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ДОРОГОЦІННА КРОВ  
ХРИСТОВА

Для підтримання вашого фізичного 
життя потрібні деякі основні речі — вода, 
кисень, їжа, одяг, житло. Також ваше тіло 
потребує певної кількості білків, вітамі-
нів і мінеральних речовин. Без усього 
цього фізичне життя припинить своє іс-
нування або, принаймні, значно постраж-
дає.

Те ж саме щодо вашого духовного 
життя. Ваше духовне життя, як і життя 
фізичне, потребує певних основних еле-
ментів. Вони істотні. Без них християни-
нові складно вижити у світі, що не знає 
Христа. Один із цих основних елементів 
— кров Христова.

Чому нам потрібна кров Христова? Бо 
за суттю своєю упала людина має три 
 основні проблеми. Навіть будучи хри-
стиянином, ви все ще носите із собою у 
пале людське життя. Отже, день у день 
ви все ще можете страждати від цих трьох 
основних проблем.

Ці три проблеми стосуються трьох 
сторін: Бога, вас і Сатани. По відношенню 
до Бога ви часто відчуваєте розділення. 
У самих собі ви часто відчуваєте почуття 
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провини. А від Сатани ви часто чуєте на-
клеп. Ці три моменти — розділення з Бо-
гом, почуття провини і наклеп із боку 
Сатани — можуть виявитися трьома ве-
ликими проблемами у вашому христи-
янському житті. Як їх подолати? Тільки 
за допомогою крові Христової.

РОЗДІЛЕННЯ З БОГОМ
Коли Адам згрішив у саду Еденському, 

він тут же сховався від Бога. До того, як 
він згрішив, він насолоджувався Богом і 
постійно був у Його присутності. Але, 
згрішивши, він заховався. Гріх завжди 
веде до розділення з Богом.

Навіть будучи християнином, ви мо-
жете відчувати це. Учинивши якийсь 
 невеликий гріх, ви відчуваєте велику 
прірву між собою та Богом. Оскільки Бог 
праведний, Він не терпить гріхів. Саме це 
сказав пророк Ісайя: «Отож бо Господня 
рука не скоротшала, щоб не помагати, і 
Його вухо не стало тяжким, щоб не чути, 
бо то тільки переступи ваші відділювали 
вас від вашого Бога, і ваші провини хо-
вали обличчя Його від вас, щоб Він не 
почув» (Іс. 59:1-2).

Після того, як Адам згрішив, Бог не 
сказав: «Адаме, що ти вчинив?». Бог спи-
тав по-іншому: «Адаме, де ти?». Іншими 
словами, Бог стурбований не стільки тим, 
які гріхи ви можете вчинити, скільки 
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тим, що ваші гріхи розділяють вас із Ним. 
Бог любить вас, але ненавидить ваші 
гріхи. До того часу, поки залишаються 
ваші гріхи, Бог не повинен наближатися. 
У цій ситуації ви відчуваєте віддаленість 
від Бога. Щоб прийшов Бог, гріхи повинні 
піти.

У всьому всесвіті лише одне може при-
брати гріхи — дорогоцінна кров Хри-
стова. Ніякі молитви, ніякі голосіння, 
ритуали, єпитимія, обіцянки виправи-
тися, почуття провини, час очікування 
— ніщо, крім дорогоцінної крові Христо-
вої, не може вивести гріхів. У Посланні 
до євреїв 9:22 говориться, що «…без про-
лиття крови немає відпущення».

Це зображено у Книзі Виходу. Деякі з 
дітей Ізраїля могли бути б такими ж гріш-
ними, як єгиптяни. Тим не менш, коли 
Бог послав ангела Свого вбити всіх пер-
венців у землі Єгипетській, Він не сказав: 
«Коли Я побачу, що ви добре поводитеся, 
Я обмину вас». Бог не вимагав, щоб вони 
молилися, накладали на себе єпитимію, 
обіцяли наперед виправитися. Ні, Бог 
наказав їм зарізати пасхальне ягня і його 
кров’ю покропити одвірки. Віц сказав: 
«…і побачу ту кров, і обмину вас» (Вих. 
12:13). Бог навіть не дивився, що за люди 
у цьому домі; бачачи кров, Він просто об-
минав їх.

Це пасхальне ягня було зображенням 
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Христа. Коли Іоанн Хреститель уперше 
побачив Господа, він проголосив: «Оце 
Агнець Божий, що на Себе гріх світу 
бере!» (Ін. 1:29). Ісус — це Агнець Божий. 
Його дорогоцінною кров’ю були забрані 
всі наші гріхи.

Що ж треба робити, коли ви згрішили 
і відчуваєте, що ви віддалились від Бога? 
Треба просто визнати цей гріх перед Бо-
гом і повірити, що кров Ісуса прибрала 
цей гріх. У Першому посланні ап. Іоанна 
1:9 говориться: «Коли ми свої гріхи ви-
знаємо, то Він вірний та праведний, щоб 
гріхи нам простити, та очистити від не-
правди всілякої». Коли ви визнаєте свої 
гріхи, тут же зникне вся відстань між 
вами та Богом. Не турбуйтеся про те, які 
почуття ви переживаєте в цю мить, на-
віть якщо ви нічого не відчуваєте. Кров 
Христова служить головним чином для 
Божого вдоволення, а не для вашого. 
Пам’ятаєте, Бог сказав: «Побачу [Я, а не 
ви] кров…». У ніч Пасхи діти Ізраїлеві 
були всередині дому, а кров ягняти була 
зовні. Перебуваючи всередині дому, вони 
не могли бачити кров; тим не менш, вони 
були спокійні, знаючи, що Бог вдоволе-
ний цією кров’ю.

Раз на рік, у день очищення, первосвя-
щеник один ішов до Святого Святих 
 покропити кров’ю віко ковчегу (Лев. 
16:11-17). Спостерігати не дозволялося 
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нікому. Це було тінню Христа, Який після 
Свого воскресіння увійшов у небесну 
скинію і покропив Своєю власною кров’ю 
перед Богом як ублагання за ваші гріхи 
(Євр. 9:12). Ніхто зараз не може загля-
нути на небеса і побачити цю кров. А 
проте, вона там. Вона там і вона говорить 
за вас (Євр. 12:24) і вдовольняє Бога за 
вас. І хоча ви не бачите цю кров, ви мо-
жете вірити в її дієвість. Ця кров розв’я-
зує вашу проблему перед Богом. Оскільки 
Бог вважає, що крові Христової достат-
ньо для того, щоб вивести ваші гріхи, чи 
можете й ви так вважати? Чи ви потре-
буєте ще хорошого відчуття? Чи можуть 
бути ваші вимоги вищими від Божих? Ні, 
ви просто повинні визнати перед Богом: 
«О, Боже, дякую Тобі за те, що кров Хри-
стова прибрала всі мої гріхи. Якщо Ти 
вдоволений цією кров’ю, то і я вдоволе-
ний також».

ПРОВИНА У  
ВАШОМУ СУМЛІННІ

Друга основна проблема людини — 
проблема із самим собою. У ній, в її сум-
лінні, лежить важкий тягар провини. Як 
багато з молодих людей обтяжено у наші 
дні провиною! Провина — це велика про-
блема для людини.

Гріхи, з одного боку, ображають Бога, 
і з другого боку, опоганюють нас. Що таке 
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провина? Провина — це пляма від гріхів 
на вашому сумлінні. Коли ви молоді, 
ваше сумління лише трохи заплямоване. 
Та ви стаєте старшими, і ці плями нако-
пичуються. Подібно до вікна, яке ніколи 
не миють, сумління темнішає і темнішає, 
і, зрештою, світло майже не проходить.

Ніякий миючий засіб, ніякий хімікат, 
ніяка кислота не змиє плями провини з 
вашого сумління. Навіть ядерна бомба 
не видалить ці плями; ні, ваше сумління 
потребує чогось сильнішого. Ваше сум-
ління потребує дорогоцінної крові Хри-
стової.

У Посланні до євреїв 9:14 говориться: 
«…скільки ж більш кров Христа, …очи-
стить наше сумління від мертвих учин-
ків, щоб служити нам Богові Живому!». 
Кров Христова доволі сильна, щоб очи-
стити ваше сумління від будь-якої плями 
провини.

Як кров Христова зчищає провину з 
нашого сумління? Припустімо, що вас 
оштрафували за те, що ви поставили ма-
шину на тротуарі. Перед вами стоять три 
проблеми: по-перше, ви порушили закон; 
по-друге, ви повинні заплатити державі 
штраф; по-третє, у вас при собі копія 
 повідомлення про штраф, щоб ви про це 
не забули. Тепер припустімо, що ви не 
маєте ні копійки грошей і ви не в змозі 
заплатити штраф. Ви не можете просто 
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викинути повідомлення, бо в міліції збе-
рігається копія, і, якщо ви не заплатите, 
на вас подадуть до суду. У вас дійсно про-
блема.

Це змальовує ваше положення кож-
ного разу, коли ви вчиняєте гріх. По-перше, 
ви порушуєте закон Божий; тобто ви зро-
били щось, що ображає Бога. По-друге, 
у вас борг перед законом Божим. У По-
сланні до римлян 6:23 говориться, що 
плата за гріх — смерть. Це досить жор-
сткий штраф, який ви не в змозі запла-
тити. І, по-третє, на вашому сумлінні 
— провина, подібно до того, як у вашій 
кишені — повідомлення про штраф, 
 невідступне нагадування про вашу про-
вину.

Та ось блага вість. Коли Ісус Христос 
помер на хресті, Його смерть повністю 
вдовольнила всі вимоги закону Божого 
до вас. Іншими словами, ваш борг за гріх 
був заплачений. Слава Господеві! Ісус 
Христос через Свою смерть на хресті 
 заплатив за все!

Отже, перші дві проблеми було вирі-
шено: Бог не пам’ятає про образи, і борг 
за гріх повністю заплачений. Та що ж 
із  вашим сумлінням? Пляма провини, 
 подібно до повідомлення про штраф, за-
лишається свідоцтвом учиненого вами 
гріха.

Ось де кров Христова очищує ваше 
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 сумління. Оскільки смерть Христова за-
платила за гріх, то Його кров може тепер 
змити свідоцтво про цей борг. Діється те 
ж саме, що і з штрафом: коли його запла-
чено, повідомлення можна розірвати і 
викинути, так само може бути змита 
будь-яка провина на вашому сумлінні.

Це так легко перевірити. Щоразу, коли 
ви вчиняєте гріх і відчуваєте провину 
всередині себе, ви можете просто відкри-
тися Богові і молитися приблизно так: 
«О Боже, прости мене за те, що я учинив 
сьогодні. Дякую, Господи, що на хресті 
Ти помер за мене і заплатив за гріх, який 
я вчинив. Господи, я вірю, що цей гріх 
прощено Тобою. Прямо зараз я вимагаю 
Твою дорогоцінну кров, щоб очистити 
моє сумління від усілякої плями про-
вини».

Згадайте Перше послання ап. Іоанна 
1:9: «Коли ми свої гріхи визнаємо, то Він 
вірний та праведний, щоб гріхи нам про-
стити, та очистити нас від неправди всі-
лякої». І як говориться у Псалмі 103:12: 
«…як далекий від заходу схід, так Він 
віддалив від нас наші провини!». Хто 
може відповісти, як далеко схід від за-
ходу? Так само, коли ви визнаєте гріхи, 
Бог нескінченно далеко віддаляє їх від вас. 
Вони більше не пов’язані з вами. Тому 
ваше сумління може заспокоїтися.

Коли Бог прощає, Він забуває. Не 
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 думайте, що після того, як Бог простив 
гріхи ваші, Він може одного разу повер-
нутися і знову нагадати вам про них. Ні, 
коли справа стосується ваших прощених 
гріхів, у Бога дуже коротка пам’ять. Ін-
коли може виявитися, що ваша пам’ять 
краща, ніж Божа. Чи може Бог дійсно 
 забути? Так говориться у Книзі пророка 
Єремії 31:34: «…бо їхню провину прощу, 
і не буду вже згадувати їм гріха!». Якщо 
Бог забуває ваші гріхи, то й ви можете 
забути їх. Не нагадуйте Богові про щось, 
що Він уже забув.

Христос помер майже дві тисячі років 
тому. Його кров уже пролита і доступна 
двадцять чотири години на добу, щоб 
очистити ваше сумління. Щоразу, коли 
ви вчиняєте гріх, не чекайте, чекання не 
збільшує силу крові. Кров всемогутня. 
Де б ви не були, у будь-який час доби, 
якщо ви відчуваєте почуття провини у 
вашому сумлінні, просто вимагайте до-
рогоцінну кров. «Блаженний, кому пода-
рований злочин, …блаженна людина, що 
Господь їй гріха не залічить» (Пс. 32:1-2). 
Завдяки дорогоцінній крові Христовій, 
проблема провини вирішена.

НАКЛЕП ВІД САТАНИ
Але інколи після того, як ви визнались 

і застосували кров Христову, ви продов-
жуєте переживати неприємне відчуття 
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всередині себе. Чи означає це, що ваш 
гріх не прощено? Або що кров Христова 
не діє? Або що потрібне щось іще? Ви 
 повинні відповісти: «Абсолютно ні!».

Звідки ж виходять ці неприємні від-
чуття, коли ви вже визналися і застосу-
вали кров? їхнє джерело — ворог Божий, 
Сатана. Щоб зрозуміти це, ми повинні 
розглянути, хто є Сатана та що він ро-
бить.

«Сатана» мовою оригіналу Біблії озна-
чає «Наклепник». Так, в Об’явленні 12:10 
його називають: «…той, хто братів на-
ших скаржив, хто перед нашим Богом 
оскаржував їх день і ніч!». Сатана, ворог 
Божий, проводить більшу частину свого 
часу, вдень і вночі, звинувачуючи людей 
Божих. У цьому полягає його робота. 
Звичайно, Бог не просив його займатися 
цим. Навпаки, Сатана сам узявся безу-
пинно звинувачувати людей Божих.

Це розкривається в оповіданні про 
Йова. Йов був праведним та боявся Бога 
(Йов 1:1). Проте, у Біблії записано, що 
Сатана з’явився перед Богом, щоб звести 
наклеп на Йова перед Ним. Він сказав: 
«Чи ж Йов дармо боїться Бога?… Чин 
його рук Ти поблагословив, а маєток його 
поширився по краю. Але простягни 
тільки руку Свою, і доторкнися до всього, 
що його, — чи він не зневажить Тебе пе-
ред лицем Твоїм?» (Йов 1:9-11). Іншими 
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словами, Сатана звів наклеп на Йова, 
 кажучи, що той боїться Бога лише тому, 
що Бог благословив його. Сатана ствер-
джував, що Бог підкупив Йова і що, коли 
Бог відняв би у Йова всі його багатства, 
Йов прокляв би Бога. Це ілюстрація того, 
як Сатана зводить наклепи у духовній 
сфері.

У Книзі пророка Захарії первосвяще-
ник Ісус стояв перед Богом і Сатана стояв 
праворуч від нього, «щоб противитися 
йому» (Зах. 3:1). Ісус «одягнений був у 
брудну одежу» (вірш 3). Це свідчить про 
його тяжке, гріховне становище. Часто 
ваше тяжке становище дозволяє Сатані 
зводити наклеп на вас! Із цього виходить, 
що Сатана не тільки ворог Божий, але 
також і ваш ворог. Щоразу, коли ви при-
ходите до Бога, Сатана протистоїть ва-
шому приходу, звинувачуючи вас.

Ніщо так не калічить християнина ду-
ховно, як наклеп. Щоразу, коли ви слуха-
єте наклеп Сатани, ви стаєте немічними, 
нібито з вашого духа викачали всю силу. 
Обмовленому християнинові важко мати 
єднання з іншими і ще важче молитися. 
У нього таке відчуття, що він не може 
наблизитися до Бога.

У цьому полягає підступність ворога. 
Він ніколи не з’являється у червоній 
одежі та з вилами і не кричить: «Я ди-
явол! Зараз я засуджу тебе!». Він значно 
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хитріший. Він засуджує вас внутрішньо 
і обманом змушує вас думати, ніби його 
наклеп — це говоріння Боже.

Як можна відрізнити істинне Боже 
осяяння у нашому сумлінні від наклепу 
Сатани? Інколи це складно, та є три 
шляхи.

По-перше, світло Боже постачає вас, 
тоді як наклеп Сатани спустошує вас. 
Коли Бог говорить про ваші гріхи, ви 
 можете почуватися викритими і поране-
ними. Незважаючи на це, ви також 
одержуєте постачання та натхнення на-
близитись до Бога і застосувати дорого-
цінну кров Христову. Навпаки, наклеп 
Сатани цілком заперечливий. Чим більше 
ви слухаєте, тим важче вам молитися. Ви 
відчуваєте спустошення і зневіру.

По-друге, Боже говоріння завжди 
 конкретне, тоді як засудження Сатани 
досить часто (хоч і не завжди) має загаль-
ний характер. Іноді, уведені в оману, ви 
можете подумати, що ви просто стоми-
лися або що у вас був тяжкий день. В ін-
ших випадках у вас може бути загальне 
враження, що ви не праві по відношенню 
до Бога. Але, дослідивши своє сумління, 
ви не знаходите ніякого конкретного 
гріха, який міг би викликати ваше розді-
лення з Богом. Або ви можете прокину-
тись із загальним відчуттям пригнічення 
і ніяковості по відношенню до Бога. Усі 
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ці загальні відчуття засудження, в яких 
немає явного джерела у гріху, — від Са-
тани і вони повинні бути відкинуті. Коли 
говорить Бог, Він конкретний і позитив-
ний. Але говоріння Сатани має загальний 
і заперечливий характер.

По-третє, будь-яке відчуття ніяково-
сті, що залишається після того, як ви ви-
зналися і зажадали крові, — від Сатани. 
Ніколи не буває необхідності повторно 
визнаватися і вимагати крові. Вимога 
Божа задовольняється зараз же кров’ю. 
Та Сатана ніколи не вдовольняється. 
Йому б хотілося, щоб ви визнавалися 
знову і знову. У Книзі Приповістей Со-
ломонових 27:15 говориться: «Ринва 
 постійно текуча слотливого дня та жінка 
сварлива — однакове». Наклеп Сатани 
такий же самий, він — як кран, із якого 
тече, або сварлива жінка, котра не дасть 
вам заснути. Та говоріння Боже — це зов-
сім інше. Коли ви визнаєтеся і вимагаєте 
очищення кров’ю, Бог тієї ж хвилини 
вдоволений. Якщо ж ви і надалі щось чу-
єте, то це — голос Сатани.

Якщо ви визналися у своєму гріху і 
 зажадали дорогоцінної крові, та якась 
ніяковість всередині продовжує шарпати 
вас, ви повинні негайно перестати моли-
тися. Не визнавайтесь більше. Краще 
зверніться до джерела звинувачення і 
скажіть приблизно таке: «Сатана, я 



16

 визнався Богові у своєму гріху. Він про-
стив мій гріх, і кров Ісуса Христа очи-
стила мене від нього. Та ніяковість, яку я 
відчуваю зараз, не від Бога; вона від тебе, 
і я відкидаю її! Сатана, поглянь на кров 
Христову. Ця кров відповідає на будь-яке 
твоє звинувачення». Спробуйте погово-
рити з Сатаною таким чином. Коли ви 
так користуєтеся кров’ю Христовою, Са-
тана переможений і він знає про це. В 
Об’явленні 12:10-11 говориться: «…ски-
нений той, хто братів наших скаржив… 
вони його перемогли кров’ю Агнця та 
словом свого засвідчення». Слово засвід-
чення вашого — це просто ваша заява, 
що кров Ісуса Христа очистила вас від 
усіх гріхів, і що ця кров перемогла Са-
тану. Коли ви сміливо говорите таким 
чином, наклеп Сатани переможений.

Християнське життя — це своєрідна 
війна. Сатана, «супротивник ваш ходить, 
ричучи, як лев, що шукає пожерти кого» 
(1 Петр. 5:8). Для цієї війни вам потрібна 
відповідна зброя. Одна важлива зброя, 
яку ви повинні використати, — це кров 
Христова.

ПОВСЯКДЕННЕ ЖИТТЯ, 
ПОВНЕ ПРИСУТНОСТІ БОЖОЇ

Силою дорогоцінної крові Христової 
християнин щохвилини може жити у 
 присутності Божій. Щоразу, коли з’явиться 
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який-небудь невеликий гріх, що пору-
шить ваше єднання з Богом, ви можете 
тут же визнатися і зажадати крові Го-
спода, що перемагає. І миттю єднання 
відтворено. Навіщо вам тратити час? 
Кров Христова доступна у будь-який мо-
мент, у будь-який день. Ви ніколи не змо-
жете вичерпати очищаючої сили крові 
Христової. Його кров здатна очистити не 
лише всі минулі гріхи, а й усі гріхи, що 
ви коли-небудь учините.

Силою дорогоцінної крові Христової 
ви можете мати сумління, вільне від плям 
провини. З цієї причини ви можете смі-
ливо приходити до Бога. «То приступімо 
з щирим серцем, у повноті віри, окро-
пивши серця від сумління лукавого та 
обмивши тіла чистою водою!» (Євр. 
10:22). Кров’ю Христовою ваше сумління 
може бути звільнене від провини. Як 
щойно вимите вікно, воно може бути 
 чистим, ясним, повним світла.

Нарешті, силою дорогоцінної крові 
Христової ви можете перебороти всіляке 
звинувачення Сатани. Хоча його звину-
вачення можуть бути сильними, кров 
Христова сильніша. Вона відповідає на 
них, на кожне з них. Ця кров — ваша 
зброя. Із цією зброєю ви ніколи не будете 
переможені Сатаною; навпаки, він зазнає 
поразки від вас.

Яка дорога і яка дорогоцінна кров 
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 Христова! Цією кров’ю ви можете жити 
в присутності Божій зо дня на день

«Коли ж ходимо в світлі, як і Він у 
світлі, то маємо єднання один з одним, і 
кров Ісуса Христа, Сина Божого, очищає 
нас від усякого гріха»

          1 Ін. 1:7.
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