
Як звільнитися від гріха? 

Вступ: 
Вам коли небудь у житті траплялося когось впіймати на 
гарячому? 

Нещодавно вранці ми тільки повставали, а наша Діаночка, вже хоче 
іти гуляти. 

- Мамо а можна я піду на вулицю? 
- Мама можна я піду гуляти з моєю рожевою сумочкою. 

Рожева сумочка заінтригувала особливо. Коли ми зазирнули в сумочку, 
то там гарно складеними лежало 500 гривень. 

На обличчі донечки залишилось глибоке розчарування…. 

А вас ловили на гарячому? 

Пригадую, ще коли ходив до школи, був період, що дуже не хотілося 
туди іти. Шукав різні способи, як вирішити дилему. Кілька разів 
імітував, що виходжу з дому, а просто виходив з будинку, заходив у 
підвал, чекав, поки батьки підуть на роботу, і повертався до хати. 

Але це ж не могло тривати довго. Одного разу мама, щось забула і 
застукала моє симулянство. 

Прийшлося вигадувати інші способи, одного дня з братом у дощ 
простояли на людських городах, біля двох годин добряче намокли і 
замерзли, і що ви думаєте, десь нізвідки взявся дід з бабою. 

Потрібно було бачити наші розублено-перелякані фізіономії. Потім 
надовго отримали щеплення від прогулювання.  

 

Напевно у кожного в дитинстві було, щось подібне.  

Кого з вас ніколи не ловили на гарячому? 

Нам усім відомі ці почуття, які несподівано навалюються на нас. 

В дитинстві, коли тебе застукали на чомусь, воно ймовірно було щось 
таким, що не подобалося нашим батькам. А нас тягнуло до цього, ми 
були готові на неймовірні хитрощі, аби досягнути бажаного.  

Коли нас ловлять на гарячому у дорослому віці, то це вже має зовсім 
інші наслідки. 

Коли нас впіймали, з нами відбувається кілька речей: 

• Нам робиться соромно, хочеться провалитися під землю… 
• Ми усвідомлюємо, що потерпіли поразку 
• Ми починаємо шукати вихід 
• Ми відчуваємо розгубленість, відчай, збентеження… 

Євангеліє розповідає історію жінки, яку було впіймано на гарячому, 
давайте разом прочитаємо її, і візьмемо з неї кілька уроків, які зможуть 
бути відповіддю на наші ситуації. 

 

 

 

 

 

 

 



Івана 8:1-11 

1. Ісус же пішов на Оливну гору. 
2. А вдосвіта знову прийшов до храму, і весь народ приходив до Нього, 
а Він, сівши, навчав їх.  
3. Приводять [до Нього] книжники й фарисеї жінку, схоплену під час 
перелюбу і, поставивши її посередині, 
4. кажуть Йому: Учителю, ця жінка явно була схоплена в перелюбі. 
5. В законі Мойсей наказав нам таких побивати камінням. А Ти що на 
це скажеш? 
6. Це вони розповідали, випробовуючи Його, щоб мати в гому 
обвинуватити Його. Ісус же, схилившись додолу, писав пальцем по 
землі, [не звертаючи на них уваги]. 
7. А як вони продовжували запитувати Його, Він підвівся і сказав їм: 
Хто з вас без гріха, нехай перший кине на неї камінь! 
8. І знову, схилившись, писав по землі. 
9. Вони ж, почувши, [і засоромлені совістю], відходили один за одним, 
починаючи зі старших [до останніх]; і залишився Сам [Ісус] та жінка, 
що стояла посередині. 
10. Ісус, підвівши голову [і не побачивши нікого, лише саму жінку], 
сказав їй: Жінко, де вони, [ті, що звинуватили тебе]? Ніхто тебе не 
осудив? 
11. Вона відповіла: Ніхто, Господи. Сказав їй Ісус: Я тебе також не 
засуджую. Іди й відтепер більше не гріши. 
 

Ситуація про яку йдеться, дуже серйозна і непересічна. Жінку, яку 
було впіймано, реально чекало правосуддя, яке у тому випадку явно не 
було на її боці.  

Уявіть, що її прийшлося пережити за ці кілька хвилин. Я думаю, що 
перед її очима пропливали сцени з життя. Вона реально прощалася з 
ним, вона жадібно ковтала повітря, жадібно дивилася в небо. Її 

приходив кінець. І цей кінець жахливий. У тебе немає варіантів 
відступу. 

Незважаючи на моральне падіння, ця жінка усвідомлювала ганебність 
своєї поведінки, і приреченість свого положення. Її нічого доброго вже 
не чекало… 

Але, Хтось кількома фразами, раптом повністю все змінює. Вона 
осоромлена, приречена, зганьблена, осуджена несподівано отримує 
шанс. 

Як таке може бути? Невже це реальність? Невже таке можливе? 
Невже може бути шанс на реабілітацію? Невже може бути шанс 
почати все з чистого аркушу? Невже можна вийти з цієї ситуації? 
Невже можна змінити щось у житті? 

Коли суспільство втрачає моральні орієнтири, воно позбавляється від 
всього, що його стримує. 

Сексуальна революція в 1960 роках привела до деградації цілі 
покоління. Зараз росте ціле покоління людей, які мають необмежений 
доступ до порнографії. 

Більшість молодих людей, які вступають у шлюб (якщо вступають, а 
здебільшого вляпуються) мали вже кілька сексуальних партнерів до 
шлюбу.  

Наш час – це час тотальної шлюбної невірності. Коли чоловік чи жінка 
легко дозволяють мати стосунки на стороні. Маса позашлюбних дітей. 
Особливо у західній Україні поширена заробітчанська невірність. Коли 
чоловік, або жінка їдуть на заробітки на тривалий час, залишають свою 
сім’ю.  І в силу фізіологічних потреб вступають у сексуальні стосунки 
з іншими. Заводять другі сім’ї, і кидають своїх чоловіків або жінок.  



Але тягар провини, тягар осуду, тягар сорому нікуди не дівається. Ти ж 
добре усвідомлюєш, що шукаючи щастя, ти все більше стаєш 
нещасним. 

Шукаючи легкого життя, життя стає все важчим. Замість очікуваної 
свободи, ти усвідомлюєш що стаєш рабом. Замість очікуваного добра, 
добро не приходить. 

Можливо ви несете на своїх плечах вантаж сорому і невдач. Ви 
дискваліфікували себе. Ви поставили на собі жирну крапку. Ви 
втратили надію на добре життя. Ви відчуваєте відразу до себе. Ви 
втратили надію на те, що може щось змінитися. Сьогоднішня 
проповідь до вас. 

І навіть якщо ти не пройшов до такого становища. Або ж у тебе не має 
проблем з гріхом перелюбу, то не поспішайте відмежуватися від 
почутого, я упевнений, що у вас є інші проблеми, які конче потрібно 
вирішувати. 

Перш ніж ви схилитесь за камінням, щоб кинути його в грішника, 
давайте подивимось на деякі речі…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Гріх – це біль і розплата 

Давайте повернемось до нашої історії. До Ісуса приводять жінку 
перелюбницю, яку впіймали на гарячому. 

По всіх моральних канонах і Закону Божому – вона приречена. Той хто 
йшов на подібне шалено ризикував. Була лише надія, як завжди, що 
ніхто не бачитиме і не знатиме. Скоєне залишиться в таємниці. Але це 
не про нашу ситуацію. 

Перелюб – це зрада любові. Для того, щоб стався перелюб не 
потрібно доходити до сексуальних стосунків. Для цього достатньо 
закохатися в чоловіка, який не є твоїм.  

Чому перелюб такий небезпечний? 

Ті що зрадили любов, сіють це на інших. Вони всіма силами 
намагаються втягнути цей процес всіх хто потрапляє під руку. Навколо 
перелюбу формується ціла партія нещасних в коханні. Вони затягують 
всіх і вся. 

Згідно Божого закону, якщо когось було спіймано в гріху перелюбу, то 
їх неодмінно страчували на місці.  

Іншими словами, той хто наважувався на перелюб, однією рукою 
підписував собі смертельний вирок. 

Виникає запитання, чому ж тоді людина, яка усвідомлює небезпеку 
гріховного вчинку, йде на нього незважаючи на все?  

А все тому, що людина більше вірить порожнім обіцянкам гріха, ніж 
реальності. 



Пригадайте, коли в останнє ви свідомо йшли на вчинок, який можна 
назвати гріхом. Пригадайте, як ви торгувалися. Це ж лише один раз, 
цього ніхто не бачитиме. Ну інші ж це саме роблять і нічого. Це 
насправді не є щось і таке погане. Мені дуже хочеться. 

На що ви звертаєте увагу? Що обіцяє вам гріх тоді? 

ОООО, це не можливо навіть описати. Золоті гори, блискучі обгортки. 
Блиск, насолода, неймовірна ейфорія… 

Але що ж в реальності? 

Розчарування, височезна ціна, швидко минаючий кайф, відчуття осуду, 
страх, біль, смуток, деперсія… смерть. 

Гріх 

Саме слово гріх має єврейське походження.  

Дослівний переклад з єврейської цього слова – це промах. Це вистріл 
мимо цілі. 

Біблія коли описує гріх вживає слово яке означає: перейти грань 
дозволеного. 

Коли ми грішимо, то ми влучаємо мимо цілі, ми переступаємо 
межу дозволеного, і сплачуємо за це височенну ціну. 

Я руйную будинки, розділяю сім’ї, забираю твоїх дітей, і це лише 
початок. Я коштую більше, ніж діаманти, більше ніж золото; горе, яке 
я приношу, очевидне… просто піддайся мені одного разу і я відпущу 
тебе, але, якщо ти повернешся до мене я заволодію тобою… 

Коли я володітиму тобою, ти будеш красти, обманювати. Ти будеш 
робити все, щоб піднятися. Ти будеш брехати своїй матері, ти будеш 
красти у свого батька. Коли ти побачиш їхні сльози, тобі буде сумно. 

Але ти забудеш про мораль, я буду твоїм сумлінням, я навчу тебе своїм 
дорогам. 

Я заберу, дітей у батьків, і батьків у дітей. Я відверну люде від Бога, і 
розділю їх з друзями. Я заберу у тебе все. Твій вигляд, твоє 
достоїнство. Я буду завжди поруч… я буду забирати і забирати, поки 
ти не залишишся ні з чим. Коли я скінчу, тобі пощастить, якщо ти 
раптом будеш живим.  

Якщо ти спробуєш мене, попереджую – це не гра. Якщо буде шанс я 
зведу тебе з розуму. Я зруйную твоє тіло, я буду контролювати твій 
розум. Я заволодію тобою цілком. Твоя душа буде моєю. 

Ти знав, що це може трапитись. Багато разів тобі про це говорили, але 
ти йшов на ризик. Ти міг просто сказати ні і просто піти. Якщо б ти 
пережив той день ще раз, що б ти сказав? 

Я буду твоїм хазяїном; ти будеш моїм рабом, я буду іти з тобою до 
моголи. Зараз, коли ти зустрів мене, що будеш робити? Ти будеш 
пробувати? Все залежить від тебе. Я можу принести тобі більше 
страждань, ніж можна висловити словами. Підійди, візьми мою руку, і 
дозволь мені вести тебе в ад… 

Рак! Жахливе слово, яке як правило викликає відчуття відчаю, 
безвиході. 

З медичної точки зору, рак – це злоякісне утворення в організмі. Якщо 
злоякісне утворення вчасно не забрати, то воно наповнить собою весь 
організм, і врешті решт приведе до смерті.  

Гріх – це духовний і моральний рак. Якщо вчасно з ним не розібратися, 
він може отруїти все життя. 

Для того, щоб звільнитись від гріха, потрібно реально зрозуміти 
усвідомити і відчути його небезпеку плоди і його наслідки.  



2. Немає жодного, хто був би без гріха 

Ця історія дуже напружена емоційно. Всі чекали на видовище. Одна 
тремтіла, бо розуміла, що можливо це останні хвилини її життя. 

Інші потирали руки, бо вдало влаштували пастку для того Хто вже 
стояв їм поперек горла своїми проповідями, Своєю силою, 
авторитетом, популярністю… Момент і Його буде компроментовано 
назавжди. 

Будь-який розвиток подій було вже прораховано і будь-яка відповідь 
була Христу не на руку. 

Якщо Він відпустить її, то вони звинуватять Його у порушенні Закону. 
Якщо ж Він звелить побити її камінням, то відразу порушить 
постанову Римлян, які заборонили юдеям виносити смертні вироки.  

Коли здавалося, що все вже схвачено і за все заплачено. Слова Христа 
не просто вводять їх у шок, а повністю розвертають ситуацію у 
протилежну сторону. 

Звинувачувачі стають звинуваченими.  

Коли справа торкається сумління, коли ти віч навіч стаєш сам з собою. 
Коли ти зустрічаєшся з Богом, Його Словом, твоя самовпевненість і 
бравурність, кудись зникає.  

Є категорія людей, які практикують гріх, живуть в  гріху, пропадають 
гріхом, не приховують гріха. З ними все зрозуміло. Вони кінчені 
грішники. 

Але є інша категорія кінчених грішників. Це грішників таємних, 
прихованих, завуальваних, закодованих.  

Ми помиляємось, коли думаємо, що грішать лише ті, хто по вуха у 
великих гріхах. 

Але сатана процвітає у темряві. Йому до вподоби, коли люди 
приховують своє справжнє лице. Коли грішать таємно, коли на людях 
видаються праведниками, а в серці є повними зла і гріха. 

Коли ми говоримо про гріх, - це більше ніж погані вчинки, недобрі 
слова і навіть злі думки, які ми боїмося навіть промовити вголос. 

Гріх – це діюча сила всередині кожної людини. 

Гріховні вчинки, слова, і думки – це всього лиш зовнішні прояви гріха, 
який живе у нас. 

Подумайте про роздратованість, гордість, образу, безнадія, жаль до 
самого себе. Це вам здається поганим? Але Біблія називає це все 
проявами гріха. 

Зовні не дуже серйозні гріхи можуть здаватися не дуже небезпечними. 
Пожадливий погляд як правило веде до порно залежності, навіть до 
перелюбу або блуду. 

Насильство, найчастіше породжується у гніві, який переростає в 
гіркоту, а потім у ненависть, а далі вбивство. 

Біблія розповідає про випадок у одній дуже відомій царській сім’ї. 
Давид був одним з найкращих Ізраїльських Царів. Він є автором Біблії. 
Але навіть у нього був таємний гріх, про який не знав ніхто. Навіть він 
зробив усе, щоб про це самому швидко забути. 

Давид не стримався, коли побачив жінку, яка купалась. Він запрошує її 
до себе, і вступає у сексуальний зв'язок.  

Проходить час. Нічого не відбувається, ну окрім того, що вагітніє 
жінка. Потрібно вирішувати питання з її чоловіком. Або приховати 
гріх царя. Викликає чоловіка, дозволяє піти до дому, думаючи, що той 



відразу почне виконувати подружні обов’язки. Але той виявився 
патріотом. Давиду не залишилось нічого іншого, як підлаштувати 
випадкову загибель вірного вояка. 

Все тепер вже точно нічого не вилізе. Але вилізло. Бог посилає 
пророка. Який відкриває Давиду істину, про те, що Бог знає про його 
гріх. І тепер Давиду потрібно заплатити велику ціну, за таємний гріх. 

Богу відома кожна наша думка він чує наші слова раніше, ніж ми 
їх промовили, Він бачить кожне наш вчинок. Бог навіть досліджує 
наші мотиви. 

А це означає, що весь наш бунт, не бажання слухатися Бога, все наше 
нехтування Богом, Його Словом, всі наші гріхи робляться відкрито у 
Божій присутності. Він бачить і знає про тебе все. Нічого не можливо 
приховати від Нього.  

Фарисеї і книжники вважали себе праведниками. Це жінка грішниця. 
Це вона робила гріх. Цікаво, а де ж чоловік, який був з нею? Чи він 
бува не один з них? 

Друже, як ти відреагуєш на почуте?  

Ти покажеш пальцем на того, кого вважаєш грішником? Будеш 
готовим кинути каменя? 

Чи просто відійдеш, від гріха подалі, щоб вуха не чують серце не 
болить? 

Звільнення від гріха, може отримати, той хто усвідомлює себе 
грішником.  

 

 

 

3. Від гріха можна звільнитися -  
потрібна зустріч з Ісусом 

Коли вже порозходились усі. Залишилась вона і він. Вражаючі слова 
Ісуса: Де ті, що тебе осудили? Де вони?  

Я тебе не осуджую! Іди і більше не гріши. 

Тут дуже мало слів. Але який великий зміст! 

Те що тут відбулося, змінило все. Перевернуло життя цієї жінки 
нанівець.  

Як ви думаєте, вона зможе далі бути перелюбницею? 

Вона зможе далі направо на ліво? 

НІ! В жодному разі? На ваш погляд чому зміниться її життя? 

Він, єдиний без гріха, міг би першим кинути каменя, але Він цього не 
робить. Ісус її пропонує почати все з початку. 

Покаяння 

Те що відбувається тут – це ніщо інше як покаяння. Жінка усвідомлює 
свою жахливу гріховність. Вона відчуває, що заслуговує справедливого 
суду і покарання. Але її дарується шанс, і вона ним користається. 

Тут померло її колишнє повне гріхів життя. Воно залишилось в храмі. 
З храму вона вийшла новою людиною 

Секрет зміни особистості – не в силі волі, не в правильному вихованні. 
І це не таблетка. Це не просто рішення. Це не клятва, яку ви даєте. 
Секрет зміни, - не в тому, що ви кажете чи робите. 



Секретом зміни життя, особистості є те, що ви знаєте. Ви знаєте істину. 
Тоді змінюється ваше мислення, змінюються ваші почуття. І коли 
змінюються ваші почуття, змінюються і ваші вчинки. 

Чому ми грішимо?  

За кожною поразкою стоїть віра в обман. Це може бути обман про 
себе: ну я не такий поганий, щоб мені каятися. Це може бути обман 
про Бога: ну Бог же добрий, Він же не може мені бажати зла. Це може 
бути обман по відношенню людей: дивись він вже 5 разів розвівся, але 
зараз він вже щасливий… 

Чому ви робите, те, що погане? Бо вважаєте, що з цього будете мати 
якийсь виграш. Це обман. Ви зможете змінитися і виконати волю 
Божу, лише тоді, коли повірите в Істину. 

Зміна цієї жінки прийшла від усвідомлення того, хто є Ісус. Він Своїм 
Словом утвердив її віру, і вона повірила. 

Коли ви повірите в істину, вона зробить вас вільними. Коли ви 
відкинете обман і приймете правду Євангелії, ви стенете вільними. 

Сьогодні Ісус пропонує тобі те саме. Він пропонує тобі нове життя. 
Якщо ти погруз в гріхах, ти зраджуєш чоловіку, дружині, ти 
захоплюєшся порнографією, ти крадеш, обманюєш, гніваєшся, 
ображаєшся. Сьогодні є шанс, почати спочатку. 

Більше не гріши 

Покаяння нічого не значить, якщо воно не приводить до змін.  

Покаятися, це не просто розкаятися, це відвернутися від гріха.  

Він стає нам таким огидним, що ми не можемо його більше робити.  

Стає вільним від гріха, той хто повірив, покаявся і більше не 
грішить. 

Висновок 
Давайте поставимо собі запитання, хто ця жінка? 

Відповідь, може здивує вас. 

Вона – це ви. І вона – це ми. 

Ми всі були впіймані на гарячому у наших гріхах.  

Це ставить нас всіх, чоловіків, жінок, дітей на один і той самий 
моральний рівень. Ми всі грішники. 

Ми всі з одного тіста: ми всі маємо схильність до гріха.  

Цікаво, що розповідь починається з групи людей, які хочуть вбити 
жінку, і закінчується групою людей, які хочуть вбити Ісуса. 

Коли викривається лицемірство, типова реакція – це прибрати того, хто 
посмів викрити наше становище. 

Самоправедні люди викрили перелюбницю. Милосердний Христос 
викриває лицемірство самоправедних людей. 

Ця історія відкриває дві категорії грішників. 

• Двох викривають в гріхах, але одні розуміють небезпеку, а інші 
її ігнорують 

• Двоє усвідомлюють, що грішні, одні стають новими людьми, а 
інші, просто роблять вигляд, що все добре. 

• Двоє зустрілися з Ісусом, одні стають вільними, а інші 
залишаються в гріхах 

Хто ти у цій історії?  

Ти маєш сміливість визнати свій плачевний стан? Чи ти далі будеш 
грати у комедію? Вибір за тобою! 
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