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ЇЇ ВІДВЕРТІСТЬ
Біблія говорить правду навіть там, де це неви-

гідно. Вона не приховує, що Яків, батько “вибрано-
го народу”, був обманщиком. Мойсей, що дав своєму 
народу закон Божий, постає невпевненою в собі люди-
ною, яка, намагаючись допомогти своєму народу, йде 
на вбивство і рятується втечею в пустелю. Давид опи-
саний на сторінках Біблії не тільки як найулюбленіший 
в Ізраїлі цар, начальник війська і духовний лідер, але і як 
той, хто забирає у чоловіка дружину, а його самого від-
правляє на вірну смерть, щоб приховати свій гріх. Святе 
Письмо звинувачує Ізраїльський народ у великій гріхов-
ності, на фоні якої Содом і Гомора виглядають кращими 
(Єзекіїля 16:46-52). У Біблії говориться, що через гріхо-
падіння людина стала ворогом Богу, і її майбутнє далеко 
не безхмарне. Ще сказано, що шлях на небеса вузький, 
а в пекло – широкий. Ніхто не скаже, що Біблія написа-
на для тих, кому потрібні прості відповіді або приємний, 
оптимістичний погляд на релігію і людську природу.

ЇЇ ЗБЕРЕЖЕННЯ
Коли після тривалого життя єврейської нації 

у вигнанні відроджувалася держава Ізраїль, пастух-бе-
дуїн натрапив на одну з найдивовижніших археологіч-
них знахідок нашого часу. У печері на північно-західно-
му узбережжі Мертвого моря в розбитому глечику були 
знайдені документи двотисячолітньої давності. Пізніше 
в тих же місцях знайшлися рукописи, що передували 
відомим найстарішим копіям на 1000 років. Одним із 
найбільш важливих документів був сувій з текстом Книги 
пророка Ісаї. Текст рукопису виявився практично таким, 
яким ми можемо прочитати в наших Бібліях сьогодні. 
Сувої Мертвого моря повстали з пороху, ймовірно віта-
ючи Ізраїльський народ, що повертався на батьківщину. 
Було завдано серйозний удар на рахунок тверджень, що 
оригінальний текст Біблії загублений в глибині століть 
під перами недобросовісних переписувачів.

ЇЇ ЗАЯВИ ПРО СЕБЕ
Дуже важливо знати, що говорить про себе сама 

Біблія. Якби автори Святого Письма самі не стверджува-
ли однозначно, що говорять від імені Бога, нам було б 
досить ризиковано говорити про це на підставі лише 
непрямих свідчень. Була б у нас й інша проблема. Ми 
зіткнулися б із цілою купою нерозгаданих таємниць, 
що дійшли до нас на сторінках історичних і повчальних 
творів. Але не було б Книги, завдяки якій по всьому світі 
з’явилася незліченна кількість церков і синагог. Якби 
в Біблії прямо не було сказано, що через неї говорить 
Бог, вона не стала б основою віри сотень мільйонів хри-
стиян і євреїв (2 Петра 1:16-21). Але ті, хто писав Біблію, 
без сумніву заявляли, що їх надихав Бог. І цьому є безліч 
підтверджень. Не може бути гарною та книга, автори якої 
постійно і безсоромно обманюють щодо джерела інфор-
мації. Не могли б будувати на брехні своє земне життя 
і надію на життя вічне мільйони людей.

ЇЇ ЧУДЕСА
Вихід Ізраїльського народу з Єгипту є історич-

ною підставою для віри в те, що Бог відкрив Себе Ізраїлю. 
Якщо Червоне море не розступилося перед ізраїльтяна-
ми, як сказав Мойсей, Старий Заповіт втрачає всяке пра-
во говорити від імені Бога. Не менше залежить від чудес 
і Новий Завіт. Якщо Христос не воскрес із мертвих, то, як 
каже апостол Павло, вся християнська віра побудована на 
великій неправді (1 коринтян 15:14-17). Щоб підтвердити 
достовірність Нового Заповіту, в ньому поіменно були 
названі свідки воскресіння Христа. І це було зроблено 
в той час, коли вони були ще живі й у них можна було 
уточнити інформацію (1 коринтян 15:1-8). Багато з цих 
свідків загинули мученицькою смертю, і померли вони 
не просто за якісь абстрактні моральні або духовні пере-
конання, а за свою непохитну впевненість, що Христос 
дійсно воскрес із мертвих. Хоча мучеників в історії було 
багато, але важливо, за що люди віддавали своє життя. 
Багато померли за те, що самі вважали істиною. Але за 
явну брехню люди не вмирають.

ЇЇ ЄДНІСТЬ
Сорок різних авторів протягом більше ніж 

1600 років написали 66 книг Біблії. 400 років мовчан-
ня відокремлюють 39 книг Старого Заповіту від 27 книг 
Нового Заповіту. Але, незважаючи ні на що, всі книги, від 
Буття до Об’явлення, являють собою різні частини однієї 
і тієї ж історії. Зібрані разом, вони дають чіткі відповіді 
на наші найважливіші питання:

• У чому сенс життя?
• Як позбутися занепокоєння?
• Як жити в світі з людьми?
• Як піднятися над обставинами і зберегти надію?
• Як примиритися зі своїм Творцем?
Те, що Біблія на всі ці питання дає зрозумілі і несупе-

речливі відповіді, підтверджує: це не збірка різних книг, 
а одна велика Книга.

ЇЇ ІСТОРИЧНА І ГЕОГРАФІЧНА 
ДОСТОВІРНІСТЬ

Протягом століть багато людей сумнівалися в історичній 
і географічній достовірності Біблії. Але сучасні археоло-
ги з кожним разом виявляли свідоцтва про людей, міста 
і народи, про які до цього було відомо лише з Біблії. 
І щоразу виявлялося: все, що сказано в Біблії, достовір-
ніше, ніж гіпотези вчених. Сучасний відвідувач біблій-
них музеїв не може не здивуватися точності тексту Біблії 
в усіх історичних і географічних деталях.
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ВИ НЕ САМОТНІ, якщо Вам не дають спокою питання про те, чи можна довіряти Біблії. У Святому Письмі, так само 
як і в усьому тому, що нас оточує, є таємниці. Але якщо Біблія є тим, що вона сама говорить про себе, вам не потрібно 
намагатися самому розібратися у всіх “за” і “проти”. Христос обіцяв допомогти всім, хто хоче пізнати істину про Нього 
і Його вчення. Головний герой Нового Завіту Ісус Христос сказав: “Коли хоче хто волю чинити Його, той довідається про 
науку, чи від Бога вона, чи від Себе Самого кажу Я” (івана 7:17).

Щоб зрозуміти Біблію, дуже важливо знати, що її головна мета зовсім не в тому, щоб ми її просто читали. Кожна 
істина Писання підводить нас до того, що нам потрібне прощення, яке може дарувати тільки Христос. Святе Письмо 
вказує на важливість того, щоб у нас перебував Дух Божий. Саме для цього і дана людям Біблія.

Якщо ви ще не увірували в Ісуса Христа, ми радимо вам уважно прочитати наступні вірші з Нового Завіту: Послання 
до римлян 3:23 (де сказано, що всі згрішили), Римлян 6:23 (де йдеться про те, що відплата за гріх – духовна смерть, 
відлучення від Бога) і Римлян 10:13 (де є обітниця, що всякий, хто покличе Ім’я Господа Ісуса − спасеться).

Щоб прийняти Божий дар, ви можете помолитися приблизно такими словами: “Боже, я знаю, що я грішник і не можу 
сам себе врятувати. Вірую, що Ісус Христос помер на хресті за мої гріхи. Вірую, що Він воскрес із мертвих, щоб жити у всіх, 
хто вірує в Нього. Я вірою приймаю Ісуса Христа як свого Спасителя. Господи, я приймаю Твоє прощення гріхів і життя 
вічне. Дякую Тобі, Отче. Я молюся в Ім’я Ісуса Христа. Амінь”.

_________________________________

Якщо ви хочете більше дізнатися про Бога і Його Слово − Біблію, повідомте нам про це, і ми безкоштовно надіш-
лемо вам книгу “Хліб Наш Насущний”. Це збірка християнських статей для щоденного читання, в яких використо-
вуються цікаві життєві приклади, що допомагають пізнавати біблійні істини і спонукають проводити більше часу 
в спілкуванні з Господом.

УКРАЇНА: а/с 20, м. Київ, 02088, Україна • email: ukraine@odb.org

Замовте “Хліб Наш Насущний” у зручному для вас форматі 
(друкований, цифровий, мобільний додаток): ukrainian-odb.org/subscription

ПІДТВЕРДЖЕННЯ ХРИСТОМ 
Багато гарних відгуків було висловлено сто-

совно Біблії, але ніхто не сказав про неї так перекон-
ливо, як Ісус із Назарету. Він проповідував Біблію не 
тільки Своїми словами, але і всім Своїм життям. Коли 
Його спокушав сатана, коли Він навчав людей, коли 
терпів хресні муки, Христос не залишав сумнівів у тому, 
що для Нього Старий Заповіт набагато більше, ніж про-
сто національна спадщина (Матвія 4:1-11; 5:17-19). Він 
вірив, що Біблія – це книга про Нього Самого. Своїм 
співвітчизникам Він сказав: “Дослідіть-но Писання, бо 
ви думаєте, що в них маєте вічне життя, − вони ж свід-
чать про Мене! Та до Мене прийти ви не хочете, щоб 
мати життя” (івана 5:39-40).

ЇЇ ПРОРОЧА ТОЧНІСТЬ
Починаючи з днів Мойсея, Біблія передба-

чала події, в які ніхто не хотів вірити. Ще до того, як 
Ізраїль прийшов в обіцяну Землю, Мойсей застерігав, 
що Ізраїль порушить вірність Богові, втратить зем-
лю, яку Йому Бог дасть, буде розсіяний у всьому світі, 
а потім знову збереться і відновить свою державу 
(Повторення закону 28−31). Проте головним із старозавіт-
них пророцтв є обітниця про прихід Месії, Який врятує 
народ Божий від їхніх гріхів і встановить царство спра-
ведливості й миру.

ЇЇ АКТУАЛЬНІСТЬ
Книги Мойсея були написані за 500 років до 

появи самих ранніх священних книг індуїзму. Мойсей 
написав книгу Буття за 2000 років до того, як Магомет 
написав текст Корану. І за всі ці століття і тисячоліття не 
було іншої книги, яку б так любили або так ненавиділи, 
як Біблію. Жодну іншу книгу так не купували, не вивчали 
і не цитували, як цю. З’являються і зникають у небуття 
мільйони інших книг, а Біблія залишається еталоном, за 
яким оцінюють всі інші книги. Хоча ті, кого її вчення не 
влаштовує, намагаються не помічати Біблії, але вона як 
і раніше залишається Книгою №1 у всьому світі.

ЇЇ ЗДАТНІСТЬ ЗМІНЮВАТИ ЛЮДЕЙ
Невіруючі часто показують пальцями на тих, 

які стверджують, що вірять в Біблію, але нітрохи від 
цього кращими не стають. Але історія підтверджує, що 
багато людей дійсно стали кращими під впливом цієї 
книги. Десять заповідей вказали шлях до правильного 
життя незліченній кількості людей. У Псалмах Давида 
багато людей знаходили розраду в тяжкі для себе часи. 
Нагірна проповідь Ісуса Христа не давала впасти в горди-
ню і стати самозадоволеними законниками. Слова апо-
стола Павла про любов, які записані в 13-му розділі 1-го 
Послання до коринтян, розтопили немало суворих сер-
дець. Здатність Біблії змінювати людей можна зрозуміти, 
ознайомившись із життям апостола Павла, Августина, 
Мартина Лютера, Джона Ньютона, Льва Толстого і Клайва 
Льюїса. Навіть цілі племена і народи, такі як ірландсь-
кі кельти, люті норвезькі вікінги або індіанське плем’я 
Аука в Еквадорі змінювалися до невпізнання під впливом 
Слова Божого і знайомства з життям Ісуса Христа. Немає 
іншої книги, яка б здійснила такий вплив на життя людей.
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