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Довіра Богу  
в тяжкі часи

Чи може бути таке, що ми вводимо себе 
в оману, думаючи, що можемо вирішити всі 
свої проблеми за допомогою молитви? Що 

може бути важливіше, ніж наполегливіше стукати 
в небесні двері, коли здається, що Бог не звертає увагу 
на самі щирі прохання?

У цій брошурі, складеній по книзі “Псалми: 
Народні пісні віри”, Рей Стедман передбачає, що мо-
литва, можливо, має бути не першою реакцією, коли 
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ми в біді. Цей досвідчений пастор навіть визнає, що 
молитва не обов’язково заспокоїть нас або забезпе-
чить бажані відповіді.

Так що ж робити, якщо ми не знаємо, куди ще 
звернутися? Наступні сторінки покажуть нам, як від-
новити сили, коли все, що ми відчуваємо – слабкість 
і страх. 

Мартін де Гаан
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У часи сумнівів
Псалом 77:1-14

Багато псалмів написано для того, щоб до-
помогти людям, які борються із сумнівами. 
Псалом 77 – це не ідеалістичний приклад роз-

думів, чому нам не потрібно сумніватися. Це історія 
про чоловіка, який майже доведений до відчаю, тому 
що йому здається, що Бог відмовляється відповідати 
на молитви. Цей псалом показує, як ми, віруючі, іноді 
з сумнівом, можемо оновити і поглибити свою віру, 
перебуваючи на межі відчаю.
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Псалом починається сумним вигуком: “Мій го-
лос до Бога, – й я кликати буду, мій голос до Бога, – 
й почує мене! В день недолі моєї шукаю я Господа, до 
Нього рука моя витягнена вночі й не зомліє, не хоче 
душа моя бути потішена: згадаю про Бога й зідхаю, 
розважаю – й мій дух омліває!” (ПС. 77:2-4). 

Ми не знаємо суті проблеми Асафа та її джерело, 
але бачимо, що він звернувся з нею до Бога. Він благає 
Бога, його дух знемагає. Печаль і розчарування ось-
ось зламають його. 

Він продовжує: “Ти держиш повіки очей моїх, я по-
битий і не говорю...” (ПС. 77:5). Страждалець намагався 
заснути, але його повіки залишалися відкритими. Він 
був настільки схвильований, що навіть не міг описати 
свою проблему іншим. Асаф мучиться від горя і зда-
ється, що немає світла в кінці тунелю. Він не приховує 
свій розпач. У відчаї він вили-
ває свій нестерпний біль.

Дехто вважає, що якщо він 
став християнином, то про-
блеми навколо повинні зник-
нути самі по собі. “Тепер, коли 
я віруючий, моя віра повинна ви-
рішити всі мої проблеми і позба-
вити сумнівів”. Але Псалом 77 
і вся Біблія показують зворотне. 
Навіть у віруючих життя повне 
проблем і сумнівів.    

Хибно вважати, що хрис-
тиянське життя, як і будь-яке 

Історія народу 
Божого – це  

довгий літопис 
трагедій,  

катастроф,  
проблем, болю  

і сумнівів.
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інше життя, можливе без болю і сумнівів. Історія на-
роду Божого – це довгий літопис трагедій, катастроф, 
проблем, болю і сумнівів.

У відповідь на свій біль і сумніви Асаф робить дві 
речі: він молиться і роздумує. Незважаючи на це, його 
біль не вщухає, а розгубленість стає більшою. Його 
проблема посилюється, оскільки Бог не відповідає на 
молитви.

Досить важко переносити негаразди. Ще гірше, 
якщо наша віра слабне під тиском випробувань. Тоді 
ми потерпимо поразку не лише в даній битві, але 
програємо всю війну. Віра допомагає нам проходити 
бурхливими й незнаними водами, які загрожують нас 
потопити.

Псалмоспівець стикнувся зі спокусами. Він пробу-
вав молитися, але, схоже, це не спрацювало. Намагався 
роздумувати над Словом Божим, але це теж залишило 
його порожнім. Чому? Його проблема в тому, що він 
покладається на молитву і роздуми, як на метод вирі-
шення проблем. Але, на жаль, проблеми так просто не 
вирішуються. 

  Ніхто не пізнав це краще, ніж Спаситель . Згадайте Його 
агонію в Гетсиманському саду . Він кличе до Бога, благаючи: 
“Отче, як волієш, пронеси мимо Мене цю чашу! Та проте не 
Моя, а Твоя нехай станеться воля! . .” (ЛК . 22:42) . Пізніше, на хре-
сті, залишившись абсолютно на самоті, Він закричав: “Боже 
Мій, Боже Мій, нащо Мене Ти покинув? . .” (МТ . 27:46) . Якщо Ісус по 
Божій волі зазнав таку напружену внутрішню боротьбу, Він 
дійсно розуміє, як інколи важко буває нам .

5У часи сумнівів



Сумний висновок
Псалом 77 викриває красно-

мовні й оптимістичні поради, 
які ми часто даємо один од-
ному під час випробувань і роз-
чарувань. Як ми чинимо, коли 
бачимо того, чиє серце кра-
ється і не має спокою від біди? 
“Молися про це, – кажемо ми, – 
і розважай над Словом Божим”.

Я не кажу, що така порада 
погана, але вона малокорисна. 
Молитва (як ми побачимо пі-
зніше) зовсім не перша річ, яку 
варто робити в біді. Вас це ди-
вує? Це здається майже богозне-
вагою? Проте Псалом 77 запевняє нас, що все саме так.

Асаф думав, що молитва вирішить його проблеми. 
Але молитва ніколи не була призначена для цієї цілі. 
Бог задумав молитву як інструмент зближення нас із 
Ним. Ми робимо серйозну помилку, вважаючи мо-
литву якимсь “засобом”.

Якщо ми радимо комусь у біді “помолитися про 
це”, і ця людина, помолившись, не отримує відповіді 
від Бога, то насправді ми не допомогли, але ще й на -
шкодили.     Збентеження посилюється, сумніви зро-
стають, з’являються думки: “Віра не працює. Бог мені 
не відповідає”. 

Просто “пережити” труднощі недостатньо. Ми не 
можемо сидіти склавши руки і чекати моменту, коли 

Бог задумав мо-
литву як інстру-
мент зближення 
нас із Ним. Ми ро-
бимо серйозну по-

милку, вважаючи 
молитву якимсь 

“засобом”.
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наша віра відновиться. Нам потрібно знати, що відбу-
вається і чому. Істина, хоч і важка, але проста: Бог до-
пускає переживання в нашому житті, тому що через 
них ми ростемо і вчимося. Якщо ми не знаходимо ви-
значеного Богом виходу з наших сумнівів, наша віра 
може не встояти. 

У 77-му Псалмі Асаф максимально наближається до 
прірви. Відчайдушно чіпляючись за свою віру, він по-
вертається в минуле: “Пригадую я про дні давні, про 
роки відвічні, свою пісню вночі я пригадую, говорю 
з своїм серцем, а мій дух розважає” (ПС. 77:6-7). 

Псалмоспівець згадує Божу доброту та минулі бла-
гословення, пісні та псалми, які співав під час безсон-
них ночей. Чи не повинно це принести ясність і ком-
форт?

На жаль, спогади про “старі добрі часи” і пісні ми-
нулих ночей не допомагають. Його дух наполегливо 
ставить запитання. Сумніви, які заповнили його ро-
зум, не можуть бути придушені. Так чи інакше вони 
приводять до одного і того ж: “Чому Бог не відпові-
дає?” Це питання доводить його до глибокого відчаю: 
“Чи навіки покине Господь, і вже більш не вподобає? 
Чи навіки спинилася милість Його? Чи скінчилося 
слово Його в рід і рід? Чи Бог милувати позабув? Чи 
гнівом замкнув Він Своє милосердя?” (ПС. 77:8-10).

  Молячись, ми очікуємо, що Бог відповість прямо зараз  
і чітко, абсолютно так, як ми просили . Однак Святе Письмо 
показує, що Бог часто відповідає на молитви неочікуваними 
для нас способами (див . 2 КОР . 12:8-9) .
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Питання Асафа зрозумілі. 
Ми теж їх задаємо в тяжкі часи: 
“Якщо Бог благословляв мене 
в минулому, то чому Він не бла-
гословляє мене зараз? Що змі-
нилося? Чому я відчуваю себе 
забутим і покинутим? Невже 
Його милосердя вичерпалося? 
Чи, можливо, Він гнівається на 
мене?”

Врешті-решт питання, сум-
ніви і мовчання призводять 
псал  моспівця до страхітливого 
висновку: “І промовив був я: То 
страждання моє переміна пра-
виці Всевишнього” (ПС. 77:11).

Іншими словами: “Я молився всю ніч. Я досліджу-
вав своє серце, аналізував свою ситуацію і не можу 
знайти відповіді. З цього можна зробити лише один 
висновок: Бог змінився. Я не можу покластися на 
Нього”.

Ця думка наражає Асафа на можливість втратити 
свою віру. Основа його віри – Бог, який завжди один 
і той самий, – руйнується під його ногами. Що може 
врятувати його від цієї кризи? 

Жахлива думка
Псалмоспівець досяг краю зневіри. Прийшовши до 

висновку, що Бог може змінитися, він всього за крок 
від віри в щось жахливе: Бог насправді не Бог.

Якщо Бог зміню-
ється, тоді Він  
не більше ніж 

людиноподібна 
істота з боже-

ственними  
здібностями.
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Зрештою, якщо Бог змінюється, тоді Він не більше 
ніж людиноподібна істота з божественними здіб-
ностями. Незмінний характер Бога важливий для ро-
зуміння псалмоспівцем сутності Бога. Якщо Він може 
змінитися, якщо може бути нелюблячим і несправед-
ливим, тоді Бог насправді не Бог.

Але у 12 вірші відбувається неочікуваний поворот. 
Асаф пише: “Пригадаю я вчинки Господні, як чудо 
Твоє я згадаю віддавна, і буду я думати про кожен Твій 
чин, і про вчинки Твої оповім!” (ПС. 77:12-13).

Раптово Асаф пережив радикальну переміну погля-
дів. Його страх і відчай зникають, і у нього з’являється 
нове відчуття впевненості та миру, які він висловлює 
у своїй молитві.    

Псалмоспівець відступає від краю прірви, розвер-
тається і починає рухатися в протилежному напрямку. 

Це грандіозне зрушення сталося не тому, що сум-
ніви Асафа остаточно розвіялися. Його рішення пові-
рити в любов і справедливість Бога було викликано не 
поривом почуттів і не переконливістю розуму. Це рі-
шення основане виключно на його волі. Він прийняв 
рішення відступити від невіри, і це його врятувало.

Вчинки Асафа показують нам важливий урок. Не 
потрібно боятися відкрито дивитися у вічі нашим 
сумнівам. Біблія правдива. Бог живий, а християнська 

  У віршах 2-11 Асаф говорив сам з собою, задаючи риторич-
ні питання в порожнечу . Однак у вірші 12 він починає безпосе-
редньо звертатися до Бога .
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віра достатньо сильна, щоб ви-
тримати подібні випробування.

Вивчайте Святе Письмо, і я ві  -
рю, що ви прийдете до того ж 
висновку, що і апостол Петро. 
У Євангелії від Івана в 6-му роз-
ділі Ісус звернувся до Своїх слу-
хачів з промовою, після якої ба-
гато хто з них залишили Його. 
Побачивши, що натовп відій-
шов, Ісус повернувся до 12 апо-
столів і сказав: “Чи не хочете й 
ви відійти? Відповів Йому Симон Петро: До кого ми пі-
демо, Господи? Ти маєш слова життя вічного” (ІВ. 6:67-68).

Так було і з Асафом. Сумніви привели його до жах-
ливого висновку. Він стояв на межі невіри і дивився 
в безодню. Але після цього вирішив продовжувати ві-
рити, що Господь є Бог.

З чого почати
Неможливо жити постійно переймаючись проти-

річчями. Потрібно дійти до чогось одного. Якщо нам 
не вдасться знайти чіткі відповіді на питання віри 
і  ми будемо в стані невпевненості, сумніви будуть 
переслідувати нас до тих пір, поки не штовхнуть нас 
у безодню зневіри і зроблять нас ворогами віри.

Асаф почав з роздумів про Бога: “Пригадаю я вчин-
 ки Господні, як чудо Твоє я згадаю віддавна, і буду 
я думати про кожен Твій чин, і про вчинки Твої опо-
вім!” (ПС. 77:12-13).

Ми не повинні бо-
ятися відкрито 
дивитися у вічі 

нашим сумнівам.
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Зверніть увагу на слово “буду”. Воно вказує на те, що 
рішення прийнято і наступний крок – дії. Його почуття 
більше не будуть його контролювати. Напрямок бу-
дуть визначати розум і воля, а не почуття. Прийнявши 
це рішення, псалмоспівець перестає зосереджуватися 
на собі та своїх обставинах; він починає зосереджува-
тися на Бозі. 

Ось що потрібно робити, коли стикаємося з бідою. 
Нашою першою реакцією повинна бути не молитва! 
Перш, ніж почати молитися, ми повинні помислити 
про Бога. Перш, ніж звернутися до Нього, переконай-
теся, що розумієте, Хто Він такий.     Зосередьтеся на 
Самому Бозі, перш ніж молитися про біль, потреби, 
почуття і прохання.

Ми схильні спочатку молитися, просити Бога вирі-
шити всі наші проблеми помахом руки, а потім роз-
думувати (якщо ми взагалі це робимо). Коли ми мо-
лимося таким чином, то просимо за наші проблеми, 
страждання, тривоги і хвилювання. Ми ставимо себе 
в центр молитви: “Я в біді! Мені боляче! Я в депресії! 
Спаси мене від моїх проблем, Боже!”

Замість цього нам потрібно навчитися роздуму-
вати про Бога. Потрібно думати про Його природу, 

  Неточні уявлення про Бога є частиною людської при -
роди . Оскільки ми обмежені, а Він безкінечний, неможливо  
мати досконале і повне знання про Нього . Але “неточні”  
не обо  в’язково означає “неправильні” . Це також не означає,  
що Бог непізнаваний .
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Його особистість, Його чудеса, 
Його діяльність в історії люд-
ства і в нашому житті. Тоді, 
коли ми молимося, у центрі на-
ших молитов знаходиться Бог, 
а не ми самі. Роздуми про Бога 
змінюють хід нашої молитви. 
Ми зосереджуємося на тому, хто 
такий Бог і що Він може зро-
бити.

“Боже, Ти Господь мого жит-
 тя і моїх проблем. Ти святий 
і милосердний. Ти незмінний і надійний. Ти все, що 
мені потрібно в житті”.

Тепер ми починаємо розуміти, про що говорить 
цей псалом. Автор починає з опису звичного погляду 
на свої проблеми. Він молиться так, як властиво лю-
дям по своїй природі. Він починає з думки: “Дивись, 
як я страждаю! Дивись, як я плачу, і нічого не відбува-
ється!” Коли в центрі знаходиться “я”, емоції беруть 
верх, і наш розум керується почуттями.

Але коли у 12-му вірші змінюється точка зору псал-
моспівця, змінюється і його молитва. Замість того, 
щоб зосереджуватися на своєму болі, піддавшись по-
чуттю жалості до себе, він повністю зосереджується 
на Бозі. Ось бездоганний портрет, який міститься 
в цьому гімні. Він починається з опису чоловіка, по-
неволеного своїми емоціями. Його тривога і відчай 
забарвлюють у похмурий тон його погляд на світ, а та-
кож на Бога. Емоції привели до межі повного краху 

Неймовірне стає 
можливим, коли 

ми починаємо  
з Бога.
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віри. Але потім, коли в центр молитви ставиться не 
“я”, а Бог, усе змінюється.

Якщо ми починаємо молитву з наших проблем і по-
чуттів, то цим обмежуємо своє мислення. Але коли ми 
починаємо з Бога, ми починаємо з Того, Хто не знає 
меж. Він – Творець Всесвіту і Автор життя. Всі знання 
й істина належать Йому. Зосередившись на Ньому, 
а не на собі, ми виходимо за обмеження нашого мис-
лення у своїх молитвах. Неймовірне стає можливим, 
коли ми починаємо з Бога.

Пояснення Божого мовчання
Перш ніж ми залишимо цю частину 77-го Псалма, 

нам потрібно відповісти на ще одне запитання: “Чому 
Бог не відповідав?” Перші 11 віршів описують не 
тільки моменти, які передували зміні погляду Асафа, 
але і тривале мовчання Бога.

З одного боку, відповідь на це питання є очевид-
ною, а з іншого – шокуючою: Бог мовчав, тому що Він 
так вирішив. Його мовчання було навмисним.

Чи може Бог навмисно ігнорувати наші благання 
про допомогу? Ми знаємо, що Він люблячий і мило-
сердний. Мовчання в той час, коли ми потребуємо 
в  Ньому більше всього, здається, суперечить Його 
природі.

Чому ж Бог свідомо дозволяє людині пройти через 
долину випробувань, сумнівів і відчаю? Тому що Бог 
хоче, щоб у нас була глибша віра. Часи випробувань 
і сумнівів – це частина процесу, під час якого ми ста-
ємо духовно сильнішими і мудрішими.    
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Якби Бог завжди миттєво відповідав на наші бла-
гання про допомогу, ми залишалися б духовними не-
мовлятами, якими керують почуття і настрій. Наші 
молитви були б егоїстичними, а поведінка – плот-
ською.

Ми ніколи не досягнемо вершини духовної зрі-
лості, якщо Бог завжди буде відповідати відразу, як 
тільки ми звернемося до Нього. Не досягнемо зрілої 
віри і характеру Христа, доки наша довіра Богу зале-
жить від настрою, емоцій і обставин. Тому Бог іноді 
приховує Себе від нас, щоб ми стали більш схожими 
на Христа.

Якщо ви проходите через випробування, а Бог зда-
ється далеким і безмовним, знайте: Він поруч із вами, 
страждає і плаче разом із вами. Але Бог також допо-
магає укріпитися в характері та вірі. Через цей болю-
чий досвід ви засвоїте уроки, які не можна вивчити 
іншим способом. Боже мовчання не означає Його від-
сутність або Його незацікавленість.

Скоро ви зможете радіти разом із псалмоспівцем 
і говорити: “Пригадаю я вчинки Господні!” Не сумні-
вайтеся: Бог дав вам Своє Слово.

  Майте, брати мої, повну радість, коли впадаєте в усілякі 
випробовування, знаючи, що досвідчення вашої віри дає тер-
пеливість . А терпеливість нехай має чин досконалий, щоб 
ви досконалі та бездоганні були, і недостачі ні в чому  
не мали (ЯК . 1:2-4) .
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Через глибокі води
Псалом 77:14-19

Подією, що визначила Ізраїль як націю, був 
вихід ізраїльтян із єгипетського рабства. Ця 
подія закріпила ідентичність Ізраїлю на всі 

часи. У Книзі Псалмів постійно говориться про той 
час, коли Бог навів кари на Єгипет, а потім дивним чи-
ном розділив Червоне море і вивів Свій народ на сво-
боду. Бог годував їх у пустелі, вів їх стовпом із хмари 
вдень і вогняним стовпом вночі. 

Два
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Подробиці цих подій були відомі всьому старо-
давньому світу. Коли Ізраїльський народ підійшов до 
берега річки Йордан і збирався увійти в Обітовану 
Землю, вони побачили, що чутка про них дійшла на-
багато раніше, бо жителі тієї землі вже наляканими 
були, і завдяки цьому ізраїльтяни змогли захопити 
землю. 

Можливо, Асаф думав саме про ці події, коли пи-
сав: “Пригадаю я вчинки Господні, як чудо Твоє я зга-
даю віддавна, і буду я думати про кожен Твій чин, 
і про вчинки Твої оповім!” (ПС. 77:12-13).

Апостол Павло так само свідчив про цю істо-
ричну спадщину перед царем Агріппою, коли ска-
зав про смерть і воскресіння Ісуса Христа: “Не вірю, 
що від нього було щось з цього приховано: бо це не 
в кутку відбувалося” (ДІЇ 26:26). Історичний факт смерті 
та воскресіння Ісуса був до-
бре засвідченою подією, свід-
ками якої було багато людей. 
Воскреслий Господь явився не 
одному чи двом людям, але 
одного разу – більше ніж 500 
людям одночасно. Всі ці люди 
свідчили про воскресіння.    

Бог діяв в історії. Історія 
Ісуса – не міф. Бог став люди-
ною і жив серед нас, був ро-
зіп’ятий і воскрес. Біблія досто-
вірна. Християнство ніколи б 
не вижило, якби ґрунтувалося 

Біблія достовірна. 
Християнство  

ніколи б  
не вижило, якби 

ґрунтувалося  
на обмані.
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на обмані. Воскресіння – головний факт людської іс-
торії. Тому ми можемо сказати разом із псалмоспів-
цем: “Пригадаю я вчинки Господні”. 

Божа велич
Далі псалмоспівець продовжує говорити нам, яким 

буде результат, якщо ми будемо роздумувати про те, 
хто такий Бог і що Він зробив: “Боже, святая дорога 
Твоя, котрий бог великий, як Бог наш? Ти Той Бог, що 
чуда вчиняє, Ти виявив силу Свою між народами, Ти 
визволив люд Свій раменом, синів Якова й Йосипа!” 
(ПС. 77:14-16).

Наша віра буде твердою доти, доки ми будемо пе-
реконані у двох важливих істинах: Бог святий і Бог 
великий. Асаф був сповнений благоговіння перед до-
сконалістю, величчю і силою Бога.

Нам подобається підносити свою велич. Ми вва-
жаємо себе могутніми завдяки технологічним досяг-
ненням, таким як ядерна бомба, космічні кораблі та 
мобільні телефони. Але чи може все це хоча б якось 
порівнятися з могутністю Бога?

  Бо я передав вам найперш, що й прийняв, що Христос був 
умер ради наших гріхів за Писанням, і що Він був похований, 
і що третього дня Він воскрес за Писанням, і що з’явився Він 
Кифі, потім Дванадцятьом . А потім з’явився нараз більше  
як п’ятистам браттям, що більшість із них живе й досі,  
а дехто й спочили . Потому з’явився Він Якову, опісля усім 
апостолам . А по всіх Він з’явився й мені, мов якому недород-
кові (1 КОР . 15:3-8) .
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На Сонці відбуваються ядер-
 ні реакції, подібні тому, що від-
бувається під час вибуху вод-
невої бомби. Його сяйво – це 
енергія розщеплення атомів 
водню. І кожної секунди вивіль-
няється енергія рівна 100 міль-
йонам атомних бомб! Більше 
того, Сонце, яке в 300   000 ра-
зів перевищує розмір планети 
Земля, є лише однією з близько 
100 мільярдів зірок у галак-
тиці Чумацький Шлях, а таких 
галактик у Всесвіті – сотні мі-
льярдів! Іншими словами, кож-
ної миті Божий Всесвіт виділяє 
силу в  мільярди мільярдів разів більшу, ніж найпо-
тужніший винахід людства!

Наступного разу, коли ви подумаєте про велич лю-
дини, згадайте велич Бога, Який зміг створити такий 
Всесвіт. Це допомагає дивитися на речі в правильній 
перспективі.

Реальність чудес
Псалмоспівець пише: “Ти Той Бог, що чуда вчиняє, 

Ти виявив силу Свою між народами” (ПС. 77:15).
Деякі скептики розмірковують по замкненому 

колу: “Бога немає, тому і не буває чудес. Якщо ж чудес 
не буває, то й Бога нема”. Але таке мислення викли-
кає питання. Помилково робити висновок на підставі 

Згадайте велич 
Бога, Який зміг 

створити такий 
Всесвіт, як наш. 

Це допомагає  
дивитися на речі 

в правильній  
перспективі.
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бездоказового припущення. Нелогічно заявляти: “Чу -
дес не буває, отже, чудес ніколи не було”. Спочатку ви 
повинні довести, що їх не буває.

Якщо ми дивимося на біблійні події як на свідчення 
очевидців, записані чесними, щирими людьми, то Біб-
лія стане сильним і переконливим свідченням чудес.

Бог Асафа – це Господь, Який створив Всесвіт із ні-
чого. Це Бог, Який вивів народ із рабства, провівши їх 
через глибини розділеного моря. Той самий Бог вдих-
нув життя в тіло розп’ятого Господа Ісуса Христа. Він 
Той, Хто показує Свою неймовірну силу посеред на-
родів. Саме тому, що ці події надприродні, вони пере-
конливо доказують реальність Бога.

Бог викуплення
Асаф робить ще одне глибоке спостереження про 

Божі вчинки. Вони не просто могутні, вони приносять 
спасіння. Бог зробив великі діла, які врятували Його 
народ. Асаф пише: “Ти визволив люд Свій раменом, 
синів Якова й Йосипа!” (ПС. 77:16). 

Слово “визволити” в оригіналі означає відновити, 
придбати те, що було втрачено. Я не можу визволити 
вас від ваших гріхів. Я навіть ніколи не зможу запла-
тити за себе. Визволення – це особлива робота Бога, 
і все, що Він робить у нашому житті, зосереджено на 
визволенні, відновленні нас, щоб ми належали Йому.

Чудеса Біблії є визвольні по своїй природі. Чуда, 
вчинені Богом у Єгипті, звільнили ізраїльський народ 
від рабства і привели до служіння в Обітованій Землі. 
Чудеса, які Ісус творив у Євангеліях – зцілення хворих 
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і насичення хлібом, – були призначені для того, щоб при-
вести людей до істини, яка змінює життя і спасає душі.

Чудо воскресіння дійсно було самим великим ди-
вом викуплення, адже це надприродна подія, яка 
дала нам можливість врятуватися від гріха та смерті. 
Розп’яття і  воскресіння – це 
ціна, яку Бог заплатив за наше 
викуплення. Він визволив нас 
від пут гріха й смерті і відновив 
наші стосунки з Ним.

Усе в житті нашого Господа 
Ісуса було зосереджено на на-
шому викупленні. Апостол 
Павло писав: “Бо ви знаєте бла-
годать Господа нашого Ісуса 
Христа, Який, бувши багатий, 
збіднів ради вас, щоб ви збага-
тились Його убозтвом” (2 КОР. 8:9). 
Зверніть увагу на фразу “ради 
вас”. Це вислів викупної любові 
нашого Господа. Заради нас Він залишив небеса і став 
бідним. Ради нас Він був побитий і розп’ятий. 

“Бо Того, Хто не відав гріха, Він учинив за нас грі-
хом, щоб стали ми Божою правдою в Нім!” (2 КОР. 5:21). 
Бог Отець зробив безгрішного Ісуса відповідальним за 
наші гріхи, і Він зробив це замість нас, щоб ми мали 
викуплення. Ісус був розп’ятий і воскрес, щоб ми могли 
звільнитися від рабства гріха. Святе Письмо говорить 
нам, що саме зараз Ісус заступається за нас на небе-
сах – знову ж таки, заради нас! Господь може “завжди 

Спасіння призна-
чене для народу 
Божого, для тих, 

хто реагує на 
Його запрошення  

і діє відповідно  
з Його Словом.
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спасати тих, хто через Нього до Бога приходить, бо Він 
завжди живий, щоб за них заступитись” (ЄВР. 7:25).

Зверніть увагу, що псалмоспівець пише: “Ти визво-
лив люд Свій раменом” (ПС. 77:16). Ніхто не може бути 
викупленим без відома або проти волі. Спасіння при-
значене для народу Божого, для тих, хто реагує на 
Його запрошення і діє відповідно з Його Словом.

Проголошення викупної лю   бові Бога вимагає від-
повіді. Послання до євреїв говорить нам: “Догодити ж 
без віри не можна. І той, хто до Бога приходить, му-
сить вірувати, що Він є, а тим, хто шукає Його, Він дає 
нагороду” (ЄВР. 11:6). Ви можете сказати: “Але я не знаю, 
чи існує Бог. Я Його не бачив. Як можна вірити в Нього, 
не знаючи, існує Він чи ні?” Відповідь: “Наблизьтеся 
до Бога, і Він наблизиться до вас” (ЯК. 4:8). Це істина 
Святого Письма. Якщо ви щиро і ревно будете шукати 
Бога, ви обов’язково знайдете Його.

Чи готові ви відповісти на Божий поклик? Чи си-
дите похмурі й чекаєте, що Бог зробить те чи інше за-
мість вас? Своєю могутньою рукою Бог викупив Свій 
народ. Він спасає Своїх і зараз. Шукайте Господа, на-
ближайтеся до Нього і відповідайте на Його запро-
шення    , щоб ви могли сказати разом із псалмоспів-
цем: “Котрий бог великий, як Бог наш?” (ПС. 77:14).

  Євангелія оповідають, як із вуст Ісуса часто лунало це  
запрошення, і говорять про Його скорботу у випадку 
неприйняття . “Єрусалиме, Єрусалиме, що вбиваєш пророків 
та каменуєш посланих до тебе! Скільки раз Я хотів позби-
рати дітей твоїх, як та квочка збирає під крила курчаток 
своїх, та ви не захотіли!” (ЛК . 13:34) .
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Те, чого ви боїтесь
Цей псалом починається словами, сповненими 

сумнівами і відчаєм. Але псалмоспівець зумів про-
класти свій шлях до віри і торжества. У завершальних 
рядках псалма він пише: “Тебе бачили води, о Боже, 
Тебе бачили води й тремтіли, затряслися й безодні” 
(ПС. 77:17). 

Асаф повертається до тієї ве-
личної події в історії Ізраїлю, 
коли Бог розділив Червоне море 
і вивів Свій народ з Єгипту.

Асаф визнає, що Бог контро-
лює всю людську діяльність 
і  при  роду: води Червоного мо-
ря бачили Бога і  тремтіли від 
страху перед Його могутністю. 
Це зворушливий поетичний об -
раз того, як води відгукнулися 
на могутню силу Бога.

Уявіть собі страх ізраїльтян, 
коли вони досягли краю моря і дізналися, що позаду 
женуться єгиптяни, а попереду було непрохідне море. 
Їхнє становище здавалося безнадійним. Але та стихія, 
яка перешкоджала їхньому шляху до спасіння і фак-
тично гарантувала їм смерть або повернення в раб-
ство, сама злякалася Бога!

Бог наказав Мойсеєві протягнути свій посох, і море 
розділилося. Води накопичувалися з обох сторін 
і утримувалися рукою Бога. Ізраїльтяни пройшли по 
сухому шляху. Вони боялися води, але вода боялася 

Море не посміло 
чіпати тих, кого 
Сам Бог захищав. 
Вода, побачивши 

Бога, здригнулася 
від страху.
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Бога. Море не посміло чіпати тих, кого Бог захищав. 
У поетичних образах псалмоспівця вода, побачивши 
Бога, здригнулася від страху.

Ті самі сили, які нас лякають, знаходяться під вла-
дою Бога. Те, чого боїтеся ви, боїться Його.

Крізь морські глибини
Потім псалмоспівець говорить нам, що сили при-

роди – не що інше, як інструменти в руках Бога. Він 
пише: “Лилася струмком вода з хмар, тучі видали 
грім, також там і сям Твої стріли літали. Гуркіт грому 
Твого на небесному колі, й блискавки освітили все-
ленну, тремтіла й тряслася земля!” (ПС. 77:18-19).

Якщо ви коли-небудь потрапляли в грозу, то знаєте, 
що описує автор псалма: несамовитий гуркіт грому, 
блискавка, що виблискує на небі, як вогненні стріли, 
і  земля, що тремтить у відпо-
відь. Всі ці сили знаходяться 
під владою Бога. Ніяка сила, 
природна або людська, не може 
діяти без дозволу Всевишнього.

В останні години перед роз  -
п’яттям Ісус, залишений Свої-
 ми друзями, зраджений Юдою 
і відкинутий Петром, стояв 
один і здавався безсилим перед 
Понтієм Пилатом, римським 
правителем. Коли Пилат за-
питував Ісуса, Він не дав йому 
відповіді. Пилат роздратовано 

Всі сили світу, 
природи і земних 

царств  
знаходяться  

під Божою  
владою. 
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сказав: “Не говориш до мене? Хіба ж Ти не знаєш, що 
маю я владу розп’ясти Тебе, і маю владу Тебе відпу-
стити?” Ісус відповів: “Надо Мною ти жадної влади не 
мав би, коли б тобі зверху не дано було; тому більший 
гріх має той, хто Мене тобі видав...” (ІВ. 19:10-11). 

Всі сили світу, природи і зем -
них царств знаходяться під Бо -
жою владою. Все належить Йому. 
Ніщо не може торкнутися нас 
без дозволу Самого Бога.

Асаф продовжує: “Через мо-
ре дорога Твоя, а стежка Твоя 
через води великі, і не видно 
було Твоїх стіп” (ПС. 77:20).

Народ Ізраїлю не знав, куди 
веде їх Бог, але Господь при-
готував шлях. Він знав, що ро-
бить. Розмірковуючи над цією 
чудовою подією, псалмоспі-
вець виявляє ще одну велику істину: той факт, що ми 
не можемо розуміти Божих шляхів, не означає, що Він 
нічого не робить.

Цю істину складно охопити людським розумом. 
Ми нетерплячі і хочемо, щоб Бог пояснював нам усі 
Свої плани і задуми. І якщо Він безперестанку не буде 
нас запевняти, ми почнемо хвилюватися і паніку-
вати точно так, як ізраїльтяни, підійшовши до краю 
Червоного моря.

У 14 розділі книги Вихід ми читаємо, що вони 
розбили табір у пустелі біля моря, коли побачили 

“Не бійтеся!  
Стійте, і побачи-

те спасіння Госпо-
да, що вчинить  

вам сьогодні”  
(Вих. 14:13).
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хмару пилу і почули тупіт копит коней і коліс коліс-
ниць. Наближалася армія фараона. Народ закричав 
до Господа, потім вони запанікували і звинуватили 
Мойсея у своїй небезпеці. “Чи через те, що не було 
гробів в Єгипті, ти забрав нас умирати в пустині? 
Що це вчинив ти нам, щоб вивести нас із Єгипту? Чи 
це не те саме ми говорили до тебе в Єгипті, кажучи: 
Позостав нас, і нехай ми робимо Єгиптові! Бо ліпше 
нам рабство Єгиптові, аніж помирати нам у пустині!” 
(ВИХ. 14:11-12).

Ізраїльський народ втратив віру. Мойсеєві дове-
лося їх переконувати: “Не бійтеся! Стійте, і побачите 
спасіння Господа, що вчинить вам сьогодні” (ВИХ. 14:13).

Перебуваючи на їхньому місці, навряд чи ми б відре-
агували по-іншому. Чи не молилися ми в безвихідних 
ситуаціях: “Господи, виходу немає! Я в пастці! Чому Ти 
нічого не робиш?” Зізнаюся, я багато раз так молився. 
Але це зовсім не молитва віри. Це прояв паніки.

Що народ Ізраїлю не міг зрозуміти, так це те, що Бог 
давно задумав провести їх через море. Божий план був 
таким величним, що їм навіть на думку таке не спа-
дало! Хоча Його сліди були невидимі, Бог точно знав, 
що збирався зробити. Його план був досконалим.

Це той принцип, який ми всі повинні пам’ятати в ті 
часи, коли надія згасає і здається, що немає виходу 
з суцільної катастрофи. Нам потрібно покладатися на 
Бога, розуміючи, що в Нього є досконалий план. Ми не 
можемо уявити собі, що зробить Бог, але ми можемо 
вірити, що все, що Він робить, буде для нас найкра-
щим і дивним.
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Пастир Свого Народу
Псалом 77:21

Остання істина, яку збагнув псалмоспівець, 
полягала в наступному: Господь – Пастир 
Свого народу. Він пише: “Ти провадив на-

род Свій, немов ту отару, рукою Мойсея та Аарона” 
(ПС. 77:21).

Чи є яскравіша метафора, яка б так красиво опи-
сала стосунки Бога з Його народом? Останній вірш 
Псалма 77 нагадує нам перший вірш Псалма 23: “Господь 
то мій Пастир, тому в недостатку не буду”. Оскільки 
Господь – наш Пастир, ми ні в чому не матимемо  

Три
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потреби. Він веде нас, як пастух 
свою отару, і дає все необхідне.

Що дає Господь Своїм вів-
цям? Він дає нам сенс і мету 
життя. Пастух завжди має ціль 
для своєї отари. Якщо він веде 
її на гірські пасовища, це тому, 
що він хоче там щось досягти. 
Якщо він веде їх до тихої води, 
у нього є на це причина. Якщо 
виводить овець у ліс, який ки-
шить вовками, то і для цього 
є причини.

Сенс – найважливіша скла-
дова життя. Одного разу до 
мене для душеопікунської бесіди прийшов чоловік 
і сказав: “У мене є все, що може забажати душа, але 
я не хочу нічого з того, що маю”. Він страждав від 
безцільності, тієї хвороби, яка турбує людей, які до-
сягли всіх своїх життєвих цілей і виявили, що жодне 
з досягнень не принесло спокою і задоволення. Бог, 
наш Добрий Пастир, дає нам сенс, мету і причину для 
життя. Він робить життя цінним.

По-друге, Пастир дає нам любов – ще одну відчай-
душну потребу в нашому житті. Наш Господь любить 
Своїх овець. Він дає нам турботу, захист і забезпе-
чення. Як пише апостол Петро: “Покладіть на Нього 
всю вашу журбу, бо Він опікується вами!” (1 ПЕТ. 5:7). Ми 
важливі для Нього. Він піклується про наші потреби. 
Таким є серце Пастиря.

Що дає Господь 
Своїм вівцям? 

Він дає нам сенс 
і мету життя. 
Пастух завжди 

має ціль  
для своєї отари.
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Ісус назвав Себе Добрим Пастирем, вказавши на 
важливу рису – самовіддану любов до овець:

“Я Пастир Добрий! Пастир добрий кладе життя 
власне за вівці. А наймит, і той, хто не вівчар, кому 
вівці не свої, коли бачить, що вовк наближається, то 
кидає вівці й тікає, а вовк їх хапає й полошить. А най-
мит утікає тому, що він наймит, і не дбає про вівці. 
Я Пастир Добрий, і знаю Своїх, і Свої Мене знають. Як 
Отець Мене знає, так і Я Отця знаю, і власне життя 
Я за вівці кладу” (ІВ. 10:11-15).

Кожен раз, коли ми відчуваємо себе залишеними 
або занедбаними Богом, нам потрібно пам’ятати, що 
Він наш Пастир. Ми завжди знаходимося під Його за-
хистом, навіть коли не усвідом-
люємо цього. Бог завжди пасе 
Свою отару. До такого висновку 
приходить псалмоспівець.

А ви прийшли до такого вис-
новку? Чи можете ви довіряти 
Богу в часи сумнівів і тиску, ви-
пробувань і спокус? Майте віру 
в Бога! Він проведе вас через 
глибокі води і благополучно 
доведе до іншого берега, де ви 
зможете сказати разом із псал-
моспівцем: “Боже, – святая до-
рога Твоя, котрий бог великий, 
як Бог наш?” (ПС. 77:14). 

Коли ми відчува-
ємо себе залише-

ними або занедба-
ними Богом, нам 
потрібно пам’я-

тати, що Він  
наш Пастир.
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Ви можете покластися на Бога!
Псалом 77 відображає боротьбу псалмоспівця Асафа  
з сумнівами і розчаруваннями. Але в ньому також видно, 
як Асаф перемістився з краю прірви відчаю до точки 
твердої віри. Брошура “Довіра Богу в тяжкі часи” проведе 
вас крок за кроком через цей Псалом і нагадає про великі 
Божі справи. На Нього ви можете покластися.

Рей Стедман (1917–1992) був одним із кращих пасторів, 
проповідників і християнських служителів XX століття. 
Він закінчив Далаську богословську семінарію і протягом 
сорока років був пастором Біблійної церкви в Пало-Альто, 
штат Каліфорнія. Рей написав більше двадцяти книг, що 
охоплюють різні сфери християнського життя. Серед них 
“Духовна війна” і “Подорож по Біблії”.
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Читайте й інші брошури серії “Духовні відкриття”  
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