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За відсутності 
обґрунтованого 
сумніву

Істина Біблії

Перед закінченням семінарії мені по
дзвонив мій вісімдесятирічний дідусь. 
Він хотів мене поздоровити. Дідусь за

питав про дітей, а я поцікавився, чи він рибалив. 
Він розповів про ремонт старого човна і про його 
спуск на річку. Раптом наша розмова прийняла 
несподіваний поворот. “Сину (дідусь називає мене 
сином), мені потрібно у тебе дещо запитати. Я все 
життя думав і ніколи не знав, у кого запитати… 
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сину, чи можу я довіряти своїй Біблії? Я маю на 
увазі, чи в моїй Біблії, яку я читаю англійською мо
вою, сказано те саме, що й в оригінальній Біблії?”

Після нашої телефонної розмови дідусь не став 
кращим християнином. Також він не звільнився 
від усіх сумнівів чи питань стосовно Бога, Ісуса 
або Біблії. Однак він більше дізнався про важли
вий аспект, пов’язаний з його вірою. Можливо, ця 
коротка брошура не відповість на усі ваші питання 
чи сумніви стосовно Біблії, однак вона написана 
з надією, що, читаючи її, ви, як мій дідусь, переко
наєтеся в достовірності Біблії.

ДЕННІС МОУЛС

ODB Ministries
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Чи можна насправді 
довіряти Біблії?

“Ядумаю, що можу втратити віру”, – cка
зала Маккензі. Перебуваючи вдома на 
канікулах, студентка коледжу пила каву 

з Террі, своїм колишнім молодіжним лідером. “Мої 
сумніви виникли на початку навчання в коледжі і від
тоді лише посилились. Я думала, що сумніви зникнуть, 
якщо я почну більше молитися і читати Біблію, однак 
вони не зникли. Я не знаю, що робити”.

Вивчаючи науку, Маккензі бачить у всесвіті надто 
багато складнощів і точне регулювання, щоб сумніва
тися в існуванні розумного і цілеспрямованого Творця. 

Один
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Вона досі вірить у Бога, однак у неї виникають питання 
стосовно Біблії. Маккензі просто невпевнена, чи може 
вірити, що Біблія надає точне бачення того, хто на
справді є творцем світу.

Нещодавно один з її професорів літератури два 
тижні викладав серію лекцій під назвою “Біблія – мі
фічна історія або історичний міф?”

Під час цих лекцій професор піддав сумніву надій
ність і достовірність Біблії, виголосивши три окремих 
твердження, які занепокоїли Маккензі:

“Не існує значних історичних чи археологічних 
доказів, аби повірити в історичну достовірність 
Біблії”.

“Крім декількох стародавніх і суперечливих 
фрагментів, існує лише незначне текстове під
твердження біблійних тверджень”.

“Сучасна наука унеможливила віру в правдивість 
і достовірність Біблії”.

“Що мені тепер робити? – робить висновок Мак
кензі. – Як мені вірити Біблії за наявності стількох про
блем із нею?”

 Не всі сумніви у вірі мають одну й ту саму причину . 
Багато людей сумніваються в Біблії, бо не можуть узго-
дити її твердження про чудеса з науковою дійсністю . 
Дехто сумнівається через непослідовності в житті 
християн . Іншим важко пов’язати вселюблячого і всемо-
гутнього Бога з усім злом і стражданням у світі .
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Починаючи 
в правильному місці

Террі міг відповісти на питання Маккензі, 
нагадавши їй, що докази достовірності Біблії 
значно переважають її проблеми. Однак що ро

бити з тими, хто несхильний довіряти Біблії? Чи переко
нають цих людей наступні твердження?

Біблія абсолютно правдива. Вона описує моральні 
та духовні падіння тих, про кого розповідає. Ця неупе
редженість важлива. Потенційно непривабливі оповіді 
про власну родину, про власних друзів або групу людей 
схильні вважати ознакою достовірності.

Два
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Ісус підтвердив Біблію. Він чітко заявив про 
Свою віру, що Старий Завіт більше ніж просто наці
ональна історія або релігійна вигадка (МТ. 4:111; 5:1719). 
Він вважав, що Писання оповідали про Нього – про іс
торію Божої любові та про обітницю майбутнього Месії 
(ІВ. 5:3940) .

Біблія називає себе більшою за звичайну людсь-
 ку книгу. Отже, її вічний вплив ґрунтується не просто на 
думці її читачів, а на твердженнях у ній самій (2 ТИМ. 3:16; 

2 ПЕТР. 1:1621).
Ті, хто визнає правдивість і достовірність Біблії, вва

жають ці риси Писання беззаперечними. Ці аргументи 
названі внутрішніми свідченнями, де за основу беруться 
свідчення в самій Біблії. Внутрішні свідчення часто слу
гують запевненням для віруючого і так само часто вони 
нездатні переконати тих, хто сумнівається, що Біблія за
слуговує на довіру.

Припустимо, професор вважає газети неправдивим 
і ненадійним джерелом інформації. Маккензі не пого
джується з такою оцінкою і вирішує довести надійність 
газет, кажучи: “Згідно з New York Times, газети на 50 від
сотків точніші у викладенні новин, ніж інтернет і теле
бачення. У минулому році London Times зайняло перше 
місце серед 50 найкращих джерел новин в англомов
ному світі, а також очолило перелік найбільш достовір
них джерел новин у світі”.

  Розповідь про непогрішність людей (особливо святих) 
або їхніх життів називається агіографією.
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Чи буде ця аргументація переконливою? Чи зможе 
Маккензі змінити думку професора, ґрунтуючись на 
цьому свідченні? Імовірно, ні. Чому? Тому що за основу 
для цих аргументів узяте сум
нівне для професора джерело.

Якщо ті, хто вірить у Біблію, 
вирішують підтверджувати її до
стовірність за допомогою лише 
внутрішніх свідчень, вони мо
жуть швидко втратити довіру 
в  скептиків. Це не означає, що 
внутрішні свідчення не мають 
ваги. Це просто означає, що спіл
куючись з тими, хто сумнівається 
у надійності Писання, нам треба 
починати з іншого місця.

Для багатьох Біблія змальовує 
світ, який вони ніколи не бачили 
і не можуть прийняти. Вони читають про надприродні 
явища, які у їхньому розумінні не узгоджуються з зако
нами природи. У цьому полягав один з основних аспек
тів критики про фесора – викладача Маккензі – стосовно 
надійності Пи   сання, і він пов’язаний з ідеєю про необ
хідність дослідити знання та істину  – часто безапеля
ційне припущення, що наукове дослідження є найбільш 

Внутрішні свід-
чення часто 

слугують 
запевненням 
для віруючого 

і так само 
часто вони не-
здатні переко-
нати тих, хто 
сумнівається, 

що Біблія заслу-
говує на довіру.
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надійним підґрунтям для пізнання світу. Дехто може на
віть сказати, що це єдина надійна основа.

Багато людей імовірно погодяться, що наукове до
слідження стало важливим засобом для нашої просвіти. 
Втім існують розбіжності, чи це справді єдиний або на
віть найкращий спосіб пізнання істини. Хоч одні вірять 
в правдивість і достовірність Біблії навіть попри твер
дження про чудеса, які не можна науково підтвердити, 
інші переконані , що наукові методи є найкращим або 
єдиним способом пізнання дійсності та визначення іс
тини . Вони твердять про безглуздість намагань об’єд
нати наукове дослідження і Біблію, як джерела істини. 

   Інакше кажучи, науковий метод полягає 
в наступному .
1 . Поставити питання.
2 . Здійснити дослідження цього питання .
3 . Запропонувати гіпотезу на підставі свого 
дослідження .
4 . Спланувати експеримент для перевірки гіпотези .
5 . Перевірити гіпотезу .
6 . Прийняти або відкинути гіпотезу .

Якщо гіпотеза відкинута, ї ї треба переглянути і знову 
перевірити

   Одна з найпоширеніших причин, чому люди сумніва-
ються в достовірності Біблії, полягає у біблійних 
твердженнях про чудеса . Як можна вірити у надій-
ність джерела, Біблії, яке настільки очевидно супере-
чить видимій дійсності? Багато хто вважає це дріму-
чим забобоном .
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Їхній світогляд унеможливлює 
віру в біблійні розповіді, які су
перечать природним законам: 
непорочне зачаття, ходіння лю
дини по воді, воскресіння з мер
твих або нагодування тисяч лю
дей маленькою порцією хліба.

Наукове дослідження надає 
нам розуміння та оцінює правди
вість деяких тверджень, однак чи 
можна стверджувати, що це єди-
ний спосіб пізнання і визначення 
істини? Чи є відомі нам речі, які 
не можна науково підтвердити? 
Чи можна сказати, що ми знаємо…

• коли когось любимо;
• що захід сонця прекрасний;
• що справедливість краща за несправедливість;
• що Авраам Лінкольн був ші стнадцятим президен

том Спо  лу чених Штатів Америки.
Безумовно, безглуздо піддавати сумніву останнє 

твердження. Однак подумайте про наступне. Звідки ми 
знаємо, що шістнадцятим президентом США був Авраам 
Лінкольн? Нам нічого не відомо про Лінкольна з особи
стого досвіду або через наукове дослідження. Ми його 
ніколи не зустрічали. Ми за нього не голосували.

“Ні, – ви можете сказати, – у нас є документація: 
книги, листи, фотографії та інші історичні свідчення, які 
оповідають, що він був шістнадцятим президентом”.

Наукове дослі-
дження оцінює 

правдивість 
деяких твер-

джень, однак 
чи можна 

стверджувати, 
що це єдиний 

спосіб пізнання 
і визначення 

істини?
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Що було б, якби я попри безліч свідчень протилеж
ного відмовився визнати, що “Чесний Ейб” (Лінкольн)
був президентом США у 1861–1865 роки?

Чи доцільні мої сумніви за таких умов? Чи розсудливо 
вірити, що Авраам Лінкольн був президентом, навіть 
якщо ми не можемо сьогодні цього підтвердити особи
стим досвідом (через зір, дотик, смак, запах або слух) або 
науковим дослідженням? У нас є гарні підстави вірити, 
що він був шістнадцятим президентом США. У нас є без
ліч свідчень про те, що його обрали в 1860 ро ці та пере
обрали в 1864, що він 1 січня 1863 року підпи сав про

кламацію про визволення, і  що 
14 квітня 1865 він був убитий 
Джоном Вілксом Бутом. Це лише 
приклад історичного свідчення 
багатьох авторитетних джерел 
1850х і 60х років, які роблять 
безглуздим заперечення, що Лін
кольн був шістнадцятим прези
дентом США.

Відмова повірити у президен
тство Лінкольна через наявність 
декількох неточностей у роз  по
відях та імовірні суперечності 
у  доповідях про його місцепере
бування, думки та політичні і соці

альні погляди, була б нерозумною. Чому? Тому що, незва
жаючи на імовірність, що президентство Лінкольна було 
ретельно спланованим обманом, це дуже неправдоподібно.

Незважаючи на 
імовірність, що 
президентство 
Лінкольна було 
ретельно спла-
нованим обма-

ном, це дуже не-
правдоподібно.
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Відмінність між історичною оповіддю про прези
дентство Лін  кольна та біблійною історією очевидна. 
Розповідь про президентство Лінкольна не містить 
тверджень про надприродні явища, про які йде мова 
в біблійній історії. Саме твердження про чудеса спону
кають багатьох не довіряти Біблії.

Враховуючи це, чи розсудливо твердити про досто
вірність Біблії? Чи є інші свідчення, які підтверджують 
це твердження? Чи є зовнішні свідчення, які підтвер
джують внутрішні твердження Біблії?

   Хоч скептики праві у заявах про неможливість 
достеменно підтвердити достовірність Біблії, вони 
також не можуть підтвердити неможливість чудес, 
описаних в Біблії .
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Історичні 
та археологічні 
докази Біблії

Вконтексті релігійної літератури Біблія 
уні кальна тим, що описані у ній події поєд
нані з названими людьми, періодами і міс

цями. Багато з цих місць і культур розпізнані: Єгипет, 
Сінайський півострів, Сирія, Єрусалим і Галілея. Однак 
деякі місця достатньо давні й невідомі, що викликає 
сумніви у їхній історичності. Наприклад, на початку 20
го століття археолог Джон Гарстанг зробив відкриття, 

Три
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яке мало далекосяжний вплив у світі біблійного вив
чення. Він виявив археологічне підтвердження існу
вання Хетської імперії.

За часів Гарстанга гаряче обговорювалася тема досто
вірності Біблії. Ті, хто ставив під сумнів натхнення й ав
торитет Біблії, твердили про невідповідність історичних 
та археологічних доказів біблійної точності, посилаю
чись зокрема на брак доказів існування Хетської імперії.

Захисники Писання здебільшого погоджувалися з кри 
тиками, що Біблія не призначалася бути історичною 
книгою або науковою працею, втім вони обстоювали іс
торичну точність Біблії, в тому числі посилання на існу
вання Хетської імперії.

До відкриття Гарстанга в 1908 році домінував аргу
мент критиків, навіть попри посилання на хетів в ін
шій стародавній літературі.1 Його археологічна знахідка 
виявила давню цивілізацію, яка існувала понад чотири 
століття (1600–1200 рр. до Р.Х.), а також цінну інформацію 
про цей народ.2 Відтоді було зроблено багато відкриттів 
стосовно Хетської імперії, надавши можливість тепер 
вивчати стародавню хетську культуру, релігію і мову 
в таких місцях, як Східний інститут Чиказького універ
ситету.

Мова йде не лише про хетські докази. Гравіроване 
каміння або циліндри з інших стародавніх цивілізацій 
слугують підтвердженням інших біблійних розповідей. 
Наприклад, Призма Санхеріва  підтверджує ассирійську 
облогу Єрусалима, яку Біблія описує в 2 Царів 18–19, 
2 Хронік 32 та Ісаї 36–37. Виявлення Стели ТельДана під
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тверджує існування ізраїльського царя Давида. Циліндр 
Кіра  містить указ перського царя Кіра про дозвіл вави
лонським полоненим повернутися на батьківщину і від
новити свої релігійні звичаї. Стела Меша надає підтвер
дження подіям в 2 Царів 3. Стела 
не лише оповідає про повстання 
на чолі з моавським царем Меша, 
а й навіть згадує Ім’я Яхве.3

Історичні документи також 
під  тверджують біблійне свідчен
 ня про Ісуса та дотримання старо
давньою церквою євангельської 
оповіді. Юдейські та римські іс
торики згадували про життя і діла 
Ісуса.4 Йосип Флавій писав про 
чудеса Ісуса. Стародавній прави
тель Пліній Молодший розпові
дав, що християни у його провін
ції продовжували вірити в Ісуса 
і поклонятися Йому навіть перед 
обличчям смерті.5

   Призму Санхеріва, глиняний циліндр, виявили під 
час розкопок біблійного міста Ніневії . Призма дату-
ється періодом від 705 до 681 років до Р . Х . та згадує 
ім’я ізраїльського царя Єзекії .

Циліндр Кіра підтверджує слова в Езд . 1:1-3; 6:3; 
Іс . 44:28; і 2 Хр . 36:23 . Він міститься в Британському 
музеї .

Історичні доку-
менти також 

підтверджу-
ють біблійне 

свідчення 
про Ісуса та 
дотримання 

стародавньою 
церквою 

євангельської 
оповіді.

15Історичні та археологічні докази Біблії  



Хоча ці приклади є просто зразком доступної інфор
мації, яка підтверджує точність Біблії, їх достатньо для 
того, щоб спростувати заяви скептиків про відсутність 
значних історичних чи археологічних доказів історич
ної точності Біблії. Ці заяви просто неправдиві.

1  Miriam Lichtheim, Ancient Egyptian Literature, vol. 2. The New Kingdom (Berkeley: 
University of California Press), 57.
2  Avraham Negev, The Archaeological Encyclopedia of the Holy Land, 3rd ed. (New York: 
Prentice Hall Press, 1990).
3  K. A. Kitchen, On the Reliability of the Old Testament (Grand Rapids: Eerdmans, 2003), 
34-50. Дивіться також http://www.jewishencyclopedia.com/articles/10899-moabite-stone. 
Циліндр Кіра міститься в Британському музеї в Лондоні, а Стела Меша – в Луврі, Париж, 
Франція.
4  Josephus, The Works of Josephus: Complete and unabridged, trans. William Whiston 
(Peabody: Hendrickson, 1987).
5  Doug Powell, Holman QuickSource Guide to Christian Apologetics (Nashville: Holman 
Reference, 2006), 164-66.
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Збереження Біблії

Отже, що ми кажемо тим, хто сумнівається, 
що Біблія, яку ми читаємо, відповідає її ори
гінальному написанню, або що вона справді 

є історичною книгою? Насправді біблійні тексти – це 
найкраще збережені документи в історії літератури. Це 
смілива заява. Однак, враховуючи наявні докази, це не 
є  перебільшенням. Твердження ґрунтується на трьох 
критеріях: історичному проміжку часу між оригіналь
ними документами і найпершими копіями, погоджено
сті документів і кількості відомих копій.

Чотири
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Підтверджено, що Євангелії написані апостолами або 
у співпраці з ними. Іриней, учень Полікарпа, який у свою 
чергу був учнем апостола Івана, пише:

“Матвій видав серед євреїв письмову Євангелію на 
їхньому діалекті, тоді як Петро і Павло пропові-
дували в Римі, закладаючи основи Церкви. Після їх-
нього відходу Марк, учень і перекладач Петра, напи-
сав нам, про що проповідував Петро. Лука, супутник 
Павла, також написав Євангелію, про яку пропові-
дував Павло. Пізніше Іван, учень Господа, який лежав 
у Нього на грудях, і собі видав Євангелію під час свого 
перебування в Ефесі, в Азії”.6

Ці твердження відповідають іншим раннім свідчен
ням.7 Однак існує ще більше доказів точності Старого 
та Нового Завітів і того, що твердження християн про 
час їхнього написання і про їхніх авторів відповідають 
дійсності. У нас є Писання, тому що століттями раніше 
книжники переписували оригінали, аби їх зберегти. Пе
реписуючи текст, вони приділяли велику увагу деталям, 

   Книжники запровадили різні правила, 
аби гарантувати точність копій .
1 . Книжники, які переписували текст, мали копіювати 
одну літеру за один раз .
2 . Інший книжник рахував кількість слів і літер 
на кожній копії, аби пересвідчитися у їхній точній 
відповідності .
3 . Третій книжник перевіряв однаковість слова 
в середині кожної копії .
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завдяки чому багато вчених вірить, що копії можна вва
жати точним відтворенням оригіналів.

Однак, що сказати про час, який минув між написан
ням копій? Критики переконують, що історична від
даленість між часом написання 
оригінальних книг і найдавні
шими з існуючих рукописів по 
суті гарантує наявність помилок 
в тексті.

Цей аргумент зазнав нищів
ного удару після виявлення су
воїв Мертвого моря в кінці 1940х 
та середині 1950х років. Сувої 
Мертвого моря є зібранням по
над 950 рукописів і  текстових 
фрагментів. Більшість із них є ко
піями старозавітних писань, які 
датуються періодом від третього 
століття до Р. Х. до середини першого століття після Р. Х. 
До цього відкриття найранішніми рукописами Старого 
Завіту були Масоретські тексти (МТ), які датувалися при
близно 980 роком після Р. Х. Сувої Мертвого моря не 
лише надали давніші копії, але і дозволили вченим до
слідити відповідність між ранніми і пізнішими копіями. 
Виявлене вченими було вражаючим.

Порівнюючи МТ копію Ісаї 53 з копіями цього ури
вка в сувоях Мертвого моря, вчені виявили дивовижну 
погодженість. Зі 166 єврейських слів в Ісаї 53 лише 17 
літер бу   ли відмінними у цих документах! Жодна з цих 

Біблійні 
тексти – 

це найкраще 
збережені 

документи 
в історії 

літератури.
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відмінностей не впливала на значення тексту. Незва
жаючи на те, що ці документи розділяла приблизно ти
сяча років, їхня дивовижна подібність свідчить про над
звичайну ретельність у переписуванні і збереженні біб

лійного тексту.8

Сувої Мертвого моря слугують 
вагомим доказом точності біб
лійного тексту. Втім це не єдине 
свідчення. Порівняння кількості 
наявних нині біблійних рукопи
сів з кількістю існуючих руко
писів інших стародавніх текстів 
також підтверджує цілісність Пи
сання.

Гомер написав “Іліаду” при
близно у 800 році до Р. Х. Досі іс
нує 643 грецькі копії або частини 

копій.  Найранішньою з них є часткова копія, що дату
ється приблизно 400 роком до Р. Х. Перший повний текст 
датується 13им століттям. Це означає, що час між фак
тичним написанням “Іліади” і її найдавнішою непов
ною копією складає приблизно 400 років, а період між 
фактичним написанням і першою повною копією сягає 
2100 років.

Чотириста років може здаватися великим проміж
ком часу. Однак в контексті збереження стародавньої 

Зі 166 єврей-
ських слів 

в Ісаї 53 лише 
17 літер відмін-

ні у цих доку-
ментах!

  Грецькими копіями “Іліади” є написані від руки 
переддрукарські копії тексту на оригінальній мові .
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літератури 400 років – це небагато. У порівнянні з кількі
стю копій інших стародавніх творів 643 копії є значною 
кількістю. Існує 8 копій “Історії” Геродота, а період між 
оригіналом та найпершою копією сягає 1350 років. Існує 
10 копій “Галльської війни” Цезаря; проміжок часу скла
дає 1000 років. Також існує 20 копій “Анналів” Тацита, 
7 копій “Природничої історії” Плінія Секунда та 20 ко
пій “Історії Риму” Лівія з історичними проміжками часу 
в 1000, 750 і 400 років відповідно.9 Втім попри тривалий 
проміжок часу між оригінальними творами і  найпер
шими копіями ніхто не піддає сумніву дійсність, точ
ність або достовірність цих документів.

Зважаючи на це, доречно стверджувати, що за наяв
ності більшої кількості біблійних документів ми маємо 
більш ніж достатній доказ, що сьогоднішня Біблія спів
падає з її оригіналом.

Отже, як виглядає Писання у порівнянні з іншими 
стародавніми творами? Нині існує приблизно 5500 пов
них або часткових копій книг Нового Завіту. Одна повна 
копія Нового Завіту може датуватися в межах 225 ро
ків з моменту написання оригіналу. Найперші підтвер
джені копії новозавітних писань датуються 114 роком 
після Р. Х. Це означає, що історичний проміжок часу між 
найпершими копіями і датою оригінального написання 
складає максимум 50 років. “Максимум”, тому що док
тор Дан Уоллес разом з групою дослідників з Центру 
вивчення новозавітних рукописів вважає, що вони ви
значили текстовий фрагмент з Євангелії від Марка, який 
датується першим століттям.10
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Християнські писання мають дивовижне текстове 
підтвердження у порівнянні з іншими стародавніми 
творами. Дослідження показує, що Біблія є найбільш ав
тентичним документом в історії літератури.

6  A. Roberts, J. Donaldson, & A. C. Coxe (eds.), The Ante-Nicene Fathers, vol. 1, The Apostolic 
Fathers with Justin Martyr and Irenaeus (Buffalo, NY: Christian Literature Company), 414.
7  Josh McDowell, The New Evidence that Demands a Verdict (Nashville: Thomas Nelson, 
1999), 53-55.
8  Norman L. Geisler and William E. Nix, A General Introduction to the Bible (Chicago: Moody 
Press, 1986), 196, 261-70, 351-85.
9  Craig L. Bloomberg, Jesus and the Gospels: An Introduction and Survey (Nashville: B&H 
Academic, 2009), 424-44. Дивіться також McDowell, New Evidence, 38.
10  Dan Wallace, “Earliest Manuscript of the New Testament Discovered?” The Center for the 
Study of New Testament Manuscripts, last accessed December 26, 2012, http://www.csntm.
org/News/Archive/2012/2/10/EarliestManuscriptoftheNewTestamentDiscovered.

22 ЗА ВІДС У ТНОС ТІ ОБҐРУНТОВАНОГО С УМНІВУ



Сучасна наука 
не спростувала 
Біблію

Як згадувалося раніше, багатьом людям 
складно повірити в істинність Біблії, бо вони 
не можуть узгодити описані в ній чудеса з вис

новками сучасної науки. Це відображає натуралістичний 
світогляд, згідно з яким речі не є справжніми, пізнава
ними або достовірними, допоки їх не можна перевірити 
та оцінити науковим способом або на власному досвіді. 
Цей погляд називається сцієнтизмом.

П’ять
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Подібна аргументація привела багатьох натураліс
тичних мислителів до думки, що наука спростувала 
Біблію. Вони припускають, що Біблія не може бути прав
дивою, оскільки деякі її твердження не можна визна
чити науковим способом.

Декілька років тому я служив пастором у маленькій 
церкві в центрі Огайо. Тоді я і моя дружина познайоми
лися з Крісом і Кеті, які викладали на факультеті біоло
гії в місцевому коледжі. Наші два сини і їхні два сини 
ходили в одну школу. Оскільки наші хлопчики швидко 
потоваришували, ми також зблизились. Я з Крісом часто 
зустрічався за чашкою кави, дискутуючи, сперечаючись 
і навчаючись один в одного у сферах науки та релігії. 
Однак саме Кеті поставила питання, яке виявилось ко
рисним в обговоренні сумісності науки і чудес.

Святкування з нагоди дня народження нашого най
молодшого сина Кейлеба було в самому розпалі разом 
із дюжиною інших дітлахів, які брали участь у святку
ванні. Посеред цього ледве контрольованого хаосу до 
мене та Емі повернулася Кеті, чий син також перебував у 
цій енергійній зграї, і сказала: “У мене є питання, однак 
я не хочу вас образити”. Після того, як ми запевнили її, 
що нас образити не такто просто, вона промовила: “Ви 
обоє розумні люди, а ти, Емі, ще й медсестра. Як ви мо
жете вірити в непорочне зачаття?”

Для Кеті це справді було питанням. Як дві освічені 
людини (одна з яких мала науковий ступінь) могли пові
рити, що діва могла народити немовля? Кеті не намага
лася загнати нас у пастку або спровокувати дискусію; 
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вона щиро намагалася зрозуміти, 
як ми могли повірити у щось во
чевидь неможливе.

У той момент ми з Емі зро
били дві речі, які імовірно здиву
вали Кеті. Поперше, ми підтвер
дили її скептицизм. Ми сказали, 
що також вважаємо науково не
можливим для діви народити не
мовля. Подруге, ми спробували 
відповісти на справжнє питання, 
яке звучало підтекстом: “Як ви 
можете вірити Біблії (або релігій
ній системі), якщо наука (у даному 
випадку, репродуктивна наука) їй 
суперечить?”

Наша відповідь на це питання міститься не у самій 
Біблії, а у Бозі, Якого Біблія відкриває. Ми віримо в непо
рочне зачаття не тому, що про це сказано у Біблії, а тому, 
що Бог Біблії здатен це зробити. Він не обмежений при
родним законом. Це може здатися проявом інтелекту
альних лінощів, однак у цьому полягає суть питання. Ми 
віримо, що відбулось дещо неможливе (у даному випадку 
це непорочне зачаття), бо віримо, що Бог, Творець зако
нів природи, має прерогативу і силу діяти за їх межами.

Ми віримо 
в непорочне 

зачаття 
не тому, що про 

це сказано 
у Біблії, а тому, 

що Бог Біблії 
здатен 

це зробити.

  Можливо, Бог запровадив невідомі нам “закони”, 
щоб управляти та робити “чудеса” можливими .
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Цікаво, що прихильники натуралістичного погляду 
на світ дотримуються деяких власних ненаукових твер
джень. Наприклад, коли мова заходить про походження 
всесвіту, вони вірять, що щось (насправді все) з’явилося 
з  нічого. Вони кажуть, що час і випадок призвели до 
появи життя з небуття. Деякі атеїсти настільки вірять 
у “щось з нічого”, що часто переконують у цілковитій ви
падковості світу. Вони твердять про неможливість існу
вання задуму, бо, на їхнє глибоке переконання, не існує 
творця. Якщо є задум, то має бути й творець.

Неважливо, наскільки добре 
врегульованим здається всесвіт, 
він все одно випадковість, бо не 
існує творця.11

Чому це так важливо? Тому 
що ми усі до певної міри віримо 
у речі, які не можна довести нау
ковим способом, і твердимо про 
розуміння цих речей. Кожний 
у щось вірить. Ті, хто вірить Біблії, 
не спростовують закони природи; 
вони просто вірять, що чудеса, як 
винятки з цих законів, можливі.

Насправді кожен (хто довіряє 
Біблії і хто ні) вірить багатьом 

  Якщо Бог не існує, тоді чудеса неможливі, а якщо 
чудес немає, тоді ніщо не може з’явитися з нічого . Якщо 
ніщо не може виникнути з нічого, тоді натураліст не 
може пояснити, як ми усі вперше з’явилися .

Ми усі до певної 
міри віримо 
у речі, які не 

можна довести 
науковим спосо-
бом, і твердимо 

про розуміння 
цих речей.
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речам, які не можна перевірити чи доказати. Наука про
сто нездатна відповісти на всі питання. Вона не може 
пояснити моральність або надати підстави для мораль
ного судження. Вона не може сказати, що є прекрасним, 
і чому справедливість бажаніша за несправедливість. 
Наука не доводить математичні істини, вона припускає 
їхнє функціонування. Найцікавішим є те, що наука не 
може підтвердити науковий метод. Навіть твердження, 
що “наука спростувала Біблію”, не можна підтвердити 
науковим способом. Вірити у це означає вірити у щось 
науково непідтверджене.

Чи унеможливила сучасна наука віру в Біблію? Ні. 
Наука просто каже, що не існує природного пояснення 
біблійних чудес. Не існує також природного або науко
вого пояснення любові, втім ніхто не скаже, що наука 
спростувала любов. Це просто не стосується наукової 
сфери.

  Кожний засіб пізнання має обмеження . Науковий 
метод здобуває знання, збираючи інформацію через 
експериментування та спостереження . Ця система 
здобуття інформації корисна у відповіді на питання, 
як щось функціонує, однак вона часто неспроможна 
надати відповідь на питання, чому це робить саме 
це, а не щось інше . .

11  Alvin Plantinga, “The Dawkins Confusion: Naturalism ‘Ad Absurdum’: A Review of Richard 
Dawkins’s The God Delusion,” in God Is Great, God Is Good: Why Belief in God Is Reasonable 
and Responsible, ed. William Lane Craig and Chad Meister (Downers Grove: IVP, 2009), 247-58.
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Найвагоміша причина 
вірити Біблії

Язнаю, що люблю свою дружину. Коли я бачу 
захід сонця, я знаю, що він прекрасний. Я знаю, 
що Велика Китайська стіна існує, хоч я ніколи 

там не був. І я знаю, що Біблія правдива та достовірна.
Якщо ви взяли цю книгу, намагаючись віднайти у ній 

певність та беззаперечні аргументи, ви їх у ній не знай
дете. Я не можу надати більших доказів про те, що Біблія 
гідна вашої довіри та віри, ніж про те, що любов справ
жня або що справедливість краща за несправедливість. 

Шість
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Однак, зваживши докази, я можу впевнено сказати, що 
Біблія правдива. Сукупний доказ достовірності Біблії 
дуже переконливий.

Чи Біблія правдива? Так. Історичні та археологічні 
відкриття підтверджують її історію. Чи називає Біблія 
себе більшою за звичайну людську книгу? Так. Бог не 
лише надихнув її написання, але і століттями забезпе
чував її збереження. Чи Ісус Христос дійсно підтвердив 
Писання? Так. Він не лише підтвердив Писання, Він його 
втілив. І це найвагоміша причина вірити Біблії.

На сторінках Біблії ми знаходимо найдивовижнішу 
історію любові. Бог світу, Творець і Дизайнер усього, ви
рішив стати Людиною, аби відновити стосунки, які ми 
свідомо розірвали, обравши гріх.

Бог створив добрий світ, втім люди, згрішивши і про
довжуючи грішити, спровокували розділення і віддале
ність між Творцем і Його творінням. Однак Бог не ба
жав, аби це відокремлення тривало вічно, тому Він дещо 
для нас зробив, що ми б не змогли зробити для себе. Бог 
через життя, смерть і воскресіння Ісуса Христа усунув 
пробіл гріха і відділення. Ми б не змогли піднятися до 
Нього, тому Він зійшов до нас в Особі Ісуса Христа.

Чи є добрі історичні, текстові та філософські підстави 
повірити у достовірність Біблії? Безумовно. Однак най
вагоміша причина вірити Біблії полягає в її посланні 
примирення та благодаті. Це не просто добра звістка. Це 
найкраща з усіх можливих звісток. 
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Мета служіння “Хліб Наш Насущний” – 
зробити мудрість Біблії, яка змінює 
життя, зрозумілою і доступною  
для кожної людини.

Брошури серії “Духовні відкриття” презентують світу 
істину про Ісуса Христа через цікаві, збалансовані  
й доступні ресурси, що показують важливість  
Писання у всіх сферах життя. Всі брошури серії 
“Духовні відкриття” пропонуються безкоштовно  
для особистого читання та використання їх в малих 
групах і в євангелізаційному служінні.

Щоб стати нашим партнером у розповсюдженні 
Божого Слова, натисніть опцію “Пожертвувати”. 
Дякуємо вам за підтримку матеріалів “Хліб Наш 
Насущний” і “Духовні відкриття”.

Навіть маленькі пожертвування багатьох людей дають 
можливість місії “Хліб Наш Насущний” нести людям 
мудрість Біблії, яка змінює життя. Нас не фінансують  
і не підтримують на постійній основі будь-які релігійні 
групи або деномінації.

ПОЖЕРТВУВАТИ

http://ukrainian-odb.org/donate/

