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Чи варта Біблія довіри?

В

сучасному світі багато хто вважає Біблію лише
старою, непотрібною книгою. Для них Біблія – то
збірник нескладних релігійних текстів, що не базуються на фактах чи реальності, який читає лише невелика
кількість релігійних людей, що ще залишились, і яким
просто хочеться почуватись більш щасливими, ніж решті
людей. Багато людей впевнені, що Біблія є сумішшю міфів
і дитячих казок, які з плином часу змінювались та переписувались. Вони вважають її нудною і повною помилок.
Можливо, ви стикались в Інтернеті з великою кількістю
думок щодо Біблії. Чи є якісь підстави вважати…
• що Біблія не є історично достовірною?
• що інші стародавні автори не підтверджують того,
що написано у Біблії?
• що наука робить неможливою віру в біблійні чудеса?
Якщо ці питання справедливі, то як можна серйозно
сприймати Біблію? Як їй можна тоді довіряти? Більше
того, вона тоді є дуже небезпечною книгою! Отже, як
узнати правду? Чи є якісь докази того, що Біблія – достовірна і варта довіри Книга?
[1]

Що Біблія говорить про себе?

Б

іблія вказує, що ті оповідання і те вчення, яке
вона містить, мають походження від Духа Божого.
Це твердження означає, по суті, що Біблія, як натхненна і дарована Богом, є абсолютно надійною і авторитетною Книгою (2 ТИМ. 3:16; 2 ПЕТР. 1:16-21).
До того ж, Ісус, Син Божий, стверджував, що Святе
Письмо (ЩО БУЛО НАПИСАНЕ ЩЕ ЗАДОВГО ДО ЙОГО ПРИХОДУ) має
Боже походження і містить Божу історію. Ісус ясно вказував, що Старий Заповіт (перша частина Біблії) – це не
просто історія євреїв і аж ніяк не збірник міфів (МТ. 4:1-11;
5:17-19). Христос вважав, що Святе Письмо вказує на Нього,
містить Божу обітницю про прихід Спасителя (ІВ. 5:39-40).
Взагалі Біблія часто використовує неприхований різкий стиль. Вона містить відверті історії про моральні й
духовні падіння людей. Зазвичай, ганебні вчинки та злочини приховуються. Бажання ж авторів оприлюднити їх
означає, що Біблія призначена являти неприкриту істину
у всій її наготі.
Але чи є розумні причини вважати Біблію вартою
довіри? Чи існують зовнішні докази того, що її ствердження щодо самої себе є правдивими?
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Історичні та археологічні
підтвердження достовірності
Біблії

П

ротягом всієї Біблії можна побачити, що ті чи
інші оповідання пов’язані з конкретними іменами людей, географічними назвами та історичними подіями. Багато географічних місць, що на них
посилається Біблія, доволі відомі: Єгипет, Сирія, Єрусалим і Галілея.
Камені з вигравіруваними письменами, що дійшли
до нас із часів стародавніх цивілізацій, багато в чому
підтверджують біблійні історії. Ці каміння або глиняні
циліндри були стародавньою формою історичних книг.
Саме цим способом фіксувались події, записувались
закони й накази.
Одним із таких прикладів є Призма Санхеріва – глиняна
шестигранна призма, датована 705−681 рр. до Р.Х. Тексти на ній підтверджують осаду ассирійцями Єрусалиму,
яку Біблія описує в 4 Цар. 18−19; 2 Хр. 32 і Іс. 36−37. Знахідка іншого каменя з вигравіруваними письменами –
так звана Стела Тель-Дана – підтверджує царювання
Давида в ті ж часи, що про них говорить і Біблія. Циліндр
Кіра містить запис про рішення перського царя Кіра відпустити на батьківщину євреїв, що за багато років до того
були взяті у полон (ЕЗД. 1:1-3; 6:3; ІС. 44:28; 2 ХР. 36:23). Нарешті,
Моавитський камінь (стела царя Меша) згадує повстання
моавитян, яке записане в Біблії в 4 Цар. 3.
ІСТОРИЧНІ ПІДТВЕРДЖЕННЯ ДОСТОВІРНОСТІ БІБЛІЇ [3]

Історичні документи також підтверджують біблійне
свідоцтво про Ісуса. Юдейський вчитель і воєначальник Йосип Флавій (37−100), римський сенатор Пліній
Молодший (61−113) і римський історик Тацит (56−117) –
всі вони писали про Ісуса.
Йосип Флавій називав Христа “мудрою людиною”, яка
“дивовижні справи” чинила. У своєму листі до імператора
Пліній вказував, що християни поклоняються Христу “як
богу”. Тацит зазначав, що Христос був засновником “бунтівної релігії” (“бунтівна”, тому що не релігія Римської
Імперії), і згадував, що Його стратили в правління Понтія
Пілата.
Ніхто з цих авторів не був послідовником Христа.
Однак вони знали, що Ісус існував, і що Його послідовники вважали Його Богом.
Це лише декілька прикладів із багатьох, що підтверджують достовірність Біблії. Отож, очевидно, що історія
не спростовує біблійні оповідання, а насправді доводить
їхню правдивість.

[4] ЧИ МОЖНА ДОВІРЯТИ БІБЛІЇ?

Чи дійсно наука суперечить
Біблії?

Д

ля багатьох людей Біблія зображує світ таким,
яким вони його ніколи не бачили і не можуть
прийняти. Цей світ, сповнений чудесами і надприродними подіями, просто не відповідає тому звичному світу, що навколо них.
Фундамент такого критицизму – віра в те, що наука є
найбільш надійним способом пізнання навколишнього
світу. Деякі навіть стверджують, що це – єдиний вірний
шлях пізнання. Але чи дійсно наука є єдиним або найкращим способом відкриття істини про цей світ? Чи існують
якісь межі, за які наукові методи дослідження неспроможні вийти?
Народження від незайманої дівчини, ходіння по воді,
воскресіння людини, насичення тисяч людей кількома
шматками хліба… Наукові дані не дозволяють сприймати
такі речі серйозно. Через те, що ці речі неможливо дослідити й пояснити науково, люди вважають, що цих речей
не може бути.
Наприклад, як може інтелігентна людина вірити в
народження дитини від незайманої? Християни цілком
згідні з тим, що з наукової точки зору це неможливо.
Проте вони вірять, що Ісус народився від Діви – і не лише
тому, що про це говорить Біблія, але й тому, що вірять у
спроможність біблійного Бога творити надприродні речі.
Можливо, це здається занадто спрощеним, але в цьому
вся справа. Біблія розкриває істину про Бога, Його сутЧи дійсно наука суперечить Біблії? [5]

ність! Християни вірять в речі, які, здавалося б, неможливі і суперечать науковим даним, просто тому, що вони
вірять у Бога, Творця всіх законів природи, Який має силу
творити речі поза сферою дії цих законів. Наука спроможна застосувати спосіб виміру й експерименту в рамках тих законів, що їх створив Бог. Але непотрібно обмежувати Бога і Його чини цими рамками. Важливо розуміти, що тема Біблії – не закони цього світу (про них
більше говорить наука), а Сам Бог! Чи можливо Його
обмежити наукою?
Люди, які вірять лише в наукові методи пізнання, часто
кажуть, що Всесвіт випадково з’явився з нічого. Подібна
точка зору не потребує ідеї Бога. Якщо немає насправді
дизайну, то непотрібний і Дизайнер.
Але якщо не існує Бога, то неможливі й чудеса (все
відбувається в межах законів природи). А якщо неможливі чудеса, то неможливо, щоб щось з’явилося з нічого.
А якщо неможливо, щоб щось з’явилося з нічого, то
неможливе й існування Всесвіту…
Чому на це треба звернути увагу? Тому що на певному
рівні всі ми віримо в речі, які неможливо довести науково. Ті, хто вірять у Біблію, насправді не заперечують
законів природи. Вони просто вірять, що існують речі, що
виходять за межі цих законів. Бог чинить речі, що приголомшують нас і навіть бентежать наш людський розум.
Але це лише доводить, що Він – Бог, Який може робити те,
що порушує закони, які Сам Він і встановив!
Істина полягає в тому, що всі люди – і ті, хто довіряють
Біблії, і ті, хто не довіряють – вірять насправді в речі, які
неможливо науково довести й підтвердити. Наука просто
неспроможна дати відповіді на всі питання. Насправді,
вона ніколи й не була призначена це робити.
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Наприклад, неможливо науково довести, що:
• двоє закохані один в одного;
• що вид з вершини гори справді захоплюючий;
• що правда ліпша за кривду.
Наука не може пояснити, що є зло і добро, або дати
фундамент для прийняття моральних рішень. Вона не
скаже нам, що є прекрасне й чудове. Навіть ствердження
“наука спростувала Біблію” не може бути доведене науково. Адже Біблія – то не якесь есе чи один зразок літератури. Вона являє собою збірник 66 книг, що писались
сорока авторами протягом півтори тисячі років. Невже
наука дійсно спростувала всі біблійні тексти?
Чи справді сучасна наука зробила неможливою віру
в Біблію? Ні. Наука просто вказує, що не існує наукових
пояснень тим чудесам, що їх містить Біблія. Але, розмірковуючи про це, згадайте, що не існує наукових пояснень і любові. Однак ніхто не каже, що наука спростувала
любов.
Наука може досліджувати закони цього світу, але вона
неспроможна дослідити Бога, Хто ці закони встановив. Неспроможна вона пояснити особистість, характер,
мораль. Проте Біблія пише якраз про особистість Бога,
Його характер, Його мораль! Намагання дослідити Бога
за допомогою науки нагадують спроби виміряти тепло за
допомогою лінійки.
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Збереження Біблії

А

ле що можна сказати стосовно того побоювання, що Біблія, яку ми маємо сьогодні, зовсім
не та, якою вона була тоді, коли тисячі років тому
писалась оригінальними мовами? Зберігся оригінальний текст чи був утрачений з плином часу при перекладах та переписах? Чи праві ті, хто стверджують, що
Біблія – то застаріла книга і неварта довіри?
Проте істина полягає в тому, що серед усіх історичних
документів біблійні книги лідирують як найкраще збережені. Біблійні тексти ретельно зберігались протягом багатьох століть. Таке ствердження здається доволі сміливим,
але тут немає перебільшення.
Сьогодні ми маємо Біблію
Проте істина
лише тому, що протягом століть книжники уважно перепи- полягає в тому,
сували біблійні сувої з метою
що серед усіх
збереження біблійного тексту.
Вони приділяли надзвичайну
історичних
увагу всім деталям при напидокументів
санні кожного слова, тому багато
сучасних вчених вірять, що сьобіблійні книгоднішні біблійні тексти цілком
ги лідирують
співпадають з текстами оригінальними. Їм можна довіряти.
як найкраще
Але як щодо того часу, який
минув з моменту написання оризбережені.
гіналу до появи перших копій?
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Критики стверджують, що проминуло доволі багато часу,
перш ніж з’явились перші переписані біблійні тексти,
тому деякі розходження з оригіналом просто неминучі.
Ви коли-небудь чули про сувої Мертвого моря? Їх
виявили в кінці 40-их і в середині 50-их років ХХ століття.
Ці Кумранські рукописи являють собою 950 документів і
фрагментів біблійних текстів, що датуються від 3 століття
до Р.Х. до середини першого століття після Р.Х. Сувої Мертвого моря не лише дали нам найстаріші копії Старого
Заповіту, але й дозволили вченим дослідити можливі відмінності в пізніших копіях у порівнянні з першими копіями. Результати виявились вражаючими!
Наприклад, порівняння одного і того ж уривка з 53-го
розділу Книги пророка Ісаї в Кумранських рукописах та
більш пізніх сувоях показало, що ці тексти практично
ідентичні. Було виявлено дуже мало відмінностей – лише
кілька дрібних, що взагалі не впливали на зміст. Але
написання цих текстів відділяло майже 1000 років. Така
максимальна схожість текстів доводить, що переписування й збереження біблійного тексту відбувалось дуже
ретельно й уважно1.
Ми також можемо порівняти Біблію з іншими стародавніми дуже шанованими книгами. Наприклад, існує вісім
копій Історії Геродота, але від моменту написання оригіналу їх відділяє 1350 років. Є десять копій книги “Галльські війни цезаря”. Але і тут маємо розрив у 1000 років.
Є 20 копій Тацітових анналів, 7 копій Природної Історії
Плінія Секунда і 20 копій Історії Риму Тита Лівія. І їх відділяє від оригіналів період у 1000, 750 і 400 років відповідно2.
Незважаючи на величезний часовий розрив між оригіналами та першими копіями цих книг, ніхто не піддає сумніву автентичність та достовірність цих документів.
Збереження Біблії [9]

Як у світлі автентичності цих
книг виглядає Біблія? Наразі
маємо 5500 повних і фрагментарних копій Нового Заповіту.
Найстаріша копія новозавітних
текстів датується 114 роком. Це
означає, що лише 50 років відділяє першу копію від оригінального тексту3.
Отже, якщо порівнювати кількість новозавітних документів
з усіма іншими стародавніми
текстами, то Біблія тут поза конкуренцією.

Дослідження
показують, що
Біблія унікальна
як найбільш
автентичний
документ
в історії.

Норман Л. Гейслер і Уїльям Нікс, Загальне введення в Біблію (Чикаго: Муді
Пресс, 1986), стор. 196, 261-270, 351-385.

1

2
Грег Блумберг, Ісус та Євангелія: Введення та Огляд (Нашвилл, 2009), стор.
424-444..
3
Ден Уоллас, “Знайденi найранiшi рукописи Нового Заповіту?”, Центр Дослідження Новозавітних Манускриптів, csntm.org/News/Archive/2012/2/10/
EarliestManuscriptoftheNewTestamentDiscovered.

[10] ЧИ МОЖНА ДОВІРЯТИ БІБЛІЇ?

Найкраща причина довіряти
Біблії

Я

кщо ви бажаєте мати стовідсоткові “залізні”
аргументи на користь автентичності Біблії, то ви
їх не отримаєте. Християни не зможуть запропонувати вам наукові докази (щоб у вас ніколи не з’явилось жодних сумнівів), що Біблія варта вашої довіри й
віри – як не зможуть запропонувати наукові докази того,
що любов об’єктивно існує, і що добро краще за зло.
Але маючи ті докази, що є, ми можемо зі впевненістю говорити, що Біблія – достовірна й заслуговує нашої
довіри. Чому? Тому що Біблія чесно описує реальність.
Тому що археологічні знахідки підтверджують її оповідання. Тому що вона не просто “людська книга” – Сам
Ісус вказував на правдивість біблійних текстів. У Своєму
вченні Він часто звертався до старозавітних оповідань.
Зверніть увагу на Євангеліє від Матвія 12:38-41, де Ісус
посилається на історію Іони як на історичний факт.
Найвагоміша причина довіряти Біблії – це те, що на
її сторінках записана найбільш велична історія з усіх,
що коли-небудь мали місце. Сам Бог – Творець і Дизайнер Всесвіту – вирішив стати людиною, щоб відновити наші відношення з Ним. Ми зруйнували стосунки з
Богом своїми намаганнями жити без Нього, своїм бажанням робити те, що нам заманеться, встановленням своїх
власних пріоритетів, де ми цінуємо себе більше за Бога.
В цьому полягає сутність гріха.
Найкраща причина довіряти Біблії [11]

Бог колись створив чудовий
світ, але через те, що людство
Сам Бог – Твоігнорує Бога і вперто продоврець і Дизайжує грішити, між нами та Богом
виникла прірва. Ми віддалились
нер Всесвіту –
від Нього. Але Господь не бажав,
щоб це відчуження тривало й
вирішив стати
далі, тому вчинив для нас те, що
людиною, щоб
ми самі ніколи не змогли б зробити для себе. Ісус – Хто Сам є
відновити наші
Богом, – вмираючи на хресті,
відношення
взяв на Себе те покарання, що
ми мали понести за свої гріхи.
з Ним.
На третій день Він повстав для
нового життя. І тепер пропонує всім, хто вірують у Нього, нове, нескінченне життя
з Богом. Саме про це йдеться у Біблії.
Чи є надійні історичні підстави довіряти Біблії? Без
сумніву, є. Але найкраща причина довіряти Біблії – це її
послання про Ісуса. Це не просто добра новина. Це найкраща новина з усіх можливих.

[12] ЧИ МОЖНА ДОВІРЯТИ БІБЛІЇ?

 Погляд
вглиб
Серія “Погляд вглиб” пропонує християнам чудове
біблійне вчення. Незалежно від того, новонавернений
ви чи зрілий християнин, маєте широкий вибір
невеликих біблійних статей, що торкаються багатьох
важливих тем і питань.
Місія служіння “Хліб Наш Насущний” – зробити
доступною і зрозумілою для кожного мудрість Божого
Слова, що змінює життя. Ми сповнені щирого бажання
допомогти читачам наближатись до Бога й свідчити
про віру своїм знайомим. Будь ласка, розкажіть про
брошури серії “Погляд вглиб” тим, кому вони дійсно
потрібні. Ви можете завантажити будь-яку брошуру
даної серії у PDF форматі на сторінці “Погляд вглиб”
сайту ukrainian-odb.org.
Всі наші ресурси доступні для кожного без будь-яких
фінансових зобов’язань. Однак, якщо ви бажаєте
підтримати фінансово служіння “Хліб Наш Насущний”,
можете зробити це, натиснувши посилання
“Пожертвувати”.

ПОЖЕРТВУВАТИ

