
Плід покаяння. Або що означає 
покаятися по справжньому? 

Вступ 
Кілька років тому газети розповідали історію про те, як одна сім’я 
взяла в свій дім пантеру. 

Її було всього кілька днів від народження, коли батьки подарували цю 
живу іграшку для своєї маленької доньки. 

Дівчинка була доброю до своєї улюблениці, вони годинами гралися 
разом. Пантера росла і з кошеняти незабаром перетворилась на 
велику тварину. Дику тварину. 

Батьків попереджували про те, що тримати такого звіра в домі 
дуже небезпечно. Але вони про це не дуже переживали: адже їхня 
дочка і пантера виросли разом і були великими друзями.  

Дівчинка запевняла усіх, що дика кішка завдяки спілкуванню з людьми 
перетворилась в домашню і абсолютна безпечна. 

Одного разу граючись з пантерею, дівчина легенько поранила палець. 
Тварина злизала кров, і в одну мить добра, ласкава кішка 
перетворилась в дикого і кровожерливого звіра. Вона пригнула на свою 
хазяйку, збила її з ніг, і прийнялася кусати і дряпати… 

Від спілкування з людьми природа дикої тварини не змінилась. 
Вродженні інстинкти просто дрімали і рано чи пізно мали 
прокинутися… 

Те саме можна сказати і про людину, яка ходить до церкви, 
сповідується, але щиро не навернулася до Бога.  

 

Психіатри стверджують, що некерованість, агресивність з’являються 
від накопичення негативних думок, бажань та емоцій. У звичних 
життєвих ситуаціях людина має сили себе стримувати і не проявляти 
їх, але коли застануть зненацька, людина втрачає внутрішній контроль, 
і тоді все гниле, не добре виривається на зовні. 

Люди легко вміють маскувати від інших свої недоліки і перед іншими 
показувати лише гарні сторони свого характеру. Коли це стає нормою 
життя то це ні що інше, як лицемірство і обман.  

Минулої неділі ми разом з вами говорили про Іванову проповідь у якій 
він закликав людей до глибокого і усвідомленого покаяння. Ми 
зрозуміли, що кожна людина має у чому каятися.  

• Немає різниці яке у тебе походження 
• Немає різниці наскільки ти є релігійним 

Сьогодні ми продовжуємо навчатися духовної істини з проповіді Івана. 
І подивимося на те яким має бути результат покаяння. А бо по чому 
можна побачити, що людина дійсно покаялася, а не просто красиво 
замаскувалася до моменту х а по справжньому. 

 

 

 

 

 

 

 



Луки 3:10-20 
10. Запитували його люди, кажучи: Що ж маємо робити? 
11. У відповідь він сказав їм: Хто має дві сорочки, нехай дасть тому, 
хто не має, а хто має їжу, так само нехай робить! 
12. Прийшли й митники хреститися і запитують його: Учителю, а що 
нам робити? 
13. А він сказав їм: Нічого більше від того, що встановлене вам, не 
вимагайте! 
14. питали його й воїни, кажучи: А ми що маємо робити? І він їм 
відповів: Нікого не кривдьте, не обмовляйте і задовольняйтеся своєю 
платнею. 
18. багато ще й іншого, потішаючи, він благовістив народові. 
19. А Тетрарх Ірод, якому Іван докоряв за Іродіяду, дружину його 
брата, і за все зло, яке зробив Ірод, 
20. до всього додав ще й те, що замкнув Івана у в’язниці.  
 

Ми бачимо, що проповідь Івана була настільки сильною, що багато 
людей почали приходити і каятися. Здавалося успіху досягнуто. Іване 
ти великий молодець. Але з прочитаного ми бачимо, що Івана цікавить 
не покаяння, а те як змінилося життя.  

Чи покаяння принесло плоди.  

Якщо ви почнете читати Євангеліє Луки від самого початку, ви не 
зможете не помітити, що свій твір він пише до якогось Феофіла, якому 
хоче усе ретельно розповісти.  

І у цьому уривку, він дає Феофілу кілька ідей, або прикладів до 
застосування. 

 

Портрет людина яка покаялася 

Бачить потреби інших  
10. Запитували його люди, кажучи: Що ж маємо робити? 
11. У відповідь він сказав їм: Хто має дві сорочки, нехай дасть тому, 
хто не має, а хто має їжу, так само нехай робить! 
 

Іван каже, що той хто реально покаявся змінює своє ставлення до 
людей 

Той хто щось має, має поділитися з тим хто не має. 

Це проста істина, але вона направлена до кореня нашої сутності. Без 
Бога ми хочемо догоджати лише собі. Наш характер описується 
такими характеристиками як жадібність та егоїзм. 

Коли людина ставить Бога на перше місце у своєму житті, вона бачить 
потреби інших і шукає як їм допомогти.  

Щедрість, - це результат покаяння – егоїстичної людської натури. 

Наша культура повністю спрямована не те, щоб ми усі думали лише 
про себе. Нам не природньо думати про інших.  

Нам природньо думати про свої потреби, свої бажання, свої цілі, свої 
амбіції. І як результат ми маємо купу людей, які тільки думають про 
себе і не бачать потреб інших. 

Реклама з телевізора гучно кричить: «Ви цього заслуговуєте». Люди 
звикли дивитися на себе як на найбільшу цінність. А Богові такий 
спосіб життя не подобається.  

 

 



Тому проповідь Івана це істина про те:  

1. Світ обертається не навколо вас.  

Ви особливі в Божих очах, і створені для особливої цілі, але світ не 
рухається навколо нас. 

2. Бог хоче, щоб навчилися бути неегоїстичними, люблячими і 
щедрими, як Він.  

Тому коли ми допомагаємо іншим в їхніх потребах, таким чином 
відкриваємось для того, щоб Бог піклувався про наші. 

Якщо ми поглинуті думками лише про себе – тоді потрібно забути про 
мир і задоволення.  

Той хто думає лише про себе не може любити тих хто навколо. Той 
хто поглинутий думками про себе, мріє щоб любили його. 

Якщо ви поглинуті лише собою, вам потрібно забути про радість. Ми 
створені, щоб знайти насолоду в комусь Іншому. І коли знайшли Бога, 
ми можемо насолоджуватися усім іншим.  

Ми не в силах задовольнити потреби душі своїми силами. Душа 
покликана поклонятися, але не сама собі. І лише коли ми 
усвідомлюємо Велич Творця і реально бачимо свою нікчемність, 
гріховність, порочність, у нас з’являється шанс змінитися зсередини.  

Покаяння – це коли людина переоцінює свою роль. Переводить 
свій погляд з себе на інших.  

Коли ми бачимо, що хтось потребує нашої допомоги, ми маємо 
проявляти доброту. Якщо хтось опинився в безпорадній ситуації, ми 
маємо задовольнити головні потреби у їжі, житлі, одязі.  

Покаяння – це перестати думати про себе, і почати з любов’ю 
турбуватися про інших.  

Чесний у всіх ситуаціях 
12. Прийшли й митники хреститися і запитують його: Учителю, а що 
нам робити? 
13. А він сказав їм: Нічого більше від того, що встановлене вам, не 
вимагайте! 
 

Іван навмисно звертається до митників, які були геніями нечесного 
заробітку, і середовищем корупції. 

Вони збирали податки з людей, мали неймовірні можливості для 
зловживань і не гребували цим. Іван наказує їм почати вести чесне 
життя, не обманювати і не обдирати людей. 

Покаятися для митника – це залишити обман, жадність, корупцію 
і стати чесним. 

Цікаво, що Іван не рекомендує їм залишити роботу, а каже, щоб вони 
змінили свій стиль життя. Можна бути чесним митником, робітником, 
політиком, депутатом. 

Покаятися - це стати чесним і відкинути всі несправедливі шляхи 
заробітку і несправедливі переваги, які людина отримує завдяки 
своєму положенню. 

Чесність – це моральна якість. Включає правдивість, принциповість, 
вірність прийнятим зобов’язанням, щирість перед іншими і перед 
самим собою. 

Протилежністю чесності є обман, крадіжки, лицемірство. 

З цією категорією виникає багато нерозуміння. 

Дехто каже, я не можу заробити, якщо я скажу правду про товар який 
продаю. 



Покаяння вимагає, щоб ви його не продавали, і якщо не можете бути 
чесними на цій роботі потрібно шукати іншу. 

Вчора читав звіт міжнародних організацій які повідомили, що 45 відсотків 
грошових операцій в Україні відбувається в тіні. Тобто розмір тіньової 
економіки, з якої не сплачуються податки 45%/ 

Для нашого суспільства чесність – це особлива тема.  У нас вчать 
обманювати з самого дитинства.  

В еру домобільних телефонів, коли хтось не бажаний телефонував на 
стаціонарний телефон можна було почути, скажи що його немає вдома. 

Я недавно загубив свого гаманця. Я вже розповідав вам цю історію. Коли 
набрав номер то підняла трубку сусідка і відразу сказала, що в гаманці 
грошей мало… 

Я відразу зрозумів, що їх хтось вже собі просто взяв. Поступив чесно і 
справедливо. 

Авраам Лінкольн в молодості працював у у невеликому сільському магазині, 
де окрім інших обов’язків виконував обов’язок касира.  

Одного разу ввечері підраховуючи касу, він виявив, що грошей там на кілька 
центів більше, ніж має бути. Він довго роздумував, звідки міг взятися 
надлишок, поки не вирішив, що помилився і дав одній старій жінці 
неправильно здачі. 

Коли він прийшов до цієї жінки, виявилося, що гроші дійсно її. Люди 
дізналися про цей вчинок Лінкольна і прозвали його «чесним». 

Пізніше він заслужив довіру у всієї країни і його обрали президентом. 

Друзі а у нас подібне можливе? 

Чесність – це плід покаяння. Людна яка кається має показати змінену 
природу. Вона має демонструвати протилежність тим злим звичкам, які 
були характерні до цього. 

Бути усім задоволеним 
14. питали його й воїни, кажучи: А ми що маємо робити? І він їм відповів: 
Нікого не кривдьте, не обмовляйте і задовольняйтеся своєю платнею. 

Коли ти наділений владою, то є велика спокуса зловживати своїми 
повноваженнями. 

Солдати у часи Римської імперії мали великі повноваження. Вони 
могли відібрати усе, що їм подобалося. Вони могли змісити робити 
будь кого і будь що. 

Солдати тоді часто були рекетирами, які тероризували усіх на кого 
впало око. 

Покаятися солдату, поліцейському, податківцю, есбеушнику, чи 
митнику – це не займатися вимаганням, перестати брати хабарі і 
жити за свою зарплату, бути задоволеним тим що є. 

Покаяння іншим словами - це ні що інше як повна зміна життя. 

Митники і військові були особливо грішними у той час. Усі вважали, 
що таким пекло приготоване і у них немає жодного шансу. Але шанс у 
них є. Їм просто потрібно покаятися. 

Вони мали свідомо відректися від гріховного стилю життя і почати 
жити так, щоб люди їм довіряли. 

Одного туриста, який вперше приїхав в Україну запитали, що він 
може сказати про українців. Він подумав, посміхнувся і сказав. У мене 
склалося враження, що українці усім незадоволені. Їхні обличчя 
похмурі і злі. Вони постійно нарікають, то на владу, то на 
роботодавця, то на сусіда, то погоду, то на що завгодно. 

 



Ми живем у світі, який породжує невдоволення. На кожному кроці 
нам нагадують, про те, щоб стати щасливим потрібно ще більше речей, 
менше морщин, більше відпочинку, менше проблем. 

Ми часто незадоволені своєю роботою, шлюбом, церквами – 
більшістю сфер нашого життя.  

• Невдоволення чоловіком чи дружиною може привести до 
перелюбу. 

• Невдоволення своїм матеріальним становищем веде до 
грошолюбства, фінансовій нечесності, і навіть крадіжки. 

• Невдоволення успіхами ближнього веде до заздрості, ненависті 
і вбивства. 

Стан невдоволення – це дуже плодючий ґрунт для різного роду 
сумнівів і жахливих спокус. 

Скільки б людина не намагалася досягнути щастя і вдоволення в 
тимчасових цінностях цього світу, вона ніколи цього не зможе 
досягнути.  

Невдоволена людина, легко залазить в борги, аби лиш мати краще і 
мати прямо зараз.  

Якщо ваше серце прив’язано до тимчасових цінностей і ви слідуєте 
сучасній формі ненаситності, то вам конче потрібне справжнє гідне 
покаяння перед Богом. І тільки Він один може заповнити ваше серце  

Людина може проявляти своє невдоволення своєї зовнішністю. Своїм 
соціальним статусом. Завдяки невдоволенню людина живе 
негативними відчуттями, вона переймається гнівом щодо інших 
людей.  

Невдоволення – це ознака бунтівного і далекого від Бога серця, яке 
таким чином розголошує сердечну порожнечу. Такому серцю потрібен 

Господь, який приходить, і людина зовсім по-іншому дивиться на 
життя. 

Розповідь про Ананаси. Сім’я місіонерів прилетіли в Папуа-Нову Гвінею на 
служіння. Вони були лікарями, тому їхнє служіння місцевим жителям 
почалося з заснування медичної станції. 

Проходив час, місцеві приходили на станцію і йшли назад, жодного 
контакту не було. Тому прийшла ідея щось вирощувати, наймати туземців, 
щоб більше часу проводити разом. Вирішили вирощувати ананаси. 

Ананаси не дають плодів відразу, а через кілька років. Ось нарешті підійшов 
момент, що з’явилися  перші плоди і через кілька тижнів можна буде 
зібрати новий врожай.  

Через якийсь час, коли ананаси майже дозріли, місіонер вийшов на поле і 
побачив, що жодного ананаса не має. Їх вкрали місцеві. 

Місіонер дуже розлютився, але ніхто нічого і не думав змінювати. Пройшов 
рік, знову сталося те саме. Кожного разу це все завершувалося скандалом. 

Одного разу сім’я потрапила на якийсь семінар, де говорилося, що віруюча 
людина, має усе що має довірити Богу. Довірити так, що перестати це 
контролювати.  

Вони вирішили більше не сваритися за ананаси. Підійшов час дозрівання. 
Ананаси як завжди вкрали. Але місіонер нічого не сказав жителям поселення. 
Ті прийшли до нього і кажуть ти що став християнином? 

Потім мешканці, які вкрали почали сильно хворіти, багато не могли 
народити дітей. Вони зрозуміли, що це пов’язано з ананасами.  

Прийшли і запитали, чому ти не сваришся за ананаси. А той каже, що то 
вже не мої, а Божі. Ті просили, щоб той в Бога забрав ананаси. Потім усі 
навернулися. Усвідомлення того, хто є Бог і задоволення і прийняття усього 
як від Бога, відкрило можливість навернення усього поселення до Бога.  



Бути задоволеним – це велике благословення, і велике щастя. Таке може мати 
лише той хто наповнений Богом. Хто довіряє Богу своє життя, своє 
фінансове становище. Свою роботу. 

Такі люди не можуть бути невдоволеними, адже усе що є приймають як від 
Бога. Вони по-іншому дивляться на життя.  

Розриває гріховні стосунки 
19. А Тетрарх Ірод, якому Іван докоряв за Іродіяду, дружину його брата, і за 
все зло, яке зробив Ірод, 
20. до всього додав ще й те, що замкнув Івана у в’язниці. 
 

Іван чітко називає речі своїми іменами, коли гріховний стиль життя 
подається таким як нічого не сталося. 

Ми бачимо факт перелюбу, коли цар живе з дружиною свого брата і навіть не 
замислюється, що поступає неправильно. 

Одні з самих складних гріхів де потрібне покаяння – це сексуальні стосунки. 

Коли питання доходить до цього то мало хто готовий прийняти волю Божу 
щодо цього питання. Івана за докір було посаджено в тюрму і пізніше 
страчено.  

Наше українське суспільство у цьому питанні має великі проблеми. 

За даними Держкомстату, на 295 тисяч укладених шлюбів в Україні припадає 
130,7 тисячі розлучень. Тобто розлучаються 44,3% подружніх пар. А якщо 
взяти до уваги цивільні шлюби, які також розпадаються, то рівень розлучень 
в Україні, за даними фахівців, сягає 61%. Тобто, розпадається більш як 
половина пар! Це найвищий показник у Європі, за даними Євростату. 

Сьогодні пропагується вільний секс, без жодних зобов’язань і жодної моралі. 

Жодного серіалу немає де не було б сцен шлюбної зради, любовного 
трикутника.  

Біблія каже, що сексуальні стосунки мають місце лише в шлюбі. І коли це 
відбувається за Божим задумом, це приносить щастя і поєднувати між собою 
чоловіка і жінку.  

Біблія говорить, що Бог особливо суворо карає за гріхи невірності і 
розбещеності. 

Інтимні стосунки за межами шлюбу для Бога не прийнятні. Його ставлення 
до цього не змінилося.  

Бог називає гріхом розпалювання пристрасті, порнографія, гомосексуальні 
зв’язки. 

Біблія чітко висловлюється за шлюб одного чоловіка і однієї жінки.  

Гріх перелюбу, або сексуальні гріхи мають наслідки 

1. Відносини з Богом порушуються. 
2. Почуття провини 
3. Глибокі рани від вчиненої зради для людини з якою я в шлюбі. 
4. Відносини будуть зруйновані, довіра втрачена 
5. Гостре відчуття одинокості 
6. Репутація сім’ї буде втрачена 
7. Діти будуть глибоко розчаровані і розгублені 
8. Бог може надіслати покарання 
9. Сатана зробить усе, щоб я ніколи не встав 
10. Це може привести до розлучення 
11. Діти можуть назавжди відмовитися розмовляти зо мною. 
12. Біль для жінки з якою вчинив гріх 
13. Розлучення у іншій сім’ї, якщо були одруженими 
14. Небажана вагітність 
15. Ймовірність аборту 
16. Венеричні захворювання 
17. Проблеми з здоров’ям 
18. Прийдеться життя починати спочатку 
19. Гріх може поширюватися на кілька поколінь 

Покаятися – це розірвати гріховні стосунки, якщо вони незаконні. 



Покаятися – це зберігати себе чистим до шлюбу. 

Покаятися – це не допускати гріха у стосунках з чужими чоловікам і 
жінками. 

Покаятися – це відвернутися від гріха. 

Півроку тому до мене зателефонували з невідомого номеру. 

Коли я підняв трубку, то почув голос молодого чоловіка. Він запитав 
чи я знахар. Мене це здивувало. 

Виявилося, що хлопець шукав поради як поступити щодо жінки, яка 
усіма силами намагалася його собі зробити своїм співжителем. 

Ця жінка була вже одружена офіційно не розлучена, але не жила з 
чоловіком, мала від нього дитину.  

Він запитував що робити. Я відповів, що в жодному разі не можна 
іти жити з нею, бо це буде гріх перед Богом. 

Через кілька місяців він знову зателефонував, подякував за пораду. Він 
розповідав, як вільно себе почуває. 

Покаяння – це приведення свого життя до Божих стандартів, навіть 
якщо це мені буде коштувати дорого. 

 

 

 

 

 

Висновок 
Учинити гідний плід покаяння – означає виправити все, що можна 
виправити:  

• вкрадене – повернути;  
• завданні збитки відшкодувати 
• забуті борги – повернути 
• якщо когось образили, попросити вибачення 
• з ким посварилися – примиритися 
• кого обманювали – проявити чесність 

Покаятися це не просто промовити правильні слова. Покаятися – це 
прийняти рішення залишити гріховний стиль, життя, мислення, і рухатися у 
бік Бога. 

Пам’ятаєте пантеру на початку. Якщо ви своїми силами привели себе у 
порядок, то ваш зрив, або ваше озвіріння лише питання часу. 

Кажуть улюблений гріх має витримку і може почекати. Іноді чекає десятки 
років, а потім нищить життя повінстю. 

Якщо хтось з вас ще не покаявся, то не відтягуйте цю можливість на інший 
час. Іншого часу не буде. Ви можливо більше ніколи не почуєте проповідь 
про покаяння.  

Можливо ви більше ніколи не відчуєте Божий дотик до вашого серця. 

Господи, я вірю що Ти є. Я хочу бути частиною твоєї сім’ї. Прошу Тебе 
пробачення за своє минуле життя. Прости мені всі гріхи, омий Своєю 

кров’ю. 
Прости, що слухався сатану і дав йому зруйнувати своє життя. Господи 

стань моїм Спасителем і Господом. 
Мені потрібні переміни, які можеш зробити лише Ти. Господи зроби мене 
новою людиною, членом Твоєї сімї. Дай мені сили для повної перемоги над 

гріхом. Я хочу бути Твоїм на усе життя і на всю вічність. 
Я хочу віддати Тобі своє життя, аби воно прославляло Тебе. 

Амінь! 
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