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Б

агато хто з нас не в силах перебороти спокусу
порівнювати себе з людьми, яких ми знаємо. Ми
дивимося на людей у церквах, на робочих місцях
і навіть на найближчих друзів – і бачимо їхній спосіб
життя, погляди, здібності, сім’ї і досягнення, до яких
ми також прагнемо. Коли ми себе порівнюємо з ними,
чи не відчуваємо іноді, що Бог чимось нас обділив?
Це те, з чим боровся Асаф, коли писав Псалом 73. Ми
не знаємо всіх деталей випробувань, через які він пройшов. Але очевидно, що він відчував себе зрадженим
Богом. Він бачив людей, які без Бога жили для свого
задоволення, у той час коли він, вірний послідовник
Бога, знав лише страждання і труднощі. Неважливо,
з ким ми порівнюємо себе, є багато попереджень до
яких слід прислухатись у молитовній подорожі Асафа,
а також оновити в пам’яті багато інших причин не
втрачати надію.
[1]

Небезпека порівняння
“1 Поправді Бог добрий Ізраїлеві, Бог –
для щиросердих!
2 А я, – мало не послизнулися ноги мої,
мало не посковзнулися стопи мої,
3 бо лихим я завидував, бачивши спокій безбожних, –
4 бо не мають страждання до смерти своєї,
і здорове їхнє тіло,
5 на людській роботі нема їх, і разом
із іншими людьми не зазнають вони вдарів.
6 Тому-то пиха їхню шию оздоблює,
зодягає їх шата насилля,
7 вилазять їм очі від жиру,
бажання їхнього серця збулися,
8 сміються й злосливо говорять про утиск,
говорять бундючно:
9 свої уста до неба підносять, –
а їхній язик по землі походжає!..
10 Тому-то туди Його люди звертаються,
і щедро беруть собі воду
11 та й кажуть: «Хіба Бог те знає,
і чи має Всевишній відомість,
12 як он ті безбожні й безпечні на світі
збільшили багатство своє?»
13 Направду, надармо очистив я серце своє,
і в невинності вимив руки свої,
14 і ввесь день я побитий, і щоранку покараний…”
Псалом 73:1-14
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А

саф описує те, що є дуже знайомим. Завжди
будуть люди навколо нас (друзі та незнайомці,
віруючі та невіруючі), які, як нам здається,
живуть життям, яке ми раді були б мати. Ми проходимо часи болю та страждань, в той час як інші, схоже,
просто насолоджуються життям. В такі моменти дуже
природньо дивитись на них і думати: “От би моє
життя виглядало саме так…”
Асаф очікував, що ті, які вірні Богу, будуть жити і розмножуватися, а ті, хто відкинули Його, обов’язково
загинуть ( ПОВТ. 30:16, 18). Проте дивлячись на людей,
які насолоджуються життям і при цьому явно ігнорують Бога, він відчував внутрішній неспокій. “Бачивши
спокій безбожних” ( ПС. 73:3) і відсутність “страждання
до смерти” ( В. 4), Асаф почав вірити омані, що цей світ
володіє усім тим, чого б ми могли забажати. Духовне
і вічне поступилося мріям про близьке та тимчасове:
багатство, здоров’я і комфорт ( В. 3-5). Через це Асаф
опинився в дуже небезпечному становищі.
Він був готовий відійти від Бога. Порівнюючи себе з іншими, Асаф спотикався у ходінні перед
Богом ( В. 2-3). Люди навколо нього виглядали як ті, що
“не мають страждання” ( В. 4) і могли просто робити
все, що забажають ( В. 6-9). А своє власне життя він
описує як “побитий” і “щоранку покараний...” ( В.14).
Зрештою Асаф припинив цінувати одну найважливішу річ, яку може мати кожен із нас: близькі стосунки з нашим Богом. Він очікував, що його послух
Богу приведе до доброго, благословенного життя, але
розчарувався. Прагнення благополуччя та комфорту
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так захопило його, що він вважав свої стосунки
з Богом марними ( В. 13), оскільки бажаного не досяг.
Життя не стало веселим і безтурботним. Тоді ж у чому
полягала мета слідування за Богом? У важкій праці
та боротьбі? З іншого боку, відмова від Бога і життя
в угоду собі могли дати свободу і насолоду, які він
бачив навколо себе!
Він перестав дбати про духовний стан оточуючих. Асаф відкрито сказав, що люди, яким він заздрив,
були безбожні і відкидали Господа ( В. 3, 11). Однак,
зосереджуючись на їх здоров’ї та відсутності проблем,
він не звертав особливої уваги на їхній небезпечний
стан перед Богом. Тут ми бачимо проявлення заздрості: Асаф бачив проблему не в тому, що нечестиві не
люблять і не шанують Бога, а в тому, що вони живуть
краще, ніж він. Його заздрість позбавила його любові
та співчуття, які Бог закликає нас мати до всіх тих, хто
ще не знає Його.
Зрештою Асаф забув, ким
Асаф бачив провін являвся перед Богом.
Він забув, що його стосунки
блему не в тому,
з Творцем були найважлищо нечестиві
вішим і єдиним вічним зі
не люблять
всього, що він мав. Апостол
Павло попереджає нас про
і не шанують
подібний стан, коли опиБога, а в тому,
сує тих, які відкидають Бога
що вони живуть і стають Його ворогами:
краще, ніж він. “Їхній кінець – то загибель,
шлунок – їхній бог, а слава –
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в їхньому соромі… Вони
“Їхній кінець –
думають тільки про земне!
Життя ж наше на небесах”
то загибель,
( ФИЛ. 3:19, 20). Неважливо, як
виглядає життя людини зі шлунок – їхній бог,
сторони. Головне – це її стан а слава – в їхньому
перед Творцем. Але, подібно
соромі… Вони
Асафу, ми можемо швидко
забути цю істину, коли почидумають тільки
наємо вважати більш важливим те, що відбувається тут про земне! Життя ж
і зараз.
наше на небесах”.
Якщо ми часто порівнюємо
Филип’ян 3:19, 20
себе з іншими, то можемо
побачити подібні прояви
у власному житті. У зв’язку з цим виникає запитання:
як повернутися думками до Бога, якщо ми захопились
земними цінностями і намагаємося стати більше схожими на тих, хто їх має?
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Що робить Асаф?
“15 Коли б я сказав: “Буду так говорить, як вони,
то спроневірився б я поколінню синів Твоїх.
16 І роздумував я, щоб пізнати оте, –
та трудне воно в очах моїх,
17 аж прийшов я в Божу святиню, –
і кінець їхній побачив… ”
Псалом 73:15-17

А

саф розгубився і страждав. “Гра в порівнян
ня” виснажила його. Він відчував себе невпевнено і розумів, що знаходиться в небезпеці.
Але він також знав, де шукати допомогу. Незважаючи
на свою боротьбу з несправедливістю під час порівнювання, він зробив мудрий вибір. Принаймні є дві
основні причини, чому Асаф приніс свій біль і свої
запитання до святині Бога .
У Старому Заповіті “святиня Бога” була, з одного боку,
святим місцем у храмі, а з іншого – ідеєю зустрічі з Богом.
Суть святині – час спілкування з Богом, проведений у молитві і читанні Його Слова.

Асаф розумів, що він не може самостійно впоратися зі своїми почуттями ( ПС. 73:16). Він просто не
міг відповісти на запитання, чому його життя, при[6] У ЧОМУ НЕБЕЗПЕКА ПОРІВНЯННЯ?

свячене Богу, було сповнене муками, у той час, коли
життя безбожних було суцільним задоволенням.
Намагаючись з’ясувати це, він лише засумнівався
в самій природі та вірності Бога. Він знав, що знаходиться на межі відступу від Бога, і, можливо, це стало
тривожним дзвінком, який спонукав його звернутися
до Бога, щоб Він направив його думки на правильну
стежку. Асаф потребував спокою і миру, але він не
знайшов нічого в погоні за земними речами.
Коли ми бачимо безтурботних людей, у яких зовнішній вигляд, автомобіль і гроші саме такі, які б ми
хотіли, то хочеться бути схожими на них, особливо,
якщо ми просто бредемо по життю, обтяжені щоденними труднощами. Але відповідь на наші переживання не в тому, щоб змінити життя, а в тому, щоб
чесно принести його до Бога, Який “тягарі щоденно
нам носить, Бог – наше спасіння” ( ПС. 68:20). Якщо ми
робимо перерву у своїй внутрішній боротьбі зі страхами й емоціями та приходимо в Його присутність, то
виявляємо, що Бог “народові дає силу й міць” ( В. 36).
Асаф не хотів, щоб люди блукали без Бога
( ПС. 73:15). У глибині душі Асаф знав, що Бог добрий
( В. 1). Він знав, що в його розумінні чогось не вистачає,
тому він мовчав, поки це обдумував. Він не хотів бентежити Божий народ, висловлюючи свою заздрість
і сумніви вголос ( В. 15). Асаф був одним із головних
музикантів царя Давида і людиною великого духовного впливу. Його роль полягала в тому, щоб привести людей до поклоніння Богу, Якого він зараз глибоко ставить під сумнів. Він знав, що люди дивляться
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на нього, тому не хотів нікого відштовхнути від Бога,
висловлюючи своє занепокоєння.
Якщо навіть Асаф, відданий лідер Божого народу, міг
бути засліпленим комфортом і багатством цього світу,
ми обов’язково повинні бути на сторожі. Не має значення, слідуємо ми за Господом багато років чи лише
кілька днів, всі ми боремося
з інстинктом порівнювати
Порівняння не
себе. Ми повинні взяти до
тільки руйнує наші уваги попередження, що
власні стосунки порівняння не тільки руйнує наші власні стосунки
з Богом, але
з Богом, але і зміни, які воно
і зміни, які воно
породжує у наших баченпороджує у наших нях, можуть збити з прабаченнях, можуть вильного шляху християн,
які дивляться на нас.
збити з правильПроте ми можемо отриного шляху хри- мати величезне підбадьорення від цієї історії. Не
стиян, які дивдивлячись на те, що Асаф,
ляться на нас.
один із провідних лідерів
Ізраїлю, міг би вести себе
більш гідно і не відводити свій погляд від Бога, він
все рівно залишався бажаним у Його присутності. Там
його стосунки з Господом обновилися і зміцнилися,
незважаючи на пережите збентеження та розчарування.
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Новий погляд
“18 Направду, – Ти їх на слизькому поставив,
на спустошення кинув Ти їх!
19 Як вони в одній хвилі спустошені,
згинули, пощезали від страхів!
20 Немов сном по обудженні, Господи,
образом їхнім погордиш,
мов сном по обудженні!
21 Бо болить моє серце, і в нутрі моїм коле,
22 а я, немов бидло, й не знаю, –
я перед Тобою худобою став!..
23 Та я завжди з Тобою, –
Ти держиш мене за правицю,
24 Ти Своєю порадою водиш мене,
і потому до слави Ти візьмеш мене!
25 Хто є мені на небесах, окрім Тебе?
А я при Тобі на землі не бажаю нічого!
26 Гине тіло моє й моє серце,
та Бог – скеля серця мого й моя доля навіки,
27 бо погинуть ось ті, хто бокує від Тебе,
понищиш Ти кожного, хто відступить від Тебе!
28 А я, – близькість Бога для мене добро, –
на Владику, на Господа свою певність складаю,
щоб звіщати про всі Твої чини!”
Псалом 73:18-28
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Н

овий погляд Асафа на людей. Коли Асаф
знову звернувся до Бога, він зрозумів, що безбожні можуть виглядати так, немов мають усе,
що вони бажають, але істина полягає в тому, що вони
знаходяться на “слизькій” дорозі ( В. 18). Вони дійсно
знаходяться в реальній небезпеці, як і попереджає
книга Повторення Закону 30:17-19. Коли життя інших
здається кращим, ніж наше, молитва Асафа нагадує,
що зовнішність може бути оманливою.
Нарешті Асаф зрозумів, що він повинен був оцінювати стан людей, дивлячись на їхні стосунки з Богом.
У порівнянні з тим, що станеться останнього дня,
коли всі ми дамо звіт перед Суддею всієї землі, тимчасові пропозиції цього світу – не більше, ніж короткий
сон ( ПС. 73:20). Тепер Асаф почав дивитися на оточуючих його людей зі співчуттям, а не з заздрістю: “Як
вони в одній хвилі спустошені, згинули, пощезали
“Минається і світ,
від страхів!” ( В. 19).
Виявивши схильність по
і його пожадлирівнювати своє життя із
вість, а хто Божу
земними зручностями та
волю виконує, той успіхами інших, згадаймо
важливе
застереження
повік пробуває!”
апостола Івана: “Мина1 Івана 2:17
ється і світ, і його пожадливість, а хто Божу волю
виконує, той повік пробуває!” (1 ІВ. 2:17). Нам потрібно пам’ятати, що дійсно
має значення тільки одне: чи будемо ми і ті, кого ми
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знаємо, у Божому Царстві?
Ця перспектива закликає
“Яка ж користь
нас переглянути свій спосіб
людині, що здобуде
життя. Усі, хто не знає Бога,
чи то багаті, бідні, щасливі, ввесь світ, але душу
сумні, викликають заздрість
свою занапастить?
чи співчуття, потребують
Або що дасть
наших молитов і свідчення
про Бога. Попереду їх чекає
людина взамін
суд, якщо вони не приймуть
за душу свою?”
люблячу, спасаючу руку Бога,
протягнену їм в особі Ісуса
Матвiя 16:26
Христа. Як сказав Господь
Ісус: “Яка ж користь людині,
що здобуде ввесь світ, але душу свою занапастить?
Або що дасть людина взамін за душу свою?” ( МТ. 16:26).
Новий погляд Асафа на себе. Якщо ви коли-небудь дивились документальні фільми про природу,
то чули розповідачів, що описують дії тварин як
інстинкт, а не раціональну або логічну думку. Наприклад, левиця змушена полювати через непереборне
відчуття голоду. Асаф пише, що вів себе подібним
чином: “А я, немов бидло, й не знаю, – я перед Тобою
худобою став!..” ( ПС. 73:22). Фокусування на навколишньому світі привело його до “безглуздого” слідування
бажанням плоті, без самоконтролю. Інстинкти перемогли.
Але у прагненні мати те, чим насолоджувалися люди
навколо нього, Асаф не знайшов задоволення, а тіль
ки порожнечу і гіркоту. Бажаючи чогось більшого,
Новий погляд [11]

ніж Бог, він почав сумніватися в Його доброті та справедливості.
Провівши час із Богом, принісши Йому тягар своїх
порівнянь, Асаф нарешті зміг сказати: “Близькість
Бога для мене добро” ( ПС. 73:28). Він зрозумів, що щастя
життя з Богом ( ПОВТ. 30:16) вимірюється не власністю,
здоров’ям або соціальним положенням. Воно полягає
в тому, щоб пізнати Бога особисто, мати право бути
поруч із Ним і знати Його спасаючу силу.
Як це відрізняється від початку Псалма! Асаф зрозумів, що він відкидав найважливіше: правильні стосунки з Богом, як дитини з батьком. Сфокусувавшись
на доброті та любові Небесного Отця, слова Асафа
стають схожими на слова Давида у Псалмі 27. Є тільки
одне, що варто цінити:
“Одного прошу я від Господа, буду жадати того, –
щоб я міг пробувати в Господньому домі по всі дні
свого життя, щоб я міг оглядати Господню приємність і в храмі Його пробувати!”
Псалом 27:4

Новий погляд Асафа на Бога. Коли Асаф звернув
свою увагу на Бога, він згадав, що Господь завжди був
поруч із ним, тримаючи його за руку ( ПС.73:23). Причина постійної присутності Бога, очевидно, була не
в хиткій вірі Асафа, але в непорушній вірності Бога.
Навіть замішання Асафа не могло стати перешкодою
для Божої благодаті. Асаф знав, що він може триматись Божих порад і керівництва протягом усього свого
життя, які безпечно доведуть його до неба ( В.24).
[12] У ЧОМУ НЕБЕЗПЕКА ПОРІВНЯННЯ?

Свіжого усвідомлення Бо
жої любові та вірності було “Ти Своєю порадою
достатньо, щоб Асаф сказав:
водиш мене,
“А я при Тобі на землі не ба
жаю нічого!” ( В. 25). Що таке і потому до слави
згасаючі радощі багатства Ти візьмеш мене!”
і слави в порівнянні з не
Псалом 72:24
змінною, вічною любов’ю
Бога? Все, включаючи тіло
Асафа, прийде до кінця. Але
Бог і Його оселі вічні. Ось чому Асаф вигукує: “Бог…
моя доля навіки” ( В. 26).
У цьому житті ми не отримаємо все, чого хочемо. Не
кожна мрія здійсниться, не раз доведеться зіткнутися
з жорсткою реальністю. Але Бог обіцяє бути нашою
підтримкою і опорою увесь час. У нас всередині живе
Святий Дух, ми оточені Божою любов’ю, а в небі нас
чекає обіцяний дім. Не важливо, через що ми повинні
пройти або яким буде наше життя. Ісус Христос набагато краще всього, що ми могли б мати.

Новий погляд [13]

Що дійсно важливо?

Ч

и маємо ми те, що хочемо, чи життя інших
людей виглядає краще, єдиний безпечний спосіб життя – не зводити погляд із Бога. Найголовніше – що ми належимо Йому. Все інше зруйнується і зникне. В останній день ті, хто довірилися Богу,
будуть прийняті в Його небесний дім. А з тими, які
жили для себе, буде наступне: “згинули, пощезали від
страхів” ( ПС. 73:19). Це ставить перед нами по-справжньому важливе запитання: куди направляються люди,
яких ми знаємо?
Завдання. Ми є частиною рятувальної команди
Ісуса Христа. Наше завдання – розповісти всім про
Нього і про Його любов. Люди навколо нас, які не знають Бога, втратять усе, що мають, коли помруть. Ніякі
їх досягнення на землі не матимуть значення в той
останній день, коли Ісус скаже їм: “Я ніколи не знав
вас” (МТ. 7:23). Саме з цієї “перспективи останнього дня”
ми маємо дивитися на інших. Заздрісний погляд тільки
затьмарить цю істину і відволіче від нашого власного
ходіння з Богом .
Агур мав правильну ідею, коли він просто просив
у Бога годувати його хлібом насущним (ПР. 30:8). Іншими
словами, він молився: “Просто дай мені те, що необхідно”.
Захоплення скарбами цього світу відволікає нас від Бога.
Якщо ми їх маємо, то легко забуваємо, що нам потрібен
Бог. А якщо їх нема, ми відчайдушно жадаємо їх, наповнюючи серце заздрістю та гіркотою.
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Ми можемо відчувати себе так само як Асаф – в оточенні людей, які насолоджуються життям, в той час як
ми ледве зводимо кінці з кінцями.
Скарги та гіркота можуть здаватися виправданими,
але ми повинні пам’ятати, хто насправді контролює ситуацію. Бог помістив кожного з нас в особливе
місце з особливими людьми і в особливий час. І зробив Він це не для того, щоб покарати нас, а тому, що
навколо нас є люди, які потребують нашого свідчення.
Можливо, ми думаємо, що нам нічого їм запропонувати, але приєднаймося до Асафа, який говорить: “На
землі не бажаю нічого!.. Бог – скеля серця мого й моя
доля навік” ( ПС. 73:25-26) – і це все, що нам потрібно!
Замість того, щоб заздрити, ми можемо запропонувати незнаючим Бога людям справжню утіху, а віруючим можемо допомогти зберегти Бога в центрі уваги,
незважаючи на всі відволікаючі фактори.
Правильне порівняння. Звичайно, такий погляд
не означає, що життя раптом стане легким і простим.
Навіть після відвертої розмови з Богом Асаф, імовірно,
не відразу позбувся заздрості. Але Бог буде йти з нами
і турбуватися про нас на кожному кроці. А ще Він запропонував нам інше, правильне порівняння: не з іншими
людьми, а з Його Сином. Ми не порівнюємо себе з Христом так, як іноді порівнюємо себе з іншими, намагаючись побачити, хто кращий. Якби ми таким чином
дивились на досконалого Сина Божого, ми б повністю
засмутилися. Ні, ми зосереджуємо свої очі на Христі,
тому що Він є нашою причиною для надії, і Він – Той,
на кого Святий Дух робить нас схожими.
[15]

“Отож, коли тілом Христос постраждав за нас,
то озбройтеся й ви тією самою думкою, бо хто
тілом постраждав, той перестав грішити, щоб
решту часу в тілі жити вже не для пожадливостей
людських, а для Божої волі”.
1 Петра 4:1-2

Ісус показує нам ідеальний приклад життя “по
волі Божій”. Він відмовився від честі та слави, щоб
постраждати і померти за нас. Якщо ми хочемо стати
схожими на когось іншого, нехай це буде Той, Хто
був прикладом любові та співчуття до всіх, багатих
( МР. 10:17-22) і бідних ( В. 46-52), щоб кожен міг отримати
нове життя з Богом.
Якщо ми будемо дивитися на те, чого не маємо
в цьому житті, то тільки втомимося. Краще підемо по
життю з Тим, Кого маємо і Кого більше, ніж достатньо. Продовжуючи пізнавати Його і насолоджуватися
Його присутністю, ми відчуємо потребу повідомити
про Нього людям навколо нас, як проголосив про це
Асаф: “Звіщати про всі Твої чини” ( ПС. 73:28).
Отже, шукаймо не кращого, що можна отримати
в цьому світі, але за прикладом Господа Ісуса підемо до
страждаючих людей, які також борються і хочуть, щоб
їхнє життя виглядало інакше. Тільки в нас є справжня,
жива надія: Божа втіха і рятувальна благодать.
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 Погляд
вглиб
Серія “Погляд вглиб” пропонує християнам чудове
біблійне вчення. Незалежно від того, новонавернений
ви чи зрілий християнин, маєте широкий вибір
невеликих біблійних статей, що торкаються багатьох
важливих тем і питань.
Місія служіння “Хліб Наш Насущний” – зробити
доступною і зрозумілою для кожного мудрість Божого
Слова, що змінює життя. Ми сповнені щирого бажання
допомогти читачам наближатись до Бога й свідчити
про віру своїм знайомим. Будь ласка, розкажіть про
брошури серії “Погляд вглиб” тим, кому вони дійсно
потрібні. Ви можете завантажити будь-яку брошуру
даної серії у PDF форматі на сторінці “Погляд вглиб”
сайту ukrainian-odb.org.
Всі наші ресурси доступні для кожного без будь-яких
фінансових зобов’язань. Однак, якщо ви бажаєте
підтримати фінансово служіння “Хліб Наш Насущний”,
можете зробити це, натиснувши посилання
“Пожертвувати”.

ПОЖЕРТВУВАТИ

Читайте більше брошур, подібних до цієї
на сайті: ukrainian-odb.org/ld

Відвідуйте нас онлайн!
ukrainian-odb.org
Тепер у вас є прекрасна можливість не тільки читати статті,
але й слухати їх аудіозапис.
Служiння ХНН в УКРАЇНI: п/с 20, м. Київ, 02088, Україна; ukraine@odb.org
Служiння ХНН в БІЛОРУСI: п/с 82, м. Мiнськ-107, 220107, Бiлорусь; belarus@odb.org
Служiння ХНН в РОСІЇ: п/с “Хлiб Наш Насущний”, вул. Жовтневої революції, 6,
м. Смоленськ, 214000, Росiя; russia@odb.org
Служiння ХНН в IНШИХ КРАЇНАХ: п/с 82, м. Мiнськ-107, 220107, Бiлорусь; belarus@odb.org
Навіть найскромніші пожертвування, що ми отримуємо від читачів, дозволяють
нам відкривати багатьом мудрість Біблії, яка змінює життя. Місія не отримує
фінансування від яких-небудь товариств чи організацій.
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