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Що, якщо це правда?
Що Ісус значить для тебе?

Парі Паскаля

Математик і філософ Блез Паскаль 
сказав, що коли йдеться про най-
більше питання нашого життя, то є 

лише дві альтернативи: або Бог існує, або ні1. Він 
також зазначив, що кожен своїм відношенням до 
цього питання “робить ставку свого життя”. Не за-
лучитись до цього парі неможливо.
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Як маємо поставитись до парі Паскаля? Сліпа 
віра – ірраціональна, але сліпий скептицизм веде 
лише до безнадії. Уважне дослідження та вдумливі 
розважання, здається, є найбільш мудрим рішен-
ням. 

Навіть якщо ви ставитесь до парі Паскаля скеп-
тично, буде все одно розумно дізнатися дещо про 
природу духовних переконань. Якщо Бог існує, 
наші висновки можуть привести нас до особистих 
відкриттів – таких великих, що ми навіть не уяв-
ляли.

Служіння “Хліб Наш Насущний”

1 Блез Паскаль, “Думки”.
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Дилема Кірстен Пауерс

Коли Кірстен Пауерс було за двадцять, вона 
коливалась між атеїзмом та агностицизмом . 
Її виховували як номінальну християнку, тому 

вона почала піддавати сумніву релігійні переконання 
свого батька і зовсім їх відкинула в студентські роки. 
Зрештою вона опинилась у світі політики й отримала по-
саду у президентській адміністрації США. Коло її друзів 
та співробітників, за її словами, було “цілком атеїстич-
ним”. Кірстен мала успішну кар’єру та розумних, цікавих 
друзів, тому практично не замислювалась над тим, що 
в її житті, можливо, не вистачає чогось важливого.

Один
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Сталося, що Пауерс почала зустрічатися з чоловіком, 
який вірив в Ісуса. Вона чесно попередила його, що ні-
коли не розділятиме його релігійних переконань. Але 
згодом він поставив їй запитання, яке потім не давало 
їй спокою: “Чи ти дійсно вважаєш, що ставишся до цього 
питання об’єктивно − без упередженості?”2

Пауерс запевняла його, що вона, як розумна й мис-
ляча людина, спроможна оцінювати речі об’єктивно 
й  неупереджено. Але її не залишала тривожна думка: 
А що, якщо все це правда, а я навіть не хочу це з’ясувати?

Якщо чесно, всі ми – скептики та віруючі – інколи сти-
каємося з дилемою Кірстен: Ким був Ісус? Чи існує Бог? Чи 
це має якесь значення в наш час? Як дізнатися, в що по-
трібно вірити?

Дійсно, коли йдеться про ствердження християнської 
віри стосовно Христа, постає велике й водночас просте 
питання: Що, якщо це правда?

2 Кірстен Пауерс, “Fox News’ Highly Reluctant Jesus Follower”: https://www.christianitytoday.com/
ct/2013/november/fox-news-highly-reluctant-jesus-follower-kirsten-powers.html.

  За простим визначенням, атеїзм – це віра в те, що не 
існує нічого божественного. Агностицизм стверджує не
можливість пізнання Бога, тобто, ніхто не знає, чи існує 
якась вища сила.
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Що, якщо Ісус є тим,  
ким Він Себе вважав?

Протягом майже 2000 років Ісуса з Назарета 
знають як Того, Хто заснував одну з найбільш 
впливових світових релігій. Багато хто вважа-

ють Його радикальним вчителем та взірцем морального 
життя. Але уважний погляд на життя Ісуса не залишає 
нам такої розкоші – ставитись до Ісуса лише як до ве-
ликого вчителя або високого прикладу моралі. Якщо Він 
не Той, ким Себе презентував, маємо дуже обмежену 
кількість альтернатив: або Він справді був той, ким Себе 
вважав, або був злою людиною чи просто обманювався. 
Інші альтернативи логіка заперечує.

Два
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Зважаючи на всю історичну велич такої постаті як 
Ісус, буде нерозумно відкинути Його ствердження сто-
совно Себе без ретельного дослідження цього питання. 
Чи Він ввів у величезну оману все людство? Його життя – 
це просто легенда чи щось більше? Що Ісус дійсно гово-
рив про Себе? Для відповіді на ці питання добре почати 
з записаних оповідей тих, які добре знали Ісуса і були 
свідками Його служіння. 

Ісус стверджував, що Він є Бог. В Івановому опи-
санні життя Ісуса ми бачимо, що Христос стикнувся із 
жорсткою опозицією релігійних лідерів Ізраїлю. Під час 
запеклих дискусій Ісус вказував на Свої унікальні сто-
сунки з Богом, яких ці лідери не мали. Іван цитує слова 
Ісуса: “Поправді, поправді кажу вам: Перш, ніж був 
Авраам, − Я є.  І схопили каміння вони, щоб кинути на 
Нього” (ІВ. 8:58-59). Релігійні лідери чудово зрозуміли, що 
Ісус мав на увазі. Він стверджував Свою божественність, 
а це розлютило їх.

Матвій, Марк та Лука повідомляють, що Ісус запи-
тував Своїх учнів: “За кого народ уважає Мене, Сина 
Людського?” (МТ. 16:13). І Симон Петро відповів: “Ти − 
Христос, Син Бога Живого!” (МТ. 16:16; див. також МР. 8:27-

30 і ЛК. 9:18-21). Ісус підтвердив сміливе сповідання Петра.
В Євангеліях від Матвія та Марка ми також читаємо 

про те, як під час допиту (після арешту Ісуса) первосвя-

  Ці релігійні лідери відразу впізнали в словах “Я є” посилання 
на ймення, яким Бог відкрився Мойсею, коли промовляв до 
нього з палаючого куща (ВИХ. 3:13-14). Ці сміливі слова Ісуса вони 
сприйняли як богохульство – найбільший злочин за юдейсь
ким законом.
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щеник звернувся до Христа зі словами: “Заприсягаю 
Тебе Живим Богом, щоб нам Ти сказав, чи Христос Ти, 
Син Божий? Промовляє до нього Ісус: Ти сказав... А на-
віть повім вам: відтепер ви побачите Людського Сина, 
що сидітиме праворуч сили Божої, і на хмарах небесних 
приходитиме! Тоді первосвященик роздер одежу свою 
та й сказав: Він богозневажив! Нащо нам іще свідки по-
трібні? Ось ви чули тепер Його богозневагу!” (МТ. 26:63-65; 

див. також МР. 14:60-63).
Серед усіх засновників світових релігій лише Один 

стверджував Свою божественність – Ісус Христос. Чи це 
можливо, щоб таке ствердження Ісуса було правдиве? 
А якщо так, як це довести? Які є докази, що Цей найвелич-
ніший духовний Лідер дійсно був Богом, Який втілився?  

Автори Євангелій – Матвій, Марк, Лука та Іван – зо-
бражують життя Ісуса в різних ракурсах, але всі вони схо-
дяться в тому висновку, що особистість Ісуса неможливо 
пояснити інакше, як тільки, визнавши, що Він є тим, ким 
Себе вважав. Євангелісти вказують, що Ісус творив:

• Чудеса фізичного зцілення: Він зцілив людину, 
що мала жахливу хворобу шкіри (М Т. 8:2-4); зцілив 
паралізовану людину (М Т. 9:2-8; 12:10-13) і повер-
нув зір та слух людині водночас сліпій та німій 
(М Т. 20:30-34; МР. 7:31-37).

• Чудеса влади над природою: Він перетворив во  - 
ду на вино (ІВ. 2:1-11); втихомирив бурю на Галі лейсь-
кому морі (МТ. 8:23-27) і ходив по воді (МТ. 14:22-26).

  “Втілення” означає, що Бог став людиною. Це не означає, 
що Ісус перестав бути Богом. Він залишався цілковито 
Богом і став цілковито людиною.
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• Чудеса воскресіння: Він воскресив доньку 
релігійного начальника (М Т. 9:18-26), сина удовиці 
(ЛК. 7:11-15) і Свого друга Лазаря  (ІВ. 11:1-44).

Очевидно, що такі чудеса 
(якщо вони насправді мали місце) 
були можливі лише тому, що Ісус 
мав силу робити надприродні 
речі. Як свідчать Євангелія, Ісус 
напевне був не просто людиною. 

Звісно, скептики скажуть, що 
такі чудеса неможливі, що єван-
гельські повідомлення про чу-
деса – то абсурдні вигадки, що 
були додані пізніше. Але якщо 
ми справді неупереджені, то ма-
ємо визнати, що саме появлення 
життя здається неможливим без 
причинного чинника – когось 
(або чогось), хто мав би задум 
всього існуючого. Але можли-
вість того факту, що за дизайном 
Всесвіту стоїть Дизайнер, зали-
шає відкритою можливість і того, 
що Цей Дизайнер міг би завітати 
до нас у людській подобі. 

  Скептики, звісно, вказують, що чудеса суперечать емпі
ричній науці, отже, неможливі. Однак найраніші записані опо
віді про Ісуса стверджують, що Він творив чудеса. Саме через 
це так багато людей слідувало за Ним. Саме через це Ірод 
бажав побачити Ісуса перед тим, як Його розп’яли (ЛК. 23:8). 

Скептики ска
жуть, що такі 
чудеса немож

ливі… Але якщо 
ми справді 

неупередже
ні, то маємо 
визнати, що 

саме появлення 
життя здаєть
ся неможливим 
без причинного 

чинника. 
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Ісус стверджував, що Він є Спаситель. В кожному 
з чотирьох Євангелій – у Матвія, Марка, Луки та Івана – 
ми бачимо, що Ісус постійно говорить про Свою місію. 
Чим більше зростала Його популярність, тим більше ре-
лігійні лідери Ізраїлю непокоїлись через Його сміливі 
ствердження щодо Себе. Приблизно в цей час Ісус почав 
обговорювати Свою останню подорож до Єрусалима, 
де мав померти (МТ. 16:21; МР. 9:30-32; ІВ. 10:17-18). Учням ці 
слова здавалися неймовірними. Однак після трьох з по-
ловиною років публічного служіння Ісус дійсно пішов 
до Єрусалима, де національні лідери не прийняли Його 
вчення і розіп’яли за зазіхання на титул Царя та Месії  
юдеїв.

Лише після розп’яття Ісуса учні подивились на смерть 
Христа та Його готовність віддати Своє життя у  світлі 
слів, що колись сказав Його предтеча. За три роки до 
цього вони чули, як суворий пророк у пустелі – відомий 
як Іван Хреститель – сказав, вказуючи на Ісуса: “Оце 
Агнець Божий, що на Себе гріх світу бере!” (ІВ. 1:29).

Тисячоліттями релігійний ізраїльський закон вима-
гав смерті невинних тварин на жертовниках. Весь цей 
час таємничі ствердження єврейських пророків вка-
зували на Месію , Хто мав понести на Собі гріх всього 
гріховного людства. Однак дійсне значення страждань 
Спасителя залишалося таємницею аж до днів після Його 
смерті (БУТ. 3:15; ІС. 53; ДАН. 9:26; ЗАХ. 12:10). 

  Первосвященик ізнову спитав Його, до Нього говорячи:  
Чи Христос Ти, Син Благословенного? А Ісус відказав: Я!  
(МР. 14:61).
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Христос ніколи не заперечував сміливі слова Івана 
Хрестителя про Нього – “Агнець Божий, що на Себе гріх 
світу бере”. Тому маємо всі підстави для висновку, що 
Ісус Сам вважав Себе жертовним агнцем, про якого на-
тякали пророки.

Як свідчать сотні очевидців, Ісус вмер і через три дні 
залишив гробницю живий. Зважте на наступні факти:

• Історики визнають, що Ісус був реальною Люди-
ною, що здобула широку відомість як цілитель 
і вчитель в Ізраїлі першого століття. 

• Стародавні історики (як єврейські, так і римські) 
також визнають, що Ісус вмер від рук релігійних 
лідерів. 

• Біблійні тексти вказують, що понад 500 чоловік 
бачили Ісуса живим після Його смерті  
(1 КОР. 15:5-6).

• Розп’яття та воскресіння Ісуса стали здійснен-
ням десятків старозавітних пророцтв про Божий 
план дарувати людям прощення. 

  В юдейській релігії Месію розуміли як того, хто мав прий
ти і все виправити на цій землі – розуміли як Богом вибрану 
людину, що мала здійснити всі Божі цілі стосовно спасіння 
та відновлення. 

  Зокрема в Ісаї 53:7 написано: “Як ягня був проваджений 
Він на заколення”. І далі: “…душу Свою покладе Він як жерт
ву за гріх” (Іс. 53:10). “…гріх багатьох Сам носив і засту
павсь за злочинців!” (Іс. 53:12).
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• Відповідно до оповіді євангелістів про воскре-
сіння Ісуса, першими живого Господа побачили 
жінки. Але у єврейській судовій системі жінки не 
вважалися надійними свідками. Якщо б автори 
Євангелій справді займалися фабрикуванням, 
вони б напевно написали, що саме чоловіки були 
першими свідками воскресіння Ісуса. 

• Тієї ночі, коли Ісуса заарештували, майже всі 
учні втекли з переляку, а один із тих двох учнів, 
що слідували за Ним аж до місця суду, з усіх сил  
переконував інших, що не знає Христа. Проми-
нули роки і десять із 12 учнів померли мучениць- 
   кою смертю за свою віру у воскреслого Ісуса. Що 
ще могло сповнити їх такою разючою рішучістю, 
як не впевненість у факті воскресіння Ісуса?

Усі ці вражаючі чудеса Ісуса підводять нас до непро-
стого рішення. Він сказав: “Я − дорога, і правда, і життя. 
До Отця не приходить ніхто, якщо не через Мене” (ІВ. 14:6). 
Ці слова не залишають нам інших альтернатив. Вони не 
дозволяють нам вважати Ісуса лише “добрим вчителем” 
або “зразком моралі”.

К. Льюїс – професор Кембриджського університету 
і колишній атеїст – говорить про це просто й по-новому:

“Я хочу зупинити кожного, хто намагатиметься 
повторювати цю дурницю про Ісуса, яку часто чуєш 
серед людей: «Я згоден визнати Ісуса великим вчи-
телем моралі, але не можу прийняти Його ствер-
дження, що Він є Богом». Саме це й безглуздо гово-
рити. Того, хто є простим смертним, але стверджує  
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подібне до того, що казав Ісус, 
аж ніяк не можна назвати ве-
ликим вчителем моралі. Він 
тоді або божевільний – на зра-
зок тих, хто вважають себе 
“Наполеоном”,  – або сам ди-
явол з пекла. Отже, маєте ро-
бити вибір. Ви можете зму-
сити Його замовкнути, щоб не 
казав дурниць; можете Його 
вбити немов демона, а можете 
впасти біля Його ніг, назвавши 
своїм Господом і Богом. Тільки 
не потрібно видумувати цю 
поблажливу нісенітницю, що 
Він був просто великим вчите-
лем. Він не залишив нам такої 
альтернативи. І не мав наміру 
цього робити”.3

Життя Ісуса мало великий вплив не лише на Його 
сучасників – які ладні були вмерти заради Нього, – але 
й на цілий хід людської історії. Чому життя Христа впли-
ває і на нас дві тисячі років по тому?

3 Клайв Льюїс, “Просто Християнство”.

Того, хто є 
простим смерт
ним, але ствер
джує подібне до 
того, що казав 
Ісус, аж ніяк не 

можна назвати 
великим вчите

лем моралі.
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А якщо Ісус справді є Творцем 
усього існуючого?
Щороку в грудні більша частина світу святкує народ-

ження у цей світ Божого Сина. Однак більшість людей, 
даруючи одне одному дарунки, не розуміють всієї зна-
чущості тієї події, що стоїть за цим святом. Величезна 
кількість людей навіть не усвідомлює, що, згідно з біб-
лійною історією, Ісус був народжений у цей світ як “об-
раз невидимого Бога” (КОЛ. 1:15).

В Колосян 1:16-17 апостол Павло пише: 

“Бо то Ним створено все на небі й на землі, видиме й 
невидиме, чи то престоли, чи то господства, чи то 
влади, чи то начальства, усе через Нього й для Нього 
створено! А Він є перший від усього, і все Ним стоїть”.

Хто є Той, що створив усе існуюче? Він є “образ не-
видимого Бога” (як бачимо, Ісус є Богом). У 13-му вірші 
автор висловлюється ще конкретніше: Творця названо 
“улюбленим Сином”. Давайте розглянемо ще декілька 
біблійних уривків:

• “Споконвіку було Слово, а Слово в Бога було, і Бог  
було Слово. Воно в Бога було споконвіку. Усе через  
Нього повстало, і ніщо, що повстало, не повстало 
без Нього” (ІВ. 1:1-3).

• “Воно в світі було, і світ через Нього повстав, але 
світ не пізнав Його” (ІВА Н А 1:10).

• “Для нас один Бог Отець, що з Нього походить 
усе, ми ж для Нього, і один Господь Ісус Христос, 
що все сталося Ним, і ми Ним” (1 КОР. 8:6).
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• “Багато разів і багатьма способами в давни-
ну промовляв був Бог до отців через пророків, 
а в останні ці дні промовляв Він до нас через 
Сина, що Його настановив за Наслідника всього, 
що Ним і віки Він створив” (ЄВР. 1:1-2).

Біблія стверджує, що Сам Творець прийшов до нас 
в Особі, відомій нам як “Ісус”.

  У перших віршах Євангелія від Івана автор, зображуючи 
Ісуса, навмисно робить натяк на Буття 1:1, де написано: 
“На початку Бог створив Небо та землю” (БУТ. 1:1; ПОР. ІВ. 1:1). 
А на початку свого першого листа Іван пише: “Що було від 
початку… звіщаємо вам” (1 ІВ.1:1-2).
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Що вчинив для нас 
Творець?

У першому розділі Євангелія від Івана напи-
сано: “І Слово сталося тілом, і перебувало між 
нами, повне благодаті та правди, і ми бачили 

славу Його, славу як Однородженого від Отця” (ІВ. 1:14).
Сама ідея, що Бог може перебувати серед нас, є наба-

гато важливішою, ніж будь-хто з нас може собі уявити. 
І якщо це правда, то наш розум спроможний лише по-
верхово осягнути ту тайну, що маленьке Немовля, спо-
вите в грубих яслах, було насправді нашим Творцем. Але 
саме це й стверджує Біблія:

Три
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• Бог зодяг людське тіло. Найдивовижніше чудо 
всієї людської історії – Бог став людиною. Саме 
це і є вражаючою реальністю Різдва: Бог при-
йшов у людському тілі!

• Бог жив серед нас. Ісус прийшов не просто, 
щоб спостерігати за людським життям, але щоб 
Самому пізнати це життя. Він ходив по землі, 
Творцем якої Сам і був.

• Бог явив нам Свою благість. Ісус не просто 
прийшов на землю, щоб пожити спокійно та 
усамітнено, а потім повернутися до кращих 
сфер. Він жив тут, пізнавши всі земні реалії, 
страждання та спокуси, що спіткають в житті 
кожного з нас. 

Як любить Творець
В Книзі Об’явлення 1:5-6 апостол Іван пише: “Йому, 

що нас полюбив і кров’ю Своєю обмив нас від наших 
гріхів, що вчинив нас царями, священиками Богові й 
Отцеві Своєму, Тому слава та сила на вічні віки! Амінь”.

Апостол Іван також написав: “Любов Божа до нас з’я-
вилася тим, що Бог Сина Свого Однородженого послав 
у світ, щоб ми через Нього жили” (1 ІВ. 4:9).

Інші біблійні уривки відкривають нам ще більше, що 
таке любов Творця. Наприклад, розгляньте наступні іс-
тини:

Він звільнив нас від наших гріхів, вмерши за-
мість нас. Саме це стверджує Писання: “Але бачимо 
Ісуса, мало чим уменшеним від Анголів, що за перетер-
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плення смерти Він увінчаний честю й величністю, щоб 
за благодаттю Божою смерть скуштувати за всіх” (ЄВ. 2:9).

Він забрав перегородку між нами та Богом, що 
заважала насолоджуватися близькими відноси-
нами з Ним. Якщо вірити словам Біблії, то не Бог зали-
шив нас, а саме ми залишили колись Бога.

Як вчить Біблія, Творець Всесвіту пішов на хрест 
і вмер за наші гріхи, щоб ми могли налагодити відно-
сини з Богом. “Не в тому любов, що ми полюбили Бога, 
а що Він полюбив нас, і послав Свого Сина вблаганням за 
наші гріхи” (1 ІВ. 4:10).

Подумати тільки – Творець висів на хресті, вмира-
ючи за людей, що були приречені на загибель! Він віддав 
Своє життя, щоб інші “не жили вже для себе самих, а для 
Того, Хто за них був умер і воскрес” (2 КОР. 5:15). 

Він служив нам як первосвященик.  У Старому 
Заповіті згадуються три види лідерів ізраїльської на-
ції: цар, пророк та священик. Новий Заповіт називає 
Ісуса не лише нашим Творцем, але й нашим Царем, на-
шим Пророком і нашим Священиком. Нам не потрібні 
жодні інші посередники між Богом і людьми, крім Ісуса  
Христа.

• “І нема ні в кім іншім спасіння. Бо під небом 
нема іншого Ймення, даного людям, що ним би 
спастися ми мали” (ДІЇ 4:12).

  У стародавньому іудаїзмі далеко не кожний міг наближа
тися до Бога. Первосвященик був тією однією людиною,  
що могла стояти перед Богом як представник народу. 
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• “Отож, виправдавшись вірою, майте мир із Бо -
гом через Господа нашого Ісуса Христа, через  
Якого ми вірою одержали доступ до тієї благо-
даті, що в ній стоїмо, і хвалимось надією слави 
Божої” (РИМ. 5:1-2).

• “Отож, мавши великого Первосвященика, що 
небо перейшов, Ісуса, Сина Божого, тримаймося 
ісповідання нашого! Бо ми маємо не такого Пер-
восвященика, що не міг би співчувати слабостям 
нашим, але випробуваного в усьому, подібно до 
нас, окрім гріха. Отож, приступаймо з відвагою 
до престолу благодаті, щоб прийняти милість 
та для своєчасної допомоги знайти благодать” 
(ЄВР. 4:14-16).

Ці біблійні істини вказують, що Сам наш Творець 
вмер за наші гріхи, щоб повернути нам ті відносини 
з Ним, що колись були втрачені в Едемі. Саме в цьому 
сутність цих слів Ісуса: “Син бо Людський прийшов, щоб 
знайти та спасти, що загинуло!” (ЛК. 19:10).

А якщо це правда, що Творець 
піклується про мене?
Кілька років тому американське суспільство познайо-

милося з новим телешоу, що має назву “Хто бажає вийти 
заміж за мультимільйонера”. По справі, йдеться про 
розкішний конкурс з одним суддею – запропонованим 
таємним нареченим, схованим за кулісами. Приз кон-
курсу – шлюб з цим мультимільйонером. 
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Шоу має всі ознаки звичай-
ного конкурсу. Величезна кіль-
кість “конкурсанток” зменшу-
ється з кількох тисяч до лише 
п’ятдесяти, що прийматимуть 
участь в шоу. Потім − десять пів-
фіналісток і п’ять фіналісток. Все 
завершується весіллям прямо на 
сцені (зрозуміло, що дошлюбну 
угоду підписують заздалегідь). 

Все це шоу здається дуже див-
ним та нереальним, але воно від-
криває дещо про людську при-
роду. Одна з конкурсанток ска-
зала: “Йдеться насправді не про 
гроші”. А мультимільйонер за-
певняв: “Ми тут тому, що були 
нещасливі в коханні, і тепер очікуємо, що в наше життя 
раптово прийде казка”.

Нашою першою реакцією може бути бажання відки-
нути ці ствердження як несправжні. Але якщо припу-
стити їхню щирість, то вони в деякій мірі відкривають 
нам відчайдушне прагнення людей мати відносини – 
нехай, можливо, ідеалізовані, – що задовольняли б гли-
бокі людські потреби.

Всі ми прагнемо віддавати та приймати любов, мати 
близькі взаємовідносини, піклуватись і відчувати чи-
юсь турботу, насолоджуватись цілковитою увагою ін-
ших. Однак більшість із нас крокує по життю, так і не 
пізнавши відносин, що приносять глибоке задоволення.
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Нас, людей, 
характеризує 

потреба не 
просто в яки

хось стосунках, 
але в глибоких, 

серйозних відно
синах з нашим 

Творцем. 



Однак нас, людей, характеризує потреба не просто 
в якихось стосунках, але в глибоких, серйозних відноси-
нах з нашим Творцем. 

І, як вказує Біблія, саме через Ісуса Христа Бог вирі-
шив здійснити Свій план відновлення наших відносин 
із Ним (ІВ. 6:44; 1 ІВ. 4:10).

У своїй книзі “Поклик” Ос Гіннес пише:

“Неможливо знайти Бога без Бога. Неможливо до-
сягти Бога без Бога. Неможливо знайти задово-
лення в Господі без Бога – інакше кажучи, наші по-
шуки завжди будуть недостатніми, поки початком 
цих пошуків не стане Божа благодать, і поки Божий 
поклик не приведе нас до Нього, завершивши, та-
ким чином, наші пошуки.

Якщо потрібно побудувати над прірвою міст – 
Бог має це зробити. Якщо необхідно бажати ви-
щого блага, це вище благо має прийти згори і при-
вернути нас до себе, щоб наше бажання вищого 
блага стало реальністю. З цієї точки зору, немає 
жодної нашої заслуги в наших пошуках та знахо-
дженнях. Все – Божа благодать. Секрет духовного 
пошуку не в тому, що людина підноситься до Бога, 
а в тому, що Бог сходить до нас. Ми починаємо свої 
пошуки, але зрештою виявляється, що це Бог зна-
ходить нас. Нам здається, що ми шукаємо чогось, 
але потім розуміємо, що нас вже відшукав Дехто. 
Як колись зобразив у своїй відомій поемі Френсіс 
Томпсон,  «гонча небес» невпинно переслідує 
нас”.4
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Коли Клайв Льюїс згадував свій шлях до віри в Христа, 
йому відкрилась істина, що “Бог наздогнав його”. Він пи-
сав: “Доброзичливі агностики часто із задоволенням го-
ворять про «людські пошуки Бога». Що стосується мене – 
якщо подивитись, яким я був тоді, – то з таким же успі-
хом можна було б говорити про пошуки мишею кота”.5

Так, наші пошуки реальні. Але хто кого шукає? 
Насправді, Творець Всесвіту шукає тебе!

Відомий нідерландський прем’єр-міністр Абрахам 
Кейпер проголосив:

“Не існує навіть одного дюйма у всій сфері люд-
ського існування, над яким Христос – суверен-
ний Володар усього – не плакав би зі словами «це 
Моє»!”6

Христос – Творець. Тому все належить Йому, і Він 
претендує лише на те, що Сам і створив.

4 Ос Гіннес, “Поклик”. 
5 Клайв Льюїс, “Здивований Радістю”. 
6 Абрахам Кейпер, “Сфера Суверенності”.
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  Френсіс Томпсон (1859–1907) – англійський поет, який 
написав поему “Гонча Небес” під впливом гострого від
чут  тя, що Бог у Своїй любові, благодаті та милості по
стійно “переслідував” його серце. Через опіумну залежність 
Томпсон протягом кількох років був бездомним.



Що це означає для мене?

Пошуки справжніх люблячих стосунків мо-
жуть чимось нагадувати гонитву за вітром. 
Але серед усіх цих пошуків Біблія запевняє 

нас, що Творець Всесвіту настільки опікується нами, що 
Сам прийшов нас відшукати. 

В цьому світі самотності, відчаю та знедолення Біблія 
дарує надію та втіху. Ми згадуємо ті обнадійливі слова, 
що їх сказали сліпому жебраку на ймення Вартимей: 
“Будь бадьорий, устань, Він кличе тебе” (МР. 10:49). Так, 
Творець опікується тобою! У світлі цієї істини зважте на 
слова американського астронавта Гая Гарднера, які він 
сказав, розважаючи над чудесами космічного простору:

Чотири
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“Неймовірно важко повірити, що все це виникло 
випадково… І в той же час розумієш, що має бути 
Майстер-Дизайнер – Творець цієї планети. Як на 
мене, це надає життю більшої особливості. Це вка-
зує, що життя – це не просто плин часу, на фоні 
якого щось просто з’являється, існує і потім щезає; 
тобто, замість безглуздого існування я маю Когось, 
Хто піклується про мене. Того, Хто створив мене 
й опікується мною”.7 

Що, якщо це правда? Якщо Ісус – справді той, ким 
Себе вважав, і якщо Творець дійсно опікується нами, 
тоді все тепер залежить від нашої готовності довіритись 
Йому. Якщо Ісус є Бог у тілі, тоді без Нього ми ніколи не 
пізнаємо справжньої радості, справжнього сенсу життя 
і дійсного миру в серці. Він – наш Творець, і Він прагне 
мати з нами особисті стосунки.

Уважно розважте над наступним біблійним текстом:
“Так бо Бог полюбив світ, що дав Сина Свого 
Однородженого, щоб кожен, хто вірує в Нього, не зги-
нув, але мав життя вічне. Бо Бог не послав Свого Сина 
на світ, щоб Він світ засудив, але щоб через Нього 
світ спасся. Хто вірує в Нього, не буде засуджений; 
хто ж не вірує, той вже засуджений, що не повірив 
в Ім’я Однородженого Сина Божого” (ІВ. 3:16-18).
Зрештою, Кірстен Пауерс (тепер політичний коментатор 

і журналіст-оглядач) виконала обіцянку, яку дала своєму 
хлопцю – намагалася бути об’єктивною та неупередженою 
в питаннях віри в Ісуса Христа. Її шлях від скептицизму до 
віри був повільний. Вона почала читати Біблію з метою до-
відатись, про що в ній насправді йдеться. Однак, як сама 
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вона зізнається, “я не відчувала ні-
якого зв’язку з Богом і, якщо чесно, 
мене це цілком влаштовувало”.

Неохоче Кірстен прийшла на 
групу з вивчення Біблії. Вона опи-
сує це наступним чином: “Я не  
пам’ятаю нічого, про що говори-
лося того дня. Все, що я знаю, – 
коли я пішла, все для мене змі-
нилося. Ніколи не забуду, як сто-
яла біля тієї квартири в районі 
Верхнього Іст-Сайду і казала 
сама собі: «Це правда. Цілковита 
правда». Все навколо здавалося 
цілком іншим, наче з моїх очей 
впала пелена”. І потім Кірстен 
підсумовує: “Я була сповнена не-
вимовної радості”.8

Дилема Кірстен Пауерс ви-
являє проблему духовної кризи 
кожного з нас: що таке істина? На якому б шляху ви за-
раз не знаходились у своєму духовному пошуку, ми спо-
діваємося, що ви намагатиметеся бути об’єктивними та 
неупередженими.

Якщо маєте якісь питання або бажаєте отримати до-
датковий матеріал для вивчення, зв’яжіться, будь ласка, 
з нами. Ми з радістю чекаємо на діалог, який буде спов-
нений взаємоповаги і допоможе нам краще зрозуміти, 
що в цьому житті справді має значення. 
7 Джозей М. Стоуелл, “Сила для Духовної Подорожі: щодня з Ісусом”. 
8 Кірстен Пауерс, “Fox News’ Highly Reluctant Jesus Follower”: https://www.christianitytoday.com/
ct/2013/november/fox-news-highly-reluctant-jesus-follower-kirsten-powers.html.
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Мета служіння “Хліб Наш Насущний” – 
зробити мудрість Біблії, яка змінює 
життя, зрозумілою і доступною  
для кожної людини.

Брошури серії “Духовні відкриття” презентують світу 
істину про Ісуса Христа через цікаві, збалансовані  
й доступні ресурси, що показують важливість  
Писання у всіх сферах життя. Всі брошури серії 
“Духовні відкриття” пропонуються безкоштовно  
для особистого читання та використання їх в малих 
групах і в євангелізаційному служінні.

Щоб стати нашим партнером у розповсюдженні 
Божого Слова, натисніть опцію “Пожертвувати”. 
Дякуємо вам за підтримку матеріалів “Хліб Наш 
Насущний” і “Духовні відкриття”.

Навіть маленькі пожертвування багатьох людей дають 
можливість місії “Хліб Наш Насущний” нести людям 
мудрість Біблії, яка змінює життя. Нас не фінансують  
і не підтримують на постійній основі будь-які релігійні 
групи або деномінації.

ПОЖЕРТВУВАТИ

http://ukrainian-odb.org/donate/



