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Де Бог, коли  
відбувається зло?

П риваблива молода американка, готуючись пірнути у виблиску-
ючу воду Чесопікської затоки, думала про те, що життя пре-

красне…
 
Її батько пережив Велику депресію, продаючи речі, змайстровані 
власноруч з нікому непотрібного мотлоху. В бізнесі йому таланило, 
крім того він зміг потрапити в збірну Сполучених Штатів з бороть-
би, яка виступала на Олімпійських іграх 1932 року, що проходили в 
Лос-Анджелесі. 

Батько прищепив їй і трьом її сестрам свої цінності і переконання, 
які стали міцною опорою її життя. Дитинство та юність проходили 
безтурботно і щасливо: вона часто бувала на чудових сімейних пік-
ніках, займалась спортом (вона була капітаном дівчачої команди з 
лакросу) і входила до почесного шкільного товариства. Вона зізнава-
лася, що її «в дитинстві оточувало тільки щастя». Крім цього, вона ві-
рила в Бога. Відвідування церкви для неї було таким же природним, 
як дихання, і в п’ятнадцять років вона відкрито заявила, що сповідує 
християнство. 

Вона, напевно, відчувала себе на вершині світу. Тепер, під кінець 
цього липневого дня, вона уявляла, яку насолоду відчує, коли зану-
риться в прохолодну, освіжаючу воду. Піднявши свої засмаглі руки 
вгору, вона пірнула. Через п’ять секунд її життя змінилось назавжди. 

Виринаючи з води, вона вдарилась головою об камінь і опини-
лась на піщаному дні затоки. Втративши здатність плисти, вона від-
чула щось схоже на удар електричним струмом. Її затрусило, і на 
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мить здалось, наче важка металева пружина раптом різко розтис-
нулась. Вона відчайдушно намагалась вибратись на поверхню, але 
руки і ноги відмовлялись слухатись гарячкових вказівок мозку. Коли 
вона була вже не в змозі затримувати дихання, хвиля припливу тро-
хи підняла її до поверхні. Кеті, її сестра, дотягнулась і схопила її, а 
потім за допомогою інших витягнула на берег.

Поки карета швидкої допомоги з увімкненими сиренами неслась 
до лікарні, вона намагалась боротись зі страхом за допомогою вір-
шів з Біблії, давно завчених напам’ять: «Господь то мій Пастир, тому 
в недостатку не буду, на пасовиськах зелених оселить мене…» В реа-
німації налякана раптовим нещасним випадком, відчуваючи нудоту 
від звичайних лікарняних запахів, вона знову звернулась до Писан-
ня: «Коли я піду хоча б навіть долиною смертної темряви, то не буду 
боятися злого, бо Ти при мені…»

 
Після декількох тестів і рентгенівських знімків лікарі терміново зро-
били їй операцію на черепі і головному мозку. Протягом наступних 
днів вона то втрачала свідомість, то знову приходила до тями, зна-
ходячись весь час в рамі Страйкера – особливому пристрої з двох 
шматків цупкої тканини, за допомогою якого її перевертали кожні 
дві години. Години, проведені в свідомості, перемежовувались зі 
страхом і болем, а несвідомі були сповнені кошмарних снів і галю-
цинацій, викликаних сильнодіючими знеболюючими. 

Потім були сканування хребта і мієлограма, пізніше – складна 
операція, зроблена в намаганні поставити на місце уламок хребта, 
але врешті-решт лікарі винесли вирок – повний параліч. Це означа-
ло, що через пошкоджений спинний мозок вона ніколи не зможе 
рухати ані руками, ані ногами. 

Безнадійність повністю спустошила її. На мить надія воскресала, 
коли лікарі пропонували різноманітні форми лікування і терапії, але 
незабаром гірке розчарування знову охоплювало її. 

«Боже, як Ти міг так зі мною вчинити?»
«Що Ти зі мною зробив?»
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«Навіщо вірити, якщо мої молитви однаково ніхто не чує?»
«Богу байдуже, Йому просто байдуже».

Печаль, жаль до себе і зневіра навалювались на неї «як товста, за-
душлива ковдра… Духовні страждання були настільки ж нестерп-
ними, як і фізичні муки… Як пристрасно я прагнула поворушити 
пальцями, щоб зробити хоча б що-небудь – все, що завгодно, щоб 
покінчити з життям!» Неминуче питання «Куди дивиться Бог, коли 
відбувається зло?» змусило її з гіркотою згадувати свою юність, не-
обтяжену духовними тяготами. 
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Бог на лаві підсудних

Подібне питання ставили собі люди, які жили тисячі років тому. Вони 
міркували так:

 » В світі існують зло і страждання.

 » Якби Бог був всемогутнім,  
Він не допустив би зла і страждань. 

 » Якби Він був люблячим,  
Він би не захотів допустити їх. 

 » Якщо б існував всемогутній і люблячий Бог,  
в світі не було б зла і страждань.

 » Отже, або Бог не всемогутній,  
або не люблячий, або Його не існує зовсім. 

Такі судження здаються цілком логічними. Ще більше питань вини-
кає, коли ми читаємо, що Біблія говорить про Нього. В ній сказано не 
тільки про те, що Він – «Бог богів і Пан панів … сильний, та страшний» 
(Повт. 10:17), «все чинить за радою волі Своєї» (Еф. 1:11), але й про 
те, що Він «щедрий і милосердний … довготерпеливий і многомило-
стивий» (Пс. 102:8). З першого погляду, біблійні твердження ніяк не-
можливо узгодити з тим, що відбувається кожний день навколо нас. 
Ми ж знаємо, що катастрофи, нещасні випадки, хвороби, зло, біль, 
страждання і смерть – не вигадка (хтось сказав, що «історія людства 
– це історія одних тільки страждань»), тому багато хто вважає, що 
Бога не існує. Апологет сучасності Раві Захаріас говорить: «Кожного 
разу, коли я виступаю перед університетською аудиторією і доводжу 
існування Бога, мене питають, чому в світі існує зло». 

Деякі люди замислюються над цим питанням, коли в їх життя 
приходить нещастя. Одна жінка розповіла журналістам, що була 
свідком того, як під час жахливих етнічних чисток в Косово напри-
кінці 90-х солдати схопили десять жінок, які йшли зі своїми сім’ями, і 
зґвалтували їх прямо при дорозі. Водночас вони нахабно глузували: 
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«Ми не збираємось вас вбивати – ми хочемо, щоб ваші родичі поди-
вились, що ми з вами робимо». В кінці своєї розповіді жінка сказала: 
«Ось тоді я і зрозуміла, що Бога не існує». Вона не висунула логічно 
виведену тезу філософського атеїзму – вона виразила несамовитий 
сердечний крик, що виривався з грудей інших людей у хвилини не-
стерпного болю. Найбільш категоричні атеїсти говорять прямо: «Бога 
немає; зло і страждання – неспростовний доказ цьому». 

В нашій мові слово «зло» дуже багатозначне – воно використо-
вується завжди, коли йдеться про щось погане і згубне. Зло умов-
но можна розділити на два види. З однієї сторони, це стихійні лиха, 
що завдають шкоди і страждань, а з іншої – усвідомлено аморальна 
людська поведінка. За прикладами далеко ходити не треба. 

Стихійні лиха

Стихійні лиха – найяскравіший приклад того, як природа може зав-
давати страждання людині. Достатньо згадати хоча б декілька при-
родних катаклізмів. 

 » В 1319 році під шаром попелу, що випав після виверження 
вулкану Етна, було поховано 15 000 жителів містечка Катанія. 

 » Через жахливий землетрус, що стався в 1755 році, загинуло 
практично все населення Лісабону. Сейсмічна хвиля була на-
стільки сильна, що вода в шотландському озері Лох-Ломонд 
підіймалась і опускалась на цілий метр кожні десять хвилин 
протягом півтори години. 

 » В 1923 році в результаті землетрусу в Токіо і Йокогамі загину-
ло 160 000 японців. 

Але ж Біблія говорить, що «в Нього в руці глибини землі, і Його вер-
хогір’я гірські» (Пс. 94:4). Чому ж тоді землетруси і виверження вул-
канів забирають людські життя? 
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 » В 1953 році через незвично високий рівень припливу по-
страждали люди, що жили на узбережжі Північного моря: в 
Голландії загинуло майже 2000 чоловік, а в Англії – більше 
трьохсот. 

 » В 1998 році на Південну Америку обрушився ураган «Мітч», 
названий «бурею століття»: 12 000 чоловік потонули або були 
задавлені уламками, а ще мільйони залишились без даху над 
головою через проливний дощ і ураганний вітер, пориви яко-
го досягали 240 кілометрів на годину.

 » В грудні 1999 року у Венесуелі сталось одне з останніх серйоз-
них лих двадцятого століття: незвичайно сильні дощі забрали 
життя 30 000 чоловік. 

 » Через всього п’ять років весь світ був вражений ще більш жах-
ливим катаклізмом… 

Цунамі

26 грудня 2004 року о 7:58 ранку за місцевим часом тектонічні плити, 
що знаходились під товщею води в декількох кілометрах від північ-
но-східного краю Індонезійського архіпелагу, розійшлись в сторони 
з силою, більше ніж 1000 атомних бомб, викликавши 36 землетру-
сів, витіснивши трильйони тонн води і істотно змінивши рельєф дна 
Індійського океану на площі 1000 квадратних кілометрів. Сила най-
потужнішого землетрусу досягла 9 балів за шкалою Ріхтера. Масив-
не підняття води перетворилось у цунамі – довгу, високу океанську 
хвилю, яка одразу ж почала рухатись по поверхні океану зі швидкі-
стю більше ніж 800 кілометрів на годину. 

Двадцятьма хвилинами пізніше п’ять гігантських хвиль змили 
торгове містечко Банда Асе, що на Суматрі. Загинули тисячі – вижило 
менше сотні. В Індонезії містечко Лхукнга, в якому завжди вирувало 
життя, було стерте з лиця землі чорною стіною води, висота якої в 
два рази перевищувала пальми. Із десятитисячного населення цього 
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міста вціліло лише декілька десятків. По офіційним свідченням, в Ін-
донезії загинуло більше ніж 110 000 чоловік. З ревом продовжуючи 
наступ по Індійському океану, цунамі пройшлось по Андаманським і 
Нікобарським островам, погубивши ще біля 6000 чоловік. 

Через вісімдесят хвилин стихія досягла узбережжя Таїланду – роз-
кішних курортів Фукет, Ко Ланта, Ко Фі Фі і Крабі. Важко описати, що 
залишилось після того, як вода відступила. Всього за мить до цього 
відпочиваючі безтурботно прогулювались пляжем, малюки спали в 
своїх колисках, а хворі – в лікарняних ліжках. Бізнесмени і домогос-
подарки займались своїми буденними справами. Раптово – попере-
дження пролунало всього за декілька секунд до катастрофи – низка 
величезних хвиль назавжди змінила їх погляд на світ. Один з тих, 
хто вижили, сказав: «Мені здалось, що хтось висмикнув вилку зем-
лі з розетки». Готелі, котеджі, будинки місцевих жителів, офіси – всі 
будівлі склались, як карткові будиночки. Автомобілі закидало на де-
рева, нібито вони були маленькими іграшковими машинками. Заги-
нуло більше ніж 5000 чоловік. 

Через ще двадцять хвилин цунамі накрило Шрі-Ланку, спусто-
шивши прибережне містечко Галле і все узбережжя. Через декілька 
хвилин на вулицях і пляжах вже лежали тисячі трупів. Ті, хто залиши-
лись живими, відчайдушно чіплялись за дерева, а лютий потік води 
намагався позбавити їх останньої опори і понести вперед, перемі-
шавши з уламками будівель, спотвореними трупами тварин і людей. 
Хвиля перевернула з рейок вісім вагонів пасажирського потяга – і зі 
страшною силою вдарила їх об дерева, що росли поряд, наче дити-
на, що викинула набридлі їй іграшки. Із 1000 пасажирів тільки де-
кілька людей залишились живими. В Шрі-Ланці загинуло біля 31 000 
чоловік, із яких більше 15 000 були діти. 

Через дві години після першого землетрусу гігантська хвиля пе-
ретнула Бенгальську затоку, увірвавшись на острівці і в міста схід-
ного узбережжя Індії, забравши водночас більше ніж 10 000 життів, 
включно з цілим зібранням християн, що прийшли на ранкове бого-
служіння. Через сім годин після землетрусу гігантські хвилі затопи-
ли Мале – столицю держави Мальдіви, розташовану на архіпелазі 
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з 1190 островів, які піднімаються всього лише на метр вище рівня 
моря. Чотирнадцять островів зникли, близько 100 жителів загинули. 
Пройшла година, і хвилі вдарили по східному узбережжю Африки: в 
Сомалі, Кенії і Танзанії загинуло більше 200 чоловік. 

Офіційна кількість жертв цунамі складає більше 200 000 людей, 
але ми ніколи не зможемо сказати точно, скільки людей загинуло. 
Представник Організації Об’єднаних Націй сказав, що за площею це 
було найбільш руйнівне стихійне лихо в світовій історії. Газета Інде-
пендент справедливо назвала його «хвилею, яка струсонула світ»: 
деякі острови в Азії змістились і в горизонтальному, і вертикальному 
напрямах, в Великобританії, що знаходилась за 12 000 кілометрів від 
епіцентру, земна поверхня помітно рухалась, а геологи по всьому 
світу фіксували поштовхи. 

Цунамі струсонув світ і в іншому сенсі. В редакторській колонці 
газети Дейлі Телеграф з’явилось зізнання: «Всієї нашої уяви не ви-
стачає, щоб уявити лихо такого масштабу… Неможливо уявити, що 
хвиля поглинула цілі міста». Президент Сполучених Штатів Америки 
Джордж Буш відзначив, що ця подія «принесла невимовне почуття 
втрати і горя». 

Біблія говорить: «що хоче Господь, те Він чинить на небі та на зем-
лі, на морях та по всяких глибинах», наполягає: «безодні усі … вико-
нують Слово Його» (Псалом 134:6; 148:7–8). Як її слова узгодити з 
тим, що відбувається в світі? Один з читачів Дейлі Телеграф відповів 
за багатьох: «Віруючі праві, коли говорять, що це страшне лихо є ви-
пробуванням для їх віри. Які ще потрібні докази того, що якщо Бог 
і був, то тепер Він або з’їхав з глузду, або став ворожим, або просто 
помер?» 

Хвороби – частина задуму?

Проти Бога висувається ще багато інших звинувачень. Наша планета 
здатна задовольнити всі наші нагальні потреби, але все ж кишить жи-
вими організмами – від отруйних рослин до вірусів, від акул-вбивць 
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до бактерій, – які можуть скалічити і вбити нас. Навіть повітря, яким 
ми дихаємо, іноді забруднено мікрочастинками, які небезпечні для 
життя.

Як тоді розуміти, що Бог «оживляє усе» (Неем. 9:6) і вважає, що 
усе творіння «вельми добре» (Бут. 1:31). Гордон Стайн, колишній 
віце-президент організації Об’єднання атеїстів, беручи участь в 
дебатах, організованих в одному з філіалів Каліфорнійського універ-
ситету, сформулював це питання ще більш гостро: «Якщо все живе 
на землі створено Богом, а Він Бог люблячий, що створив людину 
за подобою Своєю, то як пояснити той факт, що Він створив ціп’яка, 
малярійного комара, збудників правця і поліомієліту, кліщів, мух, 
тарганів та блох?» 

Нещасні випадки

Відомий у всьому світі вчений і богослов сер Джон Полкінхорн спра-
ведливо сказав, що ми живемо «нібито на краю прірви – одночасно 
в світі порядку і в світі хаосу». Окрім усього іншого, він мав на увазі, 
що на землі вже відбулись і продовжують відбуватись мільярди не-
щасних випадків. Більшість з них є відносно незначними, а наслід-
ки інших настільки жахливі, що достатньо сказати одне слово, і всі 
одразу ж розуміють, про що йдеться. 

 » Британський пасажирський лайнер Титанік був найбільшим 
і найрозкішнішим кораблем із побудованих на той момент. 
Його власники вихвалялись, що «Сам Бог не зможе потопити 
цей корабель», однак під час першого ж вояжу в 1912 році, 
зіткнувшись в Північній Атлантиці з айсбергом, він пішов на 
дно і забрав більше ніж півтори тисячі людських життів. Цей 
нещасний випадок, мабуть, одна із найстрашніших катастроф, 
що стались на морі. 
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 » В ніч на 2 грудня 1984 року нетрі індійського міста Бхопал на-
крила хмара токсичного газу, яка виникла внаслідок аварії на 
хімічному комбінаті. В атмосферу було викинуто понад двад-
цять тонн метилу ізоціанату. Цей отруйний газ спочатку обпі-
кав слизові оболонки очей і легенів, а потім вражав централь-
ну нервову систему. Порушувалось нормальне функціонуван-
ня органів виділення і люди отруювались водою, що містилася 
в їх власному організмі. Протягом декількох годин загинуло 
близько 4000 чоловік. Непізнані тіла звозили до місця похо-
вання або кремації вантажівками. Протягом наступних двад-
цяти років померло ще 16 000 з тих, що отруїлись в ту ніч, а 150 
000 чоловік мали потребу в постійному лікуванні. 

 » 26 квітня 1986 року два вибухи відбулись в четвертому відсіку 
атомної електростанції, розташованому в українському місті 
Чорнобиль. Ядерний вибух, що супроводжувався викидом ра-
діоактивних елементів, був в тисячу разів сильніше за той, що 
спричинили бомби, які зруйнували Хіросіму під час Другої сві-
тової війни. Безпосередньо в результаті цього нещасного ви-
падку загинула лише тридцять одна людина, але десять міль-
йонів жителів двадцяти семи міст і 2600 сіл довелось евакую-
вати із забруднених територій. За останніми оцінками 800 000 
українських дітей знаходяться під загрозою захворіти на лей-
кемію. В одній з доповідей було заявлено, що на подолання 
наслідків чорнобильської катастрофи знадобиться 200 років. 

Це найстрашніші приклади численних нещасних випадків, які відбу-
ваються у світі: літаки розбиваються; поїзди сходять з рейок; зіштов-
хуються автомобілі; кораблі йдуть на дно; будівлі руйнуються; мости 
не витримують; падають дерева; ламаються машини. Кожного дня 
із сотень найрізноманітніших нещасних випадків збільшується і без 
того величезна кількість випадково загиблих і скалічених. 

Хіба міг люблячий і турботливий Бог, Який «все чинить за радою 
волі Своєї» (Еф. 1:11), написати такий сценарій історії світу?
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Людина людині – вовк
Коли ми говоримо про моральне зло, ми зазвичай маємо на увазі 
ті випадки, коли одна людина чинить жорстоко по відношенню до 
іншої. Історія рясніє подібними прикладами. 

 » Підраховано, що з останніх чотирьох тисяч років менш ніж 300 
були без великих воєн. Хтось з гіркотою сказав, що мир – це 
«час, коли всі перезаряджають зброю». Тільки в Першій світо-
вій війні загинуло тридцять мільйонів чоловік. 

 » Кількість загиблих за роки Другої світової війни настільки ве-
лика, що точно визначити її неможливо. Але ми знаємо, що 
німецький диктатор Адольф Гітлер знищив шість мільйонів 
євреїв (він називав їх «бактеріями людства»), влаштувавши 
геноцид з ціллю створити арійську над-расу. Двадцять чотири 
години на добу чоловіки, жінки і діти гинули в газових камерах 
в нацистських таборах смерті. З їх трупів зістригали волосся, 
здирали шкіру, виривали золоті зуби, а потім це відправляли 
на виготовлення подушок, абажурів і дорогоцінностей. 

 » Але море крові, що було пролите за час двох світових воєн, не 
зупинило масове звірство. Китайський диктатор Мао Дзе Дун 
щомісячно страчував 22 000 противників оголошеної ним куль-
турної революції. В 70-х роках двадцятого сторіччя камбоджій-
ський марксист Пол Пот за неповних два роки звіряче знищив 
більше півтора мільйона своїх співвітчизників. Жорстока гро-
мадянська війна 1994 року в Руанді забрала життя 800 000 лю-
дей. Загинула десята частина населення, а 350 000 дітей зали-
шились сиротами. 

 » «9/11» стало впізнаваним скороченням назви цинічної теро-
ристичної атаки на Сполучені Штати 11 вересня 2001 року. 
Терористи по ретельно розробленому плану захопили два 
рейсових пасажирських літаки й протаранили ними дві ве-
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жі-хмарочоси нью-йоркського Світового торгівельного центру. 
Комп’ютери, людські тіла і їх частини падали з будівель на при-
леглі вулиці «як конфетті». Через півтори години хмарочоси 
впали, залишивши після себе таку щільну хмару жовтого пилу 
у вигляді грибу, що вона закрила сонце. Як згодом з’ясувалось, 
під уламками загинуло близько 3000 людей, серед яких були 
жінки і діти. 

Третій захоплений літак терористи спрямували на Пентагон 
поблизу Вашингтону, внаслідок чого загинули майже 200 лю-
дей. Четвертий, пасажири якого хоробро протистояли терори-
стам, впав на полі в штаті Пенсильванія – сорок п’ять людей 
втратили життя. З моменту закінчення громадянської війни в 
1865 році це був найкривавіший день в історії американсько-
го народу і найбільш руйнівна терористична атака, відома сві-
ту. Не дивно, що газета Таймс назвала 11 вересня 2001 року 
«Днем, що змінив сучасний світ», а Марк Альмонд, кореспон-
дент Дейлі Мейл, написав: «Історія вже ніколи не буде такою, 
як раніше». 

 » До 1 вересня 2004 року мало хто знав про існування маленько-
го містечка Беслан в південній російській республіці Північна 
Осетія і Аланія, але всього лише за декілька днів в інтернеті 
можна було знайти вже понад 10 000 сайтів, що згадували Бес-
лан. Містечко, про яке ніхто не чув, раптом стало відоме на 
весь світ, коли добре організований загін з тридцяти терорис-
тів, пов’язаних з чеченськими сепаратистами, захопив міську 
середню школу № 1 і, заклавши вибухові пристрої по всій бу-
дівлі, втримували більше тисячі заручників, в основному дітей. 
На проникнення в будівлю бійців спецназу терористи відпо-
віли кривавою розправою, жертвами якої стали 350 заручни-
ків. Понад 700 дітей разом з вчителями потрапили в лікарні, а 
країна занурилась в траур. Західні оглядачі назвали цю подію 
«9/11 Росії». 
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Біблія говорить, що Бог «твердинею став для убогого в час його ути-
ску, охороною від хуртовини, тінню від спеки» і турботливим Госпо-
дом, Який «береже Він дорогу Своїх богобійних» (Ісаї 25:4; Прип. 
2:8). Як же зрозуміти ці слова, коли на землі стаються такі звірства? 
Багато хто з людей і не намагається це зробити. Британський пись-
менник Г. Дж. Уеллс під час Другої світової війни написав: «Якби я ві-
рив, що існує всемогутній Бог, Який допускає битви, смерті, розруху 
і жахи цієї війни заради власної розваги і не хоче втручатись, хоча б 
міг, я би плюнув в Його обличчя».

Єврейський письменник Ілі Візель, який вижив під час геноциду, у 
своїй зворушливій книзі під назвою «Ніч» розповідає, як немовлят 
наколювали на вили, наче тюки сіна, як старші діти були змушені 
дивитись, як вішають їх однолітків, як його матір і його інших родичів 
кидали у вогняну піч, що горіла людськими тілами, як в’язні стогна-
ли: «Де ж Бог? Де ж Він може бути зараз?» Візель, який пережив 
всі ці жахи, говорить, що ці звірства «вбили мого Бога і мою душу, 
перетворили мрію в попіл». Британський мистецтвознавець Браян 
Сьюел якось зізнався: «Побачивши, що світ зійшов з глузду від жа-
дібності і агресії… я перестав вірити в Бога і відкинув релігію зі всіма 
її традиціями». 

Питання

Отже, багато людей впевнені, що Бог винен в усіх цих жорсткостях. 
Але чи так це насправді? Перш ніж дати біблійну відповідь на це пи-
тання, давайте спитаємо себе ось про що.

Чому ми сприймаємо страждання, присутність у своєму житті амо-
ральності, як проблеми? Адже якщо британський філософ Бертран 
Рассел правий в тому, що людина – це лише «безглуздий випадок 
на узбіччі всесвіту», чому нас хвилює, що в одних людей життя за-
кінчується раптово, а інші, навпаки, занадто довго чекають смерті, 
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що одні помирають легко, а інші зазнають жахливих страждань, що 
іноді люди помирають поодинці, а інші масово. 

Якщо правий професор Оксфордського університету, атеїст-дог-
матик Пітер Аткінс, який вважає, що людство – це «не більше, ніж 
слиз на планеті», чому нас повинно хвилювати цілеспрямоване зни-
щення шести мільйонів євреїв або більше ніж 500 000 жителів Руан-
ди? Коли хтось наступає на слиз, чи змиває його в каналізацію, хіба 
нас це сильно хвилює?

Весь світ у скорботі за жертвами цунамі в Індійському океані, 
але люди зазвичай не сумують, коли бачать, як гинуть жуки, щури 
або змії. Якщо людські істоти – це всього-на-всього набір незлічен-
них хімічних і біологічних випадковостей, чому їх життя представляє 
таку цінність, чому ми так переживаємо, коли диктатори і стихійні 
лиха мільйонами знищують їх? Чому ми не сприймаємо насильство 
і кровопролиття, навіть в поодиноких випадках? Якщо людина – не 
більше ніж біологічна випадковість, якщо у її минулого і майбутнього 
немає жодного сенсу, то чому її поведінка повинна відрізнятись від 
поведінки тварин? 

Яким чином еволюційний розвиток може стати основою для мо-
ралі та етичних норм? Британський вчений, який став християнським 
служителем, Родні Холдер акцентує проблему: «Якщо ми тільки ато-
ми і молекули, організовані випадковим чином завдяки випадко-
востям еволюційного процесу, тоді любов, краса, добро, зло, сво-
бода волі, сам розум – те, що робить нас людьми і піднімає нас над 
іншим тваринним світом, – втрачає свою об’єктивність. Чому я по-
винен любити свого ближнього або, відволікаючись від своїх справ, 
намагатись допомогти йому? Чи не варто намагатись отримати для 
себе все, що тільки можливо, переступаючи через кожного, хто опи-
ниться на моєму шляху?» 

Але чи може бути який-небудь взаємозв’язок між атомами та 
етикою, молекулами та моральністю? Якщо людина всього лише ге-
нетично запрограмований механізм, як вона може розважати про 
добро і зло? Чому взагалі когось ще хвилює проблема справедли-
вості? Звідки в неї взялось внутрішнє почуття того, що вона повинна 
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ставитись до подібних собі «механізмів» з гідністю і повагою? Коли 
люди, в житті яких сталось нещастя, ставлять риторичне запитання: 
«Де ж справедливий Бог?», вони міркують нелогічно, тому що якщо 
Бога немає, то поняття «справедливий» і «несправедливий» визна-
чається особистою думкою кожного. 

Проблеми моралі, що існують в нашому світі, не можуть спросту-
вати існування Бога. Навпаки, властива для нас здатність розрізняти 
добро і зло, справедливість і несправедливість – це ще один доказ 
того, що існують деякі абсолютні стандарти моралі, закладені в кож-
ному з нас. 

Що ж породило наше сумління, цього загадкового і могутнього 
поліціянта моралі, якщо не божественні моральні стандарти? Со-
вість – це не інстинкти й не бажання, тому що часто вона вимагає 
чинити всупереч тому й іншому, але чому ж вона настільки сильна? 
Адже, як ми вже відмічали, сама по собі фізична природа не володіє 
моральними постановами. Вибір людини теж не може бути осно-
вою моральності, тому що людина може виправдовувати будь-які 
свої дії, від найбільш підлих до найбільш благородних. Суспільство 
також не може бути джерелом моралі, тому що воно просто склада-
ється з окремих людей. Але якщо припустити, що нас створив пра-
ведний Бог, тоді зрозуміло, звідки взялось наше сумління і чому ми 
відчуваємо внутрішній обов’язок перед іншими людьми. 

Видатний вчений-генетик Френсіс Коллінз, який очолював відо-
мий науково-дослідницький проект «Геном людини», висловив ці-
каву думку: «Моральний закон, який не піддається науковому по-
ясненню, як ніщо інше доводить, що існує Бог – Особистість – Який 
будує стосунки з людиною». 

Подібні питання змушують нас прийти до висновку, який, напевно, 
для багатьох прозвучить достатньо дивно: існування зла доводить 
те, що Бог існує, а не те, що Його немає! Якщо припустити, що Бога 
немає, проблема зла і страждань однаково не вирішиться, але тоді 
ми опинимось в інтелектуальному глухому куті: людина буде безна-
дійно запитувати, а всесвіт – вперто мовчати. 
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Діти, які народились з вродженими вадами через безладні ста-
теві зв’язки своїх батьків; пенсіонер, що лежить у калюжі крові піс-
ля звірського нападу хулігана, що проходив повз; молода мати, яка 
раптом виявила, що у неї рак грудей; успішний бізнесмен, що помі-
тив перші ознаки хвороби Паркінсона; вбиті горем батьки, що дізна-
лись, що їх дитина страждає аутизмом; пішохід, який залишився па-
ралізованим на все подальше життя після наїзду п’яного водія; хво-
рий гемофілією, що заразився ВІЛ при черговому переливанні крові; 
мати, що збожеволіла від горя, побачивши, як її син гине під улам-
ками нью-йоркських башт-близнюків; відпочиваючий на Шрі-Ланці, 
який безпорадно споглядає на те, як безжальна стіна води забирає 
його дружину і дітей, – розповідь про всемогутнього люблячого Бога 
навряд чи втішить всіх цих людей і дасть задовільне пояснення їх 
страждань. Але й атеїзм не здатний їх втішити і відповісти на їх за-
питання. 

Чи можуть люди, що думають, відчувають, сумують і ставлять пи-
тання, жити без пояснень і втіхи? Хіба достатньо сказати стражда-
ючим людям, що трагедії і катастрофи – це просто дурні жарти, а 
істина, надія і життєві цінності – всього лише плоди людської уяви? 
Невже ми маємо право приректи стражденне людство на вічну тем-
ряву безбожності?

Неспростовні факти

Окрім цих питань, є ще інші, які потребують розгляду, враховуючи 
деякі незаперечні факти. 

 » Хоча на нашій планеті достатньо їжі, щоб прогодувати все на-
селення землі – 6 мільярдів людей, але кожного року мільйо-
ни людей помирають від голоду через те, що ми бездумно за-
бруднюємо атмосферу, нещадно і безграмотно експлуатуємо 
природні ресурси, допускаємо правління диктаторів. Як сміє-
мо ми звинувачувати в цьому Бога? Невже Він відповідальний 
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за це, що гроші, які були виділені на допомогу постраждалим, 
потрапляють в кишені правителів-тиранів або жадібних полі-
тиків? В Індії люди помирають мільйонами, тому що індуїзм 
забороняє вживати в їжу яловичину. Індійці вірять в тисячі бо-
гів – чи можуть вони звинувачувати Одного, Якого відкинули, у 
тому, що у них постійно не вистачає їжі?

 » Часто люди страждають через власні помилки. Якщо б власни-
ки Титаніка не піддались спокусі залишити палубу вільною і 
розмістили на кораблі належну кількість рятівних човнів, мож-
ливо, вдалось би врятувати набагато більше пасажирів, якщо 
не всіх. Невже Бог відповідальний за рішення судновласників? 
Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) прийшло до 
висновку, що катастрофа в Чорнобилі відбулась через «недо-
тримання техніки безпеки». Чи можна покладати провину на 
Бога за недбалість і неуважність у виконанні технологічних 
розпоряджень?

 » Часто люди страждають за власної ініціативи. Курці, які ігнору-
ють застереження лікарів, хворіють на рак легенів або страж-
дають від сердечної недостатності, алкоголіки страждають 
від цирозу печінки, наркомани і люди, що ведуть безладне 
статеве життя, інфікуються СНІДом і помирають – ось найоче-
видніші приклади того, як люди завдають шкоди самим собі. 
Це ж стосується і ненажер, які копають свою могилу ножем і 
виделкою, і трудоголіків, які забезпечують собі нервовий роз-
лад, і незліченної армії людей, які хворіють через те, що вони 
сповнені ненависті, злоби, гіркоти і заздрості. Невже Бог винен 
в тому, що вони себе так поводять? Невже Він причина того, 
що пілот проявив неуважність і літак розбився? Чи винен Бог 
в тому, що п’яний водій наїхав на пішохода, потяг пролетів 
повз заборонений сигнал семафора, капітан корабля знехту-
вав технікою безпеки? Чи винен Він в тому, що пішохід став 
переходити дорогу перед автобусом? Чи відповідальний Він 
за те, що який-небудь футболіст підставляє ногу гравцю з іншої 
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команди, той отримує травму і прощається зі своєю футболь-
ною кар’єрою?

Конкретний вчинок несе за собою конкретні наслідки, це очевидно. 
З цієї причини у своїх подальших роздумах я буду звертатись особи-
сто до читачів. Раві Захаріас розповідає, як одного разу він і ще де-
кілька людей дискутували з одним фінансовим магнатом. Останній 
ніяк не міг збагнути, чому Бог нічого не робить, щоб знищити зло 
у світі. Коли ж хтось поцікавився у бізнесмена, що він зробив для 
того, щоб знищити зло всередині самого себе, настало, як говорить 
Захаріас, «мовчання з червоним обличчям». А як би ви відповіли на 
це запитання? Чи робите ви все можливе, щоб викорінити зі свого 
життя будь-яку недосконалість, чи намагаєтесь не додавати болю, 
страждань, гіркоти та нещасть цьому світу? Якщо ні, то чому ви зви-
нувачуєте Бога в тому, що Він погано керує світом?

Біблія говорить…

Біблія чимало говорить про проблему існування зла у світі, однак 
вона не дає однієї, простої та універсальної, відповіді на всі запи-
тання. В Писанні сказано, що сенс цього життя ми «тепер бачимо, як 
у дзеркалі, неясно» (1 Кор. 13:12). Скептики скажуть, що така відпо-
відь – не більше ніж спроба ухилитись від відповіді, однак довести, 
що це не так, дуже просто. 

По-перше, саме існування неосяжного Бога – таємниця. Якби ми 
могли повністю зрозуміти і пізнати Бога, Він перестав би бути Богом. 

По-друге, у нас немає підстав вважати, що Бог повинен пояснити 
нам сенс всього, що відбувається у світі. Чесно кажучи, у нас немає 
права вимагати від Бога яких-небудь пояснень. 

По-третє, якщо Біблія не пояснює нам всього, це не значить,  
що вона нічого не пояснює. Сумніватись не означає нічого не зна-
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ти. Якщо ми не знаємо всього, як ми можемо мати відповіді на всі 
питання? Тільки зарозумілі люди, які прикидаються інтелектуалами, 
можуть стверджувати, що картини не існує, якщо вони можуть бачи-
ти тільки її фрагмент. Навіть людина з сильною вірою скаже вам, що 
деякі події життя більше породжують запитань, ніж дають відпові-
дей. Заперечувати це і намагатись шукати просте рішення проблеми 
існування зла в цьому світі – значить даремно гаяти час. 

По-четверте, Господь говорить, що Його думки – не наші думки, а 
наші шляхи – не Його шляхи (Іс. 55:8). Якщо це так, то чи можемо ми 
зрозуміти все, що Бог міг би нам повідомити? Ми мислимо зовсім не 
так, як мислить Бог. Хто з цим не згоден, не просто страждає манією 
величі, він – божевільний!

По-п’яте, Біблія відкриває нам те, що ми повинні знати, а не те, що 
нам хочеться знати. Відповідаючи на питання існування зла, вона 
розповідає нам про події далекого минулого: розповідає про те, як 
все це почалось і до чого все це приведе. 

Заплямована планета

В газеті Таймс якось була опублікована стаття під назвою «Хто винен 
в нещастях світу?». У відповідь на цю статтю прийшло багато відгуків 
читачів, а самий короткий, він же і найкращий, звучав так: 

«У відповідь на ваше запитання,
Хто винен в нещастях світу,
Повідомяю – я.

Щиро ваш, Г. К. Честертон»

Слова відомого англійського письменника тільки доводять той факт, 
що ніхто не має права вказувати пальцем на Бога і сказати, що Він 
винен в стражданнях світу.

Біблія стверджує, що Бог створив світ досконалим, як відобра-
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ження Своєї досконалої сутності: «І побачив Бог усе, що вчинив. І 
ото, вельми добре воно…» (Бут. 1:31). Кожна молекула існувала в 
цілковитій гармонії з Богом та іншим творінням. Людина також була 
частиною цього досконалого всесвіту, хоча і відрізнялась від нього 
тим, що була створена «на образ Божий» (Бут. 1:27), що означає на-
ступне.

1. Людина була створена як особистість: вона була здатна спіл-
куватись зі своїм Творцем та іншими людськими істотами.

2. Людина була створена як моральна особистість: совість до-
зволяла їй розрізняти добро і зло.

3. Людина була створена як розумна особистість: вона була 
здатна не тільки мислити, робити висновки та приймати ро-
зумні рішення, але й робити моральний вибір. 

Хоча вона була створена морально досконалою істотою, вона не 
була роботом, запрограмованим на те, щоб виконувати вказівки 
Бога. Вона володіла здатністю коритись Богу і свободою не слуха-
тись Його. Цей досконалий стан тривав до тих пір, поки один зі ство-
рених духів на ім’я сатана, який ще до цього повстав проти Божої 
влади, не переконав Адама і Єву піддати сумніву Божі чіткі вказівки. 
Як тільки вони це зробили, «гріх увійшов в світ» (Рим. 5:12): ця подія 
привела до катастрофічних наслідків. 

 » Взаємовідносини з Богом, що ґрунтувалися на безумовному 
послуху людини Богу, були зруйновані. Людина зберегла ду-
ховну природу, але втратила духовне життя. Вона залишилась 
особистістю, але була позбавлена спілкування зі своїм Твор-
цем. 

 » Людина втратила моральну чистоту і здатність до вільного 
морального вибору. Безбожні ідеї, безбожне ставлення до 
життя і безбожні бажання стали її сутністю.
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 » Цілісність людської особистості була порушена. Вона втратила 
самоповагу, пізнала тривогу і страх, набула почуття провини, 
відчуженості та сорому. 

 » У відносини з іншими людьми проникли підозри, обман, не-
довіра і необхідність постійно виправдовуватись.

 » Тіло людини почало старіти, хворіти і помирати. На початку 
це не входило в Божий задум. 

На жаль наслідки гріхопадіння розповсюджуються і на нас: ми не 
можемо махнути рукою на біблійну історію про гріхопадіння і ска-
зати, що вона нас не стосується. Адам представляв все людство як 
вид: «…через одного чоловіка ввійшов до світу гріх, а гріхом смерть, 
так прийшла й смерть у всіх людей через те, що всі згрішили» (Рим. 
5:12). Це означає, що, ставши батьком після гріхопадіння, Адам по-
родив на світ дітей «за подобою своєю та за образом своїм» (Бут. 
5:3). 

Як отрута, кинута в гирло ріки, заплямована і зіпсована приро-
да Адама передається з покоління в покоління. Народившись, ми 
успадкували гріховні бажання і схильності, які в подальшому по-
чали виражатись в наших словах, думках і діях. Жодної миті свого 
життя ми не були морально нейтральними. Хіба ви з цим не пого-
джуєтесь?

Повстання проти Божої досконалої доброти, святості і істини є аб-
солютним злом, і своїм повстанням людина змусила «все створіння 
разом зідхати й разом мучитися аж досі» (Рим. 8:22). Хоча світ і збе-
ріг свою красу, початковий його стан радикально змінився через гріх. 
Землетруси, виверження вулканів, паводки, цунамі, урагани та інші 
стихійні лиха були невідомі до того, як гріх увійшов в світ, а страж-
дання і смерть, які вони сьогодні приносять людям, врешті-решт ви-
никли через людську зневагу до Бога, через гордість та егоїстичний 
бунт проти власного Творця.

Але навіщо Бог пішов на ризик і на початку дарував людині мо-
ральну свободу? Якою б не була відповідь, очевидно одне: навіть 
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всемогутній Бог не міг дати людині свободу дій і гарантувати, що та 
мудро нею скористається. Людина вільна, але не повністю – це ло-
гічне протиріччя; навіть Бог не міг одночасно наділити людину сво-
бодою і обмежити її. Однак не можна говорити, що, якби Бог був 
досконалим, Він би не зробив так, як Він зробив. Писання говорить, 
що «непорочна дорога Його» (Пс. 17:31).

Чи можемо ми довести, що Бог вчинив неправильно, наділивши 
людину правом морального вибору? Невже було б розумніше ство-
рити роботів? Та й чи можемо ми насправді говорити про це? Звідки 
ми знаємо, які причини та цілі були у Бога, якщо не знаємо всього, 
що знає Бог? У своїй чудовій книзі «Допоки, Господи» Дональд Кар-
сон пише, що Божі діла «неможливо вмістити в наш розум… Я не ду-
маю, що Бог діє нелогічно, просто ми замало знаємо, щоб розкласти 
все по полицях». Треба визнати, що людина – зіпсуте і обмежене 
творіння, побороти в собі гордість і, як би боляче це не було, погоди-
тись з тим, що Божі шляхи вищі, ніж наш недосконалий розум. 

Це переконання можна зберегти і в горнилі випробувань. Ден 
Кон-Шербок якось процитував у Таймс слова одного єврея, який уці-
лів під час геноциду. Цей чоловік стверджував, що, знаходячись в 
концентраційному таборі смерті, він ніколи не піддавав сумніву дії 
Бога, або, краще сказати, Його невтручання: «Ніколи не приходило 
мені на розум, що Бог має якесь відношення до моїх страждань. Я 
не звинувачував Його і не втрачав віру в Нього через те, що Він не 
прийшов нам на допомогу. Бог нам нічим не зобов’язаний. Це ми 
зобов’язані Йому своїм життям. Якщо хтось вважає, що Бог відпо-
відальний за смерть шести мільйонів людей, тому що Він нічого не 
зробив заради їх спасіння, така людина помиляється». 

Чому Бог  
не втручається?

Але чому ж всемогутній і люблячий Бог не втручається, щоб попере-
дити зло і ті страждання, які воно завдає? Перш, ніж відповісти на це 
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питання, потрібно запитати себе, чи був би Бог Богом, якби Він чинив 
так, як ми того хочемо? На дебатах, організованих в Каліфорнійсько-
му університеті у Девісі, Едвард Табаш назвав Бога «моральним чу-
довиськом» і кинув Йому виклик: «Якщо Ти існуєш, якщо Ти дійсно 
є, покажи Себе прямо зараз! Створи дійсно вражаюче чудо! Покажи 
мені що-небудь більш реальне за старі казочки, щоб довести Своє 
існування!» Почекавши декілька миттєвостей і переконавшись, що 
нічого не відбулось, Табаш заявив, що його твердження про неісну-
вання Бога доведене. Він випустив з уваги, що, якби Бог дозволив 
так маніпулювати Собою, Він би перестав бути Богом. Бог, Який під-
стрибує кожний раз, коли хто-небудь волає: «Встати!», існує тільки в 
казках. Невже ми насправді хотіли б, щоб Бог змінив природний хід 
подій, то скасовуючи фізичні закони, то знову приводячи їх у дію, так, 
щоб ніколи з впевненістю не могли сказати, що вони діють у даний 
момент? Якби Бог пересмикував закони природи мільярд разів за 
день заради того, щоб забезпечити безпеку, зручність і успіх кожної 
окремої людської істоти, науки не існувало б, і, як відмічає англій-
ський письменник Френсіс Бріджер, «ми жили б у такій ситуації, 
такій фізичній, соціальній і психологічній нестабільності, що життя 
просто розвалилось би, і, що парадоксально, зазнали б ще більше 
страждань». 

Поставимо собі ще одне запитання: яких грішників Бог повинен 
знищити? Ви скажете, що Він був зобов’язаний знищити найстраш-
ніших недолюдків цього світу, таких як Гітлер, Пол Пот, Мао Дзе Дун? 
Він повинен був завадити їм зробити те, що вони зробили? А що ви 
думаєте про людей, які вчинили менш серйозні гріхи, – вбивць, са-
дистів, ґвалтівників, розбещувачів малолітніх, торгівців наркотика-
ми? Чи повинен був Бог знищити їх також? Припустимо, повинен. 
Але якщо Бог знищить їх, то найгіршими грішниками на землі ста-
нуть п’яні водії, крадії, грабіжники і їм подібні. А їх потрібно знищи-
ти? Якщо ми будемо розмірковувати таким чином, то врешті-решт 
прийдемо до думки, що Бог повинен знищити все зло. Ви скажете: 
«А чому б і ні?» Але чи готові ви до того, що вас позбавлять свободи 
до того, що ви більше не будете нести відповідальність за свої вчин-
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ки, до того, що ви перетворитесь на ляльку, кожну думку, слово і дію 
якої визначає вселенський ляльковод?

Якби Бог захотів знищити все зло, Йому довелось би почати кон-
тролювати всі наші думки та дії, які опосередковано призводять до 
страждань. Уявіть собі таку ситуацію. Кожної п’ятниці я їду грати в 
гольф, а після гри сідаю в машину та їду за дружиною, у якої щоп’ят-
ниці свої справи в іншому місці. Одного прекрасного дня любителі 
гольфа, які за розкладом грають переді мною, затягують свою гру, 
я починаю пізніше, а потім з жахом усвідомлюю, що запізнююсь 
на зустріч з дружиною. Поспішаючи я вибігаю зі спортклубу, біжу 
за машиною і по дорозі ненароком штовхаю жінку, яка прийшла 
пограти, вона падає, вдаряється головою об асфальт і назавжди 
залишається інвалідом. Як Бог повинен був попередити цей не-
щасний випадок, який призвів до жахливих страждань цієї жінки? 
Змусити гравців грати швидше або краще? Змусити мене раніше 
почати гру? Змусити мене швидше прийняти душ і переодягнутись 
після гри? Направити ту жінку в приміщення спортклубу через інші 
двері? 

Скажіть відверто, чи хотілось би вам, щоб Бог керував кожним 
вашим рухом, повністю позбавивши вас незалежності та свободи 
вибору? Можливо, теоретично Бог і мав би втручатись і попере-
джувати будь-яке зло і страждання, але практично це неможливо, 
тому що таке Його втручання тільки створило би додаткові трудно-
щі. Біблія говорить нам, що Бог знайшов абсолютно інше рішення 
цієї проблеми. 

Досьє на Бога

Проблема зла і страждань в Біблії найбільш гостро піднімається в 
книзі Йова. Йов жив 5000 років тому. Писання говорить, що ця лю-
дина була «більшою від усіх синів сходу» (Йов. 1:3); він був надзви-
чайно багатим, у нього було сім синів і три доньки. Більш того, він 
був «невинний та праведний, і він Бога боявся, а від злого втікав» 
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(Йов. 1:1); але одного страшного дня йому довелось звідати, до яких 
наслідків призводять стихійні лиха і дії злих людей. Він втратив всю 
свою худобу: 11 000 голів були вкрадені, а інші тварини загинули від 
гігантської кульової блискавки. Практично всі його слуги були вби-
ті, а десять дітей загинули, коли ураган зруйнував будинок, в якому 
вони веселились (див. Йов. 1:13–19). Але, не дивлячись на ці страшні 
лиха, Йов все ж «упав на землю, і поклонився»: 

Я вийшов нагий із утроби матері своєї,
і нагий повернусь туди, в землю!  

Господь дав, і Господь узяв...  
Нехай буде благословенне Господнє Ім’я! 

(Йов 1:20–21)

Однак це вражаюче визнання віри в панування Бога не зупинило 
страждань Йова. Стан його здоров’я став різко погіршуватись. Він 
весь вкрився виразками, шкіра почала відпадати, очі стали гірше 
бачити, зуби згнили й випали. Йов страждав одночасно від високої 
температури, і від безсоння, і від депресії. Близькі люди лише поси-
лювали його страждання: дружина натякала йому скоїти самогуб-
ство: «Прокляни Бога і помреш!» (Йов. 2:9). Друзі спочатку співчу-
вали йому, а потім стали переконувати, що таке велике лихо може 
статись тільки з людиною, яка скоїла великий гріх. 

Почуття Йова змінювались так швидко, наче він нісся «американ-
ськими гірками». В моменти глибокої депресії він жалкував, що не 
народився мертвим: «Чому я не згинув в утробі? Як вийшов, із ну-
тра то чому я не вмер?» (Йов. 3:11). А коли віра підіймала його над 
лихом, він висловлював впевненість, що буде вічно жити з Богом: 
«Та я знаю, що мій Викупитель живий… сам я побачу Його, й мої очі 
побачать, а не очі чужі...» (Йов. 19:25,27). Були в його житті і такі мо-
менти, коли він сумнівався в Божій справедливості, не розумів, чому 
Бог дозволяє, що нечестивці «Провадять в добрі свої дні, і сходять в 
спокої в шеол» (Йов. 21:13), а йому дозволив перетворитись на «по-
рох і попіл» (Йов. 30:19). Були й періоди, коли він відчував, що Бог 
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віддалився від нього, що Він не чує його молитви. Друзі Йова завали-
ли його такою величезною кількістю запитань без відповідей, порад 
і звинувачень, що він не витримав і поскаржився: «Чи настане кінець 
вітряним цим словам?...» (Йов. 16:3). А потім прийшов кульмінацій-
ний момент всієї історії. Бог став говорити з Йовом. 

Відповідь Бога страждаючому Йову – це найповніше пояснення 
біблійного бачення проблеми зла і страждань, хоча ні про зло, ні про 
страждання там безпосередньо не йдеться! Бог не дав Йому вичерп-
ного пояснення причини Його страждань – Він вибрав інший шлях. 
Він почав задавати Йову риторичні питання, щоб нагадати, що весь 
всесвіт вказує, з однієї сторони, на велич і могутність Божі, а з іншої, 
– на неміч і залежність людини. 

Чи ти знаєш устави небес? Чи ти покладеш  
на землі їхню владу? (Йов 38:33)

Коли маєш рамено, як Бог? (Йов 40:9)

Чи за своїх днів ти наказував ранкові?  
Чи досвітній зорі показав її місце... (Йов 38:12)

Чи блискавки ти посилаєш? (Йов 38:35)

Бог відповів на запитання Йова Своїм запитанням: 

Чи буде ставати на прю з Всемогутнім огудник?.. 

Чи ти хочеш порушити право Моє, винуватити Мене,  
щоб оправданим бути? (Йов 40:2,8)

Бог нічого не сказав Йову про причини болю і страждань, а став го-
ворити про реакцію людини на них. Багатослів’я друзів Йова не дало 
цьому бідному чоловіку ні ясності, ні втіхи, ні підтримки – їх слова 
були «словами без розуму» (Йов. 38:2). Коли ж Бог почав говорити з 
Йовом, все ставало на свої місця.
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 » Бог цілковито володарює у всесвіті,  
і нічого не може завадити Його вічному задуму:  
«Я знаю, що можеш Ти все, і не спиняється задум у Тебе!» 
(Йов. 42:2).

 » У Йова не було підстав сперечатись з Богом і  
сумніватись в тому, що Бог справедливо з ним чинить:  
«Оце я знікчемнів, що ж маю Тобі відповісти?» (Йов. 40:4).

 » Йов не може об’єктивно оцінити ситуацію:  
«…Тому я говорив, але не розумів... Це чудніше  
від мене, й не знаю його» (Йов. 42:3).

 » Живе спілкування з Богом набагато  
краще будь-яких релігійних переживань та ідей:  
«Тільки послухом уха я чув був про Тебе,  
а тепер моє око ось бачить Тебе» (Йов. 42:5).

 » Йов визнав, що був неправий, сумніваючись в Божій силі, 
справедливості і любові, і смиренно Йому підкорився:  
«Тому я зрікаюсь говореного, і каюсь у поросі й попелі!...» 
(Йов. 42:6).

 
В книзі Йова даний принцип ставлення до страждань. Йов не почув 
конкретних відповідей на свої конкретні питання, але навчився дові-
ряти Богу навіть тоді, коли не міг зрозуміти Його дій. Це не означає, 
що він віддав себе на милість долі. Як образно висловився ірланд-
ський проповідник Герберт Карсон, Йов повівся так, як веде себе 
«дитина в непроглядній темряві, міцно стискаючи руку батька». Бог 
не дає нам відповідей на всі наші запитання. Це факт, і стверджувати 
протилежне – жорстоко і нерозумно. Як висловився австралійський 
пастор Пітер Блумфілд: «Менш за все страждаючі люди потребують 
самовпевнених порадників, які вважають, що можуть пояснити про-
видіння Боже». 

Досвід Йова показує, що важливо знати не стільки відповіді на 
всі запитання, скільки Того, Хто їх знає, і вміти довіряти Йому. Дові-
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ра Богу звільняє. Декілька років тому моя дружина впала в глибоку 
депресію, яка, здавалось, вбила її віру. Депресія все більше і більше 
душила її, але одного разу одна за одною прийшли дві листівки від 
різних людей, в яких практично одними і тими ж самими словами 
говорилось про те, що Бог не зобов’язаний пояснювати нам, чому 
відбувається та чи інша подія. І хоча слова близьких людей не мали 
миттєвої дії на мою дружину, за декілька днів їй стало значно краще: 
віра не тільки повернулась до Джойс, але й стала більш глибокою і 
сильною. 

Божий гучномовець

В своїй книзі «Страждання» всесвітньовідомий письменник Клайв 
Льюїс писав: «Бог шепоче нам в радості, говорить через совість і кри-
чить, коли нам боляче. Страждання – Божий гучномовець, яким Він 
будить світ, який оглух». Льюїс був правий. Життя багатьох людей 
зосереджене на них самих. Якщо Бог і виникає іноді в процесі їх існу-
вання, то тільки у вигляді служби порятунку, куди потрібно дзвонити 
у випадку особливої потреби. Таким людям потрібно нагадати, що 
людина – не центр всесвіту, їй не підвладні закони природи. 

Бог часто використовує страждання, щоб допомогти розібратись 
в жахливій реальності, освідомити міць зла, виправити людське 
мислення, дати вірний напрямок у житті і переконати, що допомо-
гу потрібно шукати у Нього. Якщо проаналізувати досвід мільйонів 
віруючих, що жили в різні часи, можна побачити, що є, принаймні, 
шість способів, якими Бог перетворює зло в добро для тих, хто Йому 
довіряє.

1. страждання вчать  1. страждання вчать  
довіряти Божій мудростідовіряти Божій мудрості

Йов скаржився Богу на свої страждання і просив пояснити їх при-
чини, але Бог не дав пояснення. Він сказав Йову, що звинувачувати 
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Бога в безжалісності і несправедливості може тільки той, хто рівний 
Йому по силі і могутності. 

Де ти був, коли землю основував Я? 
Розкажи, якщо маєш знання!
Чи буде ставати на прю з Всемогутнім огудник?  
Хто сперечається з Богом, хай на це відповість!  
(Йов 38:4; 40:2)

Якось в Греції я познайомився з одним сліпим віруючим, в якого не 
було ніг. Він сказав мені: «Я не жаліюсь на Бога. Мої ноги належать 
Йому, у Нього було право зробити з ними все, що Він захоче».

2. страждання роблять  2. страждання роблять  
віру людини надзвичайно міцноювіру людини надзвичайно міцною

Пророк Авакум, що жив в Юдеї близько 600 років до Різдва Христо-
вого, ніяк не міг зрозуміти, чому Бог так байдуже ставиться до мо-
ральної деградації Свого народу. Бог сказав, що виправлять народ 
тільки майбутні тяжкі страждання, на що Авакум відповів: «…я Госпо-
дом тішитись буду й тоді, радітиму Богом спасіння свого!» (Ав. 3:18). 
Богу все підвладне, Йому не потрібно розробляти антикризові про-
грами – обставини не можуть захопити Його зненацька. Як вірно за-
уважив Пітер Блумфілд, «немає вагомих причин, щоб сумніватись в 
Бозі. Незважаючи на незадоволену цікавість людини, безліч питань 
без відповідей, білі плями в знаннях, постійну погоню за прихова-
ним і зневагу до відомого – Бог достойний повної довіри».

3. страждання допомагають  3. страждання допомагають  
приносити більше духовних плодівприносити більше духовних плодів

Один з авторів Нового Завіту закликає своїх братів-віруючих з раді-
стю приймати випробування. Він обіцяє їм, що їх віра виробить тер-
піння і зробить їх «досконалими та бездоганними, що недостачі ні в 
чому не матимуть» (Яков. 1:3–4).
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4. Біблія говорить, що страждання –  4. Біблія говорить, що страждання –  
це покарання від Бога, яке покликане утримати  це покарання від Бога, яке покликане утримати  
нас на шляху життя (Прип. 6:23)нас на шляху життя (Прип. 6:23)

В іншому уривку ця думка виражена ще більш чітко: «[Бог карає] на 
користь, щоб ми стали учасниками Його святости» (Євр. 12:10–11). 
Сучасна культура відкидає цю ідею, багато людей вважають, що най-
головніше – це особисте щастя і задоволення своїх бажань. Однак 
багато поколінь віруючих знали, що страждання-покарання освячу-
ють. 

5. страждання нагадують про нашу  5. страждання нагадують про нашу  
вразливість і повну залежність від Богавразливість і повну залежність від Бога

вони вчать нас, що здоров’я – це ще не все. Апостол Павло просив 
Бога зцілити його від хвороби, але Бог не забажав цього зробити, 
і тоді Павло зрозумів, що його неміч – не покарання, а своєрідний 
захист від гордості (2 Кор. 12:7). 

6. страждання змушують нас  6. страждання змушують нас  
думати більше про вічне, ніж про тимчасоведумати більше про вічне, ніж про тимчасове

Величезну кількість свого дорогоцінного часу ми витрачаємо на дріб-
ниці: моду, спорт, відпустку, їжу, домашній інтер’єр. Але коли перші 
рядки газет починають майоріти заголовками про стихійні лиха, ка-
тастрофи та епідемії, тоді ми згадуємо про невідворотність смерті і 
про те, що чекає на нас після неї. Раптове страждання часто змушує 
людей глибоко замислитись над тим, що «видиме дочасне, невиди-
ме ж вічне» (2 Кор. 4:18). Герберт Карсон наводить вдалий приклад: 
«Знесення старого будинку, це ще не кінець життя. Старий будинок 
зносять для того, щоб переселити людей в новий, кращий. Своїми 
діями, які часом здаються нам суворими, Бог м’яко і милостиво готує 
нас до переїзду в нове житло». Біблія не обіцяє віруючим повного 
захисту від страждань, зате дає пораду, як з ними впоратись: потріб-
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но довіряти Богу і Його обітниці дати Своєму народу вічне майбутнє 
без всякого болю. 

Віруючий погоджується з тим, що Всемогутній Бог міг би перемог-
ти зло, а люблячий Бог так і зробив би, але водночас він знає, що 
якщо це не відбувається зараз, то обов’язково станеться в майбут-
ньому. Невіруючий же дивиться вперед і бачить лише безнадійну 
порожнечу: скоєних злодіянь не виправити, за злом залишається ос-
таннє слово. Але Біблія інакше описує майбутнє. Вона стверджує, що 
зараз Бог з якихось Своїх, невідомих нам причин, допускає існування 
зла і страждань, але одного разу Він знищить все зло і назавжди поз-
бавить світ від болю. Бог, Який створив всесвіт, нині «тримаючи усе 
словом сили Своєї» (Євр. 1:3), покладе кінець цьому спустошливому 
і деградованому світу, перетворивши його в «нове небо і нову зем-
лю, що правда на них пробуває» (2 Петр. 3:13), де «смутку, ані крику, 
ані болю вже не буде, бо перше минулося» (Об. 21:4).

Прийде день, коли Бог відновить справедливість. Нечестиві біль-
ше не будуть процвітати, праведники більше не будуть страждати, 
а проблема зла буде повністю і остаточно вирішена. Сподіваючись 
на це, апостол Павло вважав, що двадцять років страждань і гонінь, 
що випали на його долю, – це «теперішнє легке наше горе» (2 Кор. 
4:17). Він переконував віруючих в тому, що «страждання теперіш-
нього часу нічого не варті супроти тієї слави, що має з’явитися в нас» 
(Рим. 8:18). Існування зла і страждань не виключає можливості існу-
вання Бога, а ось існування Бога гарантує Його народу відсутність зла 
і страждань в майбутньому. 

Якщо ми припустимо, що, окрім світу, в якому ми, люди, живе-
мо, більше нічого немає, то не зможемо вирішити проблему зла і 
страждань. Відповіді на питання про сенс життя лежать за межами 
замкнутої системи, в яку помістив себе атеїзм. Як ми не можемо по-
яснити явища припливів і відпливів, не знаючи про силу тяжіння мі-
сяця, так ми не знайдемо відповіді, які можуть заспокоїти наш розум 
і серце, поки будемо тримати себе в ув’язненні замкнутої системи. 
Біблійне рішення проблеми зла і страждань звільняє нас від цього 
ув’язнення і вказує на можливість стосунків з безмежним Богом – не 
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безсилим свідком наших страждань, а повним Володарем над усім, 
що відбувається. 

Людина, Яка була Богом

Стверджуючи можливість стосунків між людиною і Богом, Біблія від-
криває нам, що Бог хоче вирішити проблему людських страждань і 
надзвичайно високою ціною знищив зло. Він досягнув цього в Ісусі 
Христі. В популярній рок-опері Ісус Христос – суперзірка Марія Маг-
далина співає: «Він – людина, просто людина». Вклавши ці слова в 
уста свого персонажу, автор опери був правий і неправий одночас-
но. Біблія однозначно стверджує, що Ісус Христос був справжньою 
людиною, хоча за Своїми словами і справами Він набагато перевер-
шував будь-якого із шістдесяти мільярдів людей, що жили коли-не-
будь на землі. В дитинстві Його вчили стояти, ходити, говорити і пи-
сати, їсти і одягатись. Він втомлювався, відчував голод і спрагу. Він 
«плакав», коли бачив, що люди страждають (Лук. 19:41); Він «радів», 
коли чув хороші новини (Лук. 10:21). До того ж, Він був «випробува-
ний в усьому, подібно до нас» (Євр. 4:15). 

І все ж Він був не просто людиною. За сотні років до Його народ-
ження Божі пророки обіцяли, що Господь одного разу змінить люд-
ську історію, пославши великого Відкупителя – Месію, – Який вирі-
шить головну проблему людства. В Біблії міститься близько трьохсот 
пророцтв про Месію: вони передрікають, коли і де Він народиться, 
хто будуть Його батьки, як Він буде жити, чого буде навчати, які чу-
деса зробить, як помре. І що найдивовижніше, в одному з пророцтв 
йдеться про абсолютно унікальну в історії людства подію – про те, 
що Месію народить діва. 

Кожне з цих пророцтв повністю виконалось в житті Ісуса Хри-
ста, що підтвердило твердження Біблії про те, що Він був «образ 
невидимого Бога» (Кол. 1:15) і «в Ньому тілесно живе вся повнота 
Божества» (Кол. 2:9). Навіщо ж прийшов Месія? Біблія дає цілком 
ясну відповідь на це запитання. Він прийшов не для того, щоб вирі-
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шити політичні, економічні, міжнародні, фізичні і психологічні про-
блеми людства, – Він прийшов для того, щоб вирішити найголовнішу 
проблему – проблему гріха. 

Як ми вже відмічали раніше, Бог, створивши світ, і людину в тому 
числі, зі словами «вельми добре» беззастережно схвалив Своє тво-
ріння. Але зараз все змінилось! Засоби масової інформації рясніють 
повідомленнями про зґвалтування, вбивства, розпусну поведінку, 
корупцію, жадібність та інші моральні злочини. Біблія однознач-
но стверджує, що джерело будь-якого зла – це людське серце, яке 
«найлукавіше над все та невигойне» (Єр. 17:9).

Страждаючий Спаситель

Саме цю страшну проблему Бог захотів вирішити в Ісусі Христі, але, 
щоб вирішити її, Христу знадобилось випробувати на Собі всю міру 
болю і страждань, яку завдає гріх. У 60-х роках минулого століття 
один відомий християнський автор написав оповідання, яке дуже 
добре виражає цю думку.

 
В кінці часів мільярди людей були зібрані на широкій рівнині пе-
ред Божим престолом. Більшість з них почували себе дуже нез-
ручно через яскраве світло, що йшло від престолу. Однак декіль-
ка людей в перших рядах поводили себе досить впевнено і про 
щось жваво розмовляли. Було видно, що налаштовані вони дово-
лі войовничо.

«Як Бог може судити нас, хіба Він знає, що таке страждання?» – 
вигукнула жвава молода брюнетка. Розірвавши рукав своєї сукні, 
вона продемонструвала плече, на якому був номер ув’язненого 
нацистського концентраційного табору. «Ми пережили страх… 
побиття… тортури… смерть!»

Чоловік, що стояв поряд, розстібнув ґудзик комірця. «А ось, по-
дивіться на це! – гнівно промовив він, показуючи слід від мотузки. 
– Весь мій злочин полягав в тому, що я народився чорношкірим».
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Трохи віддалік стояла вагітна дівчина-школярка з потьмяніли-
ми очима і бормотіла: «Чому я маю страждати? Адже я ні в чому 
не винна!»

На рівнині можна було побачити безліч інших груп невдоволе-
них. Кожний з них хотів поскаржитись на Бога за те, що Він дозво-
лив у Своєму світі існувати злу і стражданням. «Йому ж добре, – 
думали вони. – Він живе на небі, де тепло і світло, де немає ні сліз, 
ні страху, ні голоду, ні ненависті! Що Він може знати про ті біди, які 
люди переносять в Його світі? Він-то насолоджується абсолютним 
блаженством». 

Невдоволені зібрались в групи, і кожна з них вибрала свого 
представника, що постраждав за життя більше за всіх. Єврей, 
чорношкірий, житель Хіросіми, людина, спотворена артритом, 
дитина з уродженими вадами. Вони вийшли на середину рівнини 
і стали радитись. 

Нарешті вони були готові викласти Богу свої вимоги. Вони ви-
рішили, що перед тим, як судити їх, Бог повинен Сам пережити те 
саме, що пережили вони. Бог повинен жити на землі, як людина! 
Нехай Він народиться євреєм. Нехай всі сумніваються в тому, що 
Він закононароджений. Нехай Йому буде доручена така справа, 
що навіть його рідні будуть вважати Його божевільним. Нехай 
Його зрадять найближчі друзі. Нехай Його неправдиво звинува-
тять вороги і несправедливо осудять упереджено налаштовані 
присяжні і боягузливий суддя. Нехай Його катують. Нарешті, не-
хай Його всі залишать, нехай Він зрозуміє, що таке повна самот-
ність. Нехай Він помре в страшних муках. Нехай Він помре так, 
щоб в Його смерті не було сумнівів. Нехай за Його смертю спосте-
рігає цілий натовп людей. 

Відповідно до того, як люди по черзі висували ці вимоги, го-
мін схвалення лунав з усіх сторін. Але коли остання вимога була 
виказана, настало глибоке мовчання. Ніхто не промовив ні слова, 
ніхто не ворухнувся з місця, – раптово усі усвідомили, що Бог вже 
переніс все це. 
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Зло, страждання… і ти

Ідея цієї дивовижної розповіді полягає в тому, що Бог розуміє наші 
страждання, тому що Сам колись страждав. Ісус Христос, вічний Син 
Божий, в Своїй безмежній любові до людей дозволив вбити Себе. 
Біблія говорить, що «заплата за гріх смерть» (Рим. 6:23) і що без-
грішний Христос «помер за нечестивих» (Рим. 5:6), добровільно 
зайнявши місце грішників і прийнявши повну міру покарання тіла і 
духа, яку заслужили вони. В Писанні сказано, що «Христос один раз 
постраждав був за наші гріхи, щоб привести нас до Бога, Праведний 
за неправедних» (1 Петр. 3:18). 

Ісус прийшов, щоб «знищити справи диявола» (1 Іван. 3:8), і до-
сягнув Своєї цілі, тому що воскрес із мертвих на третій день після 
страти (слова пророцтва з точністю здійснилися). Доказів Його во-
скресіння багато: Його бачили живим сотні неупереджених свідків, 
Його учні перетворились з безвольних боягузів на безстрашних про-
повідників, виникла і стала зростати Церква, життя мільйонів людей, 
що навернулись до Нього за два останніх тисячоліття, змінювались 
і продовжують змінюватись. Христос став «єдиним Посередником 
між Богом та людьми» (1 Тим. 2:5), Він пропонує пробачити гріхи і 
дарувати живе, вічне спілкування з Богом усім, хто припинить лю-
бити тільки себе і присвятить своє життя Йому, визнавши Його своїм 
Спасителем і Господом. 

Але яке відношення ці розмірковування про Христа мають до сти-
хійних лих і тероризму? За життя Ісуса в Єрусалимі відбувся нещас-
ний випадок: впала башта, задавивши на смерть вісімнадцять лю-
дей. Ісус не обійшов цю подію Своєю увагою. Він поставив запитання 
і Сам же дав відповідь на нього, спростувавши людські здогадки, а 
після зробив недвозначне попередження Своїм слухачам: «ті вісім-
надцять, що башта на них завалилась була в Сілоамі й побила їх, чи 
думаєте, що ті винні були більш за всіх, що в Єрусалимі живуть? Ні, 
кажу вам; та коли не покаєтеся, то загинете всі так!» (Лук. 13:4–5). 

Урок очевидний. Деякі люди вважають, що терактом 11 вересня 
Бог покарав Сполучені Штати, а цунамі 2004 року – тих грішників, 
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які загинули. Але якщо слідувати логіці Ісуса, то не можна сказати, 
що загиблі люди були найбільшими грішниками, що вони заслужили 
смерть, тоді як ті, які вижили, заслужили життя. З іншого боку, ми 
не маємо права звинувачувати Бога в тому, що Він навмання вирі-
шив позбавити життя декілька тисяч людей і таким чином вчинив 
несправедливо. Ми повинні прийняти, що по Своїй безмежній му-
дрості Він прибрав Свою руку, яка оберігає, дозволивши цим нещас-
тям відбутись. З якою ціллю Він зробив це, ми, обмежені людські 
істоти, зрозуміти не можемо, але очевидно, що Бог попереджує тих, 
хто досі відкидає Його заклик про те, що суд прийде. 

Ви скажете, що все це звучить занадто жорстоко. Однак хочу на-
гадати вам, що тільки по милості Божій все людство досі не стерте 
з лиця землі. Якщо «всі згрішили, і позбавлені Божої слави» (Рим. 
3:23), значить, Бог має повне право знищити все людство прямо за-
раз. Якщо би Бог вирішив привести Свій вирок до виконання негай-
но, ви б не дочитали до кінця це речення! Ми зараз живемо тільки 
тому, що принаймні досі «Не за нашими прогріхами Він поводиться з 
нами, і відплачує нам не за провинами нашими» (Пс. 102:10). Отже, 
«це милість Господня, що ми не погинули, бо не покінчилось Його 
милосердя» (Пл. Єр. 3:22). 

Невдовзі після теракту 11 вересня 2001 року мене запитали: «Де 
був Бог, коли релігійні фанатики вбили 2800 людей?» 

На це запитання я відповів: «Бог був на тому ж місці, де Він був, 
коли релігійні фанатики вбили Його Сина, Ісуса Христа – за кермом 
всесвіту». Цього вчить Писання. Людей, які розіп’яли Ісуса, Біблія на-
зиває «беззаконними». Але водночас Біблія говорить, що Він помер 
«певною волею та передбаченням Божим» (Д. Ап. 2:23). 

Стихійні лиха і нещасні випадки – це заклик прокинутись, попе-
редження про те, що зло і страждання – реальні, життя – корот-
ке, а смерть невідворотна. Вони нагадують нам, що потрібно пря-
мо зараз почати готуватись до останнього дня, коли «кожен із нас 
сам за себе дасть відповідь Богові» (Рим. 14:12), Який буде «судити 
по-правді ввесь світ» (Д. Ап. 17:31). Писання говорить, що «не ввійде 
до нього ніщо нечисте» (Об. 21:27), і це означає, що ми не зможемо 
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виправдатись ні своїми словами, ні думками, ні діями – у Бога є пов-
не право відправити нас в пекло навічно, щоб ми там, перебуваючи 
в ясній свідомості, несли жахливе, але заслужене покарання. Саме 
це мав на увазі Ісус, коли говорив Своїм слухачам: «Коли не покає-
тесь, то загинете усі так». 

А тепер прийшов час, щоб розповісти вам про найбільшу радість. 
Ісус Христос помер замість грішників і воскрес, тому Бог-Суддя гото-
вий не доводити справу до суду. Якщо ви прийдете до Бога з щирим 
розкаянням і вірою, якщо відречетесь від свого гріха і довіритесь 
Ісусу Христу, якщо повірите, що Він може спасти вас, тоді всі ваші 
гріхи будуть прощені, ви отримаєте мир з Богом, а коли земне життя 
закінчиться, ви будете вічно жити в Його присутності, де немає гріха, 
ні хвороб, ні смерті. 

P.S.

Дівчина, про яку я розповідав на початку цієї книги, залишилась па-
ралізованою, але тим не менш, не озлобилась і не втратила вміння 
радіти життю. За два роки після трагедії Джоні Еріскон Тада все ще 
перебувала в депресії, але її духовний зір поступово став яснішати, а 
віра зміцнюватись. Вона навчилась малювати, тримаючи пензель в 
зубах, а її картини отримали світове визнання. 

В 1979 році вона створила організацію «Джоні і друзі», яка випуска-
ла радіопрограму, що лунала на хвилях більш ніж тисячі радіостан-
цій. Багато людей по всьому світу свідчили, що ця програма надала 
їм величезну підтримку. Крім того, ця організація подарувала 25 000 
інвалідних візків для людей, які живуть в країнах, що розвиваються. 
Джоні Еріксон Тада вийшла заміж. Вона отримала безліч нагород від 
різних семінарій, коледжів та інших американських і міжнародних 
організацій за широку благодійну діяльність. Вона написала близько 
тридцяти книг, кожна з яких являє її незгасаючу віру в Бога, яку тіль-
ки зміцняють біль і страждання. Наведу слова з її книги.
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«Те, що сталось зі мною, не було покаранням за гріхи, хоча, ціл-
ком можливо, я його заслуговувала. Тільки Бог знає, чому я па-
ралізована. Може бути, Він передбачив, що я буду щасливішою 
в служінні Йому. Якщо б я ходила своїми ногами, хто знає, чим 
би зараз я займалась. Найімовірніше, я би просто плила за течі-
єю: вийшла б заміж, а потім, напевно, розлучилась, залишившись 
невдоволеною і розчарованою… Я насправді вдячна Богу, що Він 
змусив мене подивитись на Нього і змінив мене. 

Озираючись в минуле, я впевнена, що випробування паралі-
чем послала мені Божа любов. Бог не зіграв зі мною якийсь злий 
жарт. У Бога були причини для того, щоб змусити мене стражда-
ти. Про деякі з них я вже дізналась, і це змінило мій світ». 

На одній з тисяч зустрічей, проведених нею в сорока країнах, вона 
висловила таку думку: 

«Твердо віруючи у всевладність Божу, основуючи всі свої думки 
на цій вірі, ми отримуємо повний внутрішній мир, нехай наші біди 
не зникли. Нехай наш біль не відступив. Нехай ніколи не повер-
неться те, що ми втратили. Нехай наші проблеми не розсіюють-
ся з променями світанку. Але ніякі лиха не зможуть завдати нам 
шкоди, якщо ми твердо віримо в те, що Бог володарює над усім». 

Користуючись нагодою

За день до теракту 11 вересня один пасажир літака Амерікан Ейр-
лайнс помітив, що стюардеса намагалась розколоти лід пляшкою. Не 
бажаючи, щоб вона завдала собі школи, він спробував зупинити її. 
Здивована такою увагою з його боку, і після нетривалої розмови, яка 
зав’язалась між ними, стюардеса взяла в нього християнську книгу, 
яку він їй запропонував. Трохи згодом під час польоту вона сказала, 
що за останні декілька днів це вже шоста подібна книга, яка опиня-
ється у неї в руках. «Що Бог хоче від мене?» – запитала стюардеса у 



� 41 �

турботливого пасажира. «Ваше життя», – відповів він і розповів про 
те, як важливо примиритись з Богом. Не пройшло і двадцяти чоти-
рьох годин, як дівчина загинула – вона летіла на тому літаку, який 
першим врізався в будівлю Світового торгового центру. 

Перш ніж закрити цю книгу, подумайте ось про що. Бог дає вам 
дивовижну обітницю: «І будете шукати Мене, і знайдете, коли шу-
катимете Мене всім своїм серцем» (Єр. 29:13). Але Він не буде кли-
кати вас вічно: «Шукайте Господа, доки можна знайти Його, кличте 
Його, як Він близько!» (Іс. 55:6). Стюардеса навряд чи думала, що Бог 
відвів їй на роздуми всього лише декілька годин. Її історія повинна 
пробудити нас і показати, що Боже терпіння не безкінечне, що на за-
прошення треба відповідати одразу, а не чекати зручного моменту.

Бог абсолютно святий, тому Він ненавидить гріх. Але Він не хоче, 
«щоб хто загинув, але щоб усі навернулися до каяття» (2 Петр. 3:9), 
і тому милостиво дає Свою любов тим, хто по-справжньому розка-
ються. Нехай же нічого не зможе завадити вам звернутись до Ньо-
го прямо зараз. Просіть Його пробачити вас, послати благодать, яка 
відверне вас від гріха. Віддайте себе Ісусу Христу, довіртесь Йому як 
своєму Спасителю, і тоді ви на власному досвіді переконаєтесь, що 
«дар Божий вічне життя в Христі Ісусі, Господі нашім» (Рим. 6:23)! 
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Життя має багато запитань. Одні з 
них незначні, інші серйозніші, а деякі 
надзвичайно важливі. Навіть коли 
ти читаєш ці рядки, у тебе можуть 
виникнути запитання про те, що 
відбувається в цьому світі і чому в 
ньому так багато зла? Також, у тебе  
можуть з’являтися питання стосовно 
родини, фінансового становища та 
майбутнього.

Але, найголовніші питання стосуються 
Бога та твоїх стосунків з Ним. У житті 
немає нічого важливішого за це. Життя 
тут – мир на землі, здоров’я, гроші, 
кар’єра – є тимчасовими і, зрештою, 
безглуздими, якщо ми не маємо 
живих стосунків з Богом, міцніх та 
досконалих, які триватимуть вічно.

У цьому буклеті ти дізнаєшься, 
чому такі відносини важливі – і 
як це можливо. Питання, які тут 
підіймаються, є найсерйознішими і 
найважливішими з усіх. І відповіді 
на них потрібні кожному. Будь ласка, 
уважно прочитай ці сторінки – і, якщо 
необхідно, більше одного разу. Воно 
того варте.


