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Прадмова
 “Так!.. ёсць… і ў золата месца, дзе яго плавяць”, - запісана ў 

Бібліі, у кнізе Ёва (28:1).  
Кожны сапраўдны хрысціянін жадае, каб Бог яго выкарыстоўваў. 

Няма нічога лепшага, як быць выкарыстаным Госпадам. Мяркую, 
што аўтар дадзенай кнігі скарыстаны Богам для пэўных патрэб 
на зямлі. І гэта шчасце.

Юрку Рапецкага ведаем як шчырага беларуса. Усё жыццё 
пражыўшы ў замежжы, ён авалодаў роднай мовай, шмат зрабіў 
для папулярызацыі беларускасці ў Канадзе і ў самой Беларусі. 
Меў Рапецкі і самае непасрэднае дачыненне да выдання Бібліі 
на беларускай мове.

Чытачам вядомы шэраг кніг, напісаных спадаром Рапецкім: 
“Новае жыццё ў Хрысце”, “Вяртанне чалавека да першаснага 
стану”... Радыёслухачы пазнаюць ягоны сакавіты, мілагучны го-
лас на радыёканалах. Тут Юрку Рапецкага ведаюць па славутых 
“казаннях” – пропаведзях на самыя разнастайныя тэмы. І вось 
– чарговая кніга…

Ёсць Божая кніга – Біблія. А ёсць шэраг кніг, напісаных людзьмі 
Бога, Божымі людзьмі, якія могуць паўплываць на жыццё іншых. 
Шаноўны чытач, дадзеная кніга, што Вы трымаеце зараз у руках, 
прынясе пэўную карысць кожнаму, хто прачытае яе.

Амаль кожны чалавек у сваім зямным жыцці сутыкаецца 
з пакутамі. Гэта могуць быць пакуты фізічныя, а могуць быць 
- і духоўныя. Як пераадолець іх? Як годна выйсці з крызісных 
сітуацый і пры гэтым не сказаць ганьбы на Госпада? 

Кніга “Пакуты... Чаму?” не пералік вучэнняў ці нейкіх правіл і 
пастулатаў. Гэта вельмі практычная кніга, над якою варта параз-
важаць. Аўтар пераканаўча і адначасова вельмі проста размаўляе 
з чытачом аб штодзённых праблемах і самых складаных рэчах, 
аб жыцці… Тым больш, што аўтар узнімае такую “непапулярную” 
тэму: “Бог і чалавечыя пакуты”. Але ж ад гэтага нікуды не пад-
зецца. Бо і гэта – жыццё.

У выданні змешчаны шэраг прыкладаў з жыцця людзей, што 
былі ў вельмі цяжкіх пакутах. А тыя, хто прайшоў праз неймавер-
ныя пакуты ў асабістым жыцці, – лепшыя настаўнікі і дарадцы. 
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Яны дапамагаюць усім нам у нашым асабістым выхаванні, у 
падрыхтоўцы да вечнасці. Мяркую, што гэтую мэту ставіў перад 
сабою аўтар кнігі, і сцвярджаю, што гэтага ён дасягнуў. 

Мікола Ільючык,
сябра Саюза беларускіх пісьменнікаў,

пастар царквы хрысціян веры евангельскай
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РАЗДЗЕЛ ПЕРШЫ

Як ЛЮДЗi 
ўсПРЫмАЮць 
і гЛЯДЗЯць нА 
ПАкутАвАннЕ

Факт застаецца фактам: людзі паўсюдна пакутуюць па-
рознаму і з розных прычынаў. Чаму? Чаму наш свет не такі, дзе 
не было б ніякай пакуты? Каго абвінавачваць у несправядлівасці? 
У большасці выпадкаў людзі вінавацяць Бога Творцу, бо калі 
Ён існуе, то, напэўна ж, стварыў наш свет і вінаваты ў тым, што 
дапускае цяжкасці, якія нам даводзіцца пераносіць. Напрыклад, 
думаючы пра людское пакутаванне, хтосьці выказаўся: «Не 
навука выклікала ў мяне сумнеў у Божай мэце. Выклікае гэта 
ў мяне становішча ў свеце, жалю вартае бясконцае змаганне 
за існаванне сярод народаў, касаванне нашых ідэалаў перад 
бязлітаснымі фактамі насілля і хаосу, пачуццё, што ў цэнтры тых 
рэчаў, якія дзейнічаюць супраць нас, захавана нешта дэманічнае, 
што існуе нейкі радыкальны паварот у самым складзе сусвету, які 
заўсёды адбірае надзею ў чалавека, разбурае ягоныя летуценні 
і ягоны жалю варты аптымізм, што і канчаецца трагедыяй. 
Заўважыць мэту ва ўсім гэтым? Паглядзі на свет. Даволі ясна, 
што такога не можа быць!»1

Сцвярджаецца, што Дэйвід Гюм выказаў падобнае меркаванне: 
«Каб нейкі наведвальнік раптам з’явіўся ў нашым свеце, я б паказаў 
яму прыклады нашых бедстваў: шпіталь, перапоўнены ўсялякімі 
хваробамі; вязніцу, перапоўненую злачынцамі і грэшнікамі; 
раскіданыя на полі трупы; флатылію караблёў, што блукаюць 

1  Крыніца цытаты невядомая.

Як людзi ўспрымаюць i глядзяць на пакутаванне
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дзесьці на акіяне; народ, які мучыцца пад дэспатызмам кіраўніка; 
голад і пошласць. Па праўдзе кажучы, не бачу, як усё гэта супадае 
з нейкай агульнай мэтай любові».1

Мы ўсе згодзімся з тым, што жывём у свеце, які пакутуе, і 
кожны па-свойму рэагуе на такі стан рэчаў. У большасці выпадкаў 
жадаем мы, каб жыццёвыя цяжкасці неяк перасталі існаваць, 
проста зніклі, але такога ў нашым цяперашнім свеце ніколі не 
было і, відаць, не будзе, а гэта значыць, што нам трэба згадзіцца 
з рэальнасцю пакутавання і навучыцца спраўляцца з ім. Калі мы 
знаёмімся з тым, як іншыя ставяцца да жыццёвых цяжараў, то 
знаходзім розныя падыходы да гэтай справы і своеасаблівыя 
паняцці.

тлумачэнне розных рэлігіяў
У тлумачэнні будызму і індуізму пакутаванне займае надта 

важнае месца. Многія індусы шукаюць збаўлення ад пакутаў 
праз ахвярную службу, хоць меншая колькасць іх і большасць 
будыстаў не згаджаюцца з тым, што трэба выконваць нейкія 
ахвярныя дзеі, каб здабыць збаўленне, а хутчэй імкнуцца да-
сягнуць стану, які яны называюць нірванай. Нірвана ёсць той 
стан, калі чалавек развітваецца з усімі асабістымі жаданнямі 
і душою уваходзіць у «бясконцасць», уліваючыся ў «вялікае 
бессмяротнае возера нірваны». Гэтая ідэя ўпершыню ўзнікла 
ў вучэнні Сідгартгы Гаўтамы, першага Буды.2 Ён падкрэсліваў, 
што ёсць два супрацьлеглыя шляхі ў жыцці. Чалавек можа жыць 
эгаістычна, патураючы сваім грэшным жаданням, што можа 
праяўляцца ў ягоным прыняцці наркотыкаў, п’янстве, абжорстве 
або сэксуальнай непераборлівасці. А ўсе такія дзеі наводзяць 
на чалавека больш ліхіх праблем, чым дабра. З другога боку, 
чалавек можа жыць жыццём самаадрачэнца, што значыць: ён, 
магчыма, посціцца або жыве самотна, не дазваляе сабе спаць 
нармальна доўга і гэтак далей. Але пры такім экстрэмізме ча-

1  Дэйвід Гюм, крыніца невядомая.
2  Буда азначае «абуджаны» або «прасветлены». Дапускаецца, што Сідгартга Гаўтама жыў 
прыблізна ад 623 да 543 гг. да н. э.
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лавек таксама сапраўднага шчасця не знаходзіць. 
Буда прыйшоў да трэцяга выніку – менавіта, да «сярэдняга 

шляху». Ён вучыў, што трэба трымацца правільнага погляду, 
правільнага меркавання, правільнай размовы, правільнага дзе-
яння, правільнага заработку, правільнага намагання, правільнага 
ўсведамлення і правільнай канцэнтрацыі. А за гэтымі крокамі ста-
яць чатыры высакародныя праўды: дукга (пакута), самудая (моц-
ныя жаданні), ніродга (умярцвенне жаданняў) і марга (правільны 
шлях). Гаўтама заўважыў, што людзі паўсюдна пакутуюць, што 
і падахвоціла яго паразважаць аб тым, як успрымаць пакуту і 
спраўляцца з ёю. Ён разумеў, што пры кожнай стадыі жыцця мы 
пакутуем: калі нараджаемся, старэем, хварэем і паміраем. Жыц-
цёвыя болі, гора, журботы, роспач – усё гэта аказваецца дукгай. 
Мы жадаем аднаго, а атрымліваем нешта іншае. Усё жыццё 
перапоўнена пакутаваннем, бо гэта асноўная частка чалавечага 
існавання. І як спраўляцца з гэтай рэчаіснасцю? Вельмі проста: 
мы мусім пакончыць з асабістымі жаданнямі, перастаць жадаць. 
Паводле чацвёртай праўды, як толькі мы перастаём шукаць і жа-
даць паляпшэння ў жыцці, дык тут жа і канчаецца для нас пакута. 
Няма жадання – няма і пакуты. 

Індусы вучаць крыху іначай. Яны сцвярджаюць, што апошняй 
рэчаіснасцю сусвету з’яўляецца «неразрозненая безасобнасць», 
якую называюць Брагманам – богам. Індусам такога погляду мы 
можам паставіць пытанне: у такім выпадку кім або чым з’яўляемся 
мы, людзі? Хто кожны з нас? Ці асоба мае нейкае значэнне ў такім 
паняцці рэчаіснасці? Індускі філосаф Шанкара, які жыў у дзевят-
наццатым стагоддзі, тлумачыў, што стаўленне бога да свету па-
добнае на стаўленне летуценніка да сваёй мары. Толькі летуценнік 
аказваецца рэальным, а навакольны свет – нерэальным. Тое, 
што мы перажываем, ёсць майя, інакш кажучы, свет ілюзіі, не-
вуцтва і ценю. Пры такой умове людзі лічаць, што знаходзяцца ў 
свеце, дзе іхняя асобнасць і разнастайнасць іншых людзей толькі 
лічацца рэальнымі з’явамі, тым часам як насамрэч яны з’яўляюцца 
фікцыяй чалавечага ўяўлення. Мы прымаем навакольны свет за 
рэчаіснасць, але на самай справе трымаемся такога паняцця з 
прычыны свайго невуцтва, бо не ведаем, пра што гаворым. Па-
водле словаў Шанкары, «толькі Брагман рэальны; свет з’яваў не-

Як людзi ўспрымаюць i глядзяць на пакутаванне
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рэальны, ён аказваецца толькі ілюзіяй».1 Нашая індывідуальнасць, 
або асобнасць, таксама ілюзія. Нічога рэчаіснага ў гэтым няма, 
сцвярджаюць індусы, якія трымаюцца такога паняцця! І вось калі 
мы пакутуем, дык нам толькі здаецца, што пакутуем. Усё, што 
перажываем, ёсць ілюзія, нават і тое, што мы ад пакуты адчуваем 
нейкі боль.

Існуе таксама адна нібыта хрысціянская філасофія, якая 
лічыць усякую форму пакутавання ілюзіяй. Ейныя паслядоўнікі 
называюць сваю веру «хрысціянскай навукай», заснавальніцай 
якой была Мэры Бейкер Эды. Яна напісала: «Зло – гэта толькі 
ілюзія, і не мае ніякай рэальнай асновы». Інакш кажучы, зло і 
пакута намі ўспрымаюцца памылкова, калі мы лічым іх жыццё-
вай рэчаіснасцю, бо так нам толькі здаецца! Згодна з вучэннем 
“хрысціянскай навукі”, Бог ёсць ісціна і ў ісціне няма болю, як і ў 
болі няма ісціны, таму ўсякі від граху, хваробы і смерці мы мусім 
успрымаць за няісную чалавечую ілюзію. “Хрысціянская навука” 
вучыць таму, чаму вучаць усходнія рэлігіі індуізму, што зло і па-
кута – гэта з’явы ілюзыйныя. 

Не ведаю, як ты, паважаны чытач, рэагуеш на такое ўяўленне 
і тлумачэнне пакутаў, але яно мяне не здавальняе. Калі мы пера-
жываем нейкі боль ці пакутуем, то адчуваем, што гэта сапраўды 
так, рэчаіснасць, а не выдуманая рэч. Я магу прыкідвацца, што 
таго болю няма, што гэта толькі ў мяне нейкая ілюзія, але само 
жыццё прыводзіць мяне да высновы, што боль сапраўды існуе, 
бо я адчуваю яго, і нешта трэба рабіць, каб яго пазбыцца. Тое 
самае з любым відам пакутавання. Называць пакуту ілюзійнай, 
несапраўднай, калі яе адчуваю я, – вось гэта само ілюзія! Мала 
хто застанецца задаволеным такім меркаваннем, быццам мы, у 
сваёй большасці, адмаўляем яго і мусім шукаць іншага «прасвят-
лення». Да таго ж індуізм і будызм вучаць, што мы ўсе ўваходзім 
або ўліваемся ў агульную велізарную масу, у якой проста знікае 
нашая асобнасць. Сцвярджаецца, што ўсе мы разам складаем 
гэтую масу рэчаіснасці, што і называюць «Богам». Бог у такім 
тлумачэнні стаецца бясформнай масай, а якое суцяшэнне ад 
такой масы можам мы атрымліваць? У дачыненні да нашага 
надзённага жыцця такое паняцце нас зусім не задавальняе, бо 
мы ўсе маем свае характары і праяўляем сваю ўнікальную асоб-
1  Os Guinness. Long Journey Home. Waterbrook Press, Colorado Springs, 2001, стар. 82.



9

насць. Да таго ж хто гатовы маліцца нейкай бясформнай масе, 
думаючы, што ён ад яе атрымае неабходную пераможную сілу 
над жыццёвымі цяжкасцямі і перажываннямі? Такое тлумачэнне 
проста не адпавядае таму, што мы перажываем і адчуваем; яно 
надта непрактычнае і проста нерэальнае!

Бытуе іншае тлумачэнне зла і пакуты, што называецца 
дуалізмам. Згодна з гэтым паняццем, рэчаіснымі з’явамі 
з’яўляюцца зло і пакутаванне. Гістарычная рэлігія зораастрыз-
му, якая практыкавалася ў Персіі, растлумачвала існаванне 
дабра і зла тым, што з самага пачатку існуюць з’явы дабра і 
зла і дзейнічаюць побач у жыцці чалавечага роду. Паслядоўнікі 
Заратустры, заснавальніка гэтай рэлігіі, казалі, што ў свеце 
існуе добры бог Агура-Мазда і змагаецца супроць ліхога бога 
Ангра-Маіню, які быў галоўнай асобай, што пераконвала лю-
дзей верыць і давярацца вялікай хлусні. Жыў таксама пярсідскі 
філосаф Мані (216 – 276 да н. э.), які сцвярджаў, што зло існуе 
асобна ад дабра. Гэтыя багі быццам выйшлі са сваіх асаблівых 
крыніц і пачалі існаваць побач. Тэістычныя дуалісты, якія пры-
знаюць існаванне Бога, сцвярджаюць, што, хаця Бог Творца 
стварыў сусвет, зло існавала ад самага пачатку як асобная 
рэалія, але пад Божы кантроль і ўладарства яно не падпадае. 
Зло заўсёды дзейнічала ў свеце, і Бог стараецца змагацца са 
злом, колькі Ён можа, і чалавек па сваіх здольнасцях і магчы-
масцях павінен Богу дапамагаць у гэтай барацьбе. Некаторыя 
багасловы пагаджаюцца з такім разуменнем і тлумачаць, што 
Бог пастаянна робіць дабро, і калі мы супрацоўнічаем з Ім, дык 
ёсць у гэтым надзея, што будзе перамагаць дабро і прагрэс 
убачым з добрым вынікам для чалавецтва. Бог змагаецца за 
дабро, і мы ў партнёрстве з Ім таксама. 

Згодна з такім паняццем, Бог не карыстаецца ўсемагутнасцю, 
калі змагаецца супроць зла і пакутавання ў чалавецтве. Ніякай 
пэўнасці няма, што Ён дасягне апошняй перамогі над злом і гра-
хом. Відаць, перамога дабра над злом залежыць ад чалавечага 
ўдзелу і дапамогі Богу. Дзеі чалавека, а не дзеі Бога быццам 
бы вызначаюць, хто ў канцы чалавечай гісторыі выйдзе пера-
можным, таму ніхто сярод нас не можа быць упэўнены, што тым 
апошнім пераможцам над злом і пакутамі стане Бог. Паводле 
дуалізму, зло працягне сваю працу без перапынку і ўвойдзе ў 
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вечнасць. Бог не з’яўляецца і ніколі не будзе ўсемагутным Твор-
цам сусвету. Калі гэта так, дзеля чаго Яму займацца барацьбой 
у цяперашні час супроць зла, калі ў будучыні Ён усё роўна ніколі 
не выйграе? Калі так усё выйдзе, дык не заспакойвае нас та-
кая магчымасць і не дае нам ніякага суцяшэння або пачуцця 
задаволенасці, што ў будучым дабро пераможа зло і ягоныя 
журботныя вынікі. 

Насуперак таму, мы фактычна жывём з надзеяй, што ўсе злыя 
ўчынкі, зробленыя супроць нявінных людзей, у тым ліку і супроць 
нас, будуць асуджаныя Богам і злачынцы атрымаюць заслужанае 
імі пакаранне. Хаця, у параўнанні з паняццем зла як ілюзіі, дуалізм 
прызнае рэчаіснасць пакутавання і не адкідвае гэта як непапраўную 
з’яву, ягонае тлумачэнне выходзіць зусім нездавальняючым з тае 
прычыны, што не дае нам ніякай надзеі, што мы можам чакаць у 
будучыні лепшы і больш шчаслівы свет. Ідзе барацьба паміж дабром 
і злом, і, відаць, яна будзе працягвацца ў вечнасці, што значыць: 
напэўна, нашыя праблемы і жыццёвыя цяжкасці не спыняцца. У 
дуалізме адсутнічае ўсякая надзея і пэўнасць, што крыўдныя ўчынкі 
супроць нас закончацца справядлівым адказам, што яны будуць 
папраўленыя і злачынцы будуць пакараныя.

тлумачэнне атэізму
Атэізм таксама дае свой адказ на пакутаванне ў чалавецтве. 

Атэіст проста цвердзіць, што ніякага Бога не можа быць, калі мы 
заўважаем столькі нешчаслівых людзей, якія знаходзяцца ў надта 
жудасных умовах жыцця. Калі б існаваў Бог, дык ні ў якім разе Ён 
не дапускаў бы столькі пакутавання, як сёння па ўсім свеце мы 
заўважаем. Але пачакайце, калі атэіст і прыгадвае пакутаванне, 
то на якой падставе можа ён нават і прыйсці да высновы, што 
пакута ёсць дрэнная рэч? Атэісты мяркуюць, што наш свет і ўсе 
віды жыцця з’явіліся механічнымі і эвалюцыйнымі працэсамі. Ча-
лавечы род пачаў існаваць у выніку таго, што ён стаў механічным 
прадуктам прыроды і выйшаў з матэрыі, якая на працягу доўгіх 
эпохаў зменьвалася пад уплывам усялякіх сілаў і працэсаў, а ўсё 
гэта адбывалася выпадкова. Калі гэта так, дык гаварыць аб паку-
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це як нечым дрэнным і непажаданым не мае ніякага сэнсу. Гэта 
проста частка жыцця, і скардзіцца на жыццёвыя непрыемнасці 
атэісту нельга. 

Атэісты ацэньваюць жыццёвыя сітуацыі, называючы некаторыя з 
іх добрымі, а іншыя – злымі. Калі хто ацэньвае сітуацыі, лю дзей або 
іхнія ўчынкі, то паказвае, што гэта робіць пад уплывам нейкіх ма-
ральных прынцыпаў. Адкуль атэіст бярэ і выбірае сабе маральныя 
прынцыпы? Ад сябе? Ад іншага чалавека? Ад нейкага настаўніка? 
Адкуль? Калі ён сам для сябе складае маральныя прынцыпы, дык 
ці можа ён быць упэўнены, што ягоныя меркаванні праўдзівыя? 
Адзін можа мець адно паняцце аб дадзеным маральным прыцыпе, 
калі іншы можа мець другое, мабыць, нават і супрацьлеглае. Чый 
прынцып праўдзівы? У большасці грамадстваў забойства лічыцца 
злым учынкам, тым часам як у некаторых прымітыўных грамад-
ствах яно славіцца як нешта жаданае, добрае і нават гераічнае. 
Хто тут мае рацыю? Мой погляд можа адрознівацца ад погляду 
іншага чалавека, і калі так яно і ёсць, дык такі парадак прыводзіць 
усё чалавецтва да стану поўнага хаосу ў ацэньванні і ўсталяванні 
маральных прынцыпаў.

Рэч у тым, што, калі мы гаворым пра маральныя прын-
цыпы дабра і зла, дык на самай справе размова ідзе пра 
заканадаўца. Хтосьці вышэйшы за нас, людзей, павінен быць 
тым Заканадаўцам. У брашуры «Чаму я не хрысціянін» ангельскі 
матэматык і філосаф-агностык Бертран Расел расказвае, як 
ён аднойчы дэбатаваў з хрысціянскім філосафам Фрэдрыкам 
Капельстанам. Капельстан запытаўся ў Расела, ці ён дапускае, 
што існуе дабро і зло ў чалавечым жыцці. А той адказаў, што 
так, ён з гэтым пагаджаецца. Капельстан тут жа задаў далейшае 
пытанне, як ён адрознівае дабро ад зла. На што Расел адказаў, 
што распазнае, дзе дабро або зло, тым самым спосабам, якім 
адрознівае адзін колер ад другога. Капельстан прыгадаў Раселу: 
«Але ты адрозніваеш адзін колер ад другога зрокам, ці ж не так? 
Паміж дабром і злом як ты разбіраешся?» Расел хуценька сказаў: 
«На падставе свайго адчування, чаго іншага?»1 Але прыпомнім, 
як ужо пісалі вышэй, што ў адной культуры забойства лічыцца 
злым актам, калі ў іншай – жаданым і нават гераічным, і гэта на 
падставе чалавечага адчування. Хто тут мае рацыю? Ці спадар 
1  Bertrand Russell. Why I Am Not a Christian. London: Unwin Books, 1967, стар. 146.
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Расел меў свой прыарытэт у такім выпадку? На жаль, Капельстан 
такога пытання Раселу не задаваў. 

Яшчэ раз пытаемся: як жа можам мы разбірацца ў ацэнцы 
і ўсталяванні добрага або злога, спадзеючыся толькі на свае 
персанальныя або нават на групавыя пачуцці і адчуванні? На 
пачуцці і адчуванні каго – Гітлера або Маці Тэрэзы? Хто з іх больш 
праўдзівы? Застаецца ж тут толькі адна мажлівасць – менавіта: 
мусіць існаваць звод законаў, які служыць слушнай меркай 
маралі. Большасць з нас дапускае, што існуе маральны кодэкс, 
які дапамагае разбірацца паміж дабром і злом. Калі так яно і 
ёсць, дык нам таксама даводзіцца пагадзіцца з тым, што існуе 
Заканадавец, які фармаваў і фармуляваў маральныя прынцыпы 
і перадаў іх кожнаму з нас. Калі б заканадаўца не было, дык і не 
было б маральнага кодэкса. Калі б маральнага кодэкса не было, 
то і не было б дабра; калі б не было дабра, то і не было б зла. 
Выходзіць, што, калі Бог не Творца чалавечага жыцця, паняцці 
дабра і зла застаюцца бяссэнсавымі.

Якія вынікі, калі Бога няма? Калі Яго няма, то чалавек і сусвет 
закончацца разбурэннем і смерцю, што і робіць жыццё абсурд-
ным. Жыццё без Бога не мае ніякага канечнага значэння або 
вартасці, бо ўсё роўна ўсё перастане існаваць. Калі чалавек 
памірае, дык пражытае ім страчвае ўсякае значэнне. Ці той 
чалавек жыў або не жыў, вось няма ў гэтым ніякай розніцы, ён 
прападзе, і на гэтым канец. Можа, нехта скажа, што памерлы 
чалавек падчас свайго зямнога жыцця зрабіў шмат добрага для 
іншых людзей. Можа, ён праявіў вялікі станоўчы ўплыў на ход 
чалавечай гісторыі. Але ў такім выпадку ягонае ўздзеянне на 
іншых мела толькі адноснае значэнне, але ніякага канчатковага 
сэнсу. Калі ўсе здарэнні ў чалавечым родзе сэнсу не маюць, бо 
жыццё і цэлы сусвет закончацца разбурэннем і смерцю, то ўплыў 
любога чалавека закончыцца тым самым разбурэннем, таму 
ўздзеянне карысных учынкаў добрага чалавека ў канчатковым 
выніку таксама спыніцца.

Затым, калі Бога няма і нашае жыццё спыняецца смерцю, 
дык няма ніякай розніцы, як мы пражывалі яго тут, на зямлі: як 
крымінальнікі або як нейкія спакойныя і пакорныя святыя. Можна 
было б кожнаму жыць так, як яму падабаецца. Дастаеўскі напісаў, 
што пры адсутнасці Бога і нашай бессмяротнасці грэшнаму ча-
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лавеку дазволена рабіць усё, што яму заўгодна. А гэта значыць, 
што ў такім свеце любому найвыгадней было б жыць толькі для 
сябе, задавальняючы свае ўласныя жаданні і не дбаючы пра 
дабрабыт іншых людзей. Як мы ўжо вышэй разважалі, калі Бога 
няма, няма і аб’ектыўнага стандарту, якім ацэньваць дабро і зло. 
Хто скажа, што ўчынак самаахвярнасці дзеля іншага лепшы за 
тэракт, у якім гінуць тысячы людзей? Канцэпцыя маральнасці 
пазбаўлена ўсякага значэння ў свеце, дзе адсутнічае Бог, бо 
ў такой абстаноўцы адсутнічае ўсякае стандартнае паняцце 
правільнага і няправільнага; можа быць толькі культурна аднос-
ная персанальная альбо групавая ацэнка таго, што ёсць добрае, 
а што – ліхое. У такім маральным вакууме немагчыма было б 
асуджаць вайну, прыгнёт, злачынства і называць іх зламыснымі, 
але таксама нельга было б славіць кагосьці за самаахвярнасць, 
раўнапраўнасць, любоў і дабрачыннасць іншым.

Калі ўсё ў нашым свеце і сусвеце закончыцца разбурэннем 
і смерцю, узнікае ў нашых сэрцах асноўнае пытанне: дзеля 
чаго мы тады жывём? У чым заключаецца мэта жыцця? Ці 
мы жывём для нейкай вечнай мэты? Ці ёсць нейкая мэта для 
сусвету? Ці сусвет таксама разбурыцца і перастане існаваць? 
Дзеля чаго з’явіўся на свет чалавечы род? Чаму я нарадзіўся на 
свет? Калі Бога няма, то сусвет пачаў існаваць выпадкова, без 
усякай задумы нейкай жывой стваральнай істоты. Паяўленне 
чалавека таксама здарылася выпадкова як прадукт матэрыі, 
якая цягам даўжэзных вякоў прайшла цэлы шэраг механічных 
пераменаў. У такім выпадку чалавек ні ў чым не адрозніваецца 
ад любой пароды насякомых, бо чалавек і насякомыя з’явіліся 
ў свеце ў выніку сляпой выпадковасці і неабходнасці. І калі 
гаварыць аб бяссэнснасці сусвету, жывёлінаў, раслінаў і ча-
лавецтва, дык прыходзіцца таксама і заключыць, што кожны з 
нас, як індывідуальная асоба, не мае ніякай вышэйшай мэты, бо 
прыйдзе той дзень, калі і нашае жыццё сарвецца і мы ўвойдзем 
у небыццё. Падумаць толькі аб сапраўдным выніку для сусвету 
і кожнага чалавека, калі Бога няма! У такім свеце для кожнага 
з нас не было б ніякай надзеі на лепшае заўтра, мы засталіся б 
толькі з пачуццём роспачы і марнасці!

Вось такія высновы з атэізмам. Фрыдрых Ніцшэ зразумеў 
вынікі неіснавання Бога, і ў творах нямала пісаў на гэтую тэму. 
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Прыкладам ён расказвае пра вар’ята, які раніцай ходзіць па рынку 
з ліхтаром у руцэ і крычыць: «Шукаю Бога!» З тае прычыны, што 
большасць гандляроў у Бога не вераць, яны з гэтага чалавека 
смяюцца і пытаюцца ў яго: «Ці Бог згубіўся?.. Можа, Ён хаваец-
ца, або адправіўся на паездку, або эмігрыраваў?» Вар’ят тут жа 
спыняецца і, гледзячы на сваіх слухачоў, кажа: «Куды пайшоў 
Бог? – крыкнуў ён. – Скажу вам. Мы Яго забілі, значыць, вы і я 
– усе мы забойцы. Як мы гэта ўчынілі? Якім спосабам выпілі мы 
мора? Хто даў нам губку, каб ёю выцерці ўвесь гарызонт? Чаго 
мы дасягнулі, калі вызвалілі зямлю ад сонца? Куды яна цяпер 
рухаецца? Ці аддаляецца ад усіх со нцаў? Ці пастаянна падаем 
мы задам назад, убок, уперад – ва ўсе напрамкі? Ці засталася 
прастора над намі, пад намі? Ці ж не вандруем мы быццам па 
бясконцай пустыні? Ці ж не адчуваеце паветра пустой прасторы? 
Ці ж не сталася халадней? Ці ж не надыходзіць пастаянна ноч 
і яшчэ больш начэй? Ці не трэба запаліць ліхтары раніцой? Ці 
не чуем мы нічога з шуму далакопаў, якія хаваюць Бога?.. Бог 
памёр... і мы Яго забілі. Як мы, забойцы ўсіх забойцаў, будзем 
суцяшаць адзін аднаго?»1 Людзі, што акружылі вар’ята, моўчкі і 
са здзіўленнем глядзяць на яго. Раптам, кінуўшы ліхтар на зям-
лю, ён кажа: «Я прыйшоў зарана. Гэтая велізарная падзея яшчэ 
ўперадзе і пакуль што не дайшла да чалавечых вушэй». 

Ніцшэ прадказаў, што ў будучым людзі ўсвядомяць поўнае 
значэнне свайго атэізму, з чаго і пачнецца пэрыяд нігілізму, калі 
значэнне і сэнс жыцця знікнуць з чалавечага паняцця. Ён напісаў: 
«Ужо цягам некаторага часу ўся наша еўрапейская культура 
рухаецца з катавальнай напружанасцю з аднаго дзе сяцігоддзя 
ў другое і нібыта накіроўваецца да катастрофы – неспакойна, 
раз’юшана ўперад, як рака, якая жадае працячы да канца, але 
разважаць ужо перастала, бо разважаць яна баіцца».2 Ніцшэ 
лічыў, што чалавецтва павінна заявіць, што Бог памёр і ў выніку 
таго людзі свабодныя скласці свае правілы дабра і зла. Аднак, 
як ужо было сказана вышэй, хто сярод людзей мог бы стаць тым 

1  Friedrich Nietzsche. “The Gay Science”, у кнізе The Portable Nietzsche, ed. and trans. W. 
Kaufmann. New York: Viking 1954, стар. 95.
2  Friedrich Nietzsche. “The Will to Power,” trans. W. Kaufmann, у кнізе Existentialism from 
Dostoevsky to Sartre, 2nd ed. with introduction by W. Kaufmann. New York: New American Library, 
Meridian, 1975, стар. 130-131.
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заканадаўцам? На гэтае пытанне Ніцшэ яснага адказу не даў.
З гэтага відаць, што, калі Бога няма, то нашае жыццё бяс-

сэнсавае. Атэізм не вучыць, што існуе нейкі Божы маральны 
кодэкс, які быў перададзены кожнаму чалавеку, і што тыя, хто 
не жывуць па ім, будуць пакараныя. Тыя, хто вераць у Бога і жы-
вуць паводле біблійнага хрысціянства, у гэтай веры знаходзяць 
поўнае суцяшэнне, бо яна вучыць, што ў вечнасці вернік атрымае 
ўзнагароду за пражытае маральнае жыццё, калі тыя, хто жылі 
грэшным жыццём, атрымаюць кару. Біблійнае хрысціянства дае 
станоўчы адказ на дзве патрэбы, якія робяць зямное жыццё цэн-
ным і мэтанакіраваным; сцвярджае яно, што маральны Бог існуе і 
нашае жыццё будзе прадаўжацца на ўсю вечнасць. Ведаючы гэта, 
мы можам жыць з пачуццём задаволенасці і надзеі на лепшае 
заўтра, калі выконвалі Гасподнія запаведзі.

тлумачэнне тэізму
Мы цяпер гатовыя перагледзець паняцці тэістаў пра Бога 

і Ягоную ролю ў чалавечым жыцці, асабліва пра Ягоны ўдзел 
у змаганні супроць зла і пакутаў. Сярод веруючых заўважаем 
розныя погляды на гэтую справу. Самае галоўнае пытанне за-
ключаецца ў наступным: дапускаючы, што сусвет, зямля, жыццё 
на зямлі і чалавек былі створаныя Богам, мы пытаемся, ці Ён 
існаваў заўсёды і застаецца ўсёлюбным і ўсемагутным. Мы ўсе 
бачым, як чалавечы род у розных гістарычных пэрыядах і месцах 
пераносіў і яшчэ пераносіць усялякія цяжкасці і бядоты. Хваро-
бы, маравыя пошасці, прыродныя катастрофы, голад, войны, 
сямейныя бойкі, наркаманія, несправядлівасць супроць нявінных 
і гэтак далей – можаш назваць сотні жалю вартых сітуацыяў, 
якія ў розных ступенях нас кранаюць і хвалююць. Ці Бог здоль-
ны спраўляцца з такімі маркотнымі для нас рэальнасцямі? Ці Ён 
дбае пра нас, каб дапамагчы і вызваліць ад бедстваў і вярнуць 
нам хоць нейкую долю жыццёвага шчасця і дабрабыту? Здаецца, 
я не памыляюся, калі скажу, што з моманту першапачатковага 
з’яўлення чалавека ў свеце, людзі пачалі задаваць такія пытанні. 
І сапраўды, нас нават сёння цікавіць пытанне: чаму нам нельга 
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абысціся ў зямным жыцці без пакутаў і балючых перажыванняў? 
Ці ад Бога Творцы гэта ўсё залежыць і ці Ён гатовы дапамагчы 
нам ў нашых цяжкасцях?

г. кушнер: Бог не здольны 
ўхіліць зла

Першы погляд, які мы перагледзім, гэта паняцце Божай 
абмежаванасці ў сіле і здольнасцях. Ёсць нямала людзей, якія 
сцвярджаюць, што Бог любіць усіх людзей і хоча дапамагчы ім 
выйсці з пакутаў, але не карыстаецца той сілай. Інакш кажучы, 
Бог усёлюбны, але не ўсемагутны. У 1981 годзе габрэйска-
амерыканскі рабін Гаролд Кушнер напісаў і выдаў кнігу пад 
назваю «Калі дрэнныя рэчы збываюцца ў жыццях добрых 
людзей», у якой ён паведамляе пра свайго сына, які нарадзіўся 
з хваробаю заўчаснага старэння. Лекары называюць гэтую 
хваробу «прогерыяй». Кушнер з жонкай заўважылі, што іхні 
сын праяўляў ненармалёвыя сімптомы, і пасля аналізаў лекар 
паведаміў ім, што іхні сын надта хуткім тэмпам састарэе, што 
і будзе бачна на твары і целе, і памрэ падлеткам. Бацькі былі 
шакіраваны гэтай весткай, і Кушнер піша пра сваю першапа-
чатковую рэакцыю:

«Як рэагаваць на такую вестку? Я быў маладым неспрактыка-
ваным рабінам, не знаёмым з працэсам засмучэння, як пазней, і 
ў той дзень перанёс глыбокае балючае пачуццё несправядлівасці. 
У гэтым не было ніякага сэнсу. Я быў добры чалавек, стараўся 
рабіць толькі добрыя ў Божых вачах рэчы. Да таго ж жыў больш 
рэлігійным жыццём, чым большасць знаёмых мне людзей – тых, 
якія мелі немалыя здаровыя сем’і. Быў перакананы, што я хадзіў 
Божымі шляхамі і ўчыняў Ягоную працу. Чаму так здарылася з маёй 
сям’ёй? Калі Бог існуе, калі Ён справядлівы хаця б у мінімальнай 
меры, нічога не кажучы ўжо пра тое, што Ён любіць нас і даруе 
нам грахі, чаму Ён нарабіў мне такой бяды? І нават, калі б я мог 
пераканаць сябе, што варты пакарання за ўчынены мною грэх 
нядбайнасці або гордасці, аб чым я не ведаў, чаму Аарону трэба 
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было пакутаваць? Ён быў нявінным дзіцём, шчаслівым, прыязным 
трохгадовым хлопчыкам. Чаму яму трэба было штодня пераносіць 
фізічны і псіхалагічны боль?»1

Кушнер далей тлумачыць, што яны з жонкай былі навучаны і 
лічылі Бога ўсямудрым, усемагутным, што Ён з любоўю і спачу-
ваннем ставіцца да іх, падобна да таго, як іхнія бацькі ставіліся 
да іх, можа, і лепш за бацькоў. Заўсёды стараючыся быць 
паслухмянымі Богу і тым самым вартымі Ягонага клопату, яны 
лічылі, што Бог узнагародзіць іх дабраславеннямі, а не бядою. 
Чаму ж тады так здарылася, што нарадзіўся ім хлопчык з невы-
лечнай хваробай? Перажыўшы гэтую непрыемнасць і абдумаўшы 
яе значэнне, Кушнер прыйшоў да высновы, што не ў тым справа, 
што мы добрыя або злыя і што на падставе нашых паводзінаў 
Бог або ўзнагароджвае, або карае нас. Ён піша: «Разумець, 
што Бог дае людзям тое, чаго яны годныя, што нашыя грахі на-
водзяць на нас бедствы, – вось гэта акуратненькае і лёгенькае 
вырашэнне праблемы зла на некаторых узроўнях, але яно абме-
жаванае па розных сур’ёзных прычынах... яно падказвае людзям 
абвінавачваць саміх сябе; яно выклікае ў людзей віну, калі няма 
ніякай падставы для таго. Яно падахвочвае людзей ненавідзець 
Бога, таксама і саміх сябе ненавідзець. Але больш за ўсё, гэта 
не адпавядае фактам».2 

Кушнер тут жа сумняваецца ў верагоднасці біблійнага вучэння 
пра ўсемагутнасць Бога. Ён цытуе некаторыя вершы з 91-га псало-
ма, дзе аўтар гаворыць пра праведніка і ворага Бога. Псалмаспявак 
параўноўвае ворага з травой, якая хуценька вырастае і зелянее. 
Інакш кажучы, грэшнік хуценька дасягае сваіх ганебных мэтаў, але 
таксама хуценька і памірае, калі праведнік параўноўваецца з паль-
май, якая цвіце, і жыве доўга, і ў старасці толькі становіцца «плада-
носнай, сакавітай і свежай». Па словах псалмаспевака, неразумныя 
людзі бачаць заможнае жыццё грэшнікаў і пакуту праведнікаў і пры-
ходзяць да высновы, што грэшны спосаб жыцця больш паспяховы, 
але калі глядзіш на лёс праведніка, дык бачыш, што пасля доўгага 
часу праведнік застаецца і здабывае шчаслівую вечную ўзнагароду. 

Кушнер каментуе: «У такім багаслоўі мы знаходзім шмат жа-
данага, але нерэальнага. Калі б я пагадзіўся з прапановай, што 
1  Harold S. Kushner. When Bad Things Happen to Good People. Avon Books, New York, 1989, стар. 2.
2  Там сама, стар. 10.
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ліхія людзі заплацяць за сваю подласць тым ці іншым спосабам, 
я не мог бы пацвердзіць заяву, што “праведнік цвіце, як пальма”. 
Псалмаспявак стараецца пераканаць нас у тым, што праведнік з 
цягам часу дагоніць і перагоніць ліхога, калі атрымае прыемныя 
жыццёвыя рэчы. Якім спосабам тады растлумачвае ён, што Бог, 
Які быццам бы ўсё гэта ажыццяўляе, не заўсёды дае праведніку 
дастаткова часу, каб перагнаць? Некаторыя добрыя людзі 
паміраюць, не атрымаўшы ніякай задаволенасці, калі іншыя жы-
вуць доўга, але жыццё становіцца для іх карай замест прывілеі. 
Не так акуратненька ўсё выходзіць у свеце, як псалмаспявак 
стараецца пераканаць нас».1

Кушнер верыць, што Бог спачувае нам і хоча дапамагчы, але 
не заўсёды гэта магчыма Яму. Ён піша: «А можа, не Бог выклікае 
дрэнныя рэчы, якія напаткаюць нас? Можа, не Ён рашае, у якіх 
сем’ях народзіцца скалечанае дзіця… наадварот, Ён гатовы 
дапамагчы ім і нам перанесці нашыя трагедыі… Можа, пытанне: 
чаму Бог нарабіў мне такой бяды? – не тое пытанне».2 Аўтар 
кнігі «Калі дрэнныя рэчы збываюцца ў жыццях добрых людзей» 
бярэ пад увагу пакутаванне старазапаветнага пакутніка Ёва, 
апісанага ў біблійнай Кнізе пад ягоным імем. Ён заключае, што 
насамрэч ніякага Ёва ў мінулым не было, бо ён «такі добры, такі 
дасканалы», што аказваецца нерэальным. Тым не менш аўтар 
Кушнер бачыць нешта станоўчае і карыснае ў гэтай байцы, як ён 
яе называе, – менавіта наступнае: 

«Дапускаю, што аўтар Кнігі Ёва трымаецца погляду, якога ні 
Ёў, ні ягоныя сябры не трымаюцца. Ён верыць у добрага Бога і 
ў дабрыню Ёва і гатовы пазбавіцца прапановы, а менавіта, што 
Бог усемагутны. У нашым свеце дрэнныя рэчы здараюцца ў 
жыццях добрых людзей, але не Бог гэтага хоча. Бог хоча, каб 
людзі атрымлівалі тое, чаго ў жыцці яны вартыя, але не заўсёды 
Ён можа здзейсніць тое. Пры выбары паміж добрым Богам, Які 
не ёсць усемагутны, або ўсемагутным Богам, Які не ёсць усядо-
бры, аўтар Кнігі Ёва выбірае веру ў дабрыню Бога… Бог хоча, 
каб праведнікі жылі спакойным і шчаслівым жыццём, але часамі 

1  Harold S. Kushner. When Bad Things Happen to Good People. Avon Books, New York, 1989, стар. 
13-14.
2  Там сама, стар. 30.
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нават і Ён не можа такога ажыццяўляць».1 
Як было паказана вышэй, Кушнер прыходзіць да высновы, 

што Кніга Ёва ўвайшла ў склад габрэйскіх Святых Пісанняў як 
прыклад замест гістарычнай крыніцы, таму і можна сумнявацца 
ў гістарычнасці Ёва і ягонай сям’і. Можна таксама сумнявацца 
ў заявах у ёй пра ўсемагутнасць Бога. Але насамрэч калі чыта-
еш яе і прымаеш, што ў ёй непасрэдна гаворыцца без усякага 
наўмыснага перакручвання зместу, то можаш прыйсці толькі да 
адной высновы, што Бог прадстаўлены ў Кнізе Ёва як усемагут-
ны Творца. Пры канцы кнігі Бог ставіць цэлы шэраг пытанняў 
Ёву аб тым, што здараецца ў зямлі і нябёсах, і Ёў прызнае Бога 
ўсемагутным, калі кажа Яму: «Ведаю, што Ты ўсё можаш і што 
намер Твой не можа быць спынены».2

Кушнер мяркуе, што Бог даў чалавеку свабодны выбар, што 
значыць, чалавек можа ўчыняць дабро або зло, і Бог не карыста-
ецца ні магчымасцю, ні здольнасцю спыніць вынікі ліхіх рашэнняў 
і зларадных учынкаў зламысных людзей. «Каб растлумачыць 
Халакост альбо любое пакутаванне як нешта жаданае Богам, гэта 
азначала б, што Ён стаіць на баку ката, а не на баку ахвяры... Ха-
лакост прынёс зашмат смерцяў і прадстаўляе зашмат сведчанняў 
супраць погляду, што “Бог кіруе справамі і мае Свае падставы”. 
Мне даводзіцца дапускаць, што Халакост, прынамсі, парушыў 
маральныя прынцыпы Бога ў той жа меры, у якой ён парушыў мае 
маральныя прынцыпы. Калі б не так, то як жа мне лічыць, што Бог 
ёсць крыніца маральных прынцыпаў?»3 Аўтар кнігі тлумачыць, што 
Гітлер быў звар’яцелым і злым чалавекам, які нарабіў шмат зла ў 
свеце, але ён меў таксама нямала прыхільнікаў сваіх злых дзеяў. 
Дзе быў Бог, калі нявінныя людзі пакутавалі? – пытае Кушнер. 
Ён адказвае, што Бог быў з пакутнікамі і дапамагаў ім перанесці 
жахлівыя часы. Бог спачуваў пакутнікам, але Ён не мог нічога 
зрабіць, каб прадухіліць злосныя ўчынкі нацыстаў.4

1  Harold S. Kushner. When Bad Things Happen to Good People. Avon Books, New York, 1989, стар. 42-43.
2  Кніга Ёва 42:2.
3  Harold S. Kushner. When Bad Things Happen to Good People. Avon Books, New York, 1989, стар. 82.
4  Harold S. Kushner. When Bad Things Happen to Good People. Avon Books, New York, 1989, стар. 
84-85
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недахопы ў тлумачэнні кушнера

З аднаго боку, можна было б пагадзіцца з меракаваннямі Куш-
нера, бо ён, відаць, верыў у Бога і давяраўся Яму. Яго ашаламіла 
вестка, што яму і ягонай жонцы нарадзілася дзіця з фізічнымі 
слабасцямі і хваробай, і ён, напэўна, рабіў усё магчымае, каб 
аблегчыць непрыемныя вынікі, але сын усё роўна неўзабаве 
састарыўся і ў юнацтве памёр, як і сказаў ім лекар. Ці гэта зна-
чыць, што высновы Кушнера пра Бога і Ягоную ролю ў захворванні 
сына праўдзівыя? Аўтар кнігі «Калі дрэнныя рэчы збываюцца ў 
жыццях добрых людзей» прыходзіць да сваіх высноваў на падста-
ве таго, што здарылася з ягоным сынам, і, напэўна, на падставе 
іншых падобных людскіх перажыванняў. Але ці такія здарэнні 
могуць служыць дастатковай падставай для высноваў, да якіх 
прыйшоў Кушнер? Дзе ж нам даведвацца пра тое, ці не можа 
Бог дапамагчы чалавеку ў бядзе і вывесці яго з яе? Сапраўды, 
жыццёвы досвед і перажыванні чалавека могуць быць адной 
крыніцай, але думаецца, што калі мы будзем абмяжоўвацца толькі 
нашым асабістым досведам, дык можам прыйсці да памылковых 
высноваў, што маюць дачыненне да Бога, Ягоных здольнасцяў 
і магутнасці. 

Кушнер сцвярджае, што Бог абмежаваны ў Сваёй сіле і здоль-
насцях змагацца супроць зла і чалавечага пакутавання, хоць Ён 
і застаецца ўсёлюбным. Ён аргументуе, што Бог прыходзіць да 
пакутніка і дапамагае яму пераносіць жыццёвыя цяжкасці, але, 
каб перамагчы злыя праявы ў чалавечым жыцці, Бог на гэта не 
здольны, піша аўтар. У такім поглядзе прызнаецца рэальнасць 
зла і пакутавання ў чалавечым родзе, замест таго, каб толькі 
называць іх ілюзійнымі з’явамі (як тлумачыцца індуістамі) або 
дапускаць, што дабро і зло заўсёды існавалі побач і кожнае з іх 
праяўляецца ў нашым жыцці (як тлумачыцца дуалістамі). Погляд 
Кушнера падабаецца многім людзям і падахвочвае іх удзельнічаць 
у дабрачынных праектах. У такім саўдзельстве мяркуецца, што 
кожны, хто змагаецца са злымі з’явамі, Богу дапамагае, і гэта 
дае людзям аснову імкнуцца да высокіх маральных дасягненняў. 

Хаця погляд, выказаны Кушнерам, падабаецца многім людзям 
і заклікае іх да мужнага змагання супроць зла і пакутавання ў 
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чалавечым родзе, ён не задавальняе многіх іншых. Напрыклад, 
шмат хто ставіць пытанне: калі Бог загадзя ведаў, што не зможа 
кантраляваць зло і чалавечыя пакуты, навошта Ён стварыў зям-
лю і жыццё на ёй? Можна было б дараваць чалавеку за тое, што 
ён не прадбачыў бы будучых праблем і цяжкасцяў, але што мы 
можам сказаць пра Бога ў гэтым плане? Можа, Бог не ведаў, што 
здарыцца ў будучым, што зло ўвойдзе ў чалавечае жыццё, але 
калі так, дык нам даводзіцца ўсумніцца ў Божай сіле і заключыць, 
што Ён падобны да чалавека, абмежаванага ў сіле і здольнасцях. 
У такім выпадку Ён ад чалавека не адрозніваецца, аказваецца 
смяротным, як і мы, што азначае: называць Яго Богам не мае 
ніякага сэнсу. 

Да таго ж, ці мы маем нейкія доказы, якія паказваюць, што 
дабро сапраўды бярэ верх над злымі з’явамі ў нашым свеце? Калі 
слухаеш апошнія навіны або чытаеш сённяшнія газеты, неяк сум-
няваешся ў тым, што так яно і ёсць, бо паўсюдна людзі пакутуюць 
ад чалавечых зламысных дзеянняў і ад прыродных катастроф. 
Многія галадаюць або гінуць у выніку ўсялякіх няшчасцяў. Калі 
дабро выйграе, дык мінулыя і цяперашнія падзеі ў свеце наўрад 
ці аб тым жа сведчаць. Калі глядзець толькі на ўсё, што робіцца 
ў свеце, мы можам усумніцца, што такі Бог можа запэўніць нас 
у тым, што ў канчатковым выніку дабро выйграе над злом. Калі 
такі Бог не можа запэўніць нас ў выйгрышы дабра над злом, то 
ці чакаць падобнага ад чалавека? Наўрад так і выйдзе, што і 
прыводзіць нас да безнадзейнасці і песімізму.

Калі так яно і ёсць, тэіст ставіць яшчэ іншае пытанне няверу-
ючым: калі Бог абмежаваны ў моцы і здольнасцях пры змаганні 
супроць зла, ці ж нейкая іншая істота стварыла Яго, бо сапраўдны 
Бог мусіць быць першапачатковай істотай, Творцам сусвету, – ці 
ж не так? Як ужо было сказана, абмежаваны ў моцы Бог не можа 
запэўніць нас у тым, што Ён кіруе здарэннямі на зямлі і можа з 
пэўнасцю засведчыць, што Ён пераможа над усімі праявамі зла 
і чалавечага пакутавання. Праўду кажучы, мы застаёмся не 
задаволенымі такім Богам. Альбо Ён сапраўдны ўсемагутны Бог 
Творца, альбо не. 

Ёсць іншыя людзі (хоць іх колькасна менш), якія мяркуюць, 
што Бог радуецца, калі людзі пакутуюць (такі Бог садысцкі), 
альбо, прынамсі, не дбае пра няшчасце людзей, якія пакутуюць. 

Як людзi ўспрымаюць i глядзяць на пакутаванне
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Тыя, хто лічыць, што Бог любіць усіх людзей, часта таксама 
перакананыя, што Ён абмежаваны ў моцы і здольнасцях, што 
значыць: Ён не здольны прадухіляць і кантраляваць злыя з’явы 
ў свеце; калі іншыя, якія лічаць Бога садысцкім, мяркуюць, што 
Ён карыстаецца поўнай сілай зрабіць усё, што Яму заўгодна, 
але Ён, відаць, не хоча карыстацца Сваёй моцай дзеля таго, каб 
дапамагаць пакутнікам. У такім выпадку Бог пакідае людзей у 
іхніх журботах і няшчасных абставінах і не дапамагае ім у змаганні 
супроць зла. Калі Бог абмежаваны ў любові да людзей, то мы 
мусім заключыць, што Ён таксама абмежаваны ў маралі, што 
значыць: Ён не можа быць маральна дасканалай асобай. Калі 
Ён у маральных пытаннях не дасканалы, то гэта азначае, што 
сапраўдная мерка маралі знаходзіцца не ў Богу, а за межамі 
Ягонага разумення. Ці можа такі Бог быць сапраўдным Богам? 
Ні ў якім разе! Тэіст настойвае, што сапраўдны крытэрый маралі 
мусіць быць у розуме маральна дасканалага Бога, і калі Бог са-
дыст, то ў Ім адсутнічае маральная дасканаласць, што значыць: 
Ён аказваецца “грэшным” богам і ў маральным становішчы ад 
грэшнага чалавека не адрозніваецца. Грэшны бог не можа быць 
сапраўдным Богам! Хоць паняцце садысцкага або нядбайнага 
Бога прадстаўляецца нам, як адна з філасофскіх магчымасцяў, 
мала хто прытрымліваецца яго. 

Мы маглі б пазнаёміцца з рознымі іншымі поглядамі ад-
носна Бога, і пытанняў зла, і пакутавання ў чалавечым родзе, 
але яны з’яўляюцца варыянтамі тых поглядаў, якія мы вышэй 
закранулі. Кожны погляд вызначаецца і пачынаецца з асаблівых 
дапушчэнняў, прапанаваных тымі, хто разважае над гэтай спра-
вай, і найчасцей выходзіць з таго, што кожны ўдзельнік у гэтай 
дыскусіі назірае і заўважае як у сваім жыцці, гэтак сама і ў жыц-
цях іншых людзей. Ці перажытае людзьмі або асабісты вопыт 
чалавека можа служыць дастатковай і слушнай падставай для 
аўтарытэтнага тлумачэння жыццёвых цяжкасцяў і ўдзелу Бога ў 
чалавечых пакутах? Я таго погляду, што наш вопыт і перажыванні 
не могуць быць адзінай дастатковай падставай для тлумачэння 
Божых мэтаў у справе нашага пакутавання і Ягоных здольнасцей 
дапамагчы нам.
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РАЗДЗЕЛ ДРугі

БОГ, ЯГОНАЯ СІЛА 
І ЛЮБОЎ

сусвет сведчыць пра творцу
Мы, евангельскія хрысціяне, лічым, што перажытае людзьмі можа 

быць важнай крыніцай у тлумачэнні жыццёвага пакутавання. Але мы 
таксама перакананыя, што наш вопыт не можа быць адзінай і вы-
чарпальнай крыніцай, бо мы, смяротныя, абмежаваныя ва ўяўленні 
ўсяго існага і ў разуменні Бога і Ягоных намераў і мэтаў для нас. 
Каб глыбей пазнаёміцца з Богам і лепш зразумець Ягоныя мэты 
і метады дзеяння (хоць напэўна ніколі ў поўнай меры не спазнаем 
іх), мы звяртаемся да Бібліі, якую лічым Словам жывога Бога ўсяму 
чалавецтву. Гэта праўда, што некаторыя факты пра Бога мы спаз-
наём, гледзячы на навакольны свет, калі бяром пад увагу сведчанні 
Ягонай стваральнай мудрасці і моцы ў сусвеце. Апостал Павал піша: 
«Што можна ведаць пра Бога, ёсць яўнае ім, таму што Бог явіў ім; 
бо нябачнае ў Ім, вечная сіла Ягоная і боскасць, ад стварэння свету 
праз сузіранне тварэнняў бачныя, так што яны не маюць выбачэння».1 
Інакш кажучы, любы чалавек бачыць свет, што акружае яго, і сусвет, 
у якім зямля займае сваё адпаведнае месца, і прыходзіць да высно-
вы, што за гэтым светам існуе і дзейнічае нейкая нябачная сіла або 
мудрая асоба, якая стварыла сусвет, зямлю і ўсялякія формы жыцця, 
уключаючы і чалавека. У гэтым ужо гаворыцца чалавечай душы пра 
існаванне нябачнага рэальнага Творцы, Які праяўляе Сваю найвы-
шэйшую мудрасць і сілу. Аднак, каб заўважаць, што нас акружае, і 
з гэтага афармляць сваё поўнае заключэнне аб тым, кім з’яўляецца 
Бог, гэтага недастаткова!

1  Пасланне да рымлянаў 1:19-20.

Як людзi ўспрымаюць i глядзяць на пакутаванне
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на старонках Бібліі адкрываецца 
Бог

Бог адкрывае Свае думкі і выказванні, каб мы маглі спа знаваць 
Ягоны характар, волю і жаданні для нас. Калі мы хочам зблізіцца 
з незнаёмым нам чалавекам, то ўваходзім у кантакт з ім, задаём 
яму пытанні пра ягонае жыццё, чуем ягоныя адказы і гэтакім чы-
нам спазнаём яго. З Богам мы знаёмімся, чытаючы Біблію, бо ў 
ёй запісаныя Ягоныя словы і словы тых, хто знаў і чуў Яго. Я тут 
не намерваюся падрабязна абмяркоўваць пытанне аб верагоднай 
аўтэнтычнасці запісаных у Бібліі словаў Бога. Абмяжуюся толькі 
наступным: мы, евангельскія хрысціяне, лічым Біблію сапраўднай 
крыніцай Божых словаў і волі, прынамсі, той часткі Ягонай волі, 
якую Ён рашыў адкрыць нам. Таму мы лічым, што кожнаму чала-
веку трэба звяртаць сур’ёзную ўвагу на Біблію, уважліва чытаць 
яе і гэтым чынам даведвацца пра Бога, Ягоныя мэты і намеры для 
нас. Усё, што гаворыцца ў Бібліі, мы лічым Божай праўдай. З тае 
прычыны, што яна змяшчае словы Бога і Ягоных прарокаў, аўтар 
Па слання да габрэяў цвердзіць, што напісанае ў ёй прыходзіць 
да нас з асаблівай пераканаўчай сілай: «Слова Божае жывое, і 
дзейснае, і вастрэйшае за любы меч двусечны: яно пранікае да 
раздзялення душы і духа, суглобаў і мозгу і судзіць помыслы і 
намеры сардэчныя».1 

Шаноўны чытач, не ведаю, як ты рэагуеш на Біблію. Можа, 
ніколі не чытаў яе і мала ведаеш пра яе. Кожны з нас быў выха-
ваны ў сваёй сям’і, а ў некаторых сем’ях бацькі рэгулярна чыта-
юць Біблію сваім дзеткам і пераказваюць тыя расказы, пра якія 
пішацца на старонках гэтай Божай кнігі. У іншых сем’ях бацькі 
ніколі не чытаюць Бібліі і пра Бога не гавораць. Я рады, што мае 
бацькі былі веруючыя і з часу майго дзяцінства чыталі Біблію 
мне і пераказвалі біблійныя расказы, каб знаёміць мяне са зме-
стам гэтай незвычайнай кнігі і дапамагчы мне прыйсці да сваёй 
высновы аб ейнай аўтэнтычнасці.2 Яны перадалі мне асноўную 
інфармацыю пра Біблію, на падставе якой я мог аформіць сваё 

1  Пасланне да габрэяў 4:12.
2  Такое рашэнне я прыняў сам, ніякага прымусу з бацькоўскага боку не было.
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ўласнае заключэнне аб ейнай верагоднасці і карыснасці. Таму 
перакананы, што Біблія змяшчае словы жывога Бога Творцы і 
што яна была дадзена чалавецтву, каб кожны мог чытаць яе і 
аформіць свой погляд на яе. Калі ты, чытач, мала ведаеш пра 
змест Бібліі, дык раю пачаць яе чытаць, толькі не з першай кнігі 
Старога Запавету (Быццё), а з першай кнігі Новага Запавету 
(Дабравесце паводле Мацвея). Прачытай да канца Новы Запавет, 
потым – старазапаветную частку Бібліі. Чытанне ў такім парадку 
зробіць ейны змест больш зразумелым.

Чытай яе з адкрытым сэрцам і з малітвай да Госпада Бога, каб 
Ён адкрываўся табе. Напэўна, у цябе з’явяцца некаторыя пытанні, 
на якія, магчыма, спачатку адказаў не будзе, але чытай далей. Я 
ведаю многіх людзей, якія ўпачатку амаль што нічога не ведалі пра 
Біблію і Бога. Нехта даў ім Святое Пісанне, і яны пачалі чытаць з 
адкрытым сэрцам, жадаючы даведацца пра Бога і Ягоную волю для 
іх. Цераз некаторы час Ён ставаўся больш вядомым ім, і прыйшоў 
той момант, калі кожны з іх увераваў у Збавіцеля Ісуса Хрыста і стаў 
Ягоным паслядоўнікам, што і дапамагло ім з новай Гасподняй сілай 
сустракаць і пераносіць жыццёвыя нягоды. 

Даведацца пра Біблію і пра тое, што ў ёй пішацца – адно, 
але каб, так кажучы, “пачуць голас Бога” – гэта немагчыма без 
Божага ўдзелу, і дзейнасці ў нашым жыцці, і дапамогі. Бог адкры-
ваецца нам, калі пры чытанні Ягонага Слова прыходзіць да нас 
у трэцяй асобе – у асобе Духа Святога. У Дабравесці паводле 
Яна запісаныя словы Ісуса Хрыста:1 «Суцешнік, Дух Святы, Яко-
га пашле [Бог] Айцец у імя Маё, навучыць вас усяму».2 Я таго 
погляду, што, калі з адкрытым сэрцам і розумам любы чалавек 
чытае Біблію і з сумленным жаданнем знаёміцца з Богам і Ягонымі 
шляхамі, Гасподзь Бог адкрываецца і дапамагае такому глыбей 
спазнаваць Яго і Ягоныя шляхі.

Бог таксама пераканае цябе ў праўдзівасці Свайго слова. Біблія 
карысная кожнаму, хто чытае яе, бо дае настаўленне, як жыць 
у свеце, як ставіцца да Бога і іншых людзей. У лісце да вучня 
Цімафея апостал Павал напісаў: «Усё Пісанне боганатхнёнае і 
карыснае для навучання, для выкрыцця, для выпраўлення, для 
настаўлення ў праведнасці, каб быў дасканалы Божы чалавек, да 
1  Біблія называе Хрыста Сынам Бога і Сынам Чалавечым; Ён – другая асоба трыадзінага Бога.
2  Дабравесце паводле Яна 14:26.
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ўсякае добрае справы падрыхтаваны».1 Гасподняе Слова было 
дадзена чалавецтву праз выбраных прарокаў, як гаворыцца ў 
Другім пасланні Пятра: «Ніколі прароцтва не бывала агалошана 
з волі людской, а прамаўлялі яго святыя Божыя людзі, натхнёныя 
Духам Святым».2 Бог гаварыў у мінулым, і Ягоныя словы былі 
запісаныя; сёння яны захаваны на старонках Святой Бібліі. Да таго 
ж мы маем Прадстаўніка, Які непасрэдна прыйшоў ад Бога Айца – 
Ісуса Хрыста. Бог адкрыў нам некаторыя праўды пра Сябе і Свае 
намеры праз Хрыста, што і пацвярджаецца аўтарам Паслання да 
габрэяў: «Бог, Які шмат разоў і ўсякімі спосабамі гаварыў звеку 
да бацькоў нашых праз прарокаў, у апошнія дні гэтыя гаварыў 
нам праз Сына, Якога паставіў спадкаемцам усяго, праз Якога і 
вякі стварыў».3

Пры цяжкасцях трэба лічыцца з 
Божым словам

Калі мы перажываем цяжкія моманты, нам трэба кансульта-
вацца з Божым Словам і даведвацца аб Ягонай сіле і мэтах для 
нас, звяртаючы асаблівую ўвагу на тлумачэнне Гасподняй волі 
пры нашых цяжкасцях і пакутах. Гэта не значыць, што мы будзем 
ведаць і разумець усе Ягоныя намеры, але шмат чаго выяўляецца і 
адкрываецца нам, калі чытаем і вывучаем Ягонае Слова. І, робячы 
гэта, мы павінны таксама мець на ўвазе, што намеры і шляхі Бога 
часам адрозніваюцца ад нашых жаданняў і чаканняў, і не заўсёды 
Ягоныя мэты поўнасцю зразумелыя нам. У старазапаветнай кнізе 
прарока Ісаі гэтая праўда падкрэсліваецца словамі Бога Творцы: 
«Мае думкі – не вашыя думкі, ні вашыя шляхі – не Мае шляхі, кажа 
Гасподзь. Але як неба вышэй за зямлю, так дарогі Мае вышэй за 
дарогі вашыя, і думкі Мае вышэй за думкі вашыя».4 У тыя моманты, 
калі пераносім цяжкія перажыванні і Гасподніх мэтаў у гэтым не 

1  Другое пасланне да Цімафея 3:16-17.
2  Другое пасланне Пятра 1:21.
3  Пасланне да габрэяў 1:1-2.
4  Кніга Ісаі 55:8-9.
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разумеем, мы павінны трымацца Ягоных абяцанняў і ўпэўнівацца, 
што Ён сапраўды рупіцца пра нас ды хоча, каб мы ўскладалі свае 
клопаты і няпэўнасці на Яго. Трэба верыць, што Ён павядзе нас 
Сваімі наймудрэйшымі шляхамі. Мы больш канкрэтна разгледзім 
гэтае пытанне ў наступных раздзелах кнігі.

Дык што менавіта Біблія адкрывае нам пра Бога, з чаго мы мо-
жам быць упэўненыя, што Ён дапаможа нам перанесці цяжкасці? 
Наступнае... 

Якога Бога адкрывае Біблія?
Перш за ўсё, мы знаходзім суцяшэнне ў тым, што біблійны Бог 

ёсць сапраўдны вечны Бог. Ён заўсёды існаваў, і не будзе Яму 
ніякага канца. Нам, смяротным, гэта цяжка поўнасцю ўявіць сабе. 
Кожны з нас мае свой пачатак і канец. Мы нарадзіліся і ведаем, 
што час нашага адыходу з зямлі надыходзіць; наш зямны канец 
яшчэ наперадзе. Як жа можа Бог быць вечным? У старазапавет-
най кнізе Данііла мы сустракаем словы вавілонскага цара Дарыя, 
які з досведу спазнаў, што Бог Данііла ўсемагутны, бо не дапусціў 
галодным львам з’есці гэтага прарока з Ізраіля. Дарый загадаў 
усім падначаленым прызнаць Бога ізраільскага народа «Богам 
жывым і вечнаісным» і сказаў, што «царства Яго незнішчальнае, 
і валадарства Яго бясконцае».1 Данііл не пярэчыў Дарыю ў гэтай 
заяве, бо быў перакананы, што такі ягоны Бог і ёсць. У апошняй 
кнізе Бібліі, у Адкрыцці, мы чытаем пра чатыры істоты са многімі 
крыламі і вачамі, якія днём і ноччу крычаць перад Богам: «Свя-
ты Гасподзь Бог усяўладны, Які быў, ёсць і прыйдзе», – а пасля 
гэтага нагадваюць, што Бог сядзіць на Сваім троне і «жыве ва 
векі вечныя». Значыць, Бог Творца заўсёды існаваў, існуе і будзе 
існаваць і валадарыць над усімі на зямлі.

Біблія таксама пацвярджае, што вечнаісны Бог ёсць Творца 
сусвету і жыцця, як гаворыцца ў пачатку першай кнігі Быццё: «На 
пачатку стварыў Бог неба і зямлю… сказаў Бог: хай уродзіць зям-
ля зеляніну, траву, каб сеяла насенне, дрэва плоднае, каб радзіла 
паводле роду свайго плод, у якім насенне яго на зямлі. І сталася 

1  Кніга Данііла 6:26.
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так… стварыў Бог рыб вялікіх і ўсякую душу жывёл паўзуноў, 
якіх утварыла вада, паводле роду іх, і ўсякую птушку крылатую 
паводле роду яе… стварыў Бог жывёлаў зямных паводле роду іх, 
і быдла паводле роду яго, і ўсіх гадаў зямных паводле роду іх… 
стварыў Бог чалавека паводле вобразу Свайго, паводле вобразу 
Божага стварыў яго; мужчыну і жанчыну стварыў іх».1 Пра Бога 
Хрыста сказана, што «Ён стварыў усё, што на нябёсах і што на 
зямлі, бачнае і нябачнае: хай тое троны, хай тое дзяржавы, хай 
тое начальствы, хай тое ўлады, – усё Ім і для Яго створана; і Ён 
ёсць раней за ўсё, і ўсё існуе Ім».2

Мы жывём у такі час, калі многія людзі або ў Бога зусім не 
вераць, або не ўпэўненыя, што Ён сапраўды існуе. Такія часта 
кажуць, што наш сусвет, зямля і жыццё на ёй паявіліся дзякуючы 
працягламу працэсу механічных зменаў пад уплывам фізічных 
сілаў, якія існуюць і дзейнічаюць у сусвеце. Біблія такому паняц-
цю пярэчыць і вучыць, што сусвет, зямля і жыццё на ёй пачалі 
існаваць дзякуючы стваральнай дзейнасці Бога. Ужо ў першым 
сказе біблійнай кнігі Быццё дапускаецца, што да паяўлення 
фізічных рэчаў Бог існаваў, і Ён стаў галоўным чыннікам у тварэнні 
сусвету і сапраўдным стваральнікам яго. Кожны з нас павінен 
прыйсці да сваёй высновы, каму тут верыць – Бібліі альбо ня-
веруючым? Што да мяне, лічу, што Біблія адкрывае нам праўду. 
Некалькі разоў гаворыцца, што Бог «сказаў слова» і жаданае 
Ім пачало існаваць; такім жа чынам Ён стварыў асноўныя віды 
жыцця і першых мужчыну і жанчыну. У дачыненні да стварэння 
чалавека псалмаспявак кажа: «Калі я гляджу на нябёсы Твае, 
твор Тваіх рук, на месяц і зоркі, якія Ты паставіў, дык што ёсць 
чалавек, якога Ты памятаеш, і сын чалавечы, якога наведваеш 
Ты? Нядужа Ты зменшыў яго перад анёламі: славаю, гонарам 
увянчаў яго; паставіў яго ўладаром над творамі рук Тваіх; пад ногі 
паклаў яму ўсё: валоў і авечак усіх, і польных звяроў гэтак сама, 
птушак нябесных і рыбін марскіх, усё, што праходзіць марскімі 
шляхамі. Госпадзе Божа наш! Якое велічнае імя Тваё па ўсёй 
зямлі!»3 Біблія не дазваляе нам прыйсці да высновы, што чала-
вечы род выйшаў з малпаў ці з нейкай іншай жывёльнай формы. 

1  Быццё 1:1-27.
2  Пасланне да каласянаў 1:16-17.
3  Псалтыр 8:4-10.
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Бог нас, людзей, стварыў і працягвае тварыць кожны раз, калі ва 
ўлонні маці спэрма злучаецца з яйцаклеткай. У Новым Запавеце 
мы знаходзім такія словы аб Божым тварэнні: «Вераю спазнаём, 
што вякі [г. зн. светы ў прасторы] створаны словам Божым, так 
што з нябачнага пайшло бачнае… без веры дагадзіць Богу не-
магчыма; бо трэба, каб той, хто прыходзіць да Бога, верыў, што 
Ён ёсць, і шукальнікам Яго дасць».1

Бог усемагутны
Калі Бог ёсць Творца ўсяго існуючага, дык гэта ўжо сведчыць 

аб тым, што Ён карыстаецца велізарнай сілай і можа ўчыніць 
усё, што Яму заўгодна. Гаворка тут ідзе пра ўсемагутнага Бога, і 
Біблія адкрывае нам якраз такога Бога. Знойдзеш шмат месцаў у 
Святым Пісанні, дзе згадваюцца Божая найвышэйшая ўлада і моц. 
Напрыклад, у першай біблійнай кнізе мы чытаем словы Бога: «Я 
Бог усемагутны»,2 – і пазней у гэтай кнізе ставіцца рытарычнае 
пытанне: «Ці ёсць што цяжкае Госпаду?»3 Намеры і мэты Божыя 
заўсёды выконваюцца, як адзначаецца ў кнізе прарока Ісаі: «Я 
Бог, і няма іншага Бога, і няма падобнага да Мяне. Я ўзвяшчаю на 
пачатку, што будзе ў канцы, і ад старадаўніх часін тое, што яшчэ 
не зрабілася, кажу: Мая рада [у сэнсе Ягонай мэты] адбудзецца, 
і ўсё, што Мне заўгодна, Я зраблю».4 Вавілонскі цар Навухадано-
сар таксама з досведу прызнаў Бога вялікім Уладаром уладароў, 
сказаўшы: «Усявышні валадарыць над царствам чалавечым і дае 
яго, каму хоча… я, Навухаданосар, узвёў вочы мае да неба, і мой 
розум вярнуўся да мяне; і дабраславіў я Ўсявышняга, пахваліў і 
праславіў Вечнаіснага, валадарства Якога – валадарства вечнае 
і царства Якога – у роды і роды. І ўсе жывыя на зямлі не значаць 
нічога; па волі Сваёй Ён чыніць як у нябесным войску, так і сярод 
жывых на зямлі, і няма нікога, хто мог бы ўсупрацівіцца Ягонай 

1  Пасланне да габрэяў 11:3 і 6.
2  Быццё 17:1.
3  Там сама, 18:14.
4  Кніга Ісаі 46:9-10.
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руцэ і сказаць Яму: што Ты зрабіў?»1 У такіх заявах мы даведва-
емся пра Божую моц, якая падтрымлівае нас, калі мы адчуваем 
сябе слабымі і маем патрэбу ў Ягоным умацаванні. Бываюць 
такія моманты, калі мы стамляемся фізічна і духоўна, і толькі Бог 
можа абнавіць наш дух, як сказана ў кнізе прарока Ісаі: «Хіба ты 
не ведаеш? Хіба ты не чуў, што вечны Гасподзь Бог, Які стварыў 
канцы зямлі, не стамляецца і не знемагае; розум Яго недаследны. 
Ён дае стомленаму сілу і даруе знямогламу маладосць. Стам-
ляюцца і юнакі і слабнуць, і маладыя людзі падаюць, а тыя, што 
спадзяюцца на Госпада, абновяцца ў сіле: падымуць крылы, як 
арлы, пацякуць і не стомяцца, пойдуць і не стомяцца».2 Нават 
вялікі пакутнік Ёў, перажыўшы страшэнныя мукі, прыйшоў да 
высновы, што Бог, Творца неба і зямлі, застаецца ўсемагутным 
Уладаром, і сказаў: «Ведаю, што Ты ўсё можаш і што намер Твой 
не можа быць спынены».3

Бог усюдыісны
Акрамя ўсемагутнасці Бога, мы таксама даведваемся з Бібліі 

пра Ягоную ўсюдыіснасць. Ніхто з нас не можа схавацца ад Яго, 
бо Ён заўсёды і ўсюды прысутны з намі. Псалмаспявак Давід 
засведчыў пра гэты атрыбут Бога ў 138-м псаломе, дзе ён піша: 
«Куды пайду ад Духа Твайго, ад аблічча Твайго куды ўцяку? Ці на 
неба ўзыду – Ты там; ці сыду ў апраметную – і там Ты. Ці вазьму 
крылы золку і перасялюся на край мора, – і там рука Твая мяне 
павядзе, і ўтрымае мяне правіца Твая. Ці скажу: можа, цемра 
ўкрые мяне, і святло навокал мяне зробіцца ноччу; але і цемра 
Цябе ад мяне не зацемрыць, і ноч светлая, быццам дзень; як 
цемра, так і святло».4 Многія сёння не думаюць пра тое, што Бог 
прысутнічае там, дзе яны бываюць, і Ён бачыць усё, што яны ро-
бяць і як паводзяць сябе. Слова Божае перасцерагае нас, што ў 
будучым усе нашыя зямныя дзеі ацэняцца Богам, што значыць: 

1  Кніга Данііла 4:14, 31-32.
2  Кніга Ісаі 40:28-31.
3  Кніга Ёва 42:2.
4  Псалтыр 138:7-12.



31

пакуль мы тут на зямлі, нам трэба паводзіць сябе прыстойна і 
жыць згодна з Ягонымі запаведзямі, пазбягаючы ўсякага віду 
грэшнага жыцця. Усё, што мы робім, запісваецца на “нябесным 
відэафільме”. 

Бог прадбачыць і прадказвае 
будучыя здарэнні

Бог таксама карыстаецца здольнасцю прадбачання і прадка-
зання; Ён загадзя ведае, што адбудзецца. Нават і гэтая здоль-
насць у Бога неяк суцяшае нас і падахвочвае класці на Яго над-
зею, калі сустракаем цяжкасці. Старазапаветнаму габрэйскаму 
народу Бог казаў, што ранейшае Ім прадказанае збылося і новае 
Ён абвесціць да таго, як яно здарыцца.5 Вось як пра гэта сказа-
на: «Так кажа Гасподзь, Цар Ізраіля, і Адкупнік ягоны, Гасподзь 
Саваоф: Я – першы, і Я – апошні; і акрамя Мяне няма Бога, бо 
хто – як Я? Хай ён раскажа, абвесціць і ў парадку паставіць перад 
Мною ўсё з таго часу, як Я зладзіў народ старажытны, альбо хай 
абвесціць наступнае і будучае. Не бойцеся і не палохайцеся: ці 
не здавён Я абвясціў табе і прадказаў? І вы – Мае сведкі. Ці ёсць 
Бог апрача Мяне? Няма, іншай цвярдыні ніякай не ведаю».6 У 
кнізе Данііла апісваецца, як вавілонскаму цару было паказана, 
што здарыцца пазней у ягоным жыцці. Пра гэта мы чытаем такое 
апісанне: «Але ёсць на нябёсах Бог, Які адкрывае таямніцы; і Ён 
паведаміў цару Навухаданосару, што будзе ў апошнія дні. Сон 
твой і ўявы тваёй галавы на ложку былі такія: ты, цару, на тваім 
ложку думаў пра тое, што будзе потым, і Адкрывальнік таямніц 
паказаў табе тое, што будзе».7 

Псалмаспявак засведчыў, што Бог бачыць будучае нара-
джэнне чалавека да таго, як яно адбываецца: «Не схаваны былі 
ад Цябе косткі мае, калі мяне ў таямніцы стваралі, складалі мяне 
ў глыбіні нутрыны. Зародак мой бачылі вочы Твае; у Тваёй кнізе 

5  Кніга Ісаі 42:8-9.
6  Там сама, 44:6-8.
7  Кніга Данііла 2:28-29.
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запісаны ўсе дні, мне назначаныя, калі ніводнага з іх яшчэ не 
было».1 Аб прароку Ераміі было сказана: «Раней чым Я ўтварыў 
цябе ў чэраве, Я ўведаў цябе, і раней чым ты выйшаў з нутробы, 
Я асвяціў цябе: прарокам народам паставіў цябе».2 Калі чытаю 
такія словы, суцяшаюся тым, што Бог бачыць мяне асобна, што 
і падахвочвае слухацца Яго, і я стараюся жыць паводле Ягоных 
запаведзяў, бо Ён даглядае і ў Сваім часе прывядзе мяне да канца 
маіх дзён тут, на зямлі, як Ім гэта наканавана.

Бог праведны і справядлівы
Біблія піша пра іншую рысу характару Бога, якую мы лічым надта 

важнай, – менавіта, пра Ягоную праведнасць. Напрыклад, у кнізе 
Другі Закон прарок Майсей тлумачыць свайму народу, што Бог пра-
ведны і ўсе Ягоныя дзеі праведныя і дасканалыя, з чаго вынікае, што 
Ён памылак не робіць.3 Як і ў дачыненні да іншых атрыбутаў Бога, нам 
цяжка ўявіць сабе, што нейкая асоба, якая думае і дзейнічае, можа 
быць дасканалай і праведнай. Хто з нас можа падобнае сказаць пра 
сябе альбо пра іншых, з якімі мы маем стасункі? У кнізе прарока Ісаі 
мы сустракаем падобнае тлумачэнне пра Бога, дзе чытаем Ягоныя 
ўласныя словы пра Сябе: «Не таемнае Я гаварыў, не ў цёмным месцы 
зямлі; не казаў Я племю Якава: дарма шукаеце Мяне. Я – Гасподзь, 
Які прамаўляе праўду, адкрывае ісціну… Ці не Я, Гасподзь? І няма 
іншага Бога, акрамя Мяне, – Бога праведнага і ратавальнага няма, 
акрамя Мяне… Мною прысягаю: з вуснаў Маіх сыходзіць праўда, 
слова нязменнае».4 Праведны Бог спрыяе тым, хто таксама хоча 
жыць праведна згодна з Ягонай воляй, як сцвярджаецца ў 144-м 
псаломе: «Праведны Гасподзь на ўсіх дарогах Сваіх і добры ва ўсіх 
дзеях Сваіх. Блізкі Гасподзь да ўсіх, хто кліча Яго, да ўсіх, хто кліча 
Яго ў праўдзе. Жаданне тых, што баяцца Яго, Ён выконвае, скаргі 
іхнія чуе і ратуе іх».5

1  Псалтыр 138:15-16.
2  Кніга Ераміі 1:5.
3  Другі Закон 32:4.
4  Кніга Ісаі 45:19-23.
5  Псалтыр 144:17-19.
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Калі Бог праведны і заўсёды трымаецца ісціны, Ён справядлівы 
і ў Сваіх судах. Нам гэта цяжка поўнасцю зразумець цяпер, бо 
назіраем, як у нашым жыцці альбо ў жыццях іншых людзей не 
заўсёды бывае тая справядлівасць, якой мы прагнем і шукаем, 
таму і пытаемся ў Бога, чаму Ён дапускае цяжкія перажыванні? 
У такія моманты нам трэба прыгадваць і трымацца вучэння 
Бібліі, што Бог застаецца праведным, і ў свой час расплаціцца 
са злачынцамі згодна з іхнімі ліхімі дзеямі, і ўзнагародзіць 
праведнікаў. Псалмаспявак заяўляе: «Справядлівы Ты, Госпадзе, 
і суды Твае справядлівыя».1 Прарокам Ісаем запісаны словы Бога: 
«Я, Гасподзь, люблю правасуддзе, ненавіджу рабункі з гвалтам, 
і дам узнагароду ім паводле ісціны…»2 Прарок Ерамія звяртаўся 
да Бога са словамі: «Вялікі [Ты, Госпадзе Божа] у радзе і моцны 
ў дзеях, вочы Якога адкрытыя на ўсе шляхі сыноў чалавечых, каб 
даваць кожнаму паводле шляхоў ягоных і паводле плёну дзеяў 
яго».3 Будзьма памятаць, што Бог бачыць усё, што кожны чалавек 
робіць, і, калі хто выконвае зло, за гэта ён у свой час заплаціць.

Бог усёлюбны. 
Што гэта значыць?

Дасюль мы перагледзелі тыя месцы ў Бібліі, якія вучаць, што 
Бог вечнаісны, усемагутны, усюдыісны, прадбачлівы і можа прад-
казаць будучыя здарэнні (нават і здзейсніць жаданыя Ім падзеі), 
Ён праведны і справядлівы ў Сваіх судах. Мы дайшлі да таго 
месца, калі трэба звярнуць увагу на справу Ягонай любові. Што 
Біблія адкрывае нам пра любоў Бога да чалавецтва? У першым 
раздзеле гэтай кнігі мы паставілі пытанне: ці Бог ўсемагутны і 
усёлюбны? Думаецца, што большасць вернікаў без асаблівай 
затрымкі адкажуць: так, каб быць справядлівым, Бог павінен быць 
усёлюбным, што значыць, Ён павінен любіць кожнага чалавека 
аднолькава, бо мы ўсе былі створаны Ім. Мы ўсе дзеці аднаго 

1  Псалтыр 118:137.
2  Кніга Ісаі 61:8.
3  Кніга Ераміі 32:19.
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Бацькі, а справядлівы бацька любіць кожнага сына і дачку ад-
нолькава. Ці Біблія падтрымоўвае такую ацэнку Божай любові?

Разважаючы над любоўю Бога да чалавецтва, я перагледзеў 
тыя месцы ў Святым Пісанні, дзе яна ўпамінаецца, і, павінен 
сказаць, крыху здзівіўся, што больш пішацца пра неабходнасць 
чалавеку любіць Бога, чым пра Божую любоў да нас. У тых месцах 
Старога Запавету, дзе згадваецца Божая любоў да чалавека, 
часта дадаецца, што мы павінны любіць Бога, як прыкладам, 
у кнізе Другога Закона: «Дык вось, ведай, што Гасподзь, Бог 
твой, ёсць Бог верны, Які захоўвае запавет і літасць да тых, хто 
любіць Яго і шануе наказы Ягоныя да тысячы родаў, і аддасць 
ненавіснікам Ягоным у асобе іхняй, знішчаючы іх… І калі вы 
будзеце слухацца законаў гэтых, і захоўваць, і выконваць іх, дык 
Гасподзь, Бог твой, будзе захоўваць запавет і літасць да цябе, 
як Ён прысягаўся бацькам тваім, і палюбіць цябе, і дабраславіць 
цябе, і памножыць цябе, і дабраславіць плод улоння твайго і плод 
зямлі тваёй, і хлеб твой, і віно тваё, і алей твой, народжанае ад 
буйнога быдла твайго».1 Значыць, Бог любіць таго, хто любіць 
Яго, асаблівай любоўю і пасылае такому Свае дабраславенні. У 
кнізе Выхад гэтае патрабаванне чалавеку паўтараецца, калі мы 
чытаем: «Я Гасподзь, Бог твой, Бог руплівец... Які чыніць мілату 
тысячам родаў, што любяць Мяне і шануюць запаведзі Мае».2 Бог 
любіць і ўзнагароджвае тых, хто жыве паводле Ягоных наказаў, 
але карае тых, хто Яго не слухае, нават да трэцяга і чацвёр-
тага пакалення, як прароку Майсею было сказана: «Гасподзь, 
Гасподзь, Бог чалавекалюбны і мілажальны, доўгацярплівы, і 
многаміласэрны, і праўдзівы, Які захоўвае літасць у тысячы родаў, 
даруе віну, і злачынства, і грэх, але не пакідае без пакарання, 
карае віну бацькоў у дзецях і ў дзецях дзяцей да трэцяга і чац-
вёртага роду».3 Калі гэты прынцып дзейсны на сённяшні дзень, 
мы, бацькі, мусім жыць паводле Божых запаведзяў, каб нашым 
дзецям і ўнукам, унучкам не даводзілася перажываць цяжкія 
вынікі з-за нашай нявернасці Богу.

Тое самае мы знаходзім у Новым Запавеце. Звернем увагу 
на словы, выказаныя Ісусам Хрыстом. У Дабравесці паводле 

1  Другі Закон 7:9-10, 12-13.
2  Выхад 20:5-6.
3  Выхад 34:6-7.
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Яна Збавіцель сустракаецца са Сваімі вучнямі перад тым, як 
Яго забралі ўлады на ўкрыжаванне. Хрыстос кажа вучням: «Хто 
мае запаведзі Мае і захоўвае іх, той любіць Мяне; а хто любіць 
Мяне, той палюбіцца Айцу Майму, і Я палюблю яго і з’яўлюся яму 
Сам».1 Ад такіх словаў можна было б падумаць, што Божая любоў 
цалкам залежыць ад нашай любові да Яго, але гэта не поўнасцю 
так, бо ў іншых месцах Бібліі мы чытаем пра першапачатковую 
Божую любоў да чалавека. Багаслоў Ян піша: «Любоў Божая 
да нас адкрылася ў тым, што Бог паслаў у свет Адзінароднага 
Сына Свайго, каб мы атрымалі жыццё праз Яго. У тым любоў, 
што не мы палюбілі Бога, а Ён палюбіў нас і паслаў Сына Свайго, 
каб умілажаліцца з грахоў нашых».2 Многія ведаюць шаснацца-
ты верш з трэцяга раздзела Дабравесця паводле Яна: «Бо так 
палюбіў Бог свет, што аддаў Сына Свайго Адзінароднага, каб 
кожны, хто верыць у Яго, не загінуў, а меў жыццё вечнае».

Калі мы чытаем такія словы, ці гэта значыць, што Бог усё-
любны? Важна тут жа растлумачыць, што маецца на ўвазе пад 
словам “усёлюбны”. Ці гэта значыць, што Бог так моцна любіць 
кожнага чалавека ў свеце, што хоча прадухіліць яго ад пакутаў? 
Мне здаецца, што для многіх людзей “Божая ўсёлюбнасць” як раз і 
мае такое значэнне, але я перакананы, што не так мы павінны раз-
умець Божую ўсёлюбнасць. Пераглядаючы тыя месцы ў Святым 
Пісанні, дзе ўпамінаецца Божая любоў, я заўважыў, што амаль у 
кожным выпадку яна выказваецца ў сувязі з тым, што слухачы або 
належалі да выбранага габрэйскага народа, або былі веруючымі. 
Нідзе ў кнізе Дзеі Апосталаў, дзе апісваецца пачатак хрысціянскай 
царквы, не ўпамінаецца, што апосталы прапаведавалі слухачам 
аб Божай любові. Можа яны часамі гаварылі людзям пра Божую 
любоў, але аўтар кнігі Дзеяў Апосталаў пра гэта нічога не кажа. 
Яны, хутчэй за ўсё, падахвочвалі слухачоў навяртацца да Бога 
праз каянне ў грахах, і вераванне ў Збавіцеля Хрыста, ды паслух-
мянасць Яму. Чаму? Бо такім спосабам мы паказваем, што любім 
Бога і хочам жыць па Ягоных запаведзях. Перад Ім мы грэшнікі, 
вучыць Біблія, і перад Ім нам трэба прызнацца ў сваёй грэшнасці і 
жаданні жыць паводле Ягонай волі. Ісус Хрыстос сказаў: «“Палюбі 
Госпада Бога твайго ўсім сэрцам тваім, і ўсёю душою тваёю, і 
1  Дабравесце паводле Яна 14:21.
2  Першае пасланне Яна 4:9-10.
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ўсім разуменнем тваім”; гэта найбольшая і першая запаведзь; а 
другая падобная да яе: “палюбі блізкага твайго, як самога сябе”; 
на гэтых дзвюх запаведзях грунтуецца ўвесь закон і прарокі”».1

З гэтага я заключаю, што апосталы шмат гаварылі няверу-
ючым пра святасць і праведнасць Бога і што кожнаму трэба 
імкнуцца да Божай праведнасці праз веру ў Збавіцеля Хрыста і 
паслушэнства Богу. Апостал Павал гэтую праўду падкрэслівае 
ў сваіх пасланнях. Напрыклад, у адным месцы ён піша: «Усё 
лічу марнасцю дзеля перавагі пазнання Хрыста Ісуса, Госпада 
майго: дзеля Яго я ад усяго адмовіўся, і ўсё лічу смеццем, каб 
здабыць Хрыста і знайсці сябе ў Ім не з маёю праведнасцю, якая 
ад закона, а з тою, якая праз веру ў Хрыста, з праведнасцю ад 
Бога па веры; каб спазнаць Яго, і сілу ўваскрэсення Ягонага, і 
мець удзел у пакутах Ягоных, прыпадобніцца да Яго ў смерці, 
каб дасягнуць уваскрэсення з мёртвых».2 Відаць, Бог хоча, каб 
мы зразумелі, што маем патрэбу ў Гасподняй праведнасці і што 
нам трэба быць гатовымі пакутаваць разам з Хрыстом і гэтым 
чынам прыпадабняцца да Яго ў характары і паводзінах, што 
сваім часам прывядзе нас да ўваскрэсення ў шчаслівае вечнае 
жыццё. 

Але вернемся да пытання: ці Бог любіць усіх людзей, ці Ён 
усёлюбны? Ясна з вышэй працытаваных біблійных тэкстаў, што 
Бог палюбіў свет, што значыць: на адным узроўні Ён любіць 
усіх людзей аднолькава. Але таксама трэба мець на ўвазе, што 
Ягоная любоў кліча кожнага да пакаяння, веравання ў Збавіцеля 
Ісуса Хрыста і паслухмянасці Яму. Ён хоча, каб кожны чалавек 
навярнуўся да Яго з просьбаю ўратавання ад асабістых грахоў 
і грэшнага жыцця і атрымаў новае жыццё праведнасці, якое Ён 
дае чалавеку праз Духа Святога. Цікава заўважыць, што перад 
месцам, дзе ў Дабравесці паводле Яна гаворыцца, што «Бог 
палюбіў свет», мы чытаем аб сустрэчы Ісуса Хрыста з фарысеем 
Мікадымам, калі Збавіцель сказаў яму: «Калі хто не народзіцца 
згары, не можа ўбачыць Царства Божага... калі хто не народзіцца 
ад вады і Духа, не можа ўвайсці ў Царства Божае; народжанае 
ад плоці ёсць плоць, а народжанае ад Духа ёсць дух».3

1  Дабравесце паводле Мацвея 22:37-40.
2  Пасланне да філіпянаў 3:8-11.
3  Дабравесце паводле Яна 3:3-6.
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Інакш кажучы, Бог хоча, каб усе навярнуліся да Яго, і гэтым 
чынам уратаваліся ад будучай пагібелі, ды прынялі Ягоную сілу 
да праведнага жыцця яшчэ тут, на зямлі. Апостал Пётр піша: «Не 
марудзіць Гасподзь з выкананнем абяцання [маецца на ўвазе 
другое прышэсце Хрыста на зямлю], як некаторыя лічаць гэта 
марудлівасцю; а доўга трывае нас, не хочучы, каб хто загінуў, 
а каб усе прыйшлі да каяння».1 У гэтым сэнсе Бог любіць усіх 
людзей аднолькава, што значыць: Ён кліча ўсіх да Сябе, і, калі 
хто каецца, веруе ў Збавіцеля Хрыста, вызнае Яго асабістым 
Госпадам і прымае святое воднае хрышчэнне, просячы ў Бога 
сілы на праведнае жыццё, Бог праяўляе такому верніку асаблівую 
ўвагу і прыхільнасць. Гэта падобна да таго, як бацькі любяць сваіх 
уласных дзяцей асаблівай любоўю ў параўнанні з іхняй любоўю 
да чужых, але знаёмых ім дзяцей. 

Я таго погляду, што Бог на другім узроўні праяўляе глыбейшую 
любоў да таго чалавека, які навярнуўся да Яго, і дапамагае яму 
перанесці ўсе жыццёвыя цяжкасці і трываць у іх. Мы знаходзім 
нямала месцаў у Святым Пісанні, дзе гаворыцца аб асаблівай 
Божай любові да тых, хто навярнуўся да Яго і імкнецца жыць па-
водле Ягоных запаведзяў. Напрыклад, псалмаспявак піша: «Вочы 
Гасподнія – на праведных, і вушы Ягоныя – на скаргу іхнюю... 
Многа турботаў у праведніка, і ад усіх іх Гасподзь вызваляе».2 
Тут некаторыя пытаюцца: “А ці Бог сапраўды вызваляе верніка ад 
усіх ягоных бедстваў? Бо я ведаю пра тых, якія вераць у Хрыста 
і стараюцца жыць згодна з Ягонымі запаведзямі, але яны ўсё 
адно пакутуюць!” Згодзен, так бывае, я сам гэта заўважаю. Але 
Біблія сцвярджае, што Бог вызваліць кожнага верніка ад ягоных 
бедстваў, калі ён памрэ, і ў гэтым сэнсе сказанае псалмаспева-
ком праўдзівае. Бог, відаць, часамі вызваляе вернікаў ад іхніх 
бедстваў, пакуль яны тут, на зямлі. Справа ў тым, што Бог (не 
мы) вырашае, калі вызваліць праведных ад іхніх бедстваў. Так 
здарылася з апосталам Паўлам, і ў адным месцы ён засведчыў: 
«Каб я не заганарыўся незвычайнасцю адкрыццяў, дадзена 
мне джала ў плоць, пасланец сатаны, тлуміць мяне, каб я не 
ганарыўся. Тройчы маліў я Госпада за тое, каб адвёў яго ад 
мяне. Але Гасподзь сказаў мне: “Досыць табе мілаты Маёй, бо 
1  Другое пасланне Пятра 3:9.
2  Псалтыр 33:16, 20.
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сіла Мая здзяйсняецца ў немачы”. І таму я найбольш ахвоча буду 
хваліцца сваімі немачамі, каб жыла ўва мне сіла Хрыстовая. Таму 
і любасна мне ў немачах, у крыўдах, у нястачах, у ганеннях, ва 
ўцісках за Хрыста: бо калі я нямоглы, тады моцны».1 Апостала 
Паўла пасадзілі ў вязніцу, і яму давялося прайсці судовы працэс. 
У Другім пасланні да Цімафея ён сведчыць аб тым, што ніхто 
з вернікаў не прыйшоў падбадзёрыць яго, але затое ён адчуў 
прысутнасць Бога і ў выніку таго быў умацаваны Ім. Тут жа ён 
дадае: «Выратуе мяне Гасподзь ад усякіх ліхіх дзеяў і захавае 
для Свайго Нябеснага Царства».2

Бог верны сваім дзецям
У Бібліі згадваецца яшчэ адна рыса характару Бога, якая 

дапамагае нам, калі мы пакутуем, – менавіта, вернасць Бога ў 
дачыненні да Ягоных вернікаў. Мы ўжо працытавалі словы, вы-
казаныя прарокам Майсеем: «Ведай, што Гасподзь, Бог твой, 
ёсць Бог верны, Які захоўвае запавет і літасць да тых, хто любіць 
Яго і шануе наказы Ягоныя да тысячы родаў».3 З гэтага вынікае, 
што Бог застаецца верным тым, хто давяраецца Яму і імкнецца 
жыць паводле Ягоных наказаў. Ён прысутнічае і суправаджае 
тых вернікаў, якія ад Яго не адступаюць, а спадзяюцца на Яго 
пры ўсіх жыццёвых цяжкасцях. Сапраўды, Бог застаецца верным 
Сваім дзецям, умацоўвае і асланяе іх ад сатаны.4

Калі гаварыць аб найвялікшай істоце ў сусвеце, прыходзіцца 
прызнацца ў тым, што найвялікшай істотай можа быць толькі Бог. 
Будучы нашым усяўладным Творцам, Ён вызначыў вечны лёс для 
кожнага, што і вяртае нас назад да пытання: як мы ставімся да 
Яго? Ці мы, будучы тут, на зямлі, пакланяемся Яму, ці мы славім 
Яго душою і вуснамі? Ці звяртаем мы сур’ёзную ўвагу на Ягонае 
слова і ці жывем згодна з Ягоным словам? Ці мы дзякуем Яму 
за ўсе жыццёвыя дабраславенні? 

1  Другое пасланне да карынфянаў 12:7-10.
2  Другое пасланне да Цімафея 4:18.
3  Другі Закон 7:9.
4  Другое пасланне да фесаланікійцаў 3:3.
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Пры канцы свайго жыцця цар Давід вызнаў перад цэлым 
ізраільскім народам велічнасць Бога, аб чым мы чытаем у Пер-
шай кнізе Летапісаў. Гэтакімі словамі Давід праслаўляў Бога: 
«Дабраславёны Ты, Гасподзь Бог Ізраіля, бацькі нашага, ад веку 
і да веку Твая, Госпадзе, веліч, і магутнасць, і слава, і перамога, 
і цудоўнасць, і ўсё, што на небе і на зямлі, Тваё; Тваё, Госпадзе, 
царства, і Ты найвышэй за ўсё, як Уладаны. І багацце, і слава 
ад аблічча Твайго, і ты валадарыш над усім, і ў руцэ Тваёй сіла і 
магутнасць, і ва ўсёй уладзе Тваёй узвялічыць і ўмацаваць усё. 
І цяпер, Божа наш, мы славасловім Цябе і хвалім велічнае імя 
Тваё».1

РАЗДЗЕЛ тРЭці

ПАКУТА – ДОКАЗ 
НЕІСНАВАННЯ БОГА?

У апошнім раздзеле мы прагледзелі некаторыя месцы ў Бібліі, 
якія пазнаёмілі нас з тымі здольнасцямі, атрыбутамі і рысамі ха-
рактару Бога, што сведчаць аб Ягонай зычлівасці да нас, людзей. 
Біблія пацвярджае, што не мы першыя палюбілі Бога, а Ён – нас. 
Ягоная любоў была даказана тым, што Ён паслаў на зямлю 
Свайго Сына, Які стаў Збавіцелем усім жадаючым навярнуцца да 
Яго з вераю і паслухмянасцю. Біблія вучыць, што Бог вечнаісны 
і Ягоным дням не будзе канца. Ён стварыў не толькі зямлю, але і 
цэлы сусвет, што і сведчыць пра тое, што Ён карыстаецца поўнай 
уладай па ўсім сусвеце і можа здзейсніць Сваю волю і намеры. 
Біблія заяўляе, што Бог існуе паўсюдна, ведае ўсё, што здараецца 
і здарыцца ў будучым. Ён бачыць кожнага з нас і ведае ўсе на-
шыя ўчынкі. Сказана, што Бог ёсць маральна праведная асоба, 
1  Першая кніга Летапісаў 29:10-13.
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што значыць, Ён вызначае мараль і ставіцца справядліва да ўсіх 
людзей. Бог Бібліі застаецца верным і дапамагае тым людзям, 
якія імкнуцца жыць паводле Ягоных запаведзяў. 

ці сведчаць пакуты аб 
неіснаванні Бога?

Біблійныя аўтары прадстаўляюць нам Бога любові, і, веда-
ючы гэта, некаторыя людзі лічаць, што Ён павінен даглядаць 
сусвет і нас, жыхароў зямлі, бо ці ж не Ён усё гэта стварыў і ці 
ж не Ён павінен рупіцца пра лёс кожнага з нас? Значыць, для 
людзей з такім паняццем, калі Бог усемагутны і зычлівы, Ён 
павінен трымаць іх у стане шчасця і задаволенасці. Аднак само 
жыццё паказвае, што тое шчасце і задаволенасць абмінаюць 
многіх людзей. Шмат залежыць ад таго, у якой краіне чалавек 
знаходзіцца і ў якіх умовах яму даводзіцца жыць. Бываюць 
прыемныя моманты ў жыцці для многіх з нас, але мы таксама 
заўважаем смутныя рэальнасці і чалавечыя трагедыі і пыта-
емся, чаму Бог іх дапускае? Чаму нявінныя дзеці нараджаюц-
ца з фізічнымі скажэннямі і разумовымі хібамі? Чаму многія 
галадаюць, калі ёсць у свеце досыць ежы, каб накарміць усё 
чалавецтва, але да многіх яна не даходзіць? Чаму людзі гінуць 
ад прыродных катастроф: землятрусаў, цунамі, ураганаў і гра-
зевых патокаў? І, калі ўяўляем брутальныя чалавечыя здзекі 
супроць мірных людзей, якія змагаюцца за справядлівасць, 
мы пытаемся: чаму ўсегмагутны Бог не ўмешваецца ў такія 
сітуацыі і не спыняе злачынцаў? Многія беларусы пытаюцца: 
чаму Бог не прадухіліў выбуху ядзернага рэактара Чарнобыль-
скай АЭС, які выпусціў шкодную хмару ў паветра, і ападкі яе 
аселі на ціхую і мірную Беларусь?

Праблема зла і чалавечага пакутавання перашкаджае многім 
людзям верыць у Бога. Гэтая праблема настолькі сур’ёзная, што 
часам падахвочвае некаторых, нават і былых вернікаў, адмовіцца 
ад веры ў Бога. Напрыклад, у кнізе «Праблема Бога» акадэмік 
Барт Эгрман піша, як ён аднойчы верыў у біблійнага Бога, але 
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з-за праблемы пакуты і зла прыйшоў да высновы, што не можа 
далей верыць у Яго. Ён піша:

«Я прыйшоў да ўсведамлення, што не магу верыць далей… 
Я ясна зразумеў, што болей не магу ўзгадняць палажэнні веры з 
фактамі рэальнага жыцця. Маючы на ўвазе стан рэчаў, я асабліва 
ніяк не мог уразумець, як зычлівы і ўсяўладны Бог актыўна 
дзейнічае ў нашым свеце. Жыццё многіх людзей на гэтай планеце 
перапоўнена цяжкімі выпрабаваннямі і пакутамі. Я прыйшоў да 
разумення, што проста больш не магу верыць, што існуе зычлівы 
Валадар, Які ўсім кіруе.

Праблема пакуты сталася мне праблемай веры. Шмат гадоў 
разважаючы над гэтым пытаннем, стараючыся растлумачыць яго 
з улікам тлумачэнняў іншых людзей (некаторыя прапануюць свае 
зручныя і чароўныя па сваёй прастаце прычыны, тым часам, як 
іншыя, сур’ёзныя філосафы і тэолагі, прадстаўляюць свае надта 
складаныя разважанні з асаблівымі нюансамі) і думаючы над 
быццам пераканаўчымі тлумачэннямі, разважаючы далей над 
гэтай праблемай, прыблізна дзевяць-дзесяць гадоў таму назад 
я ўрэшце прызнаўся ў сваёй паразе, усвядоміў, што болей не 
магу верыць у Бога згодна са сваёй традыцыяй і прызнаўся сабе, 
што я агностык: не ведаю, ці існуе Бог, ці не. Калі існуе, дык не 
Той, Якога абвяшчае юдэйска-хрысціянская традыцыя, не Той, 
Які нібыта актыўна і магутна дзейнічае ў свеце. Я перастаў на-
ведваць набажэнствы.

Цяпер я рэдка хаджу на набажэнства; часам бываю з жонкай 
Сарай, калі яна вельмі просіць. Сара – выдатны ітэлектуал, вядомы 
прафесар Дукаўскага ўніверсітэту па сярэдневяковай ангельскай 
літаратуры, і яна перакананая хрысціянка, якая прымае актыўны 
ўдзел у жыцці сваёй эпіскапальнай царквы. Для яе праблемы па-
кутавання, з якімі мучаюся я, не праблемы. Цікава, як разважныя 
людзі добрай волі па-свойму глядзяць на жыццё, адрозніваючыся 
нават у асноўных і самых важных пытаннях».1

І сапраўды, кожны рэагуе на пакуту па-свойму; некаторыя ў 
Бога не вераць, іншыя ж лічаць, што рэчаіснасць пакуты не касуе 
мажлівасці існавання Бога. Павінен прызнацца, што бываюць такія 
моманты ў маім жыцці, калі я заўважаю, як некаторым людзям 

1  Bart D. Ehrman. God’s Problem: How the Bible Fails to Answer Our Most Important Question-Why 
We Suffer. HarperOne, 2008, стар. 3-4.
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даводзіцца пераносіць вялікія цяжкасці, і пытаюся ў Бога, чаму Ён 
тое дазваляе. Канечне, без цалкам здавальняючых тлумачэнняў 
мы маглі б проста выбраць шлях Барта Эгрмана, заключыць, што 
біблійнага Бога няма, а калі ёсць, дык Ён моцна адрозніваецца ад 
біблійнага. Я лічу такі выбар занадта радыкальным. Калі гляджу 
на сусвет, на зямлю, на тварэнне, усё гэта сведчыць мне пра 
існаванне і дзейнасць вялікага Творцы! Прачытаўшы шмат кніг 
на гэтую тэму і падумаўшы над пытаннямі чалавечай пакуты і 
існавання Бога, я застаюся перакананым, што Бог сапраўды існуе 
і дапускае пакутаванне, але мне хочацца ведаць чаму. Разумею, 
што ўсяго мне не даведацца ў гэтай справе, але думаецца, што 
хоць некаторыя прычыны мы можам спазнаць, што і дапаможа 
мне і іншым людзям. Некаторыя адказы мы, безумоўна, знаходзім 
у Бібліі, дзе аўтары прапаноўваюць свае тлумачэнні, але перад 
тым, як прыступаць да біблійных тлумачэнняў, трэба адказаць 
на пытанне, чаму чалавечае пакутаванне не касуе мажлівасці 
існавання біблійнага Бога.

Людзі пакутуюць у выніку двух тыпаў зла: маральнага зла і 
прыродных катастроф. Маральнае зло выцякае з эгаістычных 
і зламысных дзеяў адных людзей супроць іншых. Прыродныя 
катастрофы ад зламысных рашэнняў не залежаць, тым не менш 
яны наводзяць нямала пакутаў на людзей. Апроч таго, бываюць 
тыя моманты, калі прыродная катастрофа перамешваецца з ма-
ральным злом. Напрыклад, калі людзі галадаюць у бяднейшых 
краінах свету не з тае прычыны, што не хапае ежы, а з тае ж, 
што мясцовыя чыноўнікі карыстаюцца ежай, каб напаўняць свае 
кішэні, тым часам як многія грошай не маюць, а таму галадаюць 
і часам паміраюць.

Рэчаіснасць зла і існаванне Бога 
адно аднаго не касуюць

Ці рэчаіснасць зла і чалавечага пакутавання даказвае, што 
Бога няма? За апошняе стагоддзе філосафы, тэолагі, акадэмікі, 
вучоныя і звычайныя людзі ўдзялілі нямала ўвагі гэтаму пытанню. 
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Большасць інтэлектуалаў раздзяляюць праблему зла на дзве 
асноўныя катэгорыі: разумовую і эмацыянальную. Разумовая 
праблема зла патрабуе рацыянальнага тлумачэння таго, што 
існаванне Бога і існасць пакутавання адно аднаго не касуюць; 
абодва палажэнні адначасова мажлівыя. Эмацыянальная пра-
блема зла адносіцца да неабходнасці пабочным людзям праявіць 
да пакутніка спачуванне, духоўную падтрымку і суцяшэнне. 
Філосафы-тэісты займаюцца першай формай праблемы; сябры 
пакутніка, лекары і дараднікі займаюцца другой формай. Калі гэта 
магчыма, лепей адказаць на абе дзве катэгорыі зла і пакутавання, 
бо калі прапаноўваецца толькі разумовы адказ, ён можа здацца 
пакутніку занадта сухім і халодным. З другога боку, мы можам 
суцяшаць пакутніка сваімі ласкавымі словамі спачування, але тым 
самым пакінуць яго без разумова задавальняючага тлумачэння. З 
прычыны жыццёвых складанасцяў не заўсёды можна даць поўнае 
тлумачэнне ўсіх відаў пакуты. Само жыццё часамі заводзіць нас 
у тупік, але гэта не значыць, што мы не павінны старацца знайсці 
хоць нейкае тлумачэнне, калі пакутнік гэтага жадае і шукае.

Лагічнае тлумачэнне зла 
і пакутавання

Першае, што разгледзім, мы называем «лагічным тлумачэннем 
зла і пакутавання», паводле якога імкнёмся лагічным разважан-
нем паказаць, што Бог існуе, нягледзячы на людскія пакуты. 

Атэіст аргументуе так. Тэісты кажуць, што ўсемагутны і 
ўсядобры Бог існуе і дзейнічае ў свеце, але людзі пакутуюць ад 
злых дзеяў і падзей. Гэтыя два палажэнні адначасова немаг-
чымыя; адно касуе другое і служыць доказам, што Бога няма. 
Абаронца-тэіст супраціўляецца такому аргументу, сцвярджаючы, 
што абедзве заявы адна адной не касуюць; абодва палажэнні 
адначасова мажлівыя і супадальныя. 

Калі падумаць аб тым, якія светы Бог мог бы стварыць, 
выходзіць, што былі чатыры мажлівыя варыянты. Па-першае, 
Ён мог бы нічога не тварыць – у такім выпадку ніякага “свету” не 
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было б. Па-другое, Ён мог бы стварыць свет, у якім разважныя 
істоты выбіралі б толькі дабро, што значыць, ніколі не выконвалі б 
злачынных або шкодных дзеяў. Па-трэйцяе, Бог мог бы стварыць 
цалкам амаральны свет, у якім адсутнічала б усякае паняцце 
дабра і зла. Па-чацвёртае, Ён мог бы стварыць свет, у якім раз-
важныя жыхары былі б свабодныя выбіраць дабро або зло, што 
і на самай справе мы заўважаем у нашым цяперашнім свеце.

Некаторыя атэісты (часам далучаюцца да гэтай дыскусіі 
і агностыкі) сцвярджаюць, што, калі Бог існуе, Ён, будучы 
ўсемагутным і ўсёлюбным, мог бы стварыць тую чацвёртую 
мажлівасць, у якой жыхары свабодна выбіралі б дабро замест 
зла і выконвалі б толькі добрыя рэчы. Такі свет аказаўся б бяз-
грэшным і прыемным для ўсіх. Усемагутны Бог мог бы таксама 
не дапускаць ніякіх прыродных катастроф. У такім свеце ўсе жы-
хары жылі б шчасліва, бо адсутнічаў бы ўсякі від болю, маркоты 
і пакутаў. Далей сцвярджаецца, што Бог, карыстаючыся даска-
налай мудрасцю і прадбачаннем, жадаў бы такога бязгрэшнага 
свету і прадухіляў бы ўсякія няшчасці.

Некаторыя мяркуюць, што Богу немагчыма было стварыць такі 
свет. Калі пытаемся чаму, яны адказваюць: таму што Бог абме-
жаваны ў здольнасцях і моцы! Мабыць, Ён хацеў бы прадухіляць 
усякі від зла, але проста няздольны на гэта (згаданы раней рабін 
Кушнер трымаецца такога погляду). А яшчэ нехта іншы адказвае: 
мабыць, Бог мог бы прадухіляць любое зло, але проста не хоча. У 
такім выпадку Ён не быў бы зычлівы і не спагадаў бы чалавечым 
патрэбам. Некаторыя атэісты адзначаюць: як бы ні глядзець на 
праблему зла і пакуты, чалавецтва працягвае пакутаваць ад зла 
і ад шкодных вынікаў прыродных катастроф, што ў канчатковым 
выніку сведчыць, што ўсемагутнага і ўсядобрага Бога няма!

Тыя, хто прыходзіць да такога заключэння, робяць асноўную 
памылку, калі настойваюць, што ўсемагутны Бог мог бы ства-
рыць свет, у якім жыхары маглі б свабодна выбіраць толькі 
дабро замест зла. Адзначаем, што ў такой заяве мы сустракаем 
яўную супярэчнасць: нельга адначасова даць чалавеку свабоду 
ў выбары паміж дабром і злом і прымушаць яго выбіраць толькі 
дабро замест зла. Пры такой умове адсутнічае ўсякі сапраўдны 
выбар. З жыццёвай рэчаіснасці відаць, што Бог такога свету не 
тварыў; людзі выбіраюць то дабро, то зло. Калі б жыхарам зямлі 
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была дадзена мажлівасць выбіраць толькі дабро замест зла, яны 
аказаліся б Богам праграмаванымі істотамі без свабоднага вы-
бару. Мы, вернікі, лічым, што Бог як раз і дае кожнаму чалавеку 
свабодны выбар у вырашэннях і дзеях, а пры такой умове Богу 
немагчыма вырашаць за чалавека, што значыць, чалавек можа 
выбіраць і грэшны шлях, які прыводзіць яго да дрэнных вынікаў. 
Чалавек са здольнасцю свабоднага выбару можа чыніць нават 
і зларадныя акты супроць іншых людзей. Калі Бог дае людзям 
здольнасць і магчымасць вырашаць і рабіць тое, што ім хочацца 
і падабаецца, Ён ужо ў гэтым абмяжоўвае Сваю ўсемагутнасць 
і волю: у шматлікіх выпадках злачынцаў не спыняе. Мы як раз і 
знаходзімся ў такім свеце, Богам створаным і дазволеным! 

Ясна, што пры ўмове свабоднага выбару некаторыя людзі 
выбіраюць і ўчыняюць ліхія дзеі, а гэта паказвае, што не Бог 
учыняе зло, а людзі. Будучы ўсемагутным, Ён мог бы спыняць 
злых людзей у іхніх заганных учынках. Думаецца, што ў шматлікіх 
выпадках Ён сапраўды спыняе грэшнікаў, але з усяго, што здара-
ецца ў свеце, мы таксама заключаем, што Бог часта грэшнікаў 
не спыняе. У свеце, дзе людзям даецца свабода выбіраць паміж 
дабром і злом, існуе тая мажлівасць, што нявінныя людзі будуць 
пакрыўджаныя.

Чаму Бог вырашыў стварыць чацвёрты варыянт свету? Мы 
поўнасцю не ведаем; напэўна, Ён меў Свае асаблівыя мэты, але 
з гэтага вынікае адна ясная акалічнасць: з чатырох магчымых 
светаў толькі ў нашым чацвёртым свеце сапраўдная любоў 
мажлівая. Тут жа мы можам уключаць любоў бацькоў да сваіх 
дзяцей і наадварот, любоў паміж жонкай і мужам і любоў ча-
лавека да Бога. Апрача іншых мэтаў, Бог, напэўна, меў гэта на 
ўвазе, калі даў нам свабодны выбар. Хрысціянскі апалагэт Раві 
Закараіс піша аб гэтай рэчаіснасці словамі: «Нам трэба прыз-
наць, што з усіх этыкаў, вядомых нам, любоў ёсць найвялікшая, 
і там, дзе любоў мажлівая, свабода і мажлівасць пакутавання 
яе суправаджаюць».1 Біблія вучыць, што Бог быў першы, хто 
праявіў любоў да чалавека і даказаў яе, паслаўшы Свайго Сына 
Ісуса Хрыста, Які пражыў на зямлі бязгрэшным жыццём і памёр 
ахвярнаю смерцю пры ўкрыжаванні. Бог хоча, каб мы любілі Яго 
і ўзаемна даказвалі сваю любоў вераваннем у Збавіцеля Хрыста 
1  Ravi Zacharias. Cries of the Heart. Word Publishing, 1998, стар. 216.

Пакута - доказ неіснавання Бога?



Цi ведае Бог пра твае пакуты?46

і паслухмянасцю Ягоным загадам. Гэта мы робім па свабодным 
выбары і з дапамогаю Духа Святога, Які даецца кожнаму, хто 
веруе ў Хрыста ды імкнецца жыць паводле Ягоных загадаў. Бог 
не прымушае нас любіць Яго або кагосьці з людзей. Мы самі 
вырашаем, каго любіць або не любіць, і з нашага рашэння вы-
цякаюць адпаведныя вынікі, прыемныя і непрыемныя. 

Чаму Бог дазваляе прыродныя 
катастрофы?

Як у гэтым плане ўспрымаць прыродныя катастрофы? Чаму 
Бог дазваляе землятрусы, паводкі, ураганы, вулканічныя выкіды, 
у якіх часамі сотні і тысячы пакутуюць і гінуць? Хрысціянскія 
апалагеты сцвярджаюць, што нашая планета пакутуе, бо 
першыя людзі (і кожны з нас пасля іх) парушылі наказ Бога. У 
Бібліі гаворыцца, што Бог выгнаў першых людзей, Адама і Еву, 
з Эдэмскага саду з тае прычыны, што яны парушылі Ягоны за-
гад. Бог тады ўвёў новую сістэму, паводле якой, Адаму, і Еве, 
і іхнім нашчадкам трэба было цяжка працаваць, абрабляючы 
зямлю, каб карміцца з яе для далейшага выжывання: «За тое, 
што ты паслухаўся голасу жонкі тваёй і еў з дрэва, пра якое Я 
наказаў табе, сказаўшы: “не еж з яго”, праклятая зямля за цябе; 
са скрухаю будзеш карміцца з яе на ўсе дні жыцця твайго; церне 
і ваўчкі ўзгадуе яна табе, і будзеш карміцца польнаю травою; 
у поце твару твайго будзеш есці хлеб, пакуль не вернешся ў 
зямлю, з якое ты ўзяты…»1 Пазней апостал Павал пісаў пра 
стварэнне, якое «скарылася марнасці» і чакае моманту, калі 
«вызвалена будзе з рабства тлення ў свабоду славы дзяцей 
Божых». Паводле ягоных словаў, стварэнне пакутуе, і енчыць, 
і чакае «усынаўлення, адкуплення цела нашага». Біблія вучыць, 
што Ісус Хрыстос вернецца на зямлю, каб усталяваць Божае 
вечнае Царства.2 Зямля пакуль што пакутуе ад шкодных вынікаў 
чалавечага непаслушэнства. Хрысціяне вераць, што чалавецтву 
трэба будзе перажываць цяжкія моманты, пакуль не прыйдзе 

1  Быццё 3:17-24.
2  Пасланне да рымлянаў 8:18-23.
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Збавіцель Ісус Хрыстос другім разам, калі паправіць зямлю і 
чалавецтва. 

Можа, нехта скажа: але ці не паведамляе Біблія, што Бог 
зычлівы і хоча трымаць свет у бяспецы? Можа, Ён хоча, але ў 
выніку свабоднай волі, дадзенай чалавеку, гэта паўплывала і 
на стан свету, таму і адбываюцца прыродныя катастрофы. Як 
было сказана вышэй, зямля праклятая з прычыны чалавечага 
непаслушэнства Богу, таму Гасподзь Бог дапускае стыхійныя 
катастрофы. Праўда, некаторыя кажуць: ад прыродных катастроф 
пакутуюць нявінныя людзі! Чаму? Мы толькі можам адказаць: 
Бог мае Свае асабістыя намеры, якія нам цалкам невядомыя. 
З бацькоўскіх адносінаў да свайго дзіцяці мы маем намёк, што 
бацькі часам не ўхіляюць пакутаў дзіцяці, каб з гэтага яно засвоіла 
карысныя прынцыпы жыцця, якія ў будучым дапамогуць яму 
прымаць разумныя рашэнні ды сустракаць жыццёвыя цяжкасці 
з адвагаю і мужнасцю. Калі атэіст імкнецца даказаць, што Бога 
няма, сцвярджаючы, што зычлівы Бог не дапускаў бы прыродных 
катастроф, гэта не значыць, што так яно абавязкова і ёсць. Такі 
аргумент не можа служыць несумнеўным доказам неіснавання 
Бога.

Многія сучасныя філосафы-атэісты прызнаюць, што пакутаван-
не не даказвае абавязкова, што Бога няма; таму некаторыя з іх 
прымаюць другі падыход. Яны звяртаюць увагу на колькасць або 
жахлівасць людскога пакутавання і кажуць, што гэта сведчыць пра 
неіснаванне Бога. Усёлюбны і зычлівы Бог не дапускаў бы столькі 
пакутаў, колькі мы заўважаем. І сапраўды, калі бярэш пад увагу 
ўсю колькасць і жорсткасць людзьмі перажытага, дык мы схільныя 
пытацца: калі Бог існуе, чаму Ён дапускае столькі пакутаў або такія 
жахлівыя віды пакутавання? Гэта праўда, што часамі нямееш ад 
жаху, калі чуеш пра пагібель ад прыроднай катастрофы сотняў 
тысяч чалавек і пра жорсткія здзекі адных з іншых. Але колькі б 
такога ні было ў свеце, даводзіцца таксама прызнаць, што мы 
заўважаем і нямала дабра паміж людзьмі, можа, нават больш 
дабра, чым зла. Большасць нас згаджаецца з тым, што варта 
жыць і ад нейкага расчаравання не трэба канчаць сваё жыццё 
самагубствам, бо, нават калі справы для нас пагоршваюцца, мы 
працягваем жыць з надзеяй, што ў будучым яны паправяцца і 
нам стане лягчэй. Бог, напэўна, мае Свае не вядомыя нам мэты, 
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дапускаючы лютасць. Можа, чым больш дрэннага ў свеце, тым 
больш магчымасцяў добрым людзям праяўляць сваю дабрыню. 

Мы можам паставіць пытанне: колькі пакутавання ў свеце 
лічылася б мінімальным, каб вера ў Бога стала прымальнай 
для большасці атэістаў? Цяжка сказаць! Для аднаго – столькі, 
для іншага – больш або менш. Чый погляд праўдзівы? Калі Бог 
існуе, дык як нам даведацца аб Ягоных мэтах і аб прымальнай 
колькасці пакутаў, калі Ён вырашыў нам гэтага не адкрываць? 
Калі некаторыя атэісты імкнуцца даказаць, што рэальнасць зла 
касуе мажлівасць існавання Бога, ім трэба таксама даказаць, што 
ў Бога не можа быць дастаткова маральна дапушчальных пры-
чын і мэтаў, каб дазваляць вядомую нам колькасць і жахлівасць 
пакутаў. У сапраўднасці, такога даказваць ніякі атэіст не можа. 

Аргументы ў падтрымку 
верагоднасці існавання Бога

Ёсць другі варыянт аргументу атэістаў супроць існавання Бога, 
на які ўжо цяжэй даць здавальняючы адказ. Справа тут тычыцца 
не мажлівасці, а верагоднасці Ягонага існавання. Атэісты кажуць 
так: калі мы заўважаем столькі бескарыснага пакутавання ў све-
це, то сумняваемся ў тым, што Бог меў бы маральна прымальныя 
прычыны і мэты, каб дапускаць вядомыя пакуты. З гэтага многія 
сучасныя атэісты заключаюць, што існаванне Бога неверагод-
нае, таму, напэўна, і немажлівае. Сучасны хрысціянскі філосаф 
Уільям Крэйг прапаноўвае тры аргуметы супроць такога варыянта 
атэістычнага разважання.1

У першую чаргу, тэіст бярэ пад увагу цэлы шэраг аргументаў, 
якія сведчаць аб існаванні Бога. Калі атэіст гаворыць аб 
неверагоднасці Яго існавання, мы, вернікі, пытаемся: у дачыненні 
да чаго існаванне Бога неверагоднае? Атэіст адказвае: у 
дачыненні да колькасці пакутавання ў свеце. І сапраўды, калі 
1  Я асабліва ўдзячны Уільяму Лэйну Крэйгу (William Lane Craig) за выказаныя ім філасофскія 
думкі ў падтрымку пераканання існавання Бога, з якімі згаджаюся і тут жа паўтараю. Ягоны ар-
тыкул пад назваю «The Problem of Evil» аўтар гэтай кнігі знайшоў на вэбсайце: www.bethinking.
org.
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звяртаеш увагу на тое, колькі людзі пакутуюць ва ўсім свеце, мо-
жаш прыйсці да высновы, што Бога няма. Але мы кажам атэісту, 
што трэба таксама браць пад увагу іншыя доказы існавання Бога. 
Тут мы маем на ўвазе такія аргументы, як касмалагічны (сусвет 
залежыць ад неабходнай істоты – Бога), тэлеалагічны (усё ў 
сусвеце так упарадкавана, што сведчыць пра працу вялікага 
Чарцёжніка), аргумент аксіялогіі (Бог акрэслівае маральныя і эстэ-
тычныя каштоўнасці), аргумент анталогіі (Бог ёсць найвялікшая 
істота ў сусвеце; Ён першая прычына), прышэсце Ісуса Хрыста 
(Які казаў, што Ён прыйшоў непасрэдна ад Бога), гістарычнасць 
укрыжавання і ўваскрэсення Ісуса Хрыста з мёртвых, цуды Божыя, 
людскія экзістэнцыялістычныя і рэлігійныя перажыванні і іншыя 
довады. Усе гэтыя аргументы сведчаць аб існаванні Бога і разам 
узятыя складаюць пераканаўчае сведчанне аб рэальнасці Бога і 
Ягонай дзейнасці ў свеце. 

У дыскусіях пра сусвет многія сучасныя знакамітыя вучоныя, 
звязаныя з дысцыплінамі астраноміі, касмалогіі і астрафізікі, 
заяўляюць, што ў далёкай мінуласці сусвет меў свой асаблівы 
пачатак (насуперак традыцыйнаму паняццю многіх атэістаў аб 
вечнаіснасці сусвету). Яны кажуць, што прыблізна трынаццаць 
білёнаў гадоў таму назад адбыўся “вялікі выбух”, з якога выйшлі 
энэргія, прастора, час і прасторавыя целы. 

Сучасны астрафізік Поўл Дэйвіс, напрыклад, выказаўся 
наконт гэтага здарэння так: «Згодна з тым, як мяркуецца ў су-
часнай навуцы, механізм, праз які сусвет пачаў існаваць, знач-
нейшы, чым біблійная версія яго, таму што ён не толькі ўключае 
ўпарадкоўванне, што выйшла з хаосу. Гэта не толькі справа 
навязвання нейкай арганізаванасці або структуры на ранейшы 
бязладны стан рэчаў, але справа літаральна ўзнікнення ўсіх 
фізічных рэчаў, якія выйшлі з нічога... Аснова тэорыі вялікага вы-
буху пачынаецца значна раней – з 1915 году – і агульнай тэорыі 
адноснасці Эйнштэйна. Аднак толькі ў 1920-х гадах, калі Эдвін 
Габэл даведаўся, што сусвет расшыраецца, вучоныя сапраўды 
пачалі думаць аб раптоўным пачатку, аб першабытным стане, у 
якім усё было сціснута і выляцела з нейкай адзінасці».1 У сувязі 

1  Размова паміж Поўлам Дэйвісам і Філіпам Адамсам у шасцічастковай сэрыі дыскусіяў аб на-
вуцы і філасофіі, што выйшлі ў выглядзе тэлевізійных перадачаў, падрыхтаваных аўстралійскім 
тэлевізійным каналам SBS пад назваю «The Big Question». Сэрыя перадачаў упершыню вы-
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з гэтым пытаннем Уільям Крэйг цытуе вучонага Аляксандра 
Віленкіна, які сказаў: «Кажуць, што аргумент пераконвае раз-
умнага чалавека і доказ патрэбен, каб пераканаць неразумнага 
чалавека. Маючы на ўвазе, што доказ вядомы, касмолагам ужо 
нельга хавацца за мажлівасцю мінулага вечнаіснага сусвету. Вы-
хаду няма; ім трэба спраўляцца з праблемай касмічнага пачатку».1

Прафесар Антоні Кенні Оксфардскага ўніверсітэту (ён лічыць 
сябе атэістам) каментуе дадзенае пытанне гэтак: «Калі той, хто 
прапануе тэорыю вялікага выбуху, ёсць атэіст, ён мусіць верыць, 
што сусвет выйшаў з нічога і нічым. Але, відаць, у гэтым няма 
сэнсу: з нічога нічога і не выходзіць. Дык чаму сусвет існуе за-
мест нічога? Павінна была быць нейкая прычына, якая дала 
пачатак сусвету. Па самой сутнасці гэтага пытання тая прычына 
не магла выйсці з іншай прычыны; яна ёсць нязменная, вечная 
і нематэрыяльная істота, якая стварыла сусвет. Яна не магла 
выйсці з ранейшай прычыны таму, што гэта была першая падзея 
ў гісторыі часу і сусвету. Яна мусіць быць вечная, таму і нязмен-
ная істота, прынамсі, па-за межамі сусвету з тае прычыны, што 
яна стварыла час. З тае прычыны, што стварыла прастору, яна 
таксама мусіла перасякнуць прастору, таму яна нематэрыяльная 
і нефізічная рэч. Існуюць толькі дзве рэчы, якія адпавядаюць та-
кому апісанню: абстрактныя аб’екты, як лічбы, альбо інтэлігентны 
розум. Але абстрактныя аб’екты не развіваюць свабодных адносін 
з нечым. Таму з гэтага выходзіць, што першапрычына сусвету 
ёсць трансцэндэнтны асабісты розум, а гэта прыводзіць нас не 
толькі да трансцэндэнтнай прычыны сусвету, але да персаналь-
нага Творцы сусвету».2

Калі сучасныя вучоныя лічаць, што сусвет меў свой асаблівы 
пачатак, мы сапраўды пытаемся: што або хто быў першапрычынай 
і стваральнікам сусвету? Паняцце Бога Творцы лепш за ўсе іншыя 
тэорыі адказвае на гэтае пытанне. Цікава таксама адзначыць, 
што многія сучасныя вучоныя, якія вывучаюць пытанне ства-
рэння сусвету, прыйшлі да разумення, што ўмовы для жыцця на 
зямлі асабліва спэцыфічныя і “далікатныя” у тым сэнсе, што калі 
б нейкая з іх змянілася ў адзін ці другі бок, жыццё спынілася б. 

пускалася ў 1988 годзе.
1  Працытавана ў лекцыі Уільяма Крэйга ў гукавым фармаце MP3 на вэбсайце: www.bethinking.org.
2  Там сама, працытавана ў лекцыі Уільяма Крэйга.
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Мы, вернікі, пытаемся ў атэістаў: ці гэта не сведчыць аб існаванні 
і творчай дзейнасці вялікага першабытнага і вечнаіснага Розуму, 
Які мы называем Богам Творцам? З асабістага досведу кожны з 
нас ведае, што за ўсякім працуючым механізмам (аўта, камп'ютэр, 
тэлевізар і г. д.) стаіць цэлы шэраг інжынераў, машыністаў і 
механікаў. Хтосьці прыдумаў дадзены механізм, запланаваў усе 
запчасткі, вырабіў і склаў іх у адно цэлае, каб ён працаваў. Без 
чалавечага розуму і дзейнасці такіх механізмаў не было б. Калі 
гэта мы заўважаем у прыдуманай структуры механізмаў, дык 
заключаем, што тое самае адносіцца і да стварэння і складу сус-
вету, зямлі і жыцця на ёй. Тэісты лічаць сваё тлумачэнне цалкам 
здавальняючым адказам на пытанне аб пачатку і цяперашнім 
працяглым існаванні сусвету і жыцця. 

Па-другое, мы не можам з пэўнасцю настойваць, што ў Бога 
не хапае маральна апраўданых прычын, каб дазваляць пакуту 
ў чалавечым родзе. Як жа нам гэта знаць акрамя таго, што Бог 
адкрывае нам Свае намеры і мэты для ўсяго чалавецтва, і, відаць, 
усяго Ён нам не адкрывае. Мы людзі і абмежаваныя ў веданні 
ўсіх Божых прычынаў і мэтаў, а вечнаісны і ўсяўладны Бог ве-
дае гісторыю ад пачатку да канца, і, як вучыць Біблія, Ён кіруе 
падзеямі, каб выконваліся Ягоная воля і мэты. Калі мы глядзім 
на жыццёвыя пакуты і лічым, што яны ніякай карысці і дабра не 
прыносяць людзям, дык да такой высновы прыходзім са свайго 
абмежаванага пункту гледжання. Бог глядзіць на ўсё, што зда-
раецца ў свеце, са Сваёй шматразова вышэйшай перспэктывы, 
і, напэўна, Ён дапускае некаторыя лютасці з тою мэтаю, каб імі 
здзяйсняць вышэйшыя даброты, якія даюць карысныя вечныя 
вынікі. Нам даведацца пра іх немагчыма, апрача таго толькі, што 
Ён іх адкрывае, і шмат чаго Ён нам не адкрывае. 

Па-трэцяе, хрысціянскае вучэнне ўмацоўвае верагоднасць 
існавання Бога і зла. Напрыклад, мабыць, нам здаецца, што 
галоўная мэта жыцця павінна быць у шчасці, калі Біблія вучыць, 
што галоўная мэта нашага жыцця ў пазнанні Бога. Чым больш 
чалавек знаёміцца з Богам, тым больш ён здавальняецца жыц-
цём, нават калі даводзіцца пакутаваць. І чым больш вернік паку-
туе, тым больш ён спадзяецца на Бога. Божае Слова запэўнівае 
нас, што час нашага пакутавання адносна кароткі і лягчэйшы, 
у параўнанні з радасцю, якую мы будзем адчуваць у вечнасці. 

Пакута - доказ неіснавання Бога?



Цi ведае Бог пра твае пакуты?52

Апостал Павал піша пра будучую радасць верніка, нягледзячы 
на тое, што ён сёння, магчыма, пераносіць вялікія цяжкасці: 
«Цяперашнія часовыя пакуты нічога не вартыя ў параўнанні з 
тою славаю, якая адкрыецца ў нас».1 Мы разгледзім гэтую спра-
ву падрабязней. Тут яе ўзгадваем, каб паказаць, што гэта дае 
пакутніку надзею на лепшае заўтра, што і робіць хрысціянскую 
веру прывабнай. Напэўна, многія ў свеце ведаюць, што біблійны 
Бог абяцае палёгку ад пакутаў тым людзям, якія пойдуць услед 
за Ім і сваім часам навернуцца да Яго праз веру ў Збавіцеля Ісуса 
Хрыста. Статыстыкі паказваюць, што хрысціянства хутчэй расце 
ў тых краінах, дзе людзі пакутуюць (напрыклад, у Кітаі, Афрыцы і 
Паўдзённай Амерыцы), чым у багацейшых дзяржавах, дзе ўвогуле 
людзям лягчэй жывецца. 

Можа, нехта тут жа спытаецца: калі ў будучай вечнасці Бог 
вызваліць тых людзей, якія сёння пакутуюць, чаму Ён гэтага 
не робіць цяпер? Згодна з вучэннем Бібліі, у тым жа і сутнасць 
праблемы: чалавецтва, у сваёй большасці, да Бога не звяртаец-
ца і Ягонымі справамі не цікавіцца. Большасць людзей, відаць, 
супраціўляюцца згаданаму Богам і ідуць сваімі ўласнымі шляхамі, 
грашачы; з Богам і Ягоным Словам ніякага кантакту яны не 
маюць і, відаць, мець не жадаюць. Калі грашаць, адзін аднаго 
крыўдзяць і, напэўна, большая частка чалавечага пакутавання 
выцякае з грэшных дзеяў адных супроць іншых. Апрача таго, 
хрысціянскае вучэнне гаворыць пра існаванне грэшных дэманаў 
і сатаны, якія праяўляюць свой шкодны ўплыў на лю дзей і самі 
шкодзяць многім, як мы чытаем у старазапаветнай кнізе Ёва. Калі 
мы, хрысціянскія тэісты, заўважаем пакутаванне ў свеце, гэта 
нас не здзіўляе, бо ў Бібліі сказана, што Бог дапускае тым, хто 
Яго не слухаецца, выконваць свае злыя ўчынкі, якія зя’ўляюцца 
прычынай дрэнных вынікаў. Апостал Павал піша на гэты конт: 
«Аддаў іх Бог у пахацінствах сэрцаў іхніх нячыстасці, так што 
яны апаганьвалі самі свае целы; яны падмянілі ісціну Божую на 
ману, і пакланяліся, і служылі стварэнню замест Творцы, Які да-
браславёны навекі, амін. Таму аддаў іх Бог ганебным пажадам: 
жанчыны іхнія замянілі прыроднае паяднанне на супрацьпры-
роднае… атрымлівалі самі ў сабе расплату за сваю аблуду».2 
1  Пасланне да рымлянаў 8:18.
2  Там сама, 1:24-27.
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Але такая сітуацыя не працягнецца на ўсю вечнасць, бо Бог пры-
вядзе чалавечую гісторыю да свайго канца, калі з’явіцца ўсяму 
чалавецтву ды ўзнагародзіць тых, хто жыў для Ягонай славы і 
пад Ягоным кіраваннем, і расплаціцца з тымі, хто супраціўляўся 
Яму і Ягонаму Царству на зямлі. Чуць і ведаць Божае абяцанне, 
што так усё выйдзе, дае верніку-пакутніку вялікую надзею на 
лепшае заўтра, што і дапамагае яму пераносіць з цярпеннем 
непрыемнасці цяперашняга жыцця. Апостал Павал меў гэта на 
ўвазе, калі напісаў: «Таму мы не маркоцімся; але калі вонкавы 
наш чалавек і тлее, дык унутраны дзень у дзень абнаўляецца, 
бо нядоўгая лёгкая пакута наша нараджае ў бязмерным багацці 
вечную славу, калі мы глядзім не на бачнае, а на нябачнае: бо 
бачнае часовае, а нябачнае вечнае».1

усе Божыя намеры нам 
не вядомыя

Гэтыя тры аргументы павялічваюць верагоднасць існавання 
Бога пры існасці ліхіх з’яваў у свеце, і многія сучасныя атэісты 
і агностыкі ўжо не настойваюць, што сама існасць зла служыць 
пэўным доказам неіснавання Бога. Замест таго, яны сёння хутчэй 
кажуць, што нібыта бязмэтныя і бескарысныя злыя з’явы і здарэнні 
ў свеце сведчаць пра неіснаванне Бога. І сапраўды, тэісты таксама 
прызнаюць, што нямала злых з’яваў і падзеяў, якія мы назіраем у 
свеце, уяўляюцца нам бязмэтнымі, бескарыснымі, таму і, з нашага 
гледзішча, непатрэбнымі. Прыродныя катастрофы і жыццёвыя 
трагедыі мы часта лічым бязмэтнымі і шкоднымі відамі пакутаван-
ня. Для атэістаў такія рэаліі даказваюць адсутнасць любога Бога. 
Вернікі лічаць, што гэта не так, і паўтараюць аргумент, які мы ўжо 
прапанавалі вышэй, калі абмяркоўвалі прыродныя катастрофы і 
пыталіся, чаму Бог дазваляе нявінным людзям пакутаваць. Адказ 
той самы: мы, абмежаваныя і смяротныя людзі, не карыстаемся 
ні здольнасцю, ні магчымасцю спазнаць маральна прымальныя 
прычыны ў Бога, якімі Ён дапускае ліхія здарэнні і калецтвы ў люд-

1  Другое пасланне да карынфянаў 4:16-18.
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зей. Не мы ўстанаўляем карыснасць або бескарыснасць нейкай 
стыхійнай катастрофы, разумовай або фізічнай хібы ў чалавека; 
Богу належыць гэтае права, і спазнаваць усе Божыя намеры і 
мэты ў такіх рэчах нам не дадзена, бо Бог проста ўсіх іх нам не 
адкрывае. Усё гэта мае тое значэнне, што аргумент безмэтнасці 
або бескарыснасці ліхой з’явы, з нашага пункту гледжання, не 
можа служыць пэўным доказам неіснавання Бога.

А што хрысціянства кажа пра эмацыянальную праблему па-
кутавання? Чалавек, які пакутуе, часта пытаецца: “Чаму Бог, 
калі Ён існуе, дапускае цяжкасці ў маім жыцці? Што я зрабіў, каб 
заслужыць непрыемнасці?” Што можа вернік сказаць таму, які 
адчувае фізічны або эмацыянальны боль? Напэўна, у большасці 
такіх выпадкаў чалавеку нічога не трэба растлумачваць, проста 
спачуваць яму і выказваць нашую сардэчную заклапочанасць. 
Калі хтосьці пераносіць цяжкасць, ягоная найвялікшая патрэба 
ў дбайных сябрах, якія гатовыя выслухаць ягоную жальбу. А калі 
пакутнік гэтага жадае і шукае, ці хрысціянскі тэізм можа дапа-
магчы яму ў перажыванні і даць нейкую надзею? Сапраўды так!

Хрысціянская вера вучыць, што біблійны Бог Айцец не адар-
ваны ад нас, калі мы пакутуем, але Ён становіцца суцяшальным 
Богам кожнаму, хто звяртаецца да Яго і просіць Ягонай дапамогі 
і заспакаення. Бог таксама пакутаваў, калі паслаў Свайго Сына 
Ісуса Хрыста на зямлю і бачыў, як пры ўкрыжаванні Збавіцель 
Хрыстос перажываў надта балючую і жудасную смерць. Таксама, 
будучы Богам, Ён шмат пакутаваў дзеля таго, каб перамагчы 
наступствы чалавечай непаслухмянасці і даць новую надзею на 
вызваленне ад грахоў і іхніх вынікаў. Ён абяцае слаўную і зусім 
прыемную будучыню тым, хто звяртаецца да Яго і прымае Ягоны 
дар збаўлення. Мы не ведаем усіх прычын, чаму Бог дапускае 
зло ў нашым жыцці, але можам цешыцца з таго, што Ён гатовы 
падбадзёрыць, дапамагчы і ўмацаваць нас у нашых перажыван-
нях. Калі мы ўяўляем Ягоную ахвяру і любоў да нас, праблема 
пакутавання ўспрымаецца намі з іншага пункту гледжання і дае 
нам надзею на палепшанае заўтра.
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РАЗДЗЕЛ ЧАцвЁРтЫ

НЯПРОШАНЫ ДАР 
БОЖЫ – БОЛЬ

Кожны раз, калі бачуся з адным cваім сябрам, мне яго шкада, 
бо ў яго ўвесь час моцна баліць спіна. Гэта доўжыцца гадамі. Хоць 
ён даўным-даўно перастаў скардзіцца знаёмым, бачна з аблічча, як 
яму цяжка. Звычайна ён доўга не застаецца ў адной позе. Сядзіць, 
пасля праз некалькі мінут устае і ходзіць, пастаіць хвіліну-другую, 
зноў сядзе або пройдзе некалькі крокаў. Ён перанёс пяць аперацыяў 
і пасля апошняй шкадуе, што дазволіў лекару апераваць яго; відаць, 
зусім не дапамагло. Сітуацыя крыху пагоршылася. Праўда, ён удзяч-
ны, што можа хадзіць і нешта рабіць, а праца заўсёды дапамагае 
яму хоць на кароткі час забываць пра боль. Ён перакананы вернік і 
часта звяртаецца да Бога з просьбаю ўмацаваць яго ў цярпеннях. 
Аднаго разу я запытаўся ў яго, ці думае пра неба, на што ён адказаў: 
“Кожны дзень!” 

цудоўны дар – боль!
Калі глядзіш на чалавека з такім безупынным болем, спачу-

ваеш яму і не раз думаеш: о, як добра было б яму пазбавіцца 
ад болю! Але ці паслужыла б гэта яму на дабро? Відаць, што 
не. Лекары кажуць, што без адчування болю мой сябар мог бы 
нашкодзіць сваёй спіне яшчэ больш. Я нядаўна прачытаў пра 
баскетбаліста, які падчас гульні пашкодзіў сабе шчыкалатку. Ён 
быў адзін з найлепшых гульцоў, і трэнер папрасіў лекара каман-
ды зрабіць ацэнку траўмы і, калі магчыма, даць баскетбалісту 
лякарства, якое прытупіла б яму боль, што лекар і зрабіў. Гулец 
вярнуўся на пляцоўку, але доўга не гуляў; праз некалькі хвілін 
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ён скокнуў уверх за мячом, і, калі нагою з пашкоджанай шчыка-
латкай апусціўся на падлогу, усе прысутныя пачулі, як костка ў 
ягонай назе хруснула. Ён упаў і больш не ўставаў; яго паклалі на 
насілкі і вынеслі. Ён перастаў адчуваць боль, працягваў гуляць і 
нарабіў сабе яшчэ большай бяды. Здарэнне сведчыць, што жыць 
без адчування болю небяспечна! 

Нягледзячы на абараняльную каштоўнасць клетак, якія 
выклікаюць боль у нашых целах, мы часцей за ўсё ігнаруем яго. 
Нам хацелася б жыць без ніякага фізічнага болю, але так не бы-
вае. Напэўна, многія з нас часта думаюць, што Бог Творца мог бы 
прыдумаць нейкі лепшы, больш прыемны нам метад ухілення нас 
ад небяспекі? Але калі глыбей даследуем яго, пачынаем разумець, 
што наша здольнасць адчуваць боль ёсць цудоўны дар Божы, і ў 
большасці выпадкаў мы яго не цэнім так, як трэба.

наша адчувальнасць дотыку
У кнізе «Дзе Бог, калі мне баліць?» аўтар Філіп Янсі піша пра 

здольнасць чалавечай скуры папярэджваць нас пра небяспеку.1 
Скура складзена з мільёнаў клетак, якія адчуваюць ціск, дотык, 
холад і гарачыню, і яна ўспрымае гэтыя з’явы па-рознаму, у 
залежнасці ад месца на целе. Вучоныя правялі эксперымент з 
кліентамі, у якіх вочы былі завязаныя, і прасілі іх паведамляць, 
калі адчуваюць дотык у розных месцах цела. Кожны раз мерылі, 
колькі грамаў ціску трэба было прыкладваць, каб кліенты сказалі 
пра адчуванне дотыку. Атрымаліся такія вынікі:

Месца на целе
Адчувае дотык, калі прыкладваецца 

… грамаў ціску

Канец языка 2 грамы

Пальцы 3 грамы

Тыльны бок рукі 12 грамаў

Тыльны бок перадплечча 33 грамы

Ступня 250 грамаў

1  Philip Yancey. Where is God When it Hurts? Zondervan Publishing House, 1990, стар. 26-28.
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Кожнае месца праяўляе свой асаблівы ўзровень ад чувальнасці. 
У дадзеным спісе язык адчувае самы лёгенькі дотык, хоць і паль-
цы далёка не адрозніваюцца ад яго. Рукамі мы робім лёгкую і 
цяжкую працу, і згодна з дадзенай працай нам трэба ведаць, як 
ціснуць на адпаведную прыладу, намі ўжываную. Напрыклад, калі 
трымаем ручку і пішам, прыкладваем колькі грамаў ціску, але 
калі сячэм дровы, прыкладваем шмат больш ціску. Некаторыя 
месцы на целе не праяўляюць высокага ўзроўню адчувальнасці, 
бо было б цяжка нам і жыць, калі б яны адчувалі высокі ўзровень. 
Напрыклад, калі б ступакі ўспрымалі дотык у такой меры, як язык, 
нам сапраўды было б цяжка ступаць і доўга хадзіць. 

Тыя самыя клеткі, якія складаюць скуру, таксама адчуваюць 
боль і дапамагаюць нам асцерагацца небяспечных сітуацый. 
Вучоныя правялі другі экспэрымент, у якім прыкладвалі іголку 
да розных месцаў цела ў кліентаў і прасілі іх паведамляць, калі 
яны адчуюць боль. Атрымаліся наступныя вынікі:

 

Месца на целе
Адчувае боль ад іголкі, калі 

прыкладваецца … грамаў ціску

Рагавая абалонка вока 0,2 грама

Перадплечча 20 грамаў

Тыльны бок рукі 100 грамаў

Ступня 200 грамаў

Канец пальца 300 грамаў

Цікава тут адзначыць, што канец пальца адчувае дотык, калі 
прыкладваецца 3 грамы ціску, але ён адчувае боль, калі іголкай 
на яго прыкладваецца 300 грамаў. Такая здольнасць асабліва 
патрэбна, калі мы выконваем рукамі розную працу. Напрыклад, 
гітарыст мусіць пальцамі націскаць на струны і грыф даволі моц-
на, каб гук быў ясны і чысты, але калі б рука выклікала боль як 
язык, ён не мог бы доўга граць. Тое самае мы заўважаем у тых, 
хто займаецца цяжкай працай. Напрыклад, цясляр падымае і 
нясе цяжкія рэчы, таксама часам доўга трымае ў руцэ молат і ім 
забівае цвікі ў дрэва або іншыя цвёрдыя матэрыялы. Надта цяж-
ка было б цесляру цэлы дзень працаваць, калі б рукі праяўлялі 
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высокі ўзровень адчувальнасці да болю, як рагавая абалонка 
вока. Рагавая абалонка прапускае святло да сятчаткі, і, як што яна 
празрыстая, да яе даходзіць мала крыві. У выніку яна застаецца 
асабліва адчувальнай да любога дотыку. Яна моцна рэагуе на 
пылінку або валасок. Абараняльны механізм нашых целаў пра-
цуе, хоць мы найчасцей таго і не заўважаем, што і прыводзіць 
нас да высновы: без адчування болю нам было б цяжка жыць і 
абараняцца ад навакольных небяспек.

карысная праца 
доктара П. Бранда

Станоўчая каштоўнасць нашага адчування болю ясна 
падкрэсліваецца працай знакамітага лекара Поўла Бранда (1914 
– 2003), які паспяхова прааналізаваў праказу і ейныя вынікі для 
пракажонага. У мінулым дапускалася, што праказа выклікае пра-
цэс гніення частак цела, асабліва яго канечнасцяў, якія з цягам 
часу, як думалася, адпадаюць. Поўл Бранд, хірург па артапедыі, 
пачаў глыбей аналізаваць праказу і прыйшоў да высновы, што 
шматвяковае разуменне хваробы было памылковым. Пасля цэ-
лага шэрагу экспэрыментаў і працы з пракажонымі ён зразумеў, 
што яны на самай справе страцілі здольнасць адчуваць боль, 
таму, самі гэтага не ведаючы, шкодзілі сваім целам. Бранд быў 
першы хірург, які паведаміў іншым лекарам, што пракажоныя 
трацілі пальцы і іншыя часткі цела ад заражэння. Страціўшы 
здольнасць адчуваць боль, яны ўкладвалі руку або нагу туды, 
дзе нейкая вострая прылада прабівала скуру або нават зрэзвала 
частку цела. Калі Бранд зразумеў, што праказа на самай справе 
забівае ў пракажонага ўсякае адчуванне болю, ён прапанаваў 
пракажоным новы падыход да абароны цела.

Карыстаючыся гэтымі ведамі, Філіп Янсі і Поўл Бранд разам 
напісалі кнігу «Боль – дар, нікім не жаданы», у якой Бранд піша: 
«Боль не ёсць вораг, а верны выведнік, які папярэджвае пра во-
рага. Але вось у чым галоўны парадокс жыцця: правёўшы цэлае 
жыццё з людзьмі, якія шкодзяць сабе, бо болю не адчуваюць, мне і 
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па сённяшні дзень цяжка пераканаць людзей без гэтага недахопу, 
што адчуванне болю – добрая рэч. Боль сапраўды ёсць дар, якога 
ніхто не хоча. Па-мойму, не можа быць нічога каштоўнейшага за 
яго тым, хто пакутуе ад прыроджанай безбалеснасці, праказы, 
дыябэту і іншых нэрвовых хвароб. Але тыя, хто маюць гэты дар, 
рэдка цэняць яго; у большасці выпадкаў яны яго ігнаруюць».1 
Доктар Бранд расказвае пра групу людзей, якія пакутуюць ад 
сустаўнага раматусу і адведвалі ягоныя лекцыі пра тэрапію. У 
людзей, якія пакутуюць ад гэтай хваробы, суставы запаляюцца, 
і пакутнікі мучаюцца ад моцнага болю. Жадаючы пераканаць 
гэтых пацыентаў, што ў болі ёсць нешта карыснае, доктар Бранд 
расказваў ім аб пракажоных, якія жывуць са шкоднымі вынікамі 
адсутнасці болю: 

«“Глядзіце на тых пракажоных, – казаў я ім, – хіба вы 
зайздросціце ім? Так, ваша хвароба нашмат шкоднейшая целу, 
чым заражэнне праказай, але глядзіце на свае рукі! Усе вашыя 
пальцы на сваім месцы! Вы куды лепш абараняеце сябе, чым 
тыя людзі з праказай, а гэта дзякуючы таму, што адчуваеце 
боль. Яны маюць моцныя косці і суставы, але заўважце, што ў іх 
пальцаў няма. Дзякуйце свайму адчуванню болю! Гэта захоўвае 
вас ад шкоднага ўжывання пальцаў”. Мае прамовы не даходзілі да 
іхніх вушэй. Тыя, хто пакутуе ад сустаўнага раматусу, найчасцей 
няўдзячныя за боль, які захоўвае іхнія рукі і ногі. Замест таго, яны 
просяць мяне вызваліць іх ад болю… Сустаўны раматус часця-
ком ставіць перад сваімі ахвярамі класічную дылему: заглушыць 
боль і такім чынам пашкодзіць целу або прыслухоўвацца да болю 
і захоўваць цела. Пры роўных правілах боль рэдка выйграе».2

Як і тыя, хто пакутуе ад сустаўнага раматусу, доктар Бранд 
стараўся зразумець, чаму боль служыць эфектыўным папярэ-
джаннем аб надыходзячай пагрозе? Ён піша: 

«Не так лёгка спраўляцца з некаторымі цяжкасцямі сістэмы 
болю, і я звёў іх да двух пытанняў. Я ведаў адказ на першае пы-
танне: чаму боль мусіць быць непрыемнай рэччу? Гэта служыць 
асновай для майго падыходу да болю. Сама непрыемнасць болю, 
– тое, што мы ненавідзім, – нас эфектыўна абараняе ад небяспек. 

1  Paul Brand and Philip Yancey. Pain: The Gift Nobody Wants. HarperCollins Publishers, Zondervan, 
1993, стар. 187.
2  Там сама, стар. 191.
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Адказ я ведаў тэаратычна, але часамі думаў і пра знясільваючы 
вынік пацыентам. Гэта выклікала звязанае з ім пытанне: чаму 
болю дадзена працягвацца? Напэўна, мы б ахвотней прымалі 
боль, калі б наша цела мела выключальнік, якім можна было б 
ахвотна выключаць папераджальны сігнал. Гэтыя два пытанні 
шмат гадоў непакоілі мяне; і падобна да таго, як абмацваеш стары 
шнар, я пастаянна вяртаўся да гэтых пытанняў. Нягледзячы на 
руплівыя намаганні палепшыць імідж болю, я сабе не мог выра-
шыць гэтыя два пытанні, пакуль не займаўся даследаваннем».1

няўдача ў вырабе “практычнай 
замены болю”

Доктар Бранд вырашыў вынайсці і вырабіць механізм, які 
можна было б даваць людзям, якія не адчуваюць болю. Ён 
атрымаў падтрымку ад дзяржавы і некалькі гадоў з супрацоўнікамі 
працаваў над гэтай справай. Вучоныя з Брандам стварылі апа-
ратуру, якую пацыент апранаў, і кожны раз, калі ён замоцна 
націскаў на штосьці, выдаваўся гук сігналізацыі, які і павінен быў 
падахвоціць пацыента спыніць працу. 

Доктар Бранд з калегамі працаваў прыблізна пяць гадоў 
над гэтым праектам, але поспеху не дасягнуў. Шмат сродкаў 
трэба было траціць на апаратуру, якая часта псавалася, патра-
буючы каштоўнага рамонту. Да таго ж апаратура заставалася 
пад кантролем самога пацыента, які па жаданні мог яе вы-
ключаць, што найчасцей і рабіў. Доктар Бранд пераканаўся ў 
няўдачы праекта, калі аднойчы назіраў за адным пракажоным, 
які працаваў над маторам матацыкла. Пацыент не ведаў, што 
за ім назіраюць і працягваў разбіраць рухавік. Дайшло да таго, 
што ён не мог адкруціць адзін болт. Спрабаваў некалькі разоў, 
але той не рухаўся. Нарэшце ён рукой моцна націснуў на ключ і 
раптам спыніўся, бо ў пахавай ямцы атрымаў электрычны шок 
ад папераджальнай апаратуры. Ясна, што ён замоцна націскаў 

1  Paul Brand and Philip Yancey. Pain: The Gift Nobody Wants. HarperCollins Publishers, Zondervan, 
1993, стар. 191-192.
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на ключ. Пракажоны тут жа выключыў апаратуру, яшчэ мацней 
націснуў на ключ, і ўрэшце болт рушыўся. Убачыўшы ўсё гэта, 
доктар Бранд прыйшоў да высновы, што выраблены ім механізм 
не можа замяніць чалавечую здольнасць адчуваць боль. Пазней 
ён напісаў:

«Мая мара аб вырабе “практычнай замены болю” не 
здзейснілася, але пройдзены намі шлях адказаў на тыя два 
пытанні, якія доўга турбавалі мяне. Чаму боль непрыемны? Чаму 
ён працяглы? Наша [штучная] сістэма была няўдалая якраз таму, 
што тыя дзве якасці болю яна не магла эфектыўна паўтараць. 
Таямнічая сіла чалавечага мозгу можа прымушаць чалавека 
спыніць дзейнасць, чаго я не мог выклікаць у іншых, карыста-
ючыся замяняльнай сістэмай. Незалежна ад таго, падабаецца 
гэта нам ці не, “натуральны” боль не аціхае, пакуль пагражае 
небяспека; у адрозненне ад замяняльнай сістэмы, натуральная 
не выключаецца. 

Працуючы над замяняльнай сістэмай, я не раз думаў пра сваіх 
пацыентаў, якія пакутуюць ад сустаўнага раматусу і так моцна 
жадаюць мець той выключальнік, які мы давалі іншым. Каб тыя, 
хто пакутуе ад гэтае хваробы, маглі атрымаць выключальнік або 
провад, які можна было б раз’яднаць, праз некалькі дзён і тыдняў 
большасць з іх пашкодзіла б сваім рукам. Я падумаў сабе: боль-
шасць нас надта шчаслівыя менавіта таму, што той выключальнік 
назаўсёды застаецца нам недасягальным».1

Праца доктора Поўла Бранда паказала станоўчую каштоўнасць 
болю, што нядаўна я ацаніў па вартасці, калі ў мяне забалеў зуб і з 
кожным днём боль узмацняўся. Дайшло да таго, што я ўжо не мог 
болей трываць і мусіў пайсці да зубнога хірурга, які, пагледзеўшы 
на хворы зуб і ацаніўшы ягоны стан, сказаў мне, што нічым ніхто 
не зможа яго паправіць і засталося толькі адно – вырваць яго, 
на што я згадзіўся. Каб ён толькі папрярэджваў мяне, што трэба 
зуб вырваць, а ніякага болю я не адчуваў, гэта не падахвоціла б 
мяне дазволіць яму зрабіць гэта. Боль заўсёды выклікае пэўную 
дзейнасць! Бог, напэўна, гэта меў на ўвазе, калі вырашыў даць 
нам адчуванне болю.

1  Paul Brand and Philip Yancey. Pain: The Gift Nobody Wants. HarperCollins Publishers, Zondervan, 
1993, стар. 196.
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карыснасць эмацыйнага болю
Дагэтуль мы засяроджваліся на фізіялагічным болі, але 

таксама пераносім і духоўна-эмацыйны боль. Мы разумеем, 
што фізіялагічны боль неабходны і карысны, але калі справа 
тычыцца эмацыйнага, то часамі не разумеем, навошта нам 
трэба перажываць яго. Нават сталы фізіялагічны боль і пакута 
могуць прывесці нас у стан духоўнай дэпрэсіі. Гледзячы на па-
кутаванне па ўсім свеце і заўважаючы свае эмацыйныя болі, 
мы заключаем, што ў чалавецтве нешта ўсё ж такі пайшло 
не так, бо боль і пакута перайшлі ўсякія нармалёвыя межы 
прымальнасці. Стараючыся спраўляцца з такімі сваімі болямі, 
мы неаднаразова пытаемся, чаму яны з’явіліся, а мы ж іх ніколі 
не жадалі і не шукалі. І пазбавіцца іх часам надта цяжка! Філіп 
Янсі падкрэслівае гэтую думку, калі піша: «Хаця некаторым люд-
зям міласэрна не даводзіцца адчуваць пранізлівага болю, тым 
не менш кожны чалавек пераносіць хоць нейкі неадступны боль: 
скажоны характар, парушаныя адносіны, нялечаныя ўспаміны 
дзяцінства, прыгнятальную віну. Каб зразумець пакуту, нам 
трэба адступіць ад мікраскопа з ягоным зборам нэрвовых 
клетак, якія паслухмяна рэагуюць на стымулы, і паглядзець 
проста на абліччы людзей, якія моцна пакутуюць. Пытанне: дзе 
Бог, калі мне так баліць? – становіцца пытаннем: дзе Бог, калі 
боль не спыняецца? Як можа Бог дазваляць такую празмерную 
несправядлівую пакуту?»1

Ці існасць эмацыйнага болю не ўказвае на духоўную анамалію 
ў нас саміх? Бог, відаць, дапускае такі від пакутавання, каб пака-
заць нам, што мы маем патрэбу ў папраўцы ў адносінах з іншымі 
людзьмі і з Ім. Біблія тлумачыць, што пакута і зло ўвайшлі ў свет у 
выніку таго, што чалавеку былі дадзены мажлівасць і здольнасць 
выбіраць свой уласны шлях. Хаця многія прымаюць разумныя і 
карысныя рашэнні і робяць іншым дабро, а некаторыя прымаюць 
грэшныя эгаістычныя рашэнні і шкодзяць іншым, са шматлікіх 
месцаў у Бібліі ясна, што Бог працівіцца грэшным рашэнням і 
ўчынкам зламысных людзей супроць добрых, і Ён сваім часам 
пакарае злачынцаў. 

1 Philip Yancey. Where is God When it Hurts?, стар. 62-63.
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Чалавек здольны адступіцца або 
звярнуцца да Бога

Жывёлы адрозніваюцца ад чалавека тым, што здольнасці 
свабоднага выбару яны не маюць, бо жывуць згодна з дадзе ным 
ім інстынктам. Толькі чалавек можа стаць перад Богам Творцам, 
махаючы кулаком і кажучы: “Божа, я буду рабіць так, як мне пада-
баецца, і, калі мае рашэнні і ўчынкі супрацівяцца Тваёй волі, гэта 
не мае ніякага значэння для мяне”. Бог пакуль што дае многім 
такім грэшнікам поўную мажлівасць рабіць тое, што ім падаба-
ецца і хочацца, але, паводле Бібліі, гэта толькі на некаторы час. 
Такое стаўленне да Бога пачалося ў Эдэмскім садзе, дзе былі 
паселены першыя людзі, Адам і Ева. Іхнія акты непаслушэнства 
Богу багасловы называюць “грэхападзеннем”, бо яны ў духоўных 
адносінах з Богам Творцам сапраўды ўпалі і набылі грэшную 
натуру, якая схільная Бога не слухацца і выбіраць эгаістычны 
шлях, што прыводзіць да кепскіх вынікаў. Апостал Якаў піша 
пра такую схільнасць, якая ў пэўнай меры ёсць у кожным з нас: 
«Адкуль у вас свары і раздоры? Ці не адгэтуль, ад пажаданняў 
вашых, што варагуюць у чэлесах вашых? Хочаце – і не маеце; 
забіваеце і зайздросціце – і не можаце дамагчыся; зводзіцеся і 
варагуеце – і не маеце, бо не просіце. Просіце – і не атрымліваеце, 
бо просіце не на добрае, а каб ужыць на пажаданні вашыя… 
“Бог гордым супрацівіцца, а пакорным дае мілату”». Што трэба 
рабіць, каб ставіцца да Бога правільна і пакорна? Якаў кажа 
далей: «Упакорцеся Богу; усупраціўцеся д’яблу, і ўцячэ ад вас… 
да Бога наблізьцеся, і наблізіцца да вас; ачысціце рукі, грэшнікі, 
папраўце сэрцы, двудушныя; смуткуйце, плачце і галасеце: смех 
ваш няхай абернецца ў плач, а радасць - у смутак. Упакорцеся 
перад Госпадам, і ўзвысіць вас».1

У выніку свабоды, дадзенай кожнаму чалавеку, рабіць так, 
як яму хочацца, чалавецтва спазнала, што такое пакутаванне. 
Мы цяпер знаходзімся ў свеце, які “енчыць” і лямантуе. Згодна з 
апосталавымі словамі, «стварэнне з надзеяй чакае сыноў Божых, 
таму што стварэнне скарылася марнасці не па добрай волі, а па 

1  Пасланне Якава 4:1-10.

Няпрошаны дар Божы - боль



Цi ведае Бог пра твае пакуты?64

волі таго, хто ўпакорыў яго, спадзеючыся, што і само стварэнне 
вызвалена будзе з рабства тлення ў свабоду славы дзяцей Бо-
жых, бо ведаем, што ўсе стварэнні енчаць і пакутуюць дагэтуль; 
і не толькі яны, але і мы самі, маючы пачатак Духа, і мы ў сабе 
енчым, чакаючы ўсынаўлення, адкуплення цела нашага».1 Чаму 
Бог дапускае пакуты ў нашым цяперашнім жыцці? Каб мы, адчу-
ваючы эмацыйны боль, звярталіся да Яго з просьбаю разумення, 
чаму так бывае, і Ягонай дапамогі! У кнізе «Пакута» ангельскі 
пісьменнік Клайв Стэйпалс Льюіс піша: «Гасподзь гаворыць з намі 
ціха, даючы нам радасць, размаўляе з намі голасам сумлення, 
а крычыць, дапускаючы пакуту. Пакута – гэта мегафон Божы».2 

Цікава, як кожны з нас адклікаецца на эмацыйны боль. Ці 
ідзем з ім да Бога? Ён хоча, каб мы, перажываючы эмацыйны 
боль, звярталіся да Яго і знаходзілі ў Ім не толькі суцяшэнне, 
але таксама Ягоную моц пераменьвацца і станавіцца больш 
падобнымі да Ягонага Сына. Ці мы з табою, паважаны чытач, 
гатовыя гэта рабіць? 

1  Пасланне да рымлянаў 8:19-23.
2  Клайв Стэйплс Льюис. Страдание/ перевод с англ. Н. Трауберг. Москва: Гнозис-Прогресс , 
1991, стар. 79.
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РАЗДЗЕЛ ПЯтЫ

БІБЛІЙНАЕ 
ТЛУМАЧЭННЕ: МЭТА 

ПАКУТАВАННЯ

Біблія прызнае пакутаванне людзей рэальнай з’явай і ад-
казвае на пытанне, дзеля чаго мы пераносім цяжкасці і што 
Бог зрабіў, каб дапамагчы нам. У гэтым раздзеле мы больш 
падрабязна разгледзім біблійнае тлумачэнне гэтага пытання. 

Адкуль прыйшоў грэх?
Першая кніга Бібліі, Быццё, у простых словах апісвае, як Бог 

стварыў сусвет, зямлю і асноўныя формы жыцця, у тым ліку і 
чалавека. Калі Ён закончыў тварэнне, пішацца, што «убачыў 
Бог усё, што Ён стварыў, і вось, добра вельмі».1 Бог лічыў, што 
ўсё Ім зробленае – цудоўнае і без усякага адмоўнага скажэння 
або пахібы. У гэтым дасканалым свеце Ён пасяліў першага ча-
лавека Адама, потым з яго стварыў памочніцу, першую жанчыну 
Еву. Яны займаліся карыснай і, відаць, задавальняючай працай, 
бо Бог сказаў ім апрацоўваць і даглядаць Эдэмскі сад і ў гэтым 
знаходзіць сабе сэнс і шчасце. Сказана, што Бог стварыў мужчыну 
і жанчыну паводле вобразу Свайго і ім дадзена была здольнасць 
вырашаць, што рабіць і як. Напачатку Адам і Ева былі бязгрэшныя, 
Божага загаду не парушалі. Ён выказаў ім толькі адзін асноўны 
загад і прасіў, каб яны яго выконвалі, – менавіта, не бралі плоду 
з дрэва спазнання дабра і зла, якое было пастаўлена ў цэнтры 
саду. Бог папярэдзіў іх, што, калі сарвуць і пакаштуюць плод з 

1  Быццё 1:31.
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гэтага дрэва, «смерцю памруць». Ён прыходзіў і сустракаўся з 
Адамам і Евай, яны жылі ў цесным сумоўі адзін з адным. 

У іхнім свеце з’явіўся змей, які прыйшоў да Евы і спакусіў яе. 
Біблія тлумачыць, што гэта насамрэч быў сатана,1 які, падышоўшы 
да жанчыны, пераканаў яе, што Бог толькі палохаў яе з мужам, 
сцвярджаючы, што яны памруць, пакаштаваўшы забаронены 
плод. “Не, – ён упэўніваў Еву, – ты не памрэш, а станеш падобнай 
да Бога і зведаеш розніцу паміж дабром і злом”. Змею-д’яблу 
яна паверыла і сарвала забаронены плод, пакаштавала і дала 
мужу. У выніку цесная лучнасць з Богам была парушана, і Той 
выгнаў першых людзей з Эдэмскага саду, сказаўшы, што ім 
трэба будзе пакутаваць і цяжка працаваць для выжывання, а 
потым – памерці. Біблія тлумачыць, што актам непаслушэнства 
першых людзей грэх і смерць увайшлі ў чалавечы род і ўсе людзі 
сталіся грэшнікамі. Апостал Павал тлумачыць, што «праз аднаго 
чалавека грэх увайшоў у свет, і праз грэх – смерць, так і смерць 
перайшла ва ўсіх людзей, бо ў ім усе зграшылі».2 Кожны чалавек 
нараджаецца з прыхільнасцю да грашэння, грашыць і ў свой час 
памірае. Чалавечы грэх не толькі закрануў людзей, але і зямлю, 
бо Бог сказаў Адаму, што за ягоны грэх нават і зямля праклятая, 
у выніку чаго яму трэба будзе цяжка працаваць, каб здабываць 
ежу сабе і сям’і. Пакута, маркота і плач увайшлі ў чалавечы род; 
на зямлі таксама з’явіліся такія прыродныя анамаліі, як ураганы, 
землятрусы, цунамі, шкодныя паводкі і засухі. У Новым Запавеце 
апостал Павал згадвае, што «усе стварэнні енчаць і пакутуюць 
дагэтуль; і не толькі яны, але і мы самі, маючы пачатак Духа, і мы 
ў сабе енчым, чакаючы ўсынаўлення, адкуплення цела нашага».3 
Калі мы заўважаем адмоўныя і сумныя з’явы ў свеце, то разумеем, 
што чалавецтва і зямля “скардзяцца”, чакаючы нечага лепшага 
ў будучым. Мы адчуваем, што нешта ў тварэнні пайшло нязгод-
на з тым, што Творца ўпершыню меў на ўвазе для зямлі, усякіх 
формаў жыцця і чалавека.

Узнікае пытанне: ці Бог загадзя ведаў, што справы чала-
вечыя пойдуць у адмоўны бок і што шмат з Богам названага 
“добрага” стане “благім”? Біблія вучыць, што вечнаісны Бог 

1  Адкрыццё 12:9.
2  Пасланне да рымлянаў 5:12.
3  Там сама, 8:22-23.
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Творца загадзя ведае, што ў будучым адбудзецца,1 таму мы 
прыходзім да высновы, што Ён ведаў пра будучую чалавечую 
грэшнасць і ейныя наступствы, але гэта не спыніла Яго ў на-
меры стварыць чалавечы род і пасяліць яго на зямлі. Чаму 
Ён так зрабіў, ніхто з нас не можа сказаць з пэўнасцю, бо ўсе 
Ягоныя намеры і мэты не былі адкрытыя нам. Мы мяркуем, 
што Бог, прынамсі, пажадаў стварыць чалавецтва ды ўвайсці 
ў цесныя адносіны з людзьмі, ведаючы, што блізкая лучнасць з 
некаторымі з іх ніколі не адбудзецца, бо таго яны не захочуць. 
Гэтым я не кажу, што Бог адчувае неабходную патрэбу ў нас, 
быццам бы без нас, людзей, Ён не мог бы далей жыць. Справа 
ў тым, што да тварэння Ён ужо жыў без людзей, але прыйшоў 
той час, калі Гасподзь стварыў нас. Мы існуем, і гэта не ёсць 
нейкае ілюзійнае з’явішча. Мы жывем у цяперашняй рэальнасці, 
і нам трэба з яе цешыцца ды знаходзіць здавальняючае значэн-
не і шчасце. Так, мы спазнаём шмат прыемнага ў жыцці, але 
часамі таксама перажываем жудасныя моманты і пытаемся: 
калі нашае існаванне тут, на зямлі, не ад нас залежыць, чаму 
нам наканавана пакутаваць? Хто ж тут вінаваты, наш Творца 
ці мы? Як Біблія адказвае на гэтае пытанне?

вынікі непаслушэнства Богу
Біблія прызнае, што нашае з’яўленне на зямлі не ад нас за-

лежыць. Ці каму з нас гэта падабаецца, ці не, але ўсё адно мы не 
можам скардзіцца Богу аб сваім нараджэнні. Усяўладны Творца 
так вырашыў, Ён так зрабіў і тое дазволіў. Ён даў кожнаму ча-
лавеку магчымасць жыць або бескарысліва для дабра іншых 
людзей і дзеля Ягонай славы, або эгаістычна, для сябе і сваіх 
грэшных інтарэсаў. Пачынаючы з Адама і Евы, а потым з нарад-
жэння кожнага чалавека пасля іх, людзі ўвогуле выбіралі і часта 
сёння выбіраюць свой уласны шлях, які ў шматлікіх выпадках 
становіцца шляхам непаслушэнства Богу Творцу. Большасць 
сумных сітуацый у свеце вынікае з таго, што людзі крыўдзяць 
адзін аднаго, што значыць, мы вінаватыя ў журботных абставінах 

1  Кніга Ісаі 46:10.
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жыцця. Так, Бог дапусціў грэх і зло ў тым сэнсе, што ведаў пра 
будучыя грэшныя рашэнні і ўчынкі людзей, бо даў кожнаму з нас 
здольнасць выбіраць паміж дабром і злом. Асноўнае рашэнне 
дапускаць грэшнасць і пакутаванне ў чалавецтве належыць 
Богу, але мы, людзі, непасрэдна адказныя за выбіранне шляху 
непаслухмянасці Божым загадам, што і выклікае складанасці і 
пакуты. 

Усё гэта пачалося ў Эдэмскім садзе, калі першая пара вы-
рашыла не слухацца Бога. Наступствы іхняга непаслушэнства 
пайшлі ўслед за імі і былі выказаныя і здзейсненыя Богам: Адам 
і Ева былі выгнаныя з дасканалага свету Эдэмскага саду (і цераз 
іх – цэлае чалавецтва);1 для жанчын пачаліся цяжкія роды і цяга да 
мужа ды ягонае валадарства над ёю;2 для мужчын неабходнасцю 
стала цяжкая праца, каб выжывала сям’я на праклятай зямлі, 
і доляй кожнага чалавека стала смерць, калі цела памерлага 
вяртаецца да зямлі, з якой упершыню было ўзята.3 Бог такса-
ма паведаміў д’яблу пра будучае змаганне паміж нашчадкамі 
сатаны і жанчыны і прадказаў той час, калі асаблівы нашчадак 
жанчыны, Ісус Хрыстос, наступіць на галаву д’ябла, а той паста-
раецца знішчыць Яго, але толькі пашкодзіць Яму “ў пяту”.4 У Сваіх 
словах сатане Бог насамрэч гаварыў пра працяглую барацьбу 
паміж Гасподнім дабром і сатанінскім злом. 5 Кульмінацыйным 
момантам у змаганні сталі крыжовая смерць і ўваскрашэнне 
Ісуса Хрыста з мёртвых. У барацьбе з грахом і злом боская сіла, 
ужываная пры ўваскрашэнні Ісуса Хрыста з мёртвых, даецца 
кожнаму верніку, які звяртаецца да Бога з просьбай об дапамозе. 
Апостал Павал піша пра «бязмерную веліч магутнасці Ягонае ў 
нас, што паверылі праз дзеянне ўладарнае сілы Ягонай, якою Ён 
уздзейнічаў у Хрысце, уваскрэсіўшы Яго з мёртвых і пасадзіўшы 
праваруч Сябе на нябёсах».6

Нам патрэбна Божая сіла, каб спраўляцца з жыццёвымі 
цяжкасцямі і пакутамі. Біблія сапраўды прызнае іхнюю рэаль-

1  Быццё 3:24.
2  Там сама, 3:16.
3  Там сама, 3:17-19.
4  Там сама, 3:14-15.
5  Там сама, 3:15.
6  Пасланне да эфесянаў 1:19-20.
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насць, нават калі быццам бы, з выгляду, усё ідзе добра для 
нас. Напрыклад, ў кнізе Эклезіяста габрэйскі цар Саламон 
піша, што ён нажыў вялікае багацце, але яно не прынесла 
яму шчасця і адчування задаволенасці. Ён прыйшоў да вы-
сновы, што чалавек можа мець усё, што яму заўгодна, але 
заставацца незадаволеным. «Якая карысць чалавеку ад усёй 
працы ягонай, якую ён робіць пад сонцам?.. Я, Эклезіяст, быў 
царом над Ізраілем у Ерусаліме; і паклаў я на сэрца помысел 
мой, каб шукаць і даследаваць мудрасцю ўсё, што пад небам 
робіцца: гэты прыкры занятак даў Бог сынам чалавечым, каб 
кіраваліся ім. Я ўсе дзеі пабачыў, якія пад сонцам чыняцца, і 
вось, усё – марнасць і пагоня за ветрам!»1 Саламон не адмовіў 
сабе ні ў чым. Што ягоныя вочы бачылі і чаго ён прагнуў, усё 
браў для сябе і карыстаўся, але ў тым не знаходзіў трывалага 
суцяшэння і радасці. Ён далей піша: «Калі я зірнуў на ўсе дзеі 
мае, якія ўчыняў я сваімі рукамі, на працу, якую рабіў я; і вось, 
усё – марнасць і пагоня за ветрам, і ніякай карысці пад сонцам... 
Што будзе мець чалавек ад працы сваёй і клопату сэрца свайго, 
якімі мазоліцца ён пад сонцам? Бо ўсе яго дні – пакуты, і праца 
ягоная – смутак; нават і ўночы сэрца яго спакою не мае. І гэта – 
марнасць!»2 Апрача таго, цар заўважаў, як многія людзі ў свеце 
сумуюць, і плачуць, і суцешніка сабе не знаходзяць. У некаторых 
выпадках даходзіць да таго, што лепей было б некаторым не 
радзіцца: «Прызнаў я шчаслівымі мёртвых, якія памерлі даўно, 
больш, чым жывых, што дагэтуль жывуць; а шчаслівейшы той за 
абодвух, хто яшчэ не радзіўся, хто не бачыў яшчэ ліхадзействаў, 
якія пад сонцам вядуцца».3

Бог абяцае дапамагаць
Бог таксама бачыць, як нам часамі цяжка жывецца, і Ён гатовы 

дапамагчы таму, хто звяртаецца да Яго. У асобе Ісуса Хрыста Ён 
аднойчы сказаў: «Прыйдзіце да Мяне, усе стру джаныя і прыгнеча-

1  Эклезіяст 1:3, 12-14.
2  Там сама, 2:11, 22-23.
3  Там сама, 4:2-3.

Біблійнае тлумачэнне: мэта пакутавання



Цi ведае Бог пра твае пакуты?70

ныя, і Я супакою вас; вазьміце ярмо Маё на сябе і навучыцеся ад 
Мяне, бо Я лагодны і пакорлівы сэрцам; і зной дзеце спакой душам 
вашым, бо ярмо Маё добрае, і цяжар Мой лёгкі».1 У чацвёртым 
раздзеле мы пазнаёміліся з пазітыўнай роляй адчування болю ў 
папярэджанні хворага аб сур’ёзнай фізіялагічнай праблеме. Тое 
самае тычыцца эмацыянальных праблем паўсядзённага жыцця. 
Мы сустракаем складанасці і пытаемся: чаму бываюць праблемы, 
калі магло б быць шмат разова лепей? Жыццёвыя пакуты па-
казваюць, што нешта ў жыцці не так, і трэба шукаць магчымасці 
яго выправіць. На самай справе яны паказваюць, што мы маем 
патрэбу ў Божай дапамозе, каб спраўляцца са сваімі пакутамі і 
цяжкасцямі. Ці звяртаемся да Бога ў такія моманты?

Можа, нехта з чытачоў пытаецца: а ці сапраўды Бог можа да-
памагаць мне спраўляцца з жыцёвымі цяжкасцямі? Розніца ў тым, 
што Ён вечнаісны і ўсемагутны Бог, а я смяротны чалавек, і Ён не 
перажывае тых боляў, якія я адчуваю. Біблія адказвае на гэтае пы-
танне даволі ясна. Трэба зразумець, што Бог Сам прыйшоў да нас 
у асобе Свайго Сына, Ісуса Хрыста, Які нарадзіўся чалавекам, як 
кожны з нас, што значыць, Ён стаў падобным да нас. Нават у пер-
шай кнізе Бібліі, Быццё, даецца намёк, што пры тварэнні вечнаісны 
Бог існаваў і дзейнічаў у некалькіх асобах.2 У пачатку Дабравесця 
паводле Яна пішацца, што «на пачатку [калі Бог тварыў сусвет] 
было Слова [«логос» - па-грэцку са значэннем “слова, розум, вы-
казванне, логіка, прамова”], і Слова было ў Бога, і Слова было 
Богам. Яно было на пачатку ў Бога». І крыху пазней пішацца, што 
«Слова стала плоццю і ўсялілася ў нас, поўнае мілаты і праўды; і 
мы бачылі славу Ягоную, славу, як Адзінароднага ад [Бога] Айца».3 
Гаворка, канешне, ідзе тут пра Ісуса Хрыста, Які аднойчы назваў 
Сябе «Я ёсць»,4 што ў габрэйскай біблійнай гісторыі і літаратуры 
прыстасоўвалася толькі да Бога. Выказаўшыся гэтымі словамі, Ён 
сапраўды назваў Сябе Богам. 

1  Дабравесце паводле Мацвея 11:28-30.
2  У пачатковым біблійным паведамленні пра тварэнне сусвету і зямлі Асобы Бога рашылі ства-
рыць чалавека «паводле вобразу Нашага, паводле падабенства Нашага» (Быццё 1:26). Пазней 
са Святога Пісання мы даведваемся, што Бог існуе і праяўляецца ў трох Асобах: Бога Айца, Бога 
Сына і Бога Духа Святога.
3  Дабравесце паводле Яна 1:1-2, 14.
4  Там сама, 8:58.
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мэты прыходу Хрыста
Дзеля чаго і дзеля каго Ісус Хрыстос прыйшоў на зямлю? 
Перш за ўсё, Ён прыйшоў дзеля таго, каб паказаць нам Бога. 

У вышэй працытаваных словах Ён назваў Сябе Богам, і ў іншых 
месцах Святога Пісання запісаныя Ягоныя словы, якія далей 
сведчаць, што Ён Бог і прыйшоў Яго паказаць нам, так кажучы, 
наглядна. Напрыклад, Ён сказаў: «Я і Айцец – адно… Столькі 
часу Я з вамі, і ты не ведаеш Мяне, Піліпе? Хто бачыў Мяне, 
бачыў Айца; як жа ты кажаш: “Пакажы нам Айца”?.. Верце Мне, 
што Я ў Айцы, і Айцец ува Мне; а калі не так, дык верце Мне па 
самых дзеях».1 І сапраўды, чытаючы Ягоныя словы і вучэнне, мы 
даведваемся пра атрыбуты і характар Бога. Праз Хрыста Ён стаў 
даступным нам, грэшным людзям. 

Па-другое, Ісус Хрыстос нарадзіўся чалавекам дзеля таго, каб 
пражыць тут, на зямлі, і застацца без граху. Ніхто з нас, нармалёвых 
асоб, не скажа, што мы жывем тут, на зямлі, бязгрэшнымі, што і 
пацвярджаецца Святым Пісаннем: «Калі кажам, што не маем граху, 
ашукваем самі сябе, і праўды няма ў нас».2 Мы ўсе грашылі, гра-
шым і будзем грашыць, што добра ведаем. Нават калі не хочацца, 
я грашу, а пасля мушу спавядацца перад іншымі, якіх пакрыўдзіў 
словам або ўчынкам, і перад Богам. Аднак пра Хрыста сказана, 
што Ён, пражыўшы ў свеце, застаўся бязгрэшным, стопрацэнтна 
чыстым перад Богам і перад людзьмі. У сваім Першым пасланні 
апостал Пётр паўтарае значныя словы пра Хрыста: «Не ўчыніў Ён 
ніякага граху, і не было падступства ў вуснах Ягоных».3 Калі фарысеі 
абвінавачвалі Хрыста ў непаслушэнстве кесару і бунтарстве, рымскі 
намеснік Понцій Пілат звярнуўся да іх, сказаўшы, што не знайшоў 
ніякай грэшансці ў Ім, бо так яно і было. Аўтар Паслання да габрэяў 
піша, што ў Хрысце мы, вернікі, маем сапраўднага Божага Першас-
вятара, Які спазнаў тыя самыя спакусы, якія мы перажываем, але 
ўва ўсім гэтым Ён застаўся, «акрамя граху», што значыць, грэх яго 
не закрануў.4 З гэтага вынікае, што існаваў толькі адзін бязгрэшны 

1  Там сама, 10:3; 14:9, 11.
2  Першае пасланне Яна 1:8.
3  Першае пасланне Пятра 2:22.
4  Пасланне да габрэяў 4:15.
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Чалавек – Ісус Хрыстос. Чаму кажу гэтак? Таму, што іншыя месцы 
ў Бібліі паведамляюць, што рэшта з нас, людзей, – грэшнікі. На-
прыклад, у трэцім раздзеле Паслання да рымлянаў апостал Павал 
піша: «Няма праведнага аніводнага; няма, хто разумеў бы; няма, 
хто Бога шукаў бы; усе збіліся з тропу, нягодныя сталіся ўсе: няма, 
хто тварыў бы дабро, няма аніводнага… ўсе зграшылі і пазбаўлены 
славы Божай».1 У кнізе прарока Ісаі сказана так: «Усе мы блукалі, 
як авечкі, звярнулі кожны на сваю дарогу, – і Гасподзь усклаў на 
Яго [бязгрэшнага і маральна дасканалага Ісуса Хрыста, Бога Сына] 
грахі ўсіх нас».2 

Ісус Хрыстос пакінуў зямлю бязгрэшным, і гэта мае асабліва 
важнае значэнне для кожнага з нас, грэшных, смяротных. 
Біблія вучыць, што Бог ёсць дасканалая і бязгрэшная Асоба, і 
любы чалавек не можа з’явіцца ў Ягонай прысутнасці і далей 
жыць. У трыццаць трэцім раздзеле кнігі Выхад расказваецца, 
як Бог сустрэўся з Майсеем. Ён не дазволіў Майсею пабачыць 
Яго твар у твар, а толькі ззаду, што і здарылася. Бог сказаў 
Майсею: «Аблічча Майго табе нельга ўбачыць, бо чалавек не 
можа ўбачыць Мяне і застацца жывым».3 Нашая грэшнасць не 
дапускае нас да Бога. Пакуль Адам і Ева не грашылі, яны мелі 
цесную лучнасць з Ім, а як толькі парушылі Ягоны загад, адразу 
адчулі, што лучнасць з Творцам спынілася, і пачалі хавацца ад 
Яго. Колькі разоў у старазапаветныя часы Бог казаў выбранаму 
ізраільскаму народу: «Беззаконні вашыя зрабілі падзел паміж 
вамі і Богам вашым, і грахі вашыя адварочваюць аблічча Яго 
ад вас, каб не чуць».4 І так бывае з кожным з нас. Мы грашым і 
не можам увайсці ў кантакт з Богам, і з нашай грэшнасці выця-
каюць усялякія пакуты, не толькі для нас асабіста, але таксама 
для іншых людзей, якіх мы крыўдзім. У большасці выпадкаў 
людзі з Богам не лічацца, жывуць згодна са сваімі эгаістычнымі 
жаданнямі і пакутуюць. Ісус Хрыстос аднойчы падкрэсліў гэ-
тую думку, калі стаяў перад горадам Ерусалімам, і сказаў: 
«Ерусаліме! Ерусаліме! Што забіваеш прарокаў і камянямі 
пабіваеш пасланых да цябе! Колькі разоў хацеў я сабраць дзя-

1  Пасланне да рымлянаў 3:10-12, 23.
2  Кніга Ісаі 53:6.
3  Выхад 33:20.
4  Кніга Ісаі 59:2.
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цей тваіх, як птушка птушанят сваіх пад крылы, і вы не схацелі! 
Вось, застаецца вам дом ваш пусты».1

Што трэба было зрабіць, каб выправіць гэтую сітуацыю? Богу 
трэба было ўсталяваць праграму выратавання чалавецтва з-пад 
улады граху. Перш за ўсё, трэба было ачысціць чалавека ад яго-
ных грахоў, каб ён стаў прымальным Богу і парваная лучнасць між 
імі зноў устанавілася. Біблія вучыць, што чалавек сваімі добрымі 
намерамі і ўчынкамі не можа паправіцца перад святым Богам і 
вярнуцца да Яго. Ён усё роўна застаецца грэшнікам перад Богам. 
Апраўданне адбываецца толькі тады, калі чалавек навяртаецца 
да Бога праз вераванне ў Збавіцеля Хрыста. І тут жа выкрыва-
ецца трэцяя мэта прышэсця Хрыста да чалавецтва – менавіта, 
каб стаць дзейснай ахвярай для чалавечага апраўдання перад 
Богам. Значыць, толькі Бог мог увесці план уратавання кожна-
га чалавека-грэшніка, што Ён і здзейсніў у Ісусе Хрысце. Бог 
Сын прыняў чалавечую плоць і пражыў на зямлі, як маральна 
дасканалы чалавек. Габрэйскія рэлігійныя і палітычныя лідэры 
не разумелі, што Ісус Хрыстос сапраўды прыйшоў ад Бога, жыў 
бязгрэшным жыццём і, калі Яго ўкрыжавалі, у вачах Бога Айца 
памёр як дасканалая ахвяра за чалавечую грэшнасць і грахі. 
Апостал Павал растлумачвае гэтую прычыну прышэсця Хрыста 
словамі: «Бо Таго, Хто не ведаў граху [Ісуса Хрыста, Бога Сына], 
Ён [Бог Айцец] зрабіў нам ахвяраю за грэх, каб мы ў Ім [Ісусе 
Хрысце] зрабіліся праведнымі перад Богам».2 

Усё гэта было загадзя запланавана Богам, хоць тыя, хто 
ўкрыжавалі Хрыста, таго не ўсведамлялі. У габрэйскі дзень 
Пяцідзясятніцы, пасля ўзнясення Хрыста ў неба, апостал Пётр 
падняўся перад натоўпам паклоннікаў у габрэйскім ерасулімскім 
храме і сказаў: «Ісуса Назарэя, Мужа, засведчанага вам ад Бога 
сіламі, і цудамі, і азнакамі, якія Бог утварыў праз Яго сярод вас, як 
і самі ведаеце, Яго, паводле пэўнае рады і з прадбачання Божага 
выдадзенага, вы ўзялі і, прыбіўшы цвікамі рукамі беззаконнікаў, 
забілі; але Бог уваскрэсіў Яго, разарваўшы повязі смерці, бо ёй 
немагчыма было ўтрымаць Яго».3 Ахвярнай смерцю Хрыста шлях 
назад да Бога стаў даступным кожнаму чалавеку, які навярта-

1  Дабравесце паводле Лукаша 13:34-35.
2  Другое пасланне да карынфянаў 5:21.
3  Дзеі Апосталаў 2:22-24.
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ецца да Яго з прызнаннем сябе за грэшніка, што мае патрэбу ў 
Божым дараванні і таго просіць, веруючы ў Хрыста і прымаючы 
Яго за свайго асабістага Збавіцеля і Госпада Ўладара. Такому 
чалавеку даруюцца грахі. Апостал Павал тлумачыць, што ў Ісусе 
Хрысце «мы маем адкупленне Крывёю Ягонай, дараванне грахоў, 
паводле багацця мілаты Ягонай».1 З гэтага пачынаецца папраўка 
ў нас, каб зменшыць долю пакутавання ў нашым жыцці.

Адказнасць чалавека – 
пазнаёміцца з Божай воляй

Шаноўны чытач, дазволь мне адказаць на адно даволі важ-
нае пытанне: навошта ўсе гэтыя Божыя планы, пра якія чалавек 
нічога не ведае, бо многія лічаць, што шляхі Гасподнія насамрэч 
нязведныя? У ранейшым раздзеле я ўжо пісаў, што шмат чаго з 
Божых планаў нам невядома, бо Ён усіх Сваіх намераў і мэтаў не 
адкрывае. Але гэта не значыць, што ўсе Ягоныя намеры і планы 
схаваныя ад нас. У тым жа і справа: некаторыя Ён праз Сваё 
Слова, Біблію, адкрывае, чаму я і пішу пяты раздзел – біблійнае 
тлумачэнне аб мэце пакутаў у жыцці таго чалавека, які шукае, 
і звяртаецца да Бога, і з Ягонай дапамогай стараецца жыць 
згодна з Ягонымі запаведзямі. Божы план уратавання кожна-
га пакорнага чалавека вядомы нам, бо ясна адкрываецца на 
бачынах Ягонага Слова. Можа, шмат чаго з Ягоных намераў і 
планаў невядома нам, але некаторыя вядомыя, і нашая адказ-
насць – звярнуць сур’ёзную ўвагу на Ягоныя словы і волю, якая 
выкладаецца ў Бібліі, і яе выконваць.

Апрача збаўлення, грэшны чалавек таксама мае патрэбу ў 
Божай сіле, каб жыць новым змененым жыццём, паводле Ягоных 
запаведзяў. Гэтая сіла даецца наверненаму Духам Святым. Апо-
стал Павал кажа, што людзі, якія знаходзяцца “ў Хрысце” (тыя, хто 
навярнуўся і ўвераваў у Яго), сталі “новым стварэннем”, з новым 
змененым жыццём.2 Дух Святы дапамагае вернікам жыць пра-

1  Пасланне да эфесянаў 1:7.
2  Другое пасланне да карынфянаў 5:17.
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ведна і згодна з Божымі загадамі. Гэта не значыць, што хрысціяне 
перастаюць грашыць; яны грашаць радзей і ўжо не знаходзяцца 
пад непасрэдным уплывам і ўладай сатаны і свайго эгаістычнага 
“я”. Ёсць многія людзі, якія пра Бога не думалі, але прыйшоў той 
час, калі пачалі думаць пра Яго, пачулі евангельскую вестку пра 
дараванне грахоў і сілу Духа Святога і навярнуліся да Бога і Хры-
ста. Яны сапраўды перажылі новае духоўнае нараджэнне і пачалі 
жыць чысцейшым жыццём, згодна з Божымі запаведзямі. Наш 
свет мае вялікую патрэбу ў такіх людзях, якія маглі б паўплываць 
на яго і панізіць узровень пакутавання паміж людзьмі. Мы можам 
падзякаваць Богу за тых многіх вернікаў, якія навярнуліся да Ісуса 
Хрыста і сталі лепшымі людзьмі, але, на жаль, ёсць яшчэ шмат 
тых, хто Бога не ведае, згодна з Ягонымі загадамі не жыве, што 
і паказваецца іхнім грэшным спосабам жыцця.

Разумее нас Бог і дапамагае
Але вернемся назад, да пытання: ці можа Бог дапамагчы нам 

у нашых пакутах у тым сэнсе, што Ён разумее, што мы сапраўды 
перажываем? Ці адчувае Бог тое самае, што мы адчуваем, калі 
пераносім жыццёвыя нягоды? 

Біблія адказвае, што Бог нас разумее і разам з намі пераносіць 
тыя болі, якія мы пераносім. Якім спосабам? Мы вышэй абмяркоўвалі 
ўцелясненне Бога: Ён сышоў на зямлю, стаўшы падобным да нас 
чалавекам. Ужо гэта паказала вялікі спуск у пазіцыі. Пражыўшы 
чыстым бязгрэшным жыццём, Ён прыйшоў да моманту страшэнных 
крыжовых пакутаў і смерці. У Бібліі мала гаворыцца пра жудасці 
крыжавання, мы даведваемся аб іх з іншых старажытных крыніц. Та-
кая кара выдавалася толькі крымінальнікам: забойцам, здраднікам, 
гвалтаўнікам і таму падобным, але не бязгрэшным грамадзянам. 
Аднак спакойны і бязгрэшны Збавіцель Хрыстос перанёс крыжо-
выя пакуты. Ён ведаў, што дзеля гэтай мэты і сышоў на зямлю, і 
ахвотна згадзіўся з воляй Свайго Нябеснага Айца стаць ахвярай 
за чалавечую непаслухмянасць і грахі. Аўтар Паслання да габрэяў 
заяўляе, што «дзеля радасці, што была перад Ім, [Ён] прыняў крыж, 
пагардзіўшы ганьбаю».1 
1  Пасланне да габрэяў 12:2.
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Доўгі час Збавіцель пераносіў гвалт ад неасвечаных лю дзей, 
перад тым як Яго ўкрыжавалі. З Яго шмат здзекаваліся і смяяліся, 
Яго мучылі і білі, а Ён усё гэта пакорліва прымаў і моўчкі пераносіў. 
І падумаць толькі, усё гэта рабілася Таму, пра Каго было напісана, 
што «Ён стварыў усё, што на нябёсах і што на зямлі, бачнае і 
нябачнае: хай тое троны, хай тое дзяржавы, хай тое начальствы, 
хай тое ўлады, – усё Ім і для Яго створана».1 З чалавечага пункту 
гледжання, такое здарэнне немагчымае і дзівоснае. Як жа мог 
Творца сусвету дазволіць людзям караць Яго жахлівымі пакутамі 
ды прымусіць прыняць смерць крымінальніка? Раней Ён сказаў 
вучню, які стараўся абараніць Яго ад людзей, якія прыйшлі 
арыштаваць Яго: «Думаеш, што Я не магу цяпер упрасіць Айца 
Майго, і Ён дасць Мне больш за дванаццаць легіёнаў анёлаў?»2 
Але Ён іх не выклікаў. Замест таго, дазволіў Сабе быць здзека-
ваным людзьмі і ўкрыжаваным. Крымінальнік, прыбіты цвікамі 
і прывязаны вяроўкамі да крыжа, звычайна вісеў доўгі час і 
моцна пакутаваў перад смерцю. Яму цяжка было дыхаць, і ўсе 
мускулы страшэнна балелі. Вось усё гэта Збавіцель Ісус Хрыстос 
перацярпеў, ведаючы, што Сваёй ахвярнай смерцю здабывае для 
пакорлівых грэшнікаў дараванне і надзею на лепшую будучыню.

У 53-м раздзеле старазапаветнай кнігі прарока Ісаі мы 
знаходзім цікавыя прадказальныя словы пра пакуты Хрыста. 
Хрысціяне лічаць, што гэтыя словы сапраўды адносяцца да Яго, 
бо яны даволі дэталёва апісваюць Ягонае жыццё і пакуты ды 
тлумачаць, дзеля якой мэты Ён пакутаваў. Пішацца, што «ён 
узышоў… як атожылак і як росцік з сухой зямлі; няма ў Ім ні 
выгляду, ні велічы; і мы бачылі Яго, і не было ў Ім выгляду, які 
вабіў бы нас да Яго».3 І, калі чытаеш пра Ісуса Хрыста ў Новым 
Запавеце, заўважаеш, што аўтары апісваюць Яго, як звычайна-
га па выглядзе чалавека. Нідзе не сказана, што німб вісеў над 
Ягонай галавой, як часта мы бачым на абразах “святых”. Праўда, 
быў такі адзіны момант, калі Хрыстос узяў з Сабою трох вучняў 
на гару і перад імі перайначыўся ў выглядзе, сустракаючыся з 
прарокамі Майсеем і Іллёй. Сказана, што «заззяла аблічча Яго-

1  Пасланне да каласянаў 1:16.
2  Дабравесце паводле Мацвея 26:53.
3  Кніга Ісаі 53:2.
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нае, як сонца, а ўбранне Ягонае стала белае, як святло»,1 але 
гэта было толькі на кароткі час. Як было сказана прарокам Ісаяй, 
у большасці выпадкаў Збавіцель праяўляў выгляд звычайнага 
чалавека. Ісая працягвае паведамляць, што «Ён быў пагарджаны 
і прыніжаны перад людзьмі, Муж скрухі і дасведчаны ў хваробах, 
і мы адварочвалі ад Яго твар свой; Ён быў пагарджаны, і мы ані ў 
што не ставілі Яго».2 Габрэйскія святары менавіта так і ставіліся 
да Хрыста, зневажалі Яго. Далей пішацца: «Ён паранены быў за 
грахі нашыя і пакутаваў за беззаконні нашыя; кара міру нашага 
была на Ім, і ранамі Яго мы ацаліліся. Усе мы блукалі, як авечкі, 
звярнулі кожны на сваю дарогу, – і Гасподзь усклаў на Яго грахі 
ўсіх нас».3 

Усе гэтыя пункты ў дачыненні да Хрыста, Ягоных пакутаў і 
смерці паўтараюцца на старонках Новага Запавету. Бог у Асобе 
Хрыста прыняў удзел у нашым пакутаванні. Ён, як і мы, пакутаваў, 
таму і цяпер дасканала разумее, што мы, людзі, перажываем, 
калі пакутуем. Апостал Пётр піша пра пакуты Хрыста і паўтарае 
тыя самыя думкі, якія мы заўважылі ў пяцьдзесят трэцім раздзеле 
кнігі Ісаі: «Калі Яго ліхасловілі, Ён не ліхасловіў наўзаем; пакуту-
ючы, не пагражаў, а аддаваў гэта Суддзі Справядліваму. Ён грахі 
нашыя Сам узнёс Целам Сваім на дрэва, каб мы, адцураўшыся 
грахоў, жылі дзеля праўды: ранамі Ягонымі вы ацаліліся. Бо вы 
былі як авечкі заблуджаныя без пастуха, але вярнуліся сёння да 
Пастыра і Ахавальніка душ вашых».4 З тае прычыны, што Хрыстос 
Сам перанёс пакуты, Ён можа дапамагчы кожнаму, хто звярта-
ецца да Яго, просячы дапамогі. Аўтар Паслання да габрэяў гэта 
адзначае, калі піша, што Збавіцель стаў нашым вялікім Першас-
вятаром і можа дапамагчы ў часе патрэбы: «Маючы Першасвя-
тара вялікага, Які прайшоў нябёсы, Ісуса Сына Божага, будзьма 
цвёрда трымацца веравызнання нашага. Бо мы маем не такога 
Першасвятара, Які не мог бы спагадаць нам у немачах нашых, 
а Такога, Які, як і мы, дасведчаны ва ўсім, акрамя граху. Таму 
прыступайма з адвагаю да трона мілаты, каб атрымаць міласць 

1  Дабравесце паводле Мацвея 17:2.
2  Кніга Ісаі 53:3.
3  Там сама, 53:5-6.
4  Першае пасланне Пятра 2:23-25.
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і здабыць мілату на своечасовую дапамогу».1 Паважаны чытач, 
мы раней чыталі запрашальныя словы Збавіцеля Хрыста, якімі Ён 
кліча да Сябе кожнага, хто пераносіць цяжкасці, і дае абяцанне, 
што дапаможа і дасць палёгку пакутніку. Паводле словаў аўтара 
Паслання да габрэяў, не патрэбны нам ніякі іншы святар; кожны 
можа і павінен звяртацца да Яго непасрэдна, а Ён гатовы такому 
дапамагчы ў патрэбе. Ці мы так робім?

Як рэагаваць на цяжкасці? 
Радавацца!

Калі так яно і ёсць, як трэба верніку ставіцца да пакутаў і да 
чаго яны яго вядуць? Інакш кажучы, чым, паводле Бібліі, усё 
гэта закончыцца? Мы знаходзім крыху не чаканую намі параду 
ў адказе. Вернік павінен радавацца таму, што яму даводзіцца 
пакутаваць. Мы знаходзім такую параду ў розных месцах Святога 
Пісання. Напрыклад, багаслоў Якаў піша так: «З вялікай радасцю 
прымайце, браты мае, калі ўпадаеце ў розныя выпрабаванні, ве-
даючы, што выпрабаванне вашай веры робіцца цярплівасцю, а 
цярплівасць павінна мець дасканалае дзеянне, каб вы былі даска-
налыя ва ўсёй паўнаце, без ніякай пахібы».2 Значыць, Бог неаба-
вязкова ўхіляе прычыны, якія выклікаюць пакуты. У гэтых словах 
аўтар указвае на вынік пакутаў. Ён называе іх выпрабаваннямі, 
што ўжо гаворыць нам пра тое, што Бог дапускае іх для нашага 
развіцця ў характары. Нягледзячы на тое, што пакуты не пры-
емныя нам цяпер, яны ў Божым разуменні карысныя для нас, бо 
навучаюць цярплівасці і далейшаму развіццю ва ўдасканальванні 
характару. Зразумела, калі пераносім жыццёвыя цяжкасці, мы 
жадаем чым хутчэй вызваліцца ад іх, каб нам жылося прыемней, 
без турботаў. Але тут жа багаслоў Якаў кажа, што мы павінны 
радавацца і цешыцца з выпрабаванняў. Думаецца, шаноўны 
чытач, мы з табою прызнаем, што цяжка або нават немагчыма 
радавацца, калі пакутуем. 

1  Пасланне да габрэяў 4:14-16.
2  Пасланне Якава 1:2-4.
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Калі аўтары Бібліі пішуць, што мы павінны радавацца паку-
там, гэта ўжо сведчыць, што здольнасць на такое стаўленне да 
іх прыходзіць не ад нас саміх, а даецца вернікам як дар Божы. 
Гэта таксама сведчыць аб тым, што Бог не так моцна жадае, каб 
мы жылі толькі ў нейкім камфорце; Ён хоча, каб мы станавіліся 
больш цярплівымі і вынослівымі, калі справы ў нашым жыцці не 
ідуць так, як нам хацелася б. 

Мы знаходзім класічны прыклад такога ў старазапаветнай 
кнізе Ёва, дзе расказваецца пра мужа, які напачатку меў няма-
ла багаццяў і жыў шчасліва. Ён быў адданы Богу, стараючыся 
жыць паводле Ягонай волі. Паведамляецца, што “сыны Божыя” 
і сатана аднойчы сустрэліся з Богам, і Бог запытаўся ў сатаны, 
ці ён не заўважыў Ягонага слугу Ёва, чалавека «беззаганна-
га, справядлівага, богабаязнага і ўцечнага ад зла»? Сатана 
сцвярджаў, што Ёў заставаўся верным і прыхільным Богу з 
тае прычыны, што Той асланяў яго і ягоны дом ад няшчасцяў. 
Бог дазволіў сатане выпрабаваць Ёва шматлікімі журботамі, 
упершыню супроць ягонага дома, потым супраць яго самога. Ёў 
лічыў сябе праведным чалавекам і, калі яго напаткалі розныя 
жудасці, ён не разумеў, чаму так здарылася з ім і ягоным домам, 
бо заўсёды стараўся дагаджаць Богу і служыць іншым людзям. 
Ён пачаў скардзіцца на сваю нядолю, шукаючы тлумачэнняў. Ба-
гасловы мяркуюць, што кніга Ёва – адзін з найстарэйшых твораў 
Старога Запавету, што асабліва значна, бо закранае пытанне ча-
лавечага пакутавання з тых старажытных часоў. Ёў адчуваў, што 
Бог неяк удзельнічаў у тых муках, якія ён перажываў, сказаўшы: 
«Але сёння Ён стаміў мяне. Ты разбурыў усю сям’ю маю. Ты 
пакрыў мяне маршчынамі ў сведчанне супроць мяне; паўстае на 
мяне зморанасць мая, у твар дакарае мяне. Гнеў Ягоны турзае і 
варагуе супроць мяне, скрыгоча на мяне зубамі сваімі; непрыя-
цель мой вострыць на мяне вочы свае. Раззявілі на мяне пашчу 
сваю; лаючыся б’юць мяне па шчоках; усе змовіліся супроць мяне. 
Аддаў мяне Бог беззаконніку і ў рукі бязбожных кінуў мяне. Я быў 
спакойны, але Ён патрэс мяне; узяў мяне за шыю, і пабіў мяне, 
і паставіў мяне конам Сабе. Абступілі мяне стралкі Ягоныя; Ён 
рассякае вантробы мае і не літуе, выліў на зямлю жоўць маю, 
прабівае ўва мне праломіну за праломінай, бяжыць на мяне, як 
воін. Вярэту пашыў я на скуру маю і ў пыл паклаў галаву маю. 
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Твар мой пачырванеў ад плачу, і на павеках маіх цень смерці, пры 
ўсім тым, што няма рабунку на руках маіх, і малітва мая чыстая. 
Зямля! Не закрый маёй крыві, і хай не будзе месца енку майму. 
І сёння вось на нябёсах Сведка мой, і Заступнік мой у вышынях! 
Красамоўныя сябры мае! Да Бога слёзіцца вока маё».1

Ва ўсім гэтым Ёў тлумачальнага адказу не знаходзіць, таму 
і скардзіцца перад сваімі сябрамі, каб яны ведалі, што ён пера-
жывае страшэнны фізічны і душэўны боль. Ён хоча, каб яны хоць 
спачувалі. І яму таксама не зразумела, чаму ў жыцці беззаконнікаў 
быццам бы адсутнічае гора і няшчасце. Ён кажа: 

«Чаму беззаконныя жывуць, дасягаюць старасці, ды і сілаю 
моцныя? Дзеці іхнія з імі перад абліччам ў іх, і ўнукі іхнія перад 
вачыма ў іх. Дамы іхнія ўбяспечаны ад страху, і няма жазла Бо-
жага на іх. Бык іхні апладняе і не выкідае, карова іхняя зачынае 
і не скідае. Як статак, выпускаюць яны малечу сваю, і дзеці іхнія 
скачуць. Усклікаюць пад тымпан і цытру і весяляцца пад жалейку; 
бавяць дні свае ў шчасці і імгненна сыходзяць у апраметную. А 
тым часам яны кажуць Богу: “Адыдзі ад нас, не хочам мы ведаць 
шляхоў Тваіх! Што нам Усяўладны, каб слугаваць Яму? І якая 
карысць хінуцца да Яго?”»2

Сябры Ёва лічаць, што Бог заўсёды дабраслаўляе праведінкаў 
добрымі рэчамі, а беззаконнікаў і злачынцаў Ён карае бедствамі. 
На гэтай падставе яны прыходзяць да высновы, што Ёў парушыў 
нейкія Гасподнія запаведзі, таму Бог і карае яго за непаслушэн-
ства. Ёў цвердзіць, што ён нічога дрэннага не зрабіў, таму не ў 
тым справа, што Бог карае яго. Калі жонка параіла яму праклясці 
Бога і памерці, ён адказвае пытаннем: «Няўжо добрае мы буд-
зем прымаць ад Бога, а благога не бу дзем прымаць?»3 Аўтар 
кнігі дадае, што ва ўсім перажытым Ёў не зграшыў асабістымі 
меркаваннямі супроць Бога. Ён таксама прызнаў, што ягоны 
лёс у Гасподніх руках, сказаўшы: «Голы я выйшаў з чэрава маці 
маёй, голы і вярнуся. Гасподзь даў, Гасподзь і ўзяў; хай будзе 
імя Гасподняе дабраславёна!»4 У канцы  кнігі Бог з’яўляецца 
Ёву і задае яму масу рытарычных пытанняў пра зробленае Ім у 

1  Кніга Ёва 16:7-20.
2  Кніга Ёва 21:7-15.
3  Там сама, 2:10.
4  Там сама, 1:21.
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свеце і для чалавецтва. Ёў прызнае, што ён усяго не разумее і 
выракаецца ўсяго, ім раней выказанага, ды цешыцца з таго, што 
ўбачыў Бога. А Той звяртаецца да сяброў Ёва і абвінавачвае іх у 
памылковым уяўленні Ёва і ягонага стаўлення да Бога. Гасподзь 
загадвае сябрам перад Ёвам прынесці за сябе ахвяры і просіць 
Ёва памаліцца за іхняе дараванне і апраўданне, бо толькі малітва 
Ёва выклікае ў Бога памілаванне. За вернасць Ёва Бог вярнуў 
страчанае і памножыў дабраславенні ўдвая.

мэты пакутаў
Чаму вучыць кніга Ёва? Аднаму яна не вучыць – што праведнік 

абавязкова жыве без цяжкасцяў і пакутаў, але гэта не значыць, 
што Бог не заўважае ягоных перажыванняў. Заўважае і ў свой 
час узнагародзіць верніка за трываласць у веры і вернасць Го-
спаду. Узнагарода ад Бога можа прыйсці яшчэ тут, на зямлі, але 
няма ніякай гарантыі, што так адбу дзецца, бо ў адзінаццатым 
раздзеле Паслання ад габрэяў мы чытаем пра тых вернікаў, 
якія спадзяваліся на Бога, пакутавалі і памерлі, не ўбачыўшы 
ніякага выпраўлення сваіх змрочных абставін. Яны былі пе-
ракананыя, што Бог узнагародзіць іх, калі не ў гэтым жыцці, 
дык у наступным. Гэта сведчыць, што Бог дапускае журботныя 
здарэнні ў нашым жыцці дзеля нашага развіцця і росту ў Ягонай 
праведнасці. Пералічыўшы “герояў веры” у адзінаццатым разд-
зеле Паслання да габрэяў, аўтар раіць вернікам памятаць Ісуса 
Хрыста, Які перацярпеў «глум ад грэшнікаў»,1 каб здабыць ім 
збаўленне. Прыгадваючы Ягоны пакутны шлях, мы ўмацоўваемся 
ў барацьбе за праведнасць. Аўтар паслання заяўляе, што Бог 
карае тых, каго Ён любіць, як бацька карае свайго сына, каб 
развіваць у ім сталы характар. «Калі вы прымаеце кару, дык Бог 
учыняе з вамі, як з сынамі. Бо ці ёсць які сын, якога б не караў 
бацька?» – пытаецца аўтар паслання.2 Гэта праўда, што працэс 
карання не бывае радасным, але, відаць, толькі тады, калі вернік 
пераносіць жыццёвыя нягоды, нястачы, смуткі і душэўны боль, ён 

1  Пасланне да габрэяў 12:3.
2  Там сама, 12:7.
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навучаецца, што значыць быць больш спагадлівым, вынослівым і 
дабрэйшым чалавекам. Бог дазваляе ўсё гэта для ягонага дабра. 
Паводле аўтара, «усякае пакаранне ў цяперашні час здаецца не 
радасцю, а журбою; але пасля навучаным праз яе дае мірны плод 
праведнасці».1 У самім пакаранні вернік адчувае боль, не радасць, 
але на падставе біблійнага тлумачэння (чаго Ёў пры пакутаванні 
не меў) ён павінен цешыцца з таго, што Бог вырабляе Свае на-
меры верніку для ягонага вечнага дабра. 

Апостал Пётр таксама нямала піша пра карыснасць пакутаў. 
Ён тлумачыць, чаму трэба цешыцца з іх: «З гэтага радуйцеся, 
пасмуткаваўшы цяпер крыху, калі трэба, ад розных спакусаў, каб 
выпрабаваная вера вашая сталася каштоўнейшаю за пагібельнае, 
хоць і вагнём прабаванае золата, на пахвалу, і гонар, і славу пры 
з’яўленні Ісуса Хрыста».2 Мы павінны глядзець на пакутаванне, 
як на Богам дазволеную прывілею. Як нашаму Збавіцелю трэба 
было навучыцца цярплівасці цераз пакутаванне, так і нам. Хрыстос 
пакінуў такі прыклад, і мы павінны ісці ўслед за Ім, што значыць, 
цярпець нягоды, бо да гэтага былі пакліканыя. Калі мы пакорліва 
прымаем пакуту і выпрабаванне, гэта радуе Бога. На гэты конт апо-
стал Пётр піша: «Гэта спадобнае Богу, калі хто па сумленні перад 
Богам церпіць нягоды, пакутуючы несправядліва, бо якая хвала, 
што вы церпіце, калі вас б’юць за правіны? А калі, робячы дабро 
і пакутуючы, церпіце, гэта даспадобы Богу».3 Ізноў, з чалавечага 
пункту гледжання, радавацца пры пакутаванні і прызнаваць, што 
Богу даспадобы, калі мы пакутуем, – гэта нешта нечалавечае, і 
здольнасць на такую радасць прыходзіць толькі ад Духа Святога. 

Апостал Павал таксама піша, што пры пакутаванні вернік 
павінен радавацца, памятаючы тыя дабраславенні ад Бога, 
калі ён навярнуўся да Яго, і пакутамі развівацца ў пабожнасці. 
Гэта ўсё прынясе яму будучыя дабраславенні: «Апраўдаўшыся 
вераю, мы маем мір з Богам праз Госпада нашага Ісуса Хрыста, 
праз Якога вераю і атрымалі мы доступ да той мілаты, у якой 
стаім і хвалімся надзеяю на славу Божую. І не гэтым толькі, але 
хвалімся і жальбамі, ведаючы, што ад жальбы ідзе цярплівасць, 

1  Там сама, 12:11.
2  Першае пасланне Пятра 1:6-7.
3  Першае пасланне Пятра 2:19-20.
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ад цярплівасці дасведчанасць, ад дасведчанасці надзея».1 Вернік 
Хрыстоў павінен успрымаць жыццёвыя цяжкасці, як Богам 
дадзеныя магчымасці развівацца і ўмацоўвацца ў цярплівасці 
і праведнасці. Пераносячы нейкую бяду або боль, мы ў адным 
сэнсе далучаемся да Ісуса Хрыста ў Ягоных пакутах і тым болей 
набліжаемся да Ягонага сэрца. Апостал Павал выказаў жаданне 
«знайсці сябе ў Ім не з маёю праведнасцю, якая ад закона, а з 
тою, якая праз веру ў Хрыста, з праведнасцю ад Бога па веры; 
каб спазнаць Яго, і сілу ўваскрэсення Ягонага, і мець удзел у 
пакутах Ягоных, прыпадобніцца да Яго ў смерці, каб дасягнуць 
уваскрэсення з мёртвых».2

Апостал Павал ахвотна прымаў цяжкасці, таму што быў 
упэўнены ў будучай узнагародзе, якую ён атрымае пасля ягонага 
адыходу з гэтай зямлі. У Пасланні да рымлянаў ён прыпамінае 
цяжкія моманты, калі адчуваў прыгнёт ад іншых людзей, што, 
відаць, крыху ўвяло яго ў нейкую роспач, але не надоўга. Ён хутка 
зразумеў, што ніякая пакута ў жыцці хрысціянскага верніка не мар-
ная. Як раз наадварот, яна прынясе вялікія дабраславенні. Паводле 
Ягоных словаў, «мы не маркоцімся, але калі вонкавы наш чалавек 
і тлее, дык унутраны – дзень у дзень абнаўляецца, бо нядоўгая 
лёгкая пакута наша нара джае ў бязмерным багацці вечную славу». 
Ён называе ўсе свае цярпенні і нягоды “нядоўгай лёгкай пакутай”, 
бо параўноўвае іх з тою славаю, якую атрымае ад Госпада Бога 
за трываласць у бедствах і за вернасць Яму. Гэта пераканала яго 
не здавацца, а працягваць духоўную барацьбу за Божую праўду, 
нават калі трэба пераносіць нястачу і смутак. І мы таксама павінны 
трываць у цяжкасцях, суцяшаючыся Божым абяцаннем, што, калі 
застанемся вернымі Яму ва ўсіх горах, вялікая ўзнагарода чакае 
нас у Божым Нябесным Царстве. У Нагорнай пропаведзі Ісус Хры-
стос сказаў, што шчаслівейшыя тыя людзі, якіх гоняць за праўду 
Божую і за Ягонае імя, бо, калі з’явяцца яны ў небе, атрымаюць 
вялікую ўзнагароду. Перажываць жыццёвыя цяжкасці і пакутаваць 
за імя Хрыстова – гэта сапраўды вартасная дзейнасць! Пра герояў 
веры, прыгаданых у адзінаццатым раздзеле Паслання да габрэяў, 
сказана, што яны перажылі «здзекі і пабоі, а таксама кайданы і 
цямніцу, былі пабіваныя камянямі, пілаваныя, катаваныя, паміралі 
1  Пасланне да рымлянаў 5:1-4.
2  Пасланне да філіпянаў 3:9-11.
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ад мяча, блукалі ў авечых і казіных скурах, цярпелі нястачы, уціскі, 
азлабленне… блукалі па пустынях і горах, па пячорах і цяснінах 
зямных».1 У чым была іхняя радасць і суцяшэнне? У тым, што яны 
чакалі лепшага свету пасля адыходу з зямлі. Яны памерлі ў веры, 
не атрымаўшы Гасподніх абяцанняў у зямным жыцці, але лічылі 
сябе “вандроўнікамі і прыхаднямі на зямлі” і чакалі замагільнай 
“бацькаўшчыны”, дзе атрымаюць свае адпаведныя ўзнагароды і 
будуць жыць у прысутнасці свайго Творцы Бога.2

ва ўсім давяраць Богу
Можа, тут жа, чытач, ты пытаешся: а ці наканавана нам, 

вернікам, толькі пакутаваць у зямным жыцці? Калі Ісус Хрыстос 
жыў і служыў людзям, ці ж не ацаляў Ён хворых і не ўваскрашаў 
мёртвых? Пішацца ў Дабравесці паводле Мацвея: «Хадзіў Ісус 
па ўсёй Галілеі, навучаючы ў сінагогах іхніх, і прапаведуючы 
Дабравесце Царства, і ацаляючы ўсякую хваробу і ўсякую не-
мач у людзях».3 Да таго ж аўтар Паслання да габрэяў цвердзіць, 
што «Ісус Хрыстос учора, і сёння, і навекі Той самы».4 Ясна, што 
вернікі павінны давяраць Богу і Хрысту ва ўсім, бо таму вучыць 
Святое Пісанне. 

Прыходзяць тыя моманты, калі мы пападаем у цяжкія і часамі, 
як нам здаецца, нясцерпныя абставіны жыцця і маем патрэбу ў 
Божым дзеянні, каб або змяніць дадзеную сітуацыю, або даць 
нам неабходнае цярпенне вытрываць. У такія часы мы часта 
просім, каб Бог учыніў цуд і вызваліў нас да небяспекі. Напры-
клад, калі хто з нас хварэе, пакутуе ад болю і жыве пад пагрозай 
верагоднай смерці ад хваробы, ці маем мы права прасіць у Бога 
поўнага ацалення? Думаецца, што ўсе мы, вернікі, згодныя з 
тым, што Бог дае нам такую прывілею. Кожны з нас можа і нават 
павінен прасіць ацалення, калі хварэем. У дні Ісуса Хрыста многія 

1  Пасланне да габрэяў 11:36-38.
2  Там сама, 11:13-16.
3  Дабравесце паводле Мацвея 4:23.
4  Пасланне да габрэяў 13:8.
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прыходзілі і звярталіся да Збавіцеля з просьбаю ацалення, і Ён 
такіх ацаляў. Калі Ён так рабіў, будучы тут, на зямлі, у тыя часы, 
дык дапускаем, што Ён тое самае робіць і ў нашыя дні. І сапраўды, 
сёння многія вернікі сведчаць, што яны ў мінулым былі хворыя і 
звярнуліся да Хрыста з просьбаю поўнага ацалення, на што Ён 
своечасова адказаў. 

Евангеліст Мацвей апісвае, як вучні з Хрыстом аднойчы 
праходзілі каля смакоўніцы і заўважылі, што ніякага плоду на 
ёй не было. Хрыстос выказаў пракляцце над гэтым дрэвам, каб 
яно ў будучыні ніколі не прыносіла ніякага плоду. Дрэва тут жа 
перад іхнімі вачамі засохла, што і здзівіла вучняў. Збавіцель тады 
звяртаецца да іх, кажучы: «Калі будзеце мець веру і не спаняве-
рыцеся, не толькі зробіце тое, што зроблена са смакоўніцай, але, 
калі і гары гэтай скажаце: “Падыміся і кінься ў мора”, – будзе; і 
ўсё, чаго ні папросіце ў малітве з вераю, атрымаеце».1 З гэтага 
прыкладу Хрыстос паказаў вучням, што калі яны будуць Богу 
давяраць і не сумнявацца, дык змогуць папрасіць у Яго нейкага 
цудатворнага дзеяння, і тое ж здарыцца. Самае галоўнае – мець 
веру і не сумнявацца. 

Пераважае воля Божая
Узнікае пытанне: ці гэта значыць, што кожны раз, калі вернік 

заўважае нейкую цяжкую сітуацыю ў жыцці іншага чалавека або 
ён сам пападае ў непрыемную абставіну, то проста можа звярнуц-
ца да Хрыста з просьбаю цудатворнага дзеяння, і тое абавязкова 
збудзецца? Я таго погляду, што Хрыстос гэтаму не вучыў. Урок з 
усохлай смакоўніцы зводзіўся да таго, што пры цяжкіх момантах 
жыцця Ягоныя вернікі павінны мець веру, не сумнявацца і сме-
ла прасіць Божага ўмяшальніцтва і дапамогі. Бог абяцае, што 
адкажа Сваім выбраным спосабам: або Ён учыніць патрэбнае 
цудатворнае дзеянне, каб знішчыць перашкоду, або дапаможа 
верніку перацярпець перажываемую цяжкасць. 

Нягледзячы на тое, што ў новазапаветных Дабравесцях 
апісваюцца некаторыя моманты, калі Хрыстос ацаляў хворых 

1  Дабравесце паводле Мацвея 21:21-22.
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і нават уваскрашаў памерлых, мы таксама заўважаем, што не 
заўсёды Ён вызваляў пакутнікаў ад іхніх хвароб. Напрыклад, у 
пятым раздзеле Дабравесця паводле Яна Хрыстос прыходзіць да 
купальні, наўкола якой ляжаць людзі, што пакутуюць ад усялякіх 
хвароб. Пішацца, што іх было шмат: сляпых, кульгавых і сухіх, якія 
чакалі руху вады. Анёл ад Бога час ад часу з’яўляўся і парушаў 
ваду. Як толькі яна пачынала рухацца, кожны стараўся першым 
увайсці ў яе, бо хто быў першы, той атрымліваў ацаленне. І вось 
Хрыстос прыходзіць сюды і бачыць усіх гэтых хворых, якія чака-
юць руху вады. Вочы Збавіцеля спыняюцца на адным бедным 
чалавеку, які ляжаў там ужо трыццаць сем гадоў. Ён быў заслабы, 
каб пры руху вады хуценька пацягнуць сябе да купальні і быць 
першым, спусціцца ў ваду. Хрыстос запытаўся ў гэтага хворага, 
ці ён жадае ачуняць, на што той адказаў: “Так, але не маю чала-
века, які мог бы дапамагчы мне досыць хутка дайсці да вады”. 
Хрыстос тут жа загадвае яму ўстаць, падняць сваю пасцель і 
выйсці з таго месца, што ён безадкладна і робіць. Збавіцель 
ацаліў гэтага хворага. Але ці ты, чытач, заўважыў, што Ён не 
ацаліў нікога іншага сярод хворых, якія працягвалі ляжаць наўкола 
купальні? Чаму? Нам нічога не сказана, чаму Ісус пакінуў рэшту 
хворых без ацалення, але так яно і здарылася, а гэта сведчыць 
мне, што Хрыстос, напэўна, не ацаляў кожнага хворага, з якім 
бачыўся. Чаму адных Ён Сваім аўтарытэтным словам ацаляе, а 
іншых – не, ніхто з нас не можа сказаць. Рашэнне гэтага пытання 
належыць толькі Яму.

Прасіць у Хрыста і Бога ацалення або вызвалення ад цяжкіх 
абставін мы, Ягоныя вернікі, маем права і, як мне здаецца, 
павінны. Падобна таму, як мы ўпершыню навярнуліся да Хрыста, 
просячы даравання грахоў, так і цяпер можам пры цяжкасцях 
звяртацца да Яго з просьбаю Ягонай дапамогі і цудатворнай 
дзейнасці. У Дабравесці паводле Лукаша Хрыстос запрашае 
нас прасіць у Яго і абяцае адказаць на выказаныя намі маленні: 
«Прасіце, і дасца вам; шукайце, і знойдзеце; стукайцеся, і адчы-
няць вам, бо кожны просьбіт атрымлівае, і шукальнік знаходзіць, 
і хто стукаецца, таму адчыняць».1 

Якімі спосабамі Бог ацаляе хворых? Мы сустракаем пару 
цікавых месцаў у Святым Пісанні, якія паказваюць, што Ён у гэтай 
1  Дабравесце паводле Лукаша 11:9-10.
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справе працуе праз іншых вернікаў. Перш за ўсё, Гасподзь над-
зяляе некаторых Сваіх вернікаў дарам ацалення, які яны павінны 
ўжываць для дабра ўсяго хрысціянскага брацтва. У пасланнях да 
рымлянаў і карынфянаў апостал Павал параўноўвае цэлую групу 
хрысціянскіх вернікаў з чалавечым целам. Усе веруючыя разам 
складаюць “Цела Хрыстова”, і як у чалавечым целе існуюць і 
функцыяніруюць асобныя чэлесы, так і ў Целе Хрыстовым кож-
ны член выконвае сваю адпаведную ролю. Апостал кажа: «Як у 
адным целе ў нас многа чэлесаў, але не ўва ўсіх чэлесаў адно і 
тое самае прызначэнне, так і мы, многія, складаем адно цела ў 
Хрысце, а паасобку адно аднаго чэлесы. І як па дадзенай нам 
мілаце, маем розныя здольнасці… Дары ёсць розныя, а Дух адзін 
і той самы… кожнаму даецца выяўленне Духа на карысць».1 Ён 
называе розныя дары, якія даюцца вернікам, і паміж тым кажа, 
што Дух Святы дае «...іншаму дар ацалення».2 Калі я ўяўляю 
сабе брата або сястру ў Хрысце, якому або якой быў дадзены 
дар ацалення, мне здаецца, што пад уплывам Духа Святога такі 
чалавек у сэрцы ведае, што ён мае гэты дар ад Бога і адносіцца 
з асаблівай асцярожнасцю да яго. Даволі спакойным і сціплым 
спосабам той вернік карыстаецца гэтым дарам. Ён моліцца за 
хворага, і ў свой час Бог таго ацаляе. Можа, іншыя браты і сё-
стры па веры таксама ведаюць, што асобны вернік карыстаецца 
дарам ацалення, таму, калі нехта хварэе, яны яго выклікаюць, 
і ён ідзе да хворага і там у ягонай прысутнасці моліцца за яго, 
просячы, каб Бог цудатворным спосабам ацаліў хворага. Ні ў якім 
разе вернік з такім дарам не будзе выхваляцца, а хутчэй за ўсё 
сціплым спосабам выконваць Богам дадзеную яму ролю. І хворы 
атрымае ацаленне.

Па-другое, у Святым Пісанні мы знаходзім другі падыход 
да малітвы над хворымі. У Пасланні апостала Якава раіцца 
хвораму паклікаць прэсвітэраў царквы, каб яны пайшлі да яго, 
памаліліся над ім з памазаннем яго алеем у імя Гасподняе, і ў 
выніку таго «малітва веры ацаленне дасць хвораму, і падыме яго 
Гасподзь; і, калі ён учыніў грахі, даруюцца яму».3 Хто прэсвітэры 
царквы? Ва ўсходне-славянскіх царквах евангельскіх хрысціян 

1  Пасланне да рымлянаў 12:4-6; 12:4-7.
2  Першае пасланне да карынфянаў 12:9.
3  Пасланне Якава 5:14-15.
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прэсвітэрамі называюць тых людзей, якія служаць кіраўнікамі 
мясцовых абшчын вернікаў. Часамі іх называюць “пастарамі”. 
Але грэцкі тэрмін у сапраўднасці нясе значэнне “старэйшына”, а 
гэта быў духоўна сталы вернік; у большасці выпадкаў ён таксама 
быў мужчына старэйшага ўзросту. У Пасланні да Ціта апостал 
Павал піша, што ён пакінуў Ціта на Крыце дзеля таго, каб ён 
адведаў усе гарады, дзе знаходзіліся абшчыны вернікаў і ў тых 
царквах выбраў старэйшын-прэсвітэраў.1 Тут жа маецца на ўвазе 
выбіранне рады кіруючых старэйшын-братоў для кожнае абшчы-
ны, – тых, якіх мы сёння ў нашых усходне-славянскіх евангельскіх 
царквах называем “дыяканамі”. Значыць, калі апостал Якаў піша 
пра неабходнасць хвораму выклікаць прэсвітэраў, ён на самай 
справе гаворыць пра членаў царкоўнай рады мясцовай абшчы-
ны вернікаў. Трэба такіх выклікаць для малітвы над хворымі з 
памазаннем алеем. 

Ці мы, сённяшнія вернікі, так робім? Таму вучыць Слова Божае, 
і так мы павінны рабіць, а абяцанне даволе яснае: хворы атрымае 
ацаленне. Я асабіста ведаю пра сітуацыі, калі хворыя выклікалі 
членаў мясцовай царкоўнай рады з просьбаю, каб яны памаліліся 
за іхняе ацаленне. Звычайна два-тры сябры з рады наведваюць 
хворага ў ягоным доме, моляцца над ім з памазаннем, і бывае 
так, што хворы своечасова выздараўлівае.

Я таксама ведаю, што часамі пасля малітваў старэйшын-
дыяканаў над некаторымі хворымі, жаданае ацаленне не здзяйс-
няецца, часамі з цягам часу нейкі хворы нават і памірае. Чаму, калі 
пішацца, што «малітва веры ацаленне дасць хвораму»? Адказ 
можа быць толькі адзіным: Бог не жадаў ацаліць таго хворага. 
Такія выпадкі паказваюць, што Бог не заўсёды адказвае згодна з 
нашымі малітоўнымі просьбамі. Паўтараем думку, што апошняе 
слова аб выздараўленні або невыздараўленні хворага належыць 
аднаму Госпаду Богу! Сапраўды так, мы можам і павінны рабіць 
усё магчымае са свайго боку для хворага: дапамагаць яму тым, 
чым можам, і маліцца за ягонае ацаленне і выздараўленне. Хворы 
сам можа і павінен маліцца за сваё ацаленне. Але я таксама лічу, 
што ён павінен звяртацца да лекараў, калі яны могуць дапамагчы 
яму, але ва ўсім гэтым мы з ім пакідаем вынікі ў Божых руках. 
Гасподзь застаецца ўсяўладным у асабістых справах кожнага 
1  Пасланне да Ціта 1:5.
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верніка, бо ў канчатковым выніку Ён рашае згодна са Сваёй во-
ляй! Багаслоў Ян піша на гэты конт: «Вось якую адвагу мы маем 
перад Ім, што, калі просім чаго па волі Ягонай, Ён слухае нас. А 
калі мы ведаем, што Ён слухае нас ва ўсім, чаго б мы ні прасілі, 
– ведаем і тое, што атрымліваем ад Яго, чаго просім».1

Значыць, будуць выпадкі выздараўлення і невыздараўлення 
хворых. Ці знаходзяцца ў Бібліі прыклады, калі Бог не адказваў 
згодна з жаданнем таго, хто прасіў ацалення? Ёсць! Апостал 
Павал піша, што яму было дадзена “джала ў плоць, пасланец 
сатаны”. Нам невядома, у чым менавіта заключалася тое джала, 
але яно, відаць, дакучала яму нейкімі фізіялагічнымі сімптомамі. 
Вельмі хацелася апосталу вызваліцца ад той праблемы, і трой-
чы ён прыходзіў да Бога з просьбаю вызвалення ад яе, але 
кожны раз Бог адкрываў яму, што Ён не збіраецца выконваць 
ягоную просьбу. Замест таго, Бог абяцаў надзяліць апостала 
Сваім цярпеннем. Дзеля якой мэты? Апостал адзначае: «Каб 
я не заганарыўся незвычайнасцю адкрыццяў… “Бо сіла Мая 
[Гасподняя] здзяйсняецца ў немачы”».2 Апостал тут жа праяўляе 
поўную паслухмянасць Богу і вырашае хваліцца сваімі немачамі, 
каб дзейнічала ў ім моц Хрыстова, і заключае: «Таму і любасна 
мне ў немачах, у крыўдах, у нястачах, у ганеннях, ва ўцісках за 
Хрыста, бо калі я нямоглы, тады моцны».3

Яшчэ да гэтага ён піша аб суцяшэнні, якое атрымліваў ад 
Бога, калі праходзіў праз цяжкія ўмовы жыцця. Бог суцяшаў 
Паўла, і не толькі каб проста суцяшаць яго, але каб навучыць, як 
суцяшаць іншых вернікаў, якія пакутавалі. Паводле апосталавых 
словаў, Бог «суцяшае нас ва ўсякай маркоце нашай, каб і мы 
маглі суцяшаць усіх замаркочаных тым суцяшэннем, якім Бог 
суцяшае нас саміх».4 Бог дапускае негатыўныя здарэнні ў на-
шым жыцці, каб мы станавіліся суцешнікамі іншым лю дзям. Калі 
сустракаем нястачы і клопаты, гэта падахвочвае нас ставіцца да 
іншых з поўным спачуваннем. Самі перажываючы непрыемнасці, 
мы звяртаемся да Бога з просьбаю вызвалення або цярпення 
перанесці цяжар, а гэта дапамагае нам разумець прыгнечаны 

1  Першае пасланне Яна 5:14-15.
2  Другое пасланне да карынфянаў 12:7-9.
3  Там сама, 12:10.
4  Там сама, 1:4.
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настрой іншых, якія пакутуюць, і выказваць ім спачуванне. Той, 
хто асаблівай бяды не ведае, не разумее прыгнёту, які пакутнік 
пераносіць. Апостал далей тлумачыць: «Як памнажаюцца ў 
нас цярпенні Хрыстовыя, па мнажаецца Хрыстом і суцяшэнне 
нашае».1 З гэтага вынікае, што Бог часамі не вызваляе нас ад 
нашых бедстваў і журботаў, каб мы суцяшаліся Богам і былі 
падрыхтаваныя суцяшаць іншых засмучоных людзей. Наву-
чыцца, як стаць суцешнікамі, нялёгка і ў большасці выпадкаў 
прадаўжаецца доўга ў нашым жыцці, але ў выніку таго выпра-
баваны вернік становіцца лепшым суцешнікам.

Біблія сапраўды прызнае пакутаванне жыццёвай рэальнасцю. 
Яна накіроўвае ўвагу на Госпада Бога, Які Сам у Ісусе Хрысце 
перажыў балючыя і ганебныя моманты. І раз Ён у гэтым дасвед-
чаны, дык можа і нам дапамагчы ў любой непрыемнай сітуацыі. 
Давайце будзем і мы разам звяртацца да Бога за дапамогай, 
калі сустракаем цяжкасці, і Ён дапаможа нам згодна Сваёй волі.

1  Там сама, 1:5.
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РАЗДЗЕЛ ШОстЫ

 
БОГ І НАШЫЯ СКАРГІ

У артыкуле «Бог пакутавання?» Пітэр Сінгер аргументуе су-
праць паняцця, што існуе ўсядобры, ўсёведны і ўсемагутны Бог. 
На якой падставе? Ён адказвае: «Калі Бог ўсёведны, то Ён ведае, 
колькі болю і пакутаў ёсць у свеце. Калі Ён усемагутны, то Ён мог 
бы стварыць свет без шматлікага існага ў ім, і Ён так зрабіў бы, 
калі Ён усядобры... Доказы перад нашымі вачыма падахвочваюць 
нас верыць таму, што свет не быў створаны Богам. Аднак калі хто 
сцвярджае, што свет сапраўды Богам створаны, то гэта змушае 
нас заключыць, што Бог Творца не можа быць усемагутным і 
ўсядобрым. Ён або злы бог, або бракароб».1 Гэтыя словы былі 
напісаныя атэістам, і мы, веруючыя, ясна, з імі не згаджаемся. Але 
думаецца, што бываюць такія моманты, калі некаторыя вернікі 
прыходзяць да высновы, што Бог чагосьці ў свеце недарабіў, бо 
няшкодныя і зычлівыя людзі часта пакутуюць, і некаторыя з нас 
ставяць сябе ў лік пакрыўджаных і бязвінных пакутнікаў. Так, у 
Бога мы верым, але таксама час ад часу змагаемся з той праўдай, 
што нявінна пакутуем, і пытаемся, чаму Бог гэта дазваляе, што і 
прыводзіць нас да наступнага пытання: ці даецца нам мажлівасць 
і дазвол скардзіцца Богу на няшчасці і дрэнныя здарэнні, якія ад-
бываюцца ў нашым жыцці?

ці дапушчальна крыўдаваць і 
гневацца на Бога?

З аднаго боку, многія вернікі жахнуцца ад такога пытання, 
лічачы яго лішнім, таму і непатрэбным. “Бог ёсць усяўладны Бог, 
1  Газета «Toronto Star», 17.05.08, Таронта, Канада.
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– сцвярджаюць яны, – і ў дачыненні да свайго жыцця хто мы такія, 
каб аспрэчваць Ягоную волю? Тое, што Ён пасылае і дазваляе ў 
нашым жыцці, мы проста мусім прымаць і не сумнявацца ў Яго-
ных дзеях”. З другога боку, ёсць тыя, якія адчуваюць і прызнаюць 
нейкую крыўду ад таго, што Бог дазволіў ім апынуцца ў цяжкіх 
абставінах або нават перажыць нейкую трагедыю. Ці людзі маюць 
права скардзіцца Богу на свае праблемы і няшчасці? Некаторыя 
завастраюць пытанне: ці можам мы крыўдаваць або нават і гне-
вацца на Бога, калі пераносім страшэнныя болі? Гэта праўда, 
што многім вернікам стаўленне пытання ў такім выглядзе зусім 
не падабаецца. Але ці гэта падабаецца каму-небудзь з нас, ці не, 
ёсць, аднак, тыя, што скардзяцца Богу на свой лёс і адчуваюць 
яўную крыўду, нават і гнеў на Яго. Такое адчуванне яны нясуць у 
сваім сэрцы і не ведаюць, як з ім спраўляцца. Мы, вернікі, можам 
заплюшчваць свае духоўныя вочы і казаць, што ў дачыненні да 
свайго лёсу ніхто не мае права ні скардзіцца, ні крыўдзіцца, ні гне-
вацца на Бога. Некаторыя вернікі гэта падкрэсліваюць, кажучы: 
“Што б там ні было ў жыцці сапраўднага верніка, ён ні ў якім разе 
не жальбаваў бы і не крыўдаваў бы на Бога за свае цяжкасці, не 
кажучы ўжо, каб гневацца на Яго. Людзям, якія гэтак ставяцца 
да Бога, нават і адказваць няварта!”

Ці прымальны такі адказ? Ясна, што таму, хто расчараваўся ў 
Богу, крыўдуе або гневаецца на Яго, такі адказ ні ў якім разе не 
дапамагае вырашыць ягоную праблему. Я лічу, што мы, вернікі, 
павінны хоць паспрабаваць адказаць на пытанні тых, хто адчувае 
сябе пакрыўджаным Богам (чаму і пішу гэтую кнігу), прынамсі, мы 
павінны ўказаць ім на тыя месцы ў Святым Пісанні, дзе асобныя 
людзі скардзяцца Богу на свой лёс. Трэба таксама накіроўваць 
увагу пакрыўджаных на тое, што гаворыцца ў Святым Пісанні 
пра пакутаванне Бога ў асобе Ісуса Хрыста і Ягонае жаданне і 
гатоўнасць дапамагаць і падтрымліваць нас, калі хто з нас пакутуе. 
Па-другое, калі хто з веруючых кажа, што сапраўдны вернік ні ў якім 
разе не скардзіўся б Богу на свае нягоды, мы проста не прызнаём 
рэчаіснасці, як яна ёсць, бо бываюць тыя моманты, калі прыхільныя 
і аддадзеныя Богу вернікі адчуваюць, што Гасподзь быццам бы 
забыўся пра іх і не дапамагае ім у жыццёвых цяжкасцях. Да таго ж, 
калі ў такіх нягодах Ён дапамог каму-небудзь з нас, трэба дзяліцца 
сваім досведам з тымі, хто праходзіць праз цяжкія пакуты.
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гісторыя адной жанчыны
Можа, ты, паважаны чытач, лічыш сябе прыхільным вернікам і 

мяркуеш, што сапраўдны вернік не мае права скардзіцца Богу пра 
адмоўныя з’явы ў сваім жыцці. Дазволь мне падзяліцца гісторыяй 
адной жанчыны, якая мучылася амаль што ўсё жыццё ад адчу-
вання, што Бог не дапамог ні ёй, ні яе сям’і, калі злачынныя людзі 
здзекаваліся з іх. Яе звалі Гэленай. Яна нарадзілася ў пачатку 
дваццатага стагоддзя і жыла ў Турцыі; па нацыянальнасці – ар-
мянка. Гэлена перажыла і выжыла пасля генацыду супроць свайго 
народа, што ў 1915 годзе з асаблівай лютасцю чыніўся туркамі. 
Яшчэ дзяўчынкай яна бачыла надта жудасныя тэракты супроць 
сваіх родных і знаёмых. Усе тыя падзеі згадваюцца ў кнізе, якую 
напісалі яе ўнучка разам з іншым аўтарам пад назваю «Angry 
with God» (“Гнеўная на Бога”). Кніга была напісаная па просьбе 
Гэлены незадоўга да яе смерці. Яна выказала такое жаданне, каб 
дапамагчы тым людзям, якія нясуць крыўду на Бога з прычыны 
свайго смутнага і трагічнага лёсу. У кнізе яна выказвае думку, што 
зрабіла вялікую памылку тым, што амаль усё жыццё крыўдавала 
на Бога за тыя жудасці, якія зведала ў дзяцінстве і маладосці. 
Толькі пры канцы жыцця яна вярнулася да Бога. Калі чытаеш 
гэтую гісторыю, разумееш, што Гэлена была пакрыўджаная не 
без падстаў. Аўтары кнігі пачынаюць апісанне яе жыцця гэтак: 

«Бацька Гэлены памёр з малітоўнымі пацеркамі ў руках, не 
згадзіўшыся адмовіцца ад хрысціянскай веры, але ён быў толькі 
адзін сярод многіх армянскіх мужчын, сабраных і забітых на вачах 
у іхніх сем’яў. Гэтая сцэна паўтаралася ў іншых армянскіх гарадах: 
спярша той стук у дзвярэй, потым – хуткае збіранне асабістых 
рэчаў, спыненне велізарнага паходу людзей, забойства мужчын, 
далейшае гуртаванне жанчын і дзяцей. Як у іншых гістарычных 
выпадках рабіліся спробы вынішчыць асобныя народы або іхнюю 
веру, намаганні туркаў выяўлялі пагрозлівую эфектыўнасць. Гэта 
не быў злачынны акт некалькіх заўзятараў-забойцаў, захопленых 
нацыяналістычнай рупнасцю. Не, гэта былі запланаваныя акты 
жорсткасці».1

1  Michele Novotni, Randy Petersen. Angry with God. Pinon Press, Colorado Springs, Colorado, 2001, 
стар. 35.
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Апрача забойства свайго бацькі, Гэлена таксама назірала, як 
турэцкія злачынцы забралі яе васьмігадовага роднага браціка і 
разам з іншымі армянскімі хлопчыкамі загналі ў стайню, зачынілі 
вокны і зашчапілі дзверы, каб ніхто не выскачыў, разлілі газу ды 
падпалілі. Гэлена чула страшныя крыкі тых нявінных хлопцаў, па-
куль яны не памерлі ў агні. Маці і сёстры глядзелі на гэтую жахліва 
жорсткую сцэну, плакалі і чулі насмешлівыя крыкі катаў: “Ну што 
ж, ці не можа ваш Бог стварыць хмару і з яе паслаць лівень на 
гэтае невялікае вогнішча, што мы зрабілі? Можа, Ён не мае той 
сілы, а калі мае, то, напэўна, не вельмі Ён дбае пра вас. Вы ўсе 
моліцеся; чаму Ён не адказвае на вашыя малітвы?” Падобныя 
словы былі выказаныя Ісусу Хрысту, калі Ён вісеў на крыжы. 
Пішацца, што людзі праходзілі, глядзелі на Яго і крычалі: «Ты, 
што разбураеш храм і за тры дні будуеш! Уратуй Сябе Самога. 
Калі Ты Сын Божы, сыйдзі з крыжа». Габрэйскія рэлігійныя лідэры 
таксама здзекаваліся з Яго, кажучы: «Іншых ратаваў, а Самога 
Сябе не можа ўратаваць. Калі Ён Цар Ізраілеў, хай цяпер сыйдзе з 
крыжа, і ўверуем у Яго; спадзяваўся на Бога; хай цяпер выбавіць 
Яго, калі Ён угодны Яму. Бо Ён сказаў: “Я Божы Сын”».1 Ва ўсім 
гэтым выконвалася Божая воля, каб адкрыць людзям шлях назад 
да Бога і шчаслівае вечнае жыццё ў Ягонай прысутнасці.

Вось тыя злачынныя акты і з’едлівыя словы катаў засталіся 
ў памяці маладой Гэлены; яна пачала гневацца на Бога, але ба-
чыла, што яе маці працягвае верыць, спадзявацца і праслаўляць 
Яго. “Як ты можаш маліцца такому Богу, Які дазволіў твайму 
сыну згарэць і мужу сустрэць брутальную смерць за Ягонае імя?” 
Задавальняючага адказу маці не магла даць дачцы. Пазней, 
падчас прымусовага шэсця, чатырохгадовая родная сястра Гэ-
лены памерла ад слабасці, яе цела кінулі каля дарогі галодным 
сабакам. Пазней яе шасцігадовая сястра памерла ад голаду. 
Адзін турэцкі афіцэр палюбіў Гэлену і ўзяў шлюб з ёю, што не 
прынесла ёй шчасця, і прыйшоў той дзень, калі яна ўцякла ад 
яго, пакінуўшы свайго маленькага сына з мужам. 

Дзякуючы добрым людзям Гэлена апынулася ў Злучаных 
Штатах Амерыкі, дзе пазнаёмілася з сімпатычным мужчынам, 
які стаў яе другім мужам. З ім яна мела другую сям’ю, і жыццё яе 
наладзілася, але яна Богу не давала ніякага месца ў гэтым новым 
1  Дабравесце паводле Мацвея 27:39-43.
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жыцці. Яна крыўдавала на Яго і лічыла, што Ён не існуе. Ейная 
маці жыла ў Балгарыі, і Гэлена запрасіла яе ў ЗША. Маці, як і ра-
ней, працягвала верыць у Бога, дзякаваць Яму, што дазволіў ёй і 
дачцы перасяліцца ў Амерыку. А Гэлена не хацела чуць пра Бога 
і часта спрачалася з маці па гэтым пытанні. Усе дзеці Гэлены былі 
выхаваныя без вучэння пра Бога. Аўтар кнігі «Гнеўная на Бога» 
– Мішэль Навотны, унучка Гэлены, – памятала, як у дзяцінстве 
яна слухала спрэчкі паміж бабуляй і прабабуляй на тэму Бога і 
Ягонай ролі ў жыцці людзей. З часам Мішэль пачула евангельскую 
вестку пра Хрыста і сама стала веруючай. Пасля смерці сваёй 
прабабкі Мішэль заняла яе пазіцыю ў дыскусіях з бабуляй Гэле-
най. І вось толькі пры канцы свайго жыцця Гэлена зноў пачала 
больш лагодна разважаць пра Бога і перагледзела свой гнеў на 
Яго. Незадоўга да смерці яна навярнулася да Госпада, просячы 
даравання за памылковае стаўленне да Яго. Яна папрасіла дачку 
напісаць пра яе жыццё і позняе вяртанне да Бога. Унучцы Гэлена 
сказала: “Некаторым людзям здаецца, што мне стала добра, калі 
пры канцы свайго жыцця я прымірылася з Богам, але не так яно 
было. Усё сваё жыццё я пражыла, не ведаючы, што Бог стаіць 
побач. Дрэнна, што я так доўга не прыміралася з Богам. Іншым 
людзям раскажы маю гісторыю, каб яны так доўга не чакалі”.1

Чаму Гэлена так доўга не лічылася з Богам і толькі перад смер-
цю прымірылася з Ім? Ясна, што ад крыўдаў яна разгневалася 
на Яго, гэта і перашкаджала ёй увайсці ў кантакт і лучнасць з Ім. 
А так часта бывае з людзьмі. У нас асаблівыя чаканні ад Бога, 
што нібыта Ён павінен дабраслаўляць нас вось так або гэтак, і 
асабліва тады, калі мы робім іншым дабро, але сутыкаемся з 
жалю вартымі здарэннямі і трагедыяй. Пакутуючыя вернікі чы-
таюць падобныя месцы ў Бібліі пра тое, што «добры Гасподзь з 
тымі, хто на Яго спадзяюцца, з душою, якая шукае Яго».2 Яны 
чуюць іншых вернікаў, якія таксама сцвярджаюць, што Бог ёсць 
добры і пасылае ім усялякія дабраславенні. Аднак глыбока ў 
душы пакрыўджаны пакутнік адчувае расчараванне ў Богу. Як 
здарылася з Гэленай, крыўда і гнеў на Бога павялічваецца. Што 
казаць такому пакутніку? Хіба, што ўсё выйдзе добра для яго, што 
з цягам часу ягоная жыццёвая сітуацыя палепшыцца? Магчыма, 
1  Novotni, Petersen. Angry with God, стар. 149.
2  Плач Ераміі 3:25.
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і палепшыцца, а калі не – што тады? Сапраўды, нам, вернікам, 
трэба быць надта асцярожнымі ў адказе людзям, якія пакутуюць, 
прынамсі, трэба хоць выказваць ім сваё сардэчнае спачуванне і 
падтрымліваць тым, чым можам.

стадыі расчаравання і гневу
Калі чалавек адчувае нейкае расчараванне або гневаецца на 

іншага, ён праходзіць асаблівыя стадыі пакуты і перажывання. 
Як правіла, крыўды не загойваюцца за кароткі тэрмін, таму і 
трэба даваць пакрыўджанаму магчымасць і час, каб таму пра-
цэсу развівацца і дайсці да свайго натуральнага канца. Псіхолагі 
кажуць нам, што, калі чалавек хварэе і лекар паведамляе яму, 
што ў яго рак і праз некалькі месяцаў ён памрэ, хворы праходзіць 
працэс маркоты і жальбы. Ён перш за ўсё з гэтай навіной не 
пагаджаецца, проста яе адмаўляе, лічачы, што лекар толькі 
падманвае яго. З цягам часу ён усведамляе, што ягоную хваробу 
ніякі лекар не зможа вылечыць, і гэта выклікае ў яго адчуванне 
несправядлівасці і гневу. Ён пытаецца, чаму яму давялося захва-
рэць, калі ён мог бы жыць яшчэ доўга? Вось як раз у гэты момант 
многія абвінавачваюць Бога ў нядбайнасці і несправядлівасці, што 
і крыўдзіць іх. Яны расчароўваюцца ў Богу або нават гневаюцца 
на Яго, пытаючыся: “Чаму Бог дапусціў гэтую хваробу ў маім 
жыцці? Што я дрэннае зрабіў, каб гэта заслужыць?” Некаторыя 
тут жа стараюцца неяк дамовіцца з Богам, кажучы: “Госпадзе, 
я ведаю, што Ты можаш зрабіць усё, што Табе заўгодна. Вельмі 
прашу ацаліць мяне, і я абяцаю служыць Табе ўсе дні, якія Ты 
дасі мне тут, на зямлі”. Калі фізічны стан цела пагаршаецца, 
хворы звычайна ўпадае ў дэпрэсію; яна доўжыцца некаторы час, 
але канчаецца прызнаннем, што ягонае цела захоплена невы-
лечнай хваробай і неўзабаве ён памрэ. Канечне, такія адчуванні 
неабавязкова выяўляюцца ў такім акуратненькім і паслядоўным 
парадку, бо хворы часамі вяртаецца да ранейшай стадыі і ў раз-
важаннях вагаецца. Усё ж такі заўважаецца нейкі падобны пра-
грэс у прызнанні таго, што хвароба распаўсюджваецца ў целе, 
што ён ад яе памрэ. 
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Што казаць Богу, калі крыўдуем 
на Яго?

Прыкладна тое ж самае адбываецца, калі хто з нас 
расчароўваецца ў Богу. Мы чакаем ад Яго асаблівай увагі, а 
калі Ён не адказвае на нашыя патрэбы так, як нам хацелася б, то 
расчароўваемся, і часам расчараванне пераходзіць у гнеў на Бога. 
Што рабіць, калі ў чалавека такое адчуванне? Прыкідвацца, што 
ўсё ў парадку і ён згаджаецца з Богам і задаволены сваім жыццём, 
калі таго на самай справе ён не адчувае? У такім стаўленні да 
справы тоіцца асноўная небяспека: чалавек хавае, магчыма, ад 
сябе і яўна ад іншых сваё сапраўднае адчуванне, але з цягам часу 
яно спакваля выяўляецца і прыводзіць яго да глыбокай горычы. 

Так здарылася з Гэленай. Маці яе працягвала верыць у Бога, 
а Гэлена не магла пагадзіць тыя разбуральныя моманты свайго 
жыцця з тым, у што яе маці верыла – менавіта, што Бог з'яўляецца 
добрым і заўсёды даглядае таго, хто верны Яму і спадзяецца на 
Яго. На ейны погляд Бог не даглядаў ні яе, ні членаў ейнай сям’і, 
таму Гэлена спярша разгневалася на Яго, а потым перастала 
верыць. І, калі яе маці або нехта іншы гаварыў ёй пра Бога, яна 
казала, што гневаецца на Яго, перастала верыць у Яго, што ў 
гэтым ёсць супярэчнась. Але такое адбываецца з многімі. У такой 
рэакцыі пакрыўджаны быццам бы Бога карае, калі, у сапраўднасці, 
караць Бога ніхто з нас не можа.

Што рабіць, калі расчараваны ў Богу адчувае крыўду або на-
ват і гневаецца на Яго? Я лічу, што чалавеку з такімі адчуваннямі 
трэба быць адкрытым перад Богам, бо Ён ведае ўсе нашыя 
сапраўдныя думкі і развагі. Бог гатовы пачуць нашыя скаргі і 
крыўды, бо ў Бібліі мы заўважаем нямала месцаў, у якіх аўтары 
выказваюць Богу свае крыўды пры дапушчэнні, што Ён іх чуе. 
Мы раней пачулі пра Ёва, пазнаёмімся яшчэ з іншымі біблійнымі 
аўтарамі. Напрыклад, псалмаспевакі кажуць гэтак:

«Дакуль, Госпадзе, зусім забывацьмеш мяне, дакуль аблічча 
хавацьмеш Сваё ад мяне? Дакуль буду вагацца ў душы маёй, 
скруху ў сэрцы маім насіцьму штодзённа? Дакуль вораг мой будзе 
ўзносіцца нада мною? Глянь, пачуй мяне, Госпадзе, Божа мой! 
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Прасвятлі мне вочы, каб не заснуў я сном смерці; хай не скажа 
мой вораг: “Я адолеў яго”. Хай не радуюцца супастаты мае, калі 
завагаюся».1

«Госпадзе! Не выкрывай мяне ў гневе Тваім і не карай мяне 
ў гневе Тваім, бо стрэлы Твае ўпіліся ў мяне і рука Твая мяне 
ацяжае. Няма цэлага месца на целе маім ад гневу Твайго; няма 
спакою ў костках маіх ад грахоў маіх, бо злачынствы мае вышэй 
галавы, як вялікі цяжар, знясілілі мяне, смярдзяць, гнаяцца раны 
мае ад безгалоўя майго. Я сагнуты і панураны ўвесь, цэлы дзень 
бядуючы хаджу, бо сцёгны мае паліць вагонь і няма цэлага месца 
ў целе маім. Я змогся і знясіліўся цяжка; крычу ад пакуты сэрца 
майго. Госпадзе! Прад Табою ўсе жаданні мае, і ўздыханне маё ад 
Цябе не схаванае. Сэрца маё трымціць; пакінула мяне сіла мая, 
і святло вачэй маіх, – і таго няма ў мяне. Сябры мае і прыяцелі 
адступіліся ад няшчасця майго, і блізкія мае далёка стаяць. Ця-
нёты паставілі тыя, хто пільнуе душу маю, і, хто прагне мне ліха, 
пра пагібель маю гавораць і намышляюць штодзень мне благое; 
а я, як глухі, не чую, і як нямко, што вуснаў сваіх не растуляе; і 
стаў я, як чалавек, што не чуе і не мае ў вуснах сваіх адказу».2

«Як сарна імкнецца да водных патокаў, так душа мая імкнецца 
да Цябе, Божа! Душа мая прагне Бога моцнага і жывога: калі я 
прыйду і з’яўлюся прад аблічча Божае! Слёзы мае былі мне хле-
бам удзень і ўначы, калі мне казалі штодзень: “Дзе твой Бог?”»3

«Не ў ятры Тваёй выкрывай мяне, Госпадзе, і не ў гневе 
Тваім карай мяне. Умілажалься з мяне, Госпадзе, бо я нямоглы; 
дай мне гаення, Госпадзе, бо косці мае растрывожаныя; і душа 
мая моцна ўстрывожаная; а Ты, Госпадзе, дакуль? Павярніся, 
Госпадзе, душу маю выратуй, уратуй мяне дзеля ласкі Тваёй, 
бо ў смерці няма пра Цябе памятання: у магіле хто Цябе славіць 
будзе? Стаміўся я ад зітханняў маіх: кожнае ночы я ложак свой 
абмываю, слязамі маімі пасцель акрапляю маю. Высахла ад 
маркоты вока маё, пастарэла яно праз маіх ворагаў».4

«Не сядзеў я на зборні блазнаў і не весяліўся: пад цяжкаю 
рукою Тваёю на мне я сядзеў самотна, бо Ты напоўніў мяне абу-

1  Псалтыр 12:2-5.
2  Там сама, 37:2-15.
3  Псалтыр 41:2-4.
4  Там сама, 6:2-8.
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рэннем. За што такая напорыстая хвароба мая і рана мая такая 
незагойная, што адхіляе лекаванне? Няўжо ты будзеш мне як бы 
падманліваю крыніцаю, нявернаю вадою?»1

Чаму навучыцца ад біблійных 
скаргаў?

Чаму нам навучыцца ад гэтых жальбаў? Першае, што мы 
заўважаем: псалмаспевакі працягвалі “размаўляць” з Богам, Яго 
не пакідаючы. Калі мы хочам нешта атрымаць ад Госпада, трэба 
заставацца ў лучнасці з Ім. Можа, ты, чытач, ніколі не шукаў Бога 
і не можаш з пэўнасцю сказаць, што навярнуўся да Яго, стаўшы 
Ягоным паслядоўнікам і вернікам. Раю звярнуцца да Яго, адкрыць 
сваё сэрца Яму і даведацца аб тым, што трэба рабіць, каб увайсці 
ў кантакт з Богам. У канцы гэтай кнігі выкладаюцца і тлумачацца 
крокі да Яго. Раю прачытаць гэты дадатак і выканаць усё, што 
там гаворыцца. Біблія заяўляе, што Бог хоча, каб кожны чалавек 
навярнуўся да Яго і стаў Ягоным сапраўдным паслядоўнікам. Тым, 
хто шукае і ідзе да Яго, Ён абяцае прыняць у Сваю сям’ю вернікаў, 
напоўніць такога Духам Святым і дапамагаць яму ва ўсіх жыццёвых 
справах і цяжкасцях. Ісус Хрыстос сказаў: «Бывае радасць у анёлаў 
Божых і за аднаго грэшніка, які каецца».2 Кожнаму чалавеку трэба 
навярнуцца да Бога і заставацца ў блізкай лучнасці з Ім. Габрэйскі 
цар Давід пражыў шмат гадоў і амаль усё жыццё заставаўся ў кан-
такце з Госпадам. Не заўсёды ён слухаўся Бога, але кожны раз, 
калі грашыў, каяўся перад Ім і аднаўляў блізкую сувязь з Ім. За сваё 
жыццё цар Давід многаму навучыўся і пры канцы яго ён выказаў 
такія словы рады свайму сыну: «Саламоне, сыне мой, ведай Бога 
бацькі твайго і служы Яму ад усяго сэрца і ад усёй душы, бо Га-
сподзь выпрабоўвае ўсе сэрцы і ведае ўсе рухі думак. Калі будзеш 
шукаць Яго, дык знойдзеш Яго, а калі пакінеш Яго, Ён пакіне цябе 
назаўсёды».3 

1  Кніга Ераміі 15:17-18.
2  Дабравесце паводле Лукаша 15:10.
3  Першая кніга Летапісаў 28:9.
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Можа, ты, чытач, ужо навярнуўся да Бога, увераваў у Хрыста 
і з’яўляешся Ягоным паслядоўнікам, дык тым больш трэба заста-
вацца ў блізкай лучнасці з Ім, чытаючы Ягонае Слова і молячыся 
Яму. Словы, сказаныя Богам Саламону пасля пабудовы храма, 
адносіліся не толькі да яго, але таксама тычацца кожнага з нас, 
сучасных вернікаў: «Калі... упакорыцца народ Мой, які называ-
ецца імем Маім, і будуць маліцца, і шукацьмуць аблічча Майго, і 
адвернуцца ад благіх шляхоў сваіх, дык Я пачую з неба, і дарую 
грахі іхнія, і ацалю зямлю іхнюю».1 Тыя пакутнікі, якія Бога не 
шукаюць, не жадаючы ўвайсці ў кантакт з Ім, не павінны чакаць 
ад Яго падтрымкі, умацавання або дапаможнага ўмяшальніцтва.

Па-другое, Біблія паказвае, што вернікі былі цалкам адкры-
тыя перад Богам, калі пераносілі цяжкасці, і выказвалі свае 
сапраўдныя думкі Яму. Расчараванне, крыўда і нават гнеў 
з’яўляюцца нармальнымі чалавечымі рэакцыямі і эмоцыямі, пра 
якія Бог добра ведае і дасканала разумее. Ён нас стварыў са 
здольнасцю праяўляць такія адчуванні, таму і гатовы іх прымаць. 
Той факт, што мы скардзімся Богу на жудасныя рэаліі свайго 
жыцця, не значыць, што мы абавязкова адмаўляемся ад Яго. Як 
бывае ў шлюбным жыцці: расчараванне і нязгода паміж мужам 
і жонкай узнікаюць, і кожная асоба мае права выказваць свае 
думкі партнёру, але таксама трэба быць гатовым(-ай) выслухаць 
думкі і погляды другога боку. Калі муж з жонкай адно аднаго ка-
хаюць, яны пры нармальных абставінах застаюцца адкрытымі да 
поглядаў свайго партнёра, прымаюць пад увагу ягоныя або ейныя 
жаданні. Гэта праўда, што Бог ёсць Бог, наш Творца, і мы з Ім 
не стаім на аднолькавым узроўні, але гэта не значыць, што пры 
расчараванні ў Ім мы не маем права выказваць Яму свае думкі. 

Вышэй працытаваныя з Бібліі словы служаць даволі пе-
раканаўчым сведчаннем, што вернікі, якія пакутавалі ў біблійныя 
часы, звярталіся да Бога са сваімі жальбамі, просячы палёгкі, Ягонай 
дапамогі і вызвалення ад шкодных сітуацый і людзей. Куды лепей 
выказваць Богу сваё расчараванне і скаргі, чым адступацца ад Яго 
і перастаць далей лічыцца з Ім. Пры канцы свайго жыцця Гэлена 
прыйшла да высновы, што зрабіла вялікую памылку, вырашыўшы 
прайсці жыццёвы шлях без Бога ў выніку свайго ранейшага расча-
равання і крыўды на Яго. Толькі перад смерцю яна прызнала, што 
1  Другая кніга Летапісаў 7:13-14.
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такім стаўленнем да Госпада шмат страціла, і пажадала параіць 
іншым такога шляху не выбіраць. 

Памыляемся, калі 
адступаем ад Бога

Чаго бракавала ў жыцці Гэлены ў выніку таго, што яна не 
звярталася да Бога і не кантактавала з Ім? Блізкай лучнасці і 
суцяшэння Духа Святога! Яна не чула Гасподніх суцяшальных 
словаў, бо вырашыла не глядзець на старонкі Ягонага “ліста” 
вернікам – Бібліі. Перад смерцю яна вярнулася да веры ў Бога і 
ўсвядоміла, што Ён заўсёды стаяў побач з ёю, але яна Яго не шу-
кала і да Яго не звярталася. Калі мы расчароўваемся ў Госпадзе, 
то не павінны аддаляцца ад Яго, лічачы, што Ён пра нас не дбае і 
пакінуў. Відаць, сатана спакушае нас такой думкай, каб мы чым 
хутчэй праклялі Бога, як параіла жонка Ёву, і адвярнуліся ад Яго 
або нават перасталі верыць. 

Мабыць, у большасці выпадкаў мы не ведаем, чаму Бог дапускае 
ўсялякія балючыя клопаты ў нашым жыцці, але гэта не значыць, што 
Ён пра нас не рупіцца і пакінуў. Як ужо было сказана, усіх Ягоных 
мэтаў для нас мы не ведаем, але можам быць упэўненыя ў тым, што 
Ён насамрэч дбае пра наш лёс і дапускае тыя рэчы, якія паслужаць 
нам на дабро, калі не ў цяперашнім жыцці, дык у наступным. Апостал 
Павал быў поўнасцю перакананы ў гэтым, напісаўшы: «Ведаем, 
што тым, хто любіць Бога, хто пакліканы па Ягонай пастанове, усё 
спрыяе на добрае. Бо каго Ён наперад уведаў, тым і наканаваў быць 
падобнымі да вобраза Сына Свайго, каб Ён быў першародны сярод 
многіх братоў. А каго Ён наканаваў, тых і паклікаў; а каго паклікаў, 
тых і апраўдаў; а каго апраўдаў, тых і ўславіў. Што ж сказаць на гэта? 
Калі Бог за нас, хто супроць нас?»1 Заўсёды трэба гэта мець на 
ўвазе і заставацца верным Яму, не адварочваючыся ад Яго, а тым 
болей набліжацца да Яго ў малітве і праз чытанне Ягонага Слова. 

Што казаць Богу, калі молімся? Згодна з біблійнымі 
прыкладамі, нам трэба адкрыта выказваць Яму ўвесь свой сум, 

1  Пасланне да рымлянаў 8:28-31.
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але не толькі. Трэба таксама спадзявацца на Яго. Так рабілі мужы 
Божыя ў біблійныя часы, і іхнія думкі і словы на гэты конт служаць 
карысным прыкладам, як размаўляць з Богам. Напрыклад, у 12-м 
псаломе псалмаспявак Давід, паскардзіўшыся Богу на свой лёс, 
дабаўляе: «А я спадзяюся на літасць Тваю; хай сэрца маё суце-
шыцца ратаваннем Тваім; заспяваю Госпаду, Які дабром надарыў 
мяне».1 У 41-м псаломе гаворыцца пра смагу аўтара па Богу з 
прызнаннем, што ён праліў нямала слёз ад варожых крыўдаў. У 
Бога ён пытаецца: «Навошта забыў Ты мяне? Навошта хаджу 
я і бядую ад варожых знявагаў? Быццам косці ламаюць мае, 
збыткуюць з мяне мае супастаты, калі кажуць мне кожнага дня: 
“Дзе твой Бог?”»2 Аднак, сказаўшы гэта, вернік выказвае сабе 
падбадзёрлівыя словы: «Чаго ж ты журышся, душа мая, чаго ты 
маркоцішся? Май надзею на Бога, бо я буду славіць Яго, Збаўцу 
майго і Бога майго».3 

Бог даглядае сваіх
На якой падставе нам спадзявацца на Божую руплівасць пра 

нас? У Святым Пісанні мы знаходзім цікавае габрэйскае слова, якое 
паўтараецца шмат разоў ды ўказвае на Божую заклапочанасць пра 
вернікаў. Тут маецца на ўвазе слова гэсэд. Перакласці яго нялёгка, 
бо яно ўключае ў сябе розныя бакі Божага догляду вернага Яму 
чалавека, як прыкладам – Божую глыбокую безупынную любоў, Яго-
ную дабрыню, міласць, мілату, прыхільнасць да верніка, адданасць 
яму і надзейнасць. Бог стварыў людзей дзеля таго, каб яны жылі і 
квітнелі пад Ягонай апекай і доглядам, але грэшныя ўчынкі чала-
вецтва скасавалі гэтую сувязь паміж Богам і людзьмі, таму цяпер 
трэба кожнаму чалавеку паасобку вярнуцца да Яго, каб увайсці пад 
Ягоную апеку, пад Ягоны гэсэд. У шматлікіх месцах Бібліі, дзе вернікі 
звяртаюцца да Бога і лямантуюць пра журботны стан свайго наро-
да і свой маркотны лёс, яны канчаюць свой лямант выказваннем 
Богу сваёй надзеі на Ягоны гэсэд і ў гэтым знаходзяць суцяшэнне і 

1  Псалтыр 12:6.
2  Там сама, 41:10-11.
3  Там сама, 41:12.
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падтрымку.1 Выдатныя прыклады такога падыходу мы знаходзім у 
пісаннях старазапаветнага прарока Ераміі: як у кнізе Ераміі, гэтак 
сама і ў кнізе Плач Ераміі. У другім раздзеле Плачу Ераміінага прарок 
піша пра свае пакуты і гэтым чынам скардзіцца Богу:

«Я чалавек, які зведаў гора ад жазла Твайго гневу. Ён павёў 
мяне і ўвёў у цемру, а не ў святло. Толькі супроць мяне Ён звяртае 
руку Сваю кожнага дня; выснажыў плоць маю і скуру маю, паламаў 
мае косці; абгарадзіў мяне і абклаў горыччу і цяготаю; пасадзіў 
мяне ў цёмнае месца, як даўно памерлых; акружыў мяне мурам, каб 
я не выйшаў, уцяжыў аковы мае, і, хоць я клічу і енчу, нячулы Ён да 
малітвы маёй; крушнямі загарадзіў мне дарогі, скрывіў сцежкі мае. 
Ён мне стаўся як бы мядзведзь у засадзе, як бы леў у патайным 
месцы; скрывіў дарогі мае і разарваў мяне, у нівеч абярнуў мяне; 
напяў лук Свой і паставіў мяне як бы цэлем пад стрэлы; паслаў 
у ныркі мае стрэлы з калчана Свайго. Я зрабіўся пасмешышчам 
усяму народу майму, штодзённаю скрушлівай песняй яго. Ён 
насыціў мяне горыччу, напаіў мяне палыном. Скрышыў камянямі 
зубы мае, пасыпаў мяне попелам. І адышоў пакой ад душы маёй; 
я забыўся пра шчасныя дні, і сказаў я: загінула сіла мая і надзея 
мая на Госпада. Падумай пра цярпенні мае, пра гароту маю, пра 
жоўць і палын. Цвёрда памятае гэта душа мая і ападае ўва мне».2

трэба навучыцца 
біблійнаму ляманту

Заўважма перш за ўсё, што прарок адкрывае свае сапраўдныя 
думкі Богу, нічога не тоячы ад Яго, і не толькі скардзіцца, але робіць 
гэта з яўным енкам і лямантам. Звяртаючыся да Бога гэтакім чынам, 
ён, насамрэч, не адступаецца, а набліжаецца да Яго. Ці ж сказанае 
Ераміяй не служыць пераканаўчым прыкладам кожнаму, хто спадзя-
ецца на Бога і пакутуе? Думаецца, што так. Мы можам і, я б сказаў, 
павінны гэтакім спосабам звяртацца да Госпада, калі пераносім 

1  Калі псалмаспявак Давід піша ў 12-м псаломе: «Я спадзяюся на літасць Тваю», – ён як раз і 
ўжывае тэрмін гэсэд. Тое самае паўтараецца ў іншых псаломах.
2  Плач Ераміі 3:1-20.

Бог і нашыя скаргі



Цi ведае Бог пра твае пакуты?104

сур’ёзныя болі. Ерамія не разумеў, чаму Бог дазваляў яму прайсці 
праз жудасці жыцця, але гэта не перашкаджала яму выказваць Богу 
сваё глыбокае расчараванне ў Ім. Лямантаваць Богу шматразова 
лепей, чым развітвацца з Ім, адступацца ад Яго і пасля жыць асобна 
без Ягонага ўдзелу ў нашым жыцці. 

Майкл Кард піша пра гэтую рэалію ў жыцці многіх біблійных 
мужоў Божых:

«Самае галоўнае ў тым, што мы ўсе нарадзіліся ў свеце, у якім 
не павінны былі існаваць. Мы былі створаны для Бога, каб квітнець 
у прыемнай прысутнасці нашага Бацькі ў кантэксце Ягонага не-
аспрэчнага гэсэду (любові). Але цяпер, будучы ў грэшным свеце, 
мы адарваныя ад абодвух. Толькі міладайная ўсяўладнасць уся-
мудрага Бога можа паправіць такую безнадзейную сітуацыю. У 
чым Ягоная папраўка? У тым, што Ён карыстаецца пакутамі, каб 
уратаваць нас, каб выправіць наша пакутаванне і, што важней, 
каб уратаваць усё чалавецтва праз Ягонае пакутаванне на крыжы 
і гэтым чынам заплаціць цану за наш грэх. Нам трэба знайсці той 
шлях, які Ён распрацаваў, каб нам павярнуцца і зноў накіравацца 
назад да Яго. Нам трэба звяртацца да Яго тым спосабам, які Ён 
даў нам. Нам трэба зноў знайсці той слёзны шлях; трэба зноў на-
вучыцца, што значыць лямантаваць».1

Нават Ісус Хрыстос звярнуўся да Нябеснага Айца з лямантам: 
«Божа, Божа Мой! Чаму Ты Мяне пакінуў?»2 Ён спазнаў, што такое 
пакута і адзінота пры пакутах, калі Бог Айцец, відаць, на некаторы 
час адвярнуўся ад Бога Сына. Вышэй мы ўжо чулі пра жудасці 
ўкрыжавання, якія перанёс Збавіцель Хрыстос. Ён дазволіў Сабе 
прайсці гэты пакутны шлях дзеля таго, каб здабыць для ўсіх, хто 
звяртаецца да Яго з просьбаю даравання і ўратавання, шчаслівае 
вечнае жыццё,3 што значыць: Сам Бог разумее, што, калі мы паку-
туем, мусім выказваць свой боль лямантамі і енкам. Ён іх ахвотна 
прымае, бо напісана, што ў Ісусе Хрысце (Богу Сыне) «мы маем 
не такога Першасвятара, Які не мог бы спагадаць нам у немачах 
нашых, а Такога, Які, як і мы, дасведчаны ва ўсім».4 Здзіўляцца 
таму, што мы сустракаем чалавечыя ляманты на старонках Свя-

1  Michael Card. A Sacred Sorrow. NavPress, 2005, стар. 20.
2  Дабравесце паводле Марка 15:34.
3  Першае пасланне Яна 5:10-13.
4  Пасланне да габрэяў 4:15.
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тога Пісання, няма прычыны; Бог іх разумее і прымае! 
Майкл Кард далей піша на гэты конт: «Святое Пісанне 

перапоўненае лямантамі. Мы чуем кожнага выдатнейшага 
біблійнага мужа ад Абрагама да Паўла, калі яны ў малітве з ля-
мантам пратэставалі Богу і аплаквалі свае грахі. Усе выказаныя 
імі скаргі неяк дзіўным спосабам аказваюцца падобнымі адна да 
аднае: “Чаму Ты, Божа, адвярнуў Сваё аблічча ад мяне?”; “Дзе 
ж Ты, Госпадзе?”; “Калі Ты сапраўды любіш мяне Сваёю вечнаю 
любоўю (гэсэдам), чаму хварэю я? Чаму ворагі перамагаюць нада 
мною? Што рабіць з маімі грахамі?”

За выняткам толькі аднаго псалома (87-га), кожны лямант 
пераходзіць у праслаўленне, гэтым чынам выяўляючы важную 
страчаную намі праўду: лямант ёсць адзін з самых непасрэдных 
шляхоў да сапраўднага праслаўлення Бога. На самай справе, 
лямант не з’яўляецца шляхам да праслаўлення, а спосабам 
праслаўлення».1

трэба чытаць Біблію
Што ўсё гэта нам паказвае? Менавіта тое, што трэба гля-

дзець у Біблію, браць пад увагу, як прыклады, усё, што ў ёй 
гаворыцца тымі, хто пакутаваў, і лічыцца з Божымі адказамі на 
іхнія цяжкасці. Псалтыр асабліва карысны сучасным пакутнікам, 
бо ў гэтай кнізе мы сустракаем нямала зваротаў, у якіх аўтары 
адкрыта скардзяцца Богу на свае нягоды і гора, просячы Ягонай 
дапамогі, умацавання, палёгкі і вызвалення. У самім выказванні 
расчараванняў і журбот пакутнікі спазнаюць і адчуваюць меру 
палёгкі. Яны вераць, што Бог сапраўды чуе іхні енк і лямант. 

Так, біблійныя пакутнікі-вернікі пратэставалі Богу за сваю 
нядолю, але канчалі звароты да Яго хвалебнымі словамі 
праслаўлення і надзеі на лепшае заўтра. Вернемася да прарока 
Ераміі. Паскардзіўшыся Богу на жудасці свайго жыцця, ён раптам 
мяняецца ў стаўленні да Госпада і прызнае Ягоную рупнасць і 
заклапочанасць пра яго, кажучы:

«Вось што я адказваю сэрцу майму і таму спадзяюся: з 
міласці (гэсэду) Госпада мы не зніклі, бо не вычарпаўся Ягоны 

1  Michael Card. A Sacred Sorrow. NavPress, 2005, стар. 21.
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мілажаль. Ён абнаўляецца кожнае раніцы; вялікая вернасць 
Твая! Гасподзь – частка мая, - кажа душа мая, - спадзявацьмуся 
ж на Яго. Добры Гасподзь з тымі, што на Яго спадзяюцца, з ду-
шою, якая шукае Яго. Добра таму, хто цярпліва чакае ратунку 
ад Госпада. Добра чалавеку, калі ён нясе ярмо ў маладосці 
сваёй; сядзіць адасоблена і маўчыць, бо Ён ярмо наклаў на яго; 
кладзе вусны свае ў пыл, думаючы: “Магчыма, яшчэ ёсць над-
зея”; падстаўляе шчаку сваю таму, хто яго б’е, здавальняецца 
ганьбаваннем, бо не навек пакідае Гасподзь. Але паслаў гора 
і ўмілажаліцца з вялікай даброці Сваёй. Бо Ён не па волі сэрца 
Свайго карае і засмучае сыноў чалавечых. Але, калі топчуць 
нагамі сваімі ўсіх вязняў зямлі, калі несправядліва судзяць ча-
лавека перад абліччам Усявышняга, калі чалавека ўціскаюць 
у дзеях ягоных: хіба не бачыць Гасподзь? Хто гэта кажа: “І 
тое бывае, чаму Гасподзь не загадаў быць”? Ці не ад вуснаў 
Усявышняга адбываецца бедства і поспех? Навошта наракае 
чалавек жывы? Кожны хай наракае на грахі свае. Выпрабуем і 
даследуем шляхі свае і звернемся да Госпада. Узнясём сэрца 
наша і рукі да Бога, сутнага на нябёсах».1

Цікава, напачатку Ерамія з лямантам наракае Богу на свой 
смутны лёс, а потым прыходзіць да высновы, што, нягледзячы 
на ўсё, што збылося ў ягоным жыцці, трэба далей спадзявацца 
на Божы догляд і руплівасць! Глыбока ў душы ён разумеў, што 
Бог яго не пакідае, таму і яму нельга адступацца ад Яго, а хоць і 
з лямантамі і пратэстамі размаўляць з Ім і, што б там ні сталася 
ў жыцці, трэба заўсёды трымацца Яго. Ерамія прыгадвае сваёй 
душы, што Гасподні мілажаль не спыняецца таму верніку, які 
звяртаецца да Яго, выказвае Яму свае скрухі і адначасова спад-
зяецца на Ягоную мілату і суцяшэнне. Некалькі стагоддзяў паз-
ней новазапаветны апостал Пётр паўтарае гэтую самую думку, 
напісаўшы: «Упакорцеся пад моцнай рукою Божай [што значыць: 
пагаджайцеся з усім, што Бог дапускае у вашых жыццях], хай 
узнясе вас у свой час [інакш кажучы, палёгка своечасова дасца 
вам]. Усе клопаты вашыя ўскладзіце на Яго, бо Ён дбае пра вас 
[пра вас Ён не забыўся і гатовы дапамагчы і ўмацаваць]».2

1  Плач Ераміі 3:21-41. 
2  Першае пасланне Пятра 5:6-7.
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Бог шчодраміласцівы
Ці Бог сапраўды рупіцца пра таго, хто звяртаецца да Яго з 

просьбаю догляду і падтрымкі ды стараецца жыць паводле Ягоных 
запаведзяў? Псалмаспявак адказвае станоўча словамі: «Шчодры 
і міласцівы Гасподзь, вельмі цярплівы і шчодраміласцівы: не да 
канца гневаецца і не навек абураецца. Не паводле злачынстваў 
нашых стварыў нам і не паводле грахоў нашых аддаў нам: бо 
як высока неба над зямлёю, так вялікая ласка Госпада да тых, 
хто баіцца Яго; як далёка ўсход ад захаду, так аддаліў Ён ад нас 
беззаконні нашыя; як бацька даруе сынам, так даруе Гасподзь 
тым, хто баіцца Яго. Бо Ён ведае склад наш, памятае, што мы 
– пыл. Дні чалавечыя як трава; як польная краска, так ён цвіце. 
Пройдзе над ім вецер, і няма яго, і месца ягонае ўжо не пазнае 
яго. А ласка Гасподняя звеку й давеку тым, хто баіцца Яго. І 
праўда Ягоная на сынах сыноў, якія захоўваюць запавет Ягоны і 
памятаюць наказы Ягоныя, каб выконваць іх».1

Гасподзь Бог часта гаварыў старазапаветнаму ізраільскаму 
народу, што дапаможа яму, калі ён перастане грашыць, пачне 
шукаць і клікаць Яго. Той самы прынцып у Бога працягваецца 
нават у нашыя дні. Напрыклад, у 30-м раздзеле Кнігі прарока Ісаі 
мы чытаем: «Гасподзь чакае, каб памілаваць вас; Ён падымаец-
ца, каб умілажаліцца з вас, бо Гасподзь ёсць Бог правасуддзя. 
Дабрашчасныя ўсе, хто спадзяецца на Яго, бо ты, народзе ў 
Сіёне, што знаходзішся ў Ерусаліме, больш не бу дзеш плакаць. 
Ён памілуе цябе паводле голасу малення твайго, дасць Гасподзь 
вам хлеб у гароце і ваду ў нягодзе».2 Але гэта не значыць, што 
вернікі Божыя не застануцца без мучэння і смуткаў, бо, як піша 
апостал Павал, «вам дадзена дзеля Хрыста не толькі вераваць 
у Яго, але і пакутаваць за Яго».3 

Ці можам мы скардзіцца Богу на свой лёс? Можам! Бог гатовы слу-
хаць нас і чуе нашыя стогны, калі мы ідзем да Яго са сваімі крыўдамі. І Ён 
своечасова адкажа Сваёй палёгкай, узнагародамі і дабраславеннямі, а 
між тым Ён надзяляе нас Сваім суцяшэннем, цярпеннем і ўмацаваннем.

1  Псалтыр 102:8-18.
2  Кніга прарока Ісаі 30:18-20; паводле перакладу аўтара гэтай кнігі.
3  Пасланне да філіпянаў 1:29.
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РАЗДЗЕЛ сЁмЫ

УЗНАГАРОДА І 
РАСПЛАТА – НАПЕРАДЗЕ

індуізм адрозніваецца ад 
хрысціянства

Аднойчы я размаўляў з індуістам і папрасіў яго растлумачыць 
мне асноўныя дагматы ягонай веры. Ён адказаў, што верыць у 
два асноўныя паняцці індуізму: пераўвасабленне (рэінкарнацыю) 
і карму. Згодна з паняццем пераўвасаблення, пры смерці бес-
смяротная сутнасць чалавека (ягоны дух або душа) пераходзіць з 
аднаго цела ў другое. У якое цела дух пераходзіць – вось гэта за-
лежыць ад кармы. Карма складаецца з таго, як чалавек паводзіў 
сябе ў цяперашнім жыцці. 

Я запытаўся ў суразмоўцы:
– Як Вам здаецца, у якой форме з’явіцеся Вы ў наступным 

жыцці?
– Не ведаю, і ніхто не ведае. Справа залежыць ад таго, якую 

карму я выконваю ў цяперашнім жыцці – добрую або дрэнную. 
Калі добрую, то перайду ў вышэйшую форму жыцця, калі дрэн-
ную, то – у ніжэйшую.

– А што такое добрая або дрэнная карма?
– Усё залежыць ад таго, як чалавек у цяперашнім жыцці 

ставіцца да іншых людзей. Напрыклад, ці я думаю добра або 
кепска пра Вас – вось гэта ўжо акрэслівае добрую або кепскую 
карму.

Калі я спытаўся ў яго, на якой падставе ён гэтаму верыць, ён 
адказаў, што ў ягонай культуры проста так прынята мер каваць. 
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У індуістаў паняцці кармы і пераўвасаблення прымаюцца на 
падставе вучэнняў мінулых духоўных настаўнікаў індуізму – гуру. 

Калі я запытаўся ў суразмоўцы, ці ён верыць у адзінага 
ўсемагутнага Бога, ён адказаў:

 – У бога я веру, але не так, як вы, хрысціяне. Мы, індуісты, 
верым, што ўсе людзі разам складаюць бога: вы, я і ўсе іншыя.

Для майго суразмоўцы няма ўсяўладнага Бога Творцы, Які 
стварыў сусвет і існуе асобна ад яго. На жаль, нашая дыскусія 
была прыпыненая, і я не мог паставіць яму далейшыя пытанні, 
якія ўзніклі ў мяне. Напрыклад, хто або што вырашае, у якім вы-
глядзе чалавек з’явіцца ў наступным існаванні? Хто або што гэта 
ажыццяўляе? Не ведаю, які адказ даў бы мой суразмоўца, але 
ў хрысціянскім вучэнні ясна гаворыцца, хто менавіта вырашае і 
ажыццяўляе наш лёс у замагільным жыцці. Мы знаходзім ясны 
адказ на гэтыя пытанні ў Бібліі; прыводжу тут жа пару цытат з 
кнігаў прарока Ераміі і Дзеі Апосталаў:

«Няма падобнага да Цябе, Госпадзе! Ты вялікі, і імя Тваё 
вялікае магутнасцю… Гасподзь Бог ёсць ісціна; Ён ёсць Бог жывы 
і Цар вечны. Ад гневу Яго дрыжыць зямля, і народы не могуць 
вытрымаць абурэнне Ягонае. Так кажэце ім: багі, якія не стварылі 
неба і зямлі, знікнуць з зямлі і з-пад нябёсаў. Ён стварыў зямлю 
сілаю Сваёю, сцвердзіў сусвет мудрасцю Сваёю і розумам Сваім 
раскінуў нябёсы».1

«Бог, Які стварыў свет і ўсё, што ў ім, Ён, будучы Госпадам 
неба і зямлі, не ў рукатворных храмах жыве... [Ён] Сам дае ўсяму 
жыццё, і дыханне, і ўсё. З адной крыві Ён вывеў увесь род чала-
вечы, каб жыў ён на ўсім улонні зямлі, назначыўшы наперад вы-
значаныя часіны і межы іхнія пражыванню, каб яны шукалі Бога, 
ці не адчуюць Яго і ці не знойдуць, хоць Ён і недалёка ад кожнага 
з нас, бо мы Ім жывем, і рухаемся, і існуем... І вось мы, будучы 
родам Божым, не павінны думаць, што Боства падобнае да зола-
та, альбо срэбра, альбо каменя, увасобленага ў твор мастацтва і 
выдумкі чалавечай. І вось, пакідаючы часіны няведання, Бог сёння 
наказвае людзям усім усюды пакаяцца, бо Ён вызначыў дзень, у 
які будзе справядліва судзіць свет праз загадзя вызначанага Ім 
Мужа, даўшы доказ усім, уваскрэсіўшы Яго з мёртвых».2

1  Кніга Ераміі 10:6, 10-12.
2  Дзеі Апосталаў 17:24-31.
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Калі, паводле хрысціянскай веры, існуе такі Бог, мяне цікавіць 
пытанне: што стане са мною пасля смерці? Можа, хоць у гэтым ад-
ным пункце хрысціянства згаджаецца з індуізмам, – менавіта, як мы 
паводзім сябе тут, на зямлі, гэта паўплывае на наш лёс у наступным 
існаванні, хоць вывады ў хрысціянскім і індуісцкім вучэннях моцна 
адрозніваюцца.1 Біблія падкрэслівае, што «лю дзям належыць адзін 
раз памерці, а потым суд».2 Яна раздзяляе людзей на дзве катэгорыі: 
уратаваных і загінуўшых. Адны атрымаюць Божае дабраславенне – 
шчаслівае вечнае жыццё з Ім у небе, іншыя пападуць пад Божы гнеў 
за непаслушэнства Яму і будуць адасланы на вечную пакуту. І хто 
вызначыць канчатковы лёс кожнага чалавека? Бог, Творца сусвету, 
праз Свайго Сына Ісуса Хрыста.

Вучэнне пра пакутаванне ў пекле асаблівай папулярнасцю не 
карыстаецца, і многія проста ігнаруюць гэтае пытанне, лічачы, 
што, калі яны будуць прытомна існаваць у замагільным жыцці, 
дык як усё выйдзе, так і будзе, што нам увогуле невядома! 
Хрысціянства вучыць, што кожнаму цяпер трэба рыхтавацца да 
замагільнага існавання. Наколькі б паняцце пра загінуўшых ні су-
падала з сучасным поглядам ва многіх, сцвярджаць, што нечамусь 
іншаму вучылі Ісус Хрыстос і Ягоныя апосталы, не даводзіцца. 
Біблія піша пра будучае пекла і неба, і мы тут жа разгледзім не-
каторыя месцы, дзе аб гэтым гаворыцца.

Біблійнае паняцце неба
Перш за ўсё, у Бібліі пішацца пра неба або нябёсы ў множным 

ліку. Неба ўспрымаецца ў трох асноўных значэннях. Першыя 
біблійныя словы такія: «На пачатку стварыў Бог неба і зямлю»3 
(у арыгінале: нябёсы і зямлю). Подобны выраз мы сустракаем у 
кнізе прарока Ераміі: «Ці можа чалавек схавацца ў патайнае мес-
ца, дзе Я не бачыў бы яго? – кажа Гасподзь. – Ці ж не напаўняю 

1  Многія лічаць, што ў канчатковым выніку ўсе рэлігіі вучаць аднаму і таму жа, але гэта не так, 
як паказвае параўнанне паміж паняццямі індуіста (і вернікаў іншых рэлігій) і біблійных аўтараў.
2  Пасланне да габрэяў 9:27.
3  Быццё 1:1.
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Я неба (у арыгінале: нябёсы) і зямлю? – кажа Гасподзь».1 Тут 
маюцца на ўвазе зямля і газавая абалонка – атмасфера. За-
тым, у Бібліі тэрмін нябёсы таксама ўжываецца ў сэнсе цэлага 
сусвету з ягонымі целамі прасторы – зоркамі і планетамі, як пры-
кладам у кнізе Другога Закона: «Калі зной дзецца сярод цябе… 
мужчына або жанчына… хто… пойдзе і пачне служыць іншым 
багам альбо паклоніцца ім, альбо сонцу, альбо месяцу, альбо 
ўсяму войску нябеснаму, чаго я не загадаў…»2 Гэтымі словамі 
падкрэсліваецца, што чалавеку нельга пакланяцца сусвету, бо 
ўсё гэта створана Богам і не з’яўляецца Богам. Планеты і зоркі 
складаюць другі ўзровень неба. Згадваецца і трэці ўзровень, дзе 
прабывае трыадзіны Бог з анёламі. Аб гэтым небе мы чытаем у 
кнізе Другога Закона, дзе пішацца, што «у Госпада, Бога твайго, 
неба і нябёсы нябёсаў, зямля і ўсё, што на ёй».3 Апостал Павал 
таксама піша пра гэтае найвышэйшае неба, называючы яго 
“трэцім небам”.4 

Хрысціянін жыве тут, на зямлі, з надзеяй, што пасля смерці 
ягоны дух пойдзе да Бога, у тое “трэцяе” неба. Гаворачы пра 
Божае Нябеснае Царства, Хрыстос заявіў, што ўсе, якія ў зям-
ным жыцці ўверавалі ў Яго і жылі паводле Божых запаведзяў, 
пры смерці пяройдуць у Нябеснае Царства і будуць жыць з Ім у 
найвышэйшым небе. Збавіцель прыйшоў ад Бога, ведаў Ягоныя 
праўды і іх перадаваў людзям, каб людзі, пачуўшы іх, дабраах-
вотна ўверавалі, і гэтым чынам сталі сябрамі Божай сям’і, ды 
ўвайшлі ў Ягонае Нябеснае Царства. Ён сышоў да чалавецтва не 
дзеля таго, каб людзі служылі Яму, а каб служыць ім ды памерці 
ахвярнай смерцю дзеля даравання іхніх грахоў і апраўдання перад 
святым Богам. Хрыстос прадбачыў тыя часы, калі Ягоныя вернікі 
будуць пераследвацца за веру ў Яго, і ў Нагорнай пропаведзі Ён 
закрануў пытанне іхняй узнагароды ў небе. Ён сказаў: «Дабраш-
часныя вы, калі будуць вас ганьбіць, і гнаць, і ўсякім словам ліхім 
несправядліва зневажаць за Мяне. Радуйцеся і весялецеся, бо 
ўзнагарода ваша вялікая на нябёсах: так гналі прарокаў, што 

1  Кніга Ераміі 23:24.
2  Другі Закон 17:2-3.
3  Там сама, 10:14.
4  Другое пасланне да карынфянаў 12:2.

Бог і нашыя скаргі
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былі перад вамі».1 Пасля ўзнясення Ісуса Хрыста назад да неба 
Ягоныя апосталы вучылі, што ўсе пакуты, перажытыя вернікамі 
тут, на зямлі, прынясуць шчаслівыя наступствы ў небе.

неба, дзе прабывае Бог
Калі існуе Божае трэцяе неба, ці хтосьці з жывых людзей, 

будучы яшчэ на зямлі, яго ўбачыў? Хоць Біблія даволі мала піша 
пра неба, яна паведамляе, што нехта ўбачыў яго. 

Неўзабаве пасля заснавання Хрысціянскай Царквы ў Ерусаліме 
паднялося вялікае ганенне супроць першых вернікаў, пра што мы 
чытаем у сёмым раздзеле кнігі Дзеяў Апосталаў. Расказваецца 
пра Сцяпана, які крытыкаваў габрэйскіх рэлігійных лідэраў за 
іхняе духоўнае ўпорства і нежаданне прымаць сапраўдных мужоў 
Божых, у тым ліку і пасланага ад Бога Ісуса Хрыста. Сцяпан так 
моцна ўгнявіў духоўных кіраўнікоў, што яны «рваліся сэрцамі і 
скрыгаталі на яго зубамі». Менавіта ў гэты момант Божае най-
вышэйшае неба адкрылася вачам Сцяпана, і ён засведчыў пра 
гэта, кажучы: «Бачу я нябёсы расчыненыя і Сына Чалавечага, Які 
стаіць праваруч Бога».2 Ад злосці рэлігійныя лідэры павялі Сцяпа-
на за горад і там пабілі яго камянямі, а ён, ведаючы, што смерць 
надыходзіць, прасіў, каб Гасподзь Бог не лічыў ім граху за гэты 
акт (па прыкладзе Збавіцеля Ісуса Хрыста, калі Яго крыжавалі) і 
каб Бог прыняў ягоны дух. Куды дух Сцяпана пайшоў? Да Бога, 
Які прабывае ў Сваім найвышэйшым нябесным прыстанішчы.

Неба прадстаўляецца як месца поўнай стабільнасці, бяспекі, 
вечнай радасці і задаволенасці. Апостал Павал кажа, што, ня-
гледзячы на паступовае аслабленне цела, вернікі не маркоцяцца, 
бо душою яны мацнеюць, ведаючы, што перажытае імі тут, на 
зямлі, асабліва тыя моманты пакуты, у будучым Нябесным Цар-
стве прынясуць ім большую меру славы. Ён, зразумела, думаў 
аб будучым прабыванні верніка ў Божым небе, таму і дабаўляе, 
што бачнае і перажытае намі тут, на зямлі, часовае, а нябачная 

1  Дабравесце паводле Мацвея 5:11-12.
2  Дзеі Апосталаў 7:56.
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слава з’явіцца ў будучым і стане вечнай.1 Вернік спадзяецца на 
Госпада Бога, калі памірае, і верыць, што ён пяройдзе ў Божае 
найвышэйшае неба, дзе сустрэне Гаспода і будзе жыць у Ягонай 
прысутнасці. Апостал Павал жыў гэтай надзеяй, бо аднойчы 
напісаў, што адчувае цягу развітацца з зямным жыццём і «быць 
з Хрыстом, бо гэта непараўнальна лепей».2 

Хрыстос гаварыў вучням пра нябесныя прыстанішчы, якія Ён 
паабяцаў падрыхтаваць пасля Свайго адыходу з зямлі: «Хай не 
бянтэжыцца сэрца ваша; веруйце ў Бога і ў Мяне веруйце. У доме 
Айца Майго прыстанішчаў многа. А калі б не так, Я сказаў бы 
вам: “Я іду падрыхтаваць месца вам”. І, калі пайду і падрыхтую 
вам месца, прыйду зноў і вазьму вас да Сябе, каб і вы былі, дзе 
Я. А куды Я іду, вы ведаеце, і шлях ведаеце».3 Пачуўшы словы 
Хрыста, адзін вучань зазначыў, што ён і рэшта вучняў таго шляху 
не ведаюць, на што Хрыстос адгукнуўся паведамленнем, што Ён 
ёсць той шлях да Бога. Чалавек можа спазнаваць Бога тут, на 
зямлі, праз веру ў Збавіцеля Хрыста і чытанне Ягонага Слова ды 
пасля смерці з’явіцца ў Ягонай прысутнасці ў небе. 

Так здарылася з разбойнікам, які вісеў на крыжы па адным 
баку ўкрыжаванага Хрыста. Ён абараняў Хрыста перад другім 
разбойнікам, які ліхасловіў Збавіцеля, і цвердзіў, што яны або два 
заслужылі крыж, а Ісус Хрыстос нічога дрэннага не зрабіў, каб 
панесці такую кару. Гэты разбойнік зразумеў, што Ісус Хрыстос 
сапраўды прыйшоў ад Бога, і папрасіў, каб Збавіцель памятаў яго, 
калі прыйдзе ў Сваё Нябеснае Царства, на што Ісус даў станоўчы 
адказ: «Сёння ж будзеш са Мною ў раі».4 А дзе знаходзіцца Божы 
рай? На нябёсах нябёсаў, бо пры ўзнясенні ў прысутнасці вучняў 
Збавіцель вярнуўся да Свайго Нябеснага Айца, падняўшыся ўверх 
і знікшы за воблакам.5

У 4-м раздзеле кнігі Адкрыццё мы знаёмімся з выглядам неба. 
Аўтар Ян багаслоў піша, што дзверы неба былі адчыненыя і ён мог 
праз іх разгледзець тое слаўнае месца, дзе прабывае Бог з анёламі 
і іншымі незвычайнымі істотамі. На троне сядзіць нехта, падобны 

1  Другое пасланне да карынфянаў 4:16-17.
2  Пасланне да філіпянаў 1:23.
3  Дабравесце паводле Яна 14:1-4.
4  Дабравесце паводле Лукаша 23:43.
5  Дзеі Апосталаў 1:9.
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да каменя яспісу і сардысу; вакол трона лунае вясёлка. Наўкола 
галоўнага трона Ян бачыць дваццаць чатыры іншыя троны, і на іх 
сядзяць дваццаць чатыры старцы, апранутыя ў белае адзенне і з 
залатымі вянкамі на галовах. З галоўнага трона зыходзяць маланкі, 
грымоты і галасы, каля яго гараць сем свяцілень. Перад тронам 
расцягваецца шкляное мора; на троне і вакол яго сядзяць чатыры 
жывыя істоты са многімі вачамі: адна падобная да льва, другая да 
цяляці, трэцяя мае чалавекападобнае аблічча, чацвёртая падобная 
да лятучага арла. Кожная істота мае шэсць крылаў. Днём і ноччу 
яны абвяшчаюць, што ўсемагутны Бог святы, Ён існаваў, існуе 
і будзе існаваць. Адчуваецца, што ўся гэтая сцэна апісваецца ў 
нейкім сімвалічным выглядзе. Аўтар кнігі адзначае, што ўсе жывыя 
істоты, якія акружаюць Божы трон, славяць Бога, кланяюцца Яму, 
кладуць вянкі перад Ім і заяўляюць, што Ён варты прыняць славу, 
гонар і сілу, бо Ён стварыў усё існае і падтрымлівае сусвет Сваёй 
неабмежаванай сілай. Прысутныя ў небе пакланяюцца Богу і ў 
гэтым знаходзяць вялікую задаволенасць.

Нябесная сцэна радыкальна адрозніваецца ад зямнога жыцця. 
Нам, смяротным, нават цяжка ўявіць сабе, як усё гэта насамрэч 
выглядае. Тым не менш, чытаючы іншыя месцы Адкрыцця, мы 
даведваемся, што тыя, хто апынуўся ў небе, ужо не ведаюць 
цяжкасцяў і пакутаў, звязаных з зямным існаваннем. Пазней у 
кнізе багаслоў Ян сведчыць, што ён убачыў у небе вялікае мно-
ства людзей, якіх ніхто не мог палічыць, з усіх плямёнаў, каленаў, 
народаў і родаў, якія стаялі перад тронам Ягняці Божага (Ісуса 
Хрыста) у белым адзенні з пальмавымі галінкамі ў руках і голасна 
выказвалі Богу словы славы і пакланення. Усё гэта праходзіць з 
вялікай радасцю і моцным жаданнем даць усю славу і гонар Богу 
Творцу і Ягонаму Сыну Хрысту. Напрыканцы кнігі Адкрыццё Ян 
паведамляе, што новае неба і новая зямля замянілі першыя неба і 
зямлю і спускаецца да людзей новы Ерусалім, як нявеста, убраная 
для мужа свайго. Аб’яўляецца, што скінія Бога ўжо з людзьмі, Бог 
будзе жыць з імі і Ён стане іхнім Богам назаўсёды. Тое, што было 
страчана ў Эдэмскім садзе, вяртаецца вернікам: вечная радасць 
ды блізкая лучнасць з Госпадом Богам. Сказана, што «утрэ Бог 
кожную слязіну з вачэй іхніх, і смерці не будзе ўжо; ні плачу, ні енку, 
ні хваробы ўжо не будзе; бо ранейшае прай шло. І сказаў Той, Хто 
сядзеў на троне: “Вось твару ўсё новае”. І кажа мне: “Напішы”; 
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бо словы гэтыя праўдзівыя і слушныя. І сказаў мне: “Збылося! Я 
ёсць Альфа і Амега, пачатак і канец; сасмягламу дам задарма з 
крыніцы вады жывое”».1

У новым Ерусаліме не будзе ніякага храма, бо Сам Бог будзе 
прысутнічаць у ім. Не будзе ніякай патрэбы ні ў сонцы, ні ў меся-
цы, бо слава Божая і святло, што зыходзіць ад Ягняці (Хрыста), 
будуць асвятляць нябесны горад. Ніякай ночы не бу дзе, толькі 
адна светласць будзе цараваць. Пішацца, што брамы гораду 
не будуць зачыненыя, і кожны жыхар, відаць, зможа выходзіць 
і ўваходзіць, як яму будзе заўгодна. Светлая рака вады жыцця 
будзе выцякаць ад трона Бога і працякаць праз горад. Пасярод 
адной вуліцы будзе дрэва жыцця, якое будзе радзіць плады і 
лісце на ацаленне народаў. Падкрэсліваецца, што не ўвойдзе ў 
нябесны Ерусалім нічога праклятага, толькі тыя, якія абмыліся 
для даравання грахоў крывёй Хрыстовай. Вернікі будуць служыць 
Богу і з гэтага цешыцца. 

вернікі стануць падобнымі 
да ўваскрэслага Хрыста

У сваім лісце багаслоў Ян адзначае, што вернікі стануць 
падобнымі да Збавіцеля Хрыста: «Любасныя! Мы цяпер дзеці Бо-
жыя; але яшчэ не выявілася, чым будзем. Ведаем толькі, што, калі 
выявіцца, будзем падобныя да Яго, бо ўгледзім Яго, як Ён ёсць».2 

Якім стаў Хрыстос пасля ўваскрэсення? Ён меў цела зусім 
іншага кшталту і з новымі ад першага здольнасцямі, бо праходзіў 
праз сцены і зачыненыя дзверы. Нам цяпер гэта цяжка ўявіць 
сабе, бо такога не бывае сярод людзей; мы абмежаваныя ў 
цяперашнім існаванні, калі Бог, як Творца ўсяго і ўсіх, карыста-
ецца шматлікім, невядомым нам і дзівосным. Апостал Павал 
піша, што, калі мы памром, цела нашае будзе пасеяна ў тленні, 
няславе і немачы, а ўваскрэсне ў нятленні, славе і сіле. Яно буд-
зе пасеяна ў натуральным фізічным выглядзе, а ўваскрэсне ў 

1  Адкрыццё 21:4-6.
2  Першае пасланне Яна 3:2.
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духоўна-наглядным.1 Якія змены адбудуцца з намі, мы, мабыць, 
не можам прадказаць і поўнасцю не ўяўляем сабе, але можам 
быць упэўненыя хоць у адным – што мы, як унікальныя асобы, 
у сутнасці сваёй застанемся тымі ж самымі. Апостал Павал на-
мякае, што адзін аднаго пазнаем і зноў будзем сябраваць, калі 
піша, што вернікам няма прычыны маркоціцца па адышоўшых у 
вечнасць знаёмых нам вернікаў. Чаму? Таму што вернікі жывуць 
з надзеяй, што ўбачаць іншых братоў і сясцёр па веры, калі «па-
мерлых у Ісусе Бог прывядзе з Ім (з Ісусам)» пры Ягоным другім 
прышэсці на зямлю.2 У небе я ўбачу і спазнаю сваіх бацькоў і 
іншых сяброў, якія ўжо пакінулі сучасны свет. Гэта суцяшае мяне 
і кожнага верніка, які жыве такой надзеяй.

Важней за атрыманне новага цела будзе тое, што мы станем 
падобнымі да Збавіцеля Ісуса Хрыста ў характары і паводзінах. 
Грэх ужо не будзе нас турбаваць і спакушаць. У цяперашнім жыцці 
мне заўсёды трэба змагацца супроць свайго эгаістычнага “я” – таго, 
што Слова Божае называе “плоццю”. Колькі разоў намерваюся 
і стараюся рабіць добрае, а выходзіць у мяне супрацьлеглае. 
Напэўна, апостал Павал перажываў падобнае, бо піша: «Калі хачу 
рабіць добрае, ува мне сядзіць благое. Бо ва ўнутраным чалавеку 
я маю задавальненне ад закона Божага, а ў чэлесах маіх бачу іншы 
закон, які ваюе супроць закона розуму майго і робіць мяне палон-
ным закона грахоўнага, які ў чэлесах маіх. Няшчасны я чалавек! 
Хто вызваліць мяне ад гэтага цела смерці?»3 Сапраўды, кожны 
з нас мае патрэбу ў змене, каб пазбавіцца свайго грэшнага “я” і 
ўплыву сатаны, і толькі Ісус Хрыстос можа дапамагчы нам у гэтым. 
Святы апостал Павал прыйшоў да такой высновы, адказваючы на 
вышэй пастаўленае пытанне аб вызваленні: «Дзякую Богу (майму) 
– праз Ісуса Хрыста, Госпада нашага!» Прыйдзе той дзень, калі 
Збавіцель поўнасцю вызваліць мяне ад маёй грэшнай плоці. Хоць 
Ён цяпер у шматлікім дапамагае мне змагацца з грахом, я таксама 
чакаю таго часу, калі атрымаю цалкам новае цела з новай Боскай 
натурай, калі буду назаўсёды вызвалены ад грэшных жаданняў і 
памкненняў. Тады змагу славіць Бога з чыстым сэрцам і з Гаспод-
няй праведнасцю. Вось гэта будзе найважнейшае ў небе.

1  Першае пасланне да карынфянаў 15:42-44.
2  Першае пасланне да фесаланікійцаў 4:13-18.
3  Пасланне да рымлянаў 7:21-24.
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Не толькі новыя цела і натуру мы атрымаем, але і новы розум 
і разуменне. Апостал згадвае гэтую будучую рэалію словамі: 
«Цяпер мы бачым як праз цмянае шкло, наўздогадзь, а тады 
твар да твару; цяпер я ведаю часткова, тады ж спа знаю так, як 
і я спазнаны».1 Думаецца, што мы шмат болей будзем ведаць 
у параўнанні з тым, што сёння ведаем, і тыя акалічнасці, якія 
нам тут, на зямлі, здаюцца супярэчлівымі, стануць простымі і 
зразумелымі. Што стане з адмоўнымі і журботнымі ўспамінамі 
зямнога жыцця ў небе? Ці мы будзем іх памятаць? Цікавы адказ 
сустракаем у кнізе прарока Ісаі, дзе Гасподзь Бог кажа: «Вось, 
Я ствараю новае неба і новую зямлю, і ранейшыя ўжо не будуць 
успамінацца і не прыйдуць на сэрца. А вы будзеце весяліцца і 
радавацца вавекі з таго, што Я ствараю: бо вось, Я ствараю 
Ерусалім весялосцю і народ яго радасцю».2 Некаторыя ўспаміны 
з зямлі, напэўна, застануцца ў памяці, але тыя дрэнныя здарэнні 
і перажыванні мы не будзем успамінаць – толькі прыемныя 
падзеі і з іх бу дзем цешыцца. Калі мы будзем падобнымі да 
Ісуса Хрыста, то будзем разважаць чыстымі думкамі і намерамі 
і не выдумляць грэшных планаў або брыдкіх словаў супроць 
іншых, што нам тут, на зямлі, так лёгка рабіць. Не будзем мы 
болей змагацца з нячыстымі, пажадлівымі намерамі, бо «будзем 
падобныя да Яго».3 

Паважаны чытач, не ведаю, як ты рэагуеш на ўсё, што пішацца 
ў Бібліі пра Божую ўзнагароду веруючым у небе. Можа, гэта для 
цябе нешта занадта ідэальнае, таму і нерэальнае. Што да мяне, 
я прымаю напісанае ў Бібліі за Божую ісціну, таму і веру, што 
як пішацца ў Бібліі пра неба і іншыя пытанні, так і будзе ў буду-
чым. Усё вышэй апісанае абяцаецца і стане рэчаіснасцю тым, 
якія ўверавалі ў Ісуса Хрыста, прынялі Яго за свайго асабістага 
Збавіцеля і пражылі жыццё ў паслухмянасці Ягонаму Слову. 
Кожны вернік жыве надзеяй, што калісьці ў будучым ён увойдзе 
ў тыя Гасподнія нябесныя прыстанішчы, дзе будзе вечна жыць з 
Богам і іншымі вернікамі ў вялікай радасці. Такая надзея дапа-
магае кожнаму з нас цярпець усе жыццёвыя цяжкасці, бо чакаем 
таго лепшага жыцця ў нябесных прыстанішчах. У адзінаццатым 

1  Першае пасланне да карынфянаў 13:12.
2  Кніга Ісаі 65:17-18.
3  Першае пасланне Яна 3:2.
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раздзеле Паслання да габрэяў аўтар пералічвае герояў веры, якія 
жылі ў пакорнасці Богу і пакутавалі ад жахлівых умоваў, але да 
самага канца заставаліся вернымі Яму. Аўтар паслання цвердзіць, 
што яны «памерлі ў веры, не атрымаўшы абяцанняў [узнагаро-
ды], а толькі здалёк глядзелі, і радаваліся, і казалі пра сябе, што 
яны вандроўнікі і прыхадні на зямлі». Вернік, які жыве ў блізкай 
лучнасці з Богам і Хрыстом ды ведае вучэнне Бібліі пра будучы-
ню, сапраўды адчувае, што ён на зямлі толькі на кароткі час, што 
ягоны сапраўдны “дом” не тут, а там, у нябесных прыстанішчах. 
Апісальныя словы “вандроўнікі” і “прыхадні” указваюць на той факт, 
што вернікі толькі праходзіць зямны шлях і гэтым чынам рыхтуюцца 
да шчаслівага і бязгрэшнага нябеснага існавання. Аўтар Паслання 
працягвае тлумачыць, што людзі з такой на дзеяй паказваюць, што 
яны рыхтуюцца да сваёй сапраўднай бацькаўшчыны і гэтым чынам 
імкнуцца да лепшага нябеснага існавання. Аўтар дадае: «Бог не 
саромеецца іх, называючы Сябе іхнім Богам: бо Ён падрыхтаваў 
ім горад»,1 менавіта, нябесны Ерусалім.

Хто можа ўвайсці ў сябры нябеснай кампаніі асвячоных? Той, 
хто ўвераваў у Збавіцеля Ісуса Хрыста і жыве цяпер пад Ягоным 
кіраваннем, што значыць, у паслухмянасці Яму. Так вучыць 
Біблія. Напрыклад, запісаныя гэтакія многім вядомыя словы: «Так 
палюбіў Бог свет, што аддаў Сына Свайго Адзінароднага [Ісуса 
Хрыста], каб кожны, хто верыць у Яго, не загінуў, а меў жыццё 
вечнае».2 Пазней мы чытаем словы сведчання, выказаныя Янам 
Хрысціцелем, Які знаў Ісуса Хрыста і указваў людзям на Яго як 
на пасланага ад Бога: «Той, Каго паслаў Бог, гаворыць словы 
Божыя… Айцец любіць Сына і ўсё даў у руку Ягоную. Хто верыць 
у Сына, мае жыццё вечнае; а хто не верыць у Сына, не ўбачыць 
жыцця, а гнеў Божы застаецца на ім».3 Вера ў гэтых і шматлікіх 
іншых месцах Бібліі не толькі паказвае, што чалавек мусіць ве-
рыць у Хрыста, а таксама разам з вераю ён павінен праяўляць 
поўную паслухмянасць Яму, нават калі верніку даводзіцца паку-
таваць за веру ў Яго. 

Сапраўдная біблійная вера ў Бога і Хрыста заўсёды бывае 
паслухмянай. Збавіцель падкрэсліў гэтую праўду, сказаўшы: 

1  Пасланне да габрэяў 11:13-16.
2  Дабравесце паводле Яна 3:16.
3  Там сама, 3:34-36.
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«Праўду, праўду кажу вам: калі пшанічнае зерне, упаўшы ў зям-
лю, не памрэ, дык застанецца адно; а калі памрэ, дык уродзіць 
багата плоду. Хто любіць душу сваю, загубіць яе; а хто ненавідзіць 
душу сваю ў свеце гэтым, захавае яе ў жыццё вечнае. Хто Мне 
служыць, Мне няхай следуе; і дзе Я, там і слуга Мой будзе. І хто 
Мне служыць, таго ўпачцівіць Айцец Мой».1 Вось у чым пытан-
не: ці мы гатовыя памерці для сваіх уласных жаданняў, планаў і 
намераў, бо Хрыстос кліча Сваіх паслядоўнікаў да бескарыслівага 
і самаахвярнага служэння Яму і Ягонай справе тут, на зямлі. 
Цікава, што Хрыстос ужывае такія даволі моцныя дзеясловы, як 
“любіць” і “ненавідзець”, у дачыненні да чалавечай душы, бо хто 
з нас не любіць сваёй душы? Ён засяроджваецца на пытанні, 
што мы на самай справе лічым прыарытэтным у зямным жыцці: 
ажыццяўленне сваіх уласных жаданняў або выконванне Божае 
волі? А Ён можа і паклікаць нас да пакуты ў служэнні Яму і люд-
зям! Ці ж мы гатовыя прыняць ад Яго такія ўмовы? Калі гатовыя 
і дапускаем Богу рабіць з намі, што Яму заўгодна, Ён абяцае 
захаваць нашае жыццё на шчаслівае вечнае існаванне ў Ягоных 
нябесных прыстанішчах. Калі нам цяжка ў жыцці, трэба памятаць, 
што ўсё гэта адбудзецца ў будучым і абяцаецца нам цяпер. Так, 
трэба цярпець усе нягоды, якія напаткоўваюць і турбуюць нас, 
але трэба таксама трываць у верным служэнні Госпаду Богу! 
Багаслову Яну было сказана, што ў небе тыя, хто перамагалі на 
зямлі, будуць апранутыя ў белае адзенне і атрымаюць вечнае 
жыццё. Ці мы гатовыя стаць тымі пераможцамі дзеля Госпада 
Ісуса Хрыста і Ягонага Нябеснага Царства? Ён дае нам такую 
магчымасць сёння і прыйдзе на дапамогу нам, калі мы будзем 
звяртацца і прасіць таго ў Яго.

Што Біблія адкрывае 
нам пра неба?

Мы ўжо даведаліся, што, паводле Бібліі, існуе слаўнае неба для 
вернікаў, да якога мы павінны імкнуцца. А ці ёсць тое жахлівае 
месца, названае “пекла”, якога любымі спосабамі трэба пазбя-

1  Там сама, 12:24-26.
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гаць? Што Біблія гаворыць нам на гэты конт? У дванаццатым 
раздзеле Дабравесця паводле Лукаша мы чытаем цікавыя словы 
Ісуса Хрыста: «Не бойцеся тых, што забіваюць цела і потым не 
могуць нічога болей зрабіць, а скажу вам, каго баяцца: бойцеся 
таго, хто пасля забойства можа ўкінуць у геену».1 Канечне ж, у 
кантэксце Хрыстос гаворыць пра Бога і пекла. На падставе гэтых 
словаў чалавеку трэба больш баяцца Бога, чым людзей, бо Ён 
можа адправіць любога з нас у пекла. Дапускаецца, што хаця 
цела чалавека памірае, ягоная душа працягвае існаваць і можа 
быць адпраўлена ў месца кары – геену. У Бібліі рэчаіснасць пекла 
перадаецца рознымі словамі. Геена ўжываецца ў Новым Запавеце 
і перакладаецца на беларускія словы “апраметная” або “пекла”. 
У габрэйскай частцы Бібліі (Старым Запавеце) ужываецца слова 
“шэол”, якое ўказвае на месца, дзе знахо дзяцца чалавечыя душы, 
якія пакінулі свае целы. Габрэі разумелі, што шэол месціцца дзесьці 
ніжэй у зямлі. У Новым Запавеце ўжываюцца тры тэрміны: гадэс, 
геена і тартарус.2 Яны таксама маюць адно асноўнае значэнне – 
месца, дзе знаходзяцца душы памерлых людзей. У кнізе Адкрыццё 
мы чытаем аб тым, што смерць і пекла (гадэс) аддалі мёртвых, 
якія былі ў іх. Кожны быў суджаны паводле сваіх зямных учынкаў. 
Калі імя суджанага не было запісанае ў Божай кнізе жыцця, той 
быў укінуты ў “вогненнае возера” разам з д’яблам; укінутыя туды 
«будуць пакутаваць дзень і ноч ва векі вечныя».3

Людзі часта кажуць, што Бог ні ў якім выпадку не адправіць 
чалавека ў пекла, бо, паводле Бібліі, Ён любіць усіх людзей адноль-
кава і жадае ім толькі добрага і прыемнага, але справа ў тым, што 
не Бог пасылае грэшнага чалавека ў пекла, а той выбірае грэшны 
шлях і тым жа сам сябе пасылае туды. Вогненнае возера будзе 
падрыхтавана для д’ябла і ягоных анёлаў, і Бог ніколі не хацеў, каб 
людзі трапілі туды. Ягоныя ўласныя словы на гэты конт: «Хіба Я 
хачу смерці беззаконніка? – кажа Гасподзь Бог. – Ці ж не таго, каб 
ён адвярнуўся ад шляхоў сваіх і быў жывы?»4 Колькі б Ён ні любіў 
кожнага чалавека, Ён таксама застаецца справядлівым Суддзёй і 

1  Дабравесце паводле Лукаша 12:4-5.
2  У Другім пасланні Пятра 2:4 ужываецца трэці тэрмін - тартарус, указваючы на месца, дзе 
трымаюцца непаслухмяныя анёлы.
3  Адкрыццё 20:10.
4  Кніга Езекііля 18:23.
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святым Богам, Які любога граху не церпіць. «Чыстым вачам Тваім 
неўласціва глядзець на зладзействы, і глядзець на ўціскі Ты не 
можаш», – пішацца ў Кнізе прарока Абакума,1 таму Бог карае не-
раскаяных вечнай смерцю.2 

У Святым Пісанні мы часам чытаем пра гнеў Божы. Ці 
ўсёлюбны Бог можа праяўляць нейкі гнеў? Так, калі бяром пад 
увагу Ягоную праведнасць і справялівасць. Прарок Навум піша 
пра гнеў Бога словамі: «Гасподзь ёсць Бог руплівец і помснік; 
помснік Гасподзь і страшны ў гневе: помснік Гасподзь ворагам 
Сваім, і не злітуецца з супраціўцаў Сваіх. Гасподзь шматцярплівы, 
і вялікі магутнасцю, і не пакідае без пакарання; у віхуры і ў буры 
шэсце Госпада, воблака – пыл ад ног Ягоных».3 Грэшныя думкі і 
дзеі чалавека крыўдзяць Бога, і Ён не можа не звяртаць увагі на іх. 
Ёсць нямала людзей, якія жывуць дзеля сваіх уласных інтарэсаў, 
не дбаючы пра нядолю іншых пакутнікаў, і часамі нарабляюць ня-
мала бяды безабаронным людзям. За гэта яны ў будучым запла-
цяць, бо «гнеў Божы адкрываецца з неба на ўсякую бязбожнасць 
і няпраўду лю дзей, якія ўціскаюць ісціну няпраўдаю». Апостал 
выдзяляе такіх людзей, называючы іх паклёпнікамі, хлусамі, 
боганенавіснікамі, крыўдзіцелямі, самахваламі, пыхліўцамі, 
вынаходлівымі на зло, бацькам непакорлівымі, неразумнымі, 
вераломнымі, нялюбамі, непрымірцамі і нелітасціўцамі. Апостал 
кажа, што такія людзі ведаюць Божы закон, але ўсё роўна сваіх 
ганебных дзеяў не спыняюць, нават і падбухторваюць іншых 
рабіць падобныя рэчы, за што яны вартыя вечнай кары.4

Апостал Павал папярэджвае сваіх чытачоў не спяшацца асуд-
жаць такіх людзей, калі яны самі, магчыма, робяць падобнае. У 
гэтым жа і вялікі грэх. Ён тлумачыць, што кожны, хто ва ўпартасці 
сваёй і з нераскаяным сэрцам учыняе падобныя рэчы, збірае 
гнеў Божы на сябе і ў дзень вялікага суда будзе пакараны, бо Бог 
заўважае ўсе нашыя намеры і дзеі. Таму, хто шукае і імкнецца 
да Божай славы, гонару і сваёй бессмяротнасці ў прысутнасці 

1  Кніга Абакума 1:13.
2  Укіданне д’ябла, ягоных анёлаў і нераскаяных грэшных людзей у вогненнае возера называец-
ца другой смерцю (смерць тут успрымаецца ў сэнсе вечнага аддзялення грэшніка ад Бога) – 
Адкрыццё 20:14. 
3  Кніга Навума 1:2-3.
4  Пасланне да рымлянаў 1:18-32.
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Госпада Бога, даецца абяцанне шчаслівага вечнага жыцця, калі 
той, хто працягвае супраціўляцца Божай ісціне і жыве грэшным 
жыццём, усё болей і болей падпадае пад Божую лютасць і гнеў. 
«Смутак і скруха ўсякай душы чалавека, які чыніць ліхое», 
заяўляе апостал, калі будзе «слава, і гонар, і мір кожнаму, хто 
робіць добрае... бо няма прывабы да асобы ў Бога».1 Сапраўды, 
у Бога ніякага ўлюбёнца не можа быць, бо кожны стаіць роўна 
перад Ім, і як мы паасобку паводзім сябе тут, на зямлі, вось гэта 
вызначыць, як Бог ацэніць нас і які прысуд Ён выкажа кожнаму 
адносна ягонага вечнага лёсу.

Багач і жабрак Лазар
У Дабравесці паводле Лукаша мы сустракаем павучальны 

расказ Ісуса Хрыста пра двух мужчын, якія адзін аднаго ведалі.2 
Першы быў багач, другі – жабрак Лазар. Багач хадзіў у багатым 
убранні і банкетаваў раскошна. Ён штодня праходзіў каля Лаза-
ра, які ў струпах ляжаў ля варотаў да дома багача. Лазар прасіў 
падаяння ў багача, калі той праходзіў міма, і, напэўна, казаў яму, 
што ён гатовы карміцца тымі крошкамі, што падалі з ягонага за-
можнага стала, але багач нават і таго не даваў бедняку. Сабакі 
прыходзілі лізаць струпы Лазара. І вось прыйшоў час, калі жабрак 
памёр, і хутка пасля таго – багач. У замагільным жыцці яны адзін 
аднаго ўбачылі, але на вялікай адлегласці. Сказана, што бядняк 
быў узнесены анёламі на ўлонне Абрагамавае (неба), а багатыр 
апынуўся ў пекле. Ён падняў свае вочы ўверх і ўбачыў удалечыні 
Лазара з Абрагамам. Ён крыкнуў Абрагаму, і той адгукнуўся. Бага-
тыр пакутаваў і папрасіў у Абрагама, каб ён паслаў Лазара да яго 
з мокрым пальцам і той паклаў кроплю вады на ягоны апалены і 
асмяглы язык, бо ён мучыцца ў пякельным полымі. Цікава, полымя 
гарыць, а пакутнік не згарае! Абрагам адказвае багатыру, што ў 
зямным жыцці ён цешыўся з прыемных абставін, тым часам як Ла-
зар мучыўся сваім убоствам і хваравітасцю. Цяпер усё наадварот: 
Лазар цешыцца з прыемных умоваў жыцця, а багач пакутуе. Да 

1  Там сама, 2:9-11.
2  Дабравесце паводле Лукаша 16:19-31.
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таго ж немагчыма Лазару пераступіць велізарную прорву і пайсці 
да яго. Час выратавання эгаістычнага чалавека ўжо прайшоў, яму 
застаецца толькі пакутаваць. Багач просіць Абрагама паслаць 
Лазара да сваіх пецярых братоў, якія, відаць, таксама жывуць у 
вялікай заможнасці і пра бедных не думаюць, каб перасцерагчы іх 
ад будучага пакарання за такое стаўленне да людзей ніжэйшага 
рангу і паклікаць іх да каяння і перамены ў стасунках з бяднейшымі. 
Абрагам адказвае, што браты ягоныя маюць і ведаюць пра закон 
Божы, запісаны Майсеем, дзе гаворыцца пра наступствы правед-
нага і грэшнага жыцця. Яны прарокаў не слухаюцца і, нават калі 
б нехта ўваскрэс з мёртвых і загаварыў бы да іх пра такія справы, 
яму не паверылі б.

Чаму гэты расповед вучыць? Што нам з яго скарыстаць для 
сябе? Менавіта тое, што пры смерці жыццё чалавека не канчаец-
ца, і як мы ставіліся да Бога і жылі на зямлі, вось гэта паўплывае 
на наш вечны лёс. І багач, і Лазар засталіся прытомнымі пасля 
смерці. Той, хто меў усё, што яму было заўгодна, на зямлі і не 
думаў ні пра Бога, ні пра неабходнасць быць дбайным і добрым 
да бяднейшых за яго, трапіў у тое жахлівае пекла. Ён жыў толькі 
для сябе і сваіх інтарэсаў, і ў замагільным жыцці яго караюць за 
грэшную эгаістычнасць. Можа, ён і не надта грашыў перад вачыма 
сваіх багатых сяброў, але Бог ведаў і бачыў, што ён не рупіцца пра 
гаротнага Лазара. Ён мог бы дапамагчы, накарміць, заплаціць 
за лячэнне хворага, запрасіць яго на жыллё ў свой дом, але пра 
гэта не думаў і такім чынам зграшыў перад Богам. Таму Бог даў 
яму заслужанае – пакуты ў пекле. Расповед служыць яскравай 
перасцярогай кожнаму з нас: ці мы жывём толькі для сябе і сваіх 
уласных інтарэсаў, не звяртаючы ўвагі на цяжкасці іншых, якім 
мы маглі б дапамагчы і паслужыць? Ці мы крыўдзім іншых і не 
папраўляем сваіх адносінаў да іх? Гэта ўсё Бог заўважае, і, калі 
хто так жыве і не раскаецца, той можа чакаць толькі такога канца, 
які атрымаў багач. 

Падобную прытчу мы знаходзім у дваццаць пятым раздзеле 
Дабравесця паводле Мацвея, дзе сказана, што Ісус Хрыстос вер-
нецца на зямлю разам з анёламі. Збяруцца перад Ім народы, і Ён 
раздзеліць людзей на “авечак” і “казлоў”; авечак Ён паставіць па 
Свой правы бок (знак гонару), казлоў – па левы (знак зневажан-
ня). На якой падставе? На той, што авечкі, убачыўшы патрэбы най-
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меншых паслядоўнікаў Хрыстовых, прынялі іх да сябе, накармілі, 
напаілі, апранулі і адведалі ў цямніцы, калі тыя, каго Бог называе 
казламі, нічым не дапамаглі, убачыўшы нястачы верніка. Хрыстос 
сказаў: «“Як што вы не зрабілі гэтага аднаму з гэтых меншых, 
дык не зрабілі Мне”. І пойдуць гэтыя [казлы] на пакуты вечныя, а 
праведнікі [авечкі] у жыццё вечнае».1 Паводле Бібліі, кара чакае 
тых, хто з Богам і Ягоным Словам не лічыўся, дагаджаючы толькі 
сваім грэшным жаданням, калі тых, хто лічыўся з Ім ды выконваў 
Ягоную волю, – радасць і суцяшэнне.

Пекла, геена, гадэс і тартарус
На самай справе, у параўнанні з іншымі тэмамі Бібліі, пішацца 

шматкроць менш пра замагільнае існаванне чалавечага духа 
пасля смерці. Мы ведаем, што ў час смерці дух выходзіць з 
цела і пераходзіць у той прамежны час існавання паміж смерцю 
і апошнім агульным васкрашэннем памерлых, калі дух атрымае 
новае цела. Што здараецца з духам пасля смерці, мы бяром з пры-
кладу багача і Лазара. Відаць, у гэты прамежны час дух памерлага 
ідзе або ў месца пакуты, або ў месца шчасця. Апостал Павал жыў 
той надзеяю, што пасля смерці ён пойдзе да Хрыста, бо напісаў 
філіпянам: «Не ведаю, што выбраць. Вабіць мяне і тое і другое: 
хочацца развязацца і быць з Хрыстом, бо гэта непараўнальна 
лепей; а заставацца ў плоці больш патрэбна вам».2

У размовах з людзьмі Хрыстос час ад часу прыгадваў пекла, 
называючы яго “геенай”. Гэта ёсць грэцкі варыянт арамейскага 
слова “ге гінном” [Хрыстос гаварыў на арамейскай мове], якое 
было пазычана з габрэйскай мовы – “ге гінном”. “Ге гінном” 
указваў на даліну, што месцілася за паўднёвай сцяной Ерусаліма. 
Напачатку яна называлася «Далінай сыноў Эномавых».3 Калі ста-
разапаветны ізраільскі народ адступіўся ад Бога, ён пакланяўся 
іншым багам і кідаў сваіх дзяцей у ахвяру ім. Такі прыклад згад-

1  Дабравесце паводле Мацвея 25:45-46.
2  Пасланне да філіпянаў 1:22-24.
3  Гэтая даліна ўпамінаецца ў розных частках Старога Запавету, напрыклад, у Кнізе Ісуса Сына 
Нава 15:8, у Другой кнізе летапісаў 33:6 і іншых.
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ваецца ў кнізе прарока Ераміі, дзе запісаныя словы Бога супроць 
такой практыкі: «Зладзілі капішчы Ваалу ў даліне сыноў Энома-
вых, каб праводзіць праз агонь сыноў сваіх і дачок сваіх у гонар 
[богу] Малоху, чаго Я не загадваў ім, і Мне ў галаву не прыходзіла, 
каб яны рабілі гэтую гідоту, уводзячы ў грэх Юду».1 З цягам часу 
даліна сталася сметнікам для жыхароў Ерусаліма. Туды выкідвалі 
смецце, і там палілі розны хлам. Туды таксама кідалі рэшткі ежы, 
якая гніла і якой чэрві бесперастанку карміліся. У дні Хрыста гэтая 
даліна сімвалізавала будучае пекла, куды будуць адпраўлены 
бязбожнікі і грэшнікі на вечнае пакутаванне. Хрыстос казаў, што, 
калі нешта ў жыцці спакушае нас грахом, які накіроўвае ў пекла, 
лепей развітацца з ім і гэтым чынам пазбегнуць таго месца веч-
най пакуты. Паводле Ягоных словаў, «калі спакушае цябе рука 
твая, адатні яе: лепш табе знявечанаму ўвайсці ў жыццё, чым з 
дзвюма рукамі ісці ў геену, у вагонь непагасны, дзе чарвяк іхні не 
памірае, і вагонь не гасне... калі вока тваё цябе спакушае, вырві 
яго: лепш табе з адным вокам увайсці ў Царства Божае, чым з 
двума вачмі быць укінутым у геену вогненную, дзе чарвяк іхні не 
памірае, і вагонь не гасне».2 

выйдуць на ўваскрэсенне жыцця 
і на ўваскрэсенне асуды

У паняцці габрэйскага народа геена стала тым месцам па-
карання, дзе трымаюцца душы грэшных памерлых і чакаюць 
будучага вялікага Божага суду. Біблія вучыць, што ў будучым Бог 
уваскрэсіць усіх памерлых і кожны пройдзе суд і будзе адпраўлены 
ў сваё адпаведнае месца. Куды ён пойдзе, вось гэта будзе выра-
шана на падставе зробленага ім у зямным жыцці. Прароку Даніілу 
было сказана: «Многія, якія спяць у пыле зямлі, прачнуцца, адны 
на жыццё вечнае, другія на вечнае паганьбенне і пасарамленне. І 
разумныя будуць ззяць, як свяцілы на цвердзі, і тыя, што павярнулі 

1  Кніга Ераміі 32:35.
2  Дабравесце паводле Марка 9:43-48.
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людзей да праўды, - як зоркі, вавекі, назаўсёды».1 
Ісус Хрыстос таксама вучыў, што адбудзецца агульнае 

ўваскрашэнне памерлых і добрыя атрымаюць шчаслівае вечнае 
жыццё, іншыя пойдуць на вечныя пакуты: «Настае час, калі ўсе, 
хто ў магілах, пачуюць голас Сына Божага; і выйдуць тыя, што 
тварылі дабро, на ўваскрэсенне жыцця, а што ліха чынілі – на 
ўваскрэсенне асуды».2 

У апошняй кнізе Адкрыццё згадваецца апошні вялікі суд Божы, 
калі Бог вызначыць, хто атрымае вечнае жыццё і хто – вечную кару: 
«І ўгледзеў я вялікі белы трон і Таго, Хто сядзеў на ім, ад аблічча 
Якога ўцякала неба і зямля, і не знайшлося ім месца. І ўгледзеў я 
мёртвых, малых і вялікіх, якія стаялі перад Богам, і кнігі разгонутыя 
былі, і іншая кніга разгорнутая, якая ёсць кніга жыцця; і суджаны 
былі мёртвыя, згодна з напісаным у кнігах, паводле ўчынкаў сваіх. 
Тады аддало мора мёртвых, што былі ў ім, і смерць і пекла аддалі 
мёртвых, якія былі ў іх; і суджаны быў кожны паводле ўчынкаў 
сваіх. І смерць і пекла ўкінуты ў возера вогненнае. Гэта – смерць 
другая. І хто не быў запісаны ў кнізе жыцця, той быў укінуты ў воз-
ера вогненнае».3

Возера вогненнае – вось гэта стане канчатковым пеклам, 
куды будуць адпраўлены душы не паслухмяных Богу людзей, 
сатана і ягоныя падначаленыя. Гэтыя падзеі яшчэ наперадзе і былі 
запісаныя Божымі прарокамі дзеля таго, каб загадзя папярэдзіць 
і перасцерагчы нас ад будучай небяспекі асуды на вечную пакуту. 
У канцы кнігі Адкрыццё аўтару было сказана, што перасцярога 
выказваецца Богам і мы павінны прыняць яе за Ягоную праўду: 
«І сказаў мне: гэтыя словы слушныя і праўдзівыя; і Гасподзь Бог 
святых прарокаў паслаў анёла Свайго паказаць рабам Сваім тое, 
што мае быць неўзабаве. Вось, прыйду неўзабаве: дабрашчасны 
той, хто трымаецца словаў прароцтва кнігі гэтае“.4 Сам выраз 
“возера вогненнае” пагражае сваёй жудасцю, бо стане месцам 
вечнага пакутавання. Памятайма, што было сказана пра багача: 
ён быў «у пекле, ужо ў пакутах» і папрасіў Абрагама паслаць Ла-
зара, каб той умачыў канец пальца свайго ў ваду і ахаладзіў ягоны 

1  Кніга Данііла 12:2-3.
2  Дабравесце паводле Яна 5:28-29.
3  Адкрыццё 20:11-15.
4  Там сама, 22:6-7.
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язык, бо багач мучыўся ў полымі, але выканаць ягонае жаданне 
было запозна і немагчыма. Хрыстос сказаў, што ў геене вагонь не 
гасне, што значыць, полымя гарыць, жывая асоба гэта адчувае, 
пакутуе, але не знішчаецца. У кнізе Адкрыццё мы заўважаем 
падобнае мучэнне ад полымя, якое не спальвае пакутніка: «Хто 
пакланяецца зверу і вобразу ягонаму [слугам сатаны] і прымае 
кляймо на лоб свой або на руку сваю, той піцьме віно лютасці 
Божай, віно цэльнае, прыгатаванае ў чары гневу Ягонага, і будзе 
мучаны ў вагні і серцы перад святымі анёламі і перад Ягнём; і 
дым цярпенняў іхніх будзе ўзыходзіць ва векі вечныя, і не мець-
муць спакою ні ўдзень, ні ўначы тыя, што пакланяюцца зверу і 
вобразу ягонаму і прымаюць кляймо імя ягонага».5 Заўважма, 
згодна з гэтымі словамі, дым полымя, што мучыць асуджанага, 
будзе падымацца “ва векі вечныя”. У прытчы пра авечак і казлоў 
гэтая самая думка паўтараецца Збавіцелем Хрыстом: «Пойдуць 
гэтыя на пакуты вечныя, а праведнікі – у жыццё вечнае». І адно, 
і другое – вечнае!

ці ўсёлюбны Бог пашле людзей у 
пекла?

Можа, ты, паважаны чытач, вяртаешся да пытання: ці ж Біблія 
не кажа, што Бог ёсць любоў? Што гэта за любоў, калі Ён пасылае 
людзей на вечныя пакуты? На гэта я магу даць толькі адзін ад-
каз: Бог ёсць усемагутны Бог. Ён Творца ўсяго існага, у тым ліку 
кожнага з нас паасобку. Хто я такі, каб казаць Яму, што не так 
Ён робіць? Ці мне дадзена права загадваць, што і як Яму рабіць? 
Наўрад! Усё, што мы вышэй перагледзелі, узята з Бібліі, і кожны 
з нас мусіць прыйсці да сваёй уласнай высновы: ці напісанае ў ёй 
праўдзівае або ілжывае. Што да мяне, лічу, што ўсё, напісанае ў 
Бібліі, прыйшло ад Бога, таму і праўдзівае, што значыць, вераю 
прымаю ўсё гэта за Ягоную праўду. Не ведаю, як ты рэагуеш на 
такое тлумачэнне, але, што да мяне, яно падахвочвае лічыцца з 
Богам ды імкнуцца выконваць Ягоную волю, пакуль я тут, на зямлі. 

5  Там сама, 14:9-11.
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Спадзяюся, што і ты, чытач, таксама стараешся жыць паводле 
Ягонага Слова і волі. У кнізе «Дарога да пекла» аўтар Дэйвід 
Паўсан піша: «Людзі трапляюць у пекла з тае прычыны, што тое 
заслужылі. Уся Біблія цвердзіць, што людзі нясуць адказнасць 
за свае паводзіны, таму і адказныя перад Богам. Калі б не так, 
дзень адсуды быў бы фарсам».1

Кожны з нас калісьці ў будучым паўстане перад Богам, каб 
“здаць сваю справаздачу”. Апостал Павал піша: «Усім нам трэ-
ба з’явіцца перад судовым тронам Хрыстовым, каб кожнаму 
атрымаць згодна з тым, што ён рабіў, жывучы ў целе, добрае 
ці благое».2 Ніхто іншы з намі не будзе стаяць перад Суддзёй 
вечнасці. І думаецца, сведкаў там не будзе, бо ўсё будзе вядома 
Суддзі пра нас. Як мы жывём цяпер – вось гэта ўсё запісваецца ў 
Гасподняй кнізе. Ці доўга мы будзем стаяць перад Ім? Напэўна, не 
надта. Бог выкажа пастанову аб лёсе: пераход у вечнае шчасце 
або ў вечнае пакутаванне. На якой падставе? «Згодна з тым, што 
ён рабіў, жывучы ў целе, добрае ці благое». 

Што гэта фактычна значыць? Перш за ўсё, рабіць добрае азна-
чае ўвераваць у Бога і Ягонага Сына Ісуса Хрыста, прыняўшы Яго 
за свайго асабістага Збавіцеля і Госпада Ўладара. Затым – трэба 
жыць згодна з вучэннем Божага Слова, Бібліі. У Дабравесці па-
водле Яна запісаны цікавыя словы Ісуса Хрыста, у якіх Ён якраз 
і адказвае на пытанне аб атрыманні шчаслівага вечнага жыцця: 
«Гэта ёсць жыццё вечнае, каб спазналі Цябе, адзінага сапраўднага 
Бога, і пасланага Табою Ісуса Хрыста».3 

Мы спазнаём Бога і Ісуса Хрыста, чытаючы Божае Слова, 
Біблію. Яна была напісана выбранымі Богам аўтарамі, і ўсе 
яе кнігі былі ўведзены ў адну, каб мы сёння мелі і чыталі яе. 
Яна накіроўвае чытача да Бога і Хрыста, бо была складзена 
Богам для нашай карысці. Бог хоча, каб мы чыталі Біблію і такім 
чынам спазнавалі Яго і Ягонага Сына. Ці мы рэгулярна чытаем 
Біблію? Калі не, то павінны. Затым, Біблія кажа, што нам трэба 
слухацца Бога. Хрыстос сказаў: «Калі застанецеся ў слове Маім 
[што значыць, чалавек чытае Біблію і выконвае яе загады], дык 
вы ў ісціне Мае вучні. І спазнаеце праўду, і праўда зробіць вас 

1  David Pawson. The Road to Hell. Hodder & Stoughton, London, 1992, стар. 44.
2  Другое пасланне да карынфянаў 5:10.
3  Дабравесце паводле Яна 17:3.
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свабоднымі».1 Збавіцель гэтым кажа, што таму, хто звяртае 
сур’ёзную ўвагу на Ягонае Слова, Ён дапамагае жыць праведна 
і паспяхова змагацца з грахом. 

Хоць вераваць у Бога і Хрыста неабходна, таксама трэба жыць 
паводле вучэння Бібліі. Хрыстос сказаў: «Хто мае запаведзі Мае 
і захоўвае [выконвае] іх, той любіць Мяне; а хто любіць Мяне, той 
палюбіцца Айцу Майму; і Я палюблю яго і з’яўлюся яму Сам… Як 
палюбіў Мяне Айцец, і Я палюбіў вас; заставайцеся ў любові Маёй. 
Калі наказы Мае выканаеце, застанецеся ў любові Маёй, як і Я 
выканаў наказы Айца Майго і застаюся ў Яго любові».2 

Біблія вучыць, што вера без добрых дзеяў мёртвая, калі 
сапраўдная вера паказваецца добрымі ўчынкамі. Ніхто з людзей 
не здольны атрымаць збаўленне і шчаслівае вечнае жыццё толькі 
добрымі ўчынкамі, бо мы ўсе застаёмся грэшнікамі перад святым 
Богам, але добрыя дзеі важныя і патрэбныя, бо сведчаць, што мы 
сапраўдныя веруючыя. Карацей кажучы, каб атрымаць вечнае 
жыццё з Богам і Хрыстом, трэба ўвераваць і слухацца Іх.

выбар за намі
Паважаны чытач, Бог дае кожнаму з нас асноўны выбар: 

жыць паводле Ягонага Слова або жыць па-свойму, што 
значыць, эгаістычна. У нашым свеце мы заўважаем нямала 
несправядлівасцяў. Бог, відаць, дазваляе грэшнікам рабіць свае 
справы, але прыйдзе час, калі Ён спыніць такіх. У сапраўднасці, 
кожны з нас калісьці ў сваім жыцці зграшыў і час ад часу 
грашыць, і Бог усё гэта заўважае. Гэта не значыць, што мы 
толькі грашым. Многія стараюцца жыць праведна і рабіць іншым 
людзям дабро. Бог і гэта заўважае. Мы часта пытаемся, чаму 
Бог дапускае некаторым рабіць усялякія злыя рэчы і іх быццам 
бы не карае. Відаць, Ён мае свае прычыны, якія нам не вядомыя, 
але Ягонае Слова ўпэўнівае нас, што час пакарання злачынцаў 
яшчэ наперадзе. Нават калі злачынец памірае без кары, гэта не 
значыць, што на гэтым усё закончылася для яго. Як мы ўбачылі 

1  Там сама, 8:31-32.
2  Там сама, 14:21 і 15:9-10.
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вышэй, гадзіна асуды і пакарання яшчэ наперадзе. Наперадзе 
і гадзіна ўзнагароды тым людзям, якія ўверавалі ў Хрыста і 
слухаліся Яго. 

Маё жаданне, каб кожны з нас выбраў Божы шлях, шлях 
паслухмянасці Яму і ў свой час атрымаў Ягоную ўзнагароду – 
шчаслівае вечнае жыццё ў Ягонай прысутнасці. Памятайма, што 
выбар за намі! Які шлях ты, шаноўны чытач, выбіраеш?
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РАЗДЗЕЛ вОсьмЫ

ПЕРАМОГА – ТРЫМА 
РЫСАМІ

в. Франкл: без сэнсу чалавек 
памірае

Адным з самых ганебных месцаў чалавечай пакуты быў Ас-
венцым, дзе, як вядома, сотні тысяч загінулі (некаторыя лічаць, 
мільён з паловай душ). Сярод асвенцымскіх вязняў быў Віктар 
Франкл з Аўстрыі, які пабываў і ў іншых канцлагерах. Ён заўважаў, 
што некаторыя зняволеныя заставаліся мацнейшымі ў настроі і 
духу, калі іншыя паміралі. Назіраючы гэты феномен, ён пачаў 
цікавіцца гэтым пытаннем, знаёміўся з вязнямі і даведваўся, 
як яны ставіліся да сваёй пакуты. Пасля вайны ён напісаў кнігу 
«Чалавек у пошуках сэнсу», у якой паказвае, што тыя пакутнікі, 
якія знаходзілі сэнс у сваёй пакуце, энергічна змагаліся, каб за-
хаваць сваё жыццё і выйсці з турмы, тым часам як тыя, што не 
бачылі сэнсу ў сваёй пакуце, паміралі. Ён напісаў: «Зняволены, 
які страціў веру ў будучае, сваё будучае, асуджаны; са стратай 
веры ён траціць таксама духоўную стойкасць. Ён дазваляе сабе 
апусціцца і стаць аб’ектам душэўнага і фізічнага распаду. Звы-
чайна гэта здараецца зусім хутка, у форме крызісу, сімптомы 
якога добра вядомыя дасведчанаму вязню лагера».1

Віктар Франкл аргументуе, што нашыя цяперашнія абставіны 
вынікаюць з таго, што здаралася з намі ў мінулым, але, калі мы 
жадаем лепшай будучыні, нават пры найгоршых абставінах, нам 
трэба стварыць для сябе пэўную надзейную мэту для будучага 
1  Viktor E. Frankl. Man’s Search for Meaning. New York: Pocket Books, 1984, стар. 95.



Цi ведае Бог пра твае пакуты?132

існавання. Некаторыя шмат думалі пра будучыя магчымасці, калі 
іншыя трацілі надзею на лепшае заўтра. Тыя, якія трацілі надзею, 
звычайна ўпадалі ў глыбокую роспач, што быццам бы паскарала 
іхнюю смерць. 

Падчас інтэрв’ю журналістка паставіла пытанне Франклу: 
што паводле ягонага разумення ёсць роспач? Ён адказаў: «Ро-
спач можам прыпадобніць матэматычнаму раўнанню: Р = П – С, 
што значыць, роспач ёсць пакута без сэнсу. Калі ў сваёй пакуце 
чалавек не бачыць ніякага сэнсу, ён схільны кінуцца ў роспач і, 
пры асаблівых умовах, нават закончыць жыццё самагубствам. 
Аднак калі ён бачыць сэнс у пакуце, то, на чалавечым узроўні, 
можа ператварыць сваю пакуту ў дасягненне, гэта значыць, сваю 
трагедыю ён ператварае ў асабістую перамогу, але ўсё залежыць 
ад таго, дзеля якой мэты. Як яму ставіцца да пакуты? Калі, як у 
многіх, ён не знаходзіць таго сэнсу ў перажываемым, то не будзе 
мець падставы для далейшага жыцця».1

Калі чалавек адчувае, што ён камусьці патрэбны і з на дзеяй ча-
кае сустрэчы з той асобай, каб ёй паслужыць, воля на далейшае 
жыццё застаецца ў яго. Такім чынам, ён спадзяецца на лепшае 
заўтра, хоць у цяперашні час не карыстаецца магчымасцю выка-
наць свае планы. Франкл далей каментуе: «Той, хто яшчэ жыве, 
мае падставу для надзеі. Здароўе, сям’я, шчасце, становішча 
ў грамадстве – усе такія рэчы, якія можна аднавіць і зноў да-
сягнуць... Няшчасных людзей, якія ў цемры барака ўважліва 
слухалі мяне, я падахвочваў глянуць у твар сур’ёзнасці нашага 
становішча. Траціць надзею нельга; трэба захоўваць мужнасць 
і верыць, што безнадзейнасць нашага змагання не памяншае 
годнасці і сэнсу надзеі».2 Жыццё з на дзеяй на лепшае заўтра да-
памагае чалавеку мужна сустракаць і спраўляцца з цяперашнімі 
расчараваннямі і нягодамі.

Вера ў Бога дапамагае спадзявацца на лепшую будучыню 
і мужна спраўляцца з жудаснымі і сумнымі момантамі жыцця. 
У інтэрв’ю Франкл даў даволі цікавае тлумачэнне на пытанне, 
якое пакутнікі часта ставяць сабе: чаму адмоўнае з’явішча за-
кранула мяне асабіста? Ягоны адказ: «Ніякі псіхолаг, ніякі вучоны 
не можа адказаць на гэтае пытанне, і ў гэтым я не раздзяляю 
1  Інтэрв'ю з Віктарам Франклам на вэбсайце YouTube.
2  Viktor E. Frankl. Man’s Search for Meaning. New York: Pocket Books, 1984, стар. 97.
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погляду Жана Поля Сартра, які сказаў, што нам трэба прыняць 
ды мужна і гераічна насіць рэчаіснасць поўнай бяссэнсавасці 
нашага жыцця. Замест таго я лічу, што мы павінны пагадзіцца 
з няздольнасцю нашай чалавечнасці прызнаць канчатковы сэнс 
жыцця шляхам інтэлектуальнай або рацыянальнай развагі. Толькі 
гэта мы павінны прыняць, але тым самым і верыць у канчатковы 
сэнс; і той, хто можа прывесці асобу да такой веры, не псіхіятар, 
а багаслоў».1 

Дзітрых Бангёфер знаходзіў суцяшэнне ў тым, што Бог у 
асобе Ісуса Хрыста пакутаваў, таму і разумее нашыя цяжкасці, 
і дапамагае нам пераадольваць іх. Паводле словаў Дзітрыха, 
«бываюць многія перажыванні і расчараванні, якія вядуць лю дзей 
да нігілізму і здачы. Таму добра ў жыцці рана зразумець, што 
пакута і Бог не ёсць супярэчнасць, а неабходнае адзінства. Для 
мяне паняцце, што Бог сапраўды пакутуе, заўсёды трактуецца як 
адно з самых пераканаўчых вучэнняў хрысціянства. Я веру, што 
Бог бліжэй да пакуты, чым да шчасця, і што, калі мы знаходзім 
Бога, гэта прыносіць нам супакой і адпачынак ды робіць нашае 
сэрца моцным і мужным».2

тры хрысціянскія якасці
Як верніку здабываць перамогу над жыццёвымі цяжкасцямі? 

У даволі вядомым месцы Першага паслання апостала Паўла 
да карынфянаў мы чытаем пра тры значныя рысы, якія павінны 
праяўляцца ў жыцці кожнага верніка: «…жывуць вось гэтыя тры: 
вера, надзея і любоў; але любоў з іх найбольшая».3 

Многія ўжо навучыліся прыстасоўваць гэтыя рысы для перамогі 
над сваімі цяжкасцямі, але трэба памятаць, што яны самі па сабе 
не даюць гарантыі поспеху. Хаця з нашага асабістага боку гэта 
ўсё патрабуе немалых намаганняў, мы таксама прызнаём, што 
Гасподняя вышэйшая сіла тут неабходная, і веруючы павінен 
спадзявацца на Ягоную дапамогу, бо яна мацнейшая за нашую 

1  Інтэрв'ю з Віктарам Франклам на вэбсайце YouTube.
2  Ліст Д. Бангёфера да сям’і Ляйгольц. Цюрых, 21.05.42.
3  Першае пасланне да карынфянаў 13:13.

Узнагарода і расплата - наперадзе



Цi ведае Бог пра твае пакуты?134

рашучасць і сілу. Габрэйскі цар Саламон напісаў, што сапраўдная 
мудрасць не нашая, а даецца нам Госпадам Богам: «Спадзявайся 
на Госпада ўсім сэрцам тваім і не кладзі надзеі на розум твой. На 
ўсіх дарогах тваіх спазнавай [у некаторых перакладах: прызнавай] 
Яго, і Ён выпрастуе шляхі твае. Не будзь мудрацом у вачах тваіх; 
бойся Госпада і пазбягай ліха: гэта будзе здароўе целу твайму 
і ежа касцям тваім».1 Мы павінны звяртацца да Бога, прасіць 
Ягонай вышэйшай мудрасці, бо Ён Творца сусвету і разумее, што 
нам патрэбна або непатрэбна. Ад Яго мы можам атрымліваць 
духоўнае ўмацаванне і кіраўніцтва і імі пазбягаць безнадзейнасці 
ды напаўняцца Ягонай радасцю.

Роля надзеі
З напісанага Віктарам Франклам мы заўважаем важную ролю 

надзеі ў жыцці пакутнікаў. Хрысціянская вера заклікае вернікаў 
да надзеі на Бога, як мы чуем ад апостала Паўла: «Дачуўшыся 
пра вашую веру ў Хрыста Ісуса і пра любоў да ўсіх святых,2 не 
перастаю дзякаваць за вас Богу, спамінаючы вас у малітвах маіх, 
каб Бог Госпада нашага Ісуса Хрыста, Айцец славы… прасветліў 
вочы сэрца вашага, каб вы ўведалі, у чым надзея заклікання 
Ягонага, і якое багацце слаўнае спадчыны Ягонай для святых, і 
якая бязмерная веліч магутнасці Ягонае ў нас, што паверылі праз 
дзеянне ўладарнае сілы Ягонай, якою Ён уздзейнічаў у Хрысце, 
уваскрэсіўшы Яго з мёртвых і пасадзіўшы праваруч Сябе на 
нябёсах».3 Хоць мы, магчыма, пераносім цяжкасці, на дзея дапа-
магае нам бачыць тое лепшае заўтра; яна падымае нас над на-
шай маркотай, адчуваннем страху, роспаччу, непакоем і трывогай 
ды падбадзёрвае, указваючы на тыя будучыя рэаліі, калі жыццё 
паправіцца і стане больш прымальным і шчаслівым. Мы верым, 
што Бог у канчатковым выніку гэта здзейсніць, калі прывядзе нас 
1  Кніга Выслоўяў Саламонавых 3:5-8.
2  Заўваж, шаноўны чытач, што ў тэрміне “святых” апостал мае на ўвазе тых, хто ўвераваў 
у Ісуса Хрыста як асабістага Збавіцеля, а не асаблівых людзей, якіх нейкая хрысціянская 
арганізацыя аб’явіла “святымі”. Апостал разумеў, што вернікі – святыя на падставе ахвярнай 
смерці Хрыста на крыжы і іхняга ўверавання ў Яго.
3  Пасланне да эфесянаў 1:15-20.
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у Сваё Нябеснае Царства. 
Надзея таксама дапамагае нам спраўляцца з сённяшнімі 

недахопамі і слабасцямі праз Гасподнюю сілу, якая даецца кож-
наму, хто просіць яе. Мы ўжо вышэй бачылі, што апостал Павал 
піша пра “бязмерную веліч магутнасці Ягонай”. Надзея на Гаспод-
нюю дапамогу вядзе чалавека да пераканання, што ён атрымае 
як фізічную і душэўную сілу вытрываць у пакуце, так і мудрасць, 
каб прымаць самыя разумныя рашэнні. Калі будзем звяртацца да 
Бога з надзеяй на Ягоную дапамогу, нам даецца абяцанне, што Ён 
сапраўды адкажа на нашую просьбу, дапаможа і павядзе Сваімі 
вышэйшымі шляхамі для перамогі над бедствамі і цяжкасцямі. Пра-
рок Ісая згадвае нам пра фізічнае і душэўнае ўмацаванне, калі піша: 
«Хіба ты не ведаеш? Хіба ты не чуў, што вечны Гасподзь Бог, Які 
стварыў канцы зямлі, не стамляецца і не знемагае? Розум Яго не-
даследны. Ён дае стомленаму сілу і даруе знямогламу маладосць. 
Стамляюцца і юнакі і слабнуць, і маладыя людзі падаюць, а тыя, 
што спадзяюцца на Госпада, абновяцца ў сіле: падымуць крылы, як 
арлы, пацякуць – і не стомяцца, пойдуць – і не стомяцца».1 Апостал 
Якаў дадае карысную параду, калі піша, што, адчуваючы нястачу 
мудрасці, мы павінны звяртацца да Бога, і прасіць яе, і ў гэтым не 
сумнявацца. Калі мы з такой надзей і пэўнасцю звяртаемся і просім 
мудрасці і ўмацавання, Гасподзь Бог адказвае на нашыя патрэбы. 

Надзея дапамагае нам разумець, што пакута, хоць балючая і 
нярадасная цяпер, узбагачае нас у дасканальванні нашага харак-
тару, каб мы праз яе станавіліся любаснейшымі і спагадлівейшымі 
да іншых ды больш удзячнымі Богу, што Ён выконвае Сваю волю 
на нашую карысць. У 8-м раздзеле Паслання да рымлянаў апо-
стал Павал падбадзёрвае нас думкай, што, калі Бог дапускае 
пакуту ў жыцці вернікаў, Ён пра іх не забывае і на самай справе 
рупіцца пра іх. Пакутамі Ён выпрабоўвае тых, хто любіць Яго, і ў 
гэтым выконвае Сваю волю. 

Класічны прыклад таго мы знаходзім у жыцці старазапаветнага 
Язэпа, які вырас у доме бацькі Якава і быў ягоным улюбёным 
сынам. Якаў паказаў сваю глыбокую любоў да Язэпа, падарыўшы 
яму вопратку розных колераў. Язэп быў маладзейшы за боль-
шасць сваіх братоў. Ён бачыў сны і смела расказваў пра іх братам, 
што раздражняла апошніх. Чаму? Таму што ў снах яны, старэй-
1  Кніга Ісаі 40:28-31.
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шыя, пакланяліся яму, маладзейшаму. Іхняя злосць дайшла да 
таго, што яны схапілі Язэпа ды прадалі гандлярам, якія праходзілі 
міма і накіроўваліся ў Егіпет. Гандляры павялі Язэпа ў тую краіну і 
там жа прадалі ў рабы Патыфару, царадворцу егіпецкага фарао-
на. Язэп служыў Патыфару і ягонай жонцы, а праз нейкі час жонка 
падманула яго, у выніку чаго Язэп быў нявінна абвінавачаны ў 
распусце і пакараны турэмнай карай. Заставаўся ён у вязніцы 
шмат гадоў, пакуль не запрасілі яго растлумачыць сны фараону. 
Пасля Язэпавых тлумачэнняў фараон паставіў яго другім пасля 
сябе ў аўтарытэце ва ўсім Егіпце. 

Вялікая засуха па ўсёй зямлі і нястача харчавання прымусіла 
братоў Язэпа падарожнічаць у Егіпет, каб там звярнуцца да 
егіпецкай улады і купіць неабходныя прадукты. Яны напачатку 
не пазнавалі свайго роднага брата і кланяліся яму, менавіта так, 
як Язэпу снілася шмат гадоў раней. Прыйшоў той момант, калі 
Язэп прызнаўся ім, што ён іхні родны брат, якога яны прадалі 
гандлярам. Браты былі шакіраваныя гэтай весткай, і толькі тады 
яны ўспомнілі ягоныя ранейшыя сны. Браты прывялі бацьку Якава 
да Язэпа, і там жа, у Егіпце, яны зноў сустрэліся. 

Па смерці Якава браты апасаліся Язэпа, лічачы, што ён 
адпомсціць ім за продаж у нявольніцтва, але той пра гэта не 
думаў. Ён сказаў братам не турбавацца, бо не рыхтаваўся караць 
іх. Чаму? Бо Язэп заўсёды спадзяваўся на Бога і быў упэўнены, 
што Ён яго даглядае. Усё, што здарылася з ім і з братамі, супа-
дала з Божай воляй, і трэба толькі дзякаваць Богу за Ягоную 
рупнасць і дагляд. Братам ён сказаў: «Не бойцеся, бо я баюся 
Бога; вось, вы намышлялі супроць мяне благое; але Бог абярнуў 
гэта на дабро, каб зрабіць тое, што цяпер ёсць: захаваць жыццё 
вялікай колькасці людзей; дык вось, не бойцеся: я буду карміць 
вас і дзяцей вашых».1 

Нават калі Язэп перажываў тыя журботныя часіны, ён верыў, 
што Бог даглядае яго. Ён быў перакананы, што нават падчас 
цяжкага ўціску і прыгнёту Гасподзь вядзе сапраўднага верніка 
Сваімі не заўсёды вядомымі нам шляхамі. Праўда, усё гэта пры-
вяло Язэпа да шчаслівага канца. І, шаноўны чытач, можа, не ў 
кожным выпадку надзея канчаецца радаснымі падзеямі, але жыць 
надзеяй на Бога дапамагае нам спраўляцца з імі, бо мы ведаем, 
1  Быццё 50:19-21.
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што нашая ўзнагарода будзе, калі не ў цяперашнім жыцці, дык 
у наступным.

У сівых гадах ангельскі пісьменнік Малкальм Магерыдж 
прыйшоў да высновы, што цяжкія моманты ў ягоным жыцці на 
самай справе сталіся самымі пазітыўнымі і карыснымі, і аб гэтым 
ён напісаў: «Насуперак звычайным чаканням, я з асаблівым за-
давальненнем гляджу назад, на тыя перажыванні, якія ў свой 
час здаваліся мне даволі няшчаснымі і балючымі. Сапраўды, з 
усякай праўдзівасцю магу сказаць, што ўсё, чаму я навучыўся 
на працягу сваіх семідзесяці пяці гадоў у гэтым свеце, прыйшло 
шляхам пакуты, а не шчасця. Інакш кажучы, калі было б магчы-
мым нейкім лякарствам або іншымі дзівоснымі медыкаментамі 
сцерці пакуту з зямнога існавання, вынікам таго было б не тое, 
каб зрабіць нашае жыццё больш асалодкавым, а занадта ба-
нальным і нязначным, таму і меней трывалым… Канечне ж, крыж 
[Ісуса Хрыста] як раз надае такое значэнне; больш за ўсё іншае 
крыж няўмольна прывабіў мяне да Хрыста».1 Парада старэйшых 
мудрацоў часам служыць карысным прыкладам для нас, і, як мне 
здаецца, напісанае Магерыджам як раз і слушнае. Паводле яго-
нага погляду, калі мы верым і спадзяёмся на Хрыста, адмоўныя 
перажыванні ў канчатковым выніку паслужаць нам на дабро і 
своечасова прынясуць радасныя наступствы. 

Роля веры
Біблія вучыць: калі мы жадаем заставацца пад Божай апекай 

і абаронай, трэба верыць у Бога і Хрыста, што значыць, быць 
Божым дзіцём2, ды развівацца, і расці ў веры. Усё пачынаецца 
з каяння ў грахах ды ўверавання ў Ісуса Хрыста як Збавіцеля і 
Госпада Ўладара. Трэба старанна імкнуцца жыць пад Ягоным 
кіраваннем ды ў паслухмянасці Яму. Мы раней абмеркавалі гэтае 
пытанне і тут ужо не будзем шмат займацца ім. Абмяжуюся толькі 

1  Malcolm Muggeridge. Twentieth Century Testimony. Nashville: Thomas Nelson, 1988, стар. 18, 19.
2  Калі ты, шаноўны чытач, не можаш з пэўнасцю сказаць, што ты сябар Божай сям’і, раю пра-
чытаць апошні раздзел кнігі, дзе даецца больш дэтальны адказ на пытанне, што трэба зрабіць, 
каб стаць Божым дзіцём.
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наступным: чалавек, які ўсвядоміў сваю патрэбу ў Богу, увераваў, 
і прыняў Ісуса Хрыста асабістым Збавіцелем, ды імкнецца рабіць 
усё магчымае, каб заставацца ў цеснай лучнасці з Богам і Хры-
стом, – ён ідзе правільным Божым шляхам, што і закончыцца 
вялікай радасцю. Сапраўдны вернік заўсёды стараецца выкон-
ваць Божую волю і гэтым спосабам заставацца ў блізкай сувязі 
з Ім. Калі Дух Святы ўказвае верніку на нейкі грэх, ён павінен не-
адкладна спавядацца ў ім, просячы Гасподняй дапамогі, каб далей 
яго не ўчыняць. Можа ўзнікнуць такое, калі Дух Божы адкрывае 
верніку, што ён павінен чым-небудзь паслужыць камусь сваім 
Богам дадзеным дарам; ён павінен тое і рабіць. Вернік таксама 
моліцца Богу, і не толькі ў храме або Малітоўным доме. Бог хоча, 
каб Ягоныя дзеці заставаліся ў бесперапынным кантакце з Ім, што 
значыць, цягам цэлага дня заставацца ў духу малітвы і выказваць 
свае думкі Госпаду ў любы час і ў любым месцы.

Вера ў Ісуса Хрыста ўключае ўсе гэтыя аспекты, што і спры-
яе нашаму духоўнаму росту і глыбейшаму спадзяванню на Яго. 
Вернік, які паглыбляецца ў веры, таксама расце ў даверы Богу і 
Хрысту. У Святым Пісанні мы бачым розныя прыклады людскога 
даверу Богу, што і падахвочвае кожнага з нас, вернікаў, давяраць 
Яму. У кнізе Выхад мы чытаем пра Майсея, які па Божым загадзе 
вывеў ізраільскі народ з Егіпта да берагоў Чэрмнага мора. Бог 
загадзя паведаміў Майсею, што, насуперак ранейшаму рашэнню 
адпусціць ізраільскі народ на свабоду, фараонавае сэрца яшчэ 
раз зробіцца жорсткім і ён зменіць ранейшы намер і адправіць 
сваё войска за ізраільскім народам, каб ізноў забраць яго ў палон 
і вярнуць у няволю. Бог сказаў Майсею, што Ён заступіцца за 
ізраільскі народ, але, каб гэта здзейсніць, Майсею трэба ў пэўны 
момант падыйсці да Чэрмнага мора, працягнуць руку і падняць 
посах. Гасподзь паабяцаў, што пашле моцны вецер, які падыме 
ваду сцяною і асушыць марское дно, што і дазволіць ізраільцянам 
прайсці да другога берагу без ніякіх стратаў. Калі фараонавае 
войска падступалася да ізраільцян, многія пачалі хвалявацца і 
наракаць на Майсея, што ён вывеў іх да гэтага месца і цяпер 
ім пагражала жахлівая небяспека. Як раз у той момант Майсей 
праявіў поўны давер Богу. Ён рызыкнуў рашучым дзеяннем, 
падыйшоўшы да вады і працягнуўшы руку з посахам на мора, 
як загадаў яму Бог. Тут жа падняўся той вецер, як мы чытаем: 
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«Гнаў Гасподзь мора моцным усходнім ветрам усю ноч і зрабіў 
мора сушаю; і расступіліся воды. І пайшлі сыны Ізраілевыя сярод 
мора па сухім: а воды былі ім сцяною з правага і з левага боку».1 
Кожны ізраільцянін прайшоў да другога берагу, а калі калясніцы 
егіпецкіх войскаў кінуліся на марское дно, грунт ператварыўся ў 
гразь, і яны заселі. Вецер спыніўся, і вада навалілася на цэлае 
егіпецкае войска, і яно загінула. 

Важна адзначыць менавіта тое, што Майсею трэба было 
не толькі верыць, што Бог дасць ягонаму народу перамогу, а 
і рызыкнуць, што значыць, падыйсці да мора, працягнуць руку 
з посахам над вадой і даць каманду ізраільцянам ісці наперад. 
Пачуўшы Божы голас праз Ягонае Слова, нам часам таксама 
трэба прыняць нейкія пэўныя захады, праяўляючы гэтым давер 
Богу. Гэта можа прыйсці ў розных формах: шукаць працу, калі 
ты беспрацоўны; трымацца Божых прынцыпаў праўдзівасці і 
справядлівасці, калі іншыя падахвочваюць нас знарок хлусіць і 
скажаць праўду; дапамагаць сваімі сродкамі бяднейшым за нас, 
хоць у саміх нястача і таму падобнае.

На якой падставе нам, вернікам, давярацца Богу? На той, што 
Ён верны. Ён паабяцаў даглядаць Сваіх дзяцей, і мы можам сто-
працэнта спадзявацца на Ягонае слова аховы. Так казаў Майсей 
ізраільскаму народу: «Ведай, што Гасподзь, Бог твой, ёсць Бог 
верны, Які захоўвае запавет і літасць да тых, хто любіць Яго і 
шануе наказы Ягоныя, да тысячы родаў».2 

Ці гэта значыць, што слуга Божы спазнае толькі прыемныя 
і радасныя часіны? Як мы ўжо ўбачылі, не абавязкова, але Бог 
абяцае даць верніку неабходную сілу, каб яму перанесці ўсялякія 
цяжкасці, нават калі даводзіцца пакутаваць. Апостал Павал 
прыгадвае нам: «Вас апанавала спакуса не якая, а чалавечая; і 
верны Бог, Які не дапусціць, каб вас спакушалі звыш сілы, але 
пры спакушэнні дасць і палёгку, каб вы маглі ператрываць».3 Калі 
мы перажываем цяжкасці, Гасподзь Бог нас не пакідае; Ён на 
самай справе нас узмацняе, каб мы перацярпелі і ва ўсіх нягодах 
заставаліся пераможнымі і вернымі Яму. 

Напэўна, малады супрацоўнік апостала Паўла, Цімафей, 

1  Выхад 14:21-22.
2  Другі Закон 7:9.
3  Першае пасланне да карынфянаў 10:13.
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праходзіў праз маркотныя часы, бо апостал напамінаў яму, што 
Бог застаецца верным Сваім дзецям: «Слушнае слова: калі мы 
з Ім памерлі, дык з Ім і ажывём; калі церпім, дык з Ім уладарыць 
будзем; калі зрачэмся, і Ён зрачэцца нас; калі мы няверныя, Ён за-
стаецца верны, бо Сябе зрачыся не можа».1 Вернасць – вось гэта 
асноўная рыса Божага характару, і Гасподзь застаецца верным 
тым, хто спадзяецца на Яго. Апостал Павал яшчэ раз прыгадвае 
пра Божую вернасць Сваім дзецям, калі піша: «Верны Гасподзь, 
Які ўмацуе вас і аслоніць ад ліхадзея».2

Паважаны чытач, раз наш вечны Бог такі, мы можам поўнасцю 
давярацца Яму ва ўсіх справах жыцця, і ў кожным выпадку Ён 
падмацуе і дапаможа нам.

Роля любові
Ёсць і трэцяя рыса, якая павінна праяўляцца ў верніку і дапа-

магае яму вытрываць пакуты жыцця, – менавіта любоў. У раней-
шым раздзеле мы ўжо закранулі Божую любоў, тут падумайма 
аб глыбыні Ягонай любові да нас. Да таго ж Ягоная любоў даецца 
вернікам, каб яны дзяліліся ёю з іншымі людзьмі. Памятайма 
біблійнае вучэнне, што не мы першыя Бога палюбілі, а Ён – нас. Ён 
праявіў ініцыятыву, даказаўшы любоў пасланнем Свайго Сына на 
зямлю, Які нарадзіўся чалавекам, пражыў бязгрэшным жыццём і 
памёр ахвярнай смерцю за грахі кожнага з нас. Тыя, хто верыць у 
Яго і ў Ягоную ахвярную смерць, пазбегнуць пакарання за грахі і 
атрымаюць шчаслівае вечнае жыццё ў Божым Царстве. Евангеліст 
Ян піша, што Бог не паслаў Сына ў свет, каб асудзіць людзей, а 
каб уратаваць. На жаль, не ўсе людзі выбіраюць Хрыста і Ягоны 
шлях праведнасці, бо любяць духоўную цемру (грэшны спосаб 
жыцця) больш, чым Хрыстовае святло. Апостал Павал заяўляе, 
што Бог, «багаты міласэрнасцю», палюбіў людзей Сваёй вялікай 
любоўю і Сваёй мілатою ратуе ад грахоў і ад кары за іх кожнага, хто 
звяртаецца да Яго з каяннем, вераваннем і гатоўнасцю слухацца.3 

1  Другое пасланне да Цімафея 2:11-13.
2  Другое пасланне да фесаланікійцаў 3:3.
3  Пасланне да эфесянаў 2:4.
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У якім сэнсе Божая міласэрнасць багатая і Ягоная любоў 
вялікая? Адказаць на гэтае пытанне цяжкавата для нас, бо мы 
поўнасцю не ўяўляем глыбіні сваёй грэшнасці перад праведным 
Богам. Біблія вучыць, што Бог бязгрэшны, памылак Ён не робіць, 
таму ва ўсім Ён чысты, святы і справядлівы. У параўнанні з Бо-
гам, мы забруджаныя сваімі грахоўнымі плямамі. Кніга прарока 
Ісаі пачынаецца з апісання велізарнай грэшнасці выбранага Бо-
гам народа, але сказанае пра яго тычыцца кожнага з нас: «О на-
родзе грэшны, народзе пад цяжкімі беззаконнямі, ліхадзейскае 
племя, сыны пагібельныя! Пакінулі Госпада, заняхаілі Святога 
Ізраілевага, – павярнуліся назад. Па чым вас біць яшчэ, калі 
далей жывяце ва ўпартасці? Уся галава ў струпах, і ўсё сэрца 
струхлела. Ад ступкоў да цемені няма на ім месца здаровага: 
струпы, плямы, гнойныя раны, неабмытыя, і неперавязаныя, 
і алеем неразмякчаныя... Калі б Гасподзь Саваоф не пакінуў 
нам невялікае рэшты, дык мы былі б тое самае, што Садома, 
прыпадобніліся б да Гаморы».1 

Толькі вялізарная любоў Бога можа прабачыць і паправіць 
грэшнікаў, і Ён выліў яе на ўсё чалавецтва, аддаўшы Хрыста на 
ахвярную смерць за чалавечыя грахі. 

Любоў бацькі да блуднага сына
У Дабравесці паводле Лукаша мы знаходзім надта паву-

чальную прытчу, выказаную Хрыстом, якая хоць у нейкай меры 
дапамагае нам лепш зразумець глыбіню Божае любові да нас.2 
Збавіцель расказвае пра блуднага сына, які прыйшоў да бацькі 
і папрасіў сваёй часткі маёмасці. Для многіх з нас гэта добра 
вядомая прытча, але падумайма аб тым, як сказанае Хрыстом 
успрымалася Ягонымі суайчыннікамі, якія ўпершыню слухалі яе. 
Бацькоўская любоў – вось гэты чырвоны струмень, які працякае 
праз усю прыпавесць.

Хрыстос кажа, што бацька меў двух сыноў. Маладзейшы з іх 
папрасіў належнай яму долі маёмасці. Вось тут трэба спыніцца 

1  Кніга Ісаі 1:4-6, 9.
2  Дабравесце паводле Лукаша 15:11-32.
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і сказаць, што першым слухачам гэтай прытчы адразу ў такой 
просьбе нешта адчувалася не так. Як жа можа сын звяртацца да 
жывога бацькі з просьбаю перадаць ягоную долю спадчыны і ў та-
кой просьбе ніякага сораму не адчуваць? У габрэйскім асяроддзі 
сыны атрымлівалі сваю долю бацькоўскай маёмасці толькі пасля 
ягонай смерці. Для габрэйскага вуха такая просьба гучала надта 
скандальнай. Гэта падобна на тое, калі б сын сказаў: “Тата, лепей 
было б, каб ты памёр, бо я мог бы тады атрымаць сваю частку 
тваёй маёмасці!” Нахабна і сорамна! Хоць у тэксце нічога не га-
ворыцца пра рэакцыю слухачоў, з гістарычных крыніц мы ведаем, 
што такі зварот сына да бацькі лічыўся подлым і ганебным. Тым 
не менш сказана, што бацька падзяліўся маёмасцю, перадаўшы 
сыну ягоную адпаведную частку. З якім бы здзіўленнем гэта ні 
ўспрымалася слухачамі, Хрыстос далей кажа, што бацька на сына 
не наракае, а пагаджаецца, дае яму ягоную частку спадчыны. 
Усё гэта нагадвае нам пра тое, што Бог дае кожнаму чалавеку 
свабодны выбар. 

Бацька адчувае крыўду з таго, што сын папрасіў спадчы-
ну і пакідае бяспеку і ўтульнасць ягонага дому, ды маркотна 
развітваецца з сынам, які бярэ атрыманыя сродкі з сабою і ідзе 
ў далёкі край. Для слухачоў Хрыста гэта паказала, што сын не 
толькі пакідае дом бацькі, але і свой народ, каб жыць сярод 
язычнікаў, якія Бога не баяцца і жывуць грэшна. І там жа ён, як і 
яны, жыве распусна, страчвае ўсе сродкі і застаецца ў нястачы. 
Ці ж не адлюстроўвае гэты момант у жыцці блуднага сына нашыя 
неразумныя рашэнні і ўчынкі перад святым Богам, калі ў жыцці 
мы адступаемся ад Яго, жывём для сваіх уласных інтарэсаў і не 
звяртаем увагі на Ягоную мудрэйшую волю? 

Дайшло да таго, што сын пачаў галадаць без сяброў, якія 
маглі б дапамагчы яму. Знайшоў працу ў земляроба, які паслаў 
яго даглядаць і карміць свінняў на полі. Ён так моцна галадаў, 
што быў гатовы карміцца тымі струкамі, якія елі свінні, і гэтая 
пакута падахвоціла яго ўспомніць пра прыемныя ўмовы жыцця 
ў бацькоўскім доме. Ён тут жа прызнае сваю памылку і вырашае 
вярнуцца да бацькі і папрасіць прабачэння ў яго, але з умовай, 
каб ён стаў не слугою, а парабкам. Парабак атрымліваў заробак 
ад гаспадара, і, напэўна, ён хацеў адпрацаваць тое, што страціў, 
і паказацца як бацьку, так і іншым, што ён усё ж такі не зусім 
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благі чалавек. 
А што робіць бацька ў адсутнасць сына? Штодня ён яго чакае, 

спадзеючыся, што той паразумнее і вернецца. Бацькоўская любоў 
да сына ні ў чым не памяншаецца, нават павялічваецца. Кожны 
дзень ён выходзіць на дарогу і глядзіць, разважаючы: “А можа, 
сёння ўбачу сына. Ён вернецца, і мы зноў будзем радавацца”. І 
ўрэшце прыходзіць той дзень, калі бацька, як заўсёды, выходзіць 
на дарогу, глядзіць і бачыць, што нехта там ідзе і набліжаецца, 
але спачатку ён не ўпэўнены, што гэта ягоны сын ці хто іншы. 
Уважліва глядзіць, і цярпліва чакае, і тут раптам заўважае знаё-
мую паходку. Няўжо гэта ён? Бацька ведае, што калі сын, дык ён, 
бацька, павінен першы сустрэць яго, бо з гледзішча габрэйскага 
народа сын або дачка, якія пакідаюць сям’ю, народ і веру, быццам 
паміраюць і ніякага памілавання не вартыя, бо зганьбілі сваю 
сям’ю, народ і культуру. Калі іншыя ўбачаць сына раней за бацьку, 
яны адразу заявяць гесасах над ім і праклянуць яго за глупства і 
здраду, а бацька гатовы дараваць яму за такую правіну. Пішацца, 
што бацька «умілажаліўся». Ён бяжыць да сына з вялікай ра-
дасцю, падае яму на шыю і цалуе. Сын спрабуе выказацца, але 
бацька не звяртае ўвагі на сказанае ім. Ён толькі радуецца, што 
блудны сын вярнуўся, і гэта дазваляе яму аб’явіць святкаванне. 
Ён загадвае рабам апрануць сына ў самае прыгожае адзенне, 
даць яму новенькі абутак, надзець пярсцёнак на палец і закалоць 
тлустае цяля, каб усе ў ягоным доме весяліліся разам з ім. 

Але прыпавесць гэтым не канчаецца. Старэйшы брат 
прыходзіць з поля, чуе, што людзі радуюцца, і пытаецца ў слугі: 
“Што адбываецца?” Слуга адказвае: “Твой родны брат вярнуўся, 
і бацька так узрадаваўся, што загадаў закалоць тлустае цяля і 
просіць усіх весяліцца разам з ім”. Старэйшы сын разгневаўся і 
ідзе да бацькі, выказвае яму крыўду. Кажа, што бацькі ён ніколі 
не пакідаў, шчыра служыў яму, а той ніколі такога святкавання 
не заказваў у падзяку за вернасць. Бацька падкрэслівае, што ўсё 
ягонае належыць і яму; старшы сын можа карыстацца ўсім, як яму 
заўгодна, тут жа няма прычыны крыўдаваць. Трэба радавацца, бо 
брат ягоны зразумеў сваё ранейшае глупства, пакаяўся, вярнуўся 
дадому і такім чынам уратаваўся. Вось гэта самае галоўнае!

Прыпавесць пра блуднага сына насамрэч ёсць прыпавесць 
пра двух сыноў. Яны два тыпы людзей: адны – тыя “вялікія” 
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грэшнікі, якія яўнымі дрэннымі ўчынкамі паказваюць сваю 
грэшнасць, другія – тыя больш “скрытыя” грэшнікі, якія лічаць 
сябе праведнымі, але ўтойваюць самаправеднасць і эгаізм, 
што і выяўляецца, калі акалічнасці гэтага вымагаюць. І першы, 
і другі тыпы маюць патрэбу ў бацькоўскім дараванні і любові. 
У прыпавесці бацька мог бы паказаць сябе надта строгім, і, 
убачыўшы блуднага сына, падыйсці да яго і выказаць яму пра-
кляцце, ды пакараць яго дрэнным прыгаворам. Ён таго не зрабіў. 
Чаму? Таму што ён быў міласэрны як да блуднага сына, гэтак 
сама і да старэйшага пакрыўджанага сына! 

Хрыстос выказаў гэтую прытчу, каб адлюстраваць Божую 
міласэрнасць і любоў да кожнага з нас. Бог жадае, каб кожны чала-
век, – хто б ён ні быў, яўны або замаскіраваны грэшнік, – прыйшоў 
да прызнання сваёй грэшнасці перад праведным і святым Богам. 
Бацька ў прыпавесці прынізіў сябе, калі пабег да сына ад вялікай 
радасці, абняў, і пераапрануў яго, ды загадаў усім у доме радавац-
ца і весяліцца з прычыны яго вяртання. Думаецца, што слухачы 
Хрыста лічылі гатоўнасць бацькі “так лёгенька” дараваць грэш-
наму сыну залішне памылковай рэакцыяй, але сама прыпавесць 
сведчыць, што Бог глядзіць на справу чалавечага каяння зусім 
па-іншаму. Мы забываемся, што святы Бог пакрыўджаны нашымі 
правіннасцямі, але Ён хоча ўратаваць усіх людзей ад іхніх грахоў і 
ўвесці ў Сваю нябесную сям’ю збаўленых. Перад тым як Хрыстос 
выказаў гэтую прытчу, Ён згадаў слухачам, што «бывае радасць 
у анёлаў Божых і за аднаго грэшніка, які каецца».1 Кожны з нас 
зграшыў перад Святым Богам, і для Яго няма асаблівай розніцы, ці 
мы належым да тых яўных або замаскіраваных грэшнікаў; кожны 
мае патрэбу ў Ягонай міласэрнасці і ў дапамозе, каб пераадоль-
ваць грахі.

іншых трэба любіць
Быць атрымальнікам Божай любові – гэта адно, але вернікі 

павінны таксама любіць Бога і іншых людзей. Багаслоў Ян 
піша: «У тым любоў, што не мы палюбілі Бога, а Ён палюбіў 

1  Дабравесце паводле Лукаша 15:10.
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нас і паслаў Сына Свайго, каб умілажаліцца з грахоў нашых. 
Любасныя! Калі так палюбіў нас Бог, дык і мы павінны любіць 
адно аднаго... калі мы любім адно аднаго, дык Бог у нас жыве, 
і любоў Ягоная дасканалая ёсць у нас».1 У шматлікіх месцах 
Бібліі мы чытаем пра патрэбу чалавека праяўляць любоў да 
Бога і іншых людзей. Ісус Хрыстос аднойчы падкрэсліў гэтую 
неабходнасць, сказаўшы: «“Палюбі Госпада Бога твайго ўсім 
сэрцам тваім, і ўсёю душою тваёю, і ўсім разуменнем тваім”, 
– гэта найбольшая і першая запаведзь; а другая падобная да 
яе: “палюбі блізкага твайго, як самога сябе”; на гэтых дзвюх 
запаведзях грунтуецца ўвесь закон і прарокі».2

Мы ведаем, што любіць Бога і іншых людзей у такой меры 
цяжка і нават у некаторых выпадках немагчыма. Справа ў тым, 
што любоў у верніка павінна перавышаць звычайную чалаве-
чую любоў. Ці Бог сапраўды патрабуе вышэйшай любові ад 
нас? Відаць, так, бо ў Святым Пісанні мы сустракаем такі загад: 
любіце не толькі прыемных людзей, але і ворагаў!3 Хрыстос кажа, 
што Ягоныя вернікі павінны любіць ненавіснікаў і паклёпнікаў, 
ды рабіць ім дабро, ды маліцца за іх! “Калі хто ўдарыў цябе па 
шчацэ, падстаў і другую”, – казаў Ён. Калі хто бярэ верхнюю во-
пратку, давай яму і кашулю, і ніякай адплаты не чакай ад таго, хто 
забраў у цябе! А ці будзе нейкая адплата за такое стаўленне да 
крыўдзіцеляў? Хрыстос упэўнівае нас, што прыйдзе час адплаты 
верным слугам. Збавіцель называе іхнюю будучую ўзнагароду 
“вялікай”.4

Калі чытаю такое абяцанне, гэта неяк суцяшае мяне, як 
верніка, але таксама ведаю, што праяўляць любоў да ворагаў 
і крыўдзіцеляў я сам ад сябе не здольны. Ці мне самому трэба 
развіваць любоў да ворага? Не, не трэба, бо абяцаецца мне 
Божая любоў. 

Многія з нас чулі сведчанні іншых вернікаў, якіх садзілі ў турмы 
і мучылі няверуючыя. Вернікаў пераследвалі, і яны цяпер нам ка-
жуць, што, калі пакутавалі за веру ў Хрыста, адчувалі Ягонае не-
звычайнае ўмацоўванне. Яны сведчаць, што Дух Божы напаўняў 

1  Першае пасланне Яна 4:10-12.
2  Дабравесце паводле Мацвея 22:37-40.
3  Дабравесце паводле Лукаша 6:27-36.
4  Дабравесце паводле Мацвея 5:10-12; 5:38-48.
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іх Божай любоўю. За сваіх мучыцеляў вернікі маліліся і тлумачылі 
ім, што Бог любіць іх таксама. З чалавечага пункту гледжання 
цяжка растлумачыць, як пры самых прыгнятальных умовах 
вернікі з любоўю звярталіся да тых, хто зневажаў і прычыняў 
ім пакуту, але, паводле Бібліі, гэта магчыма дзякуючы таму, 
што Бог напаўняе вернікаў Сваёю вышэйшаю любоўю. Апостал 
Павал піша, што «любоў Божая вылілася ў сэрцы нашыя Духам 
Святым, Які дадзены нам».1 Сапраўдная бескарыслівая любоў 
даецца кожнаму верніку, які просіць яе. Апостал тлумачыць, што 
ў пакорным веруючым Дух Святы здзяйсняе Свой плод: любоў, 
радасць, згоду, доўгую цярплівасць, добрасць, міласэрнасць, 
веру, лагоднасць, устрымлівасць. І багаслоў Ян тлумачыць, што 
«любоў ад Бога».2 І Ягоная любоў павінна панаваць ва ўсіх нашых 
адносінах з іншымі людзьмі, веруючымі і няверуючымі. 

Апостал Павал раіць вернікам даваць кожнаму належнае. Не 
павінны мы заставацца “запазычанцамі нікому, акрамя ўзаемнай 
любові”. Ён заяўляе, што той, хто любіць іншага, не робіць яму 
зла і гэтакім чынам выконвае Божы закон.3 Ісус Хрыстос вучыў 
пра неабходнасць вернікам любіць іншых, сказаўшы: «Палюбіце 
адзін аднаго; як Я палюбіў вас, так і вы палюбіце адзін аднаго. 
Па тым пазнюць усе, што вы Мае вучні, калі будзеце мець любоў 
між сабою».4

вышэйшая любоў – ад Бога
Паважаны чытач, калі мы пераносім цяжкасці, нават калі з нас 

смяюцца і здзекуюцца, трэба звяртацца да Госпада Бога і прасіць 
Ягонай дапамогі і любові да крыўдзіцеляў. У гэтым мы знойдзем 
Божае суцяшэнне і можам быць упэўненыя, што выконваем Ягоны 
закон, калі праяўляем любоў да добрых і нядобрых. Прыйдзе той 
дзень, калі атрымаем узнагароду ад Самога Бога за трываласць 
у Ягонай любові. Будзьма прасіць у Яго бесперастанку. Многія, 

1  Пасланне да рымлянаў 5:5.
2  Пасланне да галатаў 5:22-23; Першае пасланне Яна 4:7.
3  Пасланне да рымлянаў 13:8-10.
4  Дабравесце паводле Яна 13:34-35.
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якія ў мінулым прасілі здольнасці на надзвычайную любоў, яе 
атрымлівалі, што павінна і падахвочваць нас рабіць тое самае. 

Якой павінна быць Гасподняя любоў у нас? Самыя натхнёныя 
словы пра сутнасць Ягонай любові мы знаходзім у апостала 
Паўла. Можа, ты, паважаны чытач, адчуваеш нейкі боль, душэўны 
ці фізічны? Прачытай напісанае апосталам, маючы на ўвазе ўсё, 
што ты перажываў або яшчэ перажываеш, і папрасі ў Госпада 
Бога, каб Ён напаўняў цябе Сваёй святой любоўю, каб і табе 
ставіцца да іншых, добрых і нядобрых, з Ягонай любоўю. Ён табе 
дапаможа. Вось якую любоў Ён дае таму, хто просіць у Яго:

«Калі я гавару мовамі чалавечымі і анёльскімі, а любові не маю, 
дык я медзь звонкая альбо кімвал гулкі. Калі маю дар прароцтва, 
і ведаю ўсе таямніцы, і маю ўсякія веды і ўсю веру, так што магу і 
горы перастаўляць, а не маю любові, – дык я нішто. І, калі я раз-
дам усю маёмасць маю і аддам цела маё на спаленне, а любові 
не маю, няма мне ў тым ніякай карысці. Любоў церпіць доўга, 
умілажальваецца, любоў не зайздросціць, любоў не праслаўляе 
сябе, не ганарыцца, не бушуе, не шукае свайго, не раздражняец-
ца, не намышляе ліха, не радуецца з няпраўды, а разам цешыцца 
з ісціны; усё пакрывае, усяму верыць, на ўсё спадзяецца, усё 
пераносіць. Любоў ніколі не мінаецца, хоць і прароцтвы спыняц-
ца, і мовы змоўкнуць, і веды скасуюцца. Бо мы часткова ведаем 
і часткова прарочым; а калі настане дасканалае, тады тое, што 
частковае, спыніцца. Калі я быў дзіцём, дык па-дзіцячы гаварыў, 
па-дзіцячы мысліў, па-дзіцячы разважаў; а як стаўся мужчынаю, 
дык пакінуў дзіцячае. Цяпер мы бачым як праз цмянае шкло, 
наўздогадзь, а тады твар да твару; цяпер я ведаю часткова, тады 
ж спазнаю так, як і я спазнаны. А тым часам жывуць вось гэтыя 
тры: вера, надзея, любоў; але любоў з іх найбольшая».1

1  Першае пасланне да карынфянаў 13:1-13.
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РАЗДЗЕЛ ДЗЯвЯтЫ

КРОКІ ДА АЦАЛЕННЯ

У апошнім раздзеле мы абмеркавалі важную ролю надзеі, 
веры і любові ў дасягненні пераможнага спосабу жыцця павод-
ле хрысціянскага вучэння. Гэта не значыць, што вернік заўжды 
ходзіць у настроі поўнай задаволенасці і шчасця. Праблемы і 
перашкоды прыходзяць і турбуюць нас, і з імі трэба спраўляцца. 
Мы ўсе перажываем моманты, калі маркоцімся, расчароўваемся, 
гневаемся, раздражняемся і шкадуем. Напрыклад, кожны чала-
век спазнаў душэўны боль, калі іншыя яго або не зразумелі, або 
наўмысна пакрыўдзілі. Мы ўсе ведаем, што такое незаслужаная 
крыўда. Некаторыя перажыванні выклікаюць у нас адчуванне 
несправядлівасці, і мы, па прыродзе сваёй, скардзімся. Пры такіх 
сітуацыях мы схільныя абвінавачваць не толькі людзей, але часамі 
і Бога. Нявырашаныя крыўды ўплываюць на наш настрой і могуць 
нават пашкодзіць здароўю, калі не справімся з імі адпаведнымі 
спосабамі. 

Калі адчуваем крыўды, як найлепей спраўляцца з імі і ў тым 
знайсці ацаленне ды вярнуцца да суцешлівага настрою? Падумай-
ма над пяццю крокамі, якія дапамогуць нам дайсці да ацалення. 

Арыентуй сябе на станоўчы 
настрой

Перш за ўсё, арыентуй сябе на станоўчы настрой. Інакш ка-
жучы, вырашай, што ты будзеш рэагаваць на жыццёвыя рэаліі, 
благія і прыемныя, з надзеяй на лепшае заўтра. Памятайма сло-
вы Віктара Франкла, што кожны чалавек карыстаецца свабодай 
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выбіраць сваё стаўленне да ўсяго, што здараецца ў жыцці. Ён 
гэта заўважаў, будучы ў канцлагерах, і пазней напісаў: «Досвед 
з лагернага жыцця паказвае, што чалавек карыстаецца сва бодай 
выбару. Было дастаткова прыкладаў, часцяком гераічных, якія 
даказалі, што можна пераадолець апатыю, задушыць раздраж-
няльнасць. Чалавек можа захаваць рэшткі духоўнай свабоды і 
незалежнасці мыслення нават ва ўмовах крайняга псіхалагічнага 
і фізічнага напружання... Застаецца толькі адно – апошняя сва-
бода чалавека, што значыць, ягоная здольнасць выбіраць сваё 
стаўленне да дадзеных яму абставін... Магчыма забраць у чала-
века ўсё, апрача толькі аднаго – ягонай апошняй свабоды, гэта 
значыць, ягонай здольнасці выбіраць сваё стаўленне да любых 
навакольных абставінаў, выбіраць свой уласны шлях».1

Якім чалавекам ты хочаш быць – вось гэта акрэсліваецца і вы-
рашаецца табою ў душы і выяўляецца прынятымі табой рашэннямі 
і захадамі. Ніхто іншы не можа вырашаць за цябе, шаноўны чытач, 
і за мяне, толькі мы самі для сябе, асабліва пры самых турботных 
абставінах. Не забывайся, што ў пошуках асабістага ацалення 
пры жыццёвых цяжкасцях мы можам і павінны звяртацца да Бога, 
прасіць Ягонай дапамогі і гэтакім чынам выбіраць станоўчы, ка-
рысны настрой, што прадухіліць нас ад хандры і дэпрэсіі.

Здаецца, не памылюся, калі скажу, што мы ўвогуле зашмат 
засяроджваемся на праблемах і сумных ды турботных аспектах 
нашага жыцця замест прыемных і радасных, а апошніх мы маглі 
б знайсці больш, чым нам спачатку здаецца. Трэба іх больш 
старанна шукаць і пра іх больш думаць. Наша схільнасць – най-
часцей непакоіцца або гневацца, што ўсё не так, як нам хацелася 
б. Гэтым чынам, мы сабе не служым на дабро. Цешыцца трэба 
з тых простых і прыемных рэчаў, якія закранаюць нас кожны 
дзень і на якія мы забываемся звяртаць увагу. Многія з нас 
жывуць у прытулку цёплага сямейнага асяроддзя. Нас увогуле 
любяць і паважаюць муж або жонка, бацькі, дзеці, сваякі і сябры. 
Трэба суцяшацца тымі часамі, калі мы збіраемся і адно з адным 
размаўляем, плачам, святкуем, у патрэбах адно аднаму дапа-
магаем. Трэба таксама цешыцца з тых штодзённых момантаў, 
якія аказваюцца даволі прыемнымі, але з-за іхняга рэгулярнага 
паўтору мы іх не заўважаем. Раніцой абуджаюся, жонка са мною, 
1  Viktor E. Frankl. Man’s Search for Meaning. New York: Pocket Books, 1984, стар. 86.
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і мы сядаем разам выпіць кубак кавы і паснедаць. Цудоўна, калі 
сябры прыходзяць да нашай хаты, каб пагутарыць ды падзяліцца 
сваімі перажываннямі і ўражаннямі. 

Бацькам трэба цешыцца са сваіх дзяцей за іхнюю па-
слухмянасць і дасягненні. Часамі дзеці дапамагаюць у хатняй 
працы, але ад бацькоў ніякай падзякі не чуюць. Тата і маці 
павінны шанаваць іхнюю руплівасць і зычлівасць. На жаль, у 
шматлікіх выпадках лягчэй крытыкаваць сваіх блізкіх і казаць, 
што не так яны робяць, калі лепей было б іх пахваліць за добрыя 
ўчынкі. Мы павінны хутчэй за ўсё дзякаваць і хваліць дзяцей, 
сяброў, супрацоўнікаў, суседзяў і іншых, з кім сустракаемся і 
сябруем. Калі б мы звярталі больш увагі і цешыліся з прыемных 
здарэнняў, што адбываюцца ў нашым жыцці, то паслаблялі б і 
сунімалі б стрэсы і тыповую схільнасць да незадаволенасці. 

Тут жа трэба закрануць адну справу, якая турбуе многіх. Я маю 
на ўвазе стаўленне чалавека да самога сябе. Некаторыя скар-
дзяцца, што Бог стварыў іх не так – дрэнна! Яны расчараваныя ў 
сваіх характарах і няздольнасці ставіцца да жыццёвых цяжкасцяў 
станоўча. Інакш кажучы, яны саміх сябе не надта любяць. 

Мы памятаем адказ Ісуса Хрыста, калі Яму было пастаўлена 
пытанне: якая запаведзь найважнейшая? “Трэба любіць Бога ўсім 
сэрцам, усёю душою і ўсім розумам”, – адказаў Ён, але тут жа 
дадаў, што трэба любіць і іншых, як самога сябе. Такім адказам 
Хрыстос, па сутнасці, дапускаў, што кожны павінен любіць сябе 
і такой самай мерай мерыць сваю любоў да іншых. Нейкая мера 
любові да сябе не з’яўляецца грэшнай або эгаістычнай. На самай 
справе, Збавіцель лічыў любоў да сябе неабходнай. Мы ўжо чулі 
пра Божую любоў да нас, якая сведчыць, што мы важныя Богу і 
нашае жыццё вартаснае, карыснае Богу і іншым людзям. 

Трэба любіць сябе і прымаць сябе такім, які я ёсць: Богам ство-
раная асоба з унікальнымі здольнасцямі, якія Ён хоча, каб я ўжываў 
на дабро іншым і сабе. Калі такое стаўленне да сябе не даведзена 
да крайнасці, яно прымальнае, здаровае і карыснае! Можа, хтосьці 
з чытачоў пакутуе ў выніку таго, што самога сябе не любіць. Можа, 
ты, паважаны чытач, толькі думаеш пра свае недахопы і слабасці, 
таму асаблівай вартасці не надаеш сабе? Ведай адно: хто сябе не 
любіць, парушае асноўны Божы закон, і такое шкоднае стаўленне 
да сябе трэба з Гасподняй дапамогай унармаваць. Лепей дзякаваць 



151

Богу, што Ён стварыў цябе такім, які ты ёсць, чым крыўдаваць на 
Яго. Нягледзячы на ўсе свае недахопы, якія хто з нас заўважае 
ў сябе, трэба цешыцца з таго, што Бог стварыў кожнага з нас з 
унікальнымі здольнасцямі і дае кожнаму асаблівае месца ў служэнні 
Яму і іншым людзям.1 Нашая душа ацаляецца, калі ўспрымаем сябе 
як Богам створаную асобу з асаблівымі карыснымі здольнасцямі і 
дзякуем Яму за гэта. Маючы гэта на ўвазе, як нам тады рэагаваць 
на цяжкасці жыцця? 

Згодна з поглядам Віктара Франкла, выбраны намі настрой 
уплывае на наш канчатковы лёс. Тыя, хто прымае станоўчы на-
строй і трымаецца яго, застаюцца ўвогуле задаволенымі жыц-
цём ды адчуваюць хоць нейкае шчасце. Жыць з такімі людзьмі, 
безумоўна, лягчэй і прыемней. 

З папярэдніх раздзелаў мы зразумелі, што людзі, якія бачаць 
сэнс у пакутах, таксама спраўляюцца з нягодамі і спадзяюцца на 
добры выхад. Сапраўдны хрысціянін без мэты не застаецца. Ён 
перакананы, што ўсе здарэнні ў ягоным жыцці дазволеныя Богам 
дзеля ягонага дабра і духоўнага росту. Апостал Павал выказаў 
гэтую думку словамі: «Тым, хто любіць Бога, хто пакліканы па 
Ягонай пастанове, усё спрыяе на добрае».2 На гэтай падставе 
веруючыя павінны трымацца станоўчага настрою, ведаючы, 
што ўсе пакуты ў сваім часе прынясуць ім палёгку і Гасподнюю 
ўзнагароду. Яны разумеюць, што цяжкасці і перашкоды іх не 
абмінуць, таму і будуць перажываць іх, як і многія іншыя. На-
прыклад, хтосьці з блізкіх захворвае і памірае. Мы звычайна 
смуткуем і плачам, але ва ўсіх перажываннях трэба памятаць, 
што Бог кіруе жыццём іншых і нас саміх. Ён прывядзе нас да 
шчаслівага канца, і з гэтага мы павінны цешыцца. Настрой 
верніка павінен заставацца ў асноўным радасным і станоўчым, 
бо ягоная сапраўдная радасць толькі ў Богу. Так і раіць апо-
стал Павал: «Радуйцеся заўсёды ў Госпадзе; і яшчэ кажу: 
радуйцеся».3 Крыніца нашай радасці – сам Бог! 

1  Кожны чалавек, хто б ён ні быў, надзелены добрымі рысамі і здольнасцямі, у тым ліку і ты, 
паважаны чытач! Не думай, што ты не маеш нічога добрага, чым дзяліцца з іншымі людзьмі і 
служыць Богу. Маеш і карыстаешся!
2  Пасланне да рымлянаў 8:28.
3  Пасланне да філіпянаў 4:4.

Перамога - трыма рысамі
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маліся Богу, прасі Ягонай 
падтрымкі і дапамогі

Якім спосабам здабываць Гасподнюю радасць (і супакое-
насць)? Надта простым – малітвай! Трэба заўсёды маліцца Богу 
і прасіць Ягонай дапамогі і падтрымкі. Непакоіцца занадта пра 
будучыню мы не павінны, узгадвае апостал Павал: «Не турбуй-
цеся ні пра што, а заўсёды ў малітве і прашэнні з падзякаваннем 
адкрывайце свае жаданні Богу». Калі вернік у малітвах адкрывае 
няпэўнасці і складанасці свайго жыцця, ён паказвае, што толькі 
на Бога спадзяецца. Як Гасподзь ставіцца да таго, хто выказвае 
і кладзе свае клопаты на Яго? Ён супакойвае сэрца верніка, па-
водле апосталавых словаў: «Мір Божы, які вышэйшы за нашае 
разуменне, ахавае сэрцы вашыя і помыслы ў Хрысце Ісусе».1 
Апостал Пётр таксама падахвочвае верніка класці свае клопаты 
на Бога: «Усе клопаты вашыя ўскладзіце на Яго». Чаму? Таму, 
што «Ён дбае пра вас».2

Вернік насамрэч адкырвае свае сумневы і жаданні вялікаму 
рупліваму Богу, таму і можа суцяшацца Ягоным мірам і спакоем. 
Ці мы з табою гэтаму верым, паважаны чытач? Ці звяртаемся да 
Бога малітвамі, у якіх выказваем свае клопаты, сумневы і крыўды? 
Так мы павінны рабіць, згодна з вучэннем Ягонага Слова. Таму 
будзьма давярацца Госпаду Богу і з поўным даверам адкрываць 
Яму свае просьбы! Многія вернікі сведчаць, што, калі яны кла-
дуць поўную надзею на Бога, Ён сваім часам ім адказвае: або 
вызваляе з цяжкай сітуацыі, або напаўняе неабходнай радасцю 
і сілай, каб вытрываць. 

Наш Збавіцель гатовы дапамагаць нам у кожнай сітуацыі, калі 
шчыра молімся і выказваем Яму свае найглыбейшыя жаданні. 
Ізраільскі цар Давід гэтаму навучыўся, калі яго пераследаваў 
першы цар ізраільцян Саул. У 61-м псаломе мы чытаем словы, 
якімі ён прызнае, што ягонай адзінай апорай быў толькі Бог: 
«Толькі ў Богу душа мая суцяшаецца; ад Яго выратаванне маё... 
Толькі ў Богу, душа мая, супакойвайся! Бо на Яго ўся надзея мая. 

1  Там сама, 4:7.
2  Першае пасланне Пятра 5:7.
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Толькі Ён – цвярдыня мая і ратунак мой, сховы мае: не пахіснуся. 
У Богу выратаванне маё і слава мая; скала сілы маёй і надзея 
мая ў Богу».1

Апостал Павал таксама верыў у сілу малітвы, што пака-
зана ў шостым раздзеле ягонага Паслання да эфесянаў. Ён 
просіць эфесянскіх вернікаў успамінаць яго ў малітвах, каб ён 
умацоўваўся Гасподняй сілай і заставаўся цвёрдым у сведчанні 
пра Бога і Хрыста, нягледзячы на тое, што сядзеў у вязніцы за 
веру: «Усякаю малітваю і просьбаю маліцеся ў любы час духам і 
дбайце пра гэта самае з усёй сталасцю і благаннем за ўсіх святых 
[вернікаў, што жылі ў той час] і за мяне, каб мне да дзена было 
слова – вуснамі маімі адкрыта і адважна абвяшчаць таямніцу 
звеставання, дзеля якога я пасольствую ў кайданах, каб я смела 
прапаведаваў, як я і павінен».2 Апостал быў цалкам перакананы, 
што малітвы эфесянскіх вернікаў падмацуюць яго і дапамогуць 
смялей расказваць іншым пра Госпада Ісуса Хрыста і Ягонае 
Дабравесце, таму ў лісце шчыра просіць, каб яны яго не забывалі 
ў малітвах. 

У Старым Запавеце мы чытаем пра Майсея, які таксама 
верыў у сілу малітвы. Пасля таго як ён сустрэўся з Богам на гары, 
калі Той даў яму скрыжалі з Дзесяццю запаведзямі, напісанымі 
Гасподнім пальцам, Майсею было сказана, што ягоны народ 
зграшыў жудасным грахом і Бог быў гатовы яго знішчыць. Май-
сей сышоў з гары і ўбачыў, што народ сапраўды зрабіў сабе 
ідала – залатое цяля – і ўжо пакланяўся яму, забыўшыся аб усіх 
ранейшых Божых цудах і дабраславеннях. Майсей упаў перад 
абліччам Госпада і прасіў, каб разгневаны Бог не знішчаў на-
рода. «Я баяўся гневу і лютасці, якімі Гасподзь прагневаўся на 
вас і хацеў пагубіць вас, – сказаў Майсей народу. – І паслухаў 
мяне Гасподзь і гэтым разам».3 Гнеў Божы быў суцішаны, народ 
працягваў існаваць дзякуючы рупнай малітве вернага Гасподняга 
службіта Майсея. 

Біблія пацвярджае, што Бог заўсёды чуе малітвы вернікаў і 
звяртае поўную ўвагу на выказаныя імі маленні, аднак не заўсёды 
Ён адказвае згодна з тым, як яны просяць. У Гасподніх стасунках 

1  Псалтыр 61:2, 6-8.
2  Пасланне да эфесянаў 6:18-20.
3  Другі Закон 9:19.

Крокі да ацалення
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з намі ўсё ж такі пераважае Ягоная воля. Але мы можам быць 
упэўненыя ў адным – што ва ўсіх выпадках Ён абяцае Сваю да-
памогу. Ён або ўхіліць прычыны нашай пакуты, або ўмацуе нас, 
каб мы маглі ператрываць. Праўда, бывае так, што Гасподзь ад-
казвае згодна з выказанымі намі жаданнямі. Цар Давід сведчыў, 
што так не раз здаралася з ім: «Сёння спазнаў я, што Гасподзь 
ратуе памазанца Свайго, адказвае яму са святых нябёсаў Сваіх 
магутнасцю ратавальнай правіцы Сваёй. Некаторыя калясніцамі, 
некаторыя конямі, а мы імем Госпада, Бога нашага, хвалімся. Яны 
пахіснуліся і ўпалі, а мы ўсталі і стаім проста».1

навучыся лямантаваць
Калі мы адчуваем крыўду на іншых людзей – гэта адно; а што 

рабіць, калі адчуваем крыўду на Бога за тое, што Ён дапусціў 
нейкую цяжкасць або цяжкасці ў нашым жыцці? Ці маліцца Яму 
з крыўдай у сэрцы? Што казаць Яму? Як было сказана раней, 
трэба быць адкрытым перад Ім і лямантаваць, калі так адчуваем. 

Мы знаходзім нямала прыкладаў у Бібліі, асабліва ў кнігах Ёва 
і Псалтыра, дзе вернікі не заўсёды атрымлівалі той адказ, якога 
прасілі, і Богу выказвалі сваю крыўду адкрыта. Напрыклад, Ёў 
выказаў сваё расчараванне Богу гэтакімі словамі: «Я заклікаю 
Цябе, і Ты не слухаеш мяне, стаю, а Ты толькі глядзіш на мяне. 
Ты зрабіўся жорсткім да мяне, моцнаю рукою варагуеш супроць 
мяне... Калі я чакаў дабра, прыйшло зло; калі я чакаў святла, 
прыйшла цемра. Мае вантробы кіпяць і не перастаюць; сустрэлі 
мяне дні смутку».2 Выказваючы свае думкі лямантамі ў малітве, 
Ёў, напэўна, спазнаваў нейкую палёгку. Ён не прыкідваўся, што 
з ім усё ідзе добра, калі так яно не было. 

Мы таксама павінны быць поўнасцю адкрытымі перад Богам, 
бо Ён усё роўна ўсё бачыць і ведае ўсе нашыя найглыбейшыя 
думкі. Бывае так, што мы проста не ведаем, чаго прасіць і як вы-
казваць свае жаданні. Апостал Павал раіць спадзявацца на Духа 
Святога, бо Ён нас разумее і моліцца за нас. Паводле апостала-

1  Псалтыр 19:7-9.
2  Кніга Ёва 30:20-21, 26-27.
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вых словаў, «гэтак сама і Дух мацуе нас у нямогласцях нашых; бо 
мы не ведаем, за што маліцца, як трэба, а Сам Дух заступаецца 
за нас уздыханнямі невымоўнымі. А Той, Хто выпрабоўвае сэр-
цы, ведае, якая думка ў Духа, бо Ён рупіцца за святых [жывых 
вернікаў] па волі Божай».1 

Дык вось будзьма і мы адкрытымі перад Богам – адкрываць 
свае сапраўдныя малітоўныя просьбы. Аднак, робячы гэта, не 
павінны забывацца, што Бог ёсць Бог. Мы толькі людзі, Ім ство-
раныя. Ён – Уладар і Начальнік; мы – Ягоныя слугі. Таму, калі Ён 
не адказвае на нашыя малітоўныя просьбы згодна з выказанымі 
намі жаданнямі, будзьма дабаўляць да сваіх малітваў тыя самыя 
словы, што мы чулі з вуснаў Ісуса Хрыста, калі Ён рыхтаваўся да 
крыжовай смерці: «Войча! О, калі б Ты дабраволіў пранесці чару 
гэтую міма Мяне! Зрэшты, не Мая воля, а Твая хай будзе».2 Ці мы 
з табою, паважаны чытач, гатовыя паўтараць словы Збавіцеля? 
Памятайма, калі Бог нягоды не адхіліць, дык дасць Сваю сілу 
нам вытрываць.

Калі збываецца прасімае намі ў малітвах, нельга забываць 
Яму дзякаваць за ўсе Ягоныя дабраславенні і адказы на нашыя 
просьбы. Бог даглядаў старазапаветны ізраільскі народ і праз 
Майсея прыгадваў яму, што заўсёды трэба быць удзячным Яму 
за ўсе даброты, якія Ён пасылае: «Калі будзеш есці і наядацца, 
тады дабраслаўляй Госпада, Бога твайго, за добрую зямлю, якую 
Ён даў табе... Калі будзеш есці і наядацца, і пабудуеш добрыя 
дамы і будзеш жыць... дык глядзі, каб не напышылася сэрца тваё 
і не забыў ты Госпада, Бога твайго... каб ты не сказаў у сэрцы 
тваім: “мая сіла і моц рукі маёй прыдбалі мне багацце гэтае”, але 
каб памятаў Госпада, Бога твайго, бо Ён дае табе сілу набываць 
багацце, каб выканаць, як сёння, запавет Свой».3 

Мы молімся не толькі дзеля таго, каб выказваць Богу свае 
жаданні, але таксама каб праслаўляць Яго. Апостал Павал так і 
піша: трэба выказваць малітоўныя жаданні «з падзякаваннем», 
бо Гасподзь Бог дастойны ўсякай славы. 

Хоць даецца нам магчымасць лямантаваць і скардзіцца 
Богу на тыя нярадасныя здарэнні ў нашым жыцці, нам трэба 

1  Пасланне да рымлянаў 8:26-27.
2  Дабравесце паводле Лукаша 22:42.
3  Другі Закон 8:10-18.

Крокі да ацалення
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таксама думаць і аб шматлікіх дабраславеннях, што Ён пасы-
лае. Цар Давід гэтаму навучыўся і запісаў: «Дабраславі, душа 
мая, Госпада, і ўсё нутро маё – святое імя Ягонае. Дабраславі, 
душа мая, Госпада, і не забывай усіх добрых дзеяў Ягоных. Ён 
даруе ўсе беззаконні твае; ацаляе ўсе немачы твае; ад магілы 
жыццё тваё вызваляе, вянчае цябе міласцю і шчадротамі; на-
сычае дабротамі жаданні твае... Шчодры і міласцівы Гасподзь, 
вельмі цярплівы і шчодраміласцівы: не да канца гневаецца і 
не навек абураецца. Не паводле злачынстваў нашых стварыў 
нам, і не паводле грахоў нашых аддаў нам: бо як высока неба 
над зямлёю, так вялікая ласка Госпада да тых, хто баіцца Яго».1 

Ці Бог мае асаблівую патрэбу ў нашым падзякаванні? Наўрад! 
Думаецца, Ён мог бы жыць без гэтага. Уся справа ў тым, што 
не Ён мае патрэбу ў нашым падзякванні, а мы – у выказванні 
таго Яму. Калі дзякуем Богу за дабраславенні, мы развіваемся 
ў пабожнасці і становімся ўдзячнымі, а без гэтага нам проста 
немагчыма. Кожны з нас перажывае хоць нейкія лагодныя і 
прыемныя моманты жыцця. Ці мы ў выніку таго дзякуем і славім 
Бога за Ягоную дабрыню? Павінны!

не заставайся 
ў прыгнечаным духу

Лямантаваць і скардзіцца Богу мы можам, але тым самым не 
павінны заставацца ў прыгнечаным духу безперастанку. Жыццё 
працягваецца, яно адносна даволі кароткае, і каб толькі думаць 
пра свае крыўды да самой смерці – гэта ўжо занадта. Дні, месяцы 
і гады праходзяць (ці ж не кажам мы: “час бяжыць”), і, калі буд-
зем мы засяроджвацца толькі на сумным і непрыемным, амаль 
ніякай радасці і спакою не спазнаем. Няўжо Бог такога жадае 
нам? Бадай, не! 

Раней у кнізе мы пазнаёміліся з Гэленай, якая ў маладосці 
перажыла жудасныя перашкоды і засталася з вялікімі крыўдамі.2 

1  Псалтыр 102:1-11.
2  Глядзіце ў раздзел шосты.
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Цікава, як пры канцы жыцця яна ў настроі і стаўленні да Бога 
перамянілася. Амаль усё жыццё гневалася на Бога, не хацела 
чуць пра Яго і выхавала сваіх дзяцей без усякага вучэння пра 
Бога. Ейная ўнучка, Мішэль Навотны, піша, што памятае тыя часы, 
калі ў размовах пра Бога горача спрачалася бабуля Гэлена з ей-
най маці, прабабуляй Мішэлі. Прабабуля дзякавала і славіла Бога 
за тое, што Ён захаваў жыццё яе і дачкі, а вось дачка наракала на 
Бога, што Ён дапусціў тыя жудасныя пакуты ў ранейшным. Яна 
была гатовая нават напляваць на Бога за пакутлівае дзяцінства 
і маладосць! Але ўжо ў глыбокай старасці яна пачала адчуваць, 
што да Бога не ставілася справядліва, бо хіба ж не Ён дапамог 
ёй развітацца з той першай пакутлівай часткай жыцця і знайсці 
хоць нейкую радасць у пазнейшым? Усё ж такі з’явіліся людзі, 
якія дапамаглі ёй уцячы ад крыўдзіцеляў. Яна змагла пераехаць 
у Амерыку, дзе другі мужчына прыняў яе за жонку. Нарадзіла 
дзяцей, і жылося ёй шматразова лепей у параўнанні з тым, што 
ведала ў дзяцінстве і маладосці. Бога яна абвінавачвала ў тым, 
што ў першыя гады жыцця Ён дапускаў жудасныя перажыванні, а 
за пазнейшыя прыемныя моманты і не думала падзякаваць Яму! 
Чаму? Амаль усё жыццё яна крыўдавала на Бога і толькі перад 
смерцю зразумела, што так апантана трымалася сваёй крыўды, 
што не заўважала, якімі шчаслівымі абставінамі Бог дабраслаўляў 
і акружаў яе. Прыйшоў той час, калі яна ўрэшце зразумела, што 
амаль усё жыццё адносілася да Бога памылкова, і толькі перад 
смерцю вырашыла змяніць стаўленне да Яго. Прымірылася з 
Богам. Якім спосабам? Унучка Мішэль Навотны апісвае сустрэчу 
з бабуляй перад ейнай смерцю:

«– Ці нешта цябе непакоіць, бабулька? – спыталася я ў яе.
Гэлена задумалася, што сказаць.
– Ведаеш што, на тым тыдні я даравала Богу. І мне добра па-

чувалася. Але сёння думаю: ці Бог даруе мне? Шмат нарабіла я ў 
жыцці, чым не ганаруся. Як ты думаеш, ці вернецца той прэсвітэр, 
каб пагаварыць са мною яшчэ раз?

Усміхнулася я і пагладзіла бабулі руку:
– Думаецца, мы справімся з гэтым, здолеем.
Раніцой наступнага дня прыйшоў прэсвітэр.
– Было замала... – сказала Гэлена. 
– Чаго?

Крокі да ацалення



Цi ведае Бог пра твае пакуты?158

– Калі даравала Богу, – адказала яна, гледзячы праз вакно, 
быццам чытаючы нейкую рэкламу на вуліцы. – Мне палягчэла на 
душы, але гэтага было замала.

– Чаму замала, Гэлена?
– Я разважала над гэтым, – сказала яна, і прэсвітэр бачыў, што 

яна ўжо некалькі дзён змагаецца з думкамі. – Я даравала Яму за 
тыя рэчы, якія прычынілі мне боль, але ўявіла сабе таксама ўсе 
тыя свае ўчынкі супроць Яго. Не была... – яна праслязілася, – не 
была я вельмі добрая з Ім.

Прэсвітэр хацеў падбадзёрыць яе, але прамаўчаў. Ёй трэба 
было выказацца далей.

– Нарабіла такога ў жыцці, чым не ганаруся, – жахлівыя рэчы, 
– працягвала яна. – Як думаеце Вы, ці даруе мне Бог?

– Так, Гэлена, – з лагоднай усмешкай адказаў прэсвітэр, – Бог 
гатовы дараваць табе і даруе. З гэтай мэтай Ісус прыйшоў, каб 
дараваць найгоршым грэшнікам. Біблія паведамляе, што калі мы 
спавядаемся ў сваіх грахах, Бог верны і справядлівы, Ён даруе 
нам грахі, ачышчае нас ад усіх нашых правіннасцяў. 

Цяжка было Гэлене згадзіцца з гэтым тлумачэннем. 
– Але я нарабіла такога ў жыцці, чым не ганаруся, – жахлівыя 

рэчы, – паўтарыла яна, ківаючы галавой.
– Ведаю, – адказаў прэсвітэр, – але справа не ў нашай 

дабрыні, а ў Ягонай. Біблія паведамляе, што мы ратуемся Божай 
мілатой праз веру, а не сваімі праведнымі ўчынкамі. Ісус дараваў 
разбойніку, які вісеў побач на крыжы, і Ён даруе табе таксама.

– Але ж... – пачала яна, але не скончыла.
Прэсвітэр прамаўчаў, даючы Духу Святому выконваць Сваё, і 

праз хвілінку-дзве адчуў, што трэба дадаць хаця б некалькі слоў: 
– Як ты на тым тыдні развіталася з горыччу супроць Бога, так 

Ён цяпер гатовы развітацца з горыччу за цябе. Ён даруе табе, 
Гэлена! Цябе Ён моцна любіць.

Яна адразу ўсё зразумела, паглядзела на прэсвітэра, і на 
яе твары з’явілася ўсмешка. Цвёрдасць нянавісці, якая трыва-
ла апошнія восемьдзесяць гадоў, расплылася перад ейнымі 
вачамі, і яна выглядала цяпер мяккай, як малютка. Гэлена 
павярнулася да акна, зірнула на неба, падняла рукі і сказала 
самае шчырае “дзякуй”, дагэтуль не чутае прэсвітэрам ад яе».1

1  Michele Novotni, Randy Petersen. Angry with God, стар. 148-149.
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Павучальны прыклад гэлены
Цытата з кнігі пра Гэлену служыць цікавым і павучальным 

прыкладам для вырашэння асабістай крыўды. Амаль усё жыц-
цё Гэлена лямантавала так, што не хацела думаць пра Бога. 
Толькі перад смерцю яна прыйшла да высновы, што памыляла-
ся. Выказала ўнучцы сваё глыбокае шкадаванне, што так доўга 
выціскала Бога са свайго жыцця і з Ім ні ў чым не лічылася. 
Але потым прыйшла да новай высновы: «Дрэнна, што я так 
доўга не прыміралася з Богам, – сказала яна. – Іншым людзям 
раскажы маю гісторыю, каб яны так доўга не чакалі».1 Пас-
ля вышэй апісанай размовы з бабуляй аўтарка кнігі Мішэль 
Навотны дадае: «Гэта былі адны з апошніх бабуліных слоў. 
У тую ноч яна перайшла ў бяспамяцтва, не вярнуўшыся да 
прытомнасці. Праз некалькі дзён памерла».2

Прачытаўшы гэтыя ўрыўкі, некаторыя вернікі, напэўна, ска-
жуць: “Дараваць Богу за тое, што ў жыцці нейкай асобы Ён 
дапусціў жудасці, – гэта недапушчальна. Памылак Бог не робіць, 
і ніхто з нас, людзей, не мае права дараваць Богу з тае прычыны, 
што нейкай асобы Ён не абараніў ад зла”. Павінен сказаць, для 
мяне асабіста паняцце “даравання Богу” за тое, што Ён дапусціў 
жахлівыя перажыванні, успрымаецца як нейкая недарэчнасць, 
але я таксама прызнаю, што такіх глыбокіх крыўдаў, як Гэлена, не 
перажываў. Таму я толькі паўтараю перажытае ёю і з цікавасцю 
заўважаю, як яна справілася з крыўдамі і вярнулася да Бога. Ду-
маецца, што многія людзі спазналі глыбокія крыўды, падобныя 
да таго, што перажыла Гэлена, і сваёй рэакцыяй атаясамляюцца 
з ёю.

Кожны з нас праходзіць свае моманты пакуты, а некаторым 
даводзіцца пакутаваць шматкроць больш, чым іншым. Тыя, хто 
асаблівых жудасцяў не спазнаваў, можа і не зразумець тых, хто 
перажыў жахлівыя часы. Апроч таго, некаторыя людзі рэагу-
юць на пакуты з асаблівым болем, калі іншыя ўспрымаюць іх 
за нармальную частку жыцця. Аўтары кнігі «Гнеўная на Бога» 
абмяркоўваюць гэтае пытанне з пункту гледжання адной глы-

1  Там сама, стар. 149.
2  Michele Novotni, Randy Petersen. Angry with God, стар. 149.
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бока пакрыўджанай асобы. Карыстаючыся тэрміналогіяй “дара-
ваць Богу”, яны не кажуць, што Ён робіць памылкі або грашыць. 
Для іх Бог у поўным сэнсе слова дасканалы, што значыць, ва 
ўсіх дзеях Ён праяўляе нічым не сапсаваную праведнасць і 
чыстую справядлівасць. Будучы ўсяўладным Творцам сусвету, 
Ён карыстаецца ўсякім правам рабіць і дапускаць усё, што Яму 
заўгодна, хоць мы не заўсёды разумеем, чаму Бог дазваляе не-
каторыя жудасці. У гэтым жа сутнасць пытання: нашае ўяўленне 
і ўспрыняцце таго, што здараецца з намі, адрозніваецца ад 
таго, што Бог мае на ўвазе для нас. Пра гэта ўжо шмат было 
напісана. Гэлена адчувала, што Бог дазволіў дрэннае і сумнае 
ў ейным жыцці больш, чым трэба было б, таму амаль што ўсё 
жыццё крыўдавала на Яго і нават перастала лічыцца з Ягоным 
Словам ды маліцца Яму. Толькі пры канцы жыцця яна пажада-
ла вярнуцца да Госпада і прымірылася з Ім, прызнаючы сябе 
вялікай грэшніцай перад Ім. 

Той факт, што перад смерцю Гэлена вырашыла прымірыцца з 
Богам, – вось гэта ўжо вялікі плюс. У чым яна знайшла вырашэн-
не сваёй праблемы? Аўтары кнігі «Гнеўная на Бога» лічаць, што 
Гэлена магла прыняць адно з двух вырашальных тлумачэнняў. 
Па-першае, яна магла б згадзіцца з дапушчэннем, што ва ўсіх ра-
шэннях і дзеях Бог дасканалы. Для яе гэта мела б тое значэнне, што 
яна грэшніца, і атрымала тое, што заслужыла, і проста няздольная 
зразумець Гасподнія шляхі. Па-другое, яна магла б трымацца по-
гляду, што Бог не так абышоўся з ёю, але, незалежна ад гэтага, 
трэба развітацца са сваёй нянавісцю дзеля таго, каб вярнуцца да 
Бога. Гэтае другое вырашэнне аўтары кнігі называюць “дараваннем 
Богу”.1 Відаць, душапастары і лідэры рэлігійных устаноў найчасцей 
патрабуюць ад моцна пакрыўджаных людзей, каб яны выбіралі і 
згаджаліся з першым поглядам, але тут трэба памятаць, што яны 
ўвогуле не спазнавалі тых страшэнных пакутаў, якія выпадаюць 
на долю глыбока пакрыўджаных людзей. Патрабаваць выбару 
першага варыянта ад моцна пакрыўджанага чалавека лягчэй, чым 
самому перажыць падобнае і выбраць тое першае тлумачэнне. 

Аўтары Навотны і Петэрсан перакананыя, што глыбока 
пакрыўджанаму чалавеку трэба выбіраць другое тлумачэнне і 
на падставе таго вярнуцца да Бога. Паводле іхніх словаў, «калі 
1  Michele Novotni, Randy Petersen. Angry with God, стар. 132.
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лічыш дараванне юрыдычнай фармулёўкай, дык выраз “дараваць 
Богу” ёсць яе супрацьлегласць. Ні ў чым Бог не вінаваты, таму і не 
мае патрэбы ў дараванні. Але калі ўспрымаеш справу даравання 
дзеля ўзаемаадносінаў з Ім, гэта сапраўды іншая справа».1 

Самае важнае ў тым, каб вярнуцца да Бога, увайсці ў блізкую 
лучнасць з Ім ды падтрымліваць добрыя адносіны з Ім, расці ў 
пазнанні Яго. У замагільным жыцці мы ўсё роўна сустрэнемся з 
Богам, і ў той момант Ён стане для нас або нашым Ратавальнікам, 
або Суддзёй. Так вучыць Біблія. 

Бог жадае, каб людзі знайшлі Яго і заставаліся ў блізкай 
лучнасці з Ім. У старазапаветныя часы Бог жадаў блізкай лучнасці 
з ізраільскім народам і хацеў, каб той развіваўся ў пазнанні Яго. 
Напрыклад, у 31-м раздзеле кнігі прарока Ераміі мы чытаем: 
«Вось настаюць дні, кажа Гасподзь, калі Я заключу з домам 
Ізраіля і з домам Юды новы запавет... укладу закон Мой у іхнюю 
нутрыну, і на сэрцах іх напішу яго, і буду ім Богам, а яны будуць 
Маім народам. І ўжо не будуць вучыць адзін аднаго, брат брата і 
казаць: “спазнайце Госпада”, бо ўсе самі будуць ведаць Мяне, ад 
малога да старога, кажа Гасподзь, бо Я дарую беззаконні іхнія і 
грахоў іхніх ужо не спамяну болей».2 

Словы гэтыя непасрэдна датычаць ізраільскага народа, а 
духоўны прынцып стасуецца да любога чалавека. Дзякуючы пры-
шэсцю Ісуса Хрыста на зямлю Гасподні шлях збаўлення адкрыўся 
кожнаму чалавеку, які Бога і Ягоныя шляхі шукае. Праз Хрыста 
мы спазнаём Бога. І калі не бываем у блізкіх адносінах з Богам і 
Хрыстом, то шмат трацім, і гэта нам не дапаможа ў замагільным 
жыцці. Калі хто з нас мае крыўду на Бога, трэба справіцца з ёю ды 
ўвайсці ў кантакт з Ім праз веру ў Хрыста і паслушэнства Ягонаму 
слову. Тады ўсё выйдзе для нашага дабра. 

Можа, хто з нас знаходзіцца ў крайняй пазіцыі, падобнай да 
пазіцыі Гэлены. Ёй трэба было “дараваць Богу” за тое, што Ён 
яе не прадухіліў ад жахлівых перажыванняў. Для большасці з 
нас не трэба праходзіць такі ўцяглы і складаны працэс вяртання 
да Бога, як трэба было Гэлене. Але павінны мы даць глыбока 
пакрыўджанаму чалавеку поўную свабоду прайсці той праця-
глы працэс даравання Богу. Памятайма словы Хрыста, якія 
1  Там сама.
2  Кніга Ераміі 31:31-34.
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накіраваныя глыбока пакрыўджаным людзям: «Прыйдзіце да 
Мяне, усе струджаныя і прыгнечаныя, і Я супакою вас». Словы 
Хрыста слушныя нават у цяперашні час. На самай справе яны 
былі выказаныя кожнаму, хто адчувае любую крыўду і жадае 
знайсці спакой душы і спазнаць Гасподні мір. 

Калі нейкая крыўда або іншыя людзі нас не дапускаюць да 
прымірэння з Богам, трэба таго і тых пазбавіцца і кінуцца ў абдымкі 
Збавіцеля Хрыста, Які паабяцаў Сваім паслядоўнікам Свой мір: 
«Мір пакідаю вам, мір Мой даю вам; не так, як свет дае, Я даю 
вам. Хай не бянтэжыцца сэрца ваша і хай не застрашыцца».1 А 
такі мір выходзіць за межы чалавечага разумення. Ён робіцца 
актуальным, калі мы сэрца сваё адкрываем Госпаду Богу і даём 
права Ісусу Хрысту Духам Святым увайсці ў нас, дзейнічаць і 
выконваць Сваю чынную волю. 

навучыся здаволенасці
Трэба навучыцца здаволенасці. Таму вучыць Біблія. Будучы 

ў зняволенні, апостал Павал так пісаў вернікам. Мы чытаем 
пра ягоны арышт і зняволенне ў кнізе Дзеі Апосталаў і ў ягоных 
пасланнях. Яго трымалі ў вязніцах прыблізна два гады, пры-
водзячы яго то да аднаго палітычнага кіраўніка, то да другога. 
І кожны, пачуўшы ягоную гісторыю, не жадаў вызваліць яго, а 
перадаваў вышэйшай уладзе; яму давялося трапіць нават у 
Рым. Паводле хрысцінскай гісторыі, у Рыме яго таксама доўга 
трымалі, а потым “пакаралі” смерцю. У Пасланні да філіпянаў ён 
падзякаваў філіпянскім вернікам за тое, што яны падтрымлівалі 
яго малітвамі і матэрыяльнай дапамогай. Будучы ў зняволенні, 
ён навучыўся здавальняцца тым, што меў, нават калі пакутаваў, 
паводле ягоных словаў: «Я навучыўся здавольвацца тым, што 
ў мяне ёсць. Умею жыць і ў гароце, умею жыць і ў дастатку; 
навучыўся ўсяму і ва ўсім: насычацца і галадаць, быць і ў рас-
кошы, і ў нястачы».2 Апостал тут гаворыць пра свой спакойны 
душэўны настрой, што даецца таму верніку, які суцяшаецца 

1  Дабравесце паводле Яна 14:27.
2  Пасланне да філіпянаў 4:11-12.
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Госпадам Богам і імкнецца выконваць Ягоную волю. 
Апостал Павал знаходзіў прычыны заставацца ў здаволеным 

настроі, нават калі сустракаў праблемы і турботы, а іх было шмат.1 
Ён перажываў цяжкія моманты, але праз выпрабаванні вучыўся ўсё 
больш і больш спадзявацца на Бога, і ў нейкім сэнсе “адпачываць”, 
і радавацца ў Ім. Што б ні здаралася з духоўна дарослым вернікам, 
ён застаецца спакойным, і пераносіць непрыемнасці з Гасподнім 
цярпеннем. Чаму? Бо Хрыстос падмацоўвае яго. Апостал Павал 
дадае: «Усё магу ў Ісусе Хрысце, Які мацуе мяне».2 Ягоная моц 
перанесці ўсе выпрабаванні прыходзіла да апостала дзякуючы 
блізкай лучнасці з Ісусам Хрыстом. У адным месцы ён заяўляе: 
«Гасподзь сказаў мне: “Досыць табе мілаты Маёй, бо сіла Мая 
здзяйсняецца ў немачы”».3

Хоць апостал Павал піша, што ён навучыўся здавольвацца 
тым, што ў яго ёсць, падразумяваецца, што працэс навучання 
быў доўгім і турботным. Іншыя тлумачэнні ў ягоных пасланнях 
сведчаць нам пра гэта. Інакш кажучы, ён навучыўся ўсяму не 
раптам, а толькі з цягам часу. З кожным перажываннем ён 
чамусьці новаму навучаўся і спраўляўся з кожнай новай маркотай 
і цяжкасцю. Блізкая лучнасць з Богам і Хрыстом спрыяла ягонаму 
развіццю ў духу здаволенасці. Так і нам трэба: крок за крокам. 
Прыходзіць да нас нейкая цяжкасць – і тут жа звяртаемся да Го-
спада, просім у Яго ўмацавання і мудрасці, прымаем адпаведныя 
рашэнні і захады. 

Аўтар Паслання да габрэяў узгадвае, што мы маем вялікага 
Першасвятара, Ісуса Хрыста, Які “дасведчаны ва ўсім”,4 што 
значыць: Ён сустракаўся з тымі спакусамі і турботамі, з якімі 
мы сустракаемся, але, у адрозненне ад нас, Збавіцель застаўся 
бязгрэшным, бо не здаваўся грэшным памкненням, як мы 
часта робім, а спадзяваўся на сілу Свайго Нябеснага Айца. 
Раз Ён усё гэта спазнаваў, дык значыць, што Ён дакладна 
разумее нас, цалкам уяўляе тыя спакусы, якія турбуюць нас. 
Ён ведае і разумее глыбокасць нашай знясіленасці. Ён гатовы 
дапамагчы нам знайсці выхад з цяжкасцяў або падмацаваць 

1  Другое пасланне да карынфянаў 4:8-12.
2  Пасланне да філіпянаў 4:13.
3  Другое пасланне да карынфянаў 12:9.
4  Пасланне да габрэяў 4:15.
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нас у такой меры, каб ператрываць ды выйсці пераможцамі 
над жыццёвымі абставінамі. Усё гэта перажываецца з цягам 
часу: часамі выходзіць карацей, часамі – даўжэй. І вось кож-
ны раз, калі сустракаем нейкую жыццёвую цяжкасць, трэба 
рабіць, як раіць аўтар Паслання да габрэяў: «Прыступайма з 
адвагаю да [Гасподняга] трона мілаты, каб атрымаць міласць 
і здабыць мілату на своечасовую дапамогу».1 Гэтымі словамі 
дапускаецца, што Ён сапраўды прыходзіць да нас, падмацоўвае 
і напаўняе Сваёй вышэйшай сілай і мудрасцю. 

Спадзявацца на Бога і Хрыста для вызвалення ад цяжкасцяў 
– вось гэта адна неабходная частка. Ёсць і другая: часамі трэба 
прымаць тыя нялёгкія рашэнні і захады, каб проста змагацца з 
цяжкасцямі і з Гасподняй дапамогай пермагчы іх. 

Джані Эрыксан-Тада – веруючая жанчына, якая ў маладосці 
пашкодзіла сабе, нырнуўшы ў невядомую ёй раку. Яна моцна 
ўдарылася аб камень, у выніку чаго страціла здольнасць кары-
стацца рукамі і нагамі. Напачатку яна моцна гневалася на Бога, 
што Ён не ўхіліў яе ад такога няшчаснага выпадку; пасля прыйшла 
да высновы, што нават і такое здарэнне было дапушчана Богам 
дзеля ейнага дабра. З таго часу ёй трэба было змагацца нямала з 
тымі рэчамі, якія мы, людзі са звычайнымі фізічнымі здольнасцямі, 
можам хуценька выконваць, не думаючы. Для яе выконванне на-
ват і самай простай працы стала немагчымым або надта цяжкім. 
З цягам часу яна зразумела, што ў некаторых выпадках ёй трэба 
прыкладваць асабліва напружаную дзейнасць і руплівасць, каб 
завалодаць страчанымі фізічнымі здольнасцямі, а гэта патраба-
вала нямала рашучасці і высілкаў. Яна апісвае, як, напрыклад, 
цяжка было ёй перавучыць сябе карміцца:

«Я стамілася з таго, што каля стала мяне заўсёды кармілі. А 
як толькі сваімі паралізаванымі рукамі я напачатку старалася 
карміць саму сябе, у мяне нават рукі апускаліся, хацелася пакінуць 
усё, як было. Уклалі сагнутую лыжку ў кішэню скуранай шыны. 
Слабымі мускуламі плячэй мне трэба было накласці страву ў 
лыжку, роўненька трымаць яе, падымаючы да рота. Мяне абра-
жала неабходнасць насіць той нагруднік, разліваць ябычны соўс 
на вопратку, нават калі трапляла больш таго соўсу на калені, 
чым пападала ў рот.
1  Там сама, 4:16.
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Магла б здацца, што было б куды лягчэй, і многія не крытыкавалі 
б мяне за такое рашэнне. Але мне трэба было зрабіць выбар, на 
самай справе – цэлы шэраг выбараў. Ці сарамлівасць з прычыны 
запэцканага стравай твару ўтрымае мяне ад далейшага змаган-
ня? Ці гатовая я дазволіць няўдачам, што мяне так расчаравалі, 
перамагчы? Прыйшла да высновы, што мая пакутлівая нязграб-
насць у марных спробах самастойна карміць сябе шматкроць 
важнейшая, чым мінучае самашкадаванне. Гэта падахвоціла мяне 
тым руплівей прасіць у Бога: “Божа мой! Дапамажы мне з гэтай 
лыжкай!” Уся справа была ў тым, каб спадзявацца на Гасподнюю 
дапамогу. Сёння ж спраўляюся з той лыжкай няблага.

Не была вернута мне здольнасць свабодна карыстацца рукамі 
і нагамі, але навучылася я здавольвацца тым, што маю і магу... 

Бог не пакідае нас, каб мы спраўляліся з усімі перашкодамі 
сваёю сілаю. «Я навучыўся(-лася) здавольвацца тым, што ў мяне 
ёсць... Усё магу ў Ісусе Хрысце, Які мацуе мяне». Калі мы бяромся 
за любую працу і з вераю намагаемся, што здараецца? Перама-
гаем! Праз нас працякае Божая энергія. І ў той момант, калі мы 
спадзяёмся на Яго для выканання неабходнай працы, Ягоная 
сіла дзейнічае... Мы прымаем рашэнні, а Бог падмацоўвае нас».1

Вось такім спосабам мы спазнаём Гасподнюю дапамогу і 
“вучымся здаволенасці”. Пытанне ў тым, ці мы пры жыццёвых 
цяжкасцях звяртаемся да нашага вялікага Першасвятара за 
дапамогай? Ці спадзяёмся на Ягоную моц і мудрасць? Калі так 
– цудоўна, а калі не – пара!

Часамі ніякіх тлумачэнняў няма
Колькі б мы ні стараліся дайсці да стану задаволенасці адносна 

нашага лёсу, мы ўсё ж такі часамі адчуваем, што Бог робіць з 
намі не так, як нам хацелася б. Усе тлумачэнні, чаму Бог дапускае 
пакуты, нас часам не здавальняюць. Можа, пасля ўсіх малітваў і 
просьбаў, выказаных Богу, мы не можам заспакоіцца і працягва-
ем пытацца, чаму Ён дазваляе прыкрасці ў маім жыцці. Напэўна, 

1  Joni Eareckson Tada, Steven Estes. When God Weeps. Zondervan Publishing House, Grand Rapids, 
Michigan, USA, 1997, стар. 172-173.
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так адчуваў старажытны пакутнік Ёў. Ён выслухаў тлумачэнні 
ўсіх дарадцаў, якія на самай справе яму мала дапамаглі, і Бог 
доўгі час не з’яўляўся Ёву, каб суцешаць яго або змяніць яму 
тыя дрэнныя ўмовы жыцця. Толькі пры канцы Бог з’віўся Ёву і 
выказаўся. Пачынаючы з 38-га раздзела старазапаветнай Кнігі 
Ёва, мы чытаем словы Госпада Бога. Ці Ён адказваў на крыўды 
Ёва? На самай справе, не! Бог паставіў Ёву цэлы шэраг пытанняў 
не пра ягоны лёс, а пра тое, што Ён, як Творца сусвету, стварыў 
і стварае. Вось некаторыя ўрыўкі:

«Хто гэты, які азмрочвае наканаванае словамі без сэнсу? 
Аперажы сёння сцёгны твае, як муж: Я буду пытацца ў цябе, і 
ты адказвай мне: дзе быў ты, калі Я закладваў асновы зямлі? 
Скажы, калі ведаеш...

Хто зачыніў мора брамаю, калі яно вырвалася, выйшла як бы 
з чэрава, калі воблакі зрабіў вопраткаю ягонай і мглу пялёнамі 
ягонымі, і зацвердзіў яму Маё вызначэнне, і паставіў завалы і 
браму?..

Ці даваў ты калі ў жыцці сваім загад раніцы і ці ўказваў зары 
месца яе?..

Ці сыходзіў ты ў глыбіню мора і ці ўваходзіў у даследаванне 
бездані? Ці адчынялася табе брама смерці і ці бачыў ты браму 
ценю смяротнага? Ці агледзеў ты шырыню зямлі? Растлумач, 
калі ведаеш усё гэта...

Ці ўваходзіў ты ў сховішчы снегу і ці бачыў ты скарбніцы граду, 
якія сцерагу Я на час смутны, на дзень бітвы і вайны?..

Ці ведаеш ты статуты неба, ці можаш усталяваць валадаранне 
яго на зямлі? Ці можаш узвысіць голас твой да воблакаў, каб вада 
шчодра пакрыла цябе? Ці можаш пасылаць маланкі, і ці пойдуць 
яны, і ці скажуць табе: “Вось мы”? Хто ўклаў мудрасць у сэрца 
альбо хто даў сэнс розуму?..»1

Гасподзь Бог канчае першую частку пытанняў Ёву словамі: «Ці 
будзе спаборнік з Усёўладным яшчэ вучыць? Выкрывальнік Бога 
хай адказвае Яму».2 Ёў адказвае Богу: «Вось, я нікчэмны; што 
буду я адказваць Табе? Руку маю кладу на вусны мае. Аднойчы 
я казаў – цяпер адказваць не буду, нават двойчы, але болей не 

1  Кніга Ёва: розныя цытаты з трыццаць восьмага раздзела.
2  Там сама, 39:32.
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буду».1 Бог задае яму яшчэ цэлы шэраг пытанняў, і Ёў прызнае, 
што, у параўнанні з Богам, ён, чалавек, абмежаваны ў ведах і 
разуменні: «Ведаю, што Ты ўсё можаш і што намер Твой не можа 
быць спынены. “Хто гэты, што запамрочвае Наканаванне, нічога 
не разумеючы?” Так, я казаў пра тое, чаго не разумеў, пра дзеі 
дзівосныя для мяне, якіх я не ведаў. Выслухай, усклікаў я, і я буду 
гаварыць, і, пра што буду пытацца ў Цябе, растлумач мне. Я чуў 
пра Цябе слыхам вуха; а цяпер мае вочы бачаць Цябе; таму я 
выракаюся і каюся ў пыле і ў попеле».2

І, відаць, так з намі! Мы Гасподніх намераў не ведаем, па-
важаны чытач. Некаторыя рэчы ў жыцці застаюцца для нас 
незразумелымі, і ніякія тлумачэнні не задаволяць нас! Бог за-
стаецца Богам, і, з прыкладу жыцця Ёва, Гасподзь не збіраецца 
адказваць на ўсе нашыя пытанні і сумневы. Ці мы з табою гатовыя 
прызнаць сябе “нікчэмнымі”, у параўнанні з Творцам неба і зямлі? 
Ёў паклаў руку на вусны і болей не пытаўся ў Бога, прызнаючы, 
што шматлікага не разумее. Бог, відаць, хоча, каб кожны з нас 
прыйшоў да такой высновы. Ці можам мы? Толькі кожны з нас 
можа даць свой адказ.3 

Прэс-сакратару Джорджа Буша, Тоні Сноў, які праходзіў 
канчатковую стадыю рака, было пастаўлена пытанне, чаму ён 
навучыўся ад сваіх пакутаў. Адказ быў такі:

«Не павінны мы шмат часу ўдзяляць старанням знайсці адказ 
на пытанне: чаму? Чаму гэта здарылася са мною? Чаму людзям 
трэба пакутаваць? Чаму я, а не нехта іншы, захварэў? Не нам 
дадзена адказваць на такія пытанні, і найчасцей такія пытанні 
ставяцца з тою мэтаю, каб выказаць наш душэўны боль замест 
таго, каб знайсці сапраўдны адказ на іх.

Не магу адказаць на пытанне, чаму пакутую на рак, і пра гэта 
не дбаю. Так яно і ёсць, гэта просты несумнеўны факт. Усё ж такі, 
гледзячы ў цьмянае люстра, з усяго гэтага выяўляюцца вялікія 
і дзівосныя ісціны. Чалавечыя хваробы акрэсліваюць адну цэн-
1  Там сама, 39:34-35.
2  Кніга Ёва 42:2-6.
3  Чытаючы апошні раздзел кнігі Ёва, мы даведваемся, што перад яго смерцю Бог вярнуў 
яму шчаслівае жыццё. Ці гэта значыць, што кожны раз так Бог робіць? Неабавязкова. Ва ўсім 
пераважае Ягоная воля для нас. Для некаторых перад смерцю жыццё папраўляецца, калі 
для іншых яно або не мяняецца, або часам і пагаршаецца. Бог вырашае, у якім стане і калі 
закончыцца жыццё для нас.
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тральную рысу нашага існавання – менавіта тое, што мы грэшныя 
людзі, мы недасканалыя, наша цела знясільваецца. 

Тым не менш і дзякуючы таму Бог прапаноўвае магчымасць 
уратавання і мілаты. Не ведаем мы, як закончыцца нашае жыццё, 
а тым самым нам даецца мажлівасць вырашаць, як скарыстаем 
час паміж цяперашнім момантам і тым, калі сустрэнемся твар у 
твар з нашым Творцам».1

У гэтай кнізе мы пазнаёміліся са многімі месцамі Божага Сло-
ва, Бібліі, у якіх Бог запрашае нас навярнуцца да Яго праз веру ў 
Збавіцеля Хрыста і паслухмянасць Ягонаму слову, знайсці спакой 
душы ў Ім і падмацаванне, каб вытрываць у нашых пакутах. Ён дае 
кожнаму верніку прывілею прыходзіць да Яго са сваімі малітоўнымі 
просьбамі і абяцае, што адкажа на нашыя малітвы, як просім, калі 
прасімае намі супадае з Ягонай воляй для нас. І калі Ён не адказ-
вае згодна з нашымі просьбамі, ці мы гатовыя прыняць Ягоныя 
адказы? Памятайма, што напісана пра “герояў веры” у Пасланні 
да габрэяў: «Усе гэтыя памерлі ў веры, не атрымаўшы абяцанняў, 
а толькі здалёк глядзелі, і радаваліся, і казалі пра сябе, што яны 
вандроўнікі і прыхадні на зямлі; бо тыя, якія так кажуць, паказва-
юць, што яны шукаюць бацькаўшчыны. І калі б яны мелі наўме тую 
бацькаўшчыну, з якое выйшлі, дык мелі б час вярнуцца; але яны 
імкнуліся да лепшага, гэта значыцца, да нябеснага; таму і Бог не 
саромеецца іх, называючы Сябе іхнім Богам: бо Ён падрыхтаваў ім 
горад»2 – нябесны Ерусалім, неба! Інакш кажучы, яны ведалі, што 
ўзнагарода за вернасць Богу чакае іх у будучым вечным жыцці, 
што і дапамагала ім спраўляцца з цяжкасцямі зямнога жыцця. І 
так з намі. 

Трэба верыць, што Бог мудрэйшы за нас, і вядзе нас Сваімі 
вышэйшымі шляхамі, ды прывядзе да радаснага вечнага прабы-
вання ў Ягоным Нябесным Царстве.

Мы памыляемся, калі патрабуем, каб Бог растлумачыў нам, 
чаму Ён дазваляе пакуты ў нашым жыцці. Багаслоў Пітэр Крыфт 
піша, што калі мы лічым зло, у выніку якога пакутуем, праблемай, 
якую можна раскрыць і вырашыць, то робім асноўную памылку. 
«Зло не праблема, а таямніца... Праблему можна вырашыць, не 

1  Часопіс «Christianity Today», выпуск 20.07.07, артыкул «Tony Snow: Cancer’s Unexpected 
Blessings».
2  Пасланне да габрэяў 11:13-16.
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таямніцу. Можаш дайсці да вырашэння праблемы, а не таямніцы. 
Таямніца застаецца таямніцай, калі праблема перастае быць 
праблемай і вырашаецца».1 Крыфт далей тлумачыць, што толькі 
ў асобе вялікага Пакутніка, Ісуса Хрыста, Бог адказаў на таямніцу 
зла і пакутаў. Хрыстос, будучы Богам, пакутаваў за нас, каб 
вызваліць нас ад грахоў і пакутаў, а такое поўнае вызваленне 
адбудзецца толькі ў небе. І сапраўды, для нас, смяротных, зло і 
пакуты застаюцца таямніцай, якая будзе вырашаная ў вечным 
існаванні з Богам. Апостал Павал меў гэта на ўвазе, калі напісаў 
вернікам у Калосе: «Хачу, каб вы ведалі, які подзвіг нясу я за вас... 
каб усцешыліся сэрцы іхнія, паяднаныя ў любові, каб узбагаціліся 
поўным разуменнем дзеля дасканалага спазнання тайны Бога і 
Айца і Хрыста, у Якім схаваны ўсе скарбы мудрасці і ведання».2

Так, гэта праўда: у сённяшнім свеце мы заўважаем і самі 
перажываем цяжкасці і непрыемнасці. Зло квітнее, і многія пы-
таюцца, чаму ўсядобры і ўсёлюбны Бог, калі нават і існуе, усё 
гэта дазваляе? Многія цвердзяць, што рэчаіснасць і што дзённы 
паўтор злых дзеяў і чалавечага пакутавання сведчаць, што або 
Бога няма, або Ён заслабы, каб змяніць і палепшыць сітуацыю 
для чалавецтва. 

Раней у кнізе мы спазналі, што існасць зла і пакутаў не можа 
служыць дастатковым доказам неіснавання Бога. Мы таксама 
даведаліся, што Бог дапускае пакутаванне і не заўсёды адкрывае 
чаму. Не ведаю, як ты, паважаны чытач, рэагуеш на гэтае пы-
танне. Што да мяне, лічу, што цяжкасці жыцця і любое чалавечае 
пакутаванне павінны накіроўваць нас, людзей, назад да Бога 
праз увераванне ў Хрыста і следаванне за Ім. Ён ёсць «і шлях, і 
праўда, і жыццё»,3 і толькі Ён можа дапамагчы нам перанесці ўсе 
нягоды, маркоты, пакуты і жудасці жыцця. З тае прычыны Хрыстос 
сказаў: “Прыйдзіце да Мяне, усе струджаныя і прыгнечаныя, і Я 
супакою вас... Я лагодны і пакорлівы сэрцам; і знойдзеце спакой 
душам вашым; бо ярмо Маё добрае і цяжар Мой лёгкі».4 Будзьма 
звяртацца да Яго і здавальняцца Ім!

1  Peter Kreeft. Making Sense out of Suffering. Servant Books, Ann Arbor, Michigan, 1986, стар. 50.
2  Пасланне да каласянаў 2:1-3.
3  Дабравесце паводле Яна 14:6.
4  Дабравесце паводле Мацвея 11:28-30.
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РАЗДЗЕЛ ДЗЯсЯтЫ

ЯК СТАЦЬ І 
ЗАСТАВАЦЦА ВЕРНІКАМ 

БОЖЫМ
Паважаны чытач, калі ты прачытаў кнігу да гэтага месца, дазволь 

мне выказаць табе шчырую падзяку за ўвагу. Справа ў тым, што мы 
ўсе сустракаем свае цяжкасці і праблемы. Некаторым даводзіцца 
пакутаваць шмат, іншым – менш. І кожны рэагуе на нядолі жыцця па-
свойму. Біблія вучыць, што Бог, Творца нябёсаў і зямлі, карыстаецца 
поўнай уладай і сілай і можа здзейсніць усё, што Яму заўгодна. Слова 
Божае таксама сведчыць, што Ён праяўляе найвялікшую любоў да 
кожнага чалавека і жадае ўсім дабра. Гэта не значыць, што ў нашым 
зямным існаванні мы будзем спазнаваць толькі адну памыснасць. 
“Чаму ўсемагутны і ўсёлюбны Бог дапускае пакуты ў жыцці добрых 
людзей?” – не аднойчы пытаемся мы. Не заўсёды адказ прыходзіць 
да нас з поўнай яснасцю. Тым не менш спадзяюся, што з прачыта-
нага ў гэтай кнізе ты зразумеў, што мы маем найвялікшую апору ў 
Богу Творцы. Гэта праўда, што Ён мае Свае намеры, калі дапускае 
пакуты ў нашым жыцці, і разумець, чаму гэта так, не заўсёды нам 
дадзена. Але мы можам быць упэўненыя ў адным: Ён дбае пра кож-
нага чалавека і хоча, каб кожны звяртаўся да Яго за падтрымкай і 
дапамогай. Шаноўны чытач, калі ты яшчэ гэтага не зрабіў, прапаную 
табе навярнуцца да Бога праз веру і паслухмянасць Ісусу Хрысту. 
Пастарайся знайсці суцяшэнне і супакой у Ім. Павер мне, калі ты 
шчыра звернешся да Яго з поўным жаданнем жыць паводле Ягонай 
волі, Ён Сваім часам і спосабам прыйдзе да цябе і дапаможа. 

Можа, ты пытаешся: што гэта значыць – навярнуцца да Бога 
праз веру і паслухмянасць Ісусу Хрысту? Тваё пытанне можна 
было б выказаць іншымі словамі: што мне рабіць, каб увайсці 
ў Божую сям’ю і заставацца Ягоным дзіцём? Памятай: хто 
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становіцца Божым дзіцём, уваходзіць у блізкую лучнасць з Ім і 
спазнае Ягоную дапамогу і падтрымку. Біблія, асабліва яе нова-
запаветная частка, ясна тлумачыць, што кожнаму трэба зрабіць, 
каб увайсці ў Божую сям’ю, і як жыць новым змененым жыццём. 
Гэтыя пытанні мы разглядаем ніжэй. 

Спадзяюся, што тлумачэнне дапаможа табе ўвайсці ў кантакт 
з Богам і Хрыстом, а потым расці ў лучнасці з Ім ды адчуваць 
Ягоную падтрымку. Зычу табе, шаноўны чытач, Гасподніх най-
багацейшых дабраславенняў і дапамогі! ЮР.

Божыя намеры на дабро, 
а не на ліха

Бог хоча, каб людзі прыходзілі да Яго і знаходзілі ў Ім супа-
кой. Хоць мы ўсе перажываем прыемныя моманты, але таксама 
праходзім праз тыя цёмныя часіны, калі пытаемся: чаму Бог 
дазваляе нам і іншым людзям пакутаваць? 

Апошні раздзел мы закончылі словамі Ісуса Хрыста, якімі Ён 
запрашае кожнага чалавека звярнуцца да Яго і атрымаць су-
цяшэнне. Біблія вучыць, што, будучы Богачалавекам, Хрыстос 
сустракаў тыя самыя спакусы, з якімі мы сустракаемся і змагаем-
ся, таму нас Ён разумее і гатовы дапамагчы. У Старым Запавеце 
мы знаходзім шмат прыкладаў, калі Бог запрашаў ізраільскі на-
род у горасныя часы звяртацца да Яго і атрымліваць суцяшэнне, 
падмацаванне і ўратаванне. Напрыклад, у кнізе прарока Ераміі 
Гасподзь Бог абяцае старазапаветнаму народу вызваленне з 
палону. Толькі добрага жадаў ім Бог, а яны адступіліся ад Яго 
і пайшлі сваімі грэшнымі шляхамі, таму Бог іх пакараў зняво-
леннем: вавілонскі цар Навухаданосар вывеў многіх габрэяў з 
Ерусаліма і перасяліў у Вавілон, дзе яны служылі цару і ягонаму 
царству. Шмат гадоў народ быў у зняволенні, і праз прарока 
Ерамію Бог даў ізраільцянам абяцанне: калі закончацца семд-
зесят гадоў зняволення, Ён іх збярэ і прывядзе назад у зямлю 
бацькоў. Абяцанне было выказана гэтак: «Так кажа Гасподзь: 
калі споўніцца вам у Вавілоне семдзесят гадоў, тады Я наведаю 
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вас і спраўджу добрае слова Маё пра вас, каб вярнуць вас на 
месца гэтае. Бо толькі Я ведаю намеры, якія маю пра вас, кажа 
Гасподзь, намеры на дабро, а не на ліха, каб даць вам будучыню і 
надзею. І ўсклікнеце Мне, і пойдзеце, і памоліцеся Мне, і Я пачую 
вас; і пашукаеце Мяне, і знойдзеце, калі пашукаеце Мяне ўсім 
сэрцам вашым. І буду Я знойдзены вамі, кажа Гасподзь, і вярну 
вас з палону, і збяру вас з усіх народаў і з усіх мясцінаў, куды 
Я выгнаў вас, кажа Гасподзь, і вярну вас у тое месца, адкуль 
перасяліў вас».1

Цікава адзначыць, што габрэйскаму народу Бог меў “на-
меры на дабро, а не на ліха”. Гасподзь жадаў яму прыемнай 
будучыні; Ён хацеў, каб ізраільцяне шукалі і звярталіся да Яго. 
Калі пашукаюць Яго ўсім сэрцам, Ён сказаў, Яго знойдуць. Ён 
прыйдзе, дапаможа і верне іх у родную зямлю. І так у гісторыіі 
здарылася. Большасць тых ізраільцян, якія жылі ў палоне, 
пашукалі і знайшлі Бога, і Ён паўплываў на сэрца вавілонскага 
цара, каб дазволіць новаму пакаленню ізраільцян вярнуцца ў 
зямлю бацькоў. Вызваленне і вяртанне ізраільцян з Вавілона ў 
родную зямлю апісваецца ў розных старазапаветных кнігах.2

Хоць прадказальныя словы будучага дабраславення былі 
першапачаткова выказаныя старазапаветнаму габрэйскаму 
народу, прынцып стасуецца да ўсіх людзей з любога народа, 
(пра гэта сведчыць наказ Ісуса Хрыста Сваім вучням ісці да ўсіх 
народаў, і прапаведаць Ягонае Дабравесце, ды заклікаць людзей 
да веравання і паслухмянасці Яму3). Калі хто шукае Бога і просіць 
Ягонай дапамогі, суцяшэння і кіравання, Ён прыходзіць да такога 
ды адказвае на ягоныя просьбы.4

Прывядзем яшчэ адно месца са Старога Запавету як пры-
клад Гасподняй гатоўнасці дабраслаўляць і дапамагаць любому 
чалавеку, які звяртаецца да Яго і ўваходзіць у блізкую лучнасць 
з Ім. У 55-м раздзеле кнігі прарока Ісаі мы чытаем: «Спрагненыя! 
1  Кніга Ераміі 29:10-14.
2  Цікава, што ў 20-м стагоддзі мы заўважылі паўтор вяртання габрэяў, раскіданых па розных 
краінах свету, у зямлю сваіх продкаў. Усё гэта здарылася, як было прадказана ва многіх вы-
казваннях старазапаветных прарокаў.
3  Дабравесце паводле Мацвея 28:18-20; Дабравесце паводле Марка 16:15-16.
4  Гэта найчасцей выконваецца тым, што шукальніка Бог накіроўвае да суполкі вернікаў, якія 
выкладаюць яму змест Бібліі і прыводзяць да біблійнага навароту да Бога, але тое самае можа 
адбыцца іншымі спосабамі.
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Ідзіце ўсе да водаў; нават і вы, у каго няма срэбра, ідзіце, купляй-
це і ежце; ідзіце, купляйце без срэбра і без платы віно і малако. 
Навошта вам наважваць срэбра за тое, што не хлеб, і заробак 
свой за тое, што не насычае? Паслухайце ўважліва і ежце дабро, 
і душа вашая хай раскашуецца тлушчам. Прыхіліце вуха ваша і 
прыйдзіце да Мяне: паслухайце, і жывая будзе душа вашая, і дам 
вам запавет вечны, нязменныя міласці, абяцаныя Давіду. Вось, 
Я даў Яго ў сведкі народам, у правадыры і настаўнікі народам. 
Вось, ты заклічаш народ, якога ты не ведаў, і народы, якія цябе 
не ведалі, паспяшаюцца да цябе дзеля Госпада, Бога твайго, і 
дзеля Святога Ізраілевага, бо Ён праславіў цябе. Шукайце Го-
спада, калі можна знайсці Яго; клічце Яго, калі Ён блізка. Хай 
пакіне бязбожнік дарогу сваю і беззаконнік – намыслы свае, і 
хай звернецца да Госпада, і Ён памілуе яго, і да Бога нашага, бо 
Ён мілажальны».1

У старазапаветныя часы Бог у першую чаргу меў справу з 
іраільскім народам, але не выключна. Вышэйшая цытата з кнігі 
Ісаі паказвае, што нават у тыя часы Бог запрашаў людзей з усіх 
народаў звярнуцца да Яго і знайсці ў Ім духоўны хлеб і малако, каб 
душа заставалася жывой і міласці Гасподнія выліваліся на тых, хто 
шукае і кліча Яго. Мы жывем у той час, калі Бог праз Хрыста і Духа 
Святога запрашае кожнага чалавека да Сябе. Ён блізкі да кожнага, 
хто гатовы развітацца з грахоўным жыццём і жыць згодна з Ягонымі 
запаведзямі. Пацвярджаецца, што кожны, хто звернецца да Госпада, 
спазнае Ягонае памілаванне і дабраславенне. 

Што зрабіў Бог для нас
Якім спосабам шукаць Бога і клікаць Яго? Поўны адказ на гэтае 

пытанне мы знаходзім у Новым Запавеце. Бог выбраў ізраільскі 
народ дзеля таго, каб праз яго адкрывацца ўсяму чалавецтву. І 
праз гэты народ Ён даў нам не толькі Свае запаведзі, але таксама 
Збавіцеля Ісуса Хрыста. Ён называў Сябе Божым Сынам, пасла-
ным ад Бога Нябеснага Айца. У асобе Свайго Сына Хрыста Бог 
зышоў з неба і ўчалавечыўся, нарадзіўся як малютка ў Віфляеме. 

1  Кніга Ісаі 55:1-7.

Крокі да ацалення
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Ён вырас і вучыў Сваіх вучняў і народ пра Бога і Ягоную волю для 
кожнага чалавека. Пасля Ягонага ўваскрэсення і ўзнясення назад 
да Нябеснага Айца Ягоныя вучні, якія ўжо называліся апосталамі, 
працягвалі Ягоную працу на зямлі і заснавалі Хрысціянскую Царкву, 
якая існуе і да цяперашняга часу. Новы Запавет быў напісаны тымі 
людзьмі, якія былі з Хрыстом або сустрэліся з Ім (напрыклад, апо-
стал Павал, Якога Хрыстос спыніў на дарозе да Дамаска). Аўтары 
кніг Новага Запавету запісалі словы Хрыста і растлумачваюць, 
што кожнаму трэба зрабіць, каб стаць паслядоўнікам Хрыстовым 
і расці ў лучнасці з Богам. 

Пазнаёмімся з тымі крокамі, як стаць вернікам Божым, але 
перад тым трэба ў скарочаным выглядзе пераглядзець учынкі, 
выкананыя Богам Айцом і Ісусам Хрыстом, каб адкрыць шлях 
любому чалавеку да Бога. Гасподзь шмат добрага зрабіў для 
чалавека, каб той мог стаць хрысціянінам і атрымаць не толькі 
шчаслівае вечнае жыццё ў будучым, але таксама спазнаць Яго-
ную дапамогу ў цяперашнім зямным жыцці. Узгадаем тут толькі 
некаторыя ўчынкі, якія дзеля свайго збаўлення чалавек ні ў якім 
разе не мог бы здзейсніць.

1) Бог даў Свайго Адзінароднага Сына, Ісуса Хрыста, на ахвя-
ру, каб уратаваць нас ад грахоў. Біблія паведамляе, што ў зямным 
жыцці Хрыстос застаўся бязгрэшным і Яго нявінна ўкрыжавалі. 
Бог Айцец лічыў Ягоную смерць на крыжы ахвярнай за чалаве-
чыя грахі. Апостал Пётр піша на гэты конт: «Хрыстос пацярпеў 
за нас, пакінуўшы нам прыклад, каб мы ішлі слядамі Ягонымі. Не 
ўчыніў Ён ніякага граху, і не было падступства ў вуснах Ягоных... 
Ён грахі нашыя Сам узнёс Целам Сваім на дрэва [крыж], каб мы, 
адцураўшыся грахоў, жылі дзеля праведнасці: ранамі Ягонымі вы 
ацаліліся».1 Цела Хрыстовае было пахавана, але доўга ў мёрт-
вым стане не засталося. Праз тры дні Бог Айцец уваскрэсіў Яго з 
мёртвых. Апостал Павал піша, што Збавіцель быў «прададзены 
за грахі нашыя і ўваскрэс дзеля апраўдання нашага».2 Яшчэ да 
смерці і ўваскрэсення Хрыста Ян Хрысціцель, убачыўшы Яго, 
засведчыў: «Вось Ягня Божае, Якое бярэ на Сябе грэх свету».3 
Паважаны чытач, Збавіцель Хрыстос узяў на Сябе твае і мае грахі 

1  Першае пасланне Пятра 2:21-24.
2  Пасланне да рымлянаў 4:25.
3  Дабравесце паводле Яна 1:29.
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і на крыжы памёр, як тое ахвярнае Ягня. Ён праліў Сваю кроў, 
якая абмывае і ачышчае нас ад усякага граху і віны.

2) Бог цяпер прапануе кожнаму чалавеку магчымасць атры-
маць дараванне грахоў і абяцанне шчаслівага вечнага жыцця ў 
небе. Бог прымае нас у Сваю прысутнасць толькі тады, калі мы 
атрымліваем дараванне грахоў (ніжэй растлумачваецца, як гэта 
ажыццяўляецца).

3) Бог далучае нас да Сваёй Царквы, калі мы выконваем усе 
патрабаванні, якія выкладаюцца на старонках Ягонага Слова, 
Бібліі. У Дзеях Апосталаў пішацца, што «тыя, якія прыхільна 
прынялі слова ягонае [апостала Пятра], ахрысціліся, і далучылася 
таго дня душ каля трох тысяч... Гасподзь штодня дадаваў Царкве 
тых, хто збаўляўся».1

Што нам трэба зрабіць
Дык вось што кожнаму з нас трэба зрабіць, каб стаць вернікам 

Божым і ўспадкаваць шчаслівае вечнае жыццё?
1) Перш за ўсё, трэба звярнуцца да Бога з каяннем, просячы 

даравання грахоў, учыненых намі, як было сказана апосталам 
Пятром: «Пакайцеся і навярніцеся, каб загладзіліся грахі вашыя».2 
Трэба перад Богам і Хрыстом паспавядацца ў сваёй грэшнасці. 
Сапраўднае каянне ў грахах мае значэнне, што чалавек прыз-
нае, што сваімі грахамі ён пакрыўдзіў святога і маральна даска-
налага Бога, і просіць прабачэння ў Яго. Усё гэта адбываецца 
і ажыццяўляецца дзякуючы ахвярнай смерці Ісуса Хрыста, Які 
заплаціў за ачышчэнне грэшнага чалавека, які каецца. Гэта так-
сама азначае, што чалавек просіць у Хрыста сілы перамагаць 
грэшны лад жыцця і абяцае жыць згодна з запаведзямі Ягонага 
Слова. Сіла на пабожнае жыццё даецца чалавеку, які спадзяецца 
на Божую моц, якая дзейнічае ў ім. Вернік мусіць быць сур’ёзным у 
каянні, што значыць, не вяртацца да ранейшага грахоўнага жыцця, 
а з Гасподняй дапамогай змагацца супроць грахоў і прасіць у Яго 
дапамогі ў перамозе над імі.

1  Дзеі Апосталаў 2:41-47.
2  Там сама, 3:19.

Крокі да ацалення
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2) Чалавек павінен увераваць у Ісуса Хрыста як Збавіцеля і 
Госпада Ўладара. Гэта значыць, што вернік згаджаецца з тым, што 
ў Бібліі пішацца пра Хрыста – менавіта, што Ён ёсць Божы Сын, 
Богам абяцаны Месія (па-грэцку Месія – Хрыстос) і Збавіцель, што 
Ён памёр ахвярнай смерцю за чалавечыя грахі. Вернік цалкам 
спадзяецца на Хрыста для даравання грахоў і збаўлення ад буду-
чай пагібелі. Евангелістам Янам былі запісаныя слушныя словы 
Хрыста: «Я – і шлях, і праўда, і жыццё; ніхто не прыходзіць да [Бога] 
Айца, як толькі цераз Мяне».1 Біблія ясна вучыць, што праз Хрыста 
мы маем доступ да Бога і Ягонага Царства. У новазапаветнай кнізе 
Дзеі Апосталаў апісваецца, як аднойчы пасадзілі апостала Паўла з 
паплечнікам у турму за сведчанне пра Хрыста і ноччу Бог паслаў 
землятрус, так што дзверы адчыніліся і кайданы адпалі з рук і ног 
Паўла і ягонага сябра. Жаўнер, які стаяў на варце, спалохаўся і 
думаў, што вязні ўцяклі. З-за гэтага ён быў гатовы забіць сябе, 
але спыніў яго апостал Павал. Жаўнер праз гэта пераканаўся, што 
Павал быў Божым чалавекам, і запытаўся ў яго: «Што мне рабіць, 
каб уратавацца?» На што апостал адказаў: «Веруй у Госпада 
Ісуса Хрыста, і ўратуешся ты і ўвесь дом твой».2 У адным пасланні 
апостал Павал паўтарае гэтае патрабаванне, калі піша: «Мілатою 
[Божаю] вы ўратаваныя праз веру, і гэта [уратаванне] не ад вас, 
Божы дар: не ад дзеяў, каб ніхто не хваліўся».3 Ужываючы выраз 
«не ад дзеяў», апостал падкрэслівае, што мы, людзі, уратавацца 
ад будучай пагібелі сваімі добрымі ўчынкамі не можам. Уратаванне 
або збаўленне даецца нам дарма, калі мы веруем у Ісуса Хрыста 
і прымаем Яго за свайго асабістага Збавіцеля і Госпада Ўладара. 
І ўсё гэта – дзякуючы Божай мілаце (незаслужанай дабрыні і лас-
цы). Вось у гэтым сэнсе збаўленне ёсць Божы дар кожнаму, што 
каецца і веруе ў Ісуса Хрыста.

3) Трэцяе патрабаванне зводзіцца да таго, што чалавеку трэба 
вызнаваць Ісуса Хрыста за свайго Збавіцеля і Госпада Ўладара, 
згодна з тым, што піша апостал Павал у Пасланні да рымлянаў: 
«Калі вуснамі будзеш вызнаваць Ісуса за Госпада і сэрцам тваім 
верыць, што Бог уваскрэсіў Яго з мертвых, ты выратуешся, бо сэр-

1  Дабравесце паводле Яна 14:6.
2  Дзеі Апосталаў 16:30-31.
3  Пасланне да эфесянаў 2:8-9.



177

цам вераць дзеля праведнасці, а вуснамі вызнаюць на збаўленне».1 
Гэтым самым мы сведчым іншым людзям, што насамрэч уверавалі, 
і прынялі Хрыста асабістым Збавіцелем і Госпадам, і робім усё маг-
чымае, каб жыць дзеля Ягонай славы. Хрыстос таксама падкрэсліў 
важнасць вызнавання Яго перад людзьмі, сказаўшы: «Кожнага, хто 
вызнае Мяне перад людзьмі, таго вызнаю і Я перад Айцом Маім, 
Які ёсць у нябёсах».2

4) Чацвёртае патрабаванне – прыняцце святога воднага хрыш-
чэння. У дні апосталаў тыя, хто вераваў, і прымаў Хрыста, ды 
вызнаваў Яго за асабістага Збавіцеля і Госпада, былі хры шчоныя 
ў вадзе. Грэцкае слова «баптыдзо», што перакладаецца на бе-
ларускае «хрэст» або «хрышчэнне», нясе літаральнае значэнне 
«апусканне» або «акунанне» прадмета ў нейкую вадкасць. У гэ-
тым выпадку падразумяваецца, што акт хрышчэння праводзіцца 
апусканнем і выхадам з вады таго верніка, які раней пакаяўся ў 
грахах, увераваў у Ісуса Хрыста як асабістага Збавіцеля і вызнаў 
Яго сваім Госпадам Уладаром. У дні апосталаў першыя хрысціяне 
трымаліся гэтага парадку: вераванне, каянне і вызнаванне Хрыста, 
што заканчвалася актам хрышчэння. Я таго погляду, што так трэба 
рабіць і ў цяперашні час. 

Для верніка хрышчэнне мае глыбокае духоўнае значэнне: 
яно адлюстроўвае духоўную смерць і ўваскрэсенне. Верніка 
апускаюць у ваду на знак таго, што ён памірае для старога 
эгаістычнага і грэшнага жыцця, і ён падымаецца з вады на знак 
таго, што ўваскрасае разам з Хрыстом для новага пабожнага 
жыцця. Апостал Павал так растлумачвае хрышчэнне: «Няўжо 
не ведаеце, што ўсе мы, хрышчаныя ў Ісуса Хрыста, у смерць 
Ягоную хрысціліся? Дык вось, мы і пахаваныя з Ім хрышчэннем 
у смерць, каб як Хрыстос уваскрэс з мёртвых славаю Айца, так і 
нам хадзіць у абноўленым жыцці».3 У Дзеях Апосталаў запісаны 
адказ апостала Пятра, калі слухачы спыталіся ў яго, што ім трэба 
рабіць, каб выканаць Божую волю: «Пакайцеся, і хай ахрысціцца 
кожны з вас у імя Ісуса Хрыста на дараванне грахоў; і атрымаеце 
дар Святога Духа».4 

1  Пасланне да рымлянаў 10:9-10.
2  Дабравесце паводле Мацвея 10:32.
3  Пасланне да рымлянаў 6:3-4.
4  Дзеі Апосталаў 2:38.

Як стаць і заставацца вернікам Божым
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5) Тым, хто ўвераваў у Ісуса Хрыста і прыняў Яго за свайго 
асабістага Збавіцеля і Госпада, абяцаецца дар Духа Святога. 
Значыць, Бог дае верніку Духа Святога, Які ўваходзіць у яго душу 
і там “прабывае”. Ён дапамагае верніку жыць згодна з Божымі 
запаведзямі – пабожна. Жыць праведным жыццём без Духа Свя-
тога немагчыма, што значыць, нам трэба пастаянна спадзявацца 
на Ягоную дапамогу ў нашым змаганні з грахом. Хоць Дух Святы 
дапамагае верніку жыць згодна з Божым Словам, яму самому 
трэба заставацца верным Богу і Хрысту да канца зямнога жыцця. 
У кнізе Адкрыццё пішацца так: «Будзь верны да смерці, і дам табе 
вянок жыцця».1 Вянок жыцця служыць сімвалам вечнай узнагароды 
ў Божым Нябесным Царстве. 

6) Гасподзь пакідае вернікаў на зямлі дзеля дзвюх асноўных 
задачаў: каб ім расці ў хрысціянскім характары і паводзінах і ў 
служэнні Богу і людзям. Хто чуе прапаведанне Дабравесця Хры-
стовага і навяртаецца да Бога і Хрыста, паводле вышэй указаных 
крокаў, з дапамогай Духа Святога ўваходзіць у цесную лучнасць 
з Богам Айцом, Сынам (Ісусам Хрыстом) і Духам Святым. Вернік 
павінен расці ў пазнанні Бога і з цягам часу паглыбляцца ў 
адносінах з Ім. Якім спосабам? Рэгулярным чытаннем Ягонага 
Слова, Бібліі, і малітвай. З Гасподняй дапамогай чалавечая грэш-
ная натура павінна паступова падупадаць уплыву і кантролю Духа 
Святога згодна з вучэннем Ягонага Слова. Чым больш вернік 
аддаецца кіраванню Духа Святога, тым болей Бог вядзе яго па 
Сваіх праведных шляхах. 

Бог гаворыць да верніка праз Сваё Слова, а вернік гаворыць 
да Бога праз малітву. У Дабравесці паводле Яна мы знаходзім 
слушныя словы Ісуса Хрыста, якімі Ён прыгадвае, што мы павінны 
заставацца ў цеснай лучнасці з Ім дзеля таго, каб сваім жыццём 
праяўляць духоўны плод, што значыць, развівацца ў характары 
згодна з Ягоным Словам. Вучням Ён сказаў і кажа кожнаму 
сучаснаму верніку: «Вы ўжо ачышчаныя праз слова, якое Я 
прапаведаваў вам. Заставайцеся ўва Мне, і Я ў вас. Як галіна не 
можа радзіць плоду сама сабою, калі не будзе на лазе, так і вы, 
калі не будзеце ўва Мне. Я – Лаза, а вы – галіны; хто застаецца 
ўва Мне, і Я ў ім, той родзіць многа плоду; бо без Мяне не можа-
це рабіць нічога. Хто не застаецца ўва Мне, той будзе выкінуты 
1  Адкрыццё 2:10.
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прэч, як галіна, і засохне; а такія галіны збіраюць і кідаюць у 
вагонь, і яны згараюць. Калі застанецеся ўва Мне і словы Мае ў 
вас застануцца, дык, чаго ні захочаце, прасіце, і будзе вам. Тым 
праславіцца Айцец Мой, калі вы ўродзіце многа плоду і будзеце 
Маімі вучнямі».1 Заўважма, што вернік павінен заставацца ў 
Хрысце, а гэта значыць, адступацца ад Хрыста ён не павінен. 
Мы, вернікі, падобныя да тых галінак, што прышчапілі да камля 
дрэва. Адарвацца ад Лазы Хрыста нельга, калі хочам карміцца 
Ягонай духоўнай ежай. Да таго ж мы застаёмся ў Хрысце тады, 
калі ў нашым сэрцы даём Ягоным словам галоўнае месца, а з 
імі мы знаёмімся на старонках Бібліі. Чытаць хоць нейкую частку 
Гасподняга Слова кожны дзень, калі гэта магчыма, – вось такім 
спосабам мы чуем голас Бога і Хрыста. Вернік таксама карыста-
ецца прывілеяй маліцца Госпаду, і выказваць Яму славу, падзяку, 
ды адкрываць свае патрэбы. Памятайма напісанае апосталам 
Пятром, што Бог рупіцца пра нас, таму і павінны мы ўскладваць 
на Яго ўсе нашыя клопаты. 

7) Калі вернік застаецца ў цеснай лучнасці з Богам і з Ягонай 
дапамогай робіць усё магчымае, каб развівацца ў хрысціянскім 
характары і паводзінах, ці азначае гэта, што ён калісьці ў жыцці 
перастане грашыць? Наўрад! Само жыццё паказвае, што нашае 
эгаістычнае “я” і вонкавыя спакусы падбухторваюць нас да гра-
шэння. Што рабіць, калі грашым? Слова Божае вучыць, што без 
граху мы не застаёмся, але, калі грашым, дзейнічае Божая ласка і 
міласэрнасць; Гасподзь гатовы дараваць нам, калі мы прызнаёмся і 
спавядаемся ў грахах. Ян багаслоў піша: «Калі кажам, што не маем 
граху, ашукваем самі сябе, і праўды няма ў нас. Калі ж вызнаём 
грахі нашыя, дык Ён, верны і праведны, даруе нам грахі (нашыя) 
і ачысціць нас ад усякай няпраўды».2 Часамі трэба пры знавацца ў 
сваіх грахах толькі Богу, а часамі – і іншым людзям.

8) Жыць хрысціянскім жыццём нялёгка, але з Божай дапамогай 
магчыма. Гэта ўсё ж такі лягчэй, калі чалавек далучаецца да суполкі 
іншых вернікаў, якія вераць у Хрыста, разам чытаюць, і выкладаюць 
Біблію, і гэтым чынам адзін аднаго падбадзёрваюць у веры. Аўтар 
Паслання да габрэяў меў гэта на ўвазе, калі напісаў: «Будзем тры-
мацца вызнання надзеі непахісна, бо верны Той, Хто абяцаў. Будзем 
1  Дабравесце паводле Яна 15:3-8.
2  Першае пасланне Яна 1:8-9.
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уважлівыя адно да аднаго, заахвочваючы ў любові і добрых учынках. 
Не будзем пакідаць сходу свайго, як гэта ў некаторых у звычаі; а 
будзем намаўляць адно аднаго [у сэнсе супольнага падбадзёрвання], 
і тым болей, чым выразней бачыце набліжэнне дня таго».1 Пава-
жаны чытач, калі мы хочам развівацца ў хрысціянскай духоўнасці 
і характары, трэба нам збірацца з іншымі вернікамі для супольнай 
падтрымкі. Не заўсёды гэта магчыма, але са свайго боку хрысціянін 
павінен шукаць суполкі вернікаў, каб збірацца з імі і атрымліваць ад 
іх духоўнае настаўленне згодна з вучэннем Бібліі. Гэта дапамагае 
любому верніку сустракаць і спраўляцца з цяжкасцямі жыцця. З 
пачатку Хрысціянскай Царквы вернікі заўсёды шукалі адзін аднаго 
і збіраліся разам для супольнай духоўнай падтрымкі. Калі ты яшчэ 
не належыш да групы біблійных вернікаў, у малітве папрасі, каб Га-
сподзь Бог дапамог табе знайсці такую суполку. Калі Ён прывядзе 
цябе да яе, далучайся.

Што рабіць далей?
Шаноўны чытач, у якім ты духоўным стане цяпер перад Богам? 

Можа, ведаеш, што твая вера ў Яго слабенькая? Мабыць, ніякай 
веры ў сабе не адчуваеш? Раю сур’ёзна і ўважліва прачытаць но-
вазапаветную (другую) частку Бібліі, можа, нават разы два-тры. 
У простай малітве прасі, каб Бог адкрываўся табе. Нягледзячы 
на тое, што нешта ў чытанні незразумелае, чытай далей і прасі ў 
Бога духоўнага прасвятлення. Яго ўжо атрымалі сотні тысяч (калі 
не міл’ёны) людзей, якія чыталі Новы Запавет з адкрытым сэрцам 
і розумам. З цягам часу Бог адкрываўся ім. Раю таксама прасіць у 
Госпада накіравання да вернікаў, якія дапамогуць табе ўразумець 
вучэнне Бібліі. Я перакананы, што Бог, бачачы тваю шчырасць, 
прывядзе цябе да суполкі біблійных вернікаў.

А можа, ты ўжо верыш у Бога, але сказаць, што пакаяўся перад 
Ім і прыняў Ягонага Сына, Ісуса Хрыста, за асабістага Збавіцеля 
і Госпада Ўладара, не можаш? Простай і шчырай малітвай ты мо-
жаш гэта зрабіць цяпер. Можа, ты не ведаеш, што казаць у малітве 
Богу? Дазволь мне дапамагчы табе наступнымі простымі словамі. 

1  Пасланне да габрэяў 10:23-25.
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Памятай, што твая малітва ідзе да Бога праз Ісуса Хрыста, Які ёсць 
адзіны Заступнік паміж Богам і чалавекам:

«Літасцівы Божа, прызнаю, што я грашыў(-ла) супроць Цябе 
і людзей. Прашу дараваць мне грахі і даць неабходную сілу, каб 
перамагаць іх. Я хачу жыць згодна з Тваімі загадамі і ў гэтым 
прашу Тваёй дапамогі. Шчыра дзякую Табе, Божа, за Тваю 
вялікую любоў і мілату, якія Ты праявіў, калі паслаў нам Збавіцеля 
Ісуса Хрыста. Дзякую, што Ён памёр на крыжы і прыняў кару за 
мае грахі. Госпадзе Ісусе, я прымаю Цябе за свайго асабістага 
Збавіцеля і Госпада Ўладара. Адчыняю дзверы свайго сэрца 
Табе і прашу, каб Ты Духам Святым увайшоў туды. Дапамажы 
мне, Госпадзе Ісусе, жыць для Тваёй славы і спраўляцца з усімі 
жыццёвымі цяжкасцямі. Дзякую Табе за ўсе дабраславенні, якія 
Ты пасылаеш. Усяго гэтага прашу ў імя Бога Айца, Сына і Духа 
Святога. Амін».

Ці гэтая малітва выказвае тваё сапраўднае жаданне, паважаны 
чытач? Калі так, паўтары яе Богу. Ён ведае тваё сэрца, твае самыя 
глыбокія жаданні і намеры. Тваю шчырую малітву Ён пачуе і на 
яе адкажа. Ён прыйдзе і дапаможа табе ва ўсіх справах жыцця. 
Пажывеш – пабачыш.

Як ужо было сказана, па каянні і вераванні ў Збавіцеля Хрыста 
вернік павінен нейкаму іншаму паведаміць аб сваім навароце да 
Бога. Скажы камусьці са сваіх сяброў, сваякоў, супрацоўнікаў, 
каму-небудзь са знаёмых. Добра было б вызнаваць Хрыста пе-
рад іншымі вернікамі. У малітве папрасі, каб Гасподзь Бог давёў 
цябе да суполкі вернікаў, якія прапаведуюць і выкладаюць Біблію. 
Калі Ён прывядзе цябе да такой групы, раскажы ім пра сваё 
ўвераванне ў Ісуса Хрыста і папрасі, каб яны здзейснілі над табою 
воднае хрышчэнне. Калі яны правільна ўспрымаюць і выклада-
юць вучэнне Бібліі, то ахвотна дапамогуць табе выканаць гэты 
важны крок. Пачні рэгулярна хадзіць на іхнія набажэнствы, і такім 
чынам будзеш расці ў лучнасці з Госпадам Богам і ў адносінах з 
іншымі вернікамі.

Як стаць і заставацца вернікам Божым



Цi ведае Бог пра твае пакуты?182



183Як стаць і заставацца вернікам Божым



Цi ведае Бог пра твае пакуты?184



185Як стаць і заставацца вернікам Божым



Цi ведае Бог пра твае пакуты?186



187Як стаць і заставацца вернікам Божым



Змест

Прадмова ...................................................................... 3

РАЗДЗЕЛ ПЕРШЫ
Як людзi ўспрымаюць і глядзяць на пакутаванне 5
Тлумачэнне розных рэлігіяў ......................................... 6
Тлумачэнне атэізму ...................................................... 10
Тлумачэнне тэізму ........................................................ 15
Г. Кушнер: Бог не здольны ўхіліць зла ....................... 16

РАЗДЗЕЛ ДРугі
Бог, Ягоная сіла і любоў  ........................................... 24
Сусвет сведчыць пра Творцу ....................................... 24
На старонках Бібліі адкрываецца Бог ......................... 25
Пры цяжкасцях трэба лічыцца з Божым Словам ....... 27
Якога Бога адкрывае Біблія? ....................................... 28
Бог усемагутны ............................................................. 30
Бог усюдыісны .............................................................. 31
Бог прадбачыць і прадказвае будучыя здарэнні........ 32
Бог праведны і справядлівы ........................................ 33
Бог усёлюбны. Што гэта значыць? .............................. 35
Бог верны Сваім дзецям .............................................. 40

РАЗДЗЕЛ тРЭці
ПАкутА – ДОкАЗ нЕіснАвАннЯ БОгА? ............... 41
Ці сведчаць пакуты аб неіснаванні Бога? .................. 41
Рэчаіснасць зла і існаванне Бога адно аднаго не касуюць 
44
Лагічнае тлумачэнне зла і пакутавання ...................... 45
Чаму Бог дазваляе прыродныя катастрофы? ............ 48
Аргументы ў падтрымку верагоднасці існавання Бога 50
Усе Божыя намеры нам не вядомыя ........................... 55



РАЗДЗЕЛ ЧАцвЁРтЫ
нЯПРОШАнЫ ДАР БОЖЫ – БОЛь .......................... 57
Цудоўны дар – боль! ..................................................... 57
Наша адчувальнасць дотыку ....................................... 58
Карысная праца доктара П. Бранда ........................... 60
Няўдача ў вырабе “практычнай замены болю” .......... 62
Карыснасць эмацыйнага болю .................................... 64
Чалавек здольны адступіцца або звярнуцца да Бога 65

РАЗДЗЕЛ ПЯтЫ
БіБЛіЙнАЕ тЛумАЧЭннЕ: мЭтА ПАкутАвАннЯ 67
Адкуль прыйшоў грэх? ................................................. 67
Вынікі непаслушэнства Богу ....................................... 69
Бог абяцае дапамагаць ................................................ 72
Мэты прыходу Хрыста .................................................. 73
Адказнасць чалавека – пазнаёміцца з Божай воляй 76
Разумее нас Бог і дапамагае ....................................... 77
Як рэагаваць на цяжкасці? Радавацца! ...................... 80
Мэты пакутаў ................................................................ 83
Ва ўсім давяраць Богу .................................................. 87
Пераважае воля Божая ................................................ 88

РАЗДЗЕЛ ШОстЫ
БОг і нАШЫЯ скАРгі ................................................ 94
Ці дапушчальна крыўдаваць і гневацца на Бога? ..... 94
Гісторыя адной жанчыны ............................................. 96
Стадыі расчаравання і гневу ....................................... 99
Што казаць Богу, калі крыўдуем на Яго? ................... 100
Чаму навучыцца ад біблійных скаргаў? ..................... 102
Памыляемся, калі адступаем ад Бога ........................ 104
Бог даглядае Сваіх ....................................................... 106
Трэба навучыцца біблійнаму ляманту ........................ 107
Трэба чытаць Біблію ..................................................... 109
Бог шчодраміласцівы ................................................... 110



РАЗДЗЕЛ сЁмЫ
уЗнАгАРОДА і РАсПЛАтА – нАПЕРАДЗЕ ............. 112
Індуізм адрозніваецца ад хрысціянства ...................... 112
Біблійнае паняцце неба ................................................ 114
Неба, дзе прабывае Бог ............................................... 116
Вернікі стануць падобнымі да ўваскрэслага Хрыста 119
Што Біблія адкрывае нам пра неба? ........................... 124
Багач і жабрак Лазар ................................................... 126
Пекла, геена, гадэс і тартарус ..................................... 128
Выйдуць на ўваскрэсенне жыцця і на ўваскрэсенне асуды 
130
Ці ўсёлюбны Бог пашле людзей у пекла? .................. 132
Выбар за намі ............................................................... 134

РАЗДЗЕЛ вОсьмЫ
ПЕРАмОгА – тРЫмА РЫсАмі ................................. 135
В. Франкл: без сэнсу чалавек памірае ....................... 135
Тры хрысціянскія якасці ............................................... 137
Роля надзеі .................................................................... 138
Роля веры ...................................................................... 141
Роля любові ................................................................... 144
Любоў бацькі да блуднага сына .................................. 145
Іншых трэба любіць ...................................................... 149
Вышэйшая любоў – ад Бога ........................................ 151

РАЗДЗЕЛ ДЗЯвЯтЫ
кРОкі ДА АцАЛЕннЯ ................................................ 153
Арыентуй сябе на станоўчы настрой .......................... 153
Маліся Богу, прасі Ягонай падтрымкі і дапамогі ........ 157
Навучыся лямантаваць ................................................ 159
Не заставайся ў прыгнечаным духу ............................ 162
Павучальны прыклад Гэлены ...................................... 164
Навучыся здаволенасці ................................................ 168
Часамі ніякіх тлумачэнняў няма .................................. 171



РАЗДЗЕЛ ДЗЯсЯтЫ
Як стАць і ЗАстАвАццА вЕРнікАм БОЖЫм .... 176
Божыя намеры на дабро, а не на ліха ........................ 177
Што зрабіў Бог для нас ................................................ 179
Што нам трэба зрабіць ................................................. 181
Што рабіць далей? ........................................................ 186



Духоўна-асветніцкае выданне

Юрка Рапецкі

Пакуты... Чаму?
 

Рэдактар Васілій Трубчык
Камп'ютэрная вёрстка Андрэй Панамароў

Карэктар Наталля Ніжнік

Падпісана да друку 31.12.2009.
Фармат 60x84 1/16. Папера афсетная.
Гарнітура Pragmatica. Друк афсетны.

Ум. др. л. 11,2. Ул.-выд. л. 10,4.
Тыраж 8000. Заказ №.

Саюз евангельскіх хрысціян баптыстаў у Республіцы Беларусь
ЛВ № 02330/0150220 ад 9.02.2005

а/с 10, г. Кобрын, 225306, Брэсцкая вобласць, Беларусь


