник прекрасних задумів для нашого щастя. Він не 
може по-іншому написати для нас план. Ульф Екман, шведський 
пастор, писав: «Всемогутність Бога все ж не означає, що Він 
робить все, що завгодно, коли і як завгодно. Він діє відповідно 
до Свого характеру, Своїх рішень і цілей, Своєї волі, Свого 
Слова і Своїх обітниць1». 

Яків відкриває нам помисли Господнього серця: «Усяке 
добре давання та дар досконалий походять згори від Отця 
світил...» (Як. 1:17). Господь дає нам дари, які добрі і досконалі 
                                                 

1 С. Н. Слепченко. Мудрость приходит от Бога. М.: Триада, 2001, 
стр. 53.  
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(тобто навищої якості). Найяскравіший і найбільш радісний 
приклад Божого дару — це Ісус Христос, досконалий і добрий 
дар для всього світу. Він благословив силу-силенну тих, хто 
потребував благословення, дав їм найцінніше. Варто хоч на 
хвилину задуматися, чому Бог-Отець послав Ісуса Христа на 
землю. Тобто з якою метою Він послав Його. Славу 
примножити? Силу примножити? Чи лише для якоїсь Своєї 
вигоди? Ні! Бо хіба Йому мало слави від ангелів, хіба ми можемо 
бути для Нього якоюсь цінністю, коли ми —  «як забруднена 
одіж» (Іс. 64:6) перед Його лицем? Воістину, це ніщо інше, як 
безкорисливий акт допомоги людям у їх біді. Він замислив 
спасти нас від пекла і привести на небеса. Тому знову і знову 
повторюю, що в Божій руці немає зла для тих, хто любить Його. 

Мабуть, Давид у свої ранні роки, коли пас овець, і не 
догадувався про те, що Бог замишляє для нього. Роздумування 
про те, що йому дав Бог, нагадували фантазію за днів його 
юності. Але Бог замислив і здійснив Свій задум. Йосип також не 
сподівався, що Бог збирається виявити йому таку честь. Може, 
зайнявши становище другої людини після фараона, він довго 
думав, чи не сон це, тому що потрапити з темниці на пост 
прем’єр-міністра — це була дуже і дуже незвичайна річ. Така 
незвичайна, як незвичайними були його страждання.  

Друзі, ми з вами також, напевно, і не догадуємося, що Бог 
готує для нас, які наміри Він має. Біблія багато розповідає про 
наше небесне життя, але меньше — про наше особисте. І якщо б 
Бог відкрив, що Він планує послати нам ще тут, на землі, то, 
напевно, ми молилися б молитвою з Євангелія: «Вірую, Господи, 
— поможи недовірству моєму!» (Мр. 9:24). Або були б схожі на 
Захарія, який не міг повірити словам ангела (Лк. 1:18). Я 
впевнений, що Бог так сильно любить нас, що багато хто просто 
не може уявити це, хіба тільки ті, кому Він Сам відкрив (Еф. 
3:19). Він думає про наше добро, про нашу майбутність і надію і 
посилає тільки досконалі дари. Він добрий. 

 
В цій любові є віра безкрая, 
В ній і спокій, і мир, й тишина. 
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І туди вона вільний вхід має, 
Де без неї глуха лиш стіна. 

Енон. 
 

Перевага Божого плану для нашого життя 
Що може бути для нас краще, як не наміри і воля такого 

Бога, у Якого розум незбагненний (Іс. 40:28), любов до нас — 
вище всякого знання (Еф. 3:19), безодня премудрості (Рим. 
11:33)? Уявімо собі свій життєвий план. Але Бог також має Свій 
план для нашого життя. Чий план буде мудрішим, 
практичнішим, більш обдуманим, далекогляднішим? Звичайно, 
Господній. Тому Він і тільки Він хай володіє нашим життям, бо 
тільки тоді ми будемо мудрими і матимемо майбутнє.  

Без сумніву, правдивий філософський вислів: «Підкори 
мене, і буду вільний». Але правильніше буде: «Підкори мене, 
Господи Ісусе, і буду вільний». Бо «... де Дух Господній, — там 
воля» (2 Кор. 3:17). Воля для всякого благословення, воля для 
нашого серця в цьому благословенні, воля Господу діяти в нас і 
через нас. Чи це не щастя? Подумай тільки, дорогий читачу, 
невже Бог, Який полюбив нас вічною любов’ю, виразом якої є 
краплі крові з безлічі ран, стогін і смертельна туга, спотворений 
вигляд Христа, може бажати нам поганого? Звичайно ж, ні! Тоді 
навіщо сперечатися з Господом? Чи не краще повністю 
покоритися Його волі і присвятити себе Йому?! 

 
 

Наслідування прикладу Вчителя 
Ще одним аргументом на користь нашого бажання 

виконувати Божу волю може послужити земне життя Засновника 
і Вчителя віри — Ісуса Христа.  

Господь Ісус Христос точно виконував волю Отця, хоча 
Сам, будучи рівним Богові, мав вільну волю у всьому. Коли 
Петро хотів захистити Христа у Гетсиманському саду, Він сказав 
Йому: «Сховай свого меча в його місце, бо всі, хто візьме меча, 
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— від меча і загинуть. Чи ти думаєш, що не можу тепер 
упросити Свого Отця, — і Він дасть Мені зараз більше 
дванадцяти легіонів анголів? Але як має збутись Писання, що так 
статися мусить?» (Мт. 26:52-54). Христос міг випросити у Бога-
Отця 12 легіонів ангелів1, але Він не зробив цього, бажаючи 
догодити Отцеві і виконати Його Слово. 

Виконання волі Отця — це головний орієнтир у житті і 
лужінні Христа. Його наступні слова підтверджують це: «Бо Я з 
неба зійшов не на те, щоб волю чинити Свою, але волю Того, 
Хто послав Мене» (Ів. 6:38); «... Син нічого робити не може Сам 
від Себе, тільки те, що Він бачить, що робить Отець; бо що 
робить Він, те так само й Син робить» (Ів. 5:19). Учням Ісус 
відповів: «Пожива Моя — чинити волю Того, Хто послав Мене, і 
справу Його довершити» (Ів. 4:34). Це було головним принципом 
і головним завданням Його життя.  

З усіх людей тільки Він досконало виконав волю Отця. Він 
спочатку слухав її, а потім судив про те, що відбувається, 
відповідно до неї. Він говорив так, як Його Отець. Він не робив 
нічого, поки не бачив, що Отець це робить. Христос завжди 
робив те, що було приємне Його Отцеві (Ів. 8:29). Він був 
слухняний до смерті, і смерті хресної. І якщо ми вважаємо себе 
Його учнями, то для нас не існує іншого шляху, як іти згідно з 
волею Отця Господа нашого Ісуса Христа. Тому що учень Ісуса 
Христа йде Його слідами. Якщо служити інакше, то хоч це і буде 
вважатися служінням, але не завжди, однак, означатиме, що цей 
служитель — учень Христа і його служіння цінне для Бога. 

Кожен з нас має власне життя і власну волю. Але заради 
виконання волі Господа будьмо готові відкласти все це набік. 
Англійський євангеліст Дон Дабл у своєму служінні 
переконався, що коли «хочеш ходити з Богом, — будь готовий 
йти Його шляхом2». І якою б не виглядала воля Божа в наших 
                                                 

1 Римський загін, що складався спочатку приблизно з трьох-
чотирьох тисяч, а потім з шести-семи тисяч осіб. Библейский 
словарь. Эрик Нюстрем, стр. 229.  
2 С. Н. Слепченко. Мудрость приходит от Бога. М.: Триада, 2001, 
стр. 258.  
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очах — важкою або легкою, розумною чи ні, — хай нам не буде 
важко або шкода відмовитися від усього, що заважає її 
виконанню. Хай нам не буде жаль пожертвувати всім і самим 
собою, присвячуючи себе виконанню волі Бога богів. Наприкінці 
Свого служіння Ісус молився: «Я прославив Тебе на землі — 
довершив Я те діло, що Ти дав Мені виконати» (Ів. 17:14). Тож 
хай допоможе нам Господь з гідністю повторити ці слова, 
завершуючи служіння, яке доручив нам Бог. 
 

Наша належність Господу Богу 
У царстві цього світу ми були рабами власного гріховного 

єства. Але настав час здійснитися Божому планові спасіння 
людства. Божий Син Ісус Христос ціною Свого життя викупив 
нас і звільнив від покарання. В Першому посланні Петра 1:18-19 
написано: «... Не тлінним сріблом або золотом відкуплені ви... 
але дорогоцінною кров’ю Христа». Тому кожен з нас перебуває в 
неоплатному боргу перед Ісусом Христом, Який тепер є не 
тільки нашим Спасителем, але й Паном нашого життя. Ми Його 
раби, але в цьому рабстві Христос називає нас друзями (Ів. 
15:15), а Бог-Отець — Своїми дітьми (1 Ів. 3:10).  

У цьому наше щастя і вершина всякого блаженства. 
Господь Христос — наш, а ми — Його навіки! «Хіба ви не 
знаєте, що ваше тіло — то храм Духа Святого, що живе Він у 
вас, Якого від Бога ви маєте, і ви не свої? Бо дорого куплені ви. 
Отож прославляйте Бога в тілі своєму та в дусі своєму, що Божі 
вони!» (1 Кор. 6: 19-20). Тому справедливо буде, коли ми, як 
куплені, шукатимемо Божої волі завжди і у всьому, бо ми — 
Його власність і свавілля — це бунт проти становища, в якому 
ми опинилися з великої милості Господа. Я, ти, ми — власність 
Ісуса Христа. Він нас придбав — не ми Його. «Через це не 
будьте нерозумні, але розумійте, що є воля Господня» (Еф. 5:17). 

Христос сказав: «Коли хоче хто волю чинити Його, той 
довідається про науку, чи від Бога вона, чи від Себе Самого кажу 
Я» (Ів. 7:17). Бог бачить, хто бажає виконувати Його волю, а хто 
ні. І для того, хто не бажає її виконувати, вона буде 
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незрозумілою і прихованою. А тим, хто шукає її, Він відкриває її 
все більше. 

Апостол Павло хотів творити волю Божу і більше за всіх 
своїх ровесників старався відданно виконувати її1, як він 
засвідчує сам. Бог, бачачи його запопадливість, вирішив 
відкрити йому Свою справжню волю, давши відкриття істини 
через його добрі мотиви перед Богом: «Бог отців наших вибрав 
тебе, щоб ти волю Його зрозумів, і щоб бачив ти Праведника, і 
почув голос із уст Його» (Дії 22:14; курсив авт.). Отримавши 
відкриття, Павло зробив правильне рішення — підкоритися 
Господу. Підсумовуючи своє служіння в Ефесі, Павло сказав, що 
він повністю був відданий виконанню волі Божої: «Бо я не 
вхилявся об‘являти вам усю волю Божу!» (Дії 20:27).  

Це чудовий приклад для нас, і нехай Господь допоможе 
кожному виявитися в підсумку Його гідним служителем. 

Друзі, коли ми реально подивимося на те, ким і де ми були і 
ким є тепер у видимому і невидимому світі, то кожен, хто міркує 
розсудливо, погодиться, що він зобов‘язаний Христові значно 
більше, ніж може собі уявити. Якщо навіть все життя бути 
вірним і слухняним виконавцем Його бажань, то це тільки 
невеликий початок дякування Йому за Його дари. Хоча «ми не в 
змозі гідно дякувати Господу. Та все ж наш обо’язок — складати 
посильну вдячність і безперестанку прославляти Господа словом 
і доброчесним життям2».  

Якщо міркувати таким чином, то нарікання і невдоволення 
навіть не наблизяться до нашого серця, не кажучи вже про уста. 
Ці міркування дуже сильні в боротьбі з невдоволенням. «Отож 
пам’ятайте, що ви, колись тілом погани, що вас так звані 
рукотворно «обрізані» на тілі звуть «необрізаними», що ви того 
часу були без Христа, відлучені від громади ізраїльської, і чужі 
заповітам обітниці, не мавщи надії й без Бога на світі. А тепер у 
                                                 

1 «І я перевищував в юдействі багатьох своїх ровесників  роду мого, 
бувши запеклим прихильником моїх отцівських передань» (Гал. 
1:14).  
2 П. К. Шатров. Золотые зерна мудрости. С.-П.: Библия для всех, 
1997, т. 2, стр. 63.  
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Христі Ісусі ви, що колись далекі були, стали близькі Христовою 
кров’ю» (Еф. 2:11-13).  

 

Наша робота в Начальника і Звершителя віри  
Написано: «І кажу Я тобі, що ти — скеля, і на скелі оцій 

побудую Я Церкву Свою, — і сили адові не переможуть її» (Мт. 
16:18). Кожен із нас, християн, є складовою ланкою, одним із 
каменів споруди — Церкви Господа. Кожен християнин — це 
робітник і працівник у ділі Божому. Христос найняв нас на 
торжище цього світу: «Бо Царство Небесне подібне одному 
господареві, що вдосвіта вийшов згодити робітників у свій 
виноградник» (Мт. 20:1). А значить, виконувати волю 
Роботодавця — це єдино правильне рішення. Розумним і 
справедливим буде запитувати Ісуса, що і як робити, а не 
старатися все робити по-своєму, по-людськи, будувати свою 
«вавилонську вежу». 

Коли людину беруть на роботу, керівник детально 
консультує її і вводить у курс справи. І якщо працівник з якихось 
причин не може або не хоче працювати з відповідальністю, він 
буде звільнений. Ці принципи діють як у цьому світі, так і в 
духовному. Нас найняли на роботу, тому немислимо робити 
щось відповідно до своїх міркувань і розумінь. Церква належить 
Господу, і Він має для неї план, за яким діє. Давши згоду на 
роботу, нам треба лише запитати, як колись і апостол Павло: 
«Чого, Господи, хочеш, щоб я вчинив?» (Дії 9:6). Тому що можна 
ревно увійти у працю, але відійти від Христа і своєю працею йти 
проти Ісуса: «А він запитав: «Хто Ти, Пане?». А Той: «Я Ісус, що 
Його переслідуєш ти.  Трудно тобі бити ногою колючку» (Дії 
9:5). 

Може виникнути питання: навіщо запитувати, коли ми 
маємо Біблію? Просто читай її і виконуй. На це можна відповісти 
так: як неможливо самим зрозуміти Писання, так неможливо без 
Господньої поради втілити в життя написане в ньому. До того ж 
у житті немало запитань, відповіді на які не знайти в Біблії і на 
кожне треба отримати відповідь у Бога.  
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Не соромся сказати: «Чого, Господи, хочеш, щоб я 
вчинив?». І нехай Ісус Христос, як Начальник духовного 
будівництва, через Духа Святого особисто керує нами у служінні 
як Йому до вподоби. Це буде і успішно, і справедливо. Тому що 
ми слуги, а не пани. Він Начальник духовного будівництва, а не 
виконавець наших примх і забаганок. Тож віддаймо себе в 
жертву живу, святу, приємну Йому для розумної служби нашої, і 
нехай Він творить через нас Свою Церкву. 
 

Мотив нашого служіння 
Для того, щоб отримати спасіння своєї душі, ми не зробили 

нічого, а тільки прийщли і взяли у Господа Бога через віру в 
Ісуса Христа. Дар спасіння і супутні йому дари такі цінні, що 
ніхто і ніколи не зможе досягти цього своїми силами і навіть 
усіма багатствами світу. Христос сказав: «Яка ж користь людині, 
що здобуде весь світ, але душу свою занапастить? Або що дасть 
людина взамін за душу свою?» (Мт. 16:26). 

Чисте і бездоганне виконання Божих заповідей має 
базуватися на двох основних мотивах. Перший — спрага до 
життя, тому що лише на шляху Божих заповідей є життя і 
повнота всяких благословень, які тільки бувають під сонцем. 
Другий мотив виражається в таких словах: «Господи! Ти так 
багато зробив для мене, щоб я був щасливий. Не можу описати 
словами всі блага і милості, дані мені через Ісуса Христа, але Ти, 
святий Боже, знаєш, як багато я маю від Тебе. Тому прошу Тебе, 
люблячий Боже, дозволь мені на знак подяки хоч щось зробити, 
хоч чимось послужити Твоїй Церкві. Скажи мені, чого Ти 
бажаєш, що я можу зробити для Тебе, чим можу Тобі послужити, 
бо я хочу хоч чимось віддячити Тобі. Я знаю, що за те, що маю, я 
ніколи не зможу віддячити Тобі повністю, але дозволь у міру 
моїх сил принести Тобі плоди моїх старань». Це істинна основа 
для святого життя і святого служіння Богові. 

Кожен християнин повинен чітко розуміти роль особистої 
участі в отриманні спасіння і веденні святого життя. Спасіння — 
це доконаний акт, а святе життя — це процес. Ми даром 
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отримуємо спасіння, однак інколи треба платити велику ціну, 
щоб його зберегти. Святе життя і служіння Богові — це не 
заробляння вічного життя. Трудитися для Бога — це не 
заробляння для себе Царства Небесного, яке ми в повноті 
отримали під час навернення. Служіння — це вираз вдячності 
Богові за цінний дар спасіння. Хтось сказав, що віддача життя на 
служіння Христу — це найвищий дар, який тільки ми можемо 
принести Йому. Тому виконувати волю Божу — це значить 
дякувати Йому за дари. За це Він обіцяє багато благословень тут, 
на землі, і нагороду на небесах. 
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Як пізнати волю Божу 

Бажання і прагнення 
«Бо ваші думки — не Мої це думки, а дороги Мої — то не 

ваші дороги, говорить Господь. Бо наскільки небо вище за 
землю, настільки вищі дороги Мої за ваші дороги, а думки Мої 
— за ваші думки» (Іс. 55:8-9).  

Воля Божа часом буває невідомою і незрозумілою для нас, 
тому ми повинні бути готові докласти старання для її повного 
розуміння. Біблія описує багато випадків, коли наміри Божі і 
Його план люди не зрозуміли зовсім або зрозуміли неправильно. 

Якось Христос розмовляв з учнями про фарисейське 
вчення, але вони думали зовсім про інше — про хліби (Мт. 8:15-
16). Христос говорив про смерть Лазаря як про випадок, де Він 
повинен прославитися, а учні, міркуючи, дійшли до висновку: 
«... Ходімо й ми, щоб із Ним повмирати» (Ів. 11:16). Христос іде 
прославити Бога і явити Себе, а учні йдуть вмирати. Знову й 
знову ми переконуємося, що як небо вище за землю, так Божі 
дороги вищі за наші дороги і Божі думки вищі за наші думки. 
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Тому треба підготуватися до того, що вивчення волі Божої 
щодо всього нашого життя і окремих його моментів — це 
важкий і об’ємний процес. 

Шукати волю Божу — це праця. Але жити за своєю волею 
набагато тяжче, аніж шукати волі Божої і жити за нею. Маючи 
Біблію, Духа Святого у серці, духовних служителів Церкви, 
набагато легше виконувати волю Божу. Хоча це понад наші 
сили, але коли ми докладаємо всі наші зусилля, то Бог, бачачи 
нашу старанність, зі Своєї благодаті дає відкриття. І робить Він 
це з любов’ю, тому що зацікавлений в нашому успіху. 

Порада Премудрості завжди веде до кращого. Його порада 
— це сила, успіх, перемога, життя з подостатком. Треба визнати, 
що пізнання волі Божої — це велика праця в вірі. Не всі готові 
подвизатися на цьому поприщі, набагато легше робити щось, 
керуючись своїми міркуваннями, приймаючи свої думки і 
почуття за голос Божий. Добре, якщо вони від Бога, бо інакше 
виходить, що в ділі Божому повно людського, тобто такого, що 
не від Духа Святого. Ми й сьогодні можемо будувати свою 
«вавилонську вежу», прийнявши свої думки за голос від 
Господа. Тоді те, що від Духа Святого, ми, звичайно, не 
сприймаємо, оскільки вже обрали свій шлях. 

Дорогий читачу, як ви думаєте, чи легко було б вам 
зрозуміти, що відбувається, коли б ви стали свідками останнього 
дня життя Ісуса Христа? Безперечно, без відкриття від Бога 
важко зрозуміти славні Божі діла, які Він творив через Ісуса 
Христа. Навіть Його учні, хоча Він і попередив їх, не могли 
зрозуміти цих подій. 

Коли розпинали Ісуса Христа, люди думали по-різному. 
Невіруючий міг би погано подумати про нашого Бога — Він 
такий немилостивий до Ісуса Христа. Скільки молитов підніс 
Христос, скільки прохань, сліз, катувань і мук, а від Бога-Отця 
ніякої відповіді, крім ангела, який підкріпляв Його молитву в 
саду. Неважко зрозуміти, що думатиме про Бога цей спостерігач: 
Бог у Христа немилосердний, байдужий і т. ін. Але ми знаємо, 
що це не так. Тоді як простій людині пізнати істину? Тільки 
наблизившись до Бога, Який відкриває розум і очі. Тому що Бог 
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відкриває Себе тим, хто наближається до Нього: «Тайкома бо не 
робить нічого ніхто, але сам прагне бути відомий. Коли Ти таке 
чиниш, то з’яви Себе світові» (Ів. 7:4); «Запитує Юда, не 
Іскаріотський, Його: «Що то, Господи, що Ти нам об’явитися 
маєш, а не світові?». Ісус відповів і до нього сказав: «Як хто 
любить Мене, той слово Моє берегтиме, і Отець Мій полюбить 
його, і Ми прийдемо до Нього, і оселю закладемо в Нього» (Ів. 
14:22-23).  

Основна маса людей, які були біля Ісуса, думали, що «Бог 
Його вдарив поразами й мучив» (Іс. 53:4). Але ми знаємо, що це 
не так, Він Сам впокорив і принизив Себе, щоб спасти нас. 
Вникнувши в Боже провидіння, ми розуміємо, Який 
милосердний і добрий наш Бог. А що ми могли б подумати, 
бачивши останній шлях Христа? Тільки те, що все відбувається 
не так, як запланував Бог. Однак Писання запевняє, що все було 
за Божим планом: «Та зволив Господь, щоб побити Його, щоб 
муки завдано Йому» (Іс. 53:10). Це покарання не за гріхи Ісуса, а 
з Його доброї волі за гріхи всіх людей. 

Апостол Петро теж є прикладом того, як можна з добрими 
намірами йти проти Божої волі. Навіть Сам Христос може 
зупиняти нас у наших подвигах в Його Ім’я, як Він зробив це з 
Петром: «Та промовив Ісус до Петра: «Всунь у піхви меча! Чи ж 
не мав би Я пити ту чашу, що Отець дав Мені?» (Ів. 18:11). 
Безперечно, Петро мав найкращі наміри, коли став на захист 
Христа, але ці людські чесноти суперечили волі Христа.  

Не всі благі старання і прагнення до вподоби Господу. 
Треба узгоджувати їх з волею Господа Бога, якщо ми ще не 
маємо засвідчення про це. Петро, звичайно ж, не дуже добре 
почувався, коли Христос зупинив його у ділі, яке, на загальну 
думку, було добрим, але не на думку Господа Бога. Тому, дорогі 
друзі, щоб не вчути і нам такого від Христа, будьмо уважні в 
наших діях, завжди споглядаючи на Господа слави, вивчаючи 
Його серце, в усьому досліджуючи, що Йому довподоби: 
«Допевняйтеся, що приємне для Господа» (Еф. 5:10). 

Мойсей сказав ізраїльтянам: «... та не дав вам Господь 
серця, щоб пізнати, і очей, щоб бачити і ушей, щоб слухати, аж 
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до дня цього» (Повт. зак. 29:3). Тож не будьмо подібні до 
ізраїльіян, але молімося, щоб Господь дав нам «серця, щоб 
пізнати, і очей, щоб бачити, і ушей, щоб слухати» те, що Він 
бажає нам сказати. Нехай благословить нас у цьому Господь. 
 

Перший крок — дослідження Писання 
Писання — це перше і головне джерело, звідки ми можемо 

пізнати волю Божу. Біблія містить у собі відкриття про Бога, про 
те, Хто Він, яке Його серце, яка воля для всіх і щодо всього. У 
Біблії викладені всі Божі бажання. Вона відкриває нам наміри 
серця нашого Господа, і ми можемо побачити, що Йому 
подобається, чим ми можемо Йому догодити. Іван говорить, що 
«споконвіку було Слово, а Слово в Бога було, і Бог було Слово» 
(Ів. 1:1), тому чим більше ми пізнаємо написане Слово, тим 
більше пізнаємо Бога і Його волю. Ніщо і ніколи не дасть нам 
таких пізнань про Бога і Його волю, як глибоке молитовне 
вивчення Біблії, тільки в ній ми знайдемо правильне пізнання 
істини. Англійський євангеліст Дон Дабл сказав: «Боже ведення 
ніколи не розходиться з Писанням. Ти ніколи не отримаєш 
такого ведення, яке суперечить Слову Божому. Він ніколи не 
попросить тебе зробити щось всупереч тому, що Він сказав у 
Своєму Слові1».  

Тому, брате й сестро, наскільки ви зацікавлені у вивченні 
Писання, настільки ви й зацікавлені у пізнанні Бога і Його волі. 
Наскільки ви читаєте і вивчаєте Біблію, — настільки ви й любите 
Бога. Бог відкрив Себе через Слово, і тому кого цікавить Він, 
того цікавить Біблія; хто любить Бога, той любить Біблію. 
Напевно, Богові приємно було почути ці слова: «Як я кохаю 
Закона Твого, цілий день він — розмова моя!» (Пс. 118:97); 
«Твою волю чинити, мій Боже, я хочу, і Закон Твій — у мене в 
серці» (Пс. 39:9). Хіба не говорять ці слова про те, що Давид 
любить Бога? 

                                                 
1 С. Н. Слепченко. Мудрость приходит от Бога. М.: Триада, 2001, 
стр. 28.  
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Не думаймо про себе відповідно до своїх намірів. Вони 
можуть бути дуже добрими, але якщо залишаться тільки 
намірами, то це не залічиться нам у праведність. Бог зазвичай 
говорив до церков: «Я знаю діла твої» (Об. 2:2), а не наміри. За ці 
діла Бог або благословляв, або засуджував.  

І настав час сказати найважливіше, те, що буде немовби 
нашим рентгеном: якщо ти кажеш, що маєш бажання пізнати 
Бога і Його волю, а не вивчаєш Писання, то насправді ти не 
бажаєш цього пізнати. Це пусті слова. Якщо хочеш знати, чого 
насправді бажає твоя душа, — подивись на свої діла. Чим ти 
зайнятий, того ти й бажаєш. Це звучить дуже суворо і серйозно. 
Це формула пізнання себе і свого серця. Цю формулу дав нам 
Христос, кажучи: «По ділах їх пізнаєте їх» (Мт. 7:20). 

Дорогі друзі, серед безлічі запропонованих вам книг нехай 
Біблія завжди залишається на першому місці. Її треба читати 
найбільше, занурюючись у її благословенні глибини. Цінності, 
які ми знайдемо в ній, будуть для нас найважливішими.  

Ось що сказала мудрість людям, які не відчували потреби у 
вивченні Писання і не берегли його: «Бо кликала я, та 
відмовились ви, простягла була руку свою, та ніхто не 
прислухувався! І всю раду мою ви відкинули, картання ж мого не 
схотіли! Тож у вашім нещасті сміятися буду і я, насміхатися 
буду, як прийде ваш страх. Коли прийде ваш страх, немов вихор, 
і привалиться ваше нещастя, мов буря, як прийде недоля та утиск 
на вас, тоді кликати будуть мене, але не відповім, будуть шукати 
мене, та не знайдуть мене, — за те, що науку ненавиділи, і не 
вибрали страху Господнього, не хотіли поради моєї, 
погорджували всіма моїми докорами!» (Прип. 1:24-30).  

Народ, який не вивчав Писання, не старався глибше пізнати 
Бога і Його волю, не хотів поставити свою основу на камені (Лк. 
6:48), гинув: «Погине народ Мій за те, що не має знання: тому, 
що знання ти відкинув, відкину й тебе, щоб не був ти для мене 
священиком. А тому, що забув ти Закон свого Бога, забуду синів 
твоїх і Я!» (Ос. 4:6). Вони гинули, тому що Бог відкидав їх. Він 
любить тих, хто любить Його: «Я кохаю всіх тих, хто кохає 
Мене, хто ж шукає Мене — Мене знайде!» (Прип. 8:17).  
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Нехай ці слова запалять у нас бажання бути з Біблією, бути 
в Біблії. «Я бачив кінець усього досконалого, але Твоя заповідь 
вельми широка! Як я кохаю Закона Твого, цілий день він — 
розмова моя! Твоя заповідь робить мудрішим мене від моїх 
ворогів — вона-бо навіки моя! Я став розумніший за всіх своїх 
учителів — бо свідоцтва Твої — то розмова моя! Став я 
мудріший за старших — бо держуся наказів Твоїх! Я від кожної 
злої дороги повстримую ноги свої, щоб держатися слова Твого. Я 
не ухиляюся від Твоїх присудів, Ти-бо навчаєш мене. Яке то 
солодке слово Твоє для мого піднебіння, солодше від меду воно 
моїм устам! Від наказів Твоїх я мудріший стаю, тому-то 
ненавиджу всяку дорогу неправди! Для моєї ноги Твоє слово — 
світильник, то світло для стежки моєї» (Пс. 118:96-105).  

«Дивіться, — навчив Я вас постанов та законів, як наказав 
мені Господь, Бог мій, чинити так серед того Краю, куди ви 
входите, щоб посісти його. Бережіть і виконуйте їх, бо це 
мудрість ваша та ваш розум на очах народів, що вислухають усіх 
постанов тих та й скажуть: Тільки він мудрий та розумний народ, 
цей великий люд! Бо хто інший такий великий народ, що мав би 
богів таких йому близьких, як Господь, Бог наш, кожного разу, 
як ми кличемо до Нього? І хто інший такий великий народ, що 
має постанови й закони такі справедливі, як увесь той Закон, що 
я даю перед вами сьогодні?» (Повт. Зак. 4:5-8).  

«Отож відкладіть усяку злобу, і всякий підступ, і 
лицемірство, і заздрість, і всякі обмови, і, немов новонароджені 
немовлята, жадайте щирого духовного молока, щоб ним вирости 
вам на спасіння» (1 Петр. 2:1-2). 
 

Другий крок — молитва 
Другим джерелом, з якого ми можемо довідатися про Божу 

волю, є молитва. Вона здатна допомогти нам тоді, коли в Біблії 
немає ясної відповіді на наше запитання. Біблія вчить нас 
особистому молитовному спілкуванню з Господом, завдяки 
якому ми пізнаємо Його волю і бажання, а також отримуємо 
мудрі поради. Тому, щоб пізнати Божу волю, треба в молитві 
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просити про це Господа, як апостол Павло просив Бога про 
церкву в Колосах: «Через це то й ми з того дня, як почули, не 
перестаємо молитись за вас та просити, щоб для пізнання волі 
Його були ви наповнені всякою мудрістю й розумом духовним» 
(Кол. 1:9).  

Апостоли мали молитовне спілкування з Отцем і Сином, 
завдяки якому пізнавали волю Божу у всіх аспектах життя, тому 
у своїх посланнях вони звертали на це увагу: «Спільність же 
наша з Отцем і Сином Його Ісусом Христом» (1 Ів. 1:3); «...і 
спільність Святого Духа нехай буде зо всіма вами» 
(2 Кор. 13:13). 

Перебуваючи в молитві, наш дух з’єднується з Господнім 
Духом і отримує видіння та всяке пізнання. Рік Реннер сказав: 
«Обов’язок Святого Духа — через молитву відкривати нам Божу 
волю і мудрість для нашого життя1». У Рим. 8:14 написано: «Бо 
всі, хто водиться Духом Божим, вони сини Божі». Як Отець, 
Господь з радістю готовий спілкуватися зі Своїм творінням, 
направляти його і підказувати, як виконати те чи інше 
доручення. Він не бажає покинути нас сиротами на виживання в 
цьому грішному світі і завжди готовий співпрацювати з нами, 
посилаючи нам Святого Духа.  

Розповідають, один караван завжди благополучно 
перетинав велику аравійську пустелю. І все завдяки тому, що 
провідник каравана мав при собі голуба. Якщо караван збивався 
зі шляху, провідник випускав голуба, тримаючи його за нитку, і 
куди голуб летів, туди і йшов караван. Вказівки голуба завжди 
були безпомильними. Тим більш безпомильне керівництво 
Святого Духа, цього Небесного Голуба на шляху у земній 
пустелі. А той, хто не має Духа Святого, неодмінно заблукає.  

Апостол Іван пише: «... Утішитель же, Дух Святий... 
навчить вас усього, і пригадає вам усе, що Я вам говорив» 
(Ів. 14:26). «А помазання, яке прийняли ви від Нього, — воно в 
вас залишається, і ви не потребуєте, щоб вас хто навчав. А що те 

                                                 
1 С. Н. Слепченко. Мудрость приходит от Бога. М.: Триада, 2001, 
стр. 216.  
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помазання само вас навчає про все, — воно-бо правдиве й 
нехибне, — то як вас навчило воно, у тім пробувайте» (1 Ів. 2-
27).  

Далеко не все з нашого життя і служіння описане в Біблії, і 
відкриття від Бога через молитву може бути єдиною можливістю 
отримати відповідь на питання, яке нас хвилює. Якось дочки 
Целофхада прийшли до Мойсея з питанням про спадкове 
володіння їхнього батька (Чис. 27), і він не знайшов відповіді на 
нього в Писанні. Але Мойсей мав спілкування з Богом, і Бог дав 
йому відповідь, яка стала потім в Ізраїлі законом. 

Гарний приклад того, як людина пізнає волю Божу через 
спілкування з Ним, ми можемо знайти в житті царя Давида. 
Давид дуже уважно ставився до думки Господа, стараючись 
завжди питати Його як про особисті, так і про державні справи. 
Довідавшись волю Господа, він негайно робив усе так, як 
повелів Господь. Він любив Бога, і про це свідчить його 
відданість у виконанні всіх Господніх бажань. 

 
 

Давид запитував у Господа. 
«І запитав Давид Господа, говорячи: «Чи піду й переможу 

тих филистимлян?». А Господь сказав до Давида: «Іди, — і 
поб‘єш филистимлян та спасеш Кеїлу» (1 Сам. 23:2). 

Давид не перестав запитувати Господа, навіть коли став 
царем: «А Давид запитався Господа, говорячи: «Чи виходити 
мені проти филистимлян? Чи даси їх у мою руку?». І Господь 
відказав до Давида: «Виходь, бо справді дам филистимлян у руку 
твою!» (2 Сам. 5:19). Якщо Давид, будучи помазаним царем, 
запитував Бога, то хто ми, щоб надіятися на свій розум?  

Коли ми робимо щось без Божої поради, чи то велике, чи 
незначне, це виглядає самовпевненістю і самонадіяністю. Царі 
прислухалися до Божої думки, а ми хіба можемо щось зробити 
самі?! Звучить зухвало, чи не так? Прости нам, Господи, за це. 
Давид запитував про такі справи, які викликають у нас усмішку. 
Але якщо ми сміємося, то, вважаю, сміємося через свою 
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нерозумність або через те, що не вміємо просити і вимушені 
робити щось самі. Ми часто говоримо: ризикнемо, що буде, те 
буде. Це низький духовний стан — не запитувати або не вміти 
запитувати. 

Давид запитував докладно: «І Давид сказав: «Господи, Боже 
Ізраїлів! Дослухуючися, чув Твій раб, що Саул хоче ввійти до 
Кеїли, щоб вигубити місто через мене. Чи видадуть мене 
громадяни Кеїли в його руку? Чи зійде Саул, як чув твій раб? 
Господи, Боже Ізраїлів, розповіж же Своєму рабові!». І сказав 
Господь: «Зійде». І запитався Давид: «Чи видадуть громадяни 
Кеїли мене та людей моїх у Саулову руку?». А Господь сказав: 
«Видадуть» (1 Сам. 23:10-12).«І сталося потому, і запитався 
Давид Господа, говорячи: «Чи йти мені в одне з Юдиних міст?». 
А Господь відказав йому: «Іди!». І сказав Давид: «Куди я піду?». 
А Він відказав: «У Хеврон!» (2 Сам. 2:1). Якщо Бог сказав про 
місто Давидові, то хіба сьогодні Він не може вказати нам назву 
міста, коли ми змінюємо місце проживання, їдемо на служіння 
тощо? Бог сьогодні через Духа Святого в Ісусі Христі до нас ще 
ближче, ніж був до Давида. Ми не запитуємо тому, що не вміємо 
запитувати, горді або ж невігласи в Писанні.  

Хтось сказав, що «гордість змушує нас вирішувати свої 
проблеми самостійно замість того, щоб упокоритися і попросити 
поради в Бога, а потім слухняно виконати те, що Він сказав, 
подобається нам це чи ні, погоджуємося ми з цим чи не 
погоджуємося1». Не треба спокушувати Господа в цьому 
привілеї і зневажати цю благодать. 

Давид запитував у будь-яких ситуаціях. 
Вороги Давида напали на його табір і забрали жінок, дітей і 

майно його воїнів. Здавалося б, швидко біжи і рятуй своїх 
рідних, Давиде. Але він знає один секрет — треба спочатку 
запитати Бога, Котрий живе на небесах: «І запитав Давид 
Господа, говорячи: «Чи мені гнатися за тією ордою, чи дожену 

                                                 
1 С. Н. Слепченко. Мудрость приходит от Бога. М.: Триада, 2001, 
стр. 54.  
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її?». А Він відказав йому: «Женися, бо конче доженеш, і конче 
визволиш» (1 Сам. 30:8). 

Порада згори ніколи не буде тягарем і принесе швидке 
вирішення всілякої проблеми, тому що премудрість Господа 
прийшла нам на допомогу. Давид розумів, що в Бога нема до нас 
зла, а тільки любов і добрі поради. Написано: «Усяке добре 
давання та дар досконалий походять згори від Отця світил, що в 
Нього нема переміни чи тіні відміни» (Як. 1:17). Тому треба 
завжди бігти до Господа за порадою, щоб ми пізнали, що «воля 
Божа — добро, приємність та досконалість» (Рим. 12:2). Бог наш 
учора, сьогодні і навіки Той Самий, тому Він готовий і сьогодні 
мати з нами спілкування, як колись із мужами і жінками віри. 

 
Говори, о Боже, я почую 
Голос Твій, слугуючи Тобі, 

Хейвергел. 

Третій крок — бесіда із  

служителями Євангелія Христового 
Велику роль у розкритті волі Божої для людини відіграють 

служителі церкви. Особливо важливо це для новонавернених, які 
мало знають Біблію і ще не розбираються в тому, чого бажає для 
них Господь, яка Його воля щодо них у різних сферах життя. 
Вони ще не можуть почути Його голос у молитві і довідатися, 
що Він бажає їм сказати. Тому для них особливо важливий 
духовний батько, який настановляв би їх, як краще догодити 
Господу. 

Прекрасним прикладом цього є служителі в скинії. Мойсей 
і Аарон як Божі служителі говорили левитам і священикам, де 
стояти, що робити і т. д. Вони об‘являли Ізраїлю волю їхнього 
Бога (Чис., 1-4 розд.). «І Господь промовляв до Мойсея і до 
Аарона, говорячи: «Не винищуйте племени Кегатових родів з-
посеред левитів. І оце зробіть їм, і будуть жити й не повмирають, 
коли вони підходять до Святого Святих: увійдуть Аарон та сини 
його, і розмістять їх одного по одному на службі його та на 

Щоб за шлях, який в житті торую, 
Не складав хвалу я сам собі. 



48                          Воля Божя – це найкраще 
 

ношенні його. А самі вони не ввійдуть, щоб ні на хвилю не 
бачити святині, — і щоб не повмирати» (Чис. 4:17-20).  

Ми, як сини Кегата, у всьому підзвітні старшому 
служителю. Він нехай керує нами у служінні, як колись Мойсей і 
Аарон керували за призначенням Бога всіма працівниками у 
скинії. Це право служителів Нового Заповіту. Старий Заповіт дає 
нам образи і приклади щодо служіння Богові. Тому Бог, Який 
говорить неодноразово і різними способами, у переважній 
більшості викладає Свою волю для духовно новонароджених 
дітей через Своїх ставлеників. Вони, як батько і мати, 
турбуються за всіх членів церкви, щоб правильно передати їм 
волю свого Пана.  

Бог наказує всім коритися їм, та надалі Він все ж бажає 
говорити з кожним зокрема. Він хоче розвивати спілкування з 
кожною Своєю дитиною, як ми бачимо на прикладі спілкування 
Бога з Самуїлом у його дитячі роки. Спочатку Самуїл не 
розпізнавав голос Божий, але, отримавши настанову священика, 
мав прекрасне спілкування з Богом (1Сам. 3). 

Друзі, навіть якщо ви вчуєте голос Божий особисто, не буде 
гріхом повідомити служителя про те, що ви чули і як це було, як 
і зробив Самуїл. Потім, у міру зростання і набування досвіду в 
ходінні перед Богом, ми можемо не звітуватися за кожне 
спілкування з Богом, як і Самуїл (1 Сам. 3:20-21). Тому що 
історія Церкви знає немало сумних випадків, коли 
новонароджені діти Божі не були підзвітні своїм наставникам у 
цьому. Тим самим вони позбавлялися перевірки на істинність 
реального спілкування з Богом, позбавлялися настанов та 
благословень і допускали всілякі дурниці, і навіть гріхи. 

Члени Церкви! Навіть якщо ви самі  довідалися про волю 
Божу для вашого життя і служіння, нехай її перевірить 
служитель, послухавши, що Бог бажає для вашого життя, адже 
це може вплинути на всю вашу подальшу долю і на долю тих, 
хто стоїть за вами. Це може бути старший служитель церкви, 
його заступник або хтось із служителів, хто має досвід служіння, 
духовної війни і багато що може підказати. Служитель також 
може дати напучення. А ще дуже цінне те, що він принесе до 
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Бога свою священичу молитву за вас. Благословення служителя 
важливе перед Богом і діяльне в духовному світі: «І без усякої 
суперечки більший меншого благословляє» (Євр. 7:7). 
 

Четвертий крок — сердечне відчуття 
Бо всі, хто водиться Духом Божим, вони сини Божі; (Рим. 

8:14). Дух Святий водить Своїх дітей та служителів через 
спілкування з ними різними способами: відкриття, голос, 
сновидіння, сердечне відчуття. Він Сам вирішує як звернутись до 
своєї дитини. З практики християнства бачимо, що дуже часто 
Господь використовує саме сердечне відчуття – дає знання 
нашому серцю.  "Бо то Бог викликає в вас і хотіння, і чин за 
доброю волею Своєю". (Фил. 2:13). 

Цей метод спілкування з Богом не є для молодих віруючих. 
Але він є доступний для всіх віруючих. І кожному віруючому 
для нормального духовного розвитку потрібно навчатись цьому 
методу. Тому що Господь не завжди, але часто використовує 
саме цей метод, щоб донести Свої плани й бажання до віруючого 
й дати йому зрозуміти Свою волю. 

"І говорили вони один одному: Чи не палало нам серце 
обом, коли промовляв Він до нас по дорозі, і коли виясняв нам 
Писання? (Лк 24:32)". Наше серце вміє відчувати й говорити. 
Ось ці люди відчували щось у своєму серці, коли Ісус з ними 
йшов по дорозі, але вони не могли розпізнати, що підсказувало 
для них їх серце. 

"Щоб Бога шукали вони, чи Його не відчують і не знайдуть, 
хоч Він недалеко від кожного з нас. Бо ми в Нім живемо, і 
рухаємось, і існуємо, як і деякі з ваших поетів казали: Навіть рід 
ми Його! (Дiї 17:27,28)". Бог чекає, коли ми почнемо 
відчувати/розуміти своїм серцем Бога: його бажання, плани, 
роботу, волю. 

Потрібно тренувати своє серце тому, щоб навчитись 
відчувати побудження від Духа Святого для якоїсь дії, чи то 
молитва, чи то милосердя, чи то свідчення комусь про Христа. 
Счасливий той, хто навчився розуміти й відчувати, що каже йому 
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його нутро. Є така поговірка "Серце чуло, але не сказало". 
Такого вже не станеться з тим хто розуміє своє серце. 

Важливо пам"ятати й знати, що не всі сердечні відчуття є 
від Духа Святого. Є наші людські відчуття, є Божі відчуття, є 
ворожі відчуття. У навчанні потрібно навчитись відрізняти 
почуття від Духа Святого від своїх і від ворожих почуттів. Як 
відрізняти? Божественні почуття ніколи не будуть направлені 
проти Біблії, проти служителів Євангелія, проти здорового 
глузду, проти злагоди й будови церкви Христової. Дух Святий 
завжди скаже згідно Святого Писання й Його слово завжди буде 
для будови й загально церковного успіху. 

Про це неодмінно потрібно молитись до Господа, щоб Він 
дав нам серце розуміюче дії Духа Святого. Також багато 
потрібно перебувати у вивченні Слова Божого. І третє що бажаю 
зазначити, що є дуже важливим у приготуванні душі до слухання 
свого серця це виконати одне не дуже велике прохання Духа 
Святого, де в Церквах за порушення цього не беруть навіть на 
замітку, але воно є дуже важливим. Це відкинути від себе деякі 
риси характеру, які засмучують Духа Святого і Він тоді не може 
діяти, як колись Христос у Назареті через невір'я мешканців 
Назарету1 не міг робити для них добрих чудодійних справ це є 
подратування, гнів, лютість, крик, лайка, злоба, зайві 
переживання." І не засмучуйте Духа Святого Божого, Яким ви 
запечатані на день викупу. Усяке подратування, і гнів, і 
лютість, і крик, і лайка нехай буде взято від вас разом із 
усякою злобою. А ви один до одного будьте ласкаві, 
милостиві, прощаючи один одному, як і Бог через Христа вам 
простив! (Єф. 4:30-32). 

Готуймо своє серце, щоб коли Бог забажає нам щось 
сповістити саме цим методом, то ми були здібні зрозуміти думку 
Божу й саме так зробити. Тоді буде прославлене ім"я Господнє, 
бо Господь тільки на добре нас поведе. Або коли ми будемо у 

                                                 
1 "І Він тут учинити не міг чуда жадного, тільки деяких хворих, руки 
поклавши на них, уздоровив" (Мрк. 6:5). 



 Воля Божя – це найкраще  51 
  

Господа про щось запитувати і Він буде нам відповідати цим 
методом, щоб нам не бути глухими почути що каже Дух Святий.  

Одного разу я запитав у пророка про те як він відрізняє 
думку Божу від своєї. Він відповів для мене: "Я відрізняю Божі 
думки у своєму розумі від своїх думок тим, що думки від Бога 
наче сяють". Інший чоловік говорив так, що коли він досліджує 
волю Божу про свої справи то буває розум воює з серцем. Розум 
буквально кричить, що потрібно робити так і так, а коли 
схиляюсь перед Господом то в серці відчуваю протилежне: 
тривогу й засмучення. І через це довший час потрібно молитись, 
щоб твердо переконатись у голосі серця й прийняти рішення за 
голосом серця. Кожен раз коли був послушний своєму серцю то 
ніколи не мав неприємностей у всьому за що молився. Прекрасна 
й сильна та людина, яка вміє слідувати за своїм серцем. Коли так 
є то це добрий знак духовної зрілості. Шукаймо цього. 
"Тримайся поради серця свого, бо нема нікого для тебе вірніше 
його (Сір.37:17)". 

 

П'ятий крок — обставини1 

Природа обставин 
Просто так нічого під сонцем не стається. За будь якими 

обставинами завжди хтось стоїть, чиясь ініціатива рухає них 
Божа, диявольська, чи людська. Всі обставини під Божим 
контролем. Не всі обставини ініціює Бог, але всі обставини Йому 
відомі і з Його дозволу стаються. Людина власна творити 
обставини, власна приймати чиїсь ідеї: Божі, чи ворожі творячи 
обставини в житті. Ці всі ствердження проголошені на основі ось 
таких місць святого Писання. 

"Чи в місті засурмлять у сурму, а народ не тремтітиме? 
Чи станеться в місті нещастя, що його не Господь 
допустив?… ". (Ам. 3:6,7).  

                                                 
1 Ширше про страждання в житті святих читайте в наступному 
виданні, яке висвітлюватиме смисл страждання святих. 
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"Хто то скаже і станеться це, як Господь того не 
наказав? Хіба не виходить усе з уст Всевишнього, зле та 
добре? Чого ж нарікає людина жива? Нехай скаржиться 
кожен на гріх свій. Пошукаймо доріг своїх та дослідімо, і 
вернімось до Господа!" (Пл. Єр. 3:37-40).  

"Чи не два горобці продаються за гріш? А на землю із 
них ні один не впаде без волі Отця вашого. А вам і волосся 
все на голові пораховано.Отож, не лякайтесь, бо вартніші ви 
за багатьох горобців". (Мат. 10:29-31). 

Приємно, що Господь дав нам право керувати обставинами, 
правда є деякий процент обставин, які непідлвладні нам, а в 
основному Господь віддав все під наше керування. Від Адама 
залежало, що буде в Едемському саді порядок, чи хаос. Від 
Адама залежало, що буде на нашій планеті порядок, чи хаос, 
спілкування з Богом в прохолоді дня, чи духовна смерть. Все це 
вирішував Адам. Бог дав в його руку майбутнє саду і він мав там 
господарювати, але вони дали місце дияволу і втратили майже 
все. "І взяв Господь Бог людину, і в еденському раї вмістив 
був її, щоб порала його та його доглядала". (Бут. 2:15) 

Черз Ісуса Христа ми маємо привілегії над нашим 
особистим життям, як Адам. Ми вирішуєм, що буде в нашому 
серці спілкування з Богом в прохолоді дня, або тричі на день, як 
Даниїл, чи хаос і безладдя. Ми вирішуєм, що буде в нашій сім"ї 
спілкування з Богом, чи повно всякої суїти духовної і світської. 
Ми, як Церква, вирішуєм що буде в нашій країні мир і 
благополуччя, чи війни й корупція. "Від днів же Івана 
Христителя й досі Царство Небесне здобувається силою, і ті, 
хто вживає зусилля, хапають його. (Мат. 11:12). Істина проста 
бажаєш бачити Царство Боже в своєму серці у своїй сім"ї у своїй 
країні – здобувай силою і будеш мати. 

Дай нам Господи збагнути це й бути добрим господарем 
нашого життя й служіння. Не згоджуймось з негативними 
обставинами й неприймаймо все підряд як волю Божу. Через 
молитву з усіх сил міняймо всі обставини на кращі, як нам до 
вподоби. Те що твердо знаєм, що Господь так бажає, нехай те 
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залишається як є, а все інше, як говорив Дмитрій Безпалов, 
біремо під коліна. 

Божа воля в обставинах життя 
Через обставини Бог промовляє і через обставини Господь 

працює над внутрішнім чоловіком Своїх дітей і всіх. 
"Так говорить Господь, твій Відкупитель, Святий 

Ізраїлів: Я Господь, Бог твій, що навчає тебе про корисне, що 
провадить тебе по дорозі, якою ти маєш ходити". (Iс. 48:17). 

Цей метод це вираження Божої любові до своїх дітей. Коли 
нема розуміння Божої волі, але Бог бачить, що піти шляхом який 
ми не обираємо буде дуже добре для нас, то Бог бере ініціативу у 
Свої руки й провадить нас саме тим шляхом, який є найкращий 
для нас. Цей шлях може не кращий сьогодні в наших очах, але 
він буде кращим на майбутнє. Бог допустив голод за днів Якова, 
щоб Якова переселити у Єгипет для розмноження на чотириста 
років. 

Коли говорим про обставини то варто згадати одне 
прислів"я по цій тематиці. "Господь не завжди спішить змінити 
обставини, а Він бажає в обставинах змінити нас". Не зберіг від 
печі, а зберіг в печі. Не зберіг від ями лев"ячої, а зберіг в ямі від 
львів. Не зберіг від Єгипту, а зберіг в Єгипті і дуже сильно 
благословив, як Йосипа так весь народ Ізраіля. 

За звичай цим методом Господь говорить для тих хто 
відкрито противиться волі Господній. Той самий Йона через 
обставини зрозумів Боже серце, що в ньому палає гнів на нього і 
відреагував на це дуже правильно – визнав свою провину і 
згодився прийняти покарання. Бог побачив його покаяння не дав 
померти – наказав великій рибі його підхопити. 

Але пам"ятаймо, як не всі негативні обставини, так не всі 
кращі обставини є від Бога, на Його славу й для нашого блага. 
Інколи добрі обставини це поміч ворога для нашого непослуху 
Господу. Йона дуже успішно придбав квиток у протилежний 
напрямок, зайшов в каюту і спокійно заснув. І місце знайшлось і 
кошти знайшлись і сон прийшов – все як по "маслу", але ці 
обставини сприяли непослуху. Давиду одного разу обставини 



54                          Воля Божя – це найкраще 
 

просприяли великому гріху, коли він з даху царсього дому 
побачив дуже вродливу жінку, що купалася і зустрівся з нею.  

Інколи ворог через обставини аж просить, щоб йому 
вклонились і пропонує за це багато дарів. Йосипа прям умоляв 
через жінку Потіфара. Йосип міг би довгенько "крутити" роман з 
цією грішною жінкою, але він став на сторожу серця і 
протистояв ворогу твердою вірою в Бога і Його життєдайні 
заповіді. Ворог хотів заставити Йосипа пожаліти, що не пішов на 
його пропозицію, пустив плітки і через них кинув його до 
в"язниці на років кілька, але Йосип своєю сильною вірою все 
переміг. Тому вміймо читати обставини. Павло апостол одного 
разу давав пораду, щоб не вирушали в дорогу, бо будуть 
труднощі, а сотник1 поклався на професійність капітана вирішив 
відпливати до цілі і мали через це виликі проблеми, ледве спасли 
життя. Капітан рішив пливти, бо дув попутний вітер, а Павло мав 
з гори свідоцтво і знав, що цей вітер може не довести їх до цілі. 
Дуже важливий урок: "Не завждий попутний вітер доведе нас до 
цілі". Хоч і віє попутний вітер, всеріно треба з іншого джерела 
мати від Бога Слово про подорож і про вітер. 

Для Йосипа обставини були довший час дуже погані, але ми 
ніде не знаходимо що він нарікав на Господа через це. Він знав 
одне – залишатись Богові вірним в любих обставинах життя. Бог 
пізніше його дуже сильно благословив. Бог контролює всіма 
обставинами і для своїх дітей Він перетворює їх на добро. "І 
знаємо, що тим, хто любить Бога, хто покликаний Його 
постановою, усе допомагає на добре. (Рим. 8:28). "Ви 
задумували були на мене зло, та Бог задумав те на добре, щоб 
зробити, як вийшло сьогодні, щоб заховати при житті 
великий народ! А тепер не лякайтеся, я буду утримувати вас 
та дітей ваших! І він потішав їх, і промовляв до їхнього 
серця. (Бут. 50:20,21). " Як дороги людини Господь уподобає, 
то й її ворогів Він замирює з нею". (Пр. 16:7). 

З відношень Йосипа до обставин яскраво проглядається 
дуже цінний духовний принцип: "як би не склались обставини в 

                                                 
1 Дії 27 
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житті – потрібно триматись Господа всім серцем, всіма 
силами, всім розумом, всією душею". Йосип в сиву давнину знав і 
виконував Новозаповітній духовний закон відкритий Христом: 
"І промовив до них: Глядіть, остерігайтеся всякої 
зажерливости, бо життя чоловіка не залежить від достатку 
маєтку його". (Лук. 12:15). Тобто якщо бажаєш духовно жити, 
то обставини життя зовсім не заважають. Можеш з куском хліба 
буди духовно таким багатим, що будеш збагачувати тисячі й 
тисячі людей. І можливо з тисячами фінансів бути духовно 
бідним, сліпим та несчасним, як Лаодикійська церква. 

Обставини – це один із знаків який може нам підказати у 
вивчені волі Божої. Це не єдиний і цілком вірний шлях для 
вивчення волі Божої. Обставини це гарна допомога у вивченні 
волі Божої. Тому тільки на обставини не потрібно покладатись, 
це допомога основному. Потрібно досліджувати волю Божу в 
Писанні, в молитві, у спілкуванні з Божими людьми, в серці й 
споглядати на обставини, можливо Господь і через це бажає, 
щось відкрити нам. Дослідивши волю Божу потрібно діяти по 
ній не дивлячись на обставини, які вони позитивні чи негативні. 
В процесі виконання волі Божої стежити за обставинами, щоб 
використати їх для виконання волі Божої. 

Покійний пастор Церкви села Хопнів, Григорій Іванович 
(Гриць Хопнівський), дуже відомий Божий чоловік на Волині, 
він мав дар пророцтва, дар сцілення й багато різних служінь 
звершував Божою силою. Одного разу він мені розповів, про 
один випадок, як він не зрозумів Божого голосу через обставини, 
коли Господь навчав його водитись Духом Святим. Він їхав 
через ліс на богослужіння й по дорозі біля калюжи води 
поскознувся й впав, потім зачепився за пень також впав і все 
промовляв "відійди від мене сатано, всерівно доїду до зібрання й 
прославлю Господа". Доїхав до зібрання, почалось зібрання 
приїхали люди у формі всіх переписали, виписали штраф і 
розігнали. Він їде до дому і запитує у Господа, чому Господь 
йому не підказав, щоб він не поїхав на цей збір. Господь 
відповів, що Він Його попереджував тими випадками, коли 
робив йому перешкоду у дорозі, а він не був уважний, не 
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поціквився, не розпізнав цього знаку. Господь бажає, щоб ми 
були завжди уважні до Нього, завжди були у Його присутності у 
Ньому1, бо тільки так ми зможем рости духовно, більше і більше 
пізнавати Його і Його волю. 

 

Дві таємниці,  

як досягти успіху, Ісус Навин не оцінив 
Пізнавши волю Божу для себе, треба поспішити детально 

виконати її, доклавши до цього всі старання. Легковажно 
ставлячись до виконання завдання, яке ми отримали через 
відкриття волі Божої, можна зазнати значних втрат. Наступні 
приклади допоможуть нам зрозуміти, наскільки уважним і 
старанним треба бути у виконанні Божої волі. 

Хтось сказав: «Щоб вас не штормило, тримайтеся Божого 
Слова». Ісус Навин, зустрівшись із новим завданням, не проявив 
належної уваги до його вирішення (Іс. Нав. 9), не дослідив 
Писання щодо цього питання. Люди, які підійшли до нього з 
проханням, керувалися лукавством і хитрощами. Ісус Навин 
допустився необережності й уклав із ними союз. Зробивши, на 
перший погляд, добру справу, він допустився двох помилок. Ці 
помилки полягали в порушенні волі Божої, яка могла бути 
відкрита йому через Писання і/або через молитву. 

По-перше, у Писанні чітко і ясно написано, що ні з ким у 
Ханаані не можна укладати угоди: «Стережися, щоб не склав ти 
умови з мешканцем тієї землі, що ти входиш до неї, — щоб він 
не став пасткою серед тебе» (Вих. 34:12). Писання — це перше 
джерело, куди ми звертаємося, бажаючи пізнати волю Божу. 
Писання — це непорушна основа істини на планеті Земля. 
Людина, котра бажає пізнати волю Божу, спочатку вивчатиме це 
питання в Писанні, уважно досліджуючи, що говорить або 
радить Біблія з цього питання. Говорить Біблія — говорить Бог, 
тому що воля Божа викладена в Біблії. 

                                                 
1 Ів. 15 
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По-друге, ізраїльтяни взяли хліб у прибулих, не запитавши 
про це Господа (Іс. Нав. 9:14). Оскільки наш Бог живий, а не 
мертвий, Він дозволив нам, людям, запитувати Його і радитися з 
Ним. Цим привілеєм, на превеликий жаль, користується вузеньке 
коло християн, а всі решта не навчені мати з Богом живий 
зв‘язок, або не навчені розуміти голос Духа Святого, або не 
навчені платити за це потрібну ціну, або не навчені коритися 
іншій волі. 

Як християни, ми повинні навчитися запитувати Господа й 
отримувати відповідь, адже не завжди поряд буде пресвітер, щоб 
можна було порадитися. Навіть якщо ми завжди можемо 
попросити в нього допомоги, то не постійно ж нам бути 
духовними дітьми. Треба зростати в духовних мужів і вчитися 
самостійно ходити перед Господом, а не постійно перебувати під 
наглядом пресвітера. Мати й батько виховують дітей до певного 
часу, очікуючи, що далі вони підуть по житті самостійно. Усьому 
свій час: час для дитинства й отроцтва, час для юності і 
батьківства. Християнин може рости за часом і може його 
втрачати, як колись євреї, які за часом повинні були бути 
дорослими, а залишалися духовними дітьми (Євр. 5). Хай не буде 
так із нами. 

З другого боку, Бог також хоче мати спілкування з нами, 
дозволяючи приходити до Нього за порадою. Це величезний 
привілей для нас із боку Бога. Тож ПОСПІШІМО знайти нитку 
спілкування з Богом, щоб уміти не тільки запитувати Його, а й 
спілкуватися з Ним. 
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Як виконувати волю Божу 
У попередньому розділі ми розглянули, як пізнавати волю 

Божу для себе, але багатьох цікавить «універсальний рецепт», 
тобто як навчитися пізнавати і виконувати загальну волю Божу. 

Щодо цього Боже Слово акцентує увагу на трьох позиціях: 
позиції людини стосовно  Бога, стосовно себе і стосовно інших 
людей. 

Позиція стосовно Бога Ісус Христос сказав: «Оце ж воля 
Мого Отця — щоб усякий, хто Сина бачить та вірує в Нього, мав 
вічне життя — і того воскрешу Я останнього дня» (Ів. 6:40). 
Заради спасіння грішного світу Небесний Отець віддав на 
розп‘яття Ісуса Христа, Свого Єдиного Сина. І цілком природно, 
що Його воля і бажання полягають у тому, щоб ця жертва не 
була даремною. Ісая пророче говорить: «Він через муки Своєї 
душі буде бачити плід та й насититься...» (Іс. 53:11). Бажання 
Отця виконується, коли ми, віруючи  у спокутну жертву Ісуса 
Христа, приймаємо Його як свого особистого Спасителя. Цим ми 
займаємо правильну позицію стосовно Бога і виконуємо Його 
волю. Перше, що Господь бажає бачити у Своїх людях, — це 
віру у Христа як Божого Сина. 

Друге — це послух Його  Сину Ісусу Христу. Віра і послух 
Тому,  Кому віриш, — це те невелике, що ми повинні зробити 
для великого і славного майбутнього. Повний послух — ось що 
дуже цінує Господь у нас. Частковий послух говорить, що серце 
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тільки частково віддане Богові, тому що де скарб, там і серце. 
Скарб у Бозі — значить, серце завжди в Ньому. Не часткове 
служіння Бог бажає в нас бачити. Не півсерця Він бажає в нас 
мати, але все серце. Не половини нашого життя вартий Бог, але 
все життя, покладене на вівтар служіння Йому, Він приймає як 
приємну жертву. Бог бажає, щоб ми прислухалися до кожного 
Його слова.  

Йому неприємно, коли ми вибираємо якісь заповіді для 
послуху, а інші відкидаємо. Він чекає від нас повної посвяти, 
тобто повної самовіддачі. Джон Брокхофф якось сказав: «Щоб 
померти за якусь справу, зовсім не потрібно вмирати 
мученицькою смертю. Це можна робити протягом довгих років, 
віддаючи всього себе своїй справі1». 

Саул за словом Господа пішов на Амалика. Він зробив 
майже все, як йому повеліли, але в одному не послухався, і це 
було не до вподоби царю віків2. До того ж Саул не впав ницьма у 
покаянні, що також не сподобалося Богові. Це для нас 
нагадування, щоб ми завжди старалися зробити все так, як 
говорить Бог. І сказав Самуїл Саулу: «Чи жадання Господа 
цілопалень та жертов таке, як послух Господньому голосу? Та ж 
послух ліпший від жертви, покірливість краща від баранячого 
лою!» (1 Сам. 15:22). 

Допоможи нам, Господи, виконувати Твою волю так, щоб 
Ти сказав про нас, як про Давида: «А його віддаливши, поставив 
царем їм Давида, про якого й сказав, засвідчуючи: «Знайшов Я 
Давида, сина Єссеєвого, чоловіка за серцем Своїм, що всю волю 
Мою він виконувати буде» (Дії 13:22). А саме про це і просив 
Давид: «Навчи мене волю чинити Твою, бо Ти Бог мій, — 
добрий Дух Твій нехай попровадить мене по рівній землі!» (Пс. 
142:10). 
 

                                                 
1 С. Н. Слепченко. Мудрость приходит от Бога. М.: Триада, 2001, 
стр. 182.  
2 1 Тим. 1:17: «А Цареві віків, нетлінному, невидимому, єдиному 
Богові честь і слава на вічні віки. Амінь».  
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Позиція стосовно себе 
У Посланні апостола Павла до солунян написано: «Бо це 

воля Божа — освячення ваше...» (1 Сол. 4:3). Спочатку ми 
приймаємо освячення від Господа через віру в момент покаяння. 
Потім воно продовжується в нас як процес, у якому з нашого 
життя послідовно викорінюється все, що не до вподоби Господу. 
Заглиблюючись у вивчення Священного Писання, ми, як у 
дзеркалі, побачимо в ньому всі свої недоліки і, доклавши до 
цього «всю свою пильність» (2 Петр. 1:5), виправимо їх. «Тому-
то, підперезавши стегна свого розуму та бувши тверезі, майте 
досконалу надію на благодать, що приноситься вам в з‘явленні 
Ісуса Христа. Як слухняні, не застосовуйтеся до попередніх 
пожадливостей вашого невідання, але за Святим, що покликав 
вас, будьте й самі святі в усім вашім поводженні, бо написано: 
«Будьте святі, — Я бо святий!» (1 Петр. 1:13-16). 

Перша позиція свідчить про наш стан перед Богом, друга — 
про наш стан у Церкві. Ми або активний, або пасивний член Тіла 
Христового. Бог бажає, щоб кожен, хто навернувся до Бога, був 
залучений на служіння Тілу Христа. На яке саме — це вже друге 
питання. Наше служіння спочатку може бути дуже маленьким і 
незначним, але це не проблема. У служінні зростають. І ви 
зростете, якщо будете вірним працівником. Усе починається з 
малого. Томас Вудро Вільсон, 28-й президент США, зазначив, 
що «людина не підніметься до істинної духовної зрілості до того 
часу, поки не зрозуміє, що служити комусь — це прекрасніше, 
ніж послуги від інших людей1».  

Тому, друзі, якщо хтось ще не залучений до служіння, треба 
негайно почати в Церкві активне життя. Моліться про це. 
Підійдіть із цим питанням до вашого служителя, і нехай він вам 
покаже, де б ви могли бути корисними. Я твердо переконаний, 
що саме цього бажає Господь. 

                                                 
1 С. Н. Слепченко. Мудрость приходит от Бога. М.: Триада, 2001, 
стр. 77.  
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Сподіваюся, ви зможете знайти багато добрих порад для 
служіння в моїй першій книжці «Що робити? Коли робити? Як 
робити?». 
 

Позиція стосовно інших людей 
Велике значення перед Господом має правильна позиція 

людини стосовно інших людей: «Бо така Божа воля, щоб 
доброчинці гамували неуцтво нерозумних людей...» (1 Петр. 
2:15). Роблячи добрі діла, ми зупиняємо процес розкладання 
цього світу, своїм прикладом показуючи, що існують інші 
життєві принципи, інша шкала вимірів життєвих цінностей. 
Привертаючи до них цікавість людей, ми маємо можливість 
спрямувати їх до Господа. Апостол Петро закликає: «Поводьтеся 
поміж поганами добре, щоб за те, за що вас обмовляють вони, 
немовби злочинців, побачивши добрі діла, славили Бога в день 
відвідання» (1 Петр. 2:12). А євангеліст Матвій пише: «Отак 
ваше світло нехай світить перед людьми, щоб вони бачили ваші 
добрі діла та прославляли Отця вашого, що на небі» (Мт. 5:16). 
 

Покора з любов‘ю 
Рушійним фактором кожної людини, що виконує волю 

Божу, повинна бути любов до Бога. Без любові така людина — 
як той, хто рятується від вогню через пожежний вихід. Вона 
робить щось тільки тому, що боїться вогню наприкінці дороги. 
Багато людей служать Господу через страх, тремтячи від одної 
думки про те, що вони можуть бути вкинені в озеро вогненне. 
Господь сказав: «Не бійся, з тобою бо Я, і не озирайсь, бо Я Бог 
твій! Зміцню Я тебе, і тобі поможу, і правицею правди Своєї тебе 
Я підтримаю» (Іс. 41:10); «Коли переходитимеш через води, Я 
буду з тобою, а через річки — не затоплять тебе, коли будеш 
огонь переходити, — не попечешся, і не буде палити тебе його 
полум‘я» (Іс. 43:2). Однак замість того, щоб довіритися Богові як 
найкращому Другу, багато людей уникають Його лиця. Не 
дивно, що вони невеселі і нещасливі, їхнє життя повне поразок, а 
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виконання волі Божої для них тяжкий тягар. Яке перекручення 
істини! За планом Божим християни повинні бути 
найщасливішими на світі людьми, щасливішими від матері, яка 
принесла на землю нове життя, щасливішими від наречених, які 
виходять з церкви після вінчання!  

Християнин повинен любити Господа сильніше, ніж він 
любить власне життя, дружину і дітей. Коли люди люблять одне 
одного, їм не треба погрожувати, оголошувати ультиматум, щось 
доказувати. Вони постійно прагнуть виявити свою любов і 
потішити один одного. Для тих, хто виконує першу і найбільшу 
заповідь Христа, послух не буде тягарем. Бог шукає тих, хто 
відзивався б на найменший прояв Його волі. Ті, яких треба 
постійно утримувати страхом покарання, не викликають у Нього 
радості, хоча Він і робить це заради їх спасіння від пекла. Це до 
кожного з нас Він говорить: «Я зроблю тебе мудрим, і буду 
навчати тебе у дорозі, якою ти будеш ходити, Я дам тобі раду, 
Моє око вважає на тебе! Не будьте, як кінь, як той мул, 
нерозумні, що їх треба приборкати оздобою їхньою — вудилом і 
вуздечкою, як до тебе вони не зближаються» (Пс. 31:8-9). 

Багато християн — послідовники принципу «вуздечки і 
вудила». На них діють тільки погрози, вони коряться тільки 
через страх перед покаранням. А Бог говорить: «Я хотів, щоб ви 
виправлялися від одного Мого погляду». Цей люблячий погляд 
зможуть розпізнати тільки ті, хто любить Його понад усе і шукає 
можливостей потішити Його. Ті, хто досліджує Біблію з єдиною 
метою — довідатися, що до вподоби Йому, — ті будуть негайно 
коритися найменшому прояву Його волі. 
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Що має той, хто виконує волю Божу 
Кожен слуга, який добросовісно працює, виконуючи волю 

свого пана, розраховує на його прихильність. Слуги Господа, 
якими є всі християни, виконуючи волю свого Пана, теж можуть 
розраховувати на це. І справді, Біблія гарантує велику нагороду у 
вічності кожному вірному слузі: «Радійте та веселіться — 
нагорода бо ваша велика на небесах!» (Мт. 5:12). А на що може 
розраховувати християнин, який виконує волю Божу, ще тут, на 
землі? Господь і тут незмінно залишається Богом любові, 
проявляючи велику увагу і турботу. 

 

Життя, і життя з подостатком 
«Я прийшов, щоб ви мали життя, і подостатком щоб мали» 

(Ів. 10:10). 
Цей вірш як ніякий інший ясно і конкретно говорить про 

Боже бажання дати нам життя, і життя з подостатком. Життя, 
тобто життя духовне, — це найбільший дар жителям землі від 
неба за все існування людства під сонцем.  

Друже, якщо ти не знаєш ціни цього дару, то вивчи його 
цінність у Священному Писанні, і ти побачиш, як сильно 
зглянувся на нас Бог, як сильно Він нас благословив, як багато 
ми значимо, наскільки цінні ми для Нього. Дивлячись на Боже 
ставлення до нас, мимоволі задумуєшся: Господи, за що Ти так 
сильно нас любиш? Чому так нами дорожиш? Дивитися, як 
проливається кров Свого Сина і як Він у муках вмирає, — це 
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найбільша жертва. І вона була принесена за нас. Тому за цей дар 
наш Бог гідний усього нашого життя. Але це ще не все. Він 
говорить, що дасть нам життя з подостатком. 

Життя з подостатком у всьому, і навіть більше цього: 
«Зацвіте справедливий, як пальма...» (Пс. 91:13); «Праведник 
їсть, скільки схоче душа...» (Прип. 13:25); «Дім праведного — 
скарб великий...» (Прип. 15:6). Давид за все своє життя не бачив 
праведника з простягнутою рукою: «Я був молодий і постарівся, 
та не бачив я праведного, щоб опущений був, ні нащадків його, 
щоб хліба просили» (Пс. 36:25). 

Хто дав Давиду великі блага: життя фізичне і духовне, 
розум, прекрасне здоров‘я, красу, різні здібності, сім‘ю, царство, 
багатство, владу, славу? «Так сказав Господь, Бог Ізраїлів: Я 
помазав тебе над Ізраїлем... і дав тобі дім Ізраїля та Юди, а якщо 
цього [для тебе] мало, то додам тобі ще цього та того» (2 Сам. 
12:7-8). Бог і тільки Він може так щедро благословляти Своїх. Чи 
не варто служити такому Богу? Бог сказав Давиду, що коли йому 
мало було того, що Він йому дав, то Він дав би  ще більше, якщо 
б Давид не використав гріх, щоб дечим заволодіти. Бог може 
задовольнити всі наші життєві потреби чесним і праведним 
шляхом, тільки не треба йти на провокації з гріхом, щоб 
якнайшвидше отримати щось. Такий урок ми можемо взяти з 
розмови Бога з Давидом. 

А хто дав такі великі блага Йову (Йов. 1:2-3)? «І помножив 
Господь усе, що Йов мав, удвоє» (Йов. 42:10). Тож чи не варто 
служити такому Богові? У молитві «Отче наш» ми називаємо 
Бога Отцем, і це так, бо Він, як добрий Отець, від Своєї багатої 
руки щедро посилає нам усе необхідне для життя і благочестя 
через пізнання Його Сина Ісуса Христа.  

Справді, наше життя Він пише з любов‘ю. Це непорушна 
істина. Тим, хто поклоняється Йому, хто виконує Його Слово, 
Бог дарує тільки успіх, а якщо інколи і посилає скорботу, 
труднощі, невдачі, то в цому захований Його найглибший задум. 
Випадковостей у Господа немає. У Нього все обдумано й 
заплановано. Учні Христа так не думали, коли Христос, як 
Агнець, був принесений у жертву умилостивлення за гріхи 
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всього світу. І в результат вони дуже печалилися і сумували, не 
до кінця розуміючи план Божий. Христос після воскресення не 
тільки потішав їх, але й докоряв їм за невірство (Мр. 16:14).  

Кожна деталь нашого життя перебуває під контролем 
Всесильного і Всемогутнього Бога богів, і все, що стається в 
житті святих, неодмінно приносить користь: «Тим, хто любить 
Бога, хто покликаний Його постановою, усе допомагає на добре» 
(Рим. 8:28). 

3 Ів. 1:2 написано: «Улюблений, — я молюся, щоб добре 
велося в усьому тобі і щоб був ти здоровий, як добре ведеться 
душі твоїй». А в Євангелії від Івана 15:8 сказано: «Отець Мій 
прославиться в тому, якщо рясно зародите й будете учні Мої». 
Ісус Христос сказав, що наш успіх тільки прославить Його Отця і 
в жодному разі не матиме якогось іншого ефекту. Отож ми знову 
бачимо, що Бог-Отець очікує наших успіхів, і це реальність, а не 
гарні слова. 

Не поразки наші прославляють Господа, не наші скорботи 
— хвала Йому. Не наша криза (фізична, душевна, духовна, 
матеріальна) звеличує Його Ім‘я. Не страждання хвалять Його, 
не скорбота для Нього є приємними пахощами. Ні, ні і ще раз ні. 
Господа радують і прославляють між усіма народами наш успіх, 
наші плоди. Народи, які благословив Господь, саме цим і 
вражали невіруючих людей і свідчили їм про любов і милість 
нашого Господа. Ось що сказали невіруючі спостерігачі: «Іди ти 
від нас, бо зробився ти значно сильніший за нас... Ми бачимо 
справді, що з тобою Господь... Ти тепер благословенний від 
Господа!» (Бут. 26). 

У часи Нового Заповіту особлива увага зосереджена на 
прогресі і багатстві внутрішньої людини. Недарма хтось сказав: 
«Найбідніші люди — це ті, які не мають нічого, крім грошей». 
Тому Христос іноді використовує зовнішні фактори для того, 
щоб дати внутрішній людині більше можливостей для росту. 
Різними шляхами Господь допомагає нашій внутрішній людині 
цвісти, як пальма.  

Бог-Отець хоче, щоб ми були сильними, прекрасними, 
плодоносними, переможними, щоб ми «досконалі та бездоганні 
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були і недостачі ні в чому не мали» (Як. 1:4), щоб у всьому були 
схожими на Христа. Бути, як лев, і в той же час — як ягня. Бути 
мудрими, як змії, і простими, як голуби. Бути дорослими на 
добро, а дітьми — на зло. Бути улюбленим сином і успішним 
воїном. Бути нареченою і виконавчим служителем. Бути царем і 
слухняним рабом. Усе робиться для того, щоб ми прийшли 
додому, на небеса, плодоносними, досконалими і успішними — 
як і Він. 

Однак у Новому Заповіті душевне, фізичне, матеріальне 
благословення не відмінено. Хоча воно поставлено на другий 
план, та все ж Бог посилає його нам услід: «... а все це вам 
додасться» (Мт. 6:33). «Ісус відказав: «Поправді кажу вам: Немає 
такого, щоб дім полишив, чи братів, чи сестер, або матір чи 
батька, або діти чи поля ради Мене та ради Євангелії, і не 
одержав би в сто разів більше тепер, цього часу, серед 
переслідувань, — домів, і братів, і сестер, і матерів, і дітей, і піль, 
а в віці наступному — вічне життя» (Мр. 10:29-30). Служачи 
Богу, ми просто не зможемо втекти від благословення. Свого 
часу воно дожене нас, і нам нічого не залишиться, як з радістю 
його прийняти і правильно скористатися. А якщо ми скажемо 
«ні» цим словам, то тим самим висловимо недовіру словам 
Христа, а Він хоче, щоб ми вірили в кожне Його слово й 
очікували його виконання, незважаючи на обставини.  

Тому що так само, як Господь допомагає нам у духовному 
служінні, Він готовий допомагати і в земній роботі, щоб нам 
заробити матеріальні засоби для прожиття і для всяких інших 
цілей задля побудови Царства Небесного на землі. 

З радістю ми повторюємо за Давидом: «Господь — то мій 
Пастир, тому в недостатку не буду, — на пасовиськах зелених 
оселить мене, на тихую воду мене запровадить!» (Пс. 22:1-2). 
Наше торжество — у Господі. 
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Страждання на благо1 
Іноді воля Божа полягає в тому, щоб ми пройшли через 

страждання, як це видно в житті Христа і мужів віри. Але 
Господь не ставить за ціль завдати нам болю, тому що Він дуже 
любить нас, і ми в цьому вже переконалися. У стражданнях з 
волі Божої для нас або через нас для інших завжди заховане 
якесь велике благо. Варто пам‘ятати, що коли Господь допускає 
для нас страждання, то Він вкладає в них великий смисл. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Ширше про страждання в житті святих читайте в наступному 
виданні, яке висвітлюватиме смисл страждання святих.  



68                          Воля Божя – це найкраще 
 

 

 

 

 

Висновки 
Наш Бог дуже добрий і милосердний. Він любить нас так 

сильно, що віддав за нас Свого Єдинородного Сина: «А Бог 
доводить Свою любов до нас тим, що Христос умер за нас, коли 
ми були ще грішниками» (Рим. 5:8). 

Зі Своєї любові Бог бажає нам тільки добра і щастя. Він 
ніколи і нікому не робить зла. Він любить усіх людей, як це 
видно із притчі про блудного сина. Тут Христос дав нам чітке і 
ясне відкриття про любов Отця. Ось у чому суть волі Божої для 
нас. 

На прикладі Йова ми так само бачимо, хто є хто: Бог — 
джерело добра і блаженства, сатана — джерело обману і зла. Бог 
захистив Йова і благословив роботу його рук. Але коли він 
дозволив сатані підійти до майна Йова, той одразу ж усе 
зруйнував. Бог творить — сатана руйнує. Наскільки Бог дозволяв 
сатані підійти до Йова, настільки той руйнував його життя. 

Тому без уякого сумніву будемо тягнутися до Бога і 
довіряти Йому свою долю. Нехай Він керує нами так, як Йому до 
вподоби. Під Його проводом ніколи не зайдеш у проблеми чи 
невдачі. Завжди буде перемога, навіть якщо треба пройти крізь 
труднощі. 

БОГ СИЛЬНО ЛЮБИТЬ НАС! СЛАВА ЙОМУ! 
ЕММАНУЇЛ! 
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Заклик 
Апостол Павло був глибоко посвячений Господу. Після 

зустрічі з Господом він, тоді ще Савл, який з ненавистю 
переслідував Церкву, став Павлом, вірним послідовником нового 
вчення. Він високо оцінив спасіння від Господа і повністю 
віддався виконанню Божої волі. Глибину його посвячення ми 
можемо бачити у промові до його духовних дітей: «Але я ні про 
що не турбуюсь і свого життя не вважаю для себе цінним, аби-но 
скінчити дорогу свою та служіння, яке я одержав від Господа 
Ісуса, — щоб засвідчити Євангелію благодаті Божої» (Дії 
20:24).«Я ж з охотою витрачуся й себе витрачу (курсив авт.) за 
душі ваші, хоч що більше люблю вас, то менше я люблений» (2 
Кор. 12:15). 

 Дорогі друзі, чи можемо ми стати поруч із Павлом, 
повторяючи ці слова? Чи посвячені ми виконанню Господньої 
волі так, як ця людина? Чи враховуємо ми наші бажання, коли 
служимо Божим бажанням? 

Укладаючи завіт із Богом, ми обіцяли Йому добру совість, 
тобто погоджувалися добросовісно виконувати все, що повелить 
нам Господь. Дорогий друже, чи, виконуючи свої умови завіту, 
ти відданий Божій волі усім серцем? Якщо ні, то, як хтось сказав, 
ніколи не пізно почати все спочатку, тільки цього разу з Богом. 

Сьогодні Господь ще кличе нас. Тож поспішімо на працю 
любові і справу віри, не дорожачи своїм життям, виснажуючи і 
стримуючи своє, служачи Богові без розваги, зберігаючи в серці 
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першу любов до Ісуса Христа і ненависть до теплого стану 
серця. О ви, майбутні герої віри, Церква чекає ваших подвигів.  

І пам‘ятайте, що Ісус заради нас залишив так багато, 
закликаючи наслідувати Його приклад у служінні Богові. Що ми 
повинні покинути заради Нього? Порівняно з Його жертвою, ми 
не можемо залишити нічого цінного, тому що Він залишив 
небеса і славу, а нам треба відкласти всього лиш якісь земні 
тимчасові умови, турботу, суєту. 

Друже мій, Ісус Христос дуже радітиме, коли ти, 
прочитавши ці рядки настанови і заклику як Його звернення до 
тебе, посвятиш себе Йому, повторяючи вслід за Павлом: «Чого, 
Господи, хочеш, щоб я вчинив?».  

Тебе створив Бог, щоб ти жив для Нього. Він має для тебе 
ціль. Він чекає твого посвячення, щоб відкрити його для тебе. 
Тому, брате і сестро, якщо ви не повторювали цих слів своїм 
серцем, сьогодні ще можна це зробити. Господь чекає тебе і 
твого рішення. Промов ці цінні слова, і хай вони стануть твоїм 
життям, як стали життям безлічі блаженних святих: «Господи, 
«... ось я, пошли мене1», «... виконати волю Твою, Боже2». 

Жить для Ісуса, з Ним помирати, — 
Кращої долі чи можна бажати?! 
Варто скоритися, варто боротися, 
Варто життя без вагання віддати. 

  
Жить для Ісуса і гріх подолати, 
Хрест свій нести і Творця прославляти. 
Біг скінчимо, щоб у новій Вітчизні 
Славним безсмертям себе увінчати. 

 
Пісня відродження № 287. 

 

                                                 
1 Іс. 6:8. 
2 Євр. 10:7. 
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Додаток 
 
Анастасія Рилеєва1 
«Хай буде воля Твоя» 
 

Цей документ — правдивий запис Анастасії Матвіївни 
Рилеєвої, уродженої Ессен, матері декабриста Кондратія Рилеєва, 
страченого в червні 1826 р. (Мати Рилеєва померла в 1824 р.). 
Подається у скороченому вигляді. 
 

«Коня, сину мій, двічі я вимолювала життя твоє у Бога — 
чи збереже Він його і тепер, коли смертельний страх закрався в 
мою душу? Я пишу ці рядки, тому що не смію розповісти тобі 
все, не смію бентежити твоє серце своїм материнським страхом: 
хай будуть ясними і сміливими кожен твій крок і кожен помисл. 
Але чи ти сам, чи хто-небудь інший розгорне колись ці записи, 
знайте, що все написане мною — свята правда. Іменем твоїм 
клянуся, сину мій, а ти знаєш, що в мене нема нікого і нічого 
дорожчого за тебе.  

Я була матір‘ю чотирьох дітей, котрі народилися до мого 
Конічки, і всі вони вмирали в дитячих літах. Як я молилася, як 
просила Господа Бога зберегти їм життя! І коли я побачила хрест 
на свіжій могилці останнього з них, я не могла підвестися з 
колін. Я впала головою на маленький горбок, охопила його 
руками і молила — ні, вимагала, вимагала — живої дитини. 
Живої, здорової, живої! І я вимолила її у Бога — народився мій 
Конічка.Три роки я була щасливою матір‘ю. Конічка радував 
мене, ріс добре, наш домашній лікар радів разом із нами. 

І ось нове горе прийшло у наш дім: Конічка тяжко захворів. 
Він лежав у гарячці, нікого не впізнавав і задихався. Наш лікар 
відразу попросив скликати консиліум. Приїхав відомий доктор із 
Петербурга. Оглянув Конічку і мовчки вийшов із кімнати. 
Розмовляв тільки із нашим лікарем. А виходячи, сказав Федору 

                                                 
1 Журнал "Перед расветом". 
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Андрійовичу (батькові Коні): «Бувають чудеса... Якщо ви 
побожні, — моліться». Зі мною лікарі не говорили. Але хіба мені 
потрібні були слова? Адже я мати, я і так розуміла, що дитя моє 
приречене. Мій Конічка, моє щастя... Єдиний, кому потрібне 
було моє життя. Настала ніч — як вважали лікарі, остання ніч 
мого сина... Я відіслала нашу няню відпочити і залишилася сама 
біля його постельки... Дитина усе металася, вона осунулася, 
личко посиніло, а з горла чувся свист, який змінювався 
страшним, що змушував стискатися моє серце, хрипінням. 

Матері, невідомі мені, і мої сучасниці, і ті, які, можливо, ще 
не народилися! Вам я пишу ці рядки, усім вам: і щасливицям, які 
ростять здорових і міцних дітей, і тим, хто чув передсмертне 
хрипіння своєї дитини, вам я кажу: зрозумійте і, прочитавши все, 
що я пишу далі, — не осудіть! У мене вмирав єдиний син, моя 
надія, моя радість!.. ... Де шукати захисту від злої долі? У чому 
або в кому шукати спасіння? Невже тоді, на могилі моєї дитини, 
я вимолила в Бога чудесний дар нового життя тільки для того, 
щоб через три роки його втратити? Не може цього бути! Це 
надто жорстоко! Адже ми іменуємо Всевишнього 
Людинолюбцем! «Зглянься, Людинолюбче, на скорботу мою і 
мій стогін», — молимося ми... Ось воно, спасіння! Тільки в 
Божому милосерді! Тільки в Ньому!... Як я молилася! Ніколи в 
житті — ні до тієї ночі, ні після — я не знала такого стану! Уся 
моя душа була переповнена благанням і надією, не завчені 
молитви повторювала я, — скорбота матері говорила за мене... Я 
не знаю, що сталося зі мною тоді... Я простягла руки до Бога і 
закричала: «Всемогутній Боже! Ти Сам молився в 
Гетсиманському саду:   «Якщо можна, хай промине Мене ця 
чаша!». То зрозумій же і мене в моїй скорботі! Усі страждання, 
які тільки захочеш послати, — звали на мене, але спаси життя 
мого сина!  

Ти вчив нас молитися: «Хай буде воля Твоя», але я кажу: 
тільки в цьому, тільки в єдиному хай буде моя воля! Верни мені 
сина, утверди волю мою! Тепер Ти скажи мені: «Нехай буде воля 
твоя!». Не знаю, скільки часу простояла я на колінах... Я навіть 
не знаю, де я була, — тільки не на землі. І раптом відчула 
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неприродне забуття, якийсь дивний, незвичайний сон... Заснути, 
коли вмирає мій Конічка, мій синочок? Як можна?..  

Не знаю, що було далі: здається, я сиділа, схилившись над 
умираючим, і цілувала його худенькі, стиснуті в судомі ручки... 
Як раптом звідти, де я тільки що стояла на колінах, почувся 
голос:— Опам‘ятайся, жінко! Ти не знаєш, про що просиш 
Господа! Я оглянулася і побачила ангела, який стояв переді 
мною із запаленою свічкою в руках. Як не дивно, але я не 
злякалася і не здивувалася, немовби все так і мало бути. Я тільки 
склала у благанні руки. — Опам‘ятайся, — знову заговорив 
ангел, і в його голосі я почула скорботний докір. — Не моли про 
видужання сина. Бог відає все, Він знає, чому має згаснути це 
життя. Бог милосердний — Він хоче позбавити тебе жахливих 
страждань... — Я готова на все, я всі страждання прийму із 
вдячністю, тільки б жила моя дитина... — Але страждання 
очікують не тільки тебе, страждатиме і твій син... Хочеш, я 
покажу тобі все, що його чекає? Невже і тоді ти впиратимешся у 
своїй сліпоті? — Так, хочу! Покажи все, все,  

Але й тоді я буду молити Бога про життя мого сина! Нехай 
буде воля моя! — Слідуй за мною, жінко! — і ангел немов 
поплив переді мною в повітрі. Я ішла, сама не знаючи куди. 
Проходила якимось довгим рядом кімнат, відокремлених одна 
від одної не дверима, а грубими темними завісами. Перед 
кожною завісою ангел зупинявся і запитував мене: — Ти й далі 
наполягаєш? Ти хочеш бачити все, що буде далі? — Так, — 
відповідала я. — Я хочу бачити все. Я до всього готова.  

І тоді ангел відсував завісу, і ми входили до наступної 
кімнати. А голос ангела ставав усе суворішим, і лице його, коли 
він повертався до мене, із скорботного ставало грізним. Але я 
йшла далі без вагань, я йшла за життям свого сина. У першій 
кімнаті, куди я ввійшла, я побачила свого Конічку в ліжечку. Але 
він більше не вмирав, він тихо спав, рум‘яний і здоровий... Я 
простягла до нього руки, хотіла кинутися до нього, але ангел 
владно підніс свою руку і покликав мене за собою. У наступній 
кімнаті я побачила свого хлопчика підлітком... Він сидів за 
столом, він вчився, читав щось і, захоплений книгою, навіть не 
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підвів на мене очей... У третій кімнаті, яку ми минули дуже 
швидко, я побачила його юнаком у військовому мундирі. Він 
ішов якимось незнайомим містом і виглядав чужоземцем. Коня 
пройшов повз мене і навіть не зупинився. Він не бачив своєї 
матері. У четвертій кімнаті я побачила його зовсім дорослим, у 
цивільному одязі, він був чимось зайнятий, мені здалося, що він 
був на службі. Ми ввійшли до п’ятої кімнати. У ній було багато 
народу. Зовсім не знайомі мені люди про щось говорили, 
сперечалися, було шумно... Та ось підвівся мій син, і як тільки 
він заговорив, усі замовкли, слухаючи його з великою увагою і, я 
б сказала, із захопленням... Я чула його голос, Коня говорив 
голосно й чітко, але я не вловлювала жодного слова, я нічого не 
розуміла... А ангел уже підводив мене до наступної завіси...  

І коли він повернув до мене своє обличчя, я жахнулася від 
його грізної сили. «Зараз побачиш жахливе, — суворо сказав він. 
— І це жахливе чекає твого сина. Одумайся, поки не пізно. Якщо 
ти ввійдеш за цю завісу, усе накреслене здійсниться. Але якщо 
впокоришся... Ось я повію крилом, і свічка згасне. А з нею згасне 
і життя твоєї дитини, і вона буде позбавлена мук і покине землю, 
не знаючи зла... Чи ти ще хочеш бачити, що приховане за цією 
завісою?». — Бог милосердний, — відповіла я. — Він пощадить 
нас. Хочу. Веди мене. Нехай буде воля моя. І я пішла вперед. 
Ангел розсунув завісу, і за нею я побачила шибеницю. Жах 
охопив мене. Я скрикнула і... прокинулась. Точніше, отямилася. 
Я сиділа все там же, схилившись над ліжечком Конічки... І... 
Рука моя відмовляється тримати перо, але я мушу дописати все: 
син мій, радість моя єдина, солодко спав, повернувшись до мене 
личком, і тихо, спокійно дихав... Я не сміла ворухнутися, 
боячись розбудити його, і не сміла вірити своєму щастю. А 
щастя було таке велике, що заступило собою всі страшні миті 
нічного видіння. Я тільки плакала і дякувала Богові. А потім... 
Потім поступово стало збуватися все, що показав мені тієї ночі 
грізний ангел. 
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ, 
написать вопрос, благословить мудрым наставлением, поддержать служение, заказать 

другие книги или проповеди аудио или видео, вы можете следующим путем: 
 

почту:  Ул. Г. Онискевича 3, г.Киев, 03115 
телефон: +38 (044) 592-7094, sms: +38 - 067- 4044594 

факс:  +38 (044) 424-2580, е-mail: r.sh@i.ua   www.rostislav.kiev.ua 
 

КНИГИ:                    1.  "Что делать, Когда делать, Как делать?" 
2. "Воля Божья" (рус. яз., укр. м.) 
3. "Побеждая мотив фараона" 
4. "Вибір супутника життя" 

СD 1 СD 2 
01. Кому належить твоє серце? 
02. Воля Божа – 1ч 
03. Воля Божа – 2ч 
04. Почуття власної гідності -1ч 
05. Почуття власної гідності -2ч 
06. Духовное совершенство 
07. Власть и сила языка 
08. Як берегти честь християнина 
09. Духовна праця. Як себе реалізувати – 1ч 
10. Духовна праця. Вірність - принцип успіху 

– 2ч 
11. Мойсеєва перемога це праобраз нашої 

перемоги 
12. Дві цінності Мойсея які потрібні нам 
13. Практичні питання Мойсея 

01. Пошана батьків 
02. Вибір супутника життя 
03. Біблійні принципи виховання дітей 
04. Библейский взгляд на деторождение 
05. Права і обов’язки чоловіка 
06. Права і обов’язки жінки 
07. Серце праведника 

СD 3 
01. Особистість та Божественність Духа 

Святого 
02. Думки – корінь життя 
03. Двигает ли тобой любовь Христа? 
04. Мій духовний ріст  
05. Цінність молитовного служіння 
06. Чому Бог дозволяє страждати святим? 

DVD 
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01. «Як живеться Духу Святому у твоєму серці?»  - Малин 2007 

«Любов виявляє Божу могутність» - Малин 2008 
02. Мораль, Пошана батьків, Роль чоловіка у сім"ї – 1,2 ч., Роль жінки у сім"ї  - 

телепрограма «Вірую». 
03.  «Бог выбирает» - Попчук А.И.,  «Внутренняя борьба» - Шкиндер Р.Р.  

Общее молодежное служение, Tacoma, WA, май 2009 
04. «Познание Бога».  

Общее служение Церквей штата Ню Йорк (утро), г.Сиракюз, 25 мая 2009 
С переводом на англ. яз. 

05. «Успешная юность».  
Общее служение Церквей штата Ню Йорк (вечер), г.Сиракюз, 25 мая 2009 
С переводом на англ. яз. 

06. «Высокая цель и подготовка к ней». 
Молодежная конференция, Buffalo, NY. 5.sept.2009, С переводом на англ. яз. 

07. «Божья подготовка к служению». 
Молодежная конференция, Buffalo, NY. 6.sept.2009, С переводом на англ. яз. 

08. «Великая Божья забота о нас: Его служители, Библия, Дух Святой» 
09. «Цінність молитовного служіння» 
10. «Мій духовний ріст» 
11. «Як близько ти підійшов до Христа» - Анатолій Кліновський, 

«Служіння від Духа Святого і служіння від плоті» - Ростислав Шкіндер 



78                          Воля Божя – це найкраще 
 

ЦЕРКВА  ХРИСТИЯН  ВІРИ  ЄВАНГЕЛЬСЬКОЇ  
УКРАЇНИ 

 

МЕДІАСЛУЖІННЯ ПРОПОНУЄ: 
 

1.  ПАНОЧКО МИХАЙЛО СТЕПАНОВИЧ – ст.Єпископ ЦХВЄУ, 2-CD в  MP3 форматі 
1й Диск:  Прийдіть до Мене, Про Різдво Христове, Віра Божа і Воля Божа, Сила гріха, Як увійти в Царство Боже, Про рівновагу,  
Видима і невидима сторона життя, Про сімейні відносини, Біль, що приносить користь, Час благодаті і спасіння, Як у Слові Моїм 
позостанетесь, Народжений в яслах-воскреслий в серцях. Заг. час 8год. 50хв. 
2й Диск: Довіра Богові, Вїзд Христа, Воскресіння Христа, Віра, Христос воскрес, Вознесіння, Мудрість в Христі, Пятидесятниця, 
Істина про гріх, Віра в Слово Боже, Слухання Слова Божого, Віра від слухання, Віра до спасіння, Допомога ділом, Віра, 
Досягнути серце, Храм, Покаяння, Слово Ісуса, Сім`я, Молитва, Не осуджуй інших, Христос Спаситель, Вічне Слово, Спасти те 
що гине, Розбійник на хресті, Звана вечеря, Валтасар, Слово Христа, Цар Юдейський, Мир, Месія, Іван Хреститель, Ідіть і 
навчіть, Місійна праця Христа. Заг. час 8год. 58хв. 
 

2.  ДМИТРО БЕСПАЛОВ   – євангеліст, місіонер, 4-CD в  MP3 форматі  
1й Диск:  Истинное покаяние, Исповедание веры, Три призвания, Иисус заметил, Истинная премудрость, Испытания, Михое 
влияние, Когда разрушени основания, Три цвета. Заг. час 6год. 36хв. 
2й Диск: Материал Божьего строения, Неузнаваемый спаситель, Две колесницы, Сметрельный недуг духа, Вызовы у колодца, В 
поисках, Два прожектора, Три молодих друга, Давайте и дасться вам, Христос великая драгоценность. Заг. час 7год. 43хв. 
3й Диск: Три воздыхания, Кто ты есть, Пять компонентов молитвы, Про что люди говорять, Три вопроса, О втором пришествии 
Христа, Присутствие Божие, Засоби освячення, Помазание на служение, Мудрость мудрых людей. Заг. час 7год. 42хв. 
4й Диск: Две процессии, Причины Божьих действий, Ищите лица Господня, Наследство, Четыре секрета христианской жини, Два 
разделения, Живой некролог, Пища змея, Три щита, Всеснабжающий Христос, Пять окон, Держи что имеешь. Заг. час 7год. 
59хв. 
 

3.  АНАТОЛІЙ КЛІНОВСЬКИЙ - пастор, вчитель ЦХВЄУ, 2-СD в  MP3 форматі 
1й Диск:  Дари Духа Святого, Спрага води живої, настанови для пасторів, Перемога над гріхом, Про виховання дітей, Про 
хрещення Духом Святим, Проль жінки в служінні. Заг. час 9год. 8хв. 
2й Диск: Християнська етика, Християнська сім’я, Чистота християнського молодіжного життя, Що є церква Христова, Як 
позбутися тягарів, Як стати Божою посудиною. Заг. час 11год. 33хв. 
 

4.  ВОЛОДИМИР ФРАНЧУК   – історик та пастор, 1-CD в  MP3 форматі 
Історія п’ятидесятницького руху, Команда апостола Павла. Заг. час 9год. 55хв. 
 

5.  ВІКТОР   КУРИЛЕНКО – пастор, викладач, ведучий радіопрограмм, 2-CD в  MP3 форматі 
1й Диск:  Два вида христиан в одной церкви, Духовный_Плотской_Душевный, Земная и небесная радость апостолов о горе 
Елеонской, Как юноше содержать в чистоте путь свой, Отцы и дети, Сердце слуги. Заг. час 7год. 7хв. 
2й Диск: Тайны супружеской жизни, Твердость и непоколебимость в следовании за Господом, Три демона на охоте, Три 
проблемы человечества, Дорога к познанию Бога, Испытание нашей веры,  
Мерзость блуда среди народа Божьего, Вошла ли душа в железо. Заг. час 6год. 25хв. 
3й Диск: Беги Христианин, Бог открывает, Что мне делать, Дом мой, Два пути, О.Романова, Они вышли из Египта, Христианка 
жена, Н.Тригуб, Сердце слуги, Духовное отцовство, Н.Решетникова, В.Кузьменко, Однажды человеку, Не ходи не проклинай 
 
 

6.  ОЛЕКСАНДР ПОПЧУК– пастор-євангеліст 
1й Диск:  Багато покликаних, та мало вибраних, Не будь ворохобним, Послух Богу, Сотник Корнилій, Звільнення людей з 
рабства, Дія Святого Духа, Суд в Церкві, Сповнення Святим Духом, Чи потрібно коритись Богу, Добрій плід, Переможи вірою,  
Чим наситиш людей, Хрещення Ісуса, Смерть Ісуса, Спрага життя, Відповідальність, Шукайте Царства Божого, Останній час, 
Хрещення вогнем, Ціль випробування, Вибір раба, Пильнуй у житті, Прийди до тями, Кого бояться вовки, Вони оправдані, 
Світильники Божі, Благословення в Його крові, Від чого залежить твоє життя. Заг. час 10год. 3хв. 
2й Диск:  Покладись на Бога, Який ти учень, Ось твоя підтримка, Доброму Бог дає, Поклоніння Господу, Особисті відносини з 
Богом, Ціна твоєї горниці, Що буде перед підхопленням церкви, Ходи у Христі, Мудрі це зрозуміють, Як шукати Бога, Йому 
поклоняться усі, Натхнення Духа, Довіряй Христу, Пильнуй в темряві, Він може все змінити, Доказ воскресіння, Відкриття на 
твоє життя, Пильнуй, Секрет спасіння, Надія на Бога, Велике весілля, Жезл Аарона, Мудрий син, Вона зробила неможливе, Вони 
пильнували, Господні квіти, Пісня Мойсея. Заг. час 11год. 38хв. 
Відео семінари  DVD:    1.Сімя       2. Вигнання демонів      3. Свідчення проповіді  
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7.   ІГОР АЗАНОВ – Євангеліст-вчитель 
1 й Диск МР3:  . Дух жизни христианина,  Божья полнота,  Как я влияю на других,  Освободись от вины,   Сколько стоит Бог,   Что 
ты видишь. 
Відео семінари DVD:  1. Общественная жизнь христианина, 2. Теологические Ошибки Харизматического движения, 3. Борьба 
двух начал  
 

8. ЧАРЛЬЗ СПЕРДЖЕН– КОРОЛЬ ПРОПОВІДНИКІВ. 566 коротких, влучних та дуже змістовних проповідей. Легкий, 
високий, глибокий та широкий політ думок короля проповідників приносить душі свіжість, наснагу та чудові повчання, які 
збагачують нас мудрістю неба. Читає Ігор Козлов. Загальний час звучання 30 годин, в МР3 форматі, (6CD - 50 грн.)(рос. мова) 
 
9.  ПАЛАМАРЧУК ВАСИЛЬ, пастор - викладення теми взаємовідносин в християнській сім`ї.  1-CD в  MP3 
форматі 
 

10.    СВІДОЦТВА    1-CD в  MP3 форматі 
Рустам Фатуллаев - “Выход есть!”, Лада - Колишня наркоманка “Рожденная заново”,  Зоя Петкович - “Я променяла детей на 
наркотик”, Волосовець Володимир - “Мне купили гроб за 49 гривен”,  Лисенко Констянтин - “Одеколон, собаки и 10 лет 
тюрьмы” Сідоров Ігор - “Кололся, чтобы жить, и жил, чтобы...”, Ніна Коваль - “Гаснет ли пламя в огне испытания?”, Андрій 
Коржов - “16 років в державному смітнику”, Свидетельство Татьяны Онисимовой, Свидетельство Василия Савичева, 
Свидетельство о пророческом служении, Мария м.Ковель. 
 

11.  АУДІО БІБЛІЯ,      АУДІО КНИГИ,      АУДІО ЖУРНАЛИ,     ВІДЕО. 
1) АУДІО  Біблія, українська,  в МР3 форматі. Переклад Івана Хоменка. Читає Ігор Козлов. Пожертвування за, (4CD – 50 
грн.) 
2) АУДІО книга «Человек с неба».  «Автобиография китайського христианина брата Юна в изложении Пола Хатауэя». 
Читає Ігор Козлов. Пожертвування за один комплект,  (2CD – 30 грн.) 
3) АУДІО  книга «Брат Андрей - Божий контрабандист». Віра та вірність Андрія надихає навіть тих, хто втратив надію. 
Читає Ігор Козлов. Пожертвування за один комплект,  (2CD – 30 грн.) 
4) АУДІО  журнал «Альманах-путь». Унікальні свідоцтва, цінні статті, вірші цих видань мають у собі багато благословінь 
для нашої душі. Це просто чудовий скарб духовних цінностей. П`ять номерів журналу. Читає Ігор Козлов. Загальний час 
звучання 12 годин, в МР3 форматі, (5CD -50грн.) 
5) VIDEO  Кент Ховинд  - «Опровержение теории эволюции». Науково, теологічно, історично, археологічно, логічно 
розбиває основу навіть самого ярого еволюціоніста. 7 фільмів-семінарів на одному диску,  (1-DVD  25 грн.) 

 
НАШІ  РЕКВІЗИТИ: 

Відділ медіаслужіння ЦХВЄУ, вул. Г. Онискевича 3, м. Київ 03115 
Телефон: (044) 592-70-93,       (8093) 774-03-50,       e-mail: audio_v@ukr.net       www.316.com.ua        icq: 444335602 

 
 Каталог висилаємо безкоштовно. Замовлення можна зробити, листом, дзвінком, смс-кою, чи завітавши до нас. Ваші 
замовлення будуть вислані накладною оплатою, тобто оплата проводиться Вами при отриманні посилки на пошті. Вартість 
пересилки складає 10 грн. - до 10 касет або CD, 15 грн. - до 30 касет або CD, 20 грн. - більше 30 касет або CD.  

 Пожертвування за одну касету складає 5 грн. 00 коп. Збірник проповідей в МР3 або DVD фотматі одного автора 25 грн 1-
диск.  

 Бажаємо Вам та Вашим сім'ям рясних Божих благословень! Пишіть, дзвоніть, відправляйте смс та 
заходьте. 

 


