
Zgubna niechęć

Są tacy ludzie,  którym nie da się dogodzić.  Zawsze znajdą coś, co im nie pasuje.  Będą

podawać  różne  powody,  dla  których  się  nie  zgadzają.  Ale  nie  będą  chcieli  przyznać,  co  jest

prawdziwą przyczyną ich niechęci.

Takie osoby znajdziemy w dzisiejszym fragmencie. Pan Jezus poświęcił im trochę czasu i

kilka gorzkich słów.

Otwórzmy Ewangelię Łukasza 7:29-35:

Ewangelia Łukasza 7:29-35

29 A cały lud, gdy to usłyszał, a także celnicy, uznali sprawiedliwość Boga; ci, którzy zostali

ochrzczeni chrztem Jana.

30 A faryzeusze i  znawcy Prawa odrzucili  postanowienie Boże o nich samych, bo nie zostali

przez niego ochrzczeni.

31 I powiedział Pan: Do kogo przyrównam ludzi tego pokolenia, i do kogo są podobni?

32 Podobni są do dzieci, siedzących na rynku i wytykających sobie nawzajem, mówiąc: Graliśmy

wam na fujarce, a nie tańczyliście; śpiewaliśmy pieśni żałobne, a nie płakaliście.

33 Albowiem przyszedł Jan Chrzciciel, nie jadł chleba i nie pił wina, a mówicie: Ma demona.

34 Przyszedł  Syn  Człowieczy,  je  i  pije,  a  mówicie:  Oto  człowiek,  żarłok  i  pijak,  przyjaciel

celników i grzeszników.

35 I tak mądrość została uznana za sprawiedliwą przez wszystkie swoje dzieci.

Mamy tu  dalszą  część  historii  po  wymianie  wiadomości  między  Janem Chrzcicielem a

Jezusem. Uczniowie Jana Chrzciciela wrócili już do Jana z odpowiedzią od Jezusa. Na miejscu

został Jezus ze swoimi uczniami i tłumem ludzi. Tydzień temu patrzyliśmy na słowa, jakie Jezus

wypowiedział o Janie Chrzcicielu. Teraz widzimy słowa Jezusa o dwóch grupach ludzi. O tych,

którzy  uznali,  że  Bóg  jest  sprawiedliwy.  I  o  tych,  którzy  odrzucili  Pana  Boga.  Bo  wzgardzili

zarówno Janem Chrzcicielem, jak i Panem Jezusem.

Nasz  fragment  zaczyna  się  i  kończy  na  wersetach,  który  opisują  nawróconych  ludzi.

Pozostałe wersety skupiają się na osobach, które nie chciały się opamiętać. I to niezależnie od tego,

czy głosił im Jan Chrzciciel czy Jezus. W każdym z nich coś im się nie podobało. I mieli wobec
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nich zupełnie odwrotne zarzuty. Dzisiejszy fragment jest więc spięty pewną klamrą. Bo zaczyna się

i kończy na tych, którzy przyznali słuszność Bogu. Ale najwięcej czasu Jezus poświęcił tym, którzy

traktowali Go z niechęcią.
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Reakcja tłumów

Na początek warto zwrócić uwagę, kto w ogóle mówi w 29 i 30 wersecie. W poprzednich

siedmiu wersetach mamy słowa Jezusa. Od 31 wersetu też na pewno są już słowa Jezusa. Ale nie

jest do końca jasne, czy to Jezus mówi w 29 i 30 wersecie. Bo może to być narracja Ewangelisty

Łukasza. Od tego będzie też zależeć czy w tych słowach chodziło o lud, który słyszał Jana czy

Jezusa.

Komentatorzy biblijni są tutaj dosyć podzieleni. Moim zdaniem są to słowa Ewangelisty

Łukasza. Bo trzeba sobie zadać pytanie, czym było to, co słyszał lud. Czytamy w 29 wersecie: „A

cały lud, gdy to usłyszał”. Gdyby te słowa miał powiedzieć Jezus, to nie bardzo widzę, do czego

miałyby  się  odnosić.  Bo  w poprzednich  wersetach  Jezus  nie  mówił  nic  o  tym,  co  głosił  Jan

Chrzciciel. Opisywał tylko, jakim był człowiekiem. W co się ubierał. Mówił, że Jan był prorokiem.

A w ostatnim zdaniu Jezus powiedział, że najmniejszy w Królestwie Bożym jest większy niż Jan. W

związku z tym nie widzę, żeby 29 werset mógł być słowami Jezusa. Bo Jezus nie miałby do czego

odnieść tych słów o słuchaniu. Jest to narracja Łukasza, który zapisał dla nas, jaka była reakcja

słuchaczy Jezusa. Czyli jaka była ich reakcja na słowa Jezusa o Janie Chrzcicielu.

Widzimy  tam,  że  ludzie,  którzy  słyszeli  Jezusa,  uznali  sprawiedliwość  Boga.  Inaczej

mówiąc:  przyznali  Bogu  słuszność.  Nie  chodzi  tu  więc  o  usprawiedliwienie  Boga.  Bo  żaden

człowiek nie może usprawiedliwić Boga. Oznacza to raczej „rozpoznanie czyjejś sprawiedliwości”.

W tym wersecie widzimy, że słowo „usprawiedliwienie” ma więcej znaczeń. My bardziej znamy

pewnie to, które oznacza ogłoszenie czy uczynienie kogoś sprawiedliwym. W takim znaczeniu w

Liście do Rzymian czytamy o usprawiedliwieniu z wiary. Ale jest jeszcze inne znaczenie. To które

widzimy tutaj. I widzimy je jeszcze w Liście Jakuba. Jakub pisał, że usprawiedliwienie nie jest

tylko z wiary, ale też z uczynków. Więc byłby problem, gdybyśmy uznali,  że chodzi o to samo

znaczenie słowa usprawiedliwienie. Ale Jakub pisał o czymś innym. Nie pisał o tym, jak człowiek

może stać się sprawiedliwym przed Bogiem. Jakub pisał, co pokaże, że ktoś jest usprawiedliwiony.

Bo w Jakuba 2:18 czytamy o pokazywaniu wiary z uczynków. Więc chodziło mu o to, że uczynki

pokazują, że ktoś jest usprawiedliwiony z wiary. Usprawiedliwienie w tym sensie oznacza więc

przyznanie,  że  ktoś  jest  sprawiedliwym.  Podobnie  jest  tutaj.  W 29  wersecie  usprawiedliwienie

oznacza uznanie, że Bóg jest sprawiedliwy.

Sprawiedliwość Boga uznali ci, którzy byli ochrzczeni przez Jana. Czyli słuchacze Jezusa

przyznali  Bogu  słuszność  za  służbę  Jana  Chrzciciela.  Łukasz  podkreślił,  że  nie  tylko  słuchali

3



Jezusa.  Oni  wcześniej  przychodzili  na  pustynię  do  Jana.  Tam  wyznawali  swoje  grzechy.

Przyznawali, że byli winni i zasługiwali na potępienie. Dlatego dawali się ochrzcić. Więc uznawali,

że Bóg jest  sprawiedliwy, bo wymaga wyznania swoich grzechów i opamiętania.  Czyli  zmiany

myślenia o sobie i o tym, jak można mieć dostęp do Boga. Że bycie Żydem nie wystarczało do tego,

by należeć do Bożego ludu. Do tego wzywał ludzi Jan Chrzciciel. Żeby odwrócili się od swojego

grzesznego życia. I przygotowali się na przyjście swojego Mesjasza. Tego, na którego czekali od

setek lat.

Ludzie, którzy słuchali wtedy Jezusa, zgadzali się też z nauczaniem Jana. Przyjmowali, że

Jezus jest tym, którego Jan zapowiadał. Choć tydzień temu widzieliśmy, że sam Jan zaczął mieć co

do tego wątpliwości. Ale odpowiedź Jezusa mogła upewnić słuchaczy, że naprawdę jest Mesjaszem.

W kolejnym wersecie widzimy zupełnie przeciwną reakcję. Werset 30:

Ewangelia Łukasza 7:30

A faryzeusze i znawcy Prawa odrzucili postanowienie Boże o nich samych, bo nie zostali przez

niego ochrzczeni.

Faryzeusze i znawcy prawa myśleli z kolei, że nie potrzebują chrztu. Że są wystarczająco

pobożni  i  nie  potrzebują  opamiętania.  Wezwanie  Jana  do  opamiętania  było  wyrazem  Bożego

postanowienia.  Odrzucenie opamiętania było nie tylko odrzuceniem Jana, ale też samego Boga.

Słowo postanowienie tłumaczone jest czasem jako plan lub rada. Chodzi o Boży plan zbawienia.

Jan i Jezus realizowali Boży plan, a Żydzi ich odrzucili. I przez to odrzucili Boży plan.

Nie chodziło o to, że Boży plan odnosił się konkretnie do nich. Tak jakby Bóg coś o nich

postanowił, a oni to udaremnili. Zwrot „o nich samych” czy „względem siebie” nie odnosi się do

postanowienia tylko do słowa „odrzucenie”. Widać to w oryginale. Bo zwrot „względem siebie”

jest obok czasownika „odrzucili” a nie przy słowie „postanowienie”. Widać to też w niektórych

tłumaczeniach.  Na przykład:  „odrzucili  radę  Boga sami  przeciwko sobie”.  Czyli  to  odrzucenie

miało dla nich negatywny skutek. W tym sensie było to odrzucenie „względem siebie”.

Mowa tu jest o żydowskich przywódcach, którzy zlekceważyli Boże Słowo dla swojego

ludu.  Stary  Testament  zapowiadał  odnowienie  Bożego  ludu.  Zapowiadał  jego  oczyszczenie.

Niestety wielu Żydów to odrzuciło, bo myśleli, że już są czyści i sprawiedliwi.
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Komentarz Jezusa

Te dwa wersety pokazują reakcję  tłumów na słowa Jezusa.  Jedni  przyznawali  słuszność

Bogu. Drudzy odrzucali Boży plan zbawienia. Następny werset przedstawia już słowa Jezusa. W

przekładzie, którego dziś używam, jest to nawet napisane wprost: „I powiedział Pan”. Podobnie

zaczyna się ten werset w Biblii Warszawskiej. Ale w wielu Bibliach nie ma tych słów. Bo nie ma

ich  w najwcześniejszych  manuskryptach.  Ale  zrozumiałe  jest,  że  werset  31  zawiera  już  słowa

Jezusa.  Więc część kopistów dodało pewnie te  słowa,  żeby podkreślić  zmianę między 30 a  31

wersetem.

Pan Jezus skupił się na krytyce tej drugiej grupy. Praktycznie cała Jego wypowiedź dotyczy

ludzi, którzy najpierw odrzucili Jana a potem Jezusa. Dopiero ostatnie zdanie mówi o tych, którzy

pozytywnie odpowiedzieli na ich służbę.

Pan Jezus skomentował reakcję tłumów, używając pewnego porównania. Wersety 31-32:

Ewangelia Łukasza 7:31-32

31 I powiedział Pan: Do kogo przyrównam ludzi tego pokolenia, i do kogo są podobni?

32 Podobni są do dzieci, siedzących na rynku i wytykających sobie nawzajem, mówiąc: Graliśmy

wam na fujarce, a nie tańczyliście; śpiewaliśmy pieśni żałobne, a nie płakaliście.

O jakim pokoleniu mówił tutaj Jezus? Mówił o tych, których widzimy werset wcześniej. To

faryzeusze i  znawcy Prawa. Czyli  żydowska elita.  Pan Jezus porównał  ich do dzieci,  które nie

chciały się z nikim bawić.

Niby byli dojrzali a zachowywali się dziecinnie. Nic im nie pasowało. Byli jak siedzące na

rynku dzieci. Rynki i place były częstym miejscem zabaw dzieci. To właściwie jedyne w całym

Nowym Testamencie wspomnienie zabaw dzieci. Dzięki temu możemy zobaczyć, jak wyglądały ich

zabawy. Dzieci bawiły się w naśladowanie zdarzeń z życia dorosłych. Tutaj czytamy o tańcach i

pieśniach żałobnych. Więc dzieci bawiły się w wesela i pogrzeby. Może to się wydawać dziwny

dobór zabaw. Ale brało się to z tego, że oba te wydarzenia miały publiczny charakter. Dzieci często

mogły obserwować weselników i żałobników. Dlatego same chciały wcielać się w ich rolę. Także

nie różniło się to wiele od dzisiejszych czasów. Zabawy dzieci polegają często na naśladowaniu

życia dorosłych. Mi też zdarzało się być świadkiem ślubów na letnich koloniach. W pogrzeb się nie
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bawiłem. Ale słyszało się o odgrywaniu scen pogrzebu na przykład, kiedy znalazło się zmarłego

ptaszka.

Pan Jezus zacytował znane w tym czasie powiedzenie. Te słowa mogły się pojawić, kiedy

część dzieci nie chciała się bawić z innymi. Takie dzieci nie chciały odgrywać ani scen wesela ani

scen żałoby.  Pewnie  też  znacie  takie  osoby,  które  nie  chciały  się  dopasować do innych.  Takie

marudy, które psują dobrą zabawę. Pan Jezus porównał więc to pokolenie do takich kapryśnych

dzieci. Kiedy jedna grupa proponowała zabawę, druga nie chciała się bawić. I to niezależnie od

tego, jaka miała to być zabawa. Czy radosna, czy bardziej  smutna.  Bo nieważne, czy ktoś grał

radośnie na piszczałce czy nucił żałobną pieśń. Część dzieci była zawsze na „nie”.

Warto dodać, że to porównanie nie jest alegorią. Nie należy więc przypisywać konkretnego

znaczenia do każdego szczegółu. Ale Jezus porównał takie dziecinne zachowanie do zachowania

Żydów wobec Jana i Jezusa. Wersety 33-34:

Ewangelia Łukasza 7:33-34

33 Albowiem przyszedł Jan Chrzciciel, nie jadł chleba i nie pił wina, a mówicie: Ma demona.

34 Przyszedł  Syn  Człowieczy,  je  i  pije,  a  mówicie:  Oto  człowiek,  żarłok  i  pijak,  przyjaciel

celników i grzeszników.

Wielu Żydów nie przyjmowało Bożego poselstwa, z którym przyszli Jan i Jezus. Byli na

„nie”, kiedy słyszeli głoszenie Jana. I byli na „nie”, kiedy słyszeli głoszenie Jezusa. Niedojrzałość

tego sprzeciwu widać w argumentach.  U Jana nie  podobała  się  im ascetyczność.  U Jezusa  nie

podobała im się towarzyskość.

Ich sprzeciw był  więc tylko przykrywką dla  ich niechęci.  Są ludzie,  których nie  da się

zadowolić.  Zawsze będzie źle,  niezależnie od tego co i jak zrobimy. Żydzi wyolbrzymiali  tutaj

zachowanie Jana i  Jezusa.  Jan nie  pił  wina,  bo był nazyrejczykiem, ale mógł jeść chleb.  Choć

czytamy, że żywił się szarańczą i miodem, więc może jadł tylko to. Ale przez jego sposób bycia

Żydzi stwierdzili, że ma demona. Mogło się to brać stąd, że misja Jana Chrzciciela koncentrowała

się na pustyni. A Żydzi mieli przekonanie, że demony zamieszkują pustynie. Sam Jezus mówił, że

kiedy duch nieczysty wyjdzie z człowieka, to wędruje po miejscach bezwodnych. Więc łatwo było

znaleźć wymówkę, dlaczego nie należy słuchać Jana. Według żydowskich przywódców podejrzane

było to,  że  był  zbyt  ascetyczny.  Ale podejrzany był  też  dla  nich  Jezus.  I  mieli  na  to  zupełnie

odwrotne argumenty. Nazywali Jezusa żarłokiem, pijakiem i przyjacielem grzeszników. To też było
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na wyrost. Bo Jezus nie był żarłokiem ani pijakiem. Po prostu nie pościł wtedy, kiedy inni uważali,

że należy to robić. Nie widzimy też, żeby Jezus utrzymywał bliskie relacje z ludźmi, którzy trwają

w swoim grzechu.  To  prawda,  że  Pan Jezus  wychodził  do  grzeszników.  Był  jak  lekarz,  który

przyszedł do chorych. Nie miał oporów, żeby przebywać z ludźmi o grzesznej reputacji. Ale nie

utrzymywał przyjaźni z ludźmi, którzy dalej chcieli prowadzić grzeszne życie.

Odmienne postawy Jana i  Jezusa pozbawiają  argumentów faryzeuszy i  znawców prawa.

Jeśli domagali się ascetyzmu od Jezusa, to już wcześniej mieli go u Jana. Ale Jan też im się nie

podobał. Widać więc, że wcale nie chodziło im o to, co zarzucali Janowi i Jezusowi. Chodziło o to,

co  różniło  te  dwie  grupy,  o  których  czytamy  na  początku  tego  fragmentu.  Jedni  uznali

sprawiedliwość Boga. Dali się ochrzcić Janowi jako wyraz swojego opamiętania. Drudzy nie dali

się ochrzcić Janowi. Nie chcieli się opamiętać. Więc tym, co naprawdę przeszkadzało ludziom u

Jana i u Jezusa było głoszenie opamiętania. Bo opamiętanie było sednem głoszenia zarówno Jana,

jak i Jezusa. Nic dziwnego, jeśli i dzisiaj ludzie reagują alergicznie na wzywanie do opamiętania.

Na ewangelię, która nie mówi tylko o tym, żeby przyjąć Jezusa, by mieć życie pełne obfitości. Żeby

mieć życie w obfitości, trzeba całkowicie zmienić podejście do tego, czym jest obfitość. Obfitość to

życie  wieczne,  w którym możemy poznawać  Jezusa  Chrystusa.  To Królestwo Boże,  które  jest

sprawiedliwością,  pokojem  i  radością  w  Duchu  Świętym.  To  życie,  w  którym  zmieniają  się

priorytety i zdajemy sobie sprawę, że w Bogu mamy wszystko, czego potrzebujemy.

Zwróćmy też uwagę, że wśród słuchaczy Jezusa byli ludzie, o których tutaj mówił. Bo Jezus

powiedział „wy mówicie”. Więc wśród tego tłumu były osoby, które odrzucały zarówno Jana, jak i

Jezusa. Uznawali oni Jana za opętanego a Jezusa za żarłoka i pijaka. Nie chcieli się opamiętać, ale

chodzili za Jezusem, żeby wytykać Mu to, co im się nie podobało. Widzimy tutaj, że Pan Jezus nie

czekał z krytyką aż sobie pójdą.

To porównanie powinno być ostrzeżeniem przed szukaniem winy na siłę. Żeby nie być jak

kapryśne dzieci, które mówią, że powinieneś być smutny albo radosny. Niektórym ludziom nie da

się dogodzić. I nie ma nawet co próbować. Kierowanie się ludzkimi opiniami nie jest nawet w pełni

możliwe. Bo jeden oczekuje tego, a drugi czegoś innego. A czasem ta sama osoba będzie robiła

wymówki,  że tu  miałeś być taki a tam inny.  Jedynym niezmiennym drogowskazem jest  Słowo

Boże. Bo wszystko inne mija. Jeszcze 30 lat temu społeczeństwo było bardziej konserwatywne. To

miało swoje plusy i swoje minusy. Nie było jeszcze wpływów późniejszych społecznych rewolucji.

Czymś dziwnym byłoby wtedy mówienie o związkach osób tej samej płci.  Jak ktoś się urodził

chłopcem to mógł zostać tylko mężczyzną. Dziś też może zostać tylko mężczyzną, ale próbuje się
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twierdzić inaczej. Widzimy i słyszymy to coraz częściej. Ale konserwatyzm miał też swoje minusy.

Ludzie byli bardziej zamknięci na to, czego nie znali. Więc ewangeliczne chrześcijaństwo budziło

większe wątpliwości.

Dzisiaj jest większa otwartość. Ale jest to otwartość na wszystko. Protestantyzm nie budzi

już takiego strachu. Ale społeczeństwo otworzyło się też szerzej na wiele innych duchowości. Na

przestrzeni  ostatnich  20-30  lat  nastąpiły  całkiem  spore  zmiany.  Ale  to  nie  znaczy,  że  należy

dostosowywać się do głosów społeczeństwa. Mamy być wierni Bożej prawdzie, bo tylko ona się nie

zmienia. A tak dawniej jak i dzisiaj ludzie mogą nas nazywać na różne sposoby. Kiedyś mogli nas

traktować jako zagrożenie dla tradycyjnej wiary. Jako egzotyczną sektę, na którą byli zamknięci.

Teraz  może  nawet  przeciwnie.  Jako  za  bardzo  trzymający  się  tego,  co  tradycyjne.  Łaska

społeczeństwa jest bardzo kapryśna. Uczniowie Jezusa byli i są osądzani za różne rzeczy. Czasem

za to, że jesteśmy zbyt zamknięci. Czasem za to, że jesteśmy zbyt otwarci.

Więc nie mamy dać się ponosić żadnym wiatrom ludzkich przekonań i nauki. Pan Jezus

chwalił Jana za jego wierność i nie poddawanie się wpływom. Za trzymanie się wiernego Słowa

Bożego. Czasem będzie to od nas wymagać sprzeciwienia się większości. Sami jesteśmy wdzięczni

Bogu za tych, którzy mieli taką odwagę. Jutro przypada święto reformacji. Tamte wydarzenia miały

miejsce, bo były osoby, które trzymały się Słowa Bożego. Kiedy wezwano Martina Lutra, żeby

odwołał  swoje  pisma  powiedział  „Dopóki  nie  zostanę  przekonany  przez  świadectwo  Pisma

Świętego  i  jasne  rozumowanie  moje  sumienie  jest  związane  Słowem  Bożym.  Nie  mogę  i  nie

zamierzam niczego odwołać a sprzeciwianie się sumieniu nie jest ani słuszne ani bezpieczne. Tak

stoję, inaczej nie mogę. Tak mi dopomóż Bóg”. Jesteśmy wdzięczni Bogu za takie postawy.

Ale  wróćmy  do  wypowiedzi  Jezusa.  Kończy  się  ona  słowami  o  tych,  którzy  Go  nie

odrzucili. Werset 35:

Ewangelia Łukasza 7:35

I tak mądrość została uznana za sprawiedliwą przez wszystkie swoje dzieci.

„Dzieci  mądrości”  to  hebraizm.  Oznacza  on  tych,  którzy  są  mądrzy.  Czyli  prawdziwie

nawróceni.  To  ludzie,  którzy  przyjęli  przesłanie  Jana  i  Jezusa.  Dzieciom  mądrości  nie

przeszkadzało, że Jan był ascetyczny, a Jezus bardziej towarzyski. Mądrość, którą znajdujemy w

Słowie Bożym, mówi nam, że jest czas na różne rzeczy. Jest czas na radość i jest czas na smutek.

Jest czas na taniec i jest czas na płacz.
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Drugi  raz  w  tym  fragmencie  jest  słowo,  które  przetłumaczono  jako  „uznana  za

sprawiedliwą”. Już wcześniej wspominałem o nim przy 29 wersecie. Tutaj mądrość, czyli Boża

droga,  jest  usprawiedliwiona,  czyli  uznana za  słuszną  przez  swoje  dzieci.  A tymi  dziećmi  byli

uczniowie Jana Chrzciciela i Jezusa Chrystusa. Mądrość Bożych dróg zawsze będzie rozpoznana i

uznana przez tych, którzy mają mądre serca.

Stary  Testament  też  mówi  o  mądrości,  która  ma  swoje  dzieci.  8  rozdział  Księgi

Przypowieści przedstawia mądrość jako kobietę, która zwraca się do ludzi. Księga Przypowieści

8:32:

Przypowieści 8:32

Otóż teraz słuchajcie mnie, synowie: Błogosławieni ci, którzy się trzymają moich dróg!

Mądrość  wzywa  swoich  synów  do  trzymania  się  jej  dróg.  Dlatego  mądrość  można

przedstawić jako Bożą drogę. Drogę, którą przyszedł przygotować Jan Chrzciciel. Wśród słuchaczy

Jezusa byli  też  tacy,  którzy  przygotowali  drogę dla  Boga.  Którzy trzymali  się  tej  Bożej  drogi.

Pozostali z Jezusem nawet wtedy, kiedy wielu już od Niego odeszło.
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Uznaj Bożą sprawiedliwość

Pan  Jezus  przedstawił  różnicę  między  kapryśnymi  marudami  a  dziećmi  mądrości.

Faryzeusze i znawcy prawa nie chcieli uznać swojego grzechu. A przez to nie uznali, że Bóg będzie

sprawiedliwy, jeśli ich osądzi. Bo skoro nie chcieli przyjąć chrztu opamiętania, to uznawali, że nie

zasługują na żadną karę. Dlatego nie pasował im ani Jan Chrzciciel ani Jezus. Bo chociaż różnili się

w sposobie bycia, to głosili to samo. Mówili ludziom, żeby się opamiętali, bo zbliża się Królestwo

Boże.

Po drugiej stronie byli ci, którzy dawali się ochrzcić przez Jana. W ten sposób przyznawali,

że  są  grzeszni.  Że  Bóg  byłby  sprawiedliwy,  gdyby  zesłał  na  nich  potępienie.  Wyznawali,  że

potrzebują oczyszczenia przez Boga. W ten sposób uznawali słuszność Bożej mądrości. 

Przed takim wyborem stoi każdy człowiek.  Każdy musi się odnieść do tego,  jaki obraz

człowieka przedstawia Słowo Boże.  Bo Bóg już powiedział,  że  na świecie  nie  ma ani jednego

sprawiedliwego. Że wszyscy zgrzeszyli i nie mają żadnej wymówki. Jedynym sprawiedliwym jest

Jezus. Jedynie wiara w Jego ofiarę może usprawiedliwić człowieka z Jego grzechów. Tylko śmierć i

zmartwychwstanie Jezusa dają nadzieję na życie wieczne.

Niestety  wielu  odrzuci  ten  Boży  plan.  Ze  szkodą  dla  siebie.  Ale  Pan  Bóg  w  każdym

przypadku okaże się sprawiedliwy. Jak czytamy w Rzymian 3:3-4:

Rzymian 3:3-4

3 Bo co z tego, że niektórzy nie uwierzyli? Czyż niewierność ich zniweczy wierność Bożą?

4 Z pewnością nie! Wszak Bóg jest wierny, a każdy człowiek jest kłamcą, jak napisano: Abyś

się okazał sprawiedliwym w słowach swoich i zwyciężył, gdy będziesz sądzony.

W kontekście  Paweł  pisał  o  Żydach,  którzy  nie  przyjęli  ewangelii,  chociaż  znali  Boże

Słowo. Czyli wiedzieli na przykład, co Bóg mówił o ludziach już przed potopem. Że wielka jest

złość człowieka, a wszelkie jego myśli i dążenia serca są ustawicznie złe. O narodzie wybranym

Bóg często mówił, że są ludem twardego karku. Bo buntowali się przeciwko Niemu. I wiele razy

Bóg osądzał za to swój lud. Żydzi znali też wypowiedzi proroków. Wiele razy prorocy mówili, że

Izraelici odeszli do Boga. Jeremiasz opisywał, że ludzkie serce jest bardziej podstępne i zepsute niż

wszystko inne. Ale Bóg zapowiedział też, że da nowe serce i nowego ducha. Żeby ludzie mogli

postępować według Bożych przykazań.
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Paweł przypomniał w Liście do Rzymian, że Bóg przekazał Żydom swoje wyroki. I Bóg

okazał się wierny, mimo że wielu Żydów nie uwierzyło, że Jezus jest Mesjaszem. To Żydzi okazali

się niewierni. Ale Bóg nie mógł zaprzeć się swoich obietnic. Dlatego zawsze w Izraelu była chociaż

garstka ludzi, którzy trzymali się Boga. Żeby Bóg wypełnił swoje obietnice. Przez to Bóg okazał się

sprawiedliwy i wierny swoim zapowiedziom.

Bóg zawsze okaże się sprawiedliwy. Pytanie tylko czy uznasz, że Bóg mówi prawdę? Czy

przyjmiesz wszystko to, co sam zdecydował się przekazać w swoim Słowie? Czy może wybierzesz

tylko te rzeczy, które się Tobie podobają? Zawsze można znaleźć powód, żeby coś odrzucić. Żydzi

znaleźli sobie powody, żeby odrzucić Jana i Jezusa. Więc my też możemy jakieś wymyślić. Można

potraktować księgi  biblijne jako ludzkie  przemyślenia.  Powiedzieć,  że  przecież  ich  autorzy nie

wiedzieli tego, co my dzisiaj wiemy. Czasem słyszę takie głosy, że nie byli wykształceni. Że nie

można poważnie traktować całej Biblii,  bo ludzie mieli swoje ograniczenia. Tak jakby Bóg był

ograniczony  ludzkimi  ograniczeniami.  Nie  można  też  powiedzieć,  że  autorzy  biblijni  byli

niedouczeni. Bo mieli różne wykształcenie. Jedni poświęcili więcej czasu na formalną edukację.

Inni pozostali na tym, co było dostępne dla wszystkich. Na przykład Łukasz był lekarzem, a Paweł

miał najlepszych nauczycieli. A tych dwóch autorów to już połowa Nowego Testamentu. Ale nawet

prości rybacy, których żydowska elita uznawała za niedouczonych znali i cytowali Pisma. Więc nie

byli totalnie niedouczeni.

Niektórzy odrzucają nauczanie Jezusa, bo nie chcą przyjąć, że jest tylko jedna droga do

Boga. Szukają nadziei dla tych, którzy zostali wychowani w innej religii. Albo usprawiedliwienia

dla tych, którzy chcą czerpać z różnych filozofii. Ale sami przez to oskarżają Jezusa, bo On sam

powiedział, że jest jedyną drogą. Nie uznają, że Bóg będzie sprawiedliwy, jeśli osądzi gorliwych

muzułmanów czy buddystów. Że będzie sprawiedliwy, nawet jeśli osądzi gorliwych żydów, którzy

nie uwierzyli w Jezusa.

Inni odrzucają Boży plan zbawienia, który jest tylko z łaski i tylko przez wiarę. Bo dodają

do tego uczynki. A Słowo Boże mówi, że zbawienie nie jest z uczynków, żeby nikt się nie chlubił. I

jeśli ktoś głosi inną ewangelię, to będzie przeklęty. Tak Paweł pisał do Galacjan, gdzie pojawili się

ludzie, którzy do zbawienia wymagali obrzezania. Z okazji rocznicy reformacji warto przypomnieć,

że Rzym wciąż odrzuca zbawienie tylko z łaski. Utrzymuje ludzi w systemie, według którego łaska

udzielana jest w sakramentach kościoła. To jest system, w którym można setki razy „przyjąć Pana

Jezusa”, ale i tak trafić do piekła. Wystarczy przed śmiercią popełnić ciężki grzech i nie zdążyć się z

niego wyspowiadać. Warto to przypomnieć, bo niektórzy próbują mówić, że mimo tego możemy
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nazywać  się  braćmi.  Paweł  pisał,  że  głoszący  inną  ewangelię  są  przeklęci.  Czy  dalej  w  to

wierzymy? To wcale nie jest wyraz arogancji, jeśli uznamy, że ktoś głosi inną ewangelię. I że w

związku z tym nie jest naszym bratem. Bo w przeciwnym razie musielibyśmy uznać, że to Biblia

się myli. A to już jest arogancja.

Przykłady można by mnożyć. Ale niezależnie od tego, ilu odrzuci Boży plan, Boże dzieci

rozpoznają  Bożą  mądrość.  Wszystkie  dzieci  Boga  ostatecznie  uznają,  że  Boże  wyroki  są

sprawiedliwe.  Nawet te najtrudniejsze do przyjęcia  przez nasz ludzki  umysł.  Wiec pytanie,  czy

uznasz Bożą sprawiedliwość czy odrzucisz ją ze szkodą dla siebie?
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Фатальна неприязнь

Є люди, яких неможливо прийняти. Вони завжди знайдуть те,  що їм не підходить.

Вони наведуть вам різні причини, чому вони не погоджуються. Але вони не захочуть визнати

справжню причину своєї образи.

Саме таких людей можна знайти в сьогоднішньому уривку. Господь Ісус провів з ними

деякий час і кілька гірких слів.

Звернімося до Луки 7:29-35:

Від Луки 7:29-35

29 І  всі  люди,  що  слухали,  і  митники  визнали  Божу  волю  за  слушну,  і  охристились

Івановим хрищенням.

30 А фарисеї й законники відкинули Божу волю про себе, і не христились від нього.

31 І промовив Господь: До кого ж уподоблю людей цього роду? І до кого подібні вони?

32 Подібні вони до дітей, що на ринку сидять й один одного кличуть та кажуть: Ми вам

грали були, а ви не танцювали, ми співали вам жалібно, та не плакали ви...

33 Бо прийшов Іван Христитель, що хліба не їсть і вина не п'є, а ви кажете: Має він демона.

34 Прийшов же Син Людський, що їсть і п'є, а ви кажете: Чоловік Цей ласун і п'яниця, Він

приятель митників і грішників.

35 І виправдалася мудрість усіма своїми ділами.

Ми маємо решту історії тут після обміну повідомленнями між Іваном Хрестителем та

Ісусом.  Учні  Івана  Хрестителя  вже  повернулися  до  Івана  з  відповіддю  від  Ісуса.  Ісус

залишився там зі  своїми учнями та натовпом народу. Тиждень тому ми розглядали слова

Ісуса про Івана Хрестителя. Тепер ми бачимо слова Ісуса про дві групи людей. Про тих, хто

знайшов Бога справедливим. І про тих, хто відкинув Бога. Тому що вони зневажали і Івана

Хрестителя, і Господа Ісуса.

Наш уривок  починається  і  закінчується  віршами,  які  описують навернених  людей.

Решта  віршів  присвячена  людям,  які  не  хотіли  пам’ятати.  І  це  незалежно  від  того,

проповідував їм Іван Хреститель чи Ісус. У кожному з них щось їм не подобалося. І мали

протилежне  звинувачення  проти  них.  Тож  сьогоднішній  фрагмент  кріпиться  певним

затискачем. Тому що воно починається і закінчується тими, хто визнав праведність у Бозі.

Але найбільше часу Ісус проводив з тими, хто його не любив.

13



Реакція натовпу

По-перше,  варто  звернути  увагу  на  те,  хто  взагалі  говорить  у  віршах  29  і  30.  У

попередніх семи віршах ми маємо слова Ісуса. З 31-го вірша, безперечно, також є слова Ісуса.

Але  не  зовсім  зрозуміло,  чи  це  Ісус  говорить  у  віршах  29  і  30.  Тому що це  може  бути

розповідь євангеліста Луки. Від цього також залежатиме, чи ці слова стосувалися людей, які

чули Івана чи Ісуса.

Коментатори Біблії тут досить розділилися. На мій погляд, це слова євангеліста Луки.

Тому що ви повинні запитати себе, що це було, що люди почули. Ми читаємо у вірші 29: «І

почув це весь народ». Якби Ісус сказав ці слова, я не зовсім розумію, що б вони стосувалися.

Тому що в попередніх віршах Ісус нічого не сказав про те, що проповідував Іван Хреститель.

Він просто описав,  що він  за  людина.  У що він  був  одягнений.  Він сказав,  що Іван був

пророком. І в останньому реченні Ісус сказав, що найменший у Царстві Божому більший за

Івана. Тому я не бачу вірш 29 як слова Ісуса. Тому що Ісус не мав би нічого пов’язувати з

цими словами про слухання. Це розповідь Луки, який записав для нас реакцію слухачів Ісуса.

Тож якою була їхня реакція на слова Ісуса про Івана Хрестителя.

Там ми бачимо, що люди, які чули Ісуса, визнали Божу праведність. Іншими словами,

вони погодилися, що Бог правий. Отже, мова не йде про виправдання Бога. Тому що ніхто не

може виправдати Бога. Швидше це означає «визнання чужої праведності». У цьому вірші ми

бачимо, що слово «виправдання» має більше значень. Напевно, ми краще знаємо, що означає

оголосити  чи  зробити  когось  праведним.  Саме  в  цьому сенсі  ми  читаємо  в  Римлян  про

виправдання вірою. Але є й інше значення. Той, який ми бачимо тут. І ми все ще бачимо їх у

Посланні Якова. Яків писав, що виправдання відбувається не лише через віру, а й через діла.

Тож було б проблемою, якби ми визнали, що значення слова виправдання однакове. Але Яків

писав про інше. Він не писав про те, як людина може стати праведною перед Богом. Яків

написав, щоб показати, що хтось був виправданий. Бо в Якова 2:18 ми читаємо про виявлення

віри ділами. Отже, його думка полягала в тому, що діла показують, що хтось виправдовується

вірою. Виправдовувати в цьому сенсі означає визнавати когось справедливим. Тут схоже. У

вірші 29 виправдання означає визнання того, що Бог справедливий.

Божу праведність визнали ті, кого хрестив Іван. Тобто слухачі Ісуса визнали, що Бог

правильний щодо служіння Івана Хрестителя. Лука підкреслив, що вони не тільки слухали

Ісуса.  Вони раніше приходили в  пустелю до Івана.  Там вони сповідали  свої  гріхи.  Вони

визнали себе винними і заслуговують на осуд. Тому й охрестилися. Отже, вони визнали, що

Бог був справедливим, тому що Він вимагав сповіді та покаяння. Тобто зміниться уявлення
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про  себе  та  те,  як  ви  можете  отримати  доступ  до  Бога.  Бути  євреєм  недостатньо,  щоб

належати  до  народу  Божого.  До  цього  людей  закликав  Іван  Хреститель.  Щоб  вони

відвернулися від свого грішного життя. І вони готувалися до приходу свого Месії. Той, якого

вони чекали сотні років.

Люди,  які  в  той  час  слухали  Ісуса,  також  погоджувалися  з  вченням  Івана.  Вони

припускали, що Ісус був тим, кого оголосив Іван. Хоча ми побачили тиждень тому, що сам

Джон почав сумніватися в цьому. Але відповідь Ісуса могла запевнити його слухачів, що він

дійсно Месія.

У наступному вірші ми бачимо протилежну реакцію. Вірш 30:

Від Луки 7:30

А фарисеї й законники відкинули Божу волю про себе, і не христились від нього.

Фарисеї  та  законники  вважали,  що  хрещення  їм  не  потрібне.  Що вони  достатньо

побожні і не потребують каяття. Заклик Івана до покаяння був вираженням Божого рішення.

Відмова від рефлексії була відмовою не лише від Івана, а й від самого Бога. Слово резолюція

іноді  перекладається як план або порада.  Йдеться про Божий план спасіння.  Іван та Ісус

виконували Божий план, але євреї відкинули їх. І таким чином вони відкинули Божий план.

Справа не в тому, що Божий план був особливим для них. Ніби Бог щось про них

вирішив,  а  вони  зробили  це  неможливим.  Слова  «про  себе»  або  «собі»  стосуються  не

резолюції,  а  слова  «відмова».  Ви  можете  побачити  його  в  оригіналі.  Тому  що  фраза

«назустріч один одному» стоїть біля дієслова «відкинутий», а не біля слова «рішення». Це

також видно в деяких перекладах. Наприклад, «вони відкинули Божу пораду проти себе».

Тож ця відмова вплинула на них негативно. У цьому сенсі це була відмова «від себе».

Йдеться про єврейських лідерів, які ігнорували Боже Слово для свого народу. Старий

Заповіт сповіщав про відновлення Божого народу. Він оголосив про своє очищення. На жаль,

багато євреїв відкинули це, бо вважали себе чистими та праведними.
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Коментар Ісуса

Ці два вірші показують реакцію натовпу на слова Ісуса. Деякі визнавали, що Бог мав

рацію. Інші відкинули Божий план спасіння. Наступний вірш уже представляє слова Ісуса. У

перекладі,  яким  я  користуюся  сьогодні,  навіть  написано:  «І  сказав  Господь».  Так  само

починається цей вірш у Варшавській Біблії. Але ці слова не зустрічаються в багатьох Бібліях.

Тому що їх немає в найдавніших рукописах. Але зрозуміло, що вірш 31 вже містить слова

Ісуса.  Тому  деякі  переписувачі,  ймовірно,  додали  ці  слова,  щоб  підкреслити  зміну  між

віршами 30 і 31.

Господь Ісус зосередився на критиці останньої групи. Практично все, що він сказав,

стосується  людей,  які  спочатку  відкинули  Івана,  а  потім  Ісуса.  Лише  останнє  речення

говорить про тих, хто позитивно відгукнувся про їхню службу.

Господь Ісус прокоментував реакцію натовпу порівнянням. Вірші 31-32:

Від Луки 7:31-32

31 І промовив Господь: До кого ж уподоблю людей цього роду? І до кого подібні вони?

32 Подібні вони до дітей, що на ринку сидять й один одного кличуть та кажуть: Ми вам

грали були, а ви не танцювали, ми співали вам жалібно, та не плакали ви...

Про яке покоління тут говорив Ісус? Він говорив про тих, кого ми бачимо у вірші

раніше.  Вони фарисеї  та  законодавці.  Отже,  єврейська  еліта.  Господь  Ісус  порівняв  їх  із

дітьми, які не хочуть ні з ким гратися.

Вони виглядали дорослими і поводилися по-дитячому. Ніщо їх не влаштовувало. Вони

були як діти, що сидять на базарній площі. Ринки та площі були частим місцем для ігор дітей.

Це  фактично  єдиний  спогад  про  дитячі  ігри  в  усьому Новому Завіті.  Завдяки  цьому ми

можемо побачити, як виглядали їхні ігри. Діти грали, імітуючи події з життя дорослих. Тут

читаємо про танці та жалобні пісні. Так діти грали на весіллях і похоронах. Це може здатися

дивним вибором ігор. Але це тому, що обидві ці події були публічними. Діти часто могли

спостерігати за весільними гостями та плакальницями. Тому вони хотіли самі зіграти свою

роль. Він також мало чим відрізнявся від сьогоднішнього.  Дитячі  ігри часто полягають у

наслідуванні життя дорослих. Мені також довелося бути свідком весіль у літніх таборах. Я не

грав  похорон.  Але  ви  чули  про  відтворення  похоронних  сцен,  наприклад,  коли  знайшли

мертвого птаха.

Господь Ісус процитував вислів, відомий на той час. Ці слова могли з’явитися, коли

одні діти відмовилися грати з іншими. Такі діти не бажали грати ні весільні, ні траурні сцени.
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Ви, ймовірно, також знаєте людей, які не хотіли підходити до інших. Такі педики, що псують

гарний час. Тож Господь Ісус порівняв це покоління з такими примхливими дітьми. Коли

одна група пропонувала грати, інша група не хотіла грати. І неважливо, якою розвагою мало

бути. Чи радісно,  чи більше сумно. Бо неважливо, грав хто весело на сопілці чи наспівував

жалобну пісню. Частина дітей завжди була «ні».

Варто  додати,  що  це  порівняння  не  є  алегорією.  Тому  не  варто  надавати  певного

значення кожній деталі. Але Ісус порівняв таку дитячу поведінку з поведінкою євреїв щодо

Івана та Ісуса. Вірші 33-34:

Від Луки 7:33-34

33 Бо прийшов Іван Христитель, що хліба не їсть і вина не п'є, а ви кажете: Має він демона.

34 Прийшов же Син Людський, що їсть і п'є, а ви кажете: Чоловік Цей ласун і п'яниця, Він

приятель митників і грішників.

Багато євреїв не прийняли Божої звістки, з якою прийшли Іван та Ісус. Вони були на

«ні»,  коли  почули  проповідь  Івана.  І  вони були на  «ні»,  коли  почули Ісусову  проповідь.

Незрілість цього заперечення видно з  аргументів.  Їм не подобався аскетизм Іоанна.  Їм не

подобалося спілкуватися з Ісусом.

Тому їхнє  заперечення  було  лише  прикриттям  їхнього  небажання.  Є  люди,  які  не

можуть  бути  задоволені.  Погано  буде  завжди,  що  б  і  як  ми  не  робили.  Тут  євреї

перебільшували поведінку Івана та Ісуса. Йоан не пив вина, бо був назореєм, але міг їсти

хліб.  Хоча ми читали, що він їв сарану і  мед,  можливо, він їв тільки це.  Але через його

поведінку  євреї  виявили,  що  в  ньому  демон.  Можливо,  це  було  тому,  що  місія  Івана

Хрестителя була зосереджена в пустелі. А євреї вірили, що в пустелях живуть демони. Сам

Ісус сказав, що коли нечистий дух виходить з людини, то блукає безводними місцями. Тож

було легко знайти виправдання, чому не варто слухатися Івана. На думку єврейських лідерів,

було підозрілим, що він був занадто аскетичним. Але Ісус також був підозрілим для них. І

мали зовсім протилежні аргументи.  Вони називали Ісуса ненажерою, п’яницею та другом

грішників. Це також було перебільшено. Бо Ісус не був ненажерою чи п’яницею. Він просто

не  постив,  коли  інші  вважали  це  за  потрібне.  Ми також  не  бачимо,  щоб  Ісус  мав  тісні

стосунки з людьми, які наполягають у своєму гріху. Це правда, що Господь Ісус вийшов до

грішників.  Він був як лікар,  який приходив до хворих.  Він не сумнівався в спілкуванні з

людьми з грішною репутацією. Але він не був дружнім з людьми, які хотіли продовжувати

гріховне життя.
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Різне ставлення Івана та Ісуса позбавляє фарисеїв і законників їхніх аргументів. Якщо

вони  вимагали  від  Ісуса  аскетизму,  то  мали  його  раніше  з  Іваном.  Але  й  Джон  їм  не

сподобався. Отже, ви можете бачити, що вони не мали на увазі те, що звинувачували Івана та

Ісуса.  Йшлося  про  відмінності  між двома  групами,  про  які  ми  читали  на  початку  цього

уривка.  Деякі  визнають  Божу  праведність.  Вони  були  охрещені  Іваном  на  знак  свого

покаяння.  Інші  не  були  хрещені  Іваном.  Вони  не  хотіли  згадувати.  Отже,  що  справді

непокоїло людей Івана та Ісуса, так це проповідування покаяння. Тому що покаяння було в

основі проповідування як Івана, так і Ісуса. Не дивно, що сьогодні у людей виникає алергічна

реакція на виклики на згадку. Євангелія, яка полягає не лише в тому, щоб прийняти Ісуса,

щоб мати життя, сповнене достатку. Щоб мати достаток, ви повинні повністю змінити свою

думку про те, що таке достаток. Достаток — це вічне життя, в якому ми можемо пізнати Ісуса

Христа. Це Царство Боже, яке є справедливість, мир і радість у Святому Дусі. Це життя, де

змінюються пріоритети, і ми розуміємо, що в Бозі ми маємо все, що нам потрібно.

Зауважте також, що серед слухачів Ісуса були люди, про яких він тут говорив. Тому що

Ісус сказав «ви говорите».  Отже, серед цього натовпу були люди,  які відкинули і  Івана,  і

Ісуса. Вони вважали Івана одержимим, а Ісуса — ненажерою та п’яницею. Вони не хотіли

згадувати один одного, але пішли за Ісусом, щоб вказати Йому на те, що їм не подобається.

Тут ми бачимо, що Господь Ісус не чекав, поки критики підуть.

Це порівняння  має  слугувати  застереженням від  насильницького  пошуку помилок.

Щоб не бути схожим на примхливих дітей, які кажуть, що треба сумувати або радіти. Деякі

люди не можуть догодити. І навіть нема чого пробувати. Не зовсім можливо навіть стежити

за  думкою людей.  Бо  один  чекає  цього,  а  інший  –  іншого.  І  іноді  та  сама  людина  буде

виправдовуватися, що ти мав бути таким, а там іншим. Єдиним незмінним дороговказом є

Слово Боже. Бо все інше минає. Ще 30 років тому суспільство було більш консервативним.

Це мало свої плюси і мінуси. Впливу пізніших соціальних революцій ще не було. Тоді було б

дивно говорити про одностатеві стосунки. Якщо хтось народився хлопчиком, він міг стати

тільки  чоловіком.  Сьогодні  він  теж  може  стати  лише  людиною,  але  намагається

аргументувати інше. Ми все більше бачимо і чуємо це. Але консерватизм мав і негативні

сторони. Люди були більш закриті до того, чого не знали. Тож євангельське християнство

викликало більше сумнівів.

Сьогодні  більше відкритості.  Але  це  відкритість  до  всього.  Протестантизм уже  не

такий страшний. Але суспільство також більше відкрилося для багатьох інших духовностей.

За  останні  20-30  років  відбулося  досить  багато  змін.  Але  це  не  означає,  що  ви  повинні

підкорятися  голосам  суспільства.  Маємо  бути  вірними  Божій  правді,  бо  тільки  вона  не
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змінюється.  І  в минулому,  і  сьогодні  люди можуть називати нас по-різному.  Колись  вони

могли розглядати нас як загрозу традиційній вірі. Як до екзотичної секти вони були закриті.

Зараз,  можливо,  навіть  навпаки.  Як  занадто  багато  дотримується  традицій.  Благодать

суспільства дуже примхлива. Учнів Ісуса судили і судять за різні речі. Іноді за те, що був

занадто закритим. Іноді за надто відкритість.

Тож ми не повинні захоплюватись вітрами людської віри та науки. Господь Ісус хвалив

Івана за його вірність і  за те,  що він не піддавався впливу. За дотримання вірного Слова

Божого. Іноді це вимагатиме від нас протистояння більшості. Ми самі вдячні Богові за тих,

хто мав таку мужність. Завтра День Реформації. Ті події відбулися тому, що були люди, які

дотримувалися Божого Слова.  Коли Мартіна  Лютера покликали скасувати свої  твори,  він

сказав:  «Доки  мене  не  переконають  свідчення  Святого  Письма  та  чіткі  міркування,  моя

совість зв’язана Словом Божим. Я не можу і не збираюся нічого повертати, і це не правильно

та безпечно йти проти вашої совісті. Я стою, інакше я не можу. Так допоможи мені Боже».

Ми вдячні Богу за таке ставлення.

Але повернімося до слів Ісуса. Закінчується словами про тих, хто його не відкинув.

Вірш 35:

Від Луки 7:35

І виправдалася мудрість усіма своїми ділами.

«Діти мудрості» — іврит. Це означає тих, хто мудрий. Тож справжні навернені.  Це

люди,  які  прийняли послання Івана та Ісуса.  Діти мудрості не заперечували, що Іван був

аскетом, а Ісус більш товариським. Мудрість, яку ми знаходимо в Божому Слові, говорить

нам, що є час для різних речей. Є час для радості і є час для смутку. Пора танцювати і пора

плакати.

Другий раз у цьому уривку є слово, яке перекладається як «щойно знайдений». Я вже

згадував  про  нього  у  вірші  29.  Тут  мудрість,  тобто Божий шлях,  виправдовується,  тобто

визнається правильним її дітьми. І ці діти були учнями Івана Хрестителя та Ісуса Христа.

Мудрість Божих доріг завжди буде визнана і визнана тими, хто має мудре серце.

Старий  Завіт  також  говорить  про  мудрість,  яка  має  своїх  дітей.  У  8-му  розділі

Приповістей мудрість представлена як жінка, яка звертається до людей. Приповісті 8:32:

Приповісті 8:32

Тепер же, послухайте, діти, мене, і блаженні, хто буде дороги мої стерегти!
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Мудрість закликає своїх синів триматися її шляху. Тому мудрість можна представити

як Божий шлях. Шлях, який Іван Хреститель прийшов підготувати. Серед слухачів Ісуса були

й ті, хто готував дорогу Богові. Хто пішов Божим шляхом. Вони залишалися з Ісусом навіть

після того, як багато хто вже покинули Його.
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Визнайте Божу праведність

Господь Ісус  представив різницю між примхливими примхами та дітьми мудрості.

Фарисеї та юристи відмовлялися визнавати свій гріх. Таким чином, вони не вважали, що Бог

буде  справедливим,  якщо  Він  їх  засудить.  Бо  якщо  вони  не  хотіли  прийняти  хрещення

покаяння, то не вважали, що заслуговують на покарання. Отже, ні Іван Хреститель, ні Ісус їм

не підходили. Бо хоч вони відрізнялися за способом існування, вони проповідували те саме.

Вони казали людям схаменутися, бо Боже Царство близько.

З іншого боку були ті, кого хрестив Іван. Таким чином вони визнали, що вони грішні.

Що Бог був би справедливим, якби засудив їх. Вони зізналися, що потребують очищення від

Бога. Таким чином вони визнали правоту Божої мудрості.

Кожна людина стоїть перед таким вибором. Кожен повинен звертатися до того, який

образ  людини  представляє  Боже  Слово.  Бо  Бог  уже  сказав,  що  немає  на  світі  жодної

праведної людини. Що всі вони згрішили і не мають виправдання. Єдиним праведником є  

Ісус.  Тільки  віра  в  Його  жертву  може  виправдати  людину  від  її  гріхів.  Тільки  смерть  і

воскресіння Ісуса дають надію на вічне життя.

На жаль,  багато хто відкине цей план Бога.  На шкоду собі.  Але Бог у будь-якому

випадку виявиться справедливим. Як говорить Римлянам 3: 3-4:

До римлян 3:3-4

3 Бо що ж, що не вірували деякі? Чи ж їхнє недовірство знищить вірність Божу?

4 Зовсім ні! Бож Бог правдивий, а кожна людина неправдива, як написано: Щоб був Ти

виправданий у словах Своїх, і переміг, коли будеш судитися.

У контексті  Павло  писав  про  євреїв,  які  не  прийняли  Євангеліє,  хоча  знали  Боже

Слово. Так, наприклад, вони знали, що Бог говорив про людей до Потопу. Гнів того чоловіка

великий, і всі його думки та бажання серця постійно злі. Бог часто говорив про Вибраний

народ як про жорсткий народ. Тому що вони повстали проти нього. І багато разів Бог судив

свій народ за це. Євреї також знали вислови пророків. Багато разів пророки говорили, що

ізраїльтяни пішли до Бога. Єремія описав, що людське серце є більш підступним і розбитим,

ніж будь-що інше. Але Бог також оголосив, що Він дасть нове серце і новий дух. Щоб люди

могли виконувати Божі заповіді.

У своєму листі до римлян Павло нагадує, що Бог передав свої вироки євреям. І Бог

виявився вірним, хоча багато євреїв не вірили, що Ісус був Месією. Саме євреї виявилися

невірними.  Але  Бог  не  міг  заперечити  Свої  обіцянки.  Ось  чому  в  Ізраїлі  завжди  була
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принаймні  жменька  людей,  які  трималися  за  Бога.  Щоб  Бог  виконав  Свої  обіцянки.  У

результаті Бог виявився справедливим і вірним своїм передбаченням.

Бог завжди буде справедливим. Питання лише в тому, чи погодитеся ви з тим, що Бог

говорить правду? Чи приймете ви те, що він вирішив передати у своєму Слові? Або ви будете

вибирати тільки те,  що вам подобається?  Завжди можна знайти причину відмовитися від

чогось. Юдеї знайшли причини відкинути Івана та Ісуса. Тож ми також можемо придумати

один. Ви можете розглядати книги Біблії як людські відображення. Сказати, що їх автори не

знали того, що ми знаємо сьогодні. Іноді чую голоси, що вони не були вихованими. Що ви не

можете сприймати всю Біблію серйозно, тому що люди мають свої обмеження. Ніби Бог був

обмежений  людськими  обмеженнями.  Також  не  можна  сказати,  що  біблійні  автори  були

невігласами. Бо вони мали різну освіту. Деякі приділяли більше часу формальній освіті. Інші

залишилися  на  тому,  що  було  доступно  всім.  Наприклад,  Люк був  лікарем,  а  Павло мав

найкращих учителів. І ці два автори є половиною Нового Завіту. Але навіть прості рибалки,

яких єврейська еліта вважала неосвіченими, знали і цитували Святе Письмо. Отже, вони не

були зовсім невігласами.

Деякі люди відкидають вчення Ісуса, тому що вони відмовляються визнати, що існує

лише один шлях до Бога. Вони шукають надії для тих, хто вихований в іншій релігії. Або

виправдання для тих, хто хоче черпати з різних філософій. Але за це вони самі звинувачують

Ісуса,  бо  Він  сам  сказав,  що  Він  є  єдиною  дорогою.  Вони  не  визнають,  що  Бог  буде

справедливим судити ревних мусульман чи буддистів. Що він був би справедливим, навіть

якщо б судив ревних євреїв, які не вірили в Ісуса.

Інші відкидають Божий план спасіння, який є лише благодаттю і лише вірою. Бо діла

додають. І Слово Боже говорить, що спасіння не від діл, щоб ніхто не хвалився. І якщо хтось

проповідує інше Євангеліє, нехай буде проклятий. Це те, що Павло написав до галатів, де

були  люди,  які  потребували  обрізання  для  спасіння.  З  нагоди  річниці  Реформації  варто

нагадати, що Рим досі відкидає спасіння лише благодаттю. Він тримає людей у  системі, де

благодать уділяється в таїнствах церкви. Це система, в якій ви можете «прийняти Господа

Ісуса» сотні разів, але все одно опинитися в пеклі. Досить перед смертю вчинити тяжкий гріх

і  не  встигнути  в  ньому  висповідатися.  Це  варто  пам’ятати,  тому  що  дехто  намагається

сказати, що ми ще можемо називатися братами. Павло писав, що ті,  хто проповідує іншу

Євангелію, прокляті. Ми все ще в це віримо? Зовсім не зарозуміло, якщо ми віримо, що хтось

проповідує інше Євангеліє. І тому він нам не брат. Інакше нам довелося б визнати, що Біблія

помилялася. Це зарозумілість.
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Прикладів багато. Але скільки б не відкидали Божий план, Божі діти визнають Божу

мудрість. Усі Божі діти зрештою визнають, що Божі вироки справедливі. Навіть найважчі для

сприйняття  людським  розумом.  Отже,  питання  полягає  в  тому,  чи  ви  приймете  Божу

праведність, чи відкинете її собі на шкоду?
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