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Що означає покаятися?

“Християнство – це просто, – сказав мені 
знайомий. – Роби що хочеш, головне, 
вчасно сказати Богові: «Вибач»”. Подібне 

я чув не раз і не лише від невіруючих. Люди в церкві 
теж іноді вважають, що покаяння – це лише сказати 
Богові: “Вибач”. Зробив так – і все добре.

Божа нескінченна благодать, любов і прощення  – 
безперечні. Навіть наші найгірші злочини та найтем-
ніші секрети точно оплачені Христом. Він повністю 
оновив нас, і тепер ми Божі діти. Але річ в тому, що 
ми розпочали нове життя. Апостол Павло нагадує: 
“Отже, говорю я це й свідкую в Господі, щоб ви більш 
не поводилися, як поводяться погани… запаморочені 
розумом, відчужені від життя Божого” (ЕФ. 4:17-18).

І в цьому суть покаяння. Покаятися не означає 
всього лише сказати “Вибач”, або жалкувати про 
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зроблене, або навіть постаратися більше не робити. 
Це повний розворот! Замість жити по-своєму і покла-
датися на себе, ми починаємо жити, як Він хоче і покла-
датися на Нього.

У вченні Ісуса Христа покаяння часто йде пліч-о-пліч 
з наказом “вірити” або мати віру в Бога (див. МТ. 21:32;  

МР. 1:15). Покаяння – це новий спосіб життя, у цен-
трі якого знаходиться Бог і Його воля. Це відбува-
ється, коли ми стаємо християнами й усвідомлюємо, 
наскільки нам потрібний Христос. І це відбувається 
кожного наступного дня, коли ми стаємо ближче до 
Нього і все більше віддаляємося від свого егоїзму. 
Давайте подивимося на декілька біблійних прикладів, 
які допоможуть нам краще зрозуміти цю тему.
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Чому покаятися – це більше, 
ніж сказати “Пробач”?

Біблія говорить, що покаяння – це не просто 
жалкувати. Листи Павла до церкви в Коринті 
дають корисне пояснення. У Першому посланні 

Павло викриває та виправляє (іноді дуже суворо) деякі 
справи коринтян. Між ними були поділи (1 КОР. 1:11-

13), вони допускали аморальність (1 КОР. 5:1-2), зловжи-
вали Господньою Вечерею (1 КОР. 11:27-29), забули про 
любов (1  КОР. 13:1-3) і не мали порядку на зібраннях  
(1 КОР. 14:26-40).

Почувши про позитивний відгук коринтян на свій 
лист, Павло написав їм:

“Я радію тепер не тому, що ви засмутились, а що 
ви засмутилися на покаяння, бо ви засмутились 
для Бога, щоб ні в чому не мати втрати від нас. Бо 
смуток для Бога чинить каяття на спасіння, а про 
нього не жалуємо, а смуток світський – чинить 
смерть. Бо ось саме це, що ви засмутились для 
Бога, яку пильність велику воно вам зробило, яку 
оборону, яке обурення, який страх, яке бажання, 
яку горливість, яку помсту! Ви в усім показали, що 
чисті ви в справі”. 

2 Коринтян 7:9-11 
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Усвідомивши свою неправоту, коринтяни мали 
вирішити, як реагувати: “світським смутком” або 
“смутком для Бога”. Але в чому між ними різниця?

Алан Редпат (колишній пастор і декан Біблійної 
школи в Капернрей) пояснює: “Яким має бути ваш 
сум? У чому мета печалі про гріх? Вона в тому, щоб 
привести вас до віри у викупний труд Господа Ісуса 
Христа. Від гріха вас очищує не смуток, а Його кров. 
Божа доброта веде людину до покаяння. Чи приводив 
вас сум про гріх до того, щоб скласти весь цей тягар до 
ніг розп’ятого і воскреслого Спасителя? Якщо ні, тоді 
це той сум, який, за словами Павла, чинить смерть. 
Сум заради Бога веде до покаяння. Відповідно, це сум, 
який призводить до зміни мети, намірів та вчинків”.

Після цього він зазначає, що “світський смуток” – не 
більш ніж жалкування. Це якщо ви, наприклад, “пла-
чете в подушку, бо не впоралися”, чи ви “хочете почати 
все спочатку і ніколи нічого подібного не робити”. 
Біблія описує світське мислення, як зосередженість на 
“тут і зараз”, а також на собі, на тому, що ми можемо 
чи чогось не можемо. Такий світський жаль не спря-
мовує нас до Бога і не спонукає покластися на Його 
прощення і спасіння через смерть Христа на хресті. 
Для світу така думка – “безумство” (див. 1 КОР. 1:18-25).

Печаль коринтян привела їх до старанності, виба-
чень, страху та ревнощів. Павло навіть пише: “Ви 
в усім показали, що чисті ви в справі” (2 КОР. 7:11). Вони 
виявилися чистими не тому, що не зробили нічого 
поганого, а тому, що покаялися. Вони звернулися до 
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Бога за прощенням, забажали знову підкоритися Його 
керівництву, довірити Йому всі наслідки і покластися 
на Його здатність очистити їх та направити далі. Ми 
також бачимо їхній страх. Вони не хотіли поверта-
тися до колишнього життя. 
Це було не легковажне “Про-
бач”. Коринтяни вирішили 
довіритися Богу і слідувати 
тільки за Ним.

Покаяння – це поворот 
на 180°, щоб піти у зворот-
ному напрямку. Це відмова 
від свого заради Божого. 
Це означає сказати Богові: 
“Тепер Ти головний. Все буде так, як хочеш Ти. Я піду 
за Тобою і покладусь на Тебе, а не на себе. Моє життя 
у Твоїх руках”.

Покаяння –  
це поворот  

на 180°, щоб піти 
у зворотному 

напрямку.
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Світський смуток у дії

Давайте придивимося до Юди та Петра. 
Один із них підвів Ісуса і навіть зрікся Його. 
Інший за тридцять срібняків уночі привів у 

певне місце натовп, який заарештував Ісуса.
Історія Юди, напевно, більш відома, ніж зречення 

Петра, але він також вчинив по-зрадницькому. Поч-
немо з того, що він хвалився перед іншими учнями, 
що ніколи не залишить Учителя, навіть якщо всі від 
Нього відвернуться (МТ. 26:33). А через кілька годин він 
тричі зрікся Його (ВВ. 69-75).

Обидві історії розкривають перед нами суть світ-
ського смутку.

Юда
“Тоді Юда, що видав Його, як побачив, що Його засу-
дили, розкаявся, і вернув тридцять срібняків пер-
восвященикам і старшим, та й сказав: «Я згрішив, 
невинну кров видавши». Вони ж відказали: «А нам що 
до того? Дивись собі сам»... І, кинувши в храм сріб-
няки, відійшов, а потому пішов, – та й повісився”. 

матвія 27:3-5

Випадок з Юдою – яскрава ілюстрація того, як 
можна жалкувати про гріх, але не покаятися. Юда 
сумував про самого себе: “Я згрішив, невинну кров 
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видавши”. І, схоже, він прийняв серйозно слова пер-
восвящеників: “Дивись собі сам”. Юда не приніс свій 
гріх до Бога, а вирішив розібратися з ним самостійно. 
Можна сказати, він спробував заплатити за свій зло-
чин ненавистю до себе, поверненням грошей та само-
губством. Його сум не пішов далі відчуття провини та 
жалю. І, звичайно ж, він анітрохи не очистився тим, 
що зробив.

Чи могла смерть Христа на хресті викупити зраду 
Юди? Звісно! Навіть Юда міг увійти до раю, бо Христос 
за всіх помер (2 КОР. 5:15). У слові “всі” лише три літери, 
але це одне з найбільших слів у Біблії. Воно озна-
чає, що безперешкодно прийти до Бога може кожен 
(буквально кожен). Ісус помер, щоб заплатити за всі 
гріхи, тому всі люди можуть врятуватися, якщо дові-
ряться Йому, навіть найгірші злочинці, навіть Юда.

Але Юда не звернувся до Ісуса. І не довірив Йому 
своє життя. Він вирішив взяти відповідальність на 
себе, і його світський смуток привів його до смерті.

Петро
З Петром могло статися те саме, що з Юдою. Він теж 

страждав від почуття провини: “І, вийшовши звідти, 
він гірко заплакав” (МТ. 26:75). Якби історія Петра закін-
чилася на цьому, то ми мали б ще один випадок світ-
ської печалі. Людина, охоплена почуттям провини 
та сорому, не знає, що робити. Але історія Петра на 
цьому не закінчилася...
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Покаяння в дії

Навіть після того, як Ісус воскрес, Петро 
страждав від почуття провини і намагався 
рухатися вперед самотужки. Воскресіння Ісуса 

було найдивовижнішою подією в історії! Учні були 
в нестямі від радості: Він дійсно виявився Тим, Ким 
Себе називав! Ангел біля гробниці сказав жінкам: 
“Він воскрес, нема Його тут! Ось місце, де Його похо-
вали були. Але йдіть, скажіть учням Його та Петрові…” 
(МР. 16:6-7). Згадка Петра наводить на думку, що це був 
особистий заклик Ісуса повернутися до Нього. Петру 
просто треба було прийти до Ісуса...

Але Петро вважав себе повним невдахою. І тому 
повернувся туди, де почував себе у своїй тарілці, – 
у  свій старий рибальський човен. “Піду риби влови-
 ти”, – сказав він іншим учням. “І ми підемо з то  бою”, – 
відповіли вони (ІВ. 21:3). Петро жалкував, що підвів 
Ісуса, але ще не звернувся до Бога. Він хотів сховатися 
у своєму колишньому способі життя (ЛК. 5:1-11). Ось як 
про це розповідає Іван: 

“Ісус став над берегом, але учні не знали, що то був 
Ісус. 

Ісус тоді каже до них: «Чи не маєте, діти, якоїсь 
поживи?» – «Ні», вони відказали. 
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А Він їм сказав: «Закиньте невода праворуч від 
човна, то й знайдете!» Вони кинули, – і вже не могли 
його витягнути із-за безлічі риби.

Тоді учень, якого любив був Ісус, говорить Пет-
рові: «Це ж Господь!» А Симон Петро, як зачув, що 
Господь то, накинув на себе одежину, – бо він був 
нагий, – та й кинувся в море”. 

івана 21:4-7

Щойно Петро намагався сховатись у своєму човні, 
а тепер вистрибнув з нього у воду, аби швидше діста-
тися до Ісуса. Що змінилося? Петро покаявся.

Коли Петро усвідомив, що на березі стоїть Ісус, мені 
здається, у нього виникли дві думки:

1) Він зрозумів, що даремно мучиться почуттям 
провини та ховається від Ісуса.

2) Ісус прийшов, щоб знайти його.

Своєю смертю на хресті Ісус 
знищив усі перепони. Тому 
навіть якщо ми йдемо не 
туди і робимо не те, Він Сам 
приходить до нас. Він стоїть 
на березі чекаючи, коли ми 
повернемося і кинемося до 
Нього.

Які приголомшливі почут- 
тя наповнили Петра, коли він 
усвідомив, що Бог і Спаси-
тель, Якого він зрадив, осо-

Які приголом- 
шливі почуття  

наповнили Петра,  
коли він усвідо- 

мив, що Бог і Спа-
ситель, Якого він 

зрадив, особисто 
прийшов, щоб 

знайти його!
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бисто прийшов, щоб знайти його! Думаю, у цьому 
була вся справа. Петро зрозумів, що не хоче ховатися 
від Ісуса, а хоче сховатися в Ньому, попри всю тяж-
кість провини (ДИВ. ПС. 31:7). Цей випадок є яскравою 
ілюстрацією покаяння. Покаятися – означає прийти 
до Ісуса такими як є і сказати: “Я не хочу нікуди йти. 
Мені потрібен Ти, Господи”.

Коли Петро кинувся до Ісуса, у ньому виявилися ті 
самі якості, що і в коринтян: старанність, вибачення, 
бажання, ревнощі. Він також у всьому показав себе 
чистим у цьому ділі (див. 2 КОР. 7:11).
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Повернення до Бога

Приходячи до Бога, щоб визнати свої гріхи, ми 
часто говоримо щось на зразок: “Я більше так 
не буду”; “Я виправлю те, що накоїв”; “Пробач, 

Господи, я розкаююсь”.
Але головне в поверненні до Бога – це не те, на -

скільки сильно ми каємося або як збираємося виправ-
ляти ситуацію. Головне – що зробив Він!

Ми не знаємо, що збирався сказати Петро, коли 
припливе до берега. Але що б він не планував, Ісус 
його зупинив. На березі Петро побачив “розложений 
жар, а на нім рибу й хліб” (ІВ. 21:9). Ісус сказав йому та 
іншим учням: “Ідіть, снідайте” (В. 12). Яка привітність 
для зрадника Петра! Він не смів ні про що просити, 
а Ісус уже приготував сніданок, щоб вони могли про-
сто посидіти разом. Ні, Ісус не ігнорував те, що тра-
пилося (на них ще чекала розмова), але Він також не 
робив покаяння та примирення важким тягарем для 
Петра. По суті, як тільки Петро вирішив повернутися 
до Ісуса, Той знову взяв керівництво до Своїх рук. 
Подібний приклад є в Євангелії від Луки 15:11-32, де 
блудний син повертається до батька із підготовленою 
промовою, але той перебиває його словами: “Будемо 
їсти й радіти” (див. ЛК. 15:23).

Подальша розмова Ісуса з Петром відкриває низку 
важливих істин про повернення до Бога.
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Ісус керує. Нам важливо зрозуміти, що Ісус – центр 
нашого покаяння. Він є головною причиною того, 
чому ми можемо прийти до Бога. У Ньому – наша 
надія щоразу, коли ми щось робимо не так. Каючись, 
ми дивимося не на те, що зробили ми, а на те, що зро-
бив Він, щоб завершити для нас працю спасіння.

І у своїй розмові з Петром Ісус задає тон за допо-
могою запитань. Він показує нам, що означає бути 
дітьми Божими. Хіба діти самі дисциплінують себе? 
Ні, це роблять батьки! Вони зупиняють дітей, коли ті 
починають пустувати. Вони допомагають дітям зрозу-
міти, що зробили неправильно. Вони вчать дітей, що 
робити в подібних ситуаціях. Батьки знають краще. 
Так само, коли ми приходимо до Бога з покаянням, 
наші очі звернені до Нього, щоб Він вказав, що нам 
робити. “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?” (ЄВР. 12:9).

Головне – взаємини. Ісус не сказав Петру: “Що ти 
накоїв?” Він запитав: “Чи любиш ти Мене?” (ІВ. 21:15-

17). Він направив Петра до самої суті питання – їхніх 
взаємин. Реальна проблема була не в тому, що Петро 
спочатку хвалився, а потім обманув. Вона була в тому, 
що Петро дозволив своїй гордості, а потім страху 
стати на шляху його любові до Христа.

Господь Ісус спочатку запитав: “Чи ти любиш Мене 
більше цих?” (В. 15). Навряд чи можна зі впевнені-
стю сказати, хто такі “ці”, але багато тлумачів вва-
жають, що це решта учнів. Ісус нагадував Петру про 
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його хвастощі, що навіть якщо всі зречуться, він зали-
шиться вірним. І ось тепер Він запитує: “Чи дійсно ти 
любиш Мене більше, ніж інші?”

І ми бачимо, як питання Ісуса починає робити 
в Петрові важливу переміну. Замість того щоб порів-
нювати себе з іншими, він просто говорить про себе 
і про Христа: “Ти знаєш, що я люблю Тебе”. У своєму 
покаянні Петро просто дивиться на Ісуса і ні з ким себе 
не порівнює. Він усім своїм єством хоче бути з Ісусом 
більше, ніж з кимось іншим. У цьому суть повернення 
до Бога.

Це може бути боляче. Ісус тричі запитує Петра, 
чи любить він Його (ймовірно, нагадуючи про трира-
зове зречення). Але після третього питання ми чита-
ємо, що “засмутився Петро” (В. 17). Причина, мабуть, 
не тільки в тому, що питання про кохання прозвучало 
вже тричі, а й у тому, що інші учні перебували там же. 
Можливо, Петро некомфортно почував себе від їхніх 
поглядів. Але з проблемою треба було розібратися. 
Ісус не з тих, хто замітає сміття під килим. Якщо ми 
хочемо слідувати за Ним, то маємо смиренно визнати 
свої проблеми і дозволити Йому вивести нас із них, 
навіть якщо це неприємно та боляче.

Петро мав стати одним із головних керівників ран-
ньої церкви. Але він не був би ефективним у своєму 
служінні, якби порівнював себе з іншими або якби 
боявся переслідувань. Звернувши увагу Петра на Себе, 
Ісус, мабуть, зачепив його гордість. Але Він також 
допоміг Петру зосередити погляд і направити свою 
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любов туди, де їм слід бути. Тільки маючи в центрі 
життя Ісуса, Петро міг вчити церкву чинити так само.

Так часто трапляється. Коли розмова закінчилася, 
Петро знову поводиться неправильно! Він подивився 
на Івана і запитав: “Господи, цей же що?” (В. 21). Петро 
знову відволікся і почав порівнювати себе з Іваном 
(ВВ. 18-19). У відповідь Ісус сказав: “Що до того тобі? 
Ти йди за Мною!” (В. 22).

Ми знову і знову звертаємось до Бога, визнаємо свої 
гріхи, наближаємось до Нього, відволікаємось, отри-
муємо від Нього викриття, знову звертаємось до Бога, 
визнаємо свої гріхи, наближаємось до Нього і знову 
відволікаємось...

Покаяння – це не лише той перший раз, коли ми 
повірили в Христа. Воно має стати способом життя. 
Адже ми постійно боремося з відволікаючими фак-
торами зовні та з егоїстичними поривами всередині 
себе.

Також треба розуміти, що ми каємось не тому, що 
під загрозою виявляється наше спасіння (у Божих ру-
ках ми безпечні, як про це сказав Ісус у Євангелії від 
Івана 10:29). Ми каємося, щоб зберегти живі стосунки 
з Богом, залишатися близькими до Нього і слідувати 
за Ним туди, куди Він хоче нас повести.
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Рухайтеся вперед

Каятися – означає ставити на перше місце вза-
ємини з Христом знову і знову. Павло пише, 
що таке христоцентричне ставлення веде до 

зовсім іншого життя. У своєму служінні він пропові-
дував усім, “ щоб покаялися й навернулись до Бога, 
і чинили діла, гідні покаяння” (ДІЇ 26:20).

Визнаючи перед Богом, де ми були неправі (1 ІВ. 1:9), 
і заспокоюючись у Його любові та прощенні, ми поба-
чимо перетворення власного життя. Якщо ми любимо 
Ісуса, це обов’язково виявиться в тому, як ми думаємо, 
що хочемо і що робимо. Про це писав Павло, завершу-
ючи своє послання до коринтян (яких він перед цим 
засмутив): “Випробовуйте самих себе, чи ви в вірі, 
пізнавайте самих себе. Хіба ви не знаєте самих себе, що 
Ісус Христос у вас?” (2 КОР. 13:5).

Мета такого самодослі-
дження не в тому, щоб від-
чути себе грішником, а в то- 
му, щоб ще раз покаятися! 
Божа благодать та прощення 
незмінні. Вони завжди з на- 
ми, придбані Ісусом на хре-
сті, щоб ми приходили “з від-
вагою до престолу благодаті” 
(ЄВР. 4:16).

Якщо ми  
любимо Ісуса,  

це обов’язково 
виявиться в тому, 
як ми думаємо, 

що хочемо  
і що робимо.
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Тому задайте собі такі питання:
• Чи є щось погане, що я роблю і не хочу  

 припинити?

• Чи ховаю я щось від Бога? Чи не ховаюсь  
 від Нього сам?

• Я люблю Ісуса? Хочу, щоб Він керував моїм  
 життям?

• Яка моя перша реакція на гріх? Я ховаюся  
 чи біжу до Бога?

Подумавши над цими питаннями і, можливо, усві-
домивши, що ми не живемо для Бога, давайте звер-
немося до Нього, підійдемо ближче і дозволимо Йому 
знову керувати нами. До цього Він закликає нас – і не 
для того, щоб ми відчули себе винними, а щоб пока-
ялися і щоб головним у нашому житті знову став Він!

_______

Є й багато іншого, що можна сказати  
про взаємини з Богом. 

Завітайте на сторінку: ukrainian-odb.org/ld/, 
де ви зможете знайти інші брошури,

наприклад, “Чи можу я бути прощеним?”
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