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Два береги ріки, два поняття:
Між них тече в віки моє життя... 

ДВА БЕРЕГИ

Коли зникли динозаври?
Довгий час про існування цих дивовижних звірів на Європейському континенті 
ніхто не здогадувався. Люди час від часу знаходили велетенські кістки, черепи та 
хребти, і ніхто точно не знав, кому вони належали.                                    Читайте на ст. 7

Бджоли розумнiшi за комп’ютер
Одним із найскладніших математичних обчислень є так зване «Завдання 
комівояжера».                                                                                                        Читайте на ст. 8

Чи iснує зло?
Якщо Бог створив усе, то Він створив і зло, оскільки воно існує. І відповідно до 
принципу, що наші справи визначають нас самих...                                      Читайте на ст. 2

Вiра i атеїзм. На чийому боцi наука?
Залишається одне – побачити Бога по-справжньому! Але багато років тому я читав 
розповіді американського письменника Гаррі Гаррісона, який теж був переконаним 
атеїстом.                                                                                                                           Читайте на ст. 4

АТЕЇЗМ: ШЛЯХ В НIКУДИ
З якого часу на землі з’явились атеїсти? Де в історії людства перша згадка про них? Відповідь на це питання не знайти! Але відомо, 

що заперечували існування Бога дуже давно. Тільки випадки ці були поодинокі, і до таких людей ставились, як до тих, хто втратив 
здоровий глузд. У наші часи все по-іншому. Вислів «я атеїст» нікого не дивує. На жаль! Щоб виправдати своє безбожжя, дехто навіть 
посилається на науку, мовляв, чим більше людство стає освіченим, тим менше віруючих.

Що відповісти на це? Є чимало прикладів того, як з часом та ж наука відкидала те, що зовсім недавно вважала істиною. 
Довелося мені побувати в багатьох музеях, але один вразив більше за інші й залишився в пам’яті надовго. Це музей анатомії людини в 

місті Портленд. Тут всі експонати, так би мовити, «натуральні». Не всі були цікаві, але з кожним кроком все глибше вражало, наскільки 
досконала і непроста ця річ — наше тіло! Ось зупинився біля чиєїсь руки. Без шкіри, без кісток та м’язів. Тільки щільно переплетені 
судини... Як вдалося їх так «витягти»? Це неймовірно! От би познайомитись з майстром цього експонату... Раптом виникла думка: 
а хто зміг їх так «заплести»? Тисячі кілометрів судин та нервових рецепторів з’єднуються в цілу систему, яку до кінця ще ніхто не 
дослідив. Далі експонувалися внутрішні органи, шкіра, очі, вуха, мозок... І на останок — зал з великими колбами, де ілюструються всі 
етапи розвитку людини: від ембріона до народження. І... ніякої еволюції!

Виникало безліч запитань, хотілось зрозуміти все. І коли через кілька годин залишав музей, був твердо переконаний — розумна 
людина, дивлячись на це, не може бути атеїстом. Але тільки щира.

Що ж каже Біблія про невіруючих? Нічого втішного! «Безумний говорить у серці своїм: ”Нема Бога!”» (Книга псалмів 14, 1). Не зовсім 
приємне визначення, але саме так характеризує Святе Письмо того, хто відкидає Бога, бо це шлях у глухий кут, в нікуди, точніше — 
до погибелі. Навіть вже тут, на землі.

Бондар М.



ДВА БЕРЕГИ2 ДУХОВНИЙ РОЗДIЛ
Що воно таке, життя без Бога? 

Хто вони, безбожники? Хіба тільки 
ті, що відкидають існування Бога?

Перші сторінки Біблії знайомлять 
нас з Каїном, першим безбожником, 
який став убивцею. І не просто вбивцею, 
а братовбивцею. Після скоєного він 
пішов геть «з-перед лиця Божого» — 
подалі від рідних, які шанували Творця 
і поклонялися Йому. Відходячи, перший 
богопротивник просив тільки гарантії 
того, що його самого ніхто не вб’є. І, на 
диво, Господь це пообіцяв. Далі Каїн, 
здається, непогано себе почуває: будує 
перше в світі місто, його діти засновують 
цивілізацію, розвивають мистецтва. То, 
може, без Бога не так вже й погано? 

Які переваги має безбожник?
Без Бога — без кари. «Що скоро не 

чиниться присуд за вчинок лихий, тому 
серце людських синів повне ними...» (Екл. 8, 
11). Це ми вже бачили на прикладі Каїна. 
А от праведників Бог карає скоріше і 
частіше: «Бо Господь, кого любить, того 
Він карає..!» (Євр.12, 6).

Без Бога — без обмежень. Людина 
сама собі встановлює закон, мораль; 

немає ніякого гріха, ніякого сорому.
Без Бога — без докорів сумління. 

Хто живе з Богом, той має чутливу 
совість. Навіть вчинивши 
дрібний переступ, 
відчуває себе винним. 
Одного разу я в 
майстерні різав 
метал. Коли 
ж вийшов 
на вулицю, 
н е з н а й о м к а , 
яка проходила 
мимо, обвела 
мене якимось 
спантеличеним 
п о г л я д о м . 
Підійшовши до 
дзеркала, зрозумів 
здивування  — лице 
було покрите густим шаром 
бруду, ніби у шахтаря. Якби я знав 
про це, то соромився б вийти на вулицю. 
Але коли про свою ганьбу не знаєш — 

...БЕЗ БОГА НА СВIТI

ЧИ IСНУЄ ЗЛО?

Новий Заповiт говорить про щастя?

почуваєшся чудово.
Можливо, все було б і не так погано, 

але... «шлях Каїна» закінчується судом: 
«Горе їм, бо пішли вони дорогою 

Каїновою...» (Юд. 1, 11). І 
ми це спостерігаємо. 

Могутній, але 
р о з б е щ е н и й 

рід першого 
боговідступника 
був похований 
в о д а м и 
потопу. Від 
його славетної 
цивілізації не 

лишилося й 
сліду. Яка ж кара 

чекає на сучасних 
п о с л і д о в н и к і в 

першого невірця? «Вони 
кару приймуть,— вічну 

погибіль від лиця Господнього та 
від слави потуги Його» (2 Сол. 1, 9). Для 
тих, хто жив без Бога, вона полягатиме 

в тому, що ніколи не бачитимуть Його. 
Хтось скаже: «Якось прожили життя 
без Бога, обійдемось без Нього й 
далі». Але залишаючись безвірником 
на землі, такий все ж користується 
благами Божими, які подаються всім: 
«Бо Отець ваш... ”наказує сходити 
сонцю Своєму над злими й над добрими, 
і дощ посилає на праведних і на 
неправедних”» (Матв. 5, 45). Безбожник 
живе за чужий рахунок та ще й 
зневажає свого Добродія. І тільки коли 
опиниться без Бога цілком, усвідомить 
жах свого становища:

без Бога — значить без Істини;
без Бога — значить без Світла;
без Бога — значить без Надії.

Дивно, але коли безбожника 
стрічають труднощі, він одразу згадує 
Бога. Спостережливий народ це явище 
зафіксував у прислів’ї: «Як тривога, то 
й до Бога».

Але не кращий спосіб, і не дуже 
розумно, відкладати знайомство з 
Богом на час біди.

В. Яцюк

Професор в університеті задав 
своїм студентам таке питання:

— Все, що існує, створене Богом?
Один студент сміливо відповів:
— Так, створене Богом.
Професор продовжив:
— Якщо Бог створив усе, то Він 

створив і зло, оскільки воно існує. І 
відповідно до принципу, що наші справи 
визначають нас самих, Бог є зло.

Студент притих, почувши 

таку відповідь. Професор був дуже 
задоволений собою. Але із залу 
пролунало:

— Можна задати вам питання?
— Звичайно,— відповів професор.
Піднявся юнак і запитав:
— Професоре, чи існує холод?
— Що за питання? Звичайно, існує. 

Тобі ніколи не було холодно?
В аудиторії почувся сміх, але 

студент не розгубився:
— Насправді, сер, холоду не існує. 

Відповідно до законів фізики, те, що 
ми вважаємо холодом, насправді є 
відсутністю тепла. Абсолютний нуль 
(-460 градусів за Фаренгейтом) є повна 
відсутність тепла. Вся матерія стає 
інертною і нездатною реагувати при 
цій температурі. Холоду не існує. Ми 
створили це слово для опису того, що 
ми відчуваємо при відсутності тепла. 
Пане професоре, а чи існує темрява?

Той був гуманітарій, отже, сказав:
— Звичайно, існує.
— Ви знову неправі, сер. Темряви 

також не існує. Темрява в дійсності 
є відсутністю світла. Ми можемо 
вивчити світло, але не темряву. 
Неможливо виміряти пітьму. Простий 
промінь світла може увірватися в 
світ темноти й освітити його. Як 
можна дізнатися, наскільки темним 
є який-небудь простір? Ви вимірюєте, 
яка кількість світла присутня в 
середовищі, чи не так? Темрява — це 
поняття, яке людина використовує, 
щоб описати відсутність світла.

Зрештою, молодий чоловік запитав 
професора:

— Пане професоре, зло існує?
Цього разу невпевнено відповів 

професор:
— Звичайно, як я вже сказав. Ми 

бачимо його щодня: жорстокість між 
людьми, безліч злочинів і насильства по 
всьому світу. Ці приклади є нічим іншим, 
як проявом зла.

На це студент сказав:
— Зла не існує, сер, або, принаймні, 

його не існує самого в собі. Зло — це 
просто відсутність Бога. Воно схоже 
на темряву і холод. Бог не створював 
зла. Зло — це не віра або любов, які 
існують, як світло і тепло. Зло — це 
результат відсутності в серці людини 
Божественної любові. Це начебто 
холод, який наступає, коли немає 
тепла, або темрява — коли немає 
світла.

Кажуть, ім'я студента було  
Альберт Ейнштейн. Якщо ж це навіть 
і не так, то все одно думки виказані 
дотепно й мудро.

Багатьом людям нерідко приходить 
думка: «Ну от знову на вулиці мені щось 
торочать про Бога, про Ісуса Христа, 
про Церкву, безцеремонно зачіпають 
моє особисте питанням: ”Чи вірите 
ви в Бога?”». І перша здогадка: «То, 
напевне, такий заробіток. За кожного 
загітованого їм платять, ще й непогано». 
А потім друге: «Цікаво було б дізнатися, 
що ж насправді в тому Новому Завіті 
написане, що вони так носяться з ним?»

Ось саме на друге питання й 
спробую відповісти (на перше ж ще 
буде нагода). Постараюся стисло 
викласти, що ж, по суті, вчить Біблія. 
Отже, перед тобою, шановний читачу, 
можливість блискавично, як того й 
вимагає наше турбошвидкісне двадцять 
перше століття, пробігтися тезами, що 
саме вчив Ісус і Його учні. Це всього 
чотири пункти. І всякий бажаючий може 
звірити правильність їх з Євангелією, з 
проповідями Ісуса, записаними там.

1. Бог любить кожну людину, і 
відносно неї в Творця є прекрасний 
задум. Бог засвідчив Свою любов 
до нас в словах Ісуса Христа: «... Бог 
полюбив світ... Бо Бог не послав Свого 
Сина на світ, щоб Він світ засудив, але 
щоб через Нього світ спасся» (Євангелія 
від Івана 3: 16а, 17).

Доля, приготовлена для людини,— 
прекрасна: «І Я життя вічне даю їм...» 

(Євангелія від Івана 10, 28).
Бог готовий бути з людиною, втішати, 

піклуватись, оберігати, відкривати 
таємне, вдосконалювати... Але вона 
втратила те щасливе життя, яке для неї 
приготував Бог.

2. Між Богом і нами, внаслідок 
гріха, виникла величезна прірва.

Вона існує як в земному, так і 
в потойбічному житті. Людство — 
засуджене. Ось саме через це людина й 
не може бачити духовний світ, і, власне,— 
святого Бога. Тому це провалля, що 
відділяє від Творця, від щастя, ми 
намагаємось чимось закрити  — 
філософіями, самовдосконаленням, 
добродійствами, релігіями, знанням. Та, 
на жаль, марно. Потреба жити з Творцем 
є, але людина через свій гріх не в змозі 
з’єднатися з Богом. Проте вихід є.

3. Ісус Христос — єдиний шлях, 
даний Богом, для спасіння.

«І нема ні в кому іншому спасіння. 
Бо нема іншого Імені під небом, даного 
людям, яким належало б спастися нам» 
(Дії апостолів 4, 12),— так проповідували 
учні Христа. Немає ніяких інших 
посередників і не може бути. Прийти 
до Бога людина має можливість тільки 
через Ісуса Христа. Вихід з гріховного 
глухого кута, в якому опинилось 
людство, є: прийняти Спасителя.

4. Бог дав право людині самій 

вирішувати: прийняти спасіння і 
вічне життя чи ні. Кожному потрібно 
особисто увірувати в те, що Христос є 
Спаситель і Господь.

Бог у Своїх любові, премудрості 
й святості створив нас не машинами 
із зовнішнім керуванням, а цілком 
розумними особистостями. Кожен має 
право на власне рішення, незалежно від 
того, правильне воно чи ні. Бог, бажаючи 
спасти кожну людину, подарувати їй 

вічне життя, радість, спокій, щастя, не 
робить цього силоміць, а дає право 
вирішувати це самостійно і, разом з 
тим, нести відповідальність за особисте 
щастя. Він говорить: «Ось Я стою під 
дверима та стукаю: коли хто почує 
Мій голос і двері відчинить, Я до нього 
ввійду, і буду вечеряти з ним, а він зо 
Мною» (Об’явлення 3, 20). І говорить це 
особисто кожному.

Микола Машницький



ДВА БЕРЕГИ 3АКТУАЛЬНО

Перші сторінки Біблії, книга про 
початок усіх речей на планеті — Буття. 
Вже тут ми стикаємося з тим, що люди 
хотіли панувати над своїми ближніми. 
Інколи грубо: за допомогою сили, 
зброї, страху. Однак досить швидко 
земляни усвідомили, що мати владу 
над тілами оточуючих не так цінно. 
Набагато важливіше вміти підкорити 
когось внутрішньо, зуміти так вплинути 
на іншого, щоби він робив потрібне, 
ще й був переконаний, що саме так 
правильно.

Це ми нині називаємо маніпуляцією — 
здійсненням непомітного впливу на 
людей задля зміни їхніх переконань. 
Іноді це пробували робити містично: 
кожний правитель оточував себе 
астрологами, чаклунами і пророками. 
Іноді — банальним обманом чи його 
маскованим різновидом — лукавством.

Маніпулювання в наші дні виросло 
в технології, як серійне виробництво. 
Коли ж на службу до нього підключились 
сучасні техзасоби, ми можемо з сумом 
говорити про швидкий і безповоротний 
рух людської цивілізації в новий 
рабовласницький лад. І мова, зрозуміло, 
сьогодні не про малорозвинені нації, 
а якраз навпаки  — про найбільш 
передові, мислячі, комунікативно-
свідомі, соціально активні особистості і 
громади. Реальна і грандіозна, нечувана 
раніше за масштабами маніпуляція 
відбувається саме тут. І рекламні впливи, 
порівняно з нею, лиш далеке відлуння 
справжньої громовиці.

В зв’язку з обсягом статті немає 
можливості вияснювати, про яких 
маніпуляторів йде мова. Тим більше 
піднімати вкрай каламутно-дискусійні 
теми про всесвітню змову, каменярські 
ложі тощо. Зараз хочеться звернути 
увагу на самі засоби таємного впливу. 
Тим більше від цього нас застерігає 
Біблія.

Головним інструментом для 
лукавого впливу на людей є інформація. 
Певним чином подана, приготована, 
приправлена. Відповідно особливе 
місце в маніпулюванні масами посідають 
засоби інформації, особливо масової. 
Чим досконалішими вони стають, тим 
успішніше дозволяють направляти 
суспільну думку. Найкращі уми планети 
працюють над тим, щоб нитки керування 
суспільством зробити непомітними, 
проте цупкими.

Особливо важливе вміння 
не просто перекрутити слова, а 
змонтувати, обрізати, подати в певному 
ракурсі, здавалося б, об’єктивні речі 
(яким віриш підсвідомо) — фото 
та відеоінформацію. Щоб успішно 
маніпулювати, використовують тільки 
правдиві факти. Брехню швидко 
(особливо при нинішній комунікації) 
побачать, і тоді маніпулятор втратить 
довір’я. А от вирвати з контексту реальні 
факти, висвітлити їх у викрученому 
вигляді — справа маніпулятора: коли 
в матеріалі, що подається, зміщують 
акценти, відсуваючи на другий план 

щось не зовсім бажане і підкреслюючи 
необхідне. Це часто підступна праця 
ЗМІ, які обслуговують своїх власників. 
Наприклад, бігли два спортсмени: А і Б. 
А прибіг першим, а Б — другим, тобто 
останнім, і програв. Це можна описати 
так: спортсмен А в чудовій формі і прибіг 
першим, тоді як Б — лише останнім. Або 
інакше: спортсмен Б показав чудовий 
результат і фінішував другим, тоді як А 
прийшов лиш передостаннім.

За такою ж маніпулятивною 
схемою вибрана атеїстами емблема  — 
схематичне зображення атома 
(свого роду приватизація наукових 
досліджень), всупереч тому, що якраз 
відкриття мікросвіту засвідчило про 
розумного Конструктора, а не про сліпу 
випадковість.

Отже, розглянемо деякі з найбільш 
явних способів недобросовісного 
впливу на свідомість.

1. Емоційне зараження.
Відомо, що людина вибудовує певні 

захисні бар’єри на шляху отримання 
небажаної інформації. Щоб обійти цю 
цензуру психіки, необхідно направити 
маніпулятивний вплив на почуття. 
«Зарядивши» інформацію необхідними 
емоціями, можна подолати бар’єр 
розуму і викликати в людині вибух 
пристрастей, змусити її переживати з 
приводу почутого. Далі вступить в дію 
ефект емоційного зараження, який 
посилюється в натовпі, де, як відомо, 
поріг критичності кожного індивідуума 
нижчий. Тому слід розділяти чуттєве 
посилання і змістовий аспект інформації.

2. Принцип контрасту 
сприйняття.

Використовується для впливу 
на людей і зміни їхніх переконань. 
Його перевага полягає не тільки в 
тому, що він ефективно працює, а 
що його використання практично 
непомітне непідготовленій людині: 
задній фон, музика, попередня і 
наступна інформація тощо. Наприклад, 
розповідають про милих ведмежат, 

які, нарешті, народились у зоопарку, 
як ними опікуються, а після цього 
описують позицію батьків, які вперто 
продовжують стояти на тому, щоб 
карати за непослух дітей.

3. Створюється 
перебільшена проблема, а 
потім пропонують засоби 

її вирішення.
Цей метод називається 

«Проблема   — реакція — рішення». 
Створюється якась «ситуація», 
розрахована на те, щоб викликати певну 
реакцію серед населення з тим, щоб 
воно саме зажадало вжиття заходів, які 
необхідні певним колам. Наприклад: 
декілька сюжетів про бузувірські секти, 
і рішення — заборонити всяку релігійну 
діяльність, крім офіційної церкви.

4. Вплив на підсвідомість, 
оминаючи аналіз.

Винятково низький, до хрипу, голос 
диктора (досліджено, що йому вірять 
на 200% більше), який швидко говорить 
текст, до того ще й мерехтливий 
(максимум 6 секунд затримки на одному 
кадрі) відеоряд,— і робота розумового 
контролю за кілька секунд вимикається 
майже у 92% населення! А коли туди 
підключені емоції — це потужний 
прийом, спрямований на те, щоб 
заблокувати здатність до раціонального 
аналізу, а в підсумку і критичного 
осмислення того, що відбувається перед 
очима. Швидкість подачі інформації, 
кліповість передач і відеопродукції, 
використання емоційного фактора 
дозволяє відкрити двері в підсвідоме 
для того, щоб вкидати необхідні думки, 
бажання, побоювання, страхи або 
потрібні моделі поведінки...

5. Поширеність того, що 
потрібно нав’язати або до 

чого привести.
Коли просто з усіх усюд лунає, 

показується, мелькає, демонструється 
певний погляд чи спосіб життя, коли 

ТОБОЮ МАНIПУЛЮЮТЬ?

СВОБОДА

якось «випадково» виявляється, що 
в багатьох однакові погляди на одне 
й те ж питання, тоді кожен розуміє — 
це нормально. Так навколо мислять 
«провідники» суспільства: зірки, бомонд, 
вчені, бізнесмени, політики. Триста, саме 
стільки разів я повинен почути якусь 
думку, і вона автоматично стане моєю — 
порахували дослідники. А хтось думає, 
що білборди — марна трата коштів. У 
1989 році наше суспільство складалось 
з 89% атеїстів, а зараз майже кожен 
(кількість атеїстів біля 11%) впевнений, 
що всі релігії  — це різні стежки на одну 
вершину, до одного Творця. Хіба ці зміни 
відбулись самі собою?

6. Звертання до народу, 
як до малих дітей.

У більшості пропаганд 
використовуються такі докази, 
персонажі, слова, інтонації, начебто 
звертаються до дітей шкільного віку із 
затримкою в розвитку або розумово 
неповноцінних індивідуумів. Спочатку 
це дратує, але швидко звикаєш і 
зовсім вимикається контроль над 
змістом повідомлень. Чим більше хтось 
намагається ввести в оману слухача, 
тим більшою мірою він намагається 
використовувати інфантильні мовні 
звороти. Чому? Якщо хтось звертається 
до людини так, ніби їй дванадцять, в 
силу сугестивності у відповідь (з певним 
ступенем ймовірності) буде відсутня 
критична оцінка, що властиво дітям у 
віці дванадцяти років або менше. Так 
влаштована людська психіка.

Це лиш деякі моменти, скоріше 
вершинка вершини того айсбергу, 
який пливе на людський суспільний 
титанік. А кафедри і факультети 
кожного року випускають нових і 
нових PR спеціалістів, озброєних усім 
інструментарієм від НЛП технологій 
до окультизму, готових ревно служити 
певним колам. І рідко за ідею  — все 
більше за гроші. Вони працюють над 
твоїм і моїм внутрішнім світом, над 
нашими переконаннями.

Олексій Бакінчук

Хто тільки не оспівував її, не 
змальовував, не творив у камені. А якщо 
розглянути свободу не в філософському 
значенні, не в абстрактних поетичних 
словесах, а в нашому прагматичному, 
простому життєвому розумінні, в 
пересічному українському контексті? 
Чи варта вона стількох розмов, рядків, 
зусиль, жертв і пам’ятників? І чи 
потрібна конкретно мені й тобі? Та й 

куди рухатися, щоб десь там спіткати її, 
СВОБОДУ, справжню?

Отже, питання поставлені гарно (їх 
завжди легше ставити, ніж знаходити 
відповіді), а коли ще додати відсутність 
вільного місця на шпальтах і помножити 
на бажання викласти щось духовне, про 
вчення Ісуса Христа — тоді залишиться 
процитувати провідні слова Нового 
Завіту (та й усієї Біблії) про свободу: 
«Промовив Ісус до юдеїв, що в 
Нього ввірували: ”Як у слові Моїм 
позостанетеся, тоді справді Моїми 
учнями будете, і пізнаєте правду,— 
а правда вас вільними зробить!.. 
Поправді, поправді кажу вам, що 
кожен, хто чинить гріх, той раб 
гріха... Коли Син, отже, зробить вас 
вільними, то, справді, ви будете 
вільні» (Євангелія від Івана 8: 31–32, 
34–35, 36). Оцініть глибину й логічність 
вислову!

Отже, на думку Христа, все просто: 
свобода чи, навпаки, залежність людини 
лежить в площині її внутрішності, 
а не в зміні навколишніх обставин. 

Відповідно до цього і суть волі полягає в 
незалежності від гріха — тої внутрішньої 
богопротивної сутності, яка живе в 
кожному з народження. В кожному! З 
якою тисячоліттями борються найкращі 
уми планети: трактатами, чаклуванням, 
гіпнозами, релігіями, мораллю, 
покараннями, в’язницями, лікарнями, 
політикою, психоаналізом, фармацією... 

А) Побороти гріх може тільки 
Христос: «...коли Син... зробить вас 
вільними...»

Б) Для цього необхідно пізнати 
істину, саме вона є Його інструментом 
для звільнення.

В) Це ж можливо, коли станеш учнем 
Христа.

Г) Щоб ним стати, потрібно 
«позостатися» в Його Слові — саме 
звідти істина, яка робить людей 
вільними.

Такий Божий механізм: нам 
(кожному) необхідна свобода від 
гріховної внутрішньої сутності, і самі 
проти цього ми безсилі.

«Усвідомлення необхідності»,— 

написав один філософ про свободу. 
Саме це і є той шлях через ПІЗНАННЯ 
ІСТИНИ: коли бачиш, як все повинно 
бути. Ніби хто підніс тебе гвинтокрилом 
над землею, і ти побачив і усвідомив 
справжній стан речей, пізнав, як все в 
дійсності — саме тоді й починається 
звільнення. Тільки так веде до свободи 
Ісус Христос. 

Яка ціна? Стати учнем Його, 
перебувати в слові Бога. І тоді ніяка 
маніпуляція, ніякий вплив не зробить 
тебе залежним рабом. Навіть коли 
над душею «попрацюють» аналітики, 
політтехнологи, психологи, інші «ологи» 
чи професіонали НЛП і збентежать 
почуття, умовлять, заманять  — на 
варті стоятиме дух людини, який 
ґрунтуватиметься на істині. Такого 
охоронятиме Сам Творець і Його Слово. 

Вкінці повинен бути заклик до 
якоїсь дії, проте, мій любий читачу, це 
на твій усвідомлений розсуд. Побажаю 
тільки: стань справді вільним. А напрям, 
думаю, зрозумілий.

Олекса Бурчак
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З точки зору християнина деякі 
люди залишаються невіруючими 
через те, що в житті не мали зустрічі 
з духовними реаліями. В розмові такі 
часто заявляють: «Якщо є Бог, нехай 
з’явиться, щоб ми в Нього повірили!» 
Але що б вони сказали тому, хто для того, 
щоб повірити в існування президента 
країни, вимагає особистої зустрічі з 
ним? Безглуздо думати, що Бог негайно 
бігтиме на поклик людей, які вважають 
себе Його противниками.

В самій суті невір’я нерідко 
відчувається щось особисте. У декого 
в душі живе образа на Бога за щось 
(наприклад, помер родич). У когось 
протиборство через любов до гріха. В 
інших ще якісь причини. Втім не будемо 
копатися у внутрішніх мотивах атеїстів, а 
поговоримо про їхні ідеї.

Для невіруючих характерний 
такий пафос: «Ми — наукові атеїсти! 
А релігія  — ненаукові байки». Про це 
варто поговорити докладніше.

Ненауковий атеїзм
Наука займається переважно 

вивченням матеріального світу. Але 
Бог — нематеріальна особа і явно 
перевищує розумові здібності людини, 
Він не є частиною видимого вимірного 
світу. Хоча є багато віруючих вчених, 
у професійній діяльності та наукових 
публікаціях ніяких посилань на Бога 
вони не роблять. І не тому, що «наука 
довела, ніби Його немає», а тому, що 
питання існування Бога лежить поза її 
компетенцією.

Чому ж атеїзм у принципі не науковий 
і не може бути таким? Перш за все, 
це доводиться за допомогою методів 
розпізнавання наукового знання, його 
підробки або заперечливості. Тобто 
мається на увазі, що можна поставити 
такий експеримент, який спростує 
висунуту теорію. Наприклад, якщо 
говорити про гравітацію, то здатні 
відлітати в небо предмети говорили 
б про її неправильність. А якщо якесь 
вчення побудоване так, що тлумачить 
будь-які факти, тобто незаперечні в 
принципі, то воно не може претендувати 
на статус наукового.

Досвід вивчення поглядів сучасних 
атеїстів свідчить, що перед нами 
саме таке вчення. І коли черговий 
безвірник каже: «Доведіть, що Бог є!», то 
напрошується питання: «А що саме буде 
визнано стовідсотковим доказом, який 
спростував би твоє невір’я?»

Існують філософські докази Божого 
буття. Наприклад, космологічний, який 
з самої світобудови і нас самих виводить 
висновок про розумного Творця. Якщо 
абсурдно вважати, що ноутбук, на якому 
пишу цю статтю, виник випадково, то 
ще абсурдніше говорити, що цілий 
світ, який незрівнянно складніший від 
ноутбука, утворився сам собою.

Розглядаючи бактерію Escherichi-
acoli, доктор Саган зазначив, що «цей 
один “найпростіший” організм містить 
трильйон біт інформації, збереженої в її 
генах і хромосомах, і... якби підрахували 
кількість букв в кожному рядку усіх книг 
найбільшої бібліотеки світу (10 мільйонів 
томів), ми отримали б приблизно 
один трильйон букв. Іншими словами, 

кількість даних (інформації), що 
містяться приблизно в десяти мільйонах 
книг, знаходиться в генетичному коді 
“найпростішої” бактерії Escherichiacoli! 
Проте нас просять повірити, що цей 
дивовижний організм з його очевидною 
складною будовою виник в результаті 
абсолютно випадкових процесів».

А тут ще математики зі своїм 
обчисленням статистичних 
імовірностей підкидають аргументи. 
Наприклад, Марсель Голі підрахував, 
що ймовірність самовиникнення 
найпростішої реплікаційної системи, 
необхідної будь-якому живому 
організму, дорівнює 1 до 10450. А Карл 
Саган вирахував, що шанс випадкового 
виникнення життя на планеті такій, 
як Земля, дорівнює 1х102000000000. І 
подібних обчислень багато.

Мене, наприклад, це переконує. 
Але атеїст говорить, що його таке 
не влаштовує, він може повірити і 
у випадкове походження світу, хоч 
імовірність цього практично дорівнює 
нулю.

...шанс випадкового 
виникнення життя 
на планеті такій, 
як Земля, дорівнює 
1х102000000000.

Існують онтологічні аргументи, які 
розробляли філософи Декарт і Лейбніц, 
математик Гедель. Є моральний 
аргумент, який підтримував Кант. Все 
це їх переконувало в існуванні Бога, а 
вони були досить спостережливі люди 
і своїм інтелектом явно перевершували 
типового безвірника.

Сильними доводами будуть 
загальновідомі чудеса, особливі 
містичні почуття або релігійні 
переживання людини. І це атеїсти 
відкидають, заявляючи, що під 
впливом психотропних препаратів 
можна викликати такі самі почуття і 
переживання. Правда, невідомо, як 
вони це встановили, не маючи досвіду 
релігійних переживань, адже, щоб 
порівняти, потрібно знати і те й інше. 
Та головне, що зрозуміло: для них це не 
аргумент.

Залишається одне — побачити Бога 
по-справжньому! Багато років тому 
я читав розповіді американського 
письменника Гаррі Гаррісона, який 
теж був переконаним атеїстом. І ось в 
передмові до розповіді «Біля водоспаду» 
він свідчить, що написав її під враженням 
від видіння, яке одного разу пережив 
наяву. Однак зразу обмовився, що це 
було просто результатом поєднання 
різних фізичних чинників, що й привело 
до такого впливу на його свідомість. 
Звідси питання: а хіба не зможе атеїст 

сказати так про будь-яке видіння, 
мовляв, це лише галюцинації? Звичайно, 
може. І такі приклади теж відомі.

Навіть задокументовані факти 
дивовижних явищ не стають аргументом 
для них... Їх теж примудряються 
пояснити, виходячи зі своєї ідеології. 
Наприклад, кажуть, що це була масова 
галюцинація, викликана релігійним 
запалом натовпу. Правда, незрозуміло, 
чому їй піддалися і самі атеїсти, які 
прийшли спеціально «викрити чудо». 
Інші пояснюють це присутністю НЛО, 
демонструючи готовність повірити у що 
завгодно, аби не визнавати чудом від 
Бога.

...атеїзм — ненаукова 
ідеологія, бо не 

відповідає критерію 
фальсифікації, оскільки 
для своїх прихильників 
незаперечна в принципі.

Отже, атеїзм — ненаукова ідеологія, 
бо не відповідає критерію фальсифікації, 
оскільки для своїх прихильників 
незаперечна в принципі.

Крім того, є ще критерій верифікації, 
який говорить про експерименти, що 
підтверджують теорію. Наприклад, у 
випадку з гравітацією це падаючі вниз 
предмети. Але в атеїзму немає нічого, 
що можна було б експериментально 
перевірити. Так що і цьому критерію 
наукового знання він не відповідає.

Має проблеми атеїзм і з точки зору 
логіки. Оскільки знання людини про світ 
обмежене і неповне, то твердження, 
що «Бога немає», передбачає, що автор 
такого судження володіє абсолютним 
всезнанням.

Перейдемо до другого пункту.

Наука проти атеїстів
Ні, мова не йде про те, що наука 

довела існування Бога. Як ми вже 
говорили, вона не може вивчати 
Його, але ось атеїстів вивчити може. 
І коли наука взялась 
за це, то були виявлені 
цікаві факти. Зокрема, у 
2009 році група вчених 
з університету Торонто 
провела масштабний 
експеримент, учасники 
якого були розділені 
на дві групи: віруючі й 
невіруючі. Їм давали тести 
для вимірювання мозкової 
активності. І результати 
показали, що атеїсти більше 
хвилюються, ніж віруючі, і 
помиляються частіше.

І це ще не все. Цілий 
ряд експериментів у різних 

країнах (Італія, США, Росія, Ізраїль) 
підтвердили, що при хворобі краще 
бути побожним, ніж безвірником.

Дослідники з Університету Айови 
(США) встановили, що у побожних 
пацієнтів з серцевими захворюваннями 
виникає на 20% менше ускладнень, 
ніж у невіруючих. А італійські вчені з 
Університету Падуї, вивчаючи людей, які 
страждають на хворобу Альцгеймера, 
виявили, що у віруючих хворих темпи 
розвитку хвороби на 10% нижчі, ніж у 
атеїстів. «Очевидно, що віра допомагає 
загальмувати розвиток хвороби»,— 
сказав про це професор Енцо Манцато, 
який очолював дослідницьку групу.

Про це говорять і російські 
лікарі. Кандидат медичних наук Ігор 
Попов повідомив про результати 
багаторічних досліджень в лікарській 
практиці: «Ста двадцяти хворим з 
остеохондрозом хребта проводилося 
комплексне лікування. Позитивні 
результати в атеїстів досягалися на 
дев’яту-одинадцяту добу, в той час 
як у віруючих болі зникали через 
чотири-сім діб... Особливо здивували 
відмінності в результатах лікування з 
артрозами великих суглобів. В атеїстів 
хороші результати досягалися лише на 
вісімнадцятий-двадцять другий день, 
в той час як у віруючих уже на дев’яту-
дванадцяту добу.

...суперечка йде не між 
вірою і знанням, а між 
вірою в те, чи Бог є, чи 

Його немає.
Чому атеїзм дає негативний вплив 

на організм людини в процесі хвороби? 
Приходять на пам’ять результати 
цікавого дослідження, представленого 
на сто двадцятій щорічній конференції 
Американської психологічної асоціації. 
При порівнянні двох груп людей, одні з 
яких обманювали, а інші утримувалися 
від неправди, було встановлено, що 
з другої групи в чотири рази менше 
скаржилися на погане самопочуття, 
що стосується психологічного стану, і 
в три рази менше відносно фізичного 
здоров’я. Тобто було встановлено, що 
брехня негативно впливає на здоров’я 
людини. Чи не цікава паралель?

Але це ще не все. Одне з соціологічних 
досліджень, яке було проведене у 
Великобританії, в Кембриджському 
університеті, показало, що у віруючих 
людей, як правило, більше дітей, ніж 
у атеїстів. Тобто з цієї точки зору для 
суспільства віруючим бути корисніше, 
ніж безбожником.

Ми зараз свідомо не заходимо в якісь 
метафізичні області і говоримо тільки 
про ті сфери, які може перевірити наука. 
І, як бачимо, висновки не на користь 
атеїзму. Безвірники дуже ображаються, 
коли їх погляди називають вірою. Але 
як назвати ідеєю те, що не відповідає 
критеріям науки? Отже, суперечка йде 
не між вірою і знанням, а між вірою в те, 
чи Бог є, чи Його немає.

Матеріал підготував Федьків Ігор

Віра і атеїзм. На чийому боці наука?
ПОЛЕМIКА



ДВА БЕРЕГИ 5ЖИТТЄВI СВIДЧЕННЯ

— Яка Ваша спеціальність? Де Ви 
зараз працюєте?

— На даний момент — кандидат 
фізико-математичних наук, доцент 
кафедри комп’ютерної інженерії  
Луцького національного технічного 
університету. Викладаю предмети: 
програмування С++, об’єктно-
орієнтоване програмування в 
середовищі С++ Builder, захист 
інформації в комп’ютерних системах та 
операційні системи (UNIX).

— Коли, за яких обставин вперше 
задумались про духовне, про Бога?

— Це трапилось, як був ще студентом 
спочатку Хабаровського ДПІ, а опісля  —
Прикарпатського університету. Я 
любив науку. На третьому курсі 
мене, як відмінника, зарахували до 
складу учасників наукового семінару 
кафедри ФТТ. Перед очима постало 
безліч невідкритого, цікавого: 
наукові таємниці кристалічної гратки 
моно- і бікристалів, кристалів А4В6, 
а далі рентгеноструктурний аналіз, 
однокристальний і двохкристальний 
спектрометри — усе вивчав із 
захопленням.

Почало виникати питання: «Як 
можна відобразити кристалічну гратку 
на рівні атомів, які відстані між ними, 
як вони впорядковані і якому закону 
підвладні?» Саме тоді став помічати 
єдність різних законів природи і матерії. 
Згодом дуже захопився окремими 
розділами квантової фізики: міжатомна 
взаємодія в кристалах, їх інтегральні 
характеристики.

Особливо цікаво було поринути 
в явище надтекучості речовин: як 
це при наближенні до абсолютного 
нуля речовини розпадаються на два 
компоненти — на звичайну речовину і 
надтекучу і активно проявляють себе? 

Підсвідомо стала народжуватись і 
відповідь, що існує єдиний закон такого 
розділення. Єдиний закон!

Згодом зіткнувся ще й з 
надпровідністю в матеріалах. І тут 
розділення речовини на звичайну і 
надпровідну при тому ж наближенні до 
абсолютного нуля. А вивчивши плазму, 
став ще глибше все розуміти.

Пройшло трохи часу. Вступив до 
аспірантури в НАН України. Під час іспитів 
знову зіткнувся із рентгеноструктурним 
аналізом (тепер Х-аналізом), 
кристалографією і обґрунтуванням 
досліджень. Тут і мікроскопія. Стало 
винятково цікаво!

Навкруги в той час домінував 
матеріалістичний світогляд. Наука 
і Творець — неспівставне! Я став 
задумуватись, чому так говорять освічені 
люди: вчителі, лікарі, політики? Дивно! 
Це було незрозумілим…

Один із наукових консультантів 
сказав, що мені слід глибоко вникати в 
різні теорії: провідності, проходження 
електромагнітних хвиль через 
твердотіле середовище, зонну теорію 
та теорію конденсованих середовищ 

і, звичайно, в теорію збурень, 
відмітивши, що в мене вийде. Теорія 
збурень найскладніша. А ряди Лорана 
з комплексними числами — зовсім 
нелегко! Однак бажання докопуватися 
до істини було досить сильним.

— Що остаточно змусило шукати 
Бога? Як стали це робити?

— Тут було кілька причин. Перша: 
Бог відкривався в ході наукових 
досліджень. Відповіді випливали самі: 
«Зрозуміло, чому єдиний закон – бо 
все на світі створено єдиними руками! 
Єдині руки — ось воно!» Однак 
залишалося ще немало запитань, які 
стримували на шляху до віри в Бога.

Придивляючись до мікроскопії, стало 
цікаво виявляти дислокації, поведінку 
атомів та молекул в кристалах. 
Зацікавила правдивість постулатів 
Бора і закон де Бройля. Постулати  — 
це тільки припущення, але з якою 
точністю вони виконуються в фізиці! 
Ну й передбачливий Бор: «Ніщо в світі 
не рухається прямолінійно — все 
рухається за хвильовим законом, а 
довжина хвилі оберненопропорційна 
макропараметрам тіла».

Такою була й моя дорога до істини. 
Теорія збурень ставала зрозумілішою. 
Однак найглибше враження справив 
закон сил притягання і відштовхування 
атомів і молекул та його графік. 
Молекули і атоми поводяться теж 
за єдиним законом, наближаються 
і відштовхуються, не переходячи 
заборонені зони енергій. Але звідки 
це обмеження? Довго довелось 
роздумувати...

Сталось так, що зацікавившись 
астрономією, почав відвідувати  Київську 
обсерваторію. Приємно було дивитись на 
зоряне небо, інші галактики і туманності, 
на сузір’я в зеніті, а також спілкуватися з 
дослідниками-астрономами.

Одного разу під час обговорення 
результатів астрономічних досліджень я 
побачив знайомий графік взаємодії, тепер 
уже між планетами і галактосистемами. І 
спало на думку зіставити його з явищами 
взаємодії елементарних частинок ядра: 
хоча б з протонами і нейтронами. Був 
вражений, що закон працює і в тій 
області. Мавши доступ до бібліотеки ім. 
Вернадського, став пильно звіряти все з 
теорією. «Невже і тут єдиний закон? — 
подумалось. — Невже!? Це зовсім різні 
світи: макро- і мікро-внутрішньоатомний 
світ. Саме так!»

Сюди додались і пізнання в релятивізмі 
та в законі збереження енергії. Тоді де 
ж заперечення Бога наукою!? Де воно? 
Чому ж стільки науковців — атеїсти? «Ну 
що ж,— подумав я,— тут справа просто 
в невір’ї. Єдність і тотожність законів 
впевнено доказує єдиного Творця!» 
Цими думками поділився зі своїм 
науковим консультантом, членом партії. 
Той посміхнувся. «Я це вже проходив 

свого часу...» — промовив загадково.
Друга причина — бажання розуміти 

Бога, як про це говориться в Писанні. 
В офіційній церкві, в якій виріс, було 
просто засилля ідолопоклонства, хоча 
саме там зародились перші здорові 
погляди на християнське буття. А далі 
став обходити всіх, хто себе називає 
церквою, досліджуючи, чи виконують 
вони Писання.

— Як відбулася Ваша зустріч з 
Христом?

— Це сталося в одній із київських 
церков на Подолі, коли я почув про 
покаяння як Божий дар. Там вперше 
усвідомив себе грішником і винним 
перед Богом та людьми і зрозумів, що 
Христос прощає тим, хто визнає гріх і 
кається. Після дев’яти місяців важкої 
духовної боротьби я перший раз у 1997 
році схилив коліна перед Богом...

— Як прийшли до того, що 
потрібна Біблія і як її знайшли?

— Зрозумів, що якщо є Божа дорога, 
то має бути й повеління від Бога, як іти 
нею, що й знайшов у Біблії. Познайомився 
з деякими віруючими, які допомогли 
придбати Слово Боже.

— Чи були перепони в шуканні 
Бога? Якщо так, то які?

— Мої рідні повстали першими і, на 
той час, зробилися ворогами. Далі на 
мене накинулося все село, де народився 
та виріс,  як на зрадника їхньої віри... 
Але Бог давав такі сили, без яких би 
я усього не зніс. Про це можна довго 
розказувати…

— Чи суперечить сучасна наука 
вірі в Бога?

— Мені дивно, коли хтось говорить, 
що суперечить. Шкода, але, на жаль, 
сліпими і заангажованими бувають 
і науковці. Однак тут нічого не можу 
зробити. Мені самому Господь відкрив 
очі через науку, щоб побачити Його рук 
творіння...

— Що б Ви сказали сьогоднішнім 
атеїстам?

— Будьте милостиві самі до себе  — 
Бог вас любить. Адже наука аж ніяк не 
оправдує атеїзм. Просіть Божої допомоги 
для духовного прозріння.

Брав інтерв’ю Миронюк  Андрій

«…БОГ ВIДКРИВСЯ В ХОДI 
НАУКОВИХ ДОСЛIДЖЕНЬ» 

(iнтерв’ю з вченим Василем Мельником)

НЕГАДАНА ЗУСТРIЧ
Сьогодні ми з ним неждано зіткнулися 

у дверях онковідділення лікарні. Так, це 
був він, Петро Андрійович, колишній 
беззмінний директор школи, де я 
навчався. Зрозуміло, що з огляду на 
його повністю білу голову, я не міг 
промовчати про можливість вічного 
життя у Христі.

— Я атеїст, я ж... ти знаєш,— 
вибачливо розвів він руками.

— Так-так, але я знаю тільки три 
типи невіруючих. Перший — це ті, хто 
глибоко не замислюється над питанням 
віри в Бога, отже, помилково вважає, що 
наука суперечить Біблії. Думаю, що це не 
ви.

Петро Андрійович згодився.
— Другий тип (теж, думаю, не про 

вас) — це невіруючі-папуги. Ті, хто 
просто бездумно і сліпо повторює чужі 

ідеї й слова, заперечуючи існування 
Творця.

— Так, це теж не про мене.
— Ну тоді, на жаль, залишається 

тільки третя, найчисленніша група: 
ті, хто навмисне відкидає думки 
про щось духовне, про Бога, десь 
глибоко в душі остерігаючись 
дізнатися правду. Бо якщо Бог є, 
то потрібно буде міняти життя, 
боротися з собою, перебудовуватися. 
А це відповідальність. Ось тому вони 
свідомо й уникають таких міркувань.

Колись Петро Андрійович, старий 
і переконаний партієць, щось би 
заперечив, а зараз тільки ствердно 
похитуючи головою, по-старечому 
глибоко зітхнув. Чи, може, то місце 
нашої зустрічі спонукало до того?

О. Музика
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Коли говорять про пташину 
здібність до звуконаслідування, 
нам, простим людям, у першу чергу 
приходять на думку папуги, хоча 
науковці знають, що до цього здібні 
майже всі птахи. До того ж, маючи 
яскраве пір’я, папуги не спроможні 
маскуватися — більшість і не 
переймаються бажанням заховатись 
у листі. Втім зараз говоритимемо про 
людей, про побутовий атеїзм, чи, коли 
точніше,— безбожжя.

Побутовий атеїзм — явище 
поширене. Людей з таким 
світоглядом не побачиш на 
атеїстичних засіданнях, не 

почитаєш про них на форумах 
— вони приховані, домашні. 

Йому завжди можна знайти 
вибачення, бо з народження живе в 
нас. У кожному. Проте є люди, і чимало, 
які з цим нічого не роблять. «Несе 
течія,— кудись винесе... Мені — те, що 

Замаскований папуга
й всім!» — так по-папужому наслідують 
чиїсь міркування, чужий світогляд, в 
цілому залишаючись безбожниками, 
хоч і замаскованими. «Я ж не якийсь 
там нехрист, я — як всі»,— говорять і 
йдуть сліпо виконувати якісь обряди, 
несвідомо відвідують певні культові 
місця, неосмислено наслідують 
релігійні традиції, у житті ж зостаються 
атеїстами — тими, хто в розрахунок не 
бере існування Бога. А благочестиві 
слова, навіть милосердні справи з 
усім релігійно-зовнішнім,— лише 
камуфляж для оточуючих, а нерідко й 
для самого себе.

Побутовий атеїзм — явище 
поширене. Людей з таким світоглядом 
не побачиш на атеїстичних засіданнях, 
не почитаєш про них на форумах — 
вони приховані, домашні. Безперечно, 
всяким чоловіком з папужим 
характером хтось керує.

Його зроблять то прогресистом, 
то модерністом, потім гуманістом і 
навіть постмодерністом. І зовсім не 
важливо, що й слів таких він не знає — 
кориться й без того. «Ну, я... віруючим 

себе не назву, але й не безбожник, 
я  — як всі»,— заспокоюють себе. 
Той, хто в житті не зважає на те, що 
Творець має заповіді і заповіти, той — 
домашній атеїст. І без різниці, якими 
зображеннями прикрасив стіни чи 
панель авто або що повісив на шию. 
Якщо життям відкинув Божі заповіді, 
не обманюйся — ти безвірник. Просто, 
може, побутовий?

І, на жаль, ніяких масових 

прогресивних змін стосовно Бога в 
«папужому» середовищі не буде. Тільки 
збільшиться й ставатиме хитрішим 
маскування. Втім кожен особисто 
відповідає за себе. Кожен власноручно 
може щось поміняти. Найперше — в 
собі.

«Шукати істину, знайти її і віддати їй 
усе життя — ось що значить правильно 
прожити»,— сказав хтось із філософів.

Миронюк А.

Паспорт… атеїзму

Ервін 
Шредінгер

Лауреат Нобелівської премії з 
фізики, професор в університетах 
Штутгарта, Єни, Берліна, Цюріха, 

Оксфорда і Відня.

У книзі “Природа і греки” Шредінгер 
пише: “Звідки я прийшов, куди йду? 
Наука ні слова не може сказати про 
те, чому нас радує музика, або чому 
стара пісня зворушує до сліз.

Наука зберігає мовчання навіть 
у відповідь на питання про велику 
Єдність — Єдине Парменіде — 
частину якого всі ми так чи інакше 
складаємо, і якому всі належимо. 
Найпоширеніша його назва в наш 
час — Бог, з великої літери.

Звідки я прийшов, куди йду? Це 
велике незбагненне питання, що 
постає перед кожним з нас. У науки 
немає на нього відповіді “.

Платонівська 
людина

Одного разу відомий грецький 
філософ Платон сформулював 
визначення, яке привело у захват 
його учнів.  «Людина, - сказав він, - це 
тварина з двома ногами, та без пір’я». 
Його постійний опонент Діоген (той 
самий, що жив у бочці) обскубав півня і 
приніс в рощу Академа, проголосивши: 
«Ось платонівська людина!» Після 
цього Платон змушений був до свого 
визначення додати уточнення: «І з 
широкими кігтями».

Атеїзм — це світогляд, який 
характеризується відсутністю віри в 
існування будь-яких богів, духів, інших 
потойбічних істот тощо.

У ранній давньогрецькій мові 
прикметник ἄθεος (від ἀ — «без», θεός — 
«бог») мав значення «безбожний». У V 
столітті до н. е. це слово почало означати 
навмисне, активне безбожництво, 
тобто того, «хто порвав відносини з 
богами, заперечує існування богів» — 
безбожника.

Атеїзм як явище виник у глибоку 
давнину. Псалми, написані Давидом 
приблизно тисячу років до н.е., згадують 
про нього: «Безумний говорить 
у серці своїм: нема Бога!» В часи 
середньовіччя поняття «безбожжя» 
(«атеїзм») вживалось як зневажливий 
епітет і застосовувалося до людини або 
вчення, які знаходилися у конфлікті 
з християнським світоглядом. Також 
існують свідчення, що ідеї, які сьогодні 
можуть бути розцінені як атеїстичні, 
згадувалися у період античності, в 
єгипетській та ведичній цивілізаціях.

Сутність вчення атеїстів полягає в 
запереченні Бога, виключає можливість 
існування досконалого Розуму і Його 
впливу на життя природи та людини. 
Відповідно до світоглядної позиції 
атеїзму Всесвіт є тільки матерія, рух і 
форма. Він вічний і безкінечний. Явища 
та процеси, що в ньому відбуваються, 
строго керовані певними законами, 
які виключають всяке надприродне 
втручання.

Чому виник атеїзм? Чому Господь Бог 
не покаже Себе людям, як Він це іноді 
робив у часи Старого Завіту? Звичайно, 
якби показав Себе, усі б у Нього повірили. 

Але саме в цьому 
і полягає сутність 
проблеми: Бог не 
бажає переконувати 
нас у Своєму 
існуванні — Він 
хоче, щоб ми знали 
про Нього завдяки 
нашій вірі і вірою 
прийняли Його 
дар спасіння. Суть 
волі Божої полягає 
в тому, щоб люди 
були християнами, 
а не теїстами, тобто 
тими, хто просто 
вірить в існування 

Бога. Віра, як основна характеристика 
християнина, логічна. Бог дав людині 
розум, щоб вона змогла побачити й 
усвідомити Його існування у Всесвіті, 
в природі. А те, що не вкладається 
в можливості людського розуму, 
сприймається вірою. Одні вірять, що Бог 
є, інші — що Бога немає. Із цього, власне, 
й формується смисл життя кожної 
людини.

Атеїзм, як і будь-який світогляд, має 
свої причини та наслідки. Для людини 
ХХІ століття це поняття асоціюється 
з історичним минулим. Проте в наш 
час надзвичайно поширений так 
званий «практичний атеїзм». Для нього 
характерне навмисне ігнорування 
релігійних питань у теорії і на практиці. 
Таким чином віра чи невір’я в Бога 
не впливає на мораль і поведінку 
людей. Стержнем сучасної людини 
стає байдужість, тобто відсутність 
будь-якого інтересу до релігійних 
питань, а з цього випливає незнання, 
необізнаність в усьому, що стосується 

надприродного, нематеріального світу. 
З падінням інтересу до релігії значно 
знижується відвідування богослужінь 
у різних конфесіях, знання релігійної 
догматики практично відсутнє і, як 
наслідок, збільшується число людей, 
які зараховують себе до агностиків або 
атеїстів.

Нове постмодерністське 
суспільство — це вже не язичницька 
модель із своїм пантеоном богів і не 
пряме заперечення Христа епохи 
темного цинічного богоборства. 
У цьому суспільстві кожна 
людина теоретично  — бог, і тому 
потенційно вільна, без обмежень: 
як їй більше подобається, так 
вона і робить. Нове покоління не 
має рамок у своїх можливостях. Воно 
прагне всього, хоче отримати все і жити 
за принципом: «Після нас хоч потоп». 
Парадокс полягає в тому, що, маючи 
необмежений потенціал, людина стала 
абсолютно беззахисною, ламається при 
перших труднощах і, найголовніше, 
втратила свободу. Адже вища форма 
свободи проявляється тільки в тому, 
хто вибрав служіння Богу. Тільки маючи 
чітку світоглядну позицію, можна 
прагнути до вищих життєвих орієнтирів 
та цінностей.

Особистість нової епохи опинилася 
у складній ситуації. Здоровий глузд 
підштовхує її до єдиного виходу  — 
до Бога, проте Він відкидається 
рефлекторно. Для людини, яка не знає 
Бога і не докладає зусиль, щоб Його 
пізнати, виходу немає. І навпаки, той, хто 
вірить в існування Бога, має майбутнє, 
тому що Бог сказав, що кожен, хто вірує 
в Нього, буде мати вічне життя.

Захар Карпович
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Не всі тепер знають, якою була 
оригінальна назва книги, випущеної 
Чарльзом Дарвіном у 1859 році. У 
дослівному перекладі вона звучала так: 
«Походження видів через природний відбір 
або збереження привілейованих рас у 
боротьбі за виживання». Справа в тому, що 
книга була написана тоді, коли починалися 
світові революції. Та й ідеї, які захоплювали 
людство (як і оточення Чарльза), були 

далекими від сучасних віротерпимості й 
рівноправ’я. Робота Дарвіна підводила 
теоретичну базу й сприяла, навіть 
підштовхувала людей до того розуміння, 
яке логічно продовжив у своїх працях 
Ніцше, а втілив у життя Адольф Гітлер. 
Майже втілив. Та й інші політичні віяння 
з ідеями виведення надлюдини, які в своїх 
експериментах над людськими масами 
були не менш кривавими, в більшості за 
науковий фундамент свого світогляду 
мали теорію Дарвіна. «Ми ж тварини, 
що боремось за виживання, і перемагає 
зубатіший і хитріший...» — заявить вам 
будь-який Брейвік.

Людей завжди цікавила тема про 
динозаврів, які колись жили на землі. 
В більшості книг пишеться, що це 
було 235–65 млн. років тому. Оскільки 
їхнє існування — факт незаперечний, 
автоматично приймається на віру і 
час, коли динозаври жили і вимерли 
на нашій планеті. Проте існує багато 
свідчень, що «древні» динозаври не 
такі вже й древні, як нам намагаються 
подати в книгах. В цій невеликій статті 
хотілося б розглянути деякі докази того, 
що вони перебували на землі одночасно 
з людьми.

Довгий час про існування цих 
дивовижних звірів на Європейському 
континенті ніхто не здогадувався. Люди 
час від часу знаходили велетенські 
кістки, черепи та хребти, і ніхто точно 
не знав, кому вони належали. Вважали, 

КОЛИ ЗНИКЛИ ДИНОЗАВРИ?

ПРИЧИНИ 
ТА НАСЛIДКИ

що це останки древніх драконів або 
героїв Троянської війни чи велетнів, 
що жили колись на землі та загинули 
під час потопу. І лише порівняно 
недавно (в 1842 р.), з розвитком науки 
та палеонтологічних досліджень, 
вчені зрозуміли, що відкрили новий, 
досі невідомий людям вид тварин. На 
сьогодні виявлено більше тисячі видів 
великих та маленьких динозаврів. 
Палеонтологічні дослідження тривають 
до нашого часу і, можливо, принесуть 
ще не одне хвилююче відкриття. Обсяг 
статті не дозволяє викласти всі теорії та 
факти порівняно недавнього існування 
динозаврів, тож розглянемо деякі 
найочевидніші докази.

Ангкор
Ангкор — столичний район 

стародавньої кхмерської цивілізації, 
яка правила в південно-східній 
Азії з дев’ятого століття н. е. до 
кінця дванадцятого. Руїни Ангкору 
знаходяться в сучасній Камбоджі. Колись 
це були храми, палаци, бібліотеки, 
монастирі та інші споруди, побудовані 
різними правителями кхмерської 
імперії. Одна з найвеличніших — храм 
Та Пром, який став дуже відомим 

через його барельєфи з зображеннями 
динозаврів. Їх вміло вирізьблено на 
камені багато століть тому, задовго до 
створення перших палеонтологічних 
реконструкцій величезних рептилій. 
Центральним і найвідомішим 
барельєфом вважається той, на якому, 
крім стегозавра, викарбувані лебеді, 
буйволи і мавпи. Він демонструє 
бажання художника зобразити тварин, 
яких той спостерігав навколо. Чітко 
видно, що стародавні митці на власні очі 
бачили динозаврів, тому що їх форми 
передані доволі точно.

Печатки 
Месопотамії

В ході археологічних розкопок в 
древній країні шумерів — Месопотамії, 
археологи знайшли велику кількість 
циліндричних печаток. Одна з них, 
що має близько п’яти тисяч років, 
зображує динозаврів. За будовою тіла 
тварини дуже нагадують апатозаврів, 
які належали до сімейства зауроподів. 
Через анатомічні особливості ніг їх не 
можна переплутати ні з яким іншим 
видом динозаврів.

Карлайл — місто на крайньому 
північному заході Англії. В 
кафедральному соборі цього міста є 
гробниця єпископа Річарда Белла. По 

краях надгробок облямований вузькою 
смужкою (2,9 метра довжиною). Саме 
ця смужка містить цікаві зображення. 
Розглянувши їх, кожен школяр впізнає 
добре відомих динозаврів-зауроподів з 
довгою шиєю і хвостом, тих самих, що і 
на печатці з Месопотамії. Схоже, що це 
битва, в якій звірі б’ються шиями (що 
властиво для поведінки жирафів), або 
шлюбні танці, також відомі в царстві 
тварин. Найцікавіше те, що зображення 
динозаврів було вигравірувано на 
надгробку, побудованому в 1496 
році. Малюнок на 300 років давніший, 
ніж перші виявлені в наш час кістки 
динозаврів.

Біблія
В книзі Йова розділи 40–41 описують 

тварину, названу левіафаном. Події, 
про які йде мова в книзі, розвиваються 
невдовзі після всесвітнього потопу, 
коли клімат на землі ще докорінно не 
змінився. Важко уявити якогось іншого 
звіра, крім динозавра, який би так добре 
підходив під цей опис.

Ці кілька фактів свідчать про те, що 
люди своїми очима бачили динозаврів і 
між ними не було тих 65 мільйонів років, 
як стверджує теорія еволюції.

Сергій Гуменюк

Проте цей неправдивий аргумент і сьогодні 
залишається майже у всіх підручниках біології. 
Як так?

Коли ж строго дослідити докази дарвінізму, 
аргументів СХОЖОЇ правдоподібності було і є 
достатньо.

Книга Дарвіна «Походження видів…» була 
надрукована у 1859 році, і одразу науковці 
розділились на затятих її прихильників і 
недругів. Проте всі чекали, коли ж будуть 
знайдені докази – перехідні форми, яких 
мали бути мільйони, або інші доводи. Та… 
проминуло 10 років, а їх так і не з’явилося. 
Теорія стала втрачати прибічників мало не 
щодня. Тому доводи почали придумувати.

Німецький біолог   — Ернст Геккель. 
Починаючи з 1860 року жорсткий дарвініст. У 
1869 році висуває як доказ еволюції – однакові 
види зародків тварин і людини. Він сам 
намалював їх і подорожував, «проповідуючи» 
дарвінізм зі своїм «саморобним» аргументом. 
Деякі науковці заперечували, тому що 

бачили обман, проте 
він не зупинявсь. 
І ось у 1874 році 
зібралась вчена рада 
його університету 
і засудила даний 
аргумент. Офіційно 
визнано, що малюнки 
є фальсифікацією. 
Виник скандал. 
Особливо це стало 
яскравим, коли 
з’явилась сучасна 
фототехніка. Будь-

який вчений-біолог знає про цю підробку. До 
речі, кар’єра Геккеля пішла на спад, і він у кінці 
життя зайнявся дарвіністською філософією, 
оскільки з самого початку його більше 
цікавив саме такий аспект теорії Дарвіна —  
заперечення Творця. 

Як так?
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НАС ЗАПИТУЮТЬ – МИ ВIДПОВIДАЄМО

Видання віруючих Євангельських християн-баптистів МСЦ.
м.Київ; контактний телефон: 097-081-58-39; www.dvaberehy.info

Видається на пожертвування віруючих. 
Розповсюджується безкоштовно.

Одним із найскладніших 
математичних обчислень є так зване 
«Завдання комівояжера». При заданому 
списку пунктів призначення і відстаней 
між ними слід знайти найкоротший 
з можливих маршрутів, причому 
кожен пункт потрібно відвідати 
тільки один раз. При збільшенні 
кількості місць складність завдання 
досягає приголомшливих масштабів. 
Такі обчислення «обробляються 
комп’ютерами протягом декількох 
днів»,— зазначає професор Ларс Чіттка 
з Лондонського університету.

Але вчені з цього ж університету, 
використовуючи штучні квіти, 
контрольовані комп’ютером, дійшли 
до висновку, що бджоли вчаться 
розв’язувати такі задачі дуже швидко. 
Вони визнані першими живими 
організмами, здатними вирішувати 
подібні завдання для сотень пунктів 
призначення. Чіттка зазначає, що 
бджоли можуть «прокласти шлях між 
сотнею квіток таким чином, щоб до 
мінімуму скоротити дистанцію польоту, 
а потім впевнено знайти шлях додому 

Спрогнозувати емпіричну 
реальність, яка могла б виходити з 
теорії розумного задуму — легке і 
приємне заняття. І ось одне з таких 
передбачень: якщо життя створене 
так само, як створений комп’ютер, 
і працює не тільки як програмне 
забезпечення, а й насправді ним є, то 
можна «зісканувати» і «завантажити» це 
програмне забезпечення з біологічних 
організмів і застосувати до створених 
людиною творів мистецтва, що змусить 
їх працювати подібно до будь-якого 
комп’ютера.

Уявіть, якщо це можливе... Утім 
хвилиночку! Моє припущення вже 
підтверджується! Схожа історія 
висвітлена у виданні Wired UK: «Інженери 

— і це зовсім не дрібниця для істоти, що 
володіє мозком розміром з булавкову 
головку!»

Доктор Метью Ліхореау, один із 
співавторів дослідження, зазначає, що 
це свідчить про те, що, незважаючи 
на обмежену кількість нервових 

клітин у мозку бджоли, вона має 
«дуже розвинені розумові здібності». 
Вчені мають надію на те, що певного 
часу їм вдасться зрозуміти, як можна 
досягти таких дивовижних результатів 
в обробці інформації за допомогою 
такого мініатюрного «обчислювального 
обладнання».

Якщо найкращим розробникам 
комп’ютерів і програмного 
забезпечення ще колись доведеться 
винайти суперкомп’ютер, який був би 
здатний повторити обчислювальну 
швидкість бджоли, то що це говорить 
нам про Творця самої бджоли? Не 
потрібно бути великим математиком, 
щоб це зрозуміти (Римлянам 1, 20).

К. Віланд

Шановні читачі, якщо у 
вас виникли питання, або 
з’явилось бажання відвідати 
зібрання (богослужіння), чи 
є потреба звернутися за 
духовною допомогою, то ви 
можете зателефонувати за 
зручним для вас регіональним 
телефоном:

Вінницька та Хмельницька обл. —
+38(067) 988-34-79, Антон;

Дніпропетр., Запорізька та 
Кіровоградська обл. —

+38(067) 140-47-48, Костянтин;

Житомирська обл. —
+38(097) 341-98-26, Анатолій;

Західна Україна —
+38(068) 724-24-97, Ігор;

+38(066) 334-35-80, Тимофій;

Київська обл. —
+38(097) 081-58-39, Олександр;

Одеська, Херсонська та 
Миколаївська обл. —

+38(067) 161-17-38, Генадій;

Харківська, Полтавська та 
Сумська обл. —

+38(050) 295-29-34, Тимофій;

Черкаська обл. —
+38(098) 151-53-58,  Сергій;

Чернігівська обл. — 
+38(067) 121-00-32, Андрій.

Що менi робити, 
щоб спастись?
Таке питання поставив один 

римський воїн, про що йдеться 
у Новому Завіті (Дії святих 
апостолів 16, 30). Сталось 
це тоді, коли він побачив, що 
настав час міняти життя. 

Любий друже! Можливо, 
і в тебе в серці повстали 
запитання, які хвилюють душу, 
і ти не знаєш, що робити.

Якщо хочеш справді бути 
з Богом тепер і в вічності, 
то потрібно стати  христи-
янином, зробивши кілька кроків.

КРОК 1: познайомся із вчен-
ням Христа, з Його заповідями у 
Новому Завіті.

КРОК 2: признай себе гріш-
ником, що заслуговує на 
справедливе покарання.

КРОК 3: повір, що Христос 
вмер на хресті також і за тебе. 
Він воскрес і робить вільним від 
гріха в момент навернення до 
Нього.

КРОК 4: щиро покайся. Для 
цього схились перед Ним в 
молитві і попроси прощення за 
всі свої гріхи, а потім подякуй за 
дароване спасіння.

КРОК 5: уникай свідомого 
гріха, молися, досліджуй Святе 
Письмо і виконуй те, що там 
написане. Знайди справжніх 
християн, які щиро навернулись 
до Бога.

Усе вищевикладене знайдеш 
у Новому Завіті, коли будеш 
читати і міркувати над ним.

*   *   * 

1. Чому так багато вiр i 
як визначити, яка з них 

правильна?
Відповідь проста і зрозуміла 

усякому: критерієм правильності життя 
християнина є вчення його Учителя — 
Ісуса Христа (так само як для буддистів — 
вчення Будди, для індусів — веди, 
для мусульман — писання Магомета). 
Отже, якщо якась людина називає 
себе християнином, вона зобов’язана 
виконувати те, що вчив Христос і 
записали Його учні й апостоли в Новому 
Завіті. Якщо написано: «Благословляйте 
ворогів» — благословляти; «Хрестіть 

тих, хто буде свідомо вірувати» — 
хрестити; «Не вклоняйтесь ніякому 
зображенню» — не вклонятись тощо.

Людині, щоби вирізнити істинну віру, 
потрібно читати і знати Новий Завіт. 
А ті релігійні течії, які з цим борються, 
забороняють або вчать щось на кшталт: 
«Ти сам не збагнеш написаного, тільки 
ми знаємо істину»,— підозрілі і, скоріш 
за все, правди не говорять.

2. Якщо я вiрю в Бога, 
хiба обов’язково ходити в 
церкву, тим бiльше, якщо 
я там бачу багато такого, 
що не вiдповiдає тому, 
що написано в Бiблiї?
Абсолютно природно, коли 

людина шукає однодумців, близьких 
собі за духом. Протилежне буде 
НЕНОРМАЛЬНИМ. Хто народжений від 
Бога — любить усіх Божих. Тому живий 
християнин ОБОВ’ЯЗКОВО стане шукати 
єднання з учнями Господа, як це було в 
перших послідовників Христа. Якщо ж 
у зібраннях віруючих є щось таке, що 
суперечить Біблії, тут є два виходи: або 
спробувати те змінити, або, коли перше 
зробити неможливо, шукати спілкування 
там, де виконується Святе Письмо. Ось 
тільки між виразами: «Я бачу, що це не 
відповідає Біблії» і «Точно не відповідає 
Біблії» — велика різниця. Ми всі можемо 
помилятися, отже, такі серйозні питання 
потрібно серйозно досліджувати.

3. Яка рiзниця мiж 
баптистами i, скажiмо, 
православними або 

католиками?
Різниця, як це помітно і 

першокласнику, починається навіть з 
назви — усі на різну букву.

«Баптист» з грецької — хрещений 
за свідомою вірою. Той, хто збагнув, що 
робить, навчений і бажаючий жити за 
вченням Господа Ісуса Христа. Грецьке 
«baptiso» — хрещення (занурення).

Найголовніша відмінність: 
баптисти розуміють, що спасіння і 
життя вічне НЕ ЗАСЛУГОВУЄТЬСЯ, НЕ 
ЗАРОБЛЯЄТЬСЯ, а ДАРУЄТЬСЯ Богом 
тому, хто вірує в Ісуса Христа.

Друга, не менш важлива: вони 
визнають найвищим авторитетом 
світогляду, життя, віри і служіння ТІЛЬКИ 
Біблію.

Баптисти — християни, які 
намагаються відтворити життя перших 
християн. Відповідно відкидають усе, 
що не заповідане в Новому Завіті 
Господом Ісусом Христом, що з віками 
нашарувалося в обрядах і традиціях 
з язичництва: усіляких посередників 
між Богом і людьми (крім Ісуса Христа); 
молитви за померлих; незрозумілі 
людям «священні» мови літургій, 
поклоніння предметам, амулетам, 
місцям, приміщенням, могилам, костям; 
визнання непогрішимими деяких людей, 
«священні» війни і т. п.

БДЖОЛИ 
РОЗУМНIШI ЗА

СУПЕРКОМП’ЮТЕР

БIОНIЧНI 
БДЖОЛИ?

з університетів графств Шеффілд і 
Сассекс планують зісканувати мозок 
бджіл і завантажити його в автономних 
літаючих роботів, які зможуть ширяти і 
працювати, як справжні бджоли».

Біонічних бджіл, як сподіваються 
вчені, можна буде використовувати 
в різних ситуаціях, в яких крихітні 
літаючі апарати будуть більш корисні, 
ніж сучасні технології - наприклад, 
при пошуках витоків газу або хімічних 
речовин, або в пошуках людей, які 
опинилися у пастці в обмеженому 
просторі. Важливо відзначити, що це 
не буде повною моделлю мозку бджоли 
(поки що таке неможливе) — в ній будуть 
використані лише фрагменти, пов’язані 
із зором і відчуттям запахів. Ці модулі 
будуть вбудовані в інше програмне 
забезпечення і утворюватимуть так 
званий «зелений мозок» - мозок, здатний 
реагувати на нові ситуації і швидко 
імпровізувати.

Прекрасно. Ці створіння будуть 
названі «кібербджолами» і теоретично 
мали б бути запущеними в повітря 
ще у 2015 році. Але поки це все ще 
фантастика?

Девід Клінгхоффером


