
НЕМИНУЧІСТЬ ВІРИ
Всі в щось вірять. Ніхто не може перенести 

стрес і виклики життя без віри в те, що не може в кінцевому 
рахунку бути доведено. Атеїсти не можуть довести, 
що Бога немає. Пантеїсти не можуть довести, що все 
у світі – Бог. Прагматики не можуть довести, що все 
зроблене в теперішньому, буде зараховане в майбутньому. 
Також агностики не можуть довести, що неможливо знати 
те чи інше. Віра неминуча, навіть якщо ми вирішуємо 
вірити тільки в себе. Що повинно бути вирішено, так це 
те, які докази ми вважаємо доречними, як ми будемо 
їх інтерпретувати, і кому або у що ми хочемо вірити  
(Луки 16:16).

ОБМЕЖЕННЯ НАУКИ
Науковий метод обмежений у можливостях. 

Результати наукових експериментів повинні бути 
вимірювані та повторювані. За визначенням такий 
метод нічого не може сказати про походження життя, 
його сенс або моральність. Для таких відповідей наука 
залежить від цінностей і особистих переконань тих, хто 
її використовує. Отже, наука має великий потенціал як 
для добра, так і для зла. Її можна використовувати для 
виготовлення вакцин або отрут, атомних електростанцій 
або ядерної зброї. Можна використовувати для очищення 
навколишнього середовища або, навпаки, забруднювати 
його. Її використовують для аргументації та спростування 
існування Бога. Наука сама по собі не пропонує ніяких 
моральних вказівок або цінностей для управління нашим 
життям. Все, що вона може, – показати нам, як закон 
природи працює, але нічого не говорить нам про його 
походження.

НЕДОСТАТНІСТЬ ЕВОЛЮЦІЇ
Еволюційне пояснення походження видів, між 

іншим, не суперечить ідеї про Бога. Навіть якщо при-
пуcтити, що одного разу вчені знайдуть “відсутні ланки”  
і з їх допомогою доведуть, що життя поступово розвину-
лося від простих форм до складних протягом тривалого 
часу, закони ймовірності знову вкажуть нам на необхід-
ність існування Творця. Всесвіт у всій своїй величезності 
та складності з’явився не “просто так”. Багато вчених- 
еволюціоністів схильні визнати можливість або навіть 
ймовірність існування розумного Дизайнера, Який 
забезпечив інгредієнти для життя і привів у дію закони, 
за якими воно розвивалося.

ПРАГНЕННЯ СЕРЦЯ
Людство давно було визнано “невиліковно 

релігійним”. У хвилини горя або радості в кожній душі 
пробуджується віра в найвищу визначальну силу, що 
і виливається в молитві або, навпаки, в богохульстві. 
Заперечення існування Бога не видаляє з душі прагнен-
ня до чогось більшого і вищого, ніж те, що може запро-
понувати земне життя (ЕкЛЕзіястова 3:11). В істині, красі  
й любові є щось таке, що змушує наші серця хвилюва-
тися. Навіть у нашому гніві на Бога, який допустив би 
несправедливість і біль, ми спираємося на моральну сві-
домість, щоб стверджувати, що життя не таке, яким воно 
повинно бути (РимЛян 2:14-15). Нас тягне до чогось біль-
шого, ніж те, що ми бачимо і знаємо.

КНИГА БУТТЯ
Перші слова Біблії: “На початку Бог створив…”  
(Буття 1:1) – проголошують існування Бога. Книга Буття 
була написана в поворотний момент історії. Свідками 
виходу ізраїльтян з Єгипту і багатьох чудесних подій 
стали мільйони євреїв і єгиптян. І так завжди в Святому 
Письмі: події, звершені Божою силою, відбувалися 
на очах багатьох очевидців. Той, хто сумнівався в їх 
достовірності, міг просто пройтися по згаданим місцям  
і розпитати безпосередніх учасників того, що відбува-
лося.

ІЗРАЇЛЬ
Ізраїль часто використовується як аргумент 

проти Бога. Багатьом важко повірити в Бога, Який обрав 
Собі один народ. Іншим важко повірити в Бога, Який не 
захистив Свій “обраний народ” від жахів Другої світової 
війни, таких як вагони, газові камери, печі... І все ж, із 
початку історії Старого Заповіту майбутнє Ізраїля було 
чітко сповіщене. Разом з іншими пророками Мойсей 
передбачив не тільки заволодіння Ізраїлем обітованої 
землі, а також і його страждання, розсіювання по всій 
землі, його покаяння і, нарешті, його відновлення у славі 
(ПовтоРЕння закону 28-34; ісаї 2:1-5; ЄзЕкіїЛя 37-38).
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ВИ НЕ САМОТНІ, якщо визнаєте існування Бога, однак не впевнені в тому, що можете погодитися з заявою Ісуса 
Христа, що Він – Бог, Який з’явився у тілі. Учитель із Назарету обіцяв допомогти тим, хто бажає пізнати Бога і догодити 
Йому. 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 ж Ви погодилися з тим, що Бог відкрився нам у Своєму Сині, тоді зробіть і наступний крок. У Біблії говорить-
ся, що Христос помер, щоб сплатити ціну наших гріхів, і що всі, хто увірували в Нього, отримають дар спасіння і вічного 
життя. Порятунок, запропонований Христом, – це не плата за наші добрі справи, а дар тим, хто в світлі свідоцтва Слова 
Божого довірився Йому (івана 5:24; РимЛян 4:5; ЕфЕсян 2:8-10).

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 надішлемо вам книгу “Хліб 
Наш Насущний”. Це збірка християнських статей для щоденного читання, в яких використовуються цікаві життєві приклади, що допо- 
магають пізнавати біблійні істини і спонукають проводити більше часу в спілкуванні з Господом.

АДРЕСА: 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

СЛОВА ІСУСА ХРИСТА
Багато тих, хто сумнівається в існуванні Бога, 

заспокоюють себе думкою: “Якби Бог хотів, щоб ми 
вірили в Нього, Він з’явився б нам”. Згідно Біблії, саме 
це й зробив Бог. У VII столітті до Р. Х. пророк Ісая ска-
зав, що Бог дасть знак Своєму народові.  Діва народить 
Сина, Якого назвуть “Еммануїл”, що в перекладі означає:  
“З нами Бог” (ісаї 7:14; матвія 1:23). Ісая пророкував, що 
Дитя буде назване: “Дивний Порадник, Бог сильний, 
Отець вічности, Князь миру”. На кінець, пророк ска-
зав, що ця Дитина помре за гріхи Свого народу, а потім 
Його життя продовжиться в Божій славі (ісаї 53). Згідно 
з Новим Завітом, Ісус стверджував, що Він і є очікува-
ний Месія. За наказом намісника римського імперато-
ра Понтія Пилата Його розіп’яли за те, що називав Себе 
Царем і вважав Себе рівним Богу (івана 5:18). 

СВІДОЦТВА ЧУДЕС
Свідоцтва перших послідовників Ісуса Христа 

показують, що Він зробив більше, ніж просто оголосив 
Себе довгоочікуваним Месією. Він завоював їх довіру, 
зцілюючи хворих, ходячи по воді, а потім добровільно 
вмираючи болісною, незаслуженою смертю, перш ніж 
воскреснути з мертвих (1 коРинтян 15:1-8). Найбільш пере-
конливою є заява, що близько п’ятисот чоловік бачили 
Його воскреслим, після чого Ісус вознісся на небо, сховав-
шись серед хмар. Його послідовники не шукали багатства 
або влади. Багато з них стали мучениками, до кінця зали-
шаючись переконаними, що Він і є Месія, що жив серед 
них і став жертвою за гріх, що Він воскрес із мертвих 
 і переконав їх у Своїй здатності привести їх до Бога.

ДЕТАЛІ СТВОРЕННЯ ВСЕСВІТУ
Є люди, які вважають, що якщо Бог настіль-

ки великий, що створив Всесвіт, то Йому немає сенсу 
думати про слабких людей. Однак Ісус показав, що Бог 
дійсно великий, тому що піклується про дрібні деталі 
нашого життя. Він не тільки знає про кожен наш рух, 
але Йому добре відомі й наші серцеві спонукання та 
наміри. Він знає навіть число волосся на наших головах  
(ПсаЛом 138; матвія 10:30).

ГОЛОС ДОСВІДУ
Біблія говорить, що Бог влаштовує обстави-

ни нашого життя таким чином, що спонукає нас шука-
ти Його (Дії 17:26). Для тих, хто звертається до Нього, 
Писання також говорить, що Він досить близько, щоб 
Його можна було знайти (Дії 17:27). Проте Писання гово-
рить, що ми повинні наближатися до Бога на Його умо-
вах, а не на своїх власних. Він обіцяє бути знайденим 
лише тими, хто визнає свою потребу в Ньому і бажає ціл-
ком покластися на Нього, а не на свої сили.
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