
ЧОМУ БОГ ПРОСТО НЕ 
УСУНЕ 

все погане?

[  П о г л я д  н а  ж и т т я  ]



Tероризм. Невиліковні хвороби. Автомобільні аварії. Розлучен-
ня. Інфаркти. Звільнення. Борги. Психічні розлади. Війни. Зем
летруси. Крадіжки. Насильства. Вбивства. 

Не потрібно докладати зусиль, щоб перерахувати все погане, що 
відбувається навколо нас.

Ймовірно, вас зацікавила ця брошура, тому що у вашому житті теж 
є те, що спричиняє біль, і ви хочете отримати відповідь. Можливо, вас 
дратують непереконливі відповіді про Божу любов і про те, що вреш-
тірешт все буде добре. Вам потрібна вичерпна відповідь. То ж чому 
Бог нічого з усім цим не робить?

Ви можете вірити чи не вірити в Бога. Але давайте припустимо, що 
Він є, і поставимо Йому це найважливіше запитання: “Чому Ти просто 
не усунеш усе погане з мого життя і навколишнього світу? Ти ж мо-
жеш це зробити одним словом...”

Якщо Бог дійсно існує, то Він безумовно може розібратися з усім 
цим! Він немов Танос у кінці фільму “Месники: Війна нескінченності”, 
який отримав таку владу, що міг клацнути пальцями і знищити по-
ловину всесвіту. Адже Бог теж міг би просто клацнути і прибрати все 
погане! А якщо Він може, то чому не робить?

Можливо, Йому все одно? Ми тут страждаємо, але яке діло до цьо-
го Йому, що сидить на Своєму золотому престолі й ліниво споглядає 
на нас через плече? Або, можливо, Він не такий сильний? Цей світ 
занадто великий і непідвладний Йому? І все, що Він може, – тільки 
співчувати на відстані й бажати нам всього доброго?

Але тоді це не справжній Бог. Тож чому Він до сих пір нічого не 
зробив із усім поганим, що існує у світі?..
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Давайте уявимо, що Бог зробив оголошення для всього світу: 
“Завтра опівдні Я спущуся до вас і приберуся в цьому місці. 
Все погане відправиться на Моє космічне звалище”.

Що ви відчуєте? Радість від думки, що ваші хвороби, проблеми 
і тривоги скоро перестануть вам докучати? Задоволення, тому що 
люди, які спричиняли вам біль, отримають належну відплату? Усві-
домлення того, що світ буде тільки кращим зі зникненням кожного 
вбивці, терориста і насильника?

А що ж робити з нами самими? Можливо, ми не вважаємо себе 
занадто поганими... Але ж ми не раз когось ображали. І ми теж 
чинили погане, нехай навіть у малому. Якщо все, що неідеальне на 
100%, має назавжди відправитися на Боже звалище, то де опини-
мося ми? Ось у чому проблема! Видалення всього неідеального зі 
світу буде означати кінець людства.

У кінцевому підсумку головна проблема нашого світу – це ми 
самі. Можливо, це прозвучить надто жорстоко, але ми знаємо, що 
проблема – в людях. Інакше чому в нас стискається все всередині, 
коли бачимо хуліганського виду компанію на розі вулиці? Чому ми 
ставимо паролі на свої облікові записи? Чому забороняємо дітям 
гуляти допізна? Ми знаємо, що наш світ, сусіди, друзі, родичі далекі 
від досконалості. І ми разом із ними.
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У Біблії сказано: “Немає, хто Бога шукав би, усі повідступали, разом 
стали непотрібні, нема доброчинця, нема ні одного!” (Рим. 3:1112). 
Як би ми не намагалися, ніхто з нас за своєю природою не любить 
Бога і не виконує Його заповіді, хоча Він створив нас і знає, що для 
нас краще. Багато хто з нас навіть не вірить в Нього. Ми відгородили-
ся від Нього. Ми живемо посвоєму і часто влаштовуємо хаос, шкоди-
мо собі та іншим своїм власним способом життя.

Страшно те, що за Богом залишається право зробити оголошення, 
спуститися і дійсно очистити цей світ. Коли ми усвідомлюємо, що яв-
ляємося частиною того поганого, що буде знищено, таке оголошення 
стає… жахливим!

Бог може усунути все погане в одну мить. Але не робить цього. 
Чому? Тому що тоді Йому доведеться усунути й нас. Бог не хоче цього 
робити. Він хоче нас врятувати.

Тут ви можете заперечити: “Але ж виверження вулканів або рак 
ніяк не пов’язані з тим, як ми живемо! Принаймні, чому Бог не при-
бере все подібне до цього?” У кінцевому підсумку відповідь буде 
такою ж: все у світі стало зіпсованим, бо ми хочемо виключити Бога, 
але не можемо впоратися з керуванням світом своїми силами. Нам 
потрібен Його всеосяжний контроль. Ігноруючи Його, ми стикаємося 
з зіпсутим, руйнівним, небезпечним світом. Однією з причин страж-
дань на землі є Боже бажання показати нам, що ми відчайдушно 
потребуємо Його. Він хоче, щоб ми усвідомили, що самі нічого не 
можемо зробити ні з цим світом, ні навіть із собою. Однак у Нього  
є прекрасний план.
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Бог не залишив нас страждати на самоті серед болю і неспра-
ведливості. У Нього достатньо сили, щоб усе змінити. Але 
Його план набагато кращий, ніж просто усунути все погане, 

клацнувши пальцями. Перш, ніж дізнатися, що ж це за план, нам 
потрібно зрозуміти дві важливі істини про Бога:

Він пропонує спасіння. У Біблії сказано: “Господь… вам довго-
терпить, бо не хоче, щоб хто загинув, але щоб усі навернулися до 
каяття” (2 Пет. 3:9). Ми не проявляли до Нього ні любові, ні поваги, 
однак Він хоче помилувати нас. Він не бажає знищити нас, хоча ми 
не раз ображали Його. Незважаючи на все, Бог хоче нас врятувати 
і звільнити від зла та хаосу.

Він робить це “законно”. У Біблії також сказано, що “заплата за 
гріх – смерть” (Рим. 6:23). Це означає, що наш спосіб життя вима-
гає (в якості покарання) Божого осуду. Оскільки Бог святий, Він 
не може ігнорувати вчинене нами зло, а також той факт, що ми 
виключили Його зі свого життя (що, власне, і називається гріхом). 
Це те ж саме, якби суддя звільнив від покарання явного вбивцю, 
тому що “він – хороший суддя і хоче вам допомогти”. Тому будь 
який  порятунок від Бога повинен бути “законним”, тобто справед-
ливим. Плата за гріх повинна бути стягнута. Суд повинен відбутися.

Як же Бог одночасно і рятує, і судить нас? На перший план тут 
виходить Ісус Христос.
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“Бог доводить Свою любов до нас тим, що Христос умер за нас, 
коли ми були ще грішниками. Тож тим більше спасемося Ним від гніву 
тепер, коли кров’ю Його ми виправдані. Бо коли ми, бувши ворогами, 
примирилися з Богом через смерть Сина Його, то тим більше, прими-
рившися, спасемося життям Його. І не тільки це, але й хвалимося  
 в Бозі через Господа нашого Ісуса Христа, що через Нього одержали 
ми тепер примирення”. — Римлян 5:811

Ісуса іноді вважають хорошою людиною, вчителем. Можливо, навіть 
революціонером. Однак у Біблії сказано, що в дійсності Він – Божий 
Син, Який прийшов на землю з однією метою – померти. Його ро-

зіп’яли на дерев’яному хресті відповідно до Божого плану. 
Ісус помер замість нас і взяв на Себе ВСЕ погане, що зробили ми. 

Немов банківський переказ, всі наші борги перейшли на Його рахунок. 
Кожна помилка, кожне зле слово, кожне відкидання Бога – все було 
навпроти Його імені, а не нашого. Як ми вже читали, “заплата за гріх – 
смерть”. Не зробивши нічого поганого, Ісус сповна заплатив за всіх нас, 
прийняв на Себе Божий суд і смерть.

Але на цьому все не закінчилося. Три дні по тому Ісус вийшов із 
гробниці. Він повернувся до життя, щоб принести нам нове, вічне жит-
тя з Богом. Тепер, якщо ми довіряємо Йому, Він примиряє нас із Богом. 
Після того, як ми увірували в Христа, Бог живе з нами, веде нас по жит-
тю і допомагає стати добрими, люблячими людьми, якими Він нас  
і задумав. Крім того, коли наше земне життя закінчиться, Він обіцяв 
нам місце на небесах.
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КРАЩЕ

всякого
Чому Бог послав Ісуса врятувати нас? Якщо Він любить 

нас, хоче нас врятувати і захистити від всякого зла, чому 
б не зробити це просто клацнувши пальцями? Смерть 

і воскресіння Ісуса, віра в Нього – чи не здається все це занадто 
складним?

Подумайте про це ось у якому ключі: уявіть, що ваш будинок 
дуже пошкоджений і потребує термінового й дорогого ремонту. 
Приходять будівельники і кажуть, що можуть почати прямо за-
раз. Не потрібно ні оформляти документи, ні звертатися до вла-
ди, ні дотримуватися будівельних норм, ні оформляти страховку. 
Вони просто зроблять все самі. Швидко і легко.

Однак якщо в майбутньому щось піде не так або якщо по-
тенційний покупець (або представник влади) попросить у вас 
відповідні папери, то виникнуть проблеми. Робота зроблена, 
але гарантій немає. Якщо хтось почне цікавитися дозвільними 
документами та сертифікатами, то ви напевно пошкодуєте, що 
своєчасно про них не подбали.

Оформлення документів вимагає часу і затримує роботу. Од-
нак результат вартий зусиль. Хто б не захотів провести перевір-
ку, у вас все буде в порядку.

Порятунок у Христі чимось схожий на цей випадок. “Клацання 
пальців” могло б спрацювати, проте це було б  несправедливо.  
А Ісус зробив все, щоб за наше зло було сплачено сповна і про  
нього можна було б більше ніколи не згадувати. Якщо хтонебудь  
скаже: “Ви не заслуговуєте на те, щоб бути з Богом”, – смерть  

дива 



і воскресіння Христа будуть 
нашими “документами”, які 
доводять, що нам прощені 
всі злочини. Справу закрито, 
всі папери підписані. Ось що 
значить порятунок у Христі. 
Це не ремонт, зроблений 
невідомо ким. Це повноцінна 
робота, надійна, вічна, яка 
покриває все.

Нам потрібний саме такий 
порятунок, який дає повну 
впевненість. Тому що Бог 
уже зробив оголошення! Ісус 
повернеться, щоб все роз
чистити. Ми не знаємо, коли 
це трапиться, але наближа-
ється день, коли Він усуне все 
погане (включаючи і тих, хто 
відкидає Його порятунок):

“Теперішні небо й земля  
заховані тим самим словом, 
і зберігаються для огню на  
день суду й загибелі безбож 
них людей. День же Господ
ній прибуде, як злодій вночі,  
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коли з гуркотом небо мине,  
а стихії, розпече ні, рунуть,  
а земля та діла, що на ній, 
погорять”. — 2 Петра 3:710

Хоча цей світ і все погане 
в ньому підлягають суду, Бог на-
стільки любить нас, що прийшов 
на землю як людина і прийняв 
наш осуд на Себе! Завдяки то 
му, як Він це зробив, наше про-
щення абсолютно надійне. Якщо 
ми довіряємо Ісусу, то можемо 
нічого не боятися. Бог врятував 
нас, наше зло не  просто схова-
ли, за нього заплатили повну 
ціну, і воно ніколи не буде нам 
пред’явлене. У Біблії сказано: 
“Небо, палючи ся, зникне, а розпа-
лені стихії розтопляться. Але 
за Його обіт  ницею ми дожидає-
мо неба нового й нової землі, 
що правда на них пробуває” 
(2 Пет. 3:1213).

Бог хоче, щоб ми пізнали 
Його, залишили попереднє 

життя і належали Йому. Сьо-
годні, завтра, в день, коли Він 
очистить цей світ від зла, і після 
нього. Належність Богу не озна
чає, що ми більше не будемо 
страждати. Зло залишатиметься 
у світі до тих пір, поки Бог дає 
час іншим людям звернутися до 
Нього. Але приналежність Богу 
означає, що Він допоможе нам 
пройти через все і збереже від 
усякого зла, а потім одного разу 
знищить і все погане.

Рішення довіритися Христу 
і прийняти Його порятунок 
належить вам. Служіння “Хліб 
Наш Насущний” із радістю допо-
може вам більше дізнатися про 
 Христа і ті зміни, які Він вико-
нує в нашому житті. 

_________

Читайте інші наші брошури  
в розділі “Матеріали” на сайті: 

ukrainian-odb.org.



Інші буклети серії “Погляд на життя”:  

ukrainian-odb.org/lal

ukrainian-odb.org

Адреси офісів “Хліб Наш Насущний” для листів:
УКРАЇНА:   п/с 20, м. Київ, 02088, Україна; ukraine@odb.org
БІЛОРУСЬ:   п/с 82, м. Мiнськ-107, 220107, Бiлорусь; belarus@odb.org
РОСІЯ:   п/с “Хлiб Наш Насущний”, вул. Жовтневої революції, 6,  
 м. Cмоленськ, 214961, Росiя; russia@odb.org

Повний список офісів: ukrainian-odb.org/office-locations/.
Навіть найскромніші пожертвування, що ми отримуємо від читачів, дозволяють 
нам відкривати багатьом мудрість Біблії, яка змінює життя. 

BA805

Всі цитати Святого Письма взяті з Біблії перекладу Огієнка 

(видання Біблійної Ліги України, 2001).
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