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Хто такий Бог? Який Він? Чи можемо 
ми бути впевненими, що Він існує? 

Коли Він почав існувати? Чи можемо ми пі-
знати Його?

Такими питаннями задається чимало лю-
дей, адже неможливо дивитися без замилу-
вання й подиву, без справжнього захоплення 
на все, що оточує нас. Ми щодня стикаємося 
з чудом життя і таємницею смерті. Ми німі-
ємо перед красою зоряного неба та розквіт-
лого куща троянди, а високі гори, сині моря, 
водоспади красномовно свідчать про свого 
Творця.

Хто все це створив? Хто наказав зміню-
ватись дню і ночі? Хто вирахував зміну пір 
року? Відповідь очевидна: у цього всього є 
Творець, Якого ми називаємо Богом. Його 
Ім'я знайоме всьому людству. Пізнавати 
більше Бога ми можемо з Біблії – книги, яка 
правдиво висвітлює Його сутність, природу, 
характер, дії упродовж всієї історії з часів 
створення світу.

Більшість людей звертаються до Бога у 
важкі хвилини. Хтось не вірить зовсім. Дехто 
готовий повірити, якщо їм покажуть і пояс-
нять. А ви? Можливо, ви також давно думає-
те про Бога, і все ж таки чекаєте пояснень – 
інакше вам важко повірити. То що ж, давайте 
поглянемо, що говорить Біблія про Нього.

Який Він, Бог?
Задатися питанням: «Який же Він, Бог?» – 

потрібно кожному. І не тільки задати питання, 
але й шукати відповіді. Що може бути важ-
ливішим, ніж пізнавати Того, Хто є Творцем 
Всесвіту, дізнатись, чого очікує Він від люди-
ни як найдосконалішого Його створіння.

Напевне найбільшою причиною всес-
вітніх глобальних катастроф, бід і нещасть, 
всякого зла і страждань є незнання Бога, не-
покора Його волі. Якщо б у людей була чіт-
ка уява про Божий задум, невже панував би 
такий хаос? Якщо би ми жили згідно з Його 
законами, невже було би в світі стільки бід і 
страждань?

Християнство стверджує, що єдиним 
правдивим визначенням Бога є біблійне ви-
значення, та посилаються на Святе Письмо 
для з'ясування найістотніших ознак Бога, 
Його властивостей, атрибутів та діяльності.

Отже, Свій правдивий образ Бог подає 
нам у Біблії. Образ той, немов дорогоцінний 
камінь з численними гранями, кожна з яких 
випромінює світло. Бог відкриває нам стільки 
граней Своєї Істоти, що якби писати про все, 
то книзі не було б кінця. Однак серед інших 
є найважливіші, про які потрібно пам’ятати, 
а саме:

1. Бог є Дух
Євангелія від св. Івана описує діалог Ісу-

са Христа з жінкою, яка признається Йому, 
що її засмучують різні науки про Бога, на що 
Він відповідає: «Бог є Дух» (Ів. 4:24).

Слово «Дух» народжує у свідомості різні 
картини. Хтось уявляє собі хмаринку в небі, 
або щось таке, чого неможливо ні відчути, ні 
торкнутися. Хтось подумає про злих духів, 
привидів, які підстерігають в темряві. Але 
Ісус мав на увазі не це. Писання говорить, 
що після смерті на хресті Ісус воскрес із мер-
твих. І коли Він прийшов до Своїх учнів, то 
вони злякалися, подумали, що Він є Дух. Тоді 
Він каже: «Доторкніться до Мене – поди-

віться, що дух тіла й костей не має; а Я, 
як бачите, їх маю!» (Лк. 24:39).

Звідси стає зрозуміло, що у Бога, якщо 
Він – Дух, немає фізичного тіла, але все ж 
таки Він існує і володіє фізичною силою. Усе 
це збагнути людським розумом до кінця не-
можливо. Чуючи, що Бога називають Духом, 
ми ніби намагаємось «втиснути» Його образ 
в рамки звичних уявлень.

Як розповісти про океан тому, хто не бачив 
більшої водойми, ніж калюжа? Як описати цій 
людині бездонні глибини океану, загадкових 
риб, гуркіт могутніх хвиль, лютість штормів, 
чи навпаки – дивні фарби і неозорий простір 
мирного океану? Це неймовірно складно. 

Не легше зрозуміти й Христа, Який гово-
рить: «Бог є Дух». Звичайно, Він знав Себе 
не так, як ми: Його розум необмежений, як 
наш. Він знав безмежну велич Божу і при-
йшов, щоб відкрити нам Божі задуми і мету, 
Його мир і любов.

«Бог є Дух» означає, що у Бога немає меж, 
котрі ставить тіло. У Нього немає окресленої 
форми. Він може перебувати у будь-якому 
місці в будь-який момент – і скрізь водночас. 
Його неможливо ані зважити, ані зміряти. Він 
чує, що ми говоримо, бачить, що ми робимо. 
Він знає наші таємничі задуми і сподівання. 
Але Його не бачить людина.

Ми намагаємося пристосувати Бога до 
власних уяв, оскільки нам здається, що Бог 
не може того, чого не можемо ми. 

Інколи ми схожі на людину, яка вперше 
побачила океан, про який стільки чула. Вона 
підбігає до краю припливу, зачерпує в жме-
ню трішки води, стискає в кулаці й кричить: 
«Все, тепер океан належить мені! Він у моїй 
руці!» І справді, частина океану належить їй, 
але разом з цим, інші люди на тисячах інших 
берегів можуть також зробити те ж саме – 
океан від цього не змаліє, не зміниться. Його 
могутність і сила залишаться колишніми, 
життя в його бездонних глибинах триватиме 
як завжди, хоча він задовольнить потреби 
кожного, хто простягав до нього свої долоні.

Так і з Богом. Він може бути одночасно 
всюди, приймаючи молитви всіх, хто кличе 
до Нього в ім’я Ісуса Христа, наповнюючи 
світ чудесами, рухаючи землю, небесні сві-
тила. Його мудрість і знання – досконалі та 
повні, сила Його – безмежна, як безмежні 

Його любов і милість. Наш Бог – унікальний, 
неперевершений, незбагнений...

Якщо ви й стараєтесь знайти якісь рамки, 
які обмежують Бога і Його можливості, – не 
треба. Не старайтесь! Не намагайтесь прив’я-
зати Його до одного місця, або до одного спо-
собу дії. Адже вам не приходить на думку змі-
нити рух Місяця? Також немудро обмежувати 
чи «поправляти» Бога, Який створив світ і 
управляє ним.

Коли пам’ятаєш, що Бог – безмежний, 
безкінечний і незмінний, легше усвідомлюва-
ти, що Він може те, чого не можемо ми.

2. Бог є Особистість
Через усю Біблію проходять слова: «Бог 

любить», «Бог говорить», «Бог робить». Все, 
що ми приписуємо особистості, приписуєть-
ся і Богу. Особистість - це істота, яка відчу-
ває, думає, хоче, бажає, чогось прагне. Так 
і Бог, тільки Він – досконалий. Наша особи-
стість обмежена людським тілом. Нам важко 
уявити собі особу без тіла і кісток. Але заду-
маймось: адже коли ми помремо, наша осо-
бистість, наше неповторне «я» покине тіло і 
перейде в іншу, відмінну від нинішньої, фор-
му життя. 

Бог не має тіла, і все ж таки Він – Осо-
ба. Він не є безособиста сила, ні. Він відчу-
ває, думає, любить, прощає. Йому відомі та 
небайдужі наші труднощі й трагедії. Власне 
тому, що він – Особистість, і нам дано особи-
сто Його пізнати.

3. Бог досконалий і праведний
В Біблії Бог проявляє Себе як досконалий 

(Святий) і абсолютно правдивий (праведний) 
у всьому.

Він надто добрий, надто досконалий для 
того, щоб не звертати увагу на наші неправ-
ди. Якщо б усі люди хоч на мить задумались 
і усвідомили який Він чистий і досконалий, 
світ раптово змінився б. Біблія описує Бога як 
Світло, в Якому немає темряви. Іншими сло-
вами, Він – Єдина досконала Особа, в Якій 
взагалі немає недоліків.

Був час, коли Бог і людина мали близь-
кі стосунки однак, гріх назавжди розірвав їх: 
людина втратила зв'язок зі своїм Творцем. 
Тільки через Ісуса Христа, як ми побачимо 
пізніше, такий зв'язок може налагодитися 
знову. Нездоланна духовна прірва між Бо-
гом і людиною існувала б вічно, якщо б Він у 

Своїй великій милості не послав до нас Ісу-
са Христа – перекинути через неї міст. Ісус 
Христос є справді тим «мостом», через який 
ми можемо пройти, відновити спілкування 
з Богом, яке було втрачене з гріхопадінням 
перших людей.

Святість Бога вимагає, щоб гріх людини 
був покараним, однак Божа любов послала 
Ісуса Христа прийняти кару замість нас, щоб 
ми змогли навернутися до Бога й особисто 
пізнати Його.

4. Бог є любов 
Багато людей не можуть зрозуміти сло-

ва «Бог є любов» (1 Ів. 4:8), так само, як їм 
незрозумілі інші сторони Божого Єства.

Інколи ми не впевнені, що хочемо сказа-
ти, вживаючи слова «любов», «люблю». В 
нашій мові цим словом найбільше зловжи-
вають. Ми говоримо, що «любимо» подоро-
жувати; «любимо» солодкий пиріг; «любимо» 
свій новий автомобіль, або шпалери на сті-
нах нашої кімнати. Так, ми навіть говоримо, 
що «любимо» наших ближніх, але більшість 
з нас просто говорить так, не надаючи цьому 
ніякого значення! Не дивно, що у нас немає 
чіткого уявлення про те, що мається на увазі 
в Біблії, коли говориться: «Бог є любов».

Насправді у слова «Бог є любов» закла-
дено глибокий зміст. По-перше, це зовсім 
не означає, що «все буде добре» і ніхто не 
буде покараним за гріхи. Бог – Святий, і тому 
просто не може залишити гріх непокараним. 
Божа любов послала Ісуса вмерти на хресті, 
вирішивши таким чином проблему наших грі-
хів з величезною любов’ю (Ів. 3:16, 17).

Божа любов – незмінна, як і Його доско-
налість. Якими б ганебними й огидними пе-
ред Богом не були наші вчинки, Бог все ж 
любить нас. Бог ненавидить гріх, але дуже 
сильно любить кожного з нас. Якщо б не Його 
любов, ніхто б не мав надії на спілкування з 
Ним в цьому житті чи після смерті. «Але Бог 
виявляє Свою любов до нас тим, що 
Христос за нас помер, коли ми були ще 
грішниками» (Рим. 5:8). Розумом нам не 
осягнути й не збагнути величини прекрасної 
Божої любові. 

Нам важко пояснити, чому чорна ко-
рова може їсти зелену траву і давати біле 
молоко, – але ми вживаємо його. Наш розум 
не може простежити усі ті складні процеси, 
які відбуваються, коли ми садимо крихітне 
плоске зернятко, з якого виростає довгий па-
гін, а на ньому дозрівають зелені зовні і чер-
воні всередині найбільші і найсолодші ягоди 
– кавуни – але ми їмо їх із задоволенням! 
Наш розум не може пояснити нам, що таке 
електроенергія, яка дає світло, навіть зараз, 
коли ви читаєте ці рядки, не знаєте, що дає 
вам можливість читати цю газету, та ви її чи-
таєте.

Ви повинні прийняти Бога вірою в Його 
Сина, Спасителя нашого Ісуса Христа. А 
коли це станеться, то у вас не залишиться 
місця для сумнівів. Тоді у вашому серці не 
буде питань, чи є Бог чи ні - ви просто знати-
мете Його особисто.

Шукайте Бога заради себе, і тоді заго-
риться ваше серце вірою, і ви з впевненістю 
стверджуватимете: «Так, я переконаний, Бог 
насправді є!»

Б. Грем
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24. Бог, Який створив світ і все, що в 
ньому, будучи Господом неба і землі, 
не живе в рукотворних храмах.

25. Він не приймає служіння людських 
рук, бо не потребує нічого, оскільки 
Сам дає всім життя, і дихання, і все.

26. Створив Він з одного весь люд-
ський рід, щоб жив по всій поверхні 
землі, визначивши заздалегідь окрес-
лені пори та межі їхнього проживання,

27. щоб шукали Бога: може, відчують 
Його і знайдуть, бо ж недалеко Він від 
кожного з нас.

28. У Ньому ми живемо, рухаємося та 
існуємо, як деякі з ваших поетів каза-
ли: Бо і ми з Його роду!

29. Отож, будучи з Божого роду, ми не 
повинні вважати, що Божество подіб-
не до золота, або срібла, або камін-
ня – мистецького витвору та вигадок 
людини.

30. Отже, Бог, незважаючи на часи 
незнання, тепер наказує всім людям 
скрізь каятися,

31. бо Він визначив день, коли має 
справедливо судити цілий світ через 
Мужа, Якого настановив, даючи віру 
всім, воскресивши Його з мертвих!

 Дії 17:24-31

ЩО ТАКЕ ТРІЙЦЯ?
Ученню про Трійцю можна дати таке визна-

чення: Бог вічно існує у трьох Особах: Отець, Син 
і Дух Святий. Кожна Особа є повністю Богом, при 
цьому існує лише один Бог. Ця ідея виражається в 
понятті Трійці. В повній мірі усвідомити істину про 
Триєдиного Бога дуже складно, але не зважаючи 
на це, вона є однією з найважливіших доктрин хри-
стиянської віри.

Біблійний погляд на Трійцю
Слово «Трійця» не зустрічається в Біблії, але 

поняття, яке відповідає цьому слову, зустрічається 
в багатьох місцях. Наприклад, у Бутті 1:26 Бог 
каже: «Створімо людину за Нашим образом 
і подобою». Множина дієслова і займенники го-
ворять про те, що у творенні брало участь кілька 
особистостей. Єдиними істотами, до яких міг звер-
татися Бог, - це ангели, але ми не створені за обра-
зом ангелів, а «за Божим образом» (Бут. 1:27), 
так що цей вірш припускає буття Бога в декількох 
Особах.

Коли Іоанн хрестив Ісуса, «... І ось відчини-
лися Йому небеса, і Він побачив Духа Божого, 
що спускався, як голуб, та сходив на Нього. І 
ось, почувся голос з неба: Це є Син МІй Улю-
блений, Якого Я вподобав» (Мт. 3:16-17). У той 
момент усі три Особи Трійці виконували різні дії: 
Бог-Отець говорив, Бог-Син хрестився, а Бог-Свя-
тий Дух зійшов на Сина.

Схожим чином, коли Ісус посилав Своїх уч-
нів на працю, Він їм наказав навчити «усі наро-
ди, хрестячи їх в ім'я Отця, і Сина, і Святого 
Духа» (Мт. 28:19). Говорячи це, Ісус підтверджує, 
що три Особи Трійці відмінні в Своїх особистостях 
(тобто Батько, наприклад, не може бути Сином). 
Три Особи Трійці чітко простежуються в Юд. 20-21: 
«... моліться у Святому Дусі. Зберігайте себе 
в Божій любові, очікуючи милості нашого Го-
спода Ісуса Христа для вічного життя».

Що значить Трійця
Кожна з Осіб Трійці в повній мірі є Богом. Бо-

жественність Отця очевидна уже з перших рядків 
Біблії: «На початку Бог створив небо та зем-
лю» (Бут. 1:1) – і неодноразово підтверджується 
на її сторінках. Коли текст Писання посилається на 
слова Бога, найчастіше мова йде про Бога-Отця.

Але Син Божий, що з'явився у світ як Ісус Хри-
стос, також є Богом. Так, Павло пише про Ісуса: 
«... в Ньому тілесно перебуває вся повнота 
Божества» (Кол. 2:9). І Хома, який звертається 
до Христа словами: «Господь мій і Бог мій!» 
(Ів. 20:28). Зрештою, Іван говорить, що він писав 
своє Євангеліє, щоб люди «повірили, що Ісус є 
Христос, Син Божий» (Ів. 20:31).

Бог-Святий Дух також є Богом. Оскільки Отець 
і Син є Богом, цілком логічно, що всі три Особи 
Трійці згадуються як одаково значущі в Мт. 28:19 
«хрестячи їх в ім’я Отця, і Сина, і Святого 
Духа». Очевидно, що в Писанні всі три Особи вва-
жаються повною мірою Богом. Петро дотримуєть-
ся цього погляду, коли звинувачує Ананія у брехні 

Духу Святому, а потім пояснює, що той «сказав 
неправду не людям, а Богові» (Дії 5:3, 4). Павло 
стверджує, що Дух – Всевидючий, як Бог-Отець: 
«Так само й Божого ніхто не пізнав, хіба тіль-
ки Дух Божий» (1 Кор. 2:11).

Разом з тим, Біблія також ясно стверджує, 
що існує тільки один Бог, а не три. У Писанні ска-
зано, що Бог – Єдина Сутність: «Господь єди-
ний» (Повт. Закону 6:4). Бог часто стверджує, 
що немає іншого Бога, крім Нього. Наприклад, в 
Іс. 45:5 читаємо: «Я – Господь Бог, і немає біль-
ше Бога, за винятком Мене».

Апостол Павло підтверджує це: 
«Є один Бог ...» (Рим. 3:30), «бо один є Бог ...» 
(1 Тим. 2:5). У Як. 2:19 ми бачимо, що навіть біси 
визнають це: «Чи віриш ти, що Один Бог? До-
бре робиш! Але й біси вірять і тремтять».

Важко зрозуміти, як можуть існувати три Осо-
би Трійці, кожна з яких є  Богом – при тому, що існує 
тільки один Бог і Він – неподільний. Трійця – одна 
з таємниць, яку ми не можемо до кінця збагнути 
своїм, дещо обмеженим, людським розумом. 

В історії церкви було багато спроб прийти до 
спрощених рішень щодо вчення про Трійцю, за-
перечуючи будь-яке з цих тверджень. Так, вини-
кли вчення, відомі як модалізм, аріанство тощо. 
Люди намагалися провести аналогії з природи і 
людського досвіду, щоб пояснити Трійцю (листок 
конюшини, дерево, вода, суспільні ролі). Хоча в Бі-
блії використовується безліч прикладів із природи 
і людського життя для пояснення різних аспектів 
природи Бога, в Писанні ніде не використовуєть-
ся аналогія для пояснення вчення про Трійцю. 
Найточніше наближення ми знаходимо в іменах 
«Отець» і «Син», які чітко вказують на дві різні 
особи і тісні стосунки, що існують у людській сім’ї. 
Однак, на людському рівні, в цьому випадку йдеть-
ся про дві абсолютно різні істоти, а не про одну 
істоту, яка складається з двох осіб. Найправильні-
ше було б дійти висновку, що жодна з аналогій не 
передає вчення про Трійцю адекватно і всі прикла-
ди призводять до серйозних порушень істинності. 

Різні функції Трійці
У трьох Осіб Божества різні функції. Напри-

клад, словом, промовленим Богом, був створений 
Всесвіт (Бут. 1:9, 10). Ів. 1:3 сказано, що це вико-
нав Бог-Син: «Все через Нього постало, і без 
Нього не постало нічого з того, що поста-
ло». У той же час, поки Бог творив, «Дух Божий 
ширяв над водою» (Бут. 1:2), тобто підтримував 
і являв Божу присутність в творінні.

Різні функції трьох осіб Божества також 
проявляються, коли мова йде про здійснення 
спасіння. Бог-Отець «так Бог полюбив світ, 
що дав [Свого] Єдинородного Сина», Яко-
го послав «щоб через Нього спасти світ» 
(Ів. 3:16, 17). Про Свою роль Ісус каже: «Я зійшов 
з неба виконувати не Мою волю, а волю Того, 
Хто Мене послав» (Ів. 6:38). А воля ця полягала 
в тому, щоб Він помер за наші гріхи і не довело-

ся вмирати нам (Євр. 10:10). Коли Ісус воскрес із 
мертвих і вознісся на небо, разом з Отцем Вони 
послали Святого Духа, Який повинен завершити 
роботу, розпочату Отцем і Сином (Ів. 14:16; 16:7).

І в творінні, і в відкупленні Отець, Син і Дух 
Святий виконували кожен Свою роль. Це Отець 
послав і направляв Сина і Духа Святого. Син 
разом з Отцем послав Духа. Син був слухняний 
Отцю, а Дух кориться і Отцю, і Сину. І хоча Син і 
Дух Святий продовжують виконувати Свої функції, 
залишаючись в повній мірі рівними Отцеві в Бо-
жественності, водночас підкоряючись Богу-Отцю.

Ці різні функції і ролі – видимі результати віч-
них взаємин між Отцем, Сином і Духом Святим. 
Вони не применшують Божественності, атрибутів і 
сутності Отця, Сина і Духа. Різниця полягає в тому, 
як вони ставляться Один до Одного і до творіння. 
Ці відносини – злагоджена взаємодія – разюче від-
різняються від людських стосунків. Але буття Бога 
настільки відрізняється від людського, що Бог, за-
лишаючись неподільним, відкривається в міжосо-
бистісних відносинах трьох окремих Осіб. Людині 
не дано пережити такого досвіду, відтак розкрити 
до кінця цю таємницю нам не вдасться.

Коли ми думаємо про застосування вчення 
про Трійцю у реальному житті, то найперше спа-
дає на думку інститут сім’ї. Проте людська сім’я – 
це не єдине, що, як відображення Божої доскона-
лості, містить єднання і множинність. У людському 
тілі, яке є аналогією церкви, «багато членів», і 
все ж це одне тіло (1Кор. 12). Коли ми бачимо, як 
люди по-різному беруть участь у житті церкви, то 
маємо Йому дякувати за те, що Він дозволяє нам 
прославляти Його, частково відображаючи єднан-
ня і множинність Трійці. Те ж саме відображено в 
єднанні різних народів у Христі (Еф.2:16; 3:8–10; 
Об.7:9). Апостол Павло вражений тим, що Божі 
плани в історії схожі на звучання великої симфонії, 
так що безодня премудрості Господньої – незбаг-
ненна (Рим. 11:33–36). У єднанні Христа і Церкви, 
до якого ми покликані як Його наречена, ми бачи-
мо єднання, яке нам важко собі навіть уявити – єд-
нання з Самим Сином Божим. Об’єднані з Ним, ми 
не втрачаємо індивідуальних особливостей і за-
лишаємось окремими особистостями, які завжди 
здатні вклонятись і служити Богові. А в майбутньо-
му весь Всесвіт буде єдиним у своїй меті – різно-
манітні його частини зіллються в поклонінні Богові 
Отцю, Сину і Святому Духові (Фил. 2:10–11). У 
повсякденному житті є багато таких занять, в яких 
різні особистості досягають єднання в цілях і діях 
(праця, суспільна діяльність, музика, спорт). У цих 
заняттях ми бачимо відображення премудрості 
Святого Бога, Який дає бути і єдності, і різноманіт-
тю. Саме це яскраво відображає славу Того, Хто 
існує як Трійця. Хоча ми ніколи не збагнемо тайни 
Трійці повною мірою, ми можемо повноцінно вкло-
нятися Богові…

(уривок з книги Уейна Грудема 
«Християнська віра»)

Чемпіон світу з боксу у версії WBC – Олег Маскаєв

«Крокувати в ногу з Ісусом до звершення ду-
ховних перемог» – девіз мого життя.

Батько порадив мені одного разу: «Олеже, 
займайся боксом, щоб бути здоровим і сильним 

чоловіком, здатним захистити себе». На той 
момент бокс був дуже розвиненим видом спор-
ту в моєму рідному місті Караганді, Казахстан. 
Ніколи не мріючи вийти на професійний рівень, 
я почав займатися боксом. На любительському 
рингу я став неодноразовим переможцем Пер-
шості Збройних сил СРСР, був срібним медаліс-
том чемпіонату світу 1992 року.

17 квітня 1993 відбувся перший професій-
ний бій проти Олександра Мірошниченка, нео-
дноразового чемпіона СРСР і Європи, призера 
Олімпійських ігор. Як боксер-початківець, на по-
див усім, я нокаутував його в третьому раунді, 
після чого підписав контракт в США. 

У свої 22 роки я почав розуміти, що в житті 
є щось, що набагато більше, ніж мої бої, пере-
моги і слава. Я підійшов до моменту, коли в моїй 
свідомості визріло розуміння, що навіть сильний 
боксер потребує Господа, Його підтримки.

Через читання Біблії, Бог почав торкатися 
мого серця. Невдовзі, в одному з московських 
кінотеатрів, я побачив фільм «Ісус», який при-
вів мене до усвідомлення, як багато зробив для 

мене Господь. Того вечора я просив пробачення 
у Бога за всі свої гріхи і обіцяв присвятити Йому 
все своє життя. Я відчував Господню присутність 
у своєму житті, Він мене вів через неодноразові 
труднощі, додавав сили для звершення духов-
них перемог. Крок за кроком, щабель за щаблем, 
Господь зміцнював мене як майбутнього чемпіо-
на світу, допомагаючи зростати духовно.

Очевидним результатом живих взаємин з 
Богом став успіх в моїй боксерській кар'єрі. Піс-
ля серії впевнених перемог, влітку 2004 року, я 
вийшов на Дейвіда Дефіагбона, срібного призе-
ра Олімпіади 1996 року. З Божою допомогою я 
впевнено переміг за очками боксера, що не мав 
до цього поразок. У 2007 Господь дарував мені 
титул чемпіона світу у перемозі над Пітером 
Охелло.

Не дивлячись на ці перемоги, головним є те, 
що я йду новим шляхом пізнання Бога. Христи-
яни, які мають правильні відносини з Христом, 
можуть бути сильними не тільки своєю вірою і 
духом, але також і фізично.

О. Маскаєв

Той, Хто спасає
Цю історію розповів один моряк.
Було це дуже давно, коли по морю 

ходили парусні кораблі. На одному з та-
ких вітрильників капітаном був христи-
янин. Він знав Бога і Його турботу про 
людей. Одного разу, в одному з пла-
вань, розігрався шторм небаченої сили. 
Їх маленький корабель кидало з боку в 
бік. Палубу заливала вода... А тут зла-
малось кермо і корабель понесло пря-
мо на скелі.

Величезна хвиля підхопила кора-
бель і кинула його на каміння, де він 
застряг, наштовхнувшись на гострий 
виступ. Хвилі били корабель, поки його 
не змило з скелястого виступу. Всі за-
вмирали від страху, адже трюм через 
пробоїну швидко заповнювався водою. 
Корабель повільно занурювався у воду. 
Саме в цей момент матроси побачи-
ли капітана, який стояв навколішки і 
молився Богу. Через деякий час море 
вщухло... Раптом всі усвідомили, що ко-
рабель не тоне. Сталося диво! Їх кора-
бель залишився на плаву.

Під час плавання всі дивувалися, що 
ж могло статися, що вони були врятова-
ні. Коли нарешті команда ступила на бе-
рег, а корабель підняли в порту в док, то 
всі з подивом побачили живу пробку в 
пробоїні. Дельфін закривав своїм тілом 
пробоїну так, що навряд чи крапля води 
могла просочитися в трюм корабля.

Хтось може подумати: «Це просто 
випадковість», однак ми віримо, що в 
житті випадковостей не буває. Бог три-
має під контролем всю Землю і все, що 
її наповнює. Це Господь порятував мо-
ряків на розбитому судні. Це Той, Хто 
спасає!

Господь Живий і сьогодні! Він гото-
вий спасати усіх тих, хто потребує цьо-
го. Варто лише усвідомити, що довіря-
ючись Йому, ми можемо бути впевнені: 
Він Той, Хто все бачить, усе про нас 
знає і готовий у будь-яку мить прийти 
нам на допомогу. 



Липень 2013 № 7 (9) 3

ПРО ЗАК РІПЛЕННЯ ПАРТНЕРСЬКИХ 
ВЗАЄМОВІДНОСИН ДЕРЖАВИ, 

ШКОЛИ ТА ЦЕРКВИ

У Верховній Раді України 18 червня 2013 року 
зареєстровано законопроект № 2340а про внесення 
змін до деяких законів України щодо партнерських 
взаємовідносин держави, школи і церкви.

Законопроект передбачає закріплення в низці 
законодавчих актів партнерської моделі взаємовід-
носин церкви (релігійних організацій) з державою 
при дотриманні принципу відокремлення та не втру-
чання у справи один одного.  

«За бажанням батьків або осіб, які їх заміню-
ють, загальноосвітній навчальний заклад може вза-
ємодіяти на партнерських засадах з церквою (ре-
лігійними організаціями) в частині впровадження 
духовно-моральних цінностей у навчально-виховний 
процес з метою збереження та зміцнення духовного 
здоров’я дітей, забезпечення їх духовного розвитку, 
а також виховання підростаючих поколінь у дусі ре-
лігійної толерантності та міжконфесійної співпраці, 
відновлення духовності та моральності українського 
суспільства», – зазначено у тексті проекту.

Зазначений законопроект попередньо був узго-
джений з представниками конфесій, які увійшли до 
складу робочої групи разом із фахівцями парламенту 
та експертами. Свої пропозиції надали і члени Все-
української Ради Церков і релігійних організацій 
після розгляду цієї ініціативи 6 червня на засіданні 
Секретаріату ВРЦіРО.

Інститут релігійної свободи, Київ 
www. irs.in.ua

ОМБУДСМЕН ВАЛЕРІЯ ЛУТКОВСЬКА 
ВКАЗАЛА НА НИЗКУ ПОРУШЕНЬ У 

СФЕРІ СВОБОДИ ВІРОСПОВІДАННЯ

Уповноважений Верховної Ради України з прав 
людини особливо звертає увагу на проблематику ре-
єстрації релігійних організацій та перереєстрації їх 
статутів.

Сфері забезпечення права на свободу совісті 
та віросповідання присвячено дві сторінки допові-
ді з 267 (пункт 5.3. Розділу 5 «Заборона дискримі-
нації»). При цьому головна увага акцентується на 
складній двоетапній процедурі реєстрації релігійних 
організації. 

«Така ускладнена процедура реєстрації релі-
гійних організацій є необґрунтованою й порушує 
право на свободу совісті та віросповідання, гаранто-
ваного статтею 35 Конституції України та статтею 9 
Конвенції про захист прав людини і основополож-
них свобод», – зазначено у доповіді омбудсмена.

У зв’язку з цим Уповноважений наголошує на 
потребі негайно внести зміни до Закону «Про сво-
боду совісті та релігійні організації», якими скасува-
ти зазначені зміни щодо порядку реєстрації релігій-
них організацій.

Зокрема, потребує внесення змін стаття 21 
Закону України «Про свободу совісті і релігійні ор-
ганізації» – у частині поширення гарантій свободи 
мирних зібрань на публічні богослужіння, що про-
водяться за межами культових споруд і територій, 
встановлення для їх проведення повідомного, а не 
дозвільного порядку.

Уповноважений ВР з прав людини наполягає на 
усуненні дискримінації за ознакою віросповідання 
та на узгодженні наказів Міністра оборони України, 
які регламентують порядок присвоєння військових 
звань та оформлення документів з інших питань, з 
Податковим кодексом України.

ДЕПУТАТІВ МОЛДОВСЬКОГО ПАРЛА-
МЕНТУ І ПРЕЗИДЕНТА ВІДЛУЧИЛИ 

ВІД ЦЕРКВИ

Депутатів молдовського парламенту і політиків, 
які брали участь у розробці та прийнятті «Закону 
про не дискримінацію», що припускає легалізацію 
гомосексуалізму та одностатевих шлюбів в Молдові, 
піддали малому відлученню від Церкви, повідомляє 
УНІАН з посиланням на Resurs.md.

Серед відлучених головні ініціатори ухвален-
ня закону - депутати Влад Філат, Маріан Лупу, Влад 
Плахотнюк, міністр юстиції Олег Єфрим і прези-
дент Микола Тімофті.

Як особливо підкреслюють в Церкві, мале від-
лучення це не анафема і має на увазі заборону тільки 
на основні церковні Таїнства - Покаяння і Причастя. 
Дане рішення Митрополія прийняла з надією, що ке-
рівництво країни анулює скандальний закон. Якщо 
таке попередження не подіє, наступним кроком ста-
не велике відлучення. У цьому випадку, політикам 
взагалі заборонять наближатися до церкви.

Також, Митрополія готується підняти народні 
маси на випадок, якщо влада не одумається. Перший 
крок - це хресний хід, який буде проведено навко-
ло Кишинева і всієї Молдови, включаючи Придні-
стров`я. Другим кроком стане всенародний рефе-
рендум, на якому населення самостійно проголосує 
чи потрібен країні закон про секс-меншини.

Скрипки
«Будьте виконавцями Слова, а не тільки слухачами...» (Як. 1:22)

Жив на світі талановитий Май-
стер, який мав хист до виготовлен-
ня музичних інструментів. Одного 
дня в його майстерні народилися 
дві скрипки. Вони були дуже схо-
жі між собою. Зроблені з чудового 
дерева, вони мали витончену фор-
му й елегантно натягнені струни. 
Майстер довго трудився над своїми 
скрипками. Він старанно витесував 
із дерева всі деталі, припасовував, 
лакував… Під час роботи Май-
стер співав, укладаючи в скрипки 
частинку свого серця. А коли стру-
ни міцно напнулися на кілочках, 
він подарував своїм скрипкам ніжні 
голоси. Майстер лагідно торкав-
ся смичком до кожної струни – і 
скрипки вчилися виливати у звуки 
мелодій мову серця, мову радості 
та страждань, мову печалі й споді-
вань…

Так, зовні скрипки були дуже 
схожі одна на одну. Але мріяли вони 
про різне.

Перша бажала слави й шануван-
ня. Друга жадала дарувати людям 
музику щастя й любові, ніжності й 
підбадьорення…

Майстер любив свої скрипки, 
а скрипки любили свого Майстра. 
Але настав день, коли їм треба було 
розлучатися. Першу Скрипку Май-
стер продав знаменитому скрипа-
лю. Другу подарував сліпому музи-
кантові. Перша Скрипка була дуже 
задоволена своєю долею. Спочатку 
вона трохи сумувала за Майстром 
і награвала мелодії його серця, але 
невдовзі нове життя повністю запо-
лонило її – концерти, блискучі зали, 
бурхливі овації!.. Перша Скрип-
ка кілька разів змінювала своїх 
власників і зрештою опинилась у 

всесвітньо відомого колекціонера. 
У нього Скрипці ще більше сподо-
балось, бо вже не треба було тру-
дитися і вигравати мелодії, а лише 
переїжджати з виставки на вистав-
ку. О! Перша Скрипка стала Дуже 
Поважною Скрипкою!!! А згодом її 
життя продовжилося в музеї музич-
них інструментів. Найбільше Пер-

ша Скрипка пишалася табличкою, 
що була на її футлярі: «Не чіпати 
руками!»

А що ж Друга Скрипка? Як 
склалася її доля? Сліпий музикант 
дуже полюбив свою старанну по-
мічницю. А вона почувалася ща-
сливою, граючи в його руках мело-
дії Майстра. Вона бачила, як смутні 
очі наповнювалися радістю, як за-
грубілі серця вчилися плакати, як 
стомлені працею люди поспішали 
у веселий танок… Скрипка раділа, 
що її Господар ніколи не був голод-
ним і завжди мав прихисток для 
відпочинку. А він турбувався про 
неї, захищаючи від вологи й холоду, 
купуючи для неї найкращі струни.

Друга Скрипка ніколи не забу-

вала свого Майстра. Іноді їй здава-
лося, ніби вона відчуває його добрі 
руки й доторк його смичка… Довго 
мандрувала вона разом зі сліпим 
музикантом. Але якось сталося 
щось незрозуміле: її Господар чо-
мусь не відкрив, як зазвичай, фут-
ляр, не взяв її до рук, не торкався 
смичком її струн… Після того ще 
довго-довго Друга Скрипка самот-
ньо лежала у футлярі. Але вона 
вірила, що мелодія її серця жива, і 
терпляче чекала.

Й одного чудового дня малень-

кі дитячі руки лагідно обняли її. 
Хлопчик із трепетом розглядав 
Скрипку, легенько притуляв її до 
плеча, невміло торкався струн і 
шепотів: «Скрипочко, ти така гар-
на!!! Я так хочу навчитися грати!» 
Почалося нове життя. Звичайно ж, 
спочатку Скрипці було важко, адже 
звуки, видобуті невмілим доторком, 
не завжди були схожі на музику. 
Але вона полюбила свого Малень-
кого Господаря за старанність і на-
полегливість. Він годинами грав 
гами та музичні вправи, іноді навіть 
плакав через біль у натруджених ру-
ченятах, але наступного дня знову 
брався за працю. Хлопчик ніколи не 
кидав Скрипку, ніколи не ображав 
її. Увечері він клав свою улюблени-

цю на столик біля ліжка й тихесень-
ко розмовляв із нею. Скрипка знала, 
що мрії її Маленького Господаря 
особливі: він хотів дарувати людям 
музику щастя й любові, зціляючи 
нею серця…

Минали дні за днями. Хлопчик 
виріс. Його талантом захоплювали-
ся повсюди. І лише одна Скрипка 
знала, скільки зусиль і старань до-
кладав музикант до свого таланту! 
Коли він виходив на підвищення і 
брав у руки Скрипку, то людям зда-
валося, що вони були одним живим 
серцем, яке лилося то мелодією не-
вимовної туги, то піснею жагучого 
кохання, то симфонією світлої ра-
дості, то ритмом безупинного тан-
цю… Скрипка була щасливою, бо 
її Господар грав музику її любого 
Майстра!!!

Пролетіли роки… «Тисяча ро-
ків, як один день, а один день, як ти-
сяча років». І от настав чудовий час, 
коли Майстер побажав побачити 
свої скрипки. Вони були принесені 
в його майстерню. Він із трепетом 
відкрив футляр Першої Скрипки. 
Вона лежала, як нова, ніби й не ми-
нуло так багато часу. Майстер узяв 
до рук Першу Скрипку й відчув 
холодний дотик. Він злегка про-
вів смичком по струнах… І жах! 
Скрипка заскреготала й розпалася 
на шматки. Майстер із болем гля-
нув на шматки деревини і сказав: 
«Це придатне лише для того, щоб 
кинути у вогонь».

Він із нетерпінням відкрив 
футляр Другої Скрипки. Вона ви-
глядала старенькою та змученою, 
але дихала живим теплом. Майстер 
притулив Скрипку до свого серця й 
вони заграли мелодію вічної любо-
ві. Слухали земля і небеса, слухали 
квіти і птахи, слухали гори і зорі…
Ніхто й ніколи раніше не чув такої 
мелодії…

Г. Левицька 

ЯК ГОВОРИТЬ БОГ?
«Бог промовляє і раз і, якщо того і не  помітять, іншим 

разом» (Йова 33:14).

Якось імператор Пруссії Фрі-
дріх Вільгельм відвідав разом зі 
своєю дружиною церкву, де при-
дворний проповідник Шубберт ви-
голошував проповідь. Під час про-
повіді імператор заснув. Раптом 
він прокинувся і запитав про те, що 
Шубберт щойно сказав: «Імператор 
загине, якщо не виправиться». Ім-
ператриця сказала: «Ні, це не так. 
Проповідник такого не говорив». 
Пізніше імператриця розповіла про 
цей випадок проповіднику. «Те, чого 
я не можу сказати імператору, коли 
він в бадьорому настрої – відповів 
Шубберт, – те Сам Бог промовляє 
йому уві сні».

Насправді Бог різними шляха-
ми промовляє до людей, щоб від-
волікти їх від злих доріг, відвернути 
від гордині, яка занапащує розум і 
серце, веде душу до прірви зла, а 
все життя – до остаточної поразки. 

У першу чергу, Бог говорить 
через Біблію. На сторінках Писання 
ми знаходимо цінні думки, викладе-
ні Самим Богом про Його Сутність, 
про людину, як вершину Його тво-
ріння, про її гріхопадіння та вічне 
відділення від Бога; про єдиний 
шлях спасіння. Тому читати і слуха-
ти Біблію для нас означає слухати 
голос Бога Живого.

Часто Бог промовляє і через 
абсолютно звичайні речі, інколи че-
рез особливі, рідкісні, унікальні, які 
заставляють серце битися вдвічі 
швидше. 

Іноді, Бог звертається до нас 
через певних людей, події, обста-
вини… аби вивести із занепалого, 
напівсонного стану. 

Можливо, у тебе, дорогий чита-
чу, також  якісь неприємності: сер-
йозні проблеми із здоров'ям, труд-
нощі на роботі, чи в сім'ї? Зупинися, 
зачекай… «Вимкни гучність» цього 
світу, вгамуйся, не бійся тиші, вслу-
хайся у неї. 

Хоча Він усе про тебе знає, 
знайди час, щоб розказати Йому 
про себе усе як є: у Нього завжди 
є мудра батьківська порада, яку ти 
можеш черпати на сторінках Книги, 
яку Він залишив для нас. Коли ти 
читатимеш, отримуватимеш відпо-
віді на запитання, які так давно не 
давали тобі спокою. Не зчуєшся, як 
зрозумієш, що набув справжнього 
Друга, Який не схожий на інших, 
бо Він завжди щирий, відкритий до 
спілкування, незмінний…

Не дозволяй своїй совісті за-
снути, не чекай, коли Бог говорити-
ме з тобою уві сні. Він сьогодні про-
мовляє до тебе через Своє Слово, а 
ти – слухай Його!

Н е з б а г н е н н и й
Наш Бог – безмежний, таємничий, невимовний, неосяжний, 

вражаючий, дивовижний, незбагненний… Щоб переконатися в 
цьому, потрібно лише вийти надвір безхмарної ночі й подивитися 
на небо. У Біблії написано: «Небеса розповідають про Божу сла-
ву, а небозвід сповіщає про творіння Його рук. День дневі передає 
вістку, а ніч ночі сповіщає знання» (Пс. 19:2-3). Це правда! Зірки 
не просто мерехтять і «підморгують», вони ніби стоять на сцені і 
вигукують до всіх, хто дивиться на них: «Бог дивовижний!» Небеса 
– це ніби гігантський рекламний щит із написом: «Він – незбагнен-
ний!»

Учені розгублені. Вони думають, що повинно бути набагато 
більше заселених планет у Всесвіті. І в них є непогана аргумента-
ція. Якби Всесвіт був створений лише для твого і мого життя, то він 
трішки завеликий. Але якщо основна мета існування Всесвіту – це 
показати велич, могутність, силу і славу Бога, Який створив усе, 
тоді Всесвіт не такий уже й великий, Всесвіт правильного розміру. 

Ми живемо в невеликому секторі Всесвіту під назвою: галак-
тика Чумацький Шлях. Для того, щоб міряти відстані у цьому сек-
торі, нам не допоможе ні метр, ні кілометр, ні миля, ні ярд. Нам 
потрібна лінійка довжиною 9,46 трильйонів кілометрів. Звідки таке 
число? Якщо світло рухається зі швидкістю 300000 км/с, то за рік 
воно проходить 9,46 трильйонів кілометрів. Цю відстань називають 
світловим роком. І це той вимір, який ми використовуємо, щоб мі-
ряти Всесвіт, створений Богом. Наш сектор, галактика Чумацький 
Шлях, складається з мільярдів зірок. І вчені стверджують, що іс-
нують сотні таких секторів як наш у «відомому» Всесвіті. Доктор 
Дейвід Блок, астроном в університеті «Вітц» у Південній Африці, 
каже, що коли рахувати зірки в галактиці Чумацький Шлях по од-
ній у секунду, то це займе 2500 років. У Книзі пророка Ісаї, 40:25, 
читаємо: «Тож тепер до кого Мене уподібнете, чи до чогось буду 
прирівняний? – сказав Святий». 

Можливо сьогодні, ти, любий читачу, читаючи ці рядки, не ба-
чиш просвітку у своєму житті: депресія, розлучення, самотність, 
несправедливі звинувачення, хвороби, банкрутство не дають у сер-
ці спокою та миру, а вночі несила заснути, проблеми висмоктують 
останні сили. Та я хочу нагадати тобі те, що, напевне, ти вже чув, 
та не повірив: Він – Живий, немає нічого такого, що могло б тебе 
вирвати з руки Божої, яка тримає весь Всесвіт й тебе. І Його бла-
годать достатньо велика й сильна, щоб пронести тебе через усі ці 
труднощі й провести до самого кінця.

Ми не бачимо всього, що хотіли б побачити, але ми побачи-
ли достатньо, щоб довіритись Творцеві повністю, до кінця наших 
днів. Його любов така дивовижна, така божественна, і вона заслу-
говує на відповідь, на наші душі й наші життя.

 Луї Гігліо



Липень 2013 № 7 (9)4

Для того, щоб отримувати  газету щомісячно 
(безкоштовно), телефонуйте або звертайтеся на 

адресу редакції.

Запрошуємо:

Вертайтеся
Вертайтеся до Бога, люди,

За це ніхто вас не осудить.

Вам треба правди? Правда буде,

У Слові Божому вона.

Його читайте ви до букви,

І щедрі стануть ваші руки,

Тривога зникне і розпука,

Всміхнеться сонцем далина.

Ви ще зумієте порвати

Гріхів своїх міцні канати,

Зректись вчорашніх ще догматів 

І помолитися Йому.

Вертайтеся, бо ще не пізно,

Несіть спокуту свою слізно

Крізь час нестриманий і грізний,

Що насуває нам пітьму.

Вертайтеся спасіння ради,

Хай серце сумніви розрадить,

Господь для всіх дарує радість,

Хто прагне зустрічі із Ним.

Не лишить вас напризволяще,

Вам допоможе в дні найважчі

І душі визволить пропащі

З міцних обіймів сатани.

Вертайтеся, брати і сестри,

Хвалу Творцю воздайте чесно,

І світ вмираючий воскресне,

Як від цілющої води.

З вас мусить кожен пам’ятати,

Хто на Голгофу йшов вмирати,

За нас неправедно розп’ятий,

Хто Бог одвічний і один.

С. Рачинець

Тобі молюсь...
Тобі молюсь - єдиному Царю.

З Твоїм Ім'ям розпочинаю день.

Відкрив для себе в небесах зорю,

Яка мене до вічності веде.

На Тебе, Боже, маю сподівання:

Почуй молитви тихої слова.

Як не буває днини без світання,

Так і без Тебе щастя не бува.

О, як я вірю у Твою любов –

Вона мене підносить до небес,

У ній я спокій власний віднайшов,

Твій біль земний і Твій Голгофський хрест.

До Тебе йшов крізь недовіру й сміх,

І круговерть суєтного життя,

Щоб Ти, як Батько, мій пробачив гріх,

І, як Отець, назвав Своїм дитям.
С. Рачинець

Якщо  Ти  є…
«Коли, Господи, Ти це, то звели, щоб прийшов я до Тебе»

(Мт. 14:28).

Чи пам’ятаєте ви пер-
шу у вашому житті відповідь 
на молитву? Чи пам'ятаєте 
відчуття, що сталося диво? 
Пам'ятаєте, думаю безумов-
но, пам'ятаєте, таке немож-
ливо забути. Хай з роками і 
сама молитва видається ди-
тячою, смішною, наївною, 
і відповідь уявляється або 
природним розвитком по-
дій, або випадковим збігом 
обставин, але потрясіння і 
захоплене здивування зали-
шаться на все життя.

Немає жодної людини, 
яка б ніколи не зверталася 
до Бога. Можливо, це був 
крик відчаю, звернений до 
Неба, оскільки іншого адре-
сата вже не залишилося, а в 
когось була напівзбентеже-
на – напівжартівлива фраза 
студента перед іспитом: «Го-
споди, якщо Ти є, то хай мені 
дістанеться перший білет». 

«Якщо Ти є»... Скільки 
людей вимовляють цю фразу 
в той момент, коли йти вже 
нікуди, просити нема кого, 
а сам уже нічого зробити не 
можеш! Із року в рік, із сто-
ліття в століття звучить вона 
всіма мовами Землі. Йде лю-
дина по житті, уперто йде 

своїм шляхом, долає пере-
шкоди, вирішує проблеми, 
страждає від болю, біжить 
за щастям, борсається в баг-
нюці. Доходить до безвиході. 
Стоїть перед нею у подиві. 
Кричить, б'ється. Поряд че-
кає Творець. Чекає, коли від 
глухої стіни, від жорстокої 
упертості, від дурної гордості 
людина обернеться до Нього. 
І ось тоді зазвучить благання 
знесиленого: «Якщо Ти є... 
допоможи».

Скільки людей отриму-
вало відповідь: «Так, Я є…» 
Відчинялися невидимі двері, 
з'являлися інші обставини, 
простягалась рука допомоги. 
«Сліпі прозрівють, криві 
ходять, прокажені очи-
щаються і глухі чують, 
мертві встають, убогим 
звіщається Добра Нови-
на» (Мт. 11:5). У когось це 
стало першою, але не остан-
ньою відповіддю Господа, у 
когось залишилося епізодом: 
здивувавшись у черговий 
раз, що «в житті все може 
бути», людина повертала-
ся до звичного ритму. А для 
багатьох ця перша молитва 
ставала початком діалогу 
Творця і Його творіння. Ді-

алогом, який ніколи вже не 
закінчиться, як не закінчить-
ся спілкування Бога з Його 
дітьми.

«Якщо Ти є», то я пізнаю, 
що таке вічна любов. «Лю-
бов минула», «Знаєте, якоїсь 
миті я зрозумів, що любов 
закінчилася», «Ми розгуби-
ли свою любов» – як часто 
можна почути такі вислови. 
Все правильно: без Джерела 
любові любов згасає.

«Якщо Ти є» – найпопу-
лярніший початок першої 
молитви. У нім надія і страх, 
збентеження й очікування 
дива, зухвалий виклик на-
вколишньому світу і самому 
собі. І краща відповідь на 
неї – слова подальших звер-
нень: «Дякую за те, що Ти 
є». 

«Якщо Ти є» – перший 
боязкий крок назустріч Тому, 
Хто давно тебе чекає. Че-
кає від дня твого народжен-
ня, твого першого боязкого 
кроку від дивана, де сидить 
мама, до крісла, де сидить 
тато, твоєї першої усмішки, 
твоєї першої сльози. Чекає 
з часів творіння Всесвіту. І 
це – крок у напрямку до Віч-
ності, крок у напрямку до пі-
знання Бога і самопізнання.

У дитинстві художник 
Марк Шагал вимовив таку 
молитву: «Господи, Ти, що 
ховаєшся в хмарах або за 
будинком шевця, зроби так, 
щоб виявилася моя душа, 
бідна душа хлопчиська, що 
заїкається. Яви мені мій 
шлях. Я не хочу бути схожим 
на інших, я хочу бачити світ 
по-своєму».

«Якщо Ти є» – вимовлені 
слова, і Бог, що «ховається за 
будинком шевця», або за су-
сідньою дев’ятиповерхівкою, 
або за Ейфелевою вежею, 
або за гірськими вершинами 
Анд, або за тим переліском, 
або за найближчим барха-
ном, або за крижаним торо-
сом, стане явним і близьким, 
Другом і Помічником. І між 
Творцем і душею виникає 
зв'язок. Нитка. Трос. Канат. 
З якорем – надією, проника-
ючою всередину за завісу. У 
Святе святих. І таємниця ця 

велика.
«Якщо Ти є», значить, в 

світі є індивідуальність. Зна-
чить, я можу не бути, як усі, 
можу не підлаштовуватись 
під натовп, можу не потура-
ти витребенькам поголосу, 
можу не пристосовуватися, 
можу не робити підлості. 
Тому що є Той, Хто цінує 
мене як особу і називає дру-
гом. 

«Якщо Ти є», значить, 
життя має сенс, є надія 
на успіх. Василь Іванович 
Чуйков, радянський воєна-
чальник, під час Великої Ві-
тчизняної війни командувач 
62-ою армією, яка особливо 
відзначилася в Сталінград-
ській битві, двічі герой Ра-
дянського Союзу, маршал 
Радянського Союзу, усе жит-
тя зберігав клаптик папірця 
із записаними на ньому сло-
вами молитви: «О Той, Хто 
може ніч у день перетвори-
ти, а землю – в квітник! Мені 
все важке легким зроби і до-
поможи мені». 

«Якщо Ти є» – треба 
встигнути вимовити ці сло-
ва за життя, а не як фран-
цузький письменник Фран-
суа Рабле, який сказав на 
смертному одрі: «Я вирушаю 
на пошуки великого Може 
Бути». На пошуки треба від-
правлятися все ж таки ра-
ніше. Для людства актуаль-
ність має запитання: «Є Ти 
чи ні?» – а не горезвісне: 
«Бути або не бути?» Тому 
що…

…Якщо Ти є, значить, 
смерті немає. Або вона – 
лише епізод перебування на 
Землі, який не дуже впли-
ває на історію мого життя. 
«Людина – єдина істота, яка 
знає, що її чекає смерть, і 
єдина, яка сумнівається в 
її остаточності» – це сло-
ва фізика-теоретика Сті́ве-
на Ві́льяма Го́кінґа, нашого 
сучасника, який паралізова-
ний вже багато років, з 1985 
року спілкується зі світом 
за допомогою синтезатора 
мови, оскільки в результа-
ті операції на горлі втратив 
здатність говорити. 

Всупереч цьому твер-
дженню, якщо Ти є, я – не 
тварина, і сумнів в тому, що 
смерть – це не остаточна 
подія, переходить в переко-
нання. Тому що, якщо Ти є, 
значить, є і я.

Н. Орлова


