
СТРАЖДАННЯ ПОХОДИТЬ  
ВІД СВОБОДИ ВИБОРУ

Люблячі батьки довго захищають своїх дітей від непотріб-
ного болю. Але мудрі батьки знають небезпеку надмірного 
захисту. В основі людської природи лежить свобода вибо-
ру. Світ без вибору був би гіршим, ніж світ без болю. Також 
гіршим був би світ, населений людьми, які можуть зроби-
ти неправильний вибір, не відчуваючи ніякого болю. Хто 
може бути небезпечнішим від брехуна, злодія або вбивці, 
які не відчувають шкоди, яку вони завдають собі й іншим  
(Буття 2:15-17)?

БІЛЬ МОЖЕ ПОПЕРЕДИТИ НАС  
ПРО НЕБЕЗПЕКУ 

Ми ненавидимо біль, особливо коли страждають близь-
кі нам люди. Однак без нього хворий не піде до лікаря. 
Втомлені тіла не отримають спокій. Злочинці не будуть 
боятися закону. Діти сміятимуться над вихователями. 
Без докорів сумління, щоденного незадоволення, пустого 
прагнення самоствердитися, люди, які були створені, щоб 
знаходити задоволення у спілкуванні з вічним Отцем, не 
будуть хотіти приходити до Нього. Приклад Соломона, 
оточеного розкішшю й навченого скорботою, показує, 
що навіть наймудріші з нас схильні відходити від добра 
й від Бога, поки біль, який став результатом необду-
маних рішень, не змусить замислитися про майбутнє  
(Псалом 78:34-35; ЕклЕзіястова 1-12; Римлян 3:10-18).

СТРАЖДАННЯ РОЗКРИВАЄ  
НАШІ СЕРЦЯ

Страждання нам часто причиняють інші люди. Але таким 
чином можна розкрити те, що в наших власних серцях. 
Здатність любити, бути милосердним, гніватися, заздри-
ти чи бути гордим може спати, поки її не пробудять ті чи 
інші обставини. Сила й слабкість серця виявляється не 
тоді, коли все йде як по маслу, але коли полум’я страж-
дань випробовує твердість нашого характеру. Як золото та 
срібло очищаються вогнем, і як вуглець потребує часу та 
тиску, щоб стати діамантом, так і серце людини розкри-
вається і розвивається під тиском часу й обставин. Сила 
характеру проявляється не тоді, коли все добре, а серед 
болю і страждань (Йова 42:1-17; Римлян 5:3-5; якова 1:2-5; 
1 ПЕтРа 1:6-9).

СТРАЖДАННЯ ПРИВОДИТЬ НАС  
ДО ПОРОГУ ВІЧНОСТІ

Якщо смерть – це кінець усього, тоді життя, наповнене 
стражданнями, не є справедливим. Але якщо кінець цьо-
го життя приведе нас до порогу вічності, то найщасливіші 
люди у Всесвіті – це ті, хто через страждання зрозуміли, 
що земне життя – це не все, заради чого потрібно жити. 
Ті, хто знайшли себе і вічного Бога, пройшовши через біль, 
недаремно страждали. Вони дозволили бідності, скорботі 
та голоду привести їх до Творця. Саме вони відкрили для 
себе нескінченну радість в словах Ісуса Христа: “Блаженні 
вбогі духом, бо їхнєє Царство Небесне” (матвія 5:1-12; 
Римлян 8:18-19).

БІЛЬ ПОСЛАБЛЮЄ НАШУ  
ПРИВ’ЯЗАНІСТЬ ДО ЦЬОГО ЖИТТЯ

З плином часу нашою роботою й нашими думками цікав-
ляться все менше і менше. Наші тіла стають все слаб-
шими. Поступово вони піддаються неминучій старості. 
Суглоби починають боліти. Очі тьмяніють. Пропадає сон. 
Проблеми збільшуються, а можливості все більше обме-
жуються. Але якщо смерть – це не кінець, а лише початок 
нового дня, тоді труднощі старості – це також благословін-
ня. Кожен новий біль робить цей світ менш привабливим, 
а майбутнє життя більш бажаним. Страждання особли-
вим способом розчищає шлях для спокійного переходу  
(ЕклЕзіястова 12).

У СТРАЖДАННЯХ МИ ПОЧИНАЄМО 
ДОВІРЯТИ БОГУ

Найвідомішим страждальцем усіх часів був чоловік на ім’я 
Йов. Згідно Біблії, він втратив сім’ю через сильний вітер, 
багатство – через війну і вогонь, а здоров’я – через хво-
робливі нариви. Бог довго не говорив Йову, чому все це 
відбувається. Коли друзі звинувачували Йова, небеса мов-
чали. Коли Бог нарешті заговорив, Він не розкрив, що Його 
ворог, сатана, кинув виклик мотивам Йова і його служін-
ню Богу. Господь також не вибачився за те, що дозволив 
сатані випробувати відданість Йова Богу. Замість цього Бог 
розповів йому про гірських сарн, молодих левів і воронів. 
Він описав йому поведінку страуса, силу вола і войов-
ничість коня. Він розповів про чудеса небес, глибини моря 
й зміну пір року. Йов мав прийти до висновку, що якщо 
Бог володів силою і мудрістю, щоб створити такий диво-
вижний Всесвіт, тоді на Нього можна покластися у часи 
страждань (Йова 1-42).
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ВИ НЕ САМОТНІ, якщо несправедливість і біль життя викликають у вас сумніви в Божій турботі. Але згадайте ще 
раз про страждання Того, Кому пророк Ісая дав ім’я: “Страдник, знайомий з хворобами” (ісаї 53:3). Подумайте про Його 
поранену спину, Його голову, що кровоточила, пробиті цвяхами руки й ноги, Його проткнутий бік, Його агонію в саду  
і Його відчайдушний крик. Задумайтесь над словами Христа про те, що Він страждав не за Свої гріхи, а за наші. Щоб дати 
нам свободу вибору, Він дозволив нам страждати, але Він Сам сплатив найвищу ціну й перетерпів найжорстокіший біль 
за всі наші гріхи (2 коРинтян 5:21; 1 ПЕтРа 2:24).

Він помер, щоб заплатити за нашу провину, і ті, хто вірять у Його викупну смерть і воскресіння, будуть врятовані 
(Римлян 10:9-10). Прощення і вічне життя, яке пропонує Христос, не є нагородою за наші зусилля, а даються даром усім, 
хто прийме свідоцтво Біблії і повірить в Нього.

Щоб прийняти Божий дар, ви можете помолитися 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 усіх, 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, повідомте нам про це, і ми безкоштовно надішлемо вам книгу “Хліб 
Наш Насущний”. Це збірка християнських статей для щоденного читання, в яких використовуються цікаві життєві приклади, що допо- 
магають 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

БОГ СТРАЖДАЄ РАЗОМ ІЗ НАМИ
Ніхто не постраждав більше, ніж наш Небесний Отець. 
Ніхто не заплатив так дорого за прихід гріха в світ. Ніхто 
так не засмучувався через гріхопадіння людства. Ніхто 
не відчув такого болю, як Той, Хто заплатив за наш гріх 
розп’яттям Свого власного Сина. Ніхто не постраждав 
більше, ніж Той, Хто, простягнувши руки і померши, 
показав нам, як сильно Він нас любить. Це Той Бог, Який, 
закликаючи нас до Себе, пропонує довіритися Йому, коли 
страждаємо самі або бачимо страждання своїх близьких   
(1 ПЕтРа 2:21; 3:18; 4:1).

БОЖА ВТІХА БІЛЬША ЗА  
НАШІ СТРАЖДАННЯ
Апостол Павло благав Господа прибрати джерело страж-
дань. Але Господь сказав: “Досить тобі Моєї благодаті, бо 
сила Моя здійснюється в немочі” (2 коРинтян 12:9). Пізніше 
Павло стверджує: “Отож, краще я буду хвалитись своїми 
немочами, щоб сила Христова вселилася в мене. Тому 
любо мені перебувати в недугах, у прикростях, у бідах,  
у переслідуваннях, в утисках через Христа. Коли бо я сла-
бий, тоді я сильний” (2 коРинтян 12:9-10). Він зрозумів, 
що краще бути з Христом в стражданнях, ніж без Христа  
з хорошим здоров’ям й у відмінних умовах.

ukrainian-odb.org

У ТЯЖКІ ЧАСИ  
МИ ЗНАХОДИМО ОДИН ОДНОГО

Ніхто не вибрав би біль і страждання. Але коли немає вибо-
ру, залишається деяка втіха. Стихійні лиха й кризові часи 
об’єднують нас. Урагани, пожежі, землетруси, безлад, хво-
роби й нещасні випадки – це засоби, що приводять нас до 
тями. Раптово ми згадуємо нашу власну смертність і що 
люди важливіші за речі. Ми згадуємо, що дійсно потре-
буємо один одного. Але, насамперед, нам потрібен Бог. 
Кожного разу, коли ми отримуємо втіху від Нього, наша 
здатність втішати інших зростає. Про це думав апостол 
Павло, коли писав: “Благословенний Бог і Отець Господа 
нашого Ісуса Христа, Отець милосердя й Бог потіхи всіля-
кої, що в усякій скорботі Він нас потішає, щоб змогли 
потішати й ми тих, що в усякій скорботі знаходяться, тією 
потіхою, якою потішує Бог нас самих” (2 коРинтян 1:3-4).

БОГ МОЖЕ ОБЕРНУТИ СТРАЖДАННЯ НАМ 
НА БЛАГО
Ця істина проявляється у багатьох біблійних 

прикладах. У стражданнях Йова ми бачимо людину, яка 
не тільки прийшла до кращого розуміння Бога, але також 
стала джерелом підбадьорення для людей в наступних 
поколіннях. Завдяки зраді, поневоленню і несправедливо-
му осуду, Йосип зміг сказати тим, хто заподіяв йому стіль-
ки страждань: “Ви задумували були на мене зло, та Бог 
задумав те на добре” (Буття 50:20). Коли все в нас кричить 
до неба, обурюючись стражданнями, є сенс поглянути на 
вічний результат і радість в Ісусі Христі, Який Сам, стра-
ждаючи на хресті, скрикнув гучним голосом: “Боже Мій, 
нащо Мене Ти покинув?” (матвія 27:46).
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