
АВТОРИТЕТ ЗАСНОВНИКА
Христос сказав, що Він прийшов із небес, 

щоб померти за наші гріхи й привести до Свого Отця 
всіх віруючих у Нього. Здоровий глузд підказує, що 
Він був або неправдомовцем, або божевільним, або 
дійсно Господом небес. Його послідовники зроби-
ли власні висновки. Вони свідчили, що Він йшов по 
воді, втихомирював бурю, зцілював хворих, нагодував 
5000 людей декількома хлібами й рибами. Вони чули 
Його вчення, спостерігали Його бездоганне життя, 
бачили Його жахливу смерть і славне воскресіння. Під 
час Свого земного служіння, коли більшість не зро-
зуміли Його вчення й відійшли, Він запитав Своїх най-
ближчих учнів, чи не хочуть вони також піти? Петро 
відповів за всіх: “До кого ми підемо, Господи? Ти маєш 
слова життя вічного. Ми ж увірували та пізнали, що Ти 
Христос, Син Бога Живого!” (Івана 6:68-69).

ДОСТОВІРНІСТЬ БІБЛІЇ
Біблія, яку писали протягом 1600 років 

сорок різних авторів, розповідає про всеосяжний 
Божий задум, який починається творінням і завер-
шується славною вічністю. Узгодженість історичного 
і географічного оповідання підтверджується архео-
логією. Акуратність, з якою священні тексти перепи-
сувалися і зберігалися, засвідчують сувої Мертвого 
моря. З’явившись не на Заході і не на Сході, а між 
ними, в колисці цивілізації, Біблія продовжує свідку-
вати з духовною силою і з переконливою пророчою 
достовірністю.

ПОЯСНЕННЯ ЖИТТЯ
Всі релігійні системи намагаються нада-

ти значення нашому існуванню, пояснити прита-
манну кожній людині спрагу важливості, проблему 
зла й не   минучість смерті. Всі релігії намагаються 
поєднати космічну гармонію з людською індивіду-
альністю. Але Христос краще за всіх відкрив світові 
Отця, що піклується про малих птахів і знає кіль-
кість волосся на наших головах (МатвІя 10:29-31). 
Він Сам став людиною, щоб відчути те, що ми від-
чуваємо, а потім постраждати і померти замість нас. 
Христос відкриває Бога, Який із незбагненною турбо-
тою піклується про світ, що Він створив мудро і пре-
красно (ПсалоМ 18:2-7; РиМлян 1:16-25).

ЗГОДА ЧАСІВ
Християнська віра має глибоке історичне 

коріння. Ті, хто приймають Христа, приймають того ж 
Творця і Господа, Якому поклонялися Адам, Авраам, 
Мойсей і Соломон. Ісус не відкидав минуле. Він Сам 
був Богом минулого (Івана 1:1-14). Перебуваючи серед 
нас, Він показав на Своєму прикладі, як жити у від-
повідності з початковим Божим задумом. Прийнявши 
смерть, Він виконав всю систему жертвоприношень 
Старого Заповіту. А коли воскрес із мертвих, при-
несене Ним спасіння виконало Божу обітницю дану 
Аврааму, що в його нащадках благословляться всі 
земні племена. Християнська віра не стала новою 
завдяки Христу. Від книги Буття до книги Об’явлення 
вся вона – єдине ціле. Його історія – наша історія 
(ДІї 2:22-39; 1 КоРинтян 15:1-8).

ОСНОВОПОЛОЖНЕ ТВЕРДЖЕННЯ
Перші християни керувалися не політич-

ними та релігійними амбіціями. Їх головними ціля-
ми були не моральність чи суспільне служіння. Вони 
були свідками і, ставлячи під загрозу власне життя, 
розповідали світу про Праведника, якого вони бачи-
ли невинно засудженого, а потім чудово воскресло-
го (ДІї 5:17-42). Вони свідчили, що Ісус із Назарету 
був розп’ятий за правління Понтія Пилата і похова-
ний в кам’яній гробниці, на яку поставили печать, 
щоб запобігти спробам викрасти тіло. Але через три 
дні гробниця виявилася порожньою, а учні, забувши 
страх, проголосили, що Христос живий.

ЗДАТНІСТЬ ЗМІНЮВАТИ ЖИТТЯ
Перші учні були не єдиними, чиє життя 

драматичним чином змінилося. Павло, один з най-
лютіших ворогів, також перетворився з переслідува-
ча і кривдника християн на їх головного захисника 
(ГалатІв 1:11-24). Пізніше апостол Павло писав: “Хіба 
ви не знаєте, що неправедні не вспадкують Божого 
Царства? Не обманюйте себе: ні розпусники, ні ідо-
ляни, ні перелюбники, ні блудодійники, ні мужо-
ложники, ні злодії, ні користолюбці, ні п’яниці, ні 
злоріки, ні хижаки Царства Божого не вспадкують 
вони! І такими були дехто з вас, але ви обмились, але 
освятились, але виправдались Іменем Господа Ісуса 
Христа й Духом нашого Бога” (1 КоРинтян 6:9-11).
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ВИ НЕ САМОТНІ, якщо все ще сумніваєтеся, чи варто вірити в Христа. Згадайте слова Ісуса про те, що ми 
і не повинні боротися зі своїми сумнівами власними зусиллями. Він сказав: “Коли хоче хто волю чинити Його, 
той довідається про науку, чи від Бога вона, чи від Себе Самого кажу Я” (Івана 7:17).

Якщо Ви шукаєте підтвердження того, чи розумно вірити в Христа, не забувайте, що говориться в Біблії 
дітям Божим: “Бо спасені ви благодаттю через віру, а це не від вас, то дар Божий, не від діл, щоб ніхто не хва-
лився” (Ефесян 2:8-9). Спасіння, запропоноване Христом, не нагорода за релігійні старання, а дар кожному, хто 
довіриться Йому.

Щоб прийняти Божий дар, ви можете помолитися приблизно такими словами: “Боже, я визнаю, що я грішник 
і не можу сам себе врятувати. Вірую, що Ісус Христос помер на хресті за мої гріхи. Вірую, що Він воскрес із мерт-
вих, 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

ПОЯСНЕННЯ ЛЮДСЬКОЇ  
ПРИРОДИ

У Біблії говориться, що справжні проблеми суспіль-
ства криються в серцях людей. У столітті інформа-
ції та технологій недоліки характеру поставили під 
загрозу сімейні цінності, негативним чином впли-
вають на уряд, науку, релігію, освіту і мистецтво. 
У самому освіченому суспільстві всіх часів ми зіпсу-
вали свою репутацію расовими забобонами, залеж-
ностями, насильством, розлученнями й хворобами, 
що передаються статевим шляхом. Багато хто хоче 
вірити, що корінь всіх наших бід криється в уряді, 
неосвіченості або в нездоровій їжі. Однак Ісус вказав, 
що причина всіх бід – гріх. “Бо з серця виходять лихі 
думки, душогубства, перелюби, розпуста, крадіж, 
неправдиві засвідчення, богозневаги. Оце те, що 
людину опоганює. А їсти руками невмитими, не опо-
ганює це людини!” (МатвІя 15:19-20).

ПОГЛЯД НА ЛЮДСЬКІ УСПІХИ
Покоління за поколінням людство спо-

дівається на краще. Ми боролися у війнах, розпоча-
тих для того, щоб покласти кінець усім війнам. Ми 
розробили теорії освіти, покликані виховати осві-
чених і незнаючих жорстокості дітей. Ми винайшли 
безліч технологій, що полегшують працю і побут. 
І все ж, всупереч усім великим надіям і важким зусил-
лям, світ наближається до жахливого кінця, пророко-
ваного Біблією, відзначеного військовими чутками, 
землетрусами, хворобами і духовним охолодженням 
(МатвІя 24:5-31; 2 тиМофІя 3:1-5).

 ВПЛИВ НА ЛЮДСТВО
Тесля із Назарету перетворив світ. Газети 

та календарі несуть у собі мовчазне свідчення Його 
народження. Дахи будинків, намиста і сережки 
у формі хреста нагадують про те, як Він помер. 
Основоположні християнські цінності стали базою 
для суспільної моральності, трудової етики і особистої 
поведінки в більшості країн світу. Благодійність, різні 
фонди допомоги постраждалим надихаються не цін-
ностями індуїзму, буддизму, атеїзму чи світського 
агностицизму, але цінностями Біблії. 

ПРОПОЗИЦІЯ СПАСІННЯ
Альтернативні релігійні погляди пропону-

ють спасителів, які залишаються в могилі. Ніяка 
релігійна система не може запропонувати вічне жит-
тя як простий дар тим, хто повірить в Месію, який 
переміг смерть заради них. Ніяка інша система не 
може запевнити про прощення, вічне життя й уси-
новлення в Божу сім’ю. Це можливе тільки через віру 
в Господа Ісуса Христа (Римлян 10:9-13). Пропоноване 
Ним спасіння не залежить від того, що ми зробили 
для Нього. Головне – чи приймаємо ми те, що Він 
зробив для нас. Замість того, щоб вимагати від люди-
ни багатьох досягнень і подвигів віри, християнство 
очікує від нас визнання своєї гріховності. На відміну 
від інших, Христос закликає слідувати за Ним. Не для 
того, щоб заслужити спасіння, а в якості вираження 
подяки, любові, впевненості в Тому, Хто врятував нас 
(ЕфЕсян 2:8-10).
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