
РОЗЧАРУВАННЯ В БОЗІ
Часом віруючі своїми ділами говорять те, 

чого не дозволять сказати вустам. Виразом свого 
обличчя вони показують, що нещасні й незадово-
лені. Їхня  поведінка змушує сумніватися, що віра 
приносить їм хоч якусь користь. Як інші можуть 
повірити Богу, Який  не задовольняє очікувань віру-
ючих у Нього? Ось одна  з відповідей, що містить-
ся в Біблії: не всі, хто називає себе християнами, 
дійсно є справжніми віруючими. Вони можуть дея-
кий час здаватися справжніми, але такими не бути  
(Матвія 7:21-23; 13:24-30; 1 івана 2:18-19). Втім, це не 
єдина відповідь. Біблія не приховує того факту, що 
і справжні віруючі часом відчувають розчаруван-
ня в Бозі. У Старому і Новому Заповітах містяться  
приклади людей, які розчарувалися і навіть розсер-
дилися на Бога, оскільки Він допустив у їхнє життя 
негаразди, від яких, за їхніми переконаннями, мав 
захистити їх (Числа 14:1-4; ПсалоМ 72). 

СХИЛЬНІСТЬ ЗАБУВАТИ
Під тиском обставин, а інколи і за часів  

процвітання справжні християни можуть забути, що 
їх благополуччя не залежить від інших людей або 
обставин. Через постійні чинники, що відволіка-
ють, Біблія закликає Божий народ постійно онов-
лювати свій розум, згадуючи, що Бог зробив для 
них (РиМлян  12:1-2).  Святе Письмо спонукає вірую
чих зберігати надію і віру, нагадуючи собі про те, 
що вони вже знають (2  ПетРа  1:1-15). Причина зро-
зуміла. Відсутність елементарної християнсь-
кої поведінки часто можна пояснити “провалом  
у пам’яті” (ПовтоРення Зако  ну 6:10-12). 

НЕБЕЗПЕЧНІ ВІДНОСИНИ
Ісус був відомий Своїми відносинами 

з сумнівними людьми. Він їв і пив у таких ком-
паніях, до яких релігійні діячі й близько не підійш
ли б. Він робив це не тому, що Його приваблював 
такий спосіб життя. Господь хотів врятувати гріш-
ників. Але подібні відносини з поганими компанія-
ми можуть бути вкрай небезпечними. Апостол Павло 
попереджав: “Не дайте себе звести, – товариство 
лихе псує добрі звичаї! Протверезіться правдиво, та  
й не грішіть…” (1  коРинтян  15:33-34). Навіть мудрий 
цар Соломон дорого заплатив за подібні заборонені 
відносини (1 ЦаРів 11:1-13). 

НЕПОБОРЕНІ ЗВИЧКИ
Щирі християни прийняли рішення віри, що 

свідчить про зміну напрямку в сприйнятті Бога і себе. 
Але вони не закінчили свою боротьбу з егоїстичніс
тю. Стара плоть веде боротьбу з оновленим серцем. 
Християни як і раніше мають природну схильність до 
гріха (РиМлян  7:14-25). Тяжіння до плотських бажань 
подібне до закону гравітації. Коли справжні христия-
ни перестають жити під впливом Духа і Слова Божого 
(Галатів 5:16-26), для них стає природньо повернутися 
до минулих звичок, як для повітряного змія повільно 
падати на землю, коли відсутній вітер. 

САМОВПЕВНЕНІСТЬ
Бог Біблії наказує Своєму народу жити за 

Його правилами. Він спонукає віруючих не поклада-
тися на себе, а цілком довіритися Йому. Бог хоче, щоб 
Його діти дозволили Йому жити в них. Ті, які забува-
ють про принцип довіри Богу, перестають вести себе 
як справжні християни. Навіть перші учні Христа на 
гіркому досвіді дізналися про небезпеку самовпев-
неності. У ніч, коли Ісуса мали арештувати, один  
з Його найближчих послідовників, Петро, заявив, що 
готовий слідувати за своїм Учителем у в’язницю або 
навіть на смерть (луки 22:33). Але всього через кілька 
годин він три рази відрікся від Христа, запевняючи, 
що не знає цієї Людини з Галілеї (луки 22:56-60). Його 
самовпевненість залишилася відображеною в Біблії 
для нашого повчання.

ВІДСУТНІСТЬ МОЛИТВИ
Псевдохристияни здобули репутацію 

лицемірних молитовників (Матвія 6:58). Справжні 
віруючі користуються молитвою не для того, щоб 
справити враження, а для щирої вдячності, сповідан-
ня гріхів і отримання поради й допомоги. Вони зна-
ють, що молитовне життя не є питанням вибору для 
тих, хто хоче розвивати особисті стосунки з Богом. 
Якщо послідовники Христа не виявляють прихиль-
ності молитві, вони можуть стати такими ж, як і всі 
інші. Ісус попереджав учнів про це в ніч арешту. Після 
молитви Він сказав їм: “Пильнуйте й моліться, щоб не 
впасти на спробу, – бадьорийбо дух, але немічне тіло” 
(Матвія 26:41). Але вони не зрозуміли Його слів і зно-
ву заснули, замість того щоб молитися. А через кілька 
годин всі Його залишили.
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ВИ НЕ САМОТНІ, якщо ставите під сумнів щирість деяких віруючих, які поводяться не похристиянськи. Але  
пам’ятайте, що неправильно вважати їх нехристиянами тільки тому, що їх поведінка в даний момент не від-
повідає їхнім заявам. Є й хороша новина: Бог рятує людей по благодаті (незаслуженій доброті) тільки на підставі 
віри в Його Сина (ефесян 2:8-10). 

Гріх, скоєний християнином, не повинен мати жодних вибачень. Але той факт, що Бог рятує людей, які грі-
шать не тільки до, а й після навернення до Нього, безсумнівно, є доброю звісткою. Якщо Бог може врятувати 
таких людей, то Він може врятувати і вас. Він пропонує прощення і вічне життя всім, хто визнає, що жив без 
Нього неправильно. Він відкриває двері Свого Царства для всіх, хто повірить, що Христос помер за їхні гріхи 
і воскрес із мертвих, щоб жити в серцях віруючих у Нього (РиМлян 4:5).

Щоб прийняти Божий дар, ви можете помолитися приблизно такими словами: “Боже, я знаю, що я грішник 
і не можу сам себе врятувати. Вірую, що Ісус Христос помер на хресті за мої гріхи. Вірую, що Він воскрес із мертвих, 
щоб жити в серцях тих, хто вірує в Нього. Я вірою приймаю Ісуса Христа як свого Спасителя. Господи, я приймаю 
Твоє прощення гріхів і життя вічне. Дякую Тобі, Отче. Я молюся в Ім’я Ісуса Христа. Амінь”.

________________________________

Якщо ви хочете більше дізнатися про Бога і Його Слово − Біблію, напишіть нам про це, і ми безкоштовно вишлемо вам книгу  
“Хліб Наш Насущний”. Це збірка християнських статей для щоденного читання, в яких використовуються цікаві життєві приклади,  
що допомагають пізнавати біблійні істини і спонукають проводити більше часу в спілкуванні з Господом.

УКРАЇНА: а/с 20, м. Київ, 02088, Україна • email: ukraine@odb.org

Замовте “Хліб Наш Насущний” у зручному для вас форматі 
(друкований, цифровий, мобільний додаток): ukrainian-odb.org/subscription

БЕЗПЕЧНІСТЬ
Цар Давид мав справжню, живу віру. Своєю 

любов’ю до Божого Закону він показав, що прагне 
уникати моральних і духовних падінь (ПсалоМ 1; 118:11). 
Біблія говорить, що він був чоловіком по серцю 
Божому (Дії  13:22). Проте всі духовні досягнення не 
втримали Давида від того, щоб стати перелюбником 
і вбивцею. Одного разу, коли інші воювали за нього, 
він гуляв по даху власного будинку, де й спокусився  
і використав свою владу на те, щоб забрати чужу дру-
жину. Переставши пильнувати, Давид на собі дізнав
ся важливість великої істини: “Томуто, хто думає, 
ніби стоїть він, нехай стережеться, щоб не впасти!”  
(1 коРинтян 10:12).

ЗІПСОВАНЕ СЕРЦЕ
Як наставник сердець, Ісус Христос нага-

дує нам, що недосліджені мотиви можуть привес
ти до важких форм самообману. За багато років до 
цього пророк Єремія, знаючи про небезпеку “внут
рішньої темряви”, писав: “Людське серце найлу-
кавіше над все та невигойне, – хто пізнає його?” 
(ЄРеМії  17:9).  Сучасна психологія підтвердила нашу 
схильність уникати душевного болю за допомо-
гою прихованих форм подавлення й відсторонення. 
Однак психологія не може змінити серця. У всіх нас 
є причина приєднатися до Давида в його молитві: 
“Випробуй, Боже, мене, – і пізнай моє серце, дослі-
ди Ти мене, – і пізнай мої задуми, і побач, чи не йду 
я дорогою злою, і на вічну дорогу мене попровадь!”  
(ПсалоМ 138:23-24).
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НЕВИДИМИЙ ВОРОГ
У послідовників Христа є духовний ворог, 

який намагається збити їх із правильного шляху 
й нейтралізувати їхній вплив. Цей противник веде 
війну на виснаження. Є багато жертв. Незліченна кіль-
кість справжніх християн виявляються неефективни-
ми завдяки тому, хто набагато хитріший і розумні-
ший, ніж вони думають. Хоча сатана не може змусити 
християн грішити, проте він і його демони постійно 
шукають слабкі місця, які дають йому можливість 
проникнути в життя істинно віруючих (ефесян  4:27; 
6:10-20). Як хижа тварина, він шукає вразливу здобич 
(1 ПетРа 5:8).

ВІДСУТНІСТЬ ПІДЗВІТНОСТІ
Люди не стають духовно зрілими, якщо пово-

дяться природним чином. Вони не зростають у Христі 
самі по собі. Навіть найсильніші християни не досягли 
своєї висоти поодинці. Ісус навчав апостолів не тільки 
набувати учнів, а й вчити їх всьому, що Він передав їм  
(Матвія 28:19-20). Кілька років по тому апостол Павло 
порівняв послідовників Христа з людським тілом, де 
всі члени пов’язані між собою (1 коРинтян 12). Багато 
християн у наші дні прагнуть до незалежності, але 
таке ставлення не відображає намірів Христа для Його 
церкви. Він ясно дав зрозуміти, що закликає людей не 
тільки до Себе, а й один до одного.

9

10

ua RESIN

7

8

При
чи

н 
ві

ри
ти

 
10


