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Це несправедливо

Довіра Богу в часи,  
коли життя позбавлене сенсу

Під впливом обставин ми часто схильні 
погодитись із циніком: “Жодна добра 
справа не залишається безкарною”. Під 

час роздумів ми можемо відчути озлобленість не-
чесністю, нерівністю і несправедливістю, що про-
являються на кожному етапі людського досвіду.
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Вступ



Де справедливість? Як можна довіряти Богу, 
якщо життя, схоже, прихильне до тих, хто Його 
зневажає?

На наступних сторінках Білл Краудер проведе 
нас через страждання людини, яка, побачивши не-
справедливість, мало не відійшла від віри.

Мартін де Гаан
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Складні питання

“Це несправедливо!” – кричав хлоп-
чик, коли мама і тато сказали йому, що 
у  нього не може бути такої іграшки, як 

у його друга. “Життя іноді несправедливе, друже”.
Ми кажемо дітям про несправедливість життя, бо 

знаємо, що це так. Втім навіть розуміючи це і прийма-
ючи (звичайно, із зітханням та досадою) невеликі життєві 
несправедливості, чи ми справді вважаємо, що неспра-
ведливість є прийнятною? Що можна сказати про ситу-
ацію, коли нетверезий водій обходиться лише кількома 
подряпинами, а чоловік, у чию спальню в’їхала машина, 

Один
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перебуває в комі декілька днів перед тим, як померти? 
Або коли батьки плачуть за межами судової зали через 
звільнення убивці їхньої дитини; недбалість у слідстві 
призвела до юридичної формальності і чоловіка відпу-
стили. Або коли чоловік виявляє, що банківський раху-
нок його овдовілої матері порожній; її обдурили “добро-
чинністю”, і тепер вона залиши-
лася без засобів до існування.

Трагедії викликають гнівні 
питання: “Чому люди, які чинять 
зло, схоже, досягають успіху і на-
віть процвітають? Де Бог? Як і де 
знайти відповіді?”

Шукати відповіді можна у кни 
 зі Псалмів. Вони змальовують 
глибину людських почуттів і при-
вертають нашу увагу, бо переда-
ють гнів, страх і розчарування, 
які ми всі відчуваємо.

Одного з псалмоспівців зва 
 ли Асаф. Він написав Псалом 72 
піс ля того, як життя змусило його задавати глибокі і бо-
лісні питання. Невідомо, що саме призвело до кризи, од-
нак Асаф описав свою реакцію на те, що побачив і що 
пізнав.

Почуваючись обманутим життям і навіть Богом, Асаф 
висловлює глибоку зневіру, яку відчуває багато людей, 
втім небагато її визнає. “Чому це відбувається зі мною? 
Я довіряв Богу. Я намагався бути вірним і приймати пра-
вильні рішення. Однак я пригнічений горем, а злі люди про-
цвітають. ЦЕ НЕСПРАВЕДЛИВО!”

Псалми привер
тають нашу 

увагу, бо переда
ють гнів, страх 
і розчарування, 

які ми всі  
відчуваємо.
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Чому Бог не забезпечує виконання 
Своїх законів?
В стародавньому Ізраїлі люди вірили в закон справед-
ливості і керувалися ним. Вони сподівалися на справед-
ливість і баланс. Ті, хто чинив добро, будуть відповідно 
нагороджені, а несправедливі та 
аморальні – покарані. Цей по-
гляд був не просто розумною фі-
лософією або бажаним мислен-
ням; він ґрунтувався на Божому 
законі.

Новий Завіт містить допов-
нення до цього старозавітного 
принципу – “закон сіяння і жнив”: 
“Не обманюйтеся, – Бог осміяний 
бути не може. Бо що тільки лю-
дина посіє, те саме й пожне” (ГАЛ. 6:7-8).

Ці слова дарують істину і надію зневіреним і страж-
даючим (як в ПС. 33 і 36 ). Де б ми не зустрічали цей прин-

  Прочитайте Лев . 25:3-5,18-20; 
Повт . 28 .

В стародавньо
му Ізраїлі люди 
вірили в закон 

справедливості 
і керувалися 

ним.

  Діодор Тарський, єпископ четвертого століття, сказав 
про Псалом 36 наступне: “Будучи людьми, нас усіх дратує 
процвітання заможних, особливо якщо вони нечесні” . Однак 
він попередив: “Попри короткочасне процвітання, цих людей 
очікує швидкий кінець” .1

1  Діодор Тарський. Коментар до Псалмів 1–51. Переклад Роберта Ч. Хілла (WGRW 9. 
Atlanta: Society of Biblical Literature, 2005).
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цип, він був частиною системи поглядів, через яку ізра-
їльтянин дивився на життя.

Вірування у винагороду добра і покарання зла вияв-
ляє питання, яке слугує тлом для Псалма 72: “Чому зіпсо-
вані люди, схоже, процвітають, а добрі, навпаки, страж-
дають і зазнають труднощів?”

Цей псалом не є окремим богословським аналізом 
теоретичної проблеми. Асаф переживав особисту кризу, 
яка становила загрозу його вірі в Бога. Його слова роз-
кривали сильні хвилювання, збуджені глибинними пи-
таннями.

У своїй боротьбі Асаф може говорити від нашого 
імені. Наші життя віддзеркалюють його життя. Асаф ві-
рив у Божу доброту і у принцип справедливості, однак 
його досвід суперечив його розумінню.

Відповіді. Щоб і далі вірити в Бога, Асаф мав знайти 
відповіді.

Дзеркало заднього 
огляду
Одна з моїх улюблених цитат: 
“Жити треба, рухаючись впе-
ред; на жаль, це можна зрозу-
міти лише тоді, коли дивишся 
назад”. Інакше кажучи, ми лише 
тоді найкраще розуміємо жит-
тєві події, коли дивимось на них 
через дзеркало заднього огляду. 
У  перспективі “заднього огля
 ду” є щось особливе, що надає 

У перспективі 
“заднього огля
ду” є щось особ
ливе, що надає 
пережитому 

більш значимий 
контекст.
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пережитому більш значимий і правильний контекст. 
Роздуми, вивчення та оцінка часто проясняють те, що 
раніше було складно зрозуміти. Саме погляд “в минуле” 
допоміг Асафу зрозуміти свої обставини. Настав той мо-
мент, коли він зміг озирнутися на сумніви, біль і відчай, 
на часи роздумів про Божу доброту і справедливість. 
У ретроспективі картина стає чіткішою і зрозумілішою.

Зверніть увагу на вступ до Псалма 72: “Поправді Бог 
добрий Ізраїлеві, Бог – для щиросердих!” (В. 1).  Асаф 
описав свій досвід, наче спостерігаючи за ним у дзер-
кало заднього огляду, з місця, яке дозволило йому яс-
ніше побачити свої почуття і відгуки.

Серце Асафа перетворилося на поле битви. В його серці 
розпочалася війна щодо Божої вірності. Розповідаючи про 
пережите, він виявив розпач: “А я, – мало не послизнулися 
ноги мої, мало не посковзнулися стопи мої” (В. 2).

У тяжкому випробуванні його скарги здавалися до-
речними, навіть виправданими. Однак тепер Асаф зро-
зумів, що вони насправді були небезпечною спокусою 
покинути Бога. Він чесно розповів про думки, які його 
атакували: “Бо лихим я завидував, бачивши спокій без-
божних” (В. 3).

  Боротьба Асафа пов’язана з думкою про те, що бути 
“щиросердим” не означає бути благословенним . Дехто 
вважає цей вірш віросповіданням всупереч внутрішньому 
конфлікту вірувань . Дійсність життя оголосила війну його 
найглибшим переконанням .

Інші вважають вірш 1 початком неодноразової зміни 
погляду Асафа: він починає з віри, а потім впадає у відчай  
і мало не у відступництво .
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Асаф зізнався в емоціях, які 
ми відчуваємо, але рідко визна-
ємо. Його гострі промови пере-
дають знайомі думки. Його са-
мовикриття спонукає нас до чес-
ності з собою і з Богом. Ми також 
заздримо процвітанню і обурю-
ємося ним, особливо якщо воно 
приходить до тих, хто чинить зло.

Змальовуючи тих, хто, як зда-
валося, завдяки нечесним моти-
вам здобував перевагу, Асаф на-
писав: 

“Бо не мають страждання до смерти своєї,  
і здорове їхнє тіло,  
на людській роботі нема їх,  
і разом із іншими людьми  
не зазнають вони вдарів.  
Тому-то пиха їхню шию оздоблює,  
зодягає їх шата насилля,  
вилазять їм очі від жиру,  
бажання їхнього серця збулися,  
сміються й злосливо говорять про утиск,  
говорять бундючно: свої уста до неба підносять, –  
а їхній язик по землі походжає…  
та й кажуть: «Хіба Бог те знає,  
і чи має Всевишній відомість?»” (ПС. 72:4-9, 11).

Асаф поступово розмірковує над розкішшю, яка, зда-
ється, характеризує життя оточуючих.

Тепер він зро
зумів, що його 

скарги насправ
ді були небезпеч

ною спокусою 
покинути Бога
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Вони, схоже, живуть безболісним життям (В. 4). 
Вони помирають ситими і задоволеними, на повну насоло
дившись життям. Фраза “здорове їхнє тіло” свідчить про 
ве   лике процвітання у віці, в якому більшість людей про-
сто намагається вижити. Їхнім бажанням потурали щодня, 
а  їхній спосіб життя відображав багатство і можливість 
відпочивати та насолоджуватися прекрасними речами.

Вони не зазнають лиха, як інші (В. 5). Вони, схоже, 
урятовані від труднощів, страждань і тяжкої праці, а та-
кож від хвороб і недуг. Гроші й безпека їх турбують най-
менше. Лихо, схоже, оминає тих, хто процвітає попри 
власні злочини.

Гордість і насилля, схоже, винагороджуються 
(В. 6). Асаф вірив, що люди, які відкидають Бога, страж-
датимуть. Однак, споглядаючи життя, йому здалося, що 
пихаті й жорстокі, навпаки, шанувалися і винагороджу-
валися. Здавалося, що вони ма-
ють усе, що хотіли, прагнули і вва  
жали гідним мати ті, хто присвя-
тив свої життя Богу.

Вони неймовірно багаті 
(В. 7). Асаф бачив зовнішній прояв 
їхньої заможності. “Вилазять їм 
очі від жиру”. Здавалося, що їм на 
лежали усі життєві блага: спокій, 
безпека, комфорт і задоволення 
усіх бажань.

Їхня мова сповнена глузу
ванням, пихою і зарозуміліс
 тю (ВВ. 8-9). Вони насміхалися з   
тих, хто цінував характер. Однак  

Асаф вірив, що 
люди, які від

кидають Бога, 
страждати
муть. Однак, 
споглядаючи 

життя...
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найбільше Асафа вразило став-
лення цих заможних людей до 
Бога. Усіма своїми вчинками 
вони насміхалися над Ним.

Через своє процвітання вони 
глузливо питали: “Хіба Бог те 
знає, і чи має Всевишній відо-
мість?” (В. 11). Біблійний комента-
тор Аллен Росс зазначає: “Вони, 
схоже, не турбуються і не дума-
ють про завтрашній день. Для 
них життя – зараз, і це зараз зда-
ється вічним”. Вони почувалися 
захищеними від звичайних жит-
тєвих труднощів (ВВ. 4-6) і вважали 
себе невразливими перед будь
якою Божою реакцією.

Споглядаючи багатство і щастя безбожних, егоїстич-
них людей, Асаф дійшов невтішного висновку: незва-
жаючи на всі свої злочини, ті, хто живе тільки для себе, 
продовжують процвітати.

 

Не дивно, що Асаф був розчарований! Злі люди 
процвітали, будучи невразливими до життєвих 

проблем. Вони насміхалися з Бога, і це, схоже, сходило 
їм з рук.

Несправедливість і нечесність спонукали Асафа ви-
знати це у третьому вірші: “Лихим я завидував, бачивши 

Він дійшов  
невтішного  

висновку: незва
жаючи на всі 
свої злочини,  
ті, хто живе  

тільки для себе,  
продовжують  

процвітати.
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спокій безбожних”. Опинившись у подібних обстави-
нах, нам також хочеться кричати: “Це просто несправед-
ливо!”

Однак то був лише початок. Хоч вияв розчарування 
здавався природним і корисним, він спонукав Асафа 
ступити на темний і небезпечний шлях.
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Небезпечна реакція

Ви колинебудь думали, чи варта винагорода 
зусиль? Подібні питання Асаф висловив у своїй 
пісні, у Псалмі 72: “Чи життя варте цього? Чи 

справді має значення, що я намагався жити для Бога?” 
Болюче питання ясно прослідковується у 13му вірші: 
“Направду, надармо очистив я серце своє, і в невинності 
вимив руки свої”.

Відчай Асафа очевидний. Його біль передає суть 
відчаю Соломона у книзі Еклезіястова.  Вигукнувши: 
“Марнота усе!”, Соломон розмірковував над цінністю 
життя (ЕКЛ. 1:2). Асаф намагався бути чесним і вірним. 

Два
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Однак тепер, перебуваючи у відчаї, він думав, чи не були 
ці намагання безглуздими. У словах 13го вірша відчу-
вається велике обурення. Якщо нам здається, що Бог не 
контролює ситуацію, наші сумніви можуть викликати 
бажання здатися.

Асаф настільки розчарувався, що не вважав чес-
ність і моральність вартими зусиль. Через свої духовні 
устремління він “ввесь день… побитий, і щоранку пока-
раний” (В. 14).

Страх Асафа
Новела “Чотири пера” оповідає історію про Гаррі Фе
вершема, молодого солдата британської армії кінця 
1800х років. У період повсюдного панування Британської 
імперії найбільшою честю, яку чоловік міг принести своїй 
родині, була військова служба. Гаррі відгукнувся на це по-
кликання і здобув повагу в своєму полку.

Одного дня його підрозділ отримав наказ відправи-
тися на придушення повстання в Судані. Гаррі був наля-
каний. Від думки про битву і жахи війни його охоплював 
страх.

Отже, Гаррі пішов у відставку. Наслідки були нищів-
ними. Кожен з трьох офіцерів, з якими він товаришував, 

  У книзі Еклезіястова цар Соломон описав марність своїх 
спроб віднайти значення . У погляді “під сонцем” (у книзі 
цей вислів вжитий понад 25 разів) відображений людський 
погляд на життя . Попри свій відчай, Соломон дійшов оста-
точного висновку: “Бога бійся, і чини Його заповіді”  
(ЕКЛ . 12:13) .
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прислав йому біле перо, символ боягузтва. Наречена 
Гаррі, яка хотіла, аби він став героєм, відштовхнула його 
і також прислала перо. Від нього відсторонився батько, 
військовий, який сказав, що більше не хоче знати Гаррі. 
Однеєдине пройняте страхом рішення сильно і згубно 
вплинуло на усі стосунки в житті Гаррі.

Асаф був головним музикантом Давида, духовно 
впливовою людиною, автором пісень і пророком 
(1  ХР. 16:5; 25:2; 2 ХР. 29:30). Подібне становище тягло за со-
бою привілейованість і впливовість. Він був духовним 
лідером в Ізраїлі та відчував тягар цієї відповідальності. 
Однак його охопили сумніви стосовно Божої доброти.

Зверніть увагу, як Асаф реагує на своє відкриття: 
“Коли б я сказав: «Буду так говорить, як вони», то спроне-
вірився б я поколінню синів Твоїх” (В. 15). Йому хотілося 
висловити незадоволення Божим керуванням (слово 
“так” є посиланням на вв. 1314), втім він зупинився. Він 
балансував на краю ущелини невіри і безнадії, однак 
щось поступово почало тягнути його назад. Що це було?

Відчуття Асафом своєї 
відповідальності
Асафу хотілось дати вихід гніву і розчаруванню через 
життєву несправедливість і нечесність, накричати на 
Бога, Який це допустив. Однак він утримався від цих дій, 

   В романі А . Е . В . Мейсона 1902 року Февершем повертає 
повагу до себе завдяки героїчним вчинкам заради своїх дру-
зів . Він також поступово відновлює стосунки з нареченою .
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бо розумів, що це може згубно 
вплинули на Божий народ, який 
брав із нього приклад. Саме це 
він мав на увазі, коли сказав: 
“Спроневірився б я поколінню 
синів Твоїх” (В. 15). Асаф знав, що 
його питання, і особливо реакція 
на них, могли б призвести і при-
звели б до далекосяжних наслід-
ків.

То була критична точка у по-
дорожі Асафа. Мудрість і віра ме-
жували з болючими питаннями, 
надаючи йому перспективу. Не
зважаючи на страждання, Асаф 
стримав свою реакцію, думаючи 
про наслідки його заздрості, гніву і сумнівів у життях  
інших.

Мовчазне страждання Асафа
Асаф не міг узгодити сумніви зі своєю вірою, однак він 
не бажав піддавати небезпеці інших, висловивши усе, 
що було на серці. Отже, він обрав інший шлях: “І розду-
мував я, щоб пізнати оте, – та трудне воно в очах моїх” 
(В. 16).

Асаф вирішив страждати мовчки. Через побачену 
в житті несправедливість він насилу намагався вірити та 
напевно думав: “Чи є відповіді на мої питання? Чи мож-
ливе полегшення мого страждання? Чи пануватиме у 
світі справедливість? Чи набуде колинебудь усе змісту?”

Асаф стримав 
свою реакцію, 

думаючи  
про наслідки  
його кипучої  

заздрості,  
гніву і сумнівів  

у життях  
інших.

16 ЦЕ НЕСПРАВЕ Д ЛИВО



Існують питання, на які ми просто не можемо відпо-
вісти. Іноді ми не знаходимо необхідне рішення, допоки 
не опиняємося у присутності Самого Бога. Боротьба 
Асафа тривала. “Аж прийшов я в Божу святиню, – і кінець 
їхній побачив” (В. 17).

Святиня
Святиня  – це місце, відділене для духовного захисту, 
спокою і відновлення. Нам усім потрібне таке місце, 
притулок, в якому наше серце і розум відновлюється 
і зміцнюється для сьогоденних битв і завтрашніх викликів.

В Старому Завіті слово святиня означає більше ідею, 
ніж місце, ідею Божої присутності (дивись ІС. 8:14). Саме 
цього бажав Давид у Псалмі 22, очікуючи на “тихую 
воду” (В. 2), де Господь Пастир відживить його душу. Саме 
цього шукав Христос, віддаляючись від натовпу, йдучи 
на гору один, аби провести час зі Своїм Отцем. Асаф ви-
явив, що святиня була місцем, в якому він міг віднайти 
відповіді й відновлення.

Асаф пішов у Божу святиню та отримав новий погляд 
і розуміння. Асафа гнітила несправедливість теперішніх 
обставин, допоки він не ввійшов у святиню. У Божій при-
сутності усе змінилося. Коли він зосередився на Господі, 
а не на власних обставинах і уявленнях, йому стало 

  Слово святиня зустрічається в усьому Старому Завіті . 
Воно може означати скинію, місце поклоніння Ізраїля перед 
тим, як був збудований єрусалимський храм (ВИХ . 25:8; 36:1, 6), 
або сам храм (1 ЦАР . 6) .
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усе зрозуміліше. У святині Асаф 
поіншому подивився на життєві 
несправедливості – з точки зору 
дня, коли справедливість пере-
може.

За словами Дерека Кіднера 
в  “Старозавітних коментарях 
Тін дейла”, розв’язання проблеми 
почалося, коли Асаф звернувся до 
Бога, “як до об’єкта поклоніння, 
а  не спекуляцій”. Біблійний коментатор Рой Клементс 
додає: “Поклоніння ставить Бога в центрі нашого ба-
чення. Це дуже важливо, бо лише з Богом в центрі на-
шого бачення ми можемо побачити речі такими, якими 
вони є насправді”.

У Божій  
присутності 
усе змінилося.
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Великі відповіді
Аж прийшов я в Божу святиню, – і кінець 
їхній побачив: направду, – Ти їх на слизькому 
поставив, на спустошення кинув Ти їх! 
Як вони в одній хвилі спустошені, згинули, 
пощезали від страхів! Немов сном по обудженні, 
Господи, образом їхнім погордиш, 
мов сном по обудженні! (ВВ. 17-20).

У першому з декількох важливих уроків увага 
Асафа звернена на тих, кому він заздрив. 
Побачивши їхнє процвітання, його настільки 

сповнила заздрість, що він ледь не покинув Бога і не до-
лучився до товариства безбожних (ВВ. 2-3). Однак це було 
тоді, коли він мав горизонтальний погляд. У святині по-
гляд Асафа став вертикальним. Він нарешті зміг побачити 
те, що бачить Бог, і зрозуміти, що саме очікувало тих, кому 
він заздрив, тих, хто процвітав, ігноруючи Бога.

Три
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Відсутність безпеки (В. 18). 
З людської точки зору і на думку 
цих людей, вони були недосяж-
ними для лиха. З Божої точки 
зору, вони перебували на “слизь-
кому” і рухались до загибелі. 
Асаф, уявивши їх на суді, пере-
став їм заздрити.

Відсутність передчуття (В. 19). 
Ці успішні, однак безбожні люди, 
не просто направлялись до суду, 
вони не усвідомлювали цього. 
З настанням суду для цих людей, 
як і для людей за часів Ноя, які 
протистояли Богу, незважаючи на роки застережень, вже 
буде запізно щось змінити.

Відсутність надії (В. 20). Коли Бог виступить проти 
цих людей, Його суд буде безапеляційним. Принцип від-
плати, у який вірив Асаф, втілиться у Божий час і у Його 
мудрості. Час і місце буде назначене Богом.

Асаф, як і увесь Ізраїль, розумів принцип справедливо-
сті. Його замішання було викликане намаганням побачити 
Божу справедливість у період, позначений Його терпінням 
і милосердям. Тільки у святині Асаф зміг ясно зрозуміти, 
що день розплати невідворотний, як і здійснення Божих 
обітниць для тих, хто Йому довіряє. Втім час визначить 
саме Бог. Він встановлює час і день відповідальності.

Новий погляд Асафа змінив його ставлення. Однак 
суд, який він усвідомив, безумовно, не був приводом для 
святкування. Майбутній суд був попередженням. Гнів 
Асафа стихнув, і для нього настав переломний момент. 

У святині  
погляд Асафа 

став верти
кальним. Він 
нарешті зміг 
побачити те, 

що бачить Бог.
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Тепер він почав дивитися на 
себе, замість того, щоб вказувати 
на тих, хто, як здавалося, уникав 
Божої справедливості.

Початок мудрості
Бо болить моє серце, і в нутрі моїм  
коле, а я, немов бидло, й не знаю, – 
я перед Тобою худобою став!  
(ВВ. 21-22).

У місці поклоніння Асаф усвідо-
мив, що він насправді скаржився 
не на бунтарів і навіть не на Бога. 
Він зосереджувався скоріше на 
несправедливості життя, ніж на Тому, Хто одного дня 
відновить справедливість.

Дозволяючи цьому конфлікту віри охопити себе, Асаф 
втрачав утіху і мир, які мала приносити віра. У віршах 
2122 духовне повернення псалмоспівця завершене. 
Зверніть увагу на послідовність. Асаф зрозумів, що мало 
не зробив собі, і був цим стурбований (В. 2). Він усвідо-
мив, що мало не зробив іншим віруючим, і замовкнув 
(В. 15). Зрештою, Асаф чітко зрозумів, що його ставлення 
і дії ображали повністю справедливого Бога (ВВ. 21-22).

Асаф більше не вважав, що справедливо гнівався або 
висловлював праведне обурення. Він сказав: “Болить 
моє серце”. Біль Асафа був направлений проти Бога.

“В нутрі моїм коле”. Асаф відчув біль від ран, яких сам 
собі завдав. Іноді те, що ми робимо собі, набагато гірше, 

Тепер він почав 
дивитися на 
себе, замість 
того, щоб вка

зувати на тих, 
хто, як здава
лося, уникав 

Божої справед
ливості.
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ніж хтось міг би нам зробити. 
Ми це робимо, піддаючи сум-
ніву Божу доброту, Його характер 
і вірність.

“А я, немов бидло, й не знаю”. 
Зі зміною свого погляду Асаф, 
як Йов, усвідомив, що його му-
дрість тьмяніла у порівнянні 
з  Божою мудрістю. Слова Йова 
могли б ста   ти його власними сло 
вами:

“Я говорив, але не розумів… 
Це чудніше від мене, й не знаю 
його: «Слухай же ти, а Я буду 
казати, запитаю тебе, – ти ж 
Мені поясни…» Тільки послухом 
уха я чув був про Тебе, а тепер моє око ось бачить 
Тебе… Тому я зрікаюсь говореного, і каюсь у поросі 
й попелі!” (ЙОВ 42:3-6).

Якщо ми піддаємо сумніву або критикуємо Божу му-
дрість, або намагаємося судити Божі дії, ми беремось за 
завдання, до якого зовсім непідготовлені. Його мудрість 
досконала і вічна, і Він не помиляється. Бог каже: “Бо 
ваші думки – не Мої це думки, а дороги Мої – то не ваші 
дороги” (ІС. 55:8).

Якщо нам хочеться піддати сумніву Божий контроль 
над ситуацією, корисно нагадати собі, що теперішня 
Божа праця гідна довіри, бо лише Він досконало знає 
майбутнє.

Тепер він почав 
дивитися на 
себе, замість 
того, щоб вка

зувати на тих, 
хто, як здава
лося, уникав 

Божої справед
ливості.
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“Я перед Тобою худобою став”. Асаф вжив слово худоба 
у метафоричному значенні, однак його слова відобра-
жають написане пророком Даниїлом про великого ва-
вилонського царя Навуходоносора.

Коли Навуходоносор гордо вихваляв свою мудрість 
і славу, Бог дав царю розум і поведінку дикого звіра. Він 
сім років харчувався травою, жи-
вучи просто неба. Коли Бог мило-
стиво повернув Навуходоносору 
здоровий глузд, той зробив ґрун-
товну заяву:

“А на кінці тих днів я, Наву-
ходоносор, звів свої очі до неба, 
і мій розум вернувся до мене, 
і  я поблагословив Всевишнього, 
і вічно Живого хвалив я та сла-
вив, що Його панування – пану-
вання вічне, а царство Його  – 
з покоління в покоління. А всі 
мешканці землі пораховані за 
ніщо, і Він чинить за Своєю 
Волею серед небесного війська та мешканців землі, 
і немає нікого, хто спротивився б Його руці та й ска-
зав би Йому: Що Ти робиш?” (ДАН. 4:31-32).

Ми не здатні зрозуміти усі Божі шляхи. Асаф, подібно 
до вавилонського царя, усвідомив, що не може обвину-
вачувати Бога  у несправедливості.

Корисно нагада
ти собі, що те
перішня Божа 

праця гідна 
довіри, бо лише 
Він досконало 

знає майбутнє.
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  “Хто подібний Тобі серед богів, о Господи? Хто подібний 
Тобі, Препрославлений святістю? Ти в славі грізний, Чудо-
творче!” (ВИХ . 15:11) .



Божа самодостатність

Та я завжди з Тобою, – Ти держиш мене за правицю,  
Ти Своєю порадою водиш мене,  
і потому до слави Ти візьмеш мене (ВВ. 23-24).

Входження до святині дозволило Асафу відновити висо-
кий погляд на Бога, і його серце сповнилось вдячністю 
та впевненістю. Він емоційно оголосив, що Бог постійно 
з нами. Згадуючи свої похмурі дні, Асаф усвідомив, що 
ніколи не був самотнім. Зрозумівши, що Бог ніколи його 
не залишить і не покине, Асаф вийшов зі святині з онов-
леною відвагою.

Христос так само пізніше запевнив Своїх учнів, ска-
завши: “Я перебуватиму з вами повсякденно аж до кінця 
віку” (МТ. 28:20).

Асаф міг покластися на Божу присутність і бути впев-
неним, що Господь його зміц-
нить; якщо життя здається не-
стерпним, ця істина утішає. Таку 
саму впевненість пізніше висло-
вив апостол Павло, написавши: 
“Не тому, що ми здібні помис-
лити щось із себе, як від себе, але 
наша здібність від Бога” (2 КОР. 3:5).

Асаф не тільки запевнився 
у  Бо   жій присутності й силі, він 
також міг розраховувати на про-
від Божого Духа і Божого Слова 
на шляху додому. “Ти Своєю по-
радою водиш мене, і потому до 
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Він знав,  
що по закінчен

ні життєво
го шляху Бог 

здійснить Свою 
обітницю вічної 

оселі з Ним.



слави Ти візьмеш мене” (ПС. 72:24). Можливо, найдиво-
вижнішим відкриттям для Асафа була нескінченність 
Божої присутності, сили і мудрості. Він знав, що по за-
кінченні життєвого шляху Бог здійснить Свою обітницю 
вічної оселі з Ним.

Чи говорить це про Бога, Який нас забув і покинув? 
Зовсім ні! Це Бог, Який нас ніколи не залишить і не по-
кине (ПОВТ. 31:6, 8; ЄВР. 13:5).

В заключних віршах Пс. 72 Асаф розповів, чому на-
вчила його боротьба.

1 Бог важливіший за будьщо в житті.

Хто є мені на небесах, окрім Тебе?  
А я при Тобі на землі не бажаю нічого (В. 25).

Бог, зрештою, був усім, що Асаф мав і що потребував. Він 
міг покластися на Божу турботу і бути впевненим, що 
ніщо не зрівняється з Господом.

2 Бог є усією силою, яку ми потребуємо.

Гине тіло моє й моє серце, та Бог –  
скеля серця мого й моя доля навіки (В. 26).
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У той час, коли Асаф був схильний покластися на власну 
силу, він усвідомив, що лише в Бозі можна віднайти не-
скінченну силу,  яку він потребував.

3 Бог буде справедливим так само,  
як Він є милосердним.

Бо погинуть ось ті, хто бокує від Тебе,  
понищиш Ти кожного, хто відступить від Тебе (В. 27).

Асаф заздрив безбожним і їхньому процвітанню (В. 3). 
Його непокоїла очевидна несправедливість життя (ВВ. 

4-12). Він навіть дійшов до того, що вважав марним своє 
життя для Бога (В. 13).

Однак врешті Асаф усвідомив, що ці питання треба 
довірити Богу. Авраам сказав: “Чи ж Той, Хто всю землю 
судить, не вчинить правди?” (БУТ. 18:25). Так. Асаф на-
вчився довіряти, що Господь у Свій час і у Своїй мудрості 
милостиво і справедливо впорається з усіма несправед-
ливостями життя.

4 Бог наближається до тих,  
хто наближається до Нього.

А я, – близькість Бога для мене добро, – на Владику, на 
Господа свою певність складаю, щоб звіщати про всі Твої 
чини (В. 28).
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  Апостол Павло знав, що значить опинитися у складних 
обставинах . Однак він також знав, що саме Бог давав  
йому силу усе витримати . Він написав у в’язниці: “Я все  
можу в Тім, Хто мене підкріпляє” (ФИЛ . 4:13) .



Відповідальність Асафа полягала не у засудженні світу 
чи у намаганні власними силами встановити справед-
ливість.  Асаф, як і Яків, зрозумів, що його відповідаль-
ність полягала в наступному: “Наблизьтесь до Бога, то 
й Бог наблизиться до вас” (ЯК. 4:8).

Асаф дійшов остаточного висновку, що Бог у Своїй 
безмежній доброті й мудрості контролює ситуацію на-
віть тоді, коли ми страждаємо і не знаємо чому. Хоч 
життя у грішному світі тяжке, Бог завжди буде справед-
ливим. Завдяки вірі Асаф прийшов до глибокого й осо-
бистого переконання у віросповіданні, яке він згадав на 
початку своєї оповіді: “Поправді Бог добрий Ізраїлеві, 
Бог – для щиросердих!” (В. 1).
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  Це не означає, що Божі послідовники повинні ігнорувати 
страждання і несправедливість . Біблія містить багато 
закликів віддавати перевагу потребам інших . В Михея 6:8 
наказано “чинити правосуддя, і милосердя любити,  
і з твоїм Богом ходити сумирно” . В Якова 1:27 нагадано, 
що “чиста й непорочна побожність… оця: зглянутися 
над сиротами та вдовицями в утисках їхніх, себе берегти 
чистим від світу” .



Читайте інші брошури серії “Духовні відкриття”  
на сторінці: ukrainianodb.org/ds/, 

наприклад:

ЯК БУТИ, КОЛИ ТИ З КИМОСЬ НЕ В ЛАДАХ? 
Автор: ДЖЕЙМС ПІТТМАН

ЧОМУ? 
Пошуки Бога серед страждань  

Автор: БІЛЛ КРАУДЕР

ЯК УПОРАТИСЯ З НЕСПОКОЄМ? 
Автор: ДАВИД ЕГНЕР

ЩО, ЯКЩО ЦЕ ПРАВДА? 
Хто для вас Ісус?  

КОЛИ КЛЕКОЧЕ ГНІВ 
Автор: ТІМ ДЖЕКСОН

ВИВЧЕННЯ МИСТЕЦТВА ВИКОРИСТАННЯ  
РОЗБІЖНОСТЕЙ   

Як подолати конфлікти в церкві? 
Автор: МАРТІН ДЕ ГААН

БУТИ СПРАВЖНІМ ХРИСТИЯНИНОМ   
Автор: РЕЙ СТЕДМАН

ВЧИМОСЯ МАТИ ВДЯЧНЕ СЕРЦЕ 
1 до Тимофія  3:6-19  

Автор: ГАРІ ІНРІГ
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http://ukrainian-odb.org/ds/
https://ukrainian-odb.org/ds/uq0703/
https://ukrainian-odb.org/ds/ry100/
https://ukrainian-odb.org/ds/uq0711/
https://ukrainian-odb.org/ds/g9223/
https://ukrainian-odb.org/ds/v9399/
https://ukrainian-odb.org/ds/xd428/
https://ukrainian-odb.org/ds/uq0111/
https://ukrainian-odb.org/ds/uq0052/


Мета служіння “Хліб Наш Насущний” – 
зробити мудрість Біблії, яка змінює 
життя, зрозумілою і доступною  
для кожної людини.

Брошури серії “Духовні відкриття” презентують світу 
істину про Ісуса Христа через цікаві, збалансовані  
й доступні ресурси, що показують важливість  
Писання у всіх сферах життя. Всі брошури серії 
“Духовні відкриття” пропонуються безкоштовно  
для особистого читання та використання їх в малих 
групах і в євангелізаційному служінні.

Щоб стати нашим партнером у розповсюдженні 
Божого Слова, натисніть опцію “Пожертвувати”. 
Дякуємо вам за підтримку матеріалів “Хліб Наш 
Насущний” і “Духовні відкриття”.

Навіть маленькі пожертвування багатьох людей дають 
можливість місії “Хліб Наш Насущний” нести людям 
мудрість Біблії, яка змінює життя. Нас не фінансують  
і не підтримують на постійній основі будь-які релігійні 
групи або деномінації.

ПОЖЕРТВУВАТИ

http://ukrainian-odb.org/donate/
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