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

ДВА БЕРЕГИ

Невiдоме почуття радостi 
наповнило змучену душу!

В концтаборі не було ні лікарів, ні са-
нітарів, ні медикаментів. Рана не гоїлася. Я 
не міг вже виходити на роботу. Розумів, що 
життя наближається до кінця. «Але я такий 
молодий!» — жалів сам себе. Для чого вза-
галі людина існує? Чи є сенс жити? Ці та інші 
питання непокоїли душу, проте відповіді не 
знаходив.

Сьогодні, як ніколи раніше, Біблія стає об’єктом 
суперечок та звинувачень. Дуже часто найпал-

кішими критиками Писання виступають ті, хто ніколи 
його не читав. А які читали, то робили це упереджено. 
Якщо підійти до змісту максимально об’єктивно, то всі 
видимі протиріччя просто зникають: Писання пояснює 
саме себе.

В Бутті 5, 4 написано: «Днів Адама після народжен-
ня ним Сифа було вісімсот років, і родив він синів і 
дочок». Крім Каїна, Авеля та Сифа в Адама та Єви було 
багато дітей — і синів, і доньок. В Писанні не сказано, 
скільки саме, але зважаючи на те, що вони жили дуже 
довго, можна припустити, що багато. «Усіх же днів жит-

тя Адамового було дев'ятсот тридцять років; і він 
помер.» (Буття 5, 5).

Якщо керуватись лише Писанням, не беручи до 
уваги власні упередження, то зрозуміємо, що в той 
час на Землі було покоління людей, народжене одним 
батьком та матір’ю, і брати одружувалися на своїх се-
страх — в іншому випадку людський рід припинив би 
існування! Нам не відомо, в якому віці Каїн взяв шлюб 
і яке було ім’я дружини, але можемо з впевненістю 
стверджувати, що вона була його сестрою.

Цей аргумент відкидають, апелюючи до законів, що 
забороняли шлюб між близькими родичами. Однак 
потрібно зрозуміти, коли і чому ці закони були дані. продовження на стор. 3

Глинянi таблички перiоду царства Ебли 
пiдтверджують бiблiйнi факти про Содом i Гоморру
Біблія (грец. biblos — книга) — це книга, про яку 

всі чули, але не всі читали або досліджували.
Складається із двох основних частин — Старий і Но-

вий Завіт. У назві «Завіт» (від івр. תירב — угода, договір, 
союз, завіт) лежить ідея угоди Бога з людством.

Писалась протягом 1500 років, більше ніж соро-
ка авторами, які, переважно, не були знайомі між со-
бою, жили в різні історичні епохи і належали до різних 
верств суспільства. Наприклад: Мойсей — політик, Ісус 
Навин — воєначальник, Соломон — цар, Амос — пас-
тух, Матвій — митник, Петро — рибалка, Лука — лікар, 
Павло — рабин...

Дехто з наших читачів інколи запитує: «Наскіль-
ки достовірна ця книга?»

Ось деякі незаперечні аргументи на її користь:
1. Неушкодженість тексту протягом тисячоліть.
2. Численні пророцтва, які збулись.
3. Історичність біблійних подій і життєдіяльності 

Христа Ісуса.
4. Випробування часом і переслідуваннями.
5. Археологічне підтвердження.
Завдяки археології ми знаємо, що зміст Біблії — це 

правдива інформація, підтверджена цією наукою. Нель-
сон Глек, відомий археолог, писав: «Можна категорично 
стверджувати: жодне археологічне відкриття не супе-
речить Біблії».

Без сумніву, найбільша знахідка минулого століт-
тя — манускрипти берегів Мертвого моря. Це сенсацій-
не відкриття трапилося в 1947 році. Молодий бедуїн 
Моххамед Ед-Дін із племені Тааміра, випасав своїх кіз 
і, помітивши зникнення однієї з них, подався шукати її 
в навколишніх ущелинах. За 12 км від Єрихона, на ви-
соті 300 м над рівнем Мертвого моря була знайдена 
печера з двома входами: один високий вузький, другий 
настільки низький і тісний, що пробратися через нього 
можна лише повзком. Всередині вона була довжиною 
вісім метрів, шириною — два, висота сягала двох з по-
ловиною-трьох метрів. Прохід був устелений черепка-
ми із глиняного посуду. Під стіною стояло вісім цілих 
глеків. В одному були сувої шкіри, повністю списані 
стійкими чорнилами.

Не розуміючи, що це, бедуїн відніс знахідку в Віфле-
єм до антиквара. Той, в свою чергу, до сирійського мо-
настиря св. Марка, що в старому кварталі Єрусалима.

Наступне сховище знайдене в 1949 році, де було 

близько 600 уривків стародавніх рукописів.
В 1952 році знайдена найсенсаційніша печера. За 

своєю цінністю вона не поступалась першій. Тут було 
близько 10 000 уривків рукописів.

В 1954 році бедуїни відшукали ще чотири, де було 
небагато уривків з текстами. Проте в 1956 році тими ж 
таки бедуїнами знайдена чергова печера, котра не по-
ступалася за своєю цінністю першій і четвертій.

А в 1975 році група італійських археологів знайшла 
в Тель Мардіху (Сирія) цілу бібліотеку з більш ніж п’ят-
надцятьма тисячами глиняних табличок періоду цар-
ства Ебли (2400–2250 рр. до Різдва Христа). Це найдрев-
ніші з найдених писемних пам'яток. Цікаве те, що вони 
підтверджують біблійні факти про Содом та Гоморру, 
містять опис творіння і потопу, а також багато імен, які 
зустрічаються в Біблії.

Звідки Каїн взяв дружину?
Дуже часто критики Біблії задають питання, яким намагаються поставити християн у глухий кут: «Звідки Каїн взяв дружину? Адже на землі не 

було інших людей, крім Адама, Єви та їхніх дітей». Через це багато хто вважає, що в Біблії присутні помилки. Насправді ж відповідь проста.

Доля “богинi”, 
якiй вклонялась Францiя

Через чотири місяці організатори 
безчинств в соборі отримали заслужене 
покарання. На вимогу нового уряду їм від-
сікли голови. А яка ж доля так званої «бо-
гині Розуму»? Танцюючи вагітною перед 
імператрицею, вона впала з підмостків і 
довгий час, покалічена, існувала на мізер-
ну пенсію.

Подiї навколо нас
Серед звичайного недільного дня 

раптово розпочався дощ, який тривав 
близько двадцяти хвилин і перейшов у 
град, розміром з куряче яйце. Наслідки 
стихійного лиха вражаючі: побиті дахи, 
шибки, автомобілі, повалено багато дерев. 
За свідченням місцевих мешканців в 
одному з дитячих садочків зірвало дах та 
побило вікна.

Вкрадена Бiблiя
Та одного разу прочитані слова 

переполохали слухачів: «...не вбивай, 
не чини перелюбу, не кради...» Григор 
навіть зупинився. Чи не помилився? Ні, 
точно: «...не кради...» Але ж серед них 
не було жодного, хто б не крав! Цигани 
перелякалися. Невже ці слова були сказані 
й до них?

Сенсаційна археологічна знахідка
в Тель Мардіху (Сирія)
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ДВА БЕРЕГИ2 ДУХОВНИЙ РОЗДIЛ

Живе слово 
ЖИВОГО БОГА

Безумовно — Біблія містить ба-
гато мудрих висловів.

Безперечно — деякі її частини на-
лежать до скарбниці світової поезії.

Безсумнівно — її сторінки дозво-
ляють доторкнутися до таємниць 
світобудови.

Її правдивість підтверджувалася 
багатьма науковими відкриттями.

Її пророцтва справджуються.
Слова цієї святої книги ставали 

багатьом у пригоді в прикрі хвилини 
життя.

Бiблiйнi слова 
працюють

У світі існує багато різноманітних 
книг, трактатів, інструкцій. У них без-
ліч настанов, порад, наказів, реко-
мендацій, рецептів. Усі претендують 
на істинність.

Слова Біблії точні й правдиві, а 
можливість перевірити твердження, 
яке нас цікавить, є в кожного, однак 
попереджаю: вони працюють. «Небо 
й земля проминуться, але не ми-
нуться слова Мої(Божі)!» (Лук. 21, 
33).

Є свiдки
Одного разу на богослужіння за-

йшов чоловік, який був дуже далекий 
від Бога, і тільки життєва безвихідь 
штовхала на пошуки допомоги. А тут 
проповідник говорив про нове життя 
і нове серце. Цей слухав, слухав і на-
решті вирішив: «Боже, все, про що тут 
говориться, мені подобається, але я 
не впевнений, що це правда. Я Тебе 
хочу випробувати». І вголос помолив-
ся: «Боже! Дай мені нове серце». По за-
кінченню виходить на вулицю, думає: 
«Як перевірити, чи я змінився?» Дістає 
з кишені цигарки, запалив... Нічого?! 
Тут уже питає інших: «В чому річ? Про-
повідник казав, що буде нове серце, 
відраза до гріха». Йому відповідають: 
«А ти викинь цигарки, Бог тебе звіль-
нив». І він кинув, не тільки цигарки — 
все гріховне залишив.

Бог відповідає за Свої слова, і цьо-
му є свідки, тисячі свідків. «Тому і ми, 
маючи навколо себе таку велику 
хмару свідків, скиньмо з себе вся-
кий тягар та гріх, який легко об-
плутує нас...» (Євр. 12, 1).

Живi слова
Мудрих книг є багато, але відмін-

ність Біблії в тому, що вона містить не 
просто давно написані універсальні 
поради, які інколи справджуються. 
Хіба ви не помічали, як легко попасти 
в халепу, коли, наприклад, не послу-
хаєшся поради батьків? Дехто каже 
«Накаркали. Якби ви нічого не казали, 
було б усе добре». Насправді тут не в 
містиці річ, просто ти не послухався 
Божої заповіді: «Шануй батька та ма-
тір». І, навпаки, коли людина, далека 
від релігії, не знаючи Біблії, чинить 
правильно, вона буває винагородже-
на. Тобто Бог сьогодні слідкує, щоб 
живі слова Святого Письма збулися: 
«...Я (Господь) пильную над словом 
Моїм, щоб воно скоро сповнилось» 
(Єр. 1, 12).

Вадим Яцюк

Кажуть, що Юлій Цезар, перед не-
сподіваною загибеллю, був попе-

реджений невідомим добродієм корот-
кою запискою про заколот, що назрівав. 
Але імператор відклав її прочитання на 
потім. Цезаря вбили, а записка залиши-
лась свідком безпечності.

Сьогодні, в наш доволі інформацій-
ний вік, часто приходять повідомлення 
про наявність непрочитаних електро-
нних листів. За повсякденним наванта-
женням ми здатні не помічати їх. А деко-
ли взагалі свідомо нехтуємо переглядом 
пошти. Краєм ока подивившись на заго-
ловок, вважаємо повідомлення не дуже 
важливим і кладемо під товсте сукно. 
Однак, не прочитавши лист, можна поз-
бутися можливості побувати на весіллі, 
ювілеї чи презентації, не підозрюючи, 
що отримали особисте запрошення.

Біблія... З чим можна порівняти цю 
книгу? Вона схожа на лист батька до 
сина, який пішов з дому. В ній присутнє 
освідчення в любові Божій, доведене не 
лише словами, а й ділом (Івана 3, 16), за-
прошення повернутись до Отчого дому 
(Єремії 3, 22), обіцянка вибачення (Мар-
ка 2, 5), мудрі поради й попередження 
про небезпеку (Матвія 7, 13). Цей лист не 
загубився в віхах історії. Біблія дбайливо 

збережена Богом і турботливо принесе-
на майже в кожен дім. Але для більшості 
вона так і залишається в категорії «не-
прочитаних листів». І на питання: «А Бі-
блію ви читаєте?» — люди відповідають 
невиразно або виправдовуються над-
мірною зайнятістю. Іноді, ознайомив-
шись зі змістом, не поспішають з виснов-
ками, наражаючи душу на смертельну 
небезпеку.

Лист без відповіді здатен завдати 
більшого болю, ніж просто непрочита-
ний. Чи не є невір’я та байдужість без-
словесною і болісною відповіддю лю-
дини на виявлену до неї Божу любов? 
Нехай Біблія, це Святе Боже Письмо, не 
залишиться для нас з вами в категорії 
непрочитаних!

Євген Бочаров

Наприклад, Бібліотеку Цельсія  — 
одну з найбільших в Стародав-

ньому Світі (поступалася тільки Олек-
сандрійській)  — називають «древньою 
перлиною Ефеса». За деякими даними в 
ній було зібрано понад 12 тисяч безцін-
них рукописів і сувоїв. Вони зберігалися 
в спеціальних нішах стін, на величезних 
стелажах і полицях меблів.

Бібліотек багато. Книг, що там зібра-
ні, ще більше. Наприклад, в Олексан-
дрійській налічувалося до 90000 сувоїв, 
а в Бібліотеці Конгресу США (найбільшій 
в світі), за даними на початок 2000-х ро-
ків, містилося понад 130 млн. одиниць 
зберігання (загальна довжина книжко-
вих полиць — майже 850 км). Ці цифри 
вражають.

Подорожуючи коридорами такої 
грандіозної книгозбірні без екскурсово-
да, мабуть, можна заблукати. І не тільки 
в просторі, але й у виборі. Дійсно, серед 
безлічі цінних книг дуже важко визначи-
ти найпочеснішу. На якій із полиць ле-
жить справжня і дорога перлина?

Перли бувають і підроблені. Й роз-
пізнавати фальш люди навчилися різ-
ними способами. Ось лише дві корисні 
рекомендації.

№1: проба на зуб. Візьміть одну 
або дві перлини й акуратно прикусіть їх 
передніми зубами. Справжні зазвичай 
злегка шорсткі й мають піщану текстуру 
з незначними нерівностями на перла-
мутровому шарі. Підроблені ж роблять 
зі скла або пластмаси, тому вони майже 
ідеально гладкі.

№2: перевірка на вагу. Якщо це 
пластмаса, то вона буде надто легка. 
Акуратно «зважте» перлини в руці, щоб 
відчути вагу. Велика кількість справжніх 
занадто важка для їх розміру.

Так само й з книгами: все ті ж незмін-
ні «на зуб» і «на вагу».

Після прочитання безлічі творів вар-
то було б спробувати ознайомитися зі 
змістом Біблії. Серце не обмане. Відразу 
кидається в очі позаземне походження 
цієї книги. На тлі актуальності Святого 
Письма вся інша творчість набуває «від-
носної легковажності». Людська душа, 
подібно до найточнішої ваги, здатна 
правильно зважити й оцінити зміст про-
читаного. Тільки Біблія розкриває такі 
важливі питання як «Життя і смерть», 

«А що далі?», «Як врятуватись?», «Чи є 
Бог?»... У порівнянні з цим всі інші істи-
ни світу втрачають актуальність. Однак 
штучні перли дешевші й тому привабли-
віші.

Всього не спробуєш і все не пере-
читаєш — життя не вистачить. Та це й 
не потрібно. Адже не треба скородити 
глибини морів й океанів, щоб відшукати 
найбільшу перлину. Хтось це зробив за-
мість нас, і залишається лише скориста-
тися їхньою працею.

Нам варто 
прислухатися до 
їхнiх висновкiв

Всі великі люди не тільки читали й 
розуміли прочитане, а й робили 

книгам відповідну оцінку.
Ось деякі з їхніх висловів:
Патрік Генрі — американський дер-

жавний діяч, активний борець за неза-
лежність: «Біблія цінніша від усіх книг, які 
коли-небудь були надруковані».

Авраам Лінкольн — 16-й президент 
США: «Я переконаний, що Біблія — най-
кращий подарунок, яким Бог коли-не-
будь наділив людину. Все найкраще від 
Спасителя світу передається нам через 
цю книгу».

Олександр Сергійович Пушкін  — 
російський поет, драматург, прозаїк, 
творець сучасної російської літератур-
ної мови: «Святе Писання, скільки його 
не перечитуй, чим більше ним перейма-
єшся, тим більше все освітлюється і 
розширюється. Ось єдина книга в світі: 
в ній є все!»

Закарі Тейлор — 12-й президент 
США: «Біблію треба дати в руки на-
самперед юнацтву. Вона — найкраща 
шкільна книга в світі. Те, що я вивчив 
дитям, набагато краще пам’ятаю, ніж 
те, що читаю тепер, і я хотів би, щоб 
всі громадяни нашої країни перебували 
під впливом цієї святої книги».

Галілео Галілей — великий італій-
ський фізик і астроном: «Святе Пиання 
ніколи не обманює і не помиляється, 
його вислови абсолютні та істинні».

Лорд Теннісон — англійський поет, 
мав почесне звання поета-лауреата. 
Королева Вікторія присвоїла йому за 
поетичну творчість титул барона, що 
зробило Теннісона пером Англії. Він го-
ворив: «Читання Біблії, вже саме по собі, 
є творінням».

Всі ці люди зробили впевнений ви-
сновок: Біблія — справжня перлина 
світової літератури. Тепер вибір за то-
бою. У заплутаних лабіринтах пошуку 
сенсу бажаю кожному читачеві знайти 
справжню перлину. Нехай Євангелія 
стане дорога для кожного з нас. І, немов 
те дорогоцінне каміння, прикрасить не 
тільки полиці наших бібліотек, а й наше 
життя.

Євген Бочаров

НЕПРОЧИТАНИЙ ЛИСТ

«Справжня перлина»,— 
так кажуть про цiннi й гiднi речi
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СУЧАСНИМ ГЕРОЯМ ВIРИ ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ

« І доніс писар Шафан царю, говорячи: "Священик 
Хілкія дав мені книгу". І читав її Шафан перед царем. 
Коли почув цар слова книги закону, то роздер одяг 
свій.»(2 Цар. 22, 10–11).

У наші дні слово «реформа» досить популярне. 
Ним навчилися вміло маніпулювати. Реформи 

обіцяють, їх чекають, на них сподіваються. Тлумачний 
словник пояснює значення цього слова так: перетво-
рення, зміна, перевлаштування чого-небудь (в якійсь 
сфері або галузі).

Події, які відбулися під час правління царя Йосії, 
інакше як реформою не назвеш. За його вказівкою 
раптом відновився храм. Народ, та й сам він, змінився 
в кращий бік. Після релігійного застою богослужіння 
дивним чином оновилося й ожило.

Історія пам’ятає безліч глобальних реформ, які іс-
тотно змінили християнський світ. Їх авторами були 
відомі реформатори. Без сумніву, ці люди свого часу 
вплинули на хід історії.

Але, дивлячись лише на імена, є небезпека не звер-
нути увагу на спонукальну причину таких дій, на те, що 
стояло за їхніми рішеннями. Саме Біблія дала поштовх 
чудовим перетворенням в похмурі часи середньовіч-
чя.

Боже Слово — початок всіх добрих змін. За часів 
Йосії в покинутому храмі була знайдена Книга Закону. 
Вона, подібно до ключа запалювання, запустила дви-
гун великих перемін в Божому народі. Почувши слова 

Писання, цар загорівся бажанням поміняти на краще 
як своє життя, так і життя підлеглих йому людей.

Але є і менш масштабні реформи, які часто залиша-
ються в тіні. Хоча не такі помітні в історичному плані, 
вони теж значущі і доленосні. Це зміни в житті кон-
кретної людини. Назвемо їх реформуванням затверді-
лого серця, зміною способу мислення, перетворенням 
зіпсованого гріхом характеру.

І в наш час можемо спостерігати, як міняються 
думки запеклого атеїста або поведінка неслухняного 
юнака, перероджується життя п’яниці або наркомана. 
Несподівано вони починають вести здоровий спо-
сіб життя, залишають гріх, починають проповідувати 
Євангелію і служити Богу. Але мало хто бачить і розу-

міє, що поштовхом до нового життя стала все та ж про-
читана ними книга — Біблія.

Слово Боже, живе та діяльне, має силу змінювати 
людські долі й сьогодні. Не обов’язково, щоб про ці 
зміни написали в газетах чи книгах. Важливо те, що 
про них думає і як до цього ставиться Бог. Який сенс 
від всіх доленосних історичних реформ, якщо власне 
життя залишається без змін і проходить в невір’ї і не-
покорі Писанню? Адже перед Господом ми всі станемо 
особисто, і кожен сам за себе дасть відповідь Богові. 
Тому потрібно погодитися і визнати, що найважли-
віша реформа — це зміна власного життя.

Не забудьмо ще одне: боротьба за зміни неми-
нуча. Всі реформи проходили в борні. За свої переко-
нання реформатори зазнавали переслідувань і гонінь, 
а хтось заплатив за них життям. І не дивно, адже сата-
на — противник добрих перемін на будь-якому рівні: 
як в історичному плані, так і в особистому житті. Це 
потрібно розуміти і, подібно до великих подвижників 
минулого, боротися за свою безсмертну душу. Хай до-
поможе нам в цьому Бог і Його велика книга Біблія.

Євген Бочаров

— Якове Єфремовичу, я чув, що Ви 
багато читаєте й зараз.

— Так.
— Коли у Вас з’явилась тяга до чи-

тання?
— Ще в дитинстві. Просиджування за 

різною літературою було моїм улюбле-
ним заняттям. Це помітили в школі, яку я 
докінчував після війни, і доручили голов-
ну роль в п’єсі, що готували до виступу. 
Тоді мені ще не виповнилось 18 років, 
але вже був секретарем Комсомольської 
організації.

— Ви були перспективним юнаком, 
а як трапилось, що стали християни-
ном і почали читати Біблію?

— В ті часи доводилося навчатись і 
працювати одночасно. Я знімав кварти-
ру. Хазяйка, в якої жив, виявилась вірую-
чою і мала Євангелію, яка лежала постій-
но на столі. Стало цікаво — про що ж там 

написано? Ось і почав «заглядати» в цю 
книгу. Господиня дозволила читати, а на 
питання про те чи інше відповіла, що не-
грамотна, і запропонувала піти з нею на 
служіння, «де,— як вона сказала,— мо-
жуть пояснити все».

Коли вперше попав до них на зібран-
ня, то проповідник читав: «Хіба ви не 
знаєте, що неправедні не вспадкують 
Царства Божого?» І далі: «...ні злодії, ні 
зажерливі, ні п’яниці...» (1 Кор. 6, 9–10) 
Мене дуже вразило те, що почув. Миттє-
во з’явилась думка: «Звідки він знає про 
мене? Хто доніс, що я п’ю горілку?» Це 
не тільки зачепило, але й додало бажан-
ня спілкуватися з такими незвичайними 
людьми. 14 січня 1948 року я випив ос-
танній раз горілки. Після навернення до 
Бога вона стала мені огидною. З тих пір і 
став християнином.

— Ви почали читати Біблію. З того 
часу скільки разів її перечитали?

— 237 — від початку до кінця, а зараз 
дочитую 238-й раз.

— Що Вам дає таке інтенсивне чи-
тання: це якийсь обов’язок чи вну-
трішня потреба?

— Це мій хліб! І ним живе моя душа!
— За довге життя довелось відсто-

ювати свої християнські переконання 
і побувати навіть на Колимі. Що саме 
допомагало пройти це  важке випро-
бування? Колима — це ж не курорт.

— Піст, молитва і Слово Боже, яке зга-
дував по пам’яті.

— Чи була можливість там мати і 
читати Святе Писання? Адже тоді ще 
міцно стояв Радянський Союз.

— Відкрито не було можливості, 
тому доводилось старанно ховати, бути 
винахідливим, щоб не забрали. Для цьо-
го зробив подвійне дно в шухляді свого 
робочого столу, і поки «зеки» грілися га-
рячим чаєм, я встигав трохи прочитати.

— Біблія сповнена різних про-
роцтв, обіцянок, важливих твер-
джень... Ви можете з власного досвіду 
підтвердити істинність написаного?

— Так! Прикладів дуже багато! Ось 
один із них: Бог обіцяв Своїм дітям, що 
буде провадити їх. По служінню потріб-
но було відвідати одне місце. Сів на поїзд 
«Київ – Адлер», а через якийсь час вну-
трішньо відчув, що не доїду — арешту-
ють. Почав молитися: «Боже, зупини по-
їзд!» — і пішов у тамбур, протилежний 
від провідників. Перевірив двері — не 
замкнуті! В цей момент потяг чомусь по-

чав зупинятися. Не дочекавшись повної 
зупинки, вискочив на ходу і пішов через 
поле у найближчий населений пункт. А 
через короткий час дізнався, що мене 
«вже чекали» на наступній станції.

— Яке побажання можете залиши-
ти нашим читачам на закінчення?

Читайте більше Біблію, бо зараз за-
силля всілякої літератури, але кожний 
пише на свій лад.

Я не втримався і підрахував — скільки 
ж це на рік у середньому треба читати, 
щоб за 68 років стало 238? Вийшло три з 
половиною рази.

Багато ще цікавого може розповісти 
цей сивий дідусь. Але всього не напишеш. 
Проте потрібно сказати одну важливу 
річ — він часто повторює: «Колись я був 
грішником і п’яницею, а Бог мене помилу-
вав і спас!»

Інтерв’ю брав Михайло Бондар

Звідки Каїн взяв 
дружину?

Початок на сторінці 1.

В наш час заборонено близьким родичам одру-
жуватися. Справа в тому, що діти, народже-

ні в такому шлюбі, наражаються на небезпеку мати 
різні відхилення. А вся проблема в генетиці. Тепер її 
інформація сповнена помилок, які проявляють себе 
по-різному. Чим дальші родичі батьки, тим вірогід-
ніше, що генетичні погрішності, успадковані дітьми, 
будуть меншими. Одержуючи від батьків два набори 
генів, дитина має шанс отримати лише один «пога-
ний» з кожної пари. Зазвичай «хороший» ген подав-
ляє «поганий», що призводить до зменшення кіль-
кості відхилень. Але якщо батьки   близькі родичі, то 
ризик виникнення патології зростає вдвічі.

Така реальність нашого часу, адже світ деградує. 
Проте до Адама та Єви вона не мала ніякого відно-
шення. Перші люди були створені досконалими, а це 
означає, що їхні гени були ідеальними, без помилок. 
Але коли через гріхопадіння в світ увійшов гріх, люди 
стали підвладні смерті та тлінню. За тисячі років цей 
процес призвів до найрізноманітніших погрішно-
стей в генетичному матеріалі.

Каїн належав до першого покоління людей. Він 
не успадкував від батьків дефектних генів, оскільки 
в той час наслідки гріха ще були мінімальними (для 
накопичення помилок потрібен час). Тому брат та 
сестра могли одружитись, не боячись викликати Бо-
жий гнів чи народити дітей з відхиленнями.

Відомий проповідник Кен Хем у своїй роботі 
«Книга відповідей», яку я раджу почитати всім, у кого 
виникає багато подібних запитань до книги Буття, 
говорить наступне: «Причина, з якої багато людей 
не можуть відповісти на питання про дружину Каїна, 
полягає в тому, що вони мислять і трактують Біблію з 
позицій сучасності, не намагаючись зрозуміти те, які 
зміни спричинило гріхопадіння. Їхнє переконання не 
ґрунтується на Священному Писанні, а на світському 
способі мислення. Біблійна книга Буття — історія, 
дана людям Самим Творцем історії. Застосовуючи її 
як ключ до розуміння, ми можемо осягнути в Біблії і 
те, що на перший погляд здається суперечністю».

Наталя Майбук

Книга, що змінює життя,
або доленосна реформа в життi людини

Бiблiя – це мiй хлiб!
”Робiнзон Крузо” була моєю улюбленою книжкою дитинства. Я її 

перечитав разiв шiсть, а потiм стало не цiкаво. Чи є в свiтi книга, 
яка була б цiкавою все життя? Виявляється, що є! Ось що розповiв 

Якiв Єфремович Iващенко (Київщина), який одну й ту ж книгу 
закiнчує перечитувати вже 238-й раз. Зараз йому 86 рокiв.

АКТУАЛЬНО

Унаші дні слово «реформа» досить 
популярне. Ним навчилися вміло 

маніпулювати. Реформи обіцяють, їх 
чекають, на них сподіваються. 

Яків Єфремович проповідує 
в київській церкві.
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Пролунали останні акорди симфо-
нічного оркестру. Під гучні апло-

дисменти закрилася завіса. Люди почали 
розходитися, музиканти складали інстру-
менти. Олександр протер серветкою 
свою валторну, насвистуючи улюблену 
мелодію. Це був останній закордонний 
концерт. Завтра додому!

Цього вечора його вже не цікавили 
вулиці Лондона. Він поспішав до готелю, 
в якому зупинилися музиканти. В вели-
чезному холі увагу привернула група 
людей, які роздавали бажаючим неве-
ликі книжечки в м’якій синій обкладинці. 
Олександр хотів швидше пройти до сво-
го номера, пробираючись крізь натовп, 
коли поруч несподівано почув рідну 
мову. А зверталися саме до нього:

— Візьміть, будь ласка! Це Новий Завіт 
Ісуса Христа. Читайте Боже Слово! Хай Го-
сподь Вас рясно благословить!

Чоловік на якусь мить розгубився. 
«Новий Завіт? В наш час? Боже Слово? 

Безкоштовно? — запитання в голові ви-
шикувались у довгу чергу. — В нашій кра-
їні таку книгу вдень зі свічкою не знай-
деш...» Подякував і запхнув подарунок в 
кишеню. Піднявся в свою кімнату. Поки 
складав речі, з’явилося бажання почита-
ти. І коли валіза була готова, зручно вмос-
тився в кріслі, відкрив на першій сторінці 
і сам не помітив, як вголос розпочав:

— Книга родоводу Ісуса Христа, Сина 
Давидового, Сина Авраамового. Авраам 
породив Ісаака...

Раптом хтось постукав у двері. Неохо-
че підвівся. На порозі стояв... диригент.

— Добрий вечір, товаришу Олексан-
дре! — солодко розпочав. — Вдячний 
Вам за концерт. Чудова музика! Речі зби-
раєте? Завтра в дорогу...

Музикант не мигаючи дивився йому в 
вічі: «Цікаво, для чого він прийшов?»

— На добраніч! — промовив гість і 
повернувся, щоб іти.

Олександр полегшено зітхнув.

— До речі! — диригент раптом зупи-
нився і, роблячи вигляд, що не помітив 
цього подиху, додав: — Книжечку, яку 
Ви отримали в готелі, залишіть в номері. 
Ввіз її в нашу країну розцінюється як кон-
трабанда. Звичайно, 
якщо Ви не бажаєте за-
лишитись без улюбле-
ної роботи і заробітної 
платні,— підкреслено 
суворо вимовив остан-
ні слова і лукаво по-
сміхнувся.

Олександр мовчки 
кивнув і зачинив двері.

«Що ж такого за-
бороненого в ній? Не 
можна ні читати, ні в 
країну завозити. Та 
й імена якісь незрозумілі...» — одна за 
одною снували думки в голові. Малень-
ка книжечка притягувала до себе, ніби 
магнітом, і не дозволяла залишити її на 
тумбочці. «Може, зняти обкладинку? Або 
поділити на частини і розкласти між ре-
чами?» Нарешті твердо вирішив: ні, якщо 
це книга Божа, то Бог і збереже. Поклав її 
зверху й закрив чемодан.

«Ввіз її в нашу державу розцінюєть-
ся як контрабанда...» — згадав холодне 
попередження, уже лежачи в ліжку. Ще 
трохи покрутився з боку на бік і нарешті 
заснув.

Вранці великим двоповерховим ав-
тобусом музикантів відвезли в аеропорт. 
Олександр був не з боязких, та все одно 
щось тремтіло в грудях: зважував, чи 
варта якась непоказна книжечка такого 
випробування?

Коли прилетіли додому, то пасажири 
вишикувались для перевірки в чергу. 
Час тягнувся повільно, «трусили» всіх. 
Розкривали сумки, чемодани, чохли з 
інструментами, навіть годинник і ремінь 
наказували знімати.

Чим ближче підходила черга, тим го-
лосніше стукало серце. Олександр май-
же нічого не знав про Бога, але в глиби-
ні душі благоговів перед Ним. Тепер все 
його нутро було полонене ні думкою про 

зароблені гроші, ні тугою за домівкою, а 
цією маленькою книжечкою в синій об-
кладинці. «Якщо це Божа книга, то Він її 
збереже». В цих словах відобразилася 
віра і надія Олександра.

Він був передостаннім. Чоловіка, що 
стояв попереду, контролери перевіряли 
з особливим натхненням. Та ось підійшла 
і його черга...

— Наступний!
Раптом контролер поклав Олексан-

дру руку на плече і легенько підштовхнув 
вперед, до перевірених:

— Що Ви стоїте, чоловіче? Проходьте 
вперед, сумки переставляйте. Наступ-
ний! Відкриваємо! Так, а в цій що?

Контролер допитував чергового му-
зиканта, та наш знайомий вже нічого не 
чув. Він притиснув до грудей старенький 
чемодан і сам собі посміхнувся:

— Божа книга! Він зберіг... Я найщас-
ливіший «контрабандист» на світі!

А вдома Олександр з дружиною Наді-
єю почали читати разом Святе Писання. 
Спочатку важко було осягнути його зміст, 
та згодом, коли потрапили на богослу-
жіння християн, добра вістка, записана в 
Євангелії, стала зрозумілою.

Тепер, після навернення, з-під пера 
Надії виходять чудові вірші і проза про 
Спасителя, а музику, написану Олексан-
дром, грають і співають в різних церквах. 
Я знаю цю сім’ю вже багато років, і від 
спілкування з ними завжди приємно на 
серці.

Аня Бондаренко

В концтаборі не було ні лікарів, ні 
санітарів, ні медикаментів. Рана не 

гоїлася. Я не міг вже виходити на роботу. 
Розумів, що життя наближається до кін-
ця... «Але я такий молодий!» — жалів сам 
себе. Для чого взагалі людина існує? Чи є 
сенс жити? Ці та інші питання непокоїли 
душу, проте відповіді не знаходив. «Кра-
ще піти з життя, аніж так мучитися!»  — 
штовхала на самогубство настирлива 
думка. А серце бунтувало: «Навіщо поми-
рати так рано? Клоп і той живе 300 років! 
Невже людина повинна так бездумно 
кінчати життя?!» У середині зростала бо-
ротьба і тривожив якийсь, ще до кінця не 
усвідомлений, пошук змісту життя.

Зима 1941–1942 рр. в Німеччині була 
холодна. Табір наш ховався в лісовій глу-
шині. В бараці — сильний холод, топити 
немає чим. Начальник концтабору ви-
гнав усіх інвалідів збирати в лісі хмиз. Я 
ледве пересувався з ціпком, але й мене 

змусили збирати. Палицею зсуваючи 
сухі гілки в купу, зрідка нагинався, щоб 
підняти більшу галузку, і так потихень-
ку йшов. Раптом під кущем промайнув 
якийсь брудний папірець. Я нахилився 
і підняв складений у декілька разів ли-
сток. Обережно, щоб не розірвати, роз-
горнув — написано по-російськи! Озир-
нувся: чи ніхто не бачить? І став читати: 
«Молитва ”Отче наш”!» Від голови до пі-
дошви ніг по тілу пробігло якесь радісне 
тремтіння. Читав, поглинаючи буквально 
кожне слово. Ця молитва мене вразила. 
Я заплакав. Отже, у приречених, таких, 
як я, є на небесах Батько! Від цієї думки 
відчув внутрішню силу, якої раніше не 
знав. Невідоме почуття радості напов-
нило змучену душу.

Ще й досі не знаходжу слів, щоб пе-
редати те блаженство духа, яке відчув у 
той момент, коли тримав цей жалюгід-
ний папірець з безцінними біблійними 
словами! «Є Бог!» — тріумфувало серце! 
Є Бог! Це був поворотний момент в моє-
му житті. Я не міг назвати випадковістю 
безцінну знахідку! Якби знайшов цю мо-
литву німецькою мовою — що дивовиж-
ного в цьому? Але знайти молитву росій-
ською мовою в глибокому німецькому 

тилі — це ж диво! Зрозуміло, що тільки 
полонений міг привезти її на цю землю 
скорботи.

Дбайливо склавши, сховав вологий 
папірець в кишеню гімнастерки. При-
йшовши в барак, насамперед вивчив мо-
литву напам’ять: листок можуть забрати, 
а з пам’яті хто викраде? І не лише вивчив, 
але вранці та ввечері молився нею.

Це було перше усвідомлене звернен-
ня до Бога. Я навіть боявся забути по-
молитися. Господь ніжно торкався мого 
серця. Декілька днів старанно повторю-
вав слова молитви, а потім став вдумува-
тися в їх зміст.

«Отче наш...» — отже, я більше не 
сирота, забутий всіма! «Сущий на не-
бесах...»  — ось де живе мій Бог! Чому 
раніше про це не знав? Зворушений до 
глибини душі, вирішив, що маю право 
відкрити Богові свою нужду. «Господи! 
Якщо Ти є, то врятуй мене,— вирвався 
стогін з моєї душі,— Ти бачиш мій стан: 
ще трохи, і життя обірветься...»

Не знаючи нічого про вчення Христа, 
про те, що Бог відповідає на молитви, все 
ж чекав, що в житті щось зміниться. Див-
лячись на вмираючих щодня ув’язнених, 
неймовірно було чекати медичної допо-

моги, але пройшло зовсім небагато часу, 
як раптом перекладач, увійшовши до ба-
рака, оголосив: «Усім інвалідам, калікам і 
хворим — на прийом до лікаря!» Серце 
радісно затріпотіло: «Це Бог відповів на 
мою молитву!»

Вишикувався увесь бідолашний люд 
і по черзі входив до лікаря. З усіх хво-
рих він направив на операцію чотирьох, 
включаючи й мене. Через три дні нас за-
вантажили в причіп трактора і повезли, 
разом з вартою, в госпіталь. Хірург обро-
бив мою рану, наклав пов’язку і наказав: 
«Не розв’язуй». Я слухняно ходив з нею, 
аж поки не стерлася. Молитву «Отче 
наш» не забував, і помітив, що мені ста-
вало соромно лаятися, палити — совість 
судила. Кинув я цигарки, намагався не 
лихословити — і сумління заспокоїлося. 
Пізніше зрозумів, що це Дух Святий до-
коряв мені за погані вчинки.

Сторінки автобіографічної повісті 
М. Є. Бойка: «Верю в бессмертие»

ЖИТТЄВI СВIДЧЕННЯ

Щасливий «контрабандист»
Вже багато років з-під пера Надії виходять чудові вірші і проза про 
Спасителя, а музику, написану Олександром, грають і співають в 

різних церквах. Але не завжди було так…

Невiдоме почуття 
радостi наповнило 
змучену душу!

Цей матеріал — уривок  з книги багаторічного в’язня-християнина 
часів колишнього Радянського Союзу. Автор навернувся до Бога в 

німецькому концентраційному таборі, куди потрапив як поранений 
військовополонений під час Другої світової війни.
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10       листопада 1793 року, Фран-
ція. У країні викорінюють 

християнство, намагаючись знищити 
будь-яке нагадування про Бога. На 
зміну слову «Бог» вводять — «Розум». 
Символи християнства забирають-
ся з площ, вулиць і навіть кладовищ. 
Змінюють календар, тому що він нага-
дує про семиденне створення світу. 
Початок французької революції за-
конодавчо проголошують новим лі-
точисленням. Закриваються церкви, 
безбожники глумляться над христи-
янськими святинями. У Конвент 
(французький парламент) привели 
красиву жінку-танцівницю, одягне-
ну в туніку, яку оголосили Богинею 
Розуму. Оратор виголосив: «Смертні, 
перестаньте тремтіти перед безсили-
ми громами Бога! Не визнайте біль-
ше іншого божества, крім Розуму!» 
Голова Парламенту і багато депутатів 
вклонилися їй під загальні оплески. 

Потім в кафедральному соборі 
Паризької Богоматері здійснили по-
клоніння новій «богині», перед якою 
курили ладан, оголошуючи її «без-
смертною». Оратор, вказуючи на 
розбиту статую Діви Марії, по-блюз-
нірськи кричав: «Вона не може під-
нятися на ноги, а Христос, її Син, не 
спроможний оживити її, тому по-
клонятися потрібно тільки Розуму!» 
Потім інший оратор, звертаючись 
до Бога, вигукнув: «Я щойно запере-
чував Твоє існування. Обрушся ж на 
мене, обрушся ж, якщо Ти в змозі!»... 
Незабаром після цього було публічне 
спалення Біблії.

Через чотири місяці організатори 
безчинств в соборі отримали заслу-
жене покарання. На вимогу нового 
уряду їм відсікли голови.

А яка ж доля так званої «богині 
Розуму»? Танцюючи вагітною перед 
імператрицею, вона впала з підмост-
ків і довгий час, покалічена, існувала 
на мізерну пенсію. У неї народилася 
безнадійно хвора дівчинка Фані. Жін-
ка благала владу про утримання доч-
ки після її смерті. Однак та пережила 
маму рівно на півтора місяці.

Через сто років відомий росій-
ський письменник, Іван Бунін, спробу-
вав відшукати в Парижі сліди нещас-
ної «богині», якій колись поклонялася 
Франція. Про це він написав новелу, 
де розповідає про пошуки могили 
жінки на ім’я Тереза, яку безбожники 

Непросто дати відповіді на всі ці 
питання, але ми знаємо, що Бог 

справедливий і завжди вірний Своєму 
слову та обіцянкам. Читаючи священні 
тексти, бачимо, що у Творця була відпо-
відна ціль при утворенні Свого народу. 
Він склав з ним договір і через Мойсея 
суворо попередив Ізраїль про дотри-
мання завіту. Бог зобов’язався дати на-
роду мир та благополуччя у випадку 
додержання цього договору, і численні 
прокляття, хвороби, розпорошеність й 
ненависть народів — в часи відступлен-
ня від закону.

Коли Ісус востаннє наближався до 
Єрусалима, то заплакав про його долю 
(Лук. 19, 41–42). «Біди, які передбачали 
пророки, прийдуть на цей рід»,— гово-
рив Він. Не може бути випадковим збігом 
обставин розп’яття Месії і захоплення 
Єрусалима, зруйнування храму та розпо-
рошення Ізраїлю по світі.

Коли люди, підбурені тодішнім духо-

Парижа оголосили безсмертною.
«На міському кладовищі я звер-

нувся до першого зустрічного:
— Де могила богині Розуму?
— Богиня Розуму? Хто це така?
Мені порадили звернутися в 

цвинтарну контору, де на моє запи-
тання відповіли питанням:

— Це Ваша родичка?
— Ні!
— Вона давно похована?
— У 1829 році.
— Даруйте, та Ви смієтеся! Чи мо-

жемо ми знати всіх мертвих, похова-
них сто років тому!

— Але невже ніхто не відвідує її 
могилу і я перший цікавлюся нею?

— Здається, так! Зверніться до 
сторожа, може, він випадково зустрі-
чав напис на пам’ятнику, якщо такий 
зберігся.

Довго ходив я голими алеями кла-
довища, розпитував сторожів, звер-
тався до різних людей, але ніхто не 
зміг допомогти.

Ввечері, втомившись від пошуків, 
присів на надгробний камінь і заду-
мався: «Як так? Навіть на кладови-
щі ніхто не знає і знати не хоче про 
якусь ”богиню Розуму”, колись ко-
роновану в Парижі під склепінням 
собору Паризької Богоматері». І рап-
том побачив цю могилу. Перед моїми 
очима було старе і досить непоказне 
дерево. Під ним — квадрат ржавої 
решітки. А в ньому — камінь на зов-
сім впалій землі. На камені — дві про-
сті кам’яні колонки з аршин висотою, 
що покосилися, спотворені часом, 
дощем і лишаями. Колись їх «при-
крашали» урни. Тепер одна кудись 
зникла, інша валяється на землі. На 
першій колонці напис: «Пам’яті Фані», 
на іншій — «Пам’яті Терези Анжеліки 
Обрі».

«Невже ця ”богиня” лежить в двох 
кроках від мене? Її красою захоплю-
вався Париж, а тепер в землі тільки 
залишки труни, кістки і череп. Жах-
лива доля жінки, яку називали без-
смертною богинею! Її останки лежать 
в землі переді мною! І світ проходить, 
і його пожадливість, а Слово Боже за-
лишається вічним. Залишився, є і на-
віки перебуватиме Той, Хто з хреста 
любові й страждання простягає Свої 
пробиті руки до обманутого люд-
ства».

Підготував Віталій Гомон

Доля “богинi”, якiй 
вклонялась Францiя

Ранні язичницькі автори ще до 
кінця другого століття згадували 

Ісуса Христа. Серед них Талій, Флегон, 
Мара Бар-Серапіон і Лукіан з Самосати. 
Коментарі Талія про Ісуса написані в 52 
р., приблизно через двадцять років 
після Христа.

«Ім’я християнин походить від Хри-
ста, Який був страчений Понтієм Пи-
латом під час правління Тиверія. Той 
згубний забобон було придушено на 
деякий час, але потім він спалахнув 
знову не тільки в Юдеї, початку всяко-
го зла, але також і по всьому місту...» 
(Тацит, Аннали 15. 44). Цей фрагмент 
не можна вважати християнською 
фальсифікацією, як іноді стверджують, 

Христос - 
I С ТО Р И Ч Н А  О С О Б А

оскільки Тацит називає християнство 
згубним марновірством (exitiabilis 
superstitio).

В цілому, протягом ста п’ятдесяти 
років після смерті Спасителя, Він зга-
дується як реальна історична особа 
дев’ятьма ранніми нехристиянськими 
авторами — стільки ж разів, скільки 
й Тиверій Цезар, римський імпера-
тор, який був при владі під час жит-
тя Ісуса Христа. Якщо зважати як на 
християнські, так і на нехристиянські 
джерела, то Господь згадується сорок 
два рази, в той час як Тиверій — тільки 
десять (http://y-jesus.org/russian/wwrj-
endnotes/1-endnotes/).

венством, привели Ісуса до Пилата, вони 
не змогли назвати Його провину, але ви-
магали розп’ясти. «Кров Його на нас і на 
дітях наших» (Матв. 27, 25),— відповідали 
Пилату, який намагався врятувати Ісуса 
від незаслуженої кари.

Голгофа — це найбільше беззакон-
ня сучасників Христа. Очевидно, вони 
несвідомо виносили собі такий вирок: 
«Кров Його на нас і на дітях наших». Ма-
буть, не уявляли, якою в подальшому 
буде їхня історія і який жахливий спадок 
приготували своїм дітям.

Ми ні в якому разі не виправдову-
ємо звірства нацистських найманців і 
геноцид єврейського народу. Це траге-
дія всього людства. Але події Бабиного 
Яру вже 75 років спонукують до пере-
усвідомлення свого життя, щоб замість 
прокляття, через глибоке особисте роз-
каяння, отримати обіцяне Богом благо-
словіння.

Влад Почивалін

ЖАХЛИВА ТРАГЕДIЯ ЛЮДСТВА
У дні вшанування пам’яті невинно вбитих людей у Бабиному Яру завжди з 
новою силою постають питання: як це сталося? хто винний? чому мовчали 
небеса? Особлива напруга виникає стосовно вибраного народу Божого — 

Ізраїля. Чому мав місце Бабин Яр і голокост взагалі? Чому цю націю 
ненавиділи й переслідували в різні часи і в різних місцях планети? Невже 

термін «Божий народ» — це трагічний вирок?

«Євангелію неможливо читати, не відчуваючи 
реальної присутності Ісуса Христа. Ним насичене 

кожне слово. В жодному з міфів немає такого... 
Ніхто не може заперечувати ні того факту, що Ісус 

Христос існував, ні краси Його слів». 
(Альберт Ейнштейн)

Її красою колись захоплювався Париж, 
а тепер в землі тільки залишки труни, 

кістки і череп.

Пам’ятник дітям розстріляним у Бабиному Яру
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ПОДIЇ НАВКОЛО НАС

Деякі люди піддають сумніву те, що до нас дійшов точний текст Нового 
Завіту. І дійсно, вже пройшло майже два тисячоліття! Таке спірне питання 

можна вирішити тільки за допомогою бібліографічної перевірки на достовірність, 
такої, яка використовується для класичних творів, наприклад, «Іліади» чи творів 
Цезаря. 

Чи дiйшов до нас текст 

справжнього Нового Завіту?

У ЩО ВIРЯТЬ ВЧЕНI?

Статистика книги книг
На планеті Земля вже більше ніж 7 мільярдів мешканців, і переважна біль-

шість (приблизно 5 мільярдів) мають можливість читати Слово Боже рід-
ною мовою.

На сьогоднішній день Біблія перекладена 2036 мовами і діалектами.
Щоденний наклад Святого Письма становить 32876 примірників, тобто 

кожні три секунди в світі друкується одна повна Біблія або її частина. Якщо 
в 1900 році було надруковано 8 мільйонів екземплярів, то в 1980 — вже 440 
мільйонів.

Святе Письмо містить понад 3000 пророцтв, які вже здійснились, і ма-
ють відношення до стародавніх і сучасних держав і міст, а також до ок-
ремих особистостей. Крім того, в біблійних пророцтвах говориться про 
природні катаклізми, важливі події в історії церкви та народів і про те, що 
Євангелія буде проповідувана по всій землі. Вони в корені відрізняються від 
прогнозів древніх і сучасних астрологів, чаклунів, ворожок, ясновидців і т.п. 
Їх значення може зрозуміти будь-який вдумливий і уважний читач. Причому 
без спеціальних коментарів, а просто порівнюючи тексти Писання з істо-
ричними фактами і явищами.

Урадянські часи жив академік 
І.  П.  Павлов, творець науки про 

вищу нервову діяльність і процеси ре-
гуляції травлення, лауреат Нобелівської 
премії.

Одного разу він сидів у парку й чи-
тав Біблію. Поруч проходило декілька 
молодих людей. Побачивши його, хтось 
запитав:

— Що, дідусю, читаєте?
— Біблію,— відповів великий вче-

ний.
— Ах, темнота! — промовили вони й 

пішли далі, не знаючи ні того, хто перед 
ними сидів, ні того, що написано в Біблії.

Насіяне радянською владою зне-
важливе ставлення до тих, хто читає та 
сприймає Біблію серйозно, живе й досі. 
Спробуйте тільки розгорнути її в гро-
мадському місці. Які погляди відчуєте 
на собі? Тих, хто читає Біблію, вважають 
відсталими від життя та далекими від 
«справжньої» науки. Чи так воно на-
справді? Невже сучасні науковці, відомі 
та розумні люди, відвертаються від Бі-
блії? Що взагалі вони говорять про Кни-
гу книг та Бога?

Джеф Чепмен (доктор медичних 
наук, Австралія): «Всяке дослідження 
на тему появи життя повинно почина-
тися з Біблії. Важливі не стільки тлума-
чення Біблії, скільки те, що дійсно в ній 
написано».

Джордж Маршал (вчений-офталь-
молог, Шотландія): «Чим більше я ви-
вчаю людське око, тим важче мені ві-
рити, що воно еволюціонувало. Саме 
досконалість його складної будови зму-
шує мене відмовитися від теорії еволю-
ції. Прийняття факту створення світу, як 
це записано в Біблії, дуже важливе для 

моєї християнської віри. Хочу сказати, 
що можна бути видатним вченим без 
прийняття еволюційних догм та працю-
вати в лабораторії з твердою вірою в 
створення світу Богом».

Річард Портер (професор, вважа-
ється світовим авторитетом в питанні 
дослідження людського хребта, док-
тор наук, автор ряду підручників та 
безлічі наукових публікацій, Шотлан-
дія): «Спираючись на своє розуміння 
людської анатомії та психології, я можу 
сказати, що Бог створив досконалий 
хребет. Іноді нам здається, що факти ас-
трономії та біології не підходять під те, 
що написано в Біблії. Продовжуйте ду-
мати, і ви зможете з впевненістю сказа-
ти, що наука доказує, що все було саме 
так, як сказав Бог».

Ів Бергерон (доктор наук, ме-
дик-біолог, працює у великому ме-
дичному науково-дослідному центрі 
в Канаді): «Вивчаючи мікробіологію і 
розуміючи всю складність цих мікроор-
ганізмів, просто неможливо не бачити 
в цьому творчий розум Божий. Люди 
вірять в еволюцію, тому що не хочуть 
вірити в Господа та прославити Його. 
Зрозуміло, що вони просто уникають 
подивитися в обличчя багатьом фактам. 
Я завжди вірив, що Бог створив усе за 
шість днів, так як навчає про це Біблія».

І цей список можна продовжувати і 
продовжувати такими іменами як Бенд-
жамін Карсон (доктор медичних наук, 
професор, дитячий нейрохірург світово-
го рівня, США), Роберт Ендрюс Мілікен 
(лауреат Нобелівської премії з фізики, 
США) та інші.

Альона Гордієнко

Отже, перед нами таблиця, аналізуючи яку можна прийти до певних висновків.
Найкращий підсумок з цього приводу зробив вчений-дослідник Нового Завіту 

Ф. Ф. Брюс (1919–1990 рр.): «Свідчень на користь Нового Завіту набагато більше, 
ніж на користь багатьох творів класичних авторів, достовірність яких нікому і в 
голову не приходить піддавати сумніву».

Автор Дата 
написання

Найбільш 
ранній 

рукопис
Пройшло 

часу
Кількість 
рукописів

Цезар 100 – 44 рр. 
до Р.Х.

900 р. 
після Р.Х. 1000 років 10

Платон 427 – 347 рр. 
до Р.Х.

900 р. 
після Р.Х. 1200 років 7

Тацит 100 р. 
після Р.Х.

1100 р. 
після Р.Х. 1000 років 20

Гомер 
(“Іліада”) 900 р. до Р.Х. 400 р. 

після Р.Х. 1300 років 643

Новий 
Завіт

40 – 100 рр. 
після Р.Х.

125 р. 
після Р.Х. 25 – 50 років Понад 24000!

Наслідки стихійного лиха, яке рап-
тово трапилось 17 липня 2016 

року в місті Городок, що на Хмельниччи-
ні, вражають навіть бувалих старожилів і 
викликають страх у багатьох людей.

Серед звичайного недільного дня 
раптово розпочався дощ, який тривав 
близько двадцяти хвилин і перейшов у 
град, розміром з куряче яйце. Наслідки 
стихійного лиха вражаючі: побиті дахи, 
шибки, автомобілі, повалено багато де-
рев. За свідченням місцевих мешканців в 
одному з дитячих садочків зірвало дах та 
побило вікна.

Що через цю подію нагадує Господь? 
Що й життя наше може закінчитись в 
будь-яку мить. Про це багато раз попе-
реджає Свята Книга Біблія. І як важливо 

встигнути визнати себе грішником, пока-
ятись та примиритись з Богом! Коли учні 
запитали, яка буде ознака Його приходу 
й кінця світу, Він відповів: «Тож пильнуй-
те, бо не знаєте, котрого дня прийде 
Господь ваш. Знайте ж це, що коли б 
знав господар, о котрій сторожі прийде 
злодій, то він пильнував би, і підкопати 
свого дому не дав би. Тому будьте гото-
ві й ви,— бо прийде Син Людський тієї 
години, коли ви не думаєте!» (Єванге-
лія від Матвія, 24 розділ)  

Наталя Майбук
(Фото побитої машини з видання 

Leopolis News)

Тих, хто читає Біблію, вважають відсталими людьми. Чи справді це так?

Чи знаєте ви, що 
Французька Академія наук у 1861 році оприлюднила брошуру, в якій 

надрукувала 52 наукових факти, які суперечать Біблії? Проте зараз нема 
жодного науковця, який визнавав би хоча б один з цих «фактів».

Хто не чув цей вислів?
А звідки він і хто його автор?

«Що тільки людина посіє, те саме й пожне!» 
(Послання до галатів 6, 7).

«Не судіть, щоб і вас не судили» 
(Євангелія від Матвія 7, 1).

«...Хто шукає — знаходить...» 
(Євангелія від Матвія 7, 8).

«...Нитка потрійна не скоро пірветься!» 
(Книга Еклезіястова 4, 12).

«...Заздрість — гнилизна костей»
(Книга приповістей 14, 30).

«Хто яму копає, той в неї впаде...» 
(Книга приповістей 26, 27).

«Бо немає нічого захованого, що не відкриється, ні 
таємного, що не виявиться» (Євангелія від Луки 12, 2).

«І як бажаєте, щоб вам люди чинили, так само чиніть 
їм і ви» (Євангелія від Луки 6, 31).
«...Немає нічого нового під сонцем!» 

(Книга Еклезіястова 1, 9).
«Бо якою ви мірою міряєте, такою відмірять вам» 

(Євангелія від Луки 6, 38).
«...Хто працювати не хоче,— нехай той не їсть!» 

(Друге послання до солунян 3, 10).
«Не хлібом самим...» (Євангелія від Матвія 4, 4).

«Хліб свій пускай по воді...» (Книга Еклезіястова 11, 1).
«...Голос волаючого в пустині...» 

(Євангелія від Матвія 3, 3).
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На небі тільки починало розвидню-
ватись. Чорняве циганча допит-

ливо заглядало в кожний двір. Сьогодні 
Василь вперше залишив рідний табір в 
декількох кілометрах звідси і прийшов в 
село на пошуки роботи. Його увагу при-
вернув охайний будинок. Хлопчик впев-
нено постукав. Господар здивувався, 
коли побачив у дворі кучерявого незна-
йомця. На запитання, що шукає, почув у 
відповідь:

— Роботу.
— А що ж ти вмієш? — посміхаючись, 

спитав чоловік.
— Я все можу. Тільки спершу навчіть 

мене! — не зніяковівши ніскільки, відпо-
вів Василь.

— Ну що ж, заходь!
Вся сім’я якраз зібралася для сніданку 

на кухні. Василь швидко впорався з бор-
щем, поставленим перед ним, після чого 
господар подякував Богу за їжу. Хлопчик 
дуже здивувався: такого він ще не бачив!

Цілий день Василь працював з дітьми 
на городі. Йому аж набридло. Не звик до 
такого життя, але й залишати цей дім теж 
чомусь не хотілося. З нетерпінням він 
очікував вечора, сподіваючись ще раз 
почути дивовижну молитву, і не поми-
лився. Нею почалася та закінчилася ве-
черя. Проте найцікавіше було попереду! 
Коли вся сім’я зібралася разом, господар 
дістав якусь книгу й почав читати з неї. 
Василь почув багато незнайомих назв 
та імен, але запам’яталося йому тільки 
одне — Ісус Христос. А хто Він, циган так 
і не зрозумів. Потім всі встали на коліна 

й молилися по черзі: і дорослі, і діти,— 
що дуже сподобалося. Потім цілували та 
обнімали один одного, і Василя теж! Цьо-
го він аж ніяк не чекав! Отже, й вирішив 
залишитися тут.

Йшов час. Мало-помалу циганський 
хлопчик звик до сільського життя. Вдень 
працював з іншими дітьми, а ввечері 
разом з усіма слухав розповіді з незви-
чайної книги. З часом Василь зрозумів, 
що вона говорить про Бога і Його Сина 
Ісуса Христа. Проте запитувати про щось 
чомусь боявся.

Але одного разу він побачив на ву-
лиці якогось хлопчика, який витинав на 
губній гармошці веселу пісеньку. Ці зву-
ки збудили тугу за рідними, і спомини 
розлилися нестримною хвилею. В циган-
ському сердечку щось боляче защемі-
ло... Хлопчик вмить вирішив, що робити. 
Забіг в хату попрощатися, та, коли не по-
бачив нікого, підскочив до столу і вхопив 
святу книгу. Він і сам не знав, чому так 
зробив. Мабуть, проявилась циганська 
натура. Запхав під сорочку — й на ву-
лицю. Біг щодуху. Коли втомився, пішов 
повільніше.

Невдовзі дістався до рідного табору. 
Зустріли його, як і очікував, з насмішка-
ми, проте були раді, що таки повернувся.

А ввечері похвалився своїм скар-
бом  — книгою. Її одразу показали єди-
ному грамотному цигану Григору, який з 
захопленням мовив:

— Та це ж свята книга! Називається 
вона — Євангелія або Новий Завіт Госпо-
да нашого Ісуса Христа!

Барон, почувши це, сказав, щоб Гри-
гор почав читати вголос. Так і повелося. 
Кожного вечора всі збиралися біля вог-
нища й слухали. Таких спокійних вечорів 
ще у них не було зроду! Цигани вперше 
чули про дивовижну Людину, яка вод-
ночас була і Лікарем, і Спасителем, і Си-
ном Божим. Ніхто не сумнівався, що якби 
Христос жив в наш час, то й їх поблаго-
словив би і приголубив.

Та одного разу прочитані слова пере-
полохали слухачів: «...не вбивай, не чини 
перелюбу, не кради...» Григор навіть зу-
пинився. Чи не помилився? Ні, точно: 
«... не кради...» Але ж серед них не було 
жодного, хто б не крав! Цигани переля-
калися. Невже ці слова були сказані й до 
них? Проте сумнівів не було. Тому вирі-
шили закінчити читання.

В цю ніч мало хто спав в циганському 
таборі — Святий Дух працював в загрубі-
лих серцях. Кожен роздумував про своє 
життя. Василь теж крутився на своєму 
ліжку. Згадував погані вчинки, які вже 
встиг зробити. Прикро було від того, що 
й святу книгу теж вкрав. Не дочекавшись 
світанку, хлопчик встав та й пішов до 
села...

Ранкову тишу в будинку порушив 
тривожний стукіт в двері. На порозі сто-
яв Василь. Тепер вже він не був такий 
впевнений в собі, як минулий раз. В ру-
ках тримав Євангелію. Тремтячим голо-
сом вибачився перед господарем і про-
стягнув йому книгу.

— А чому ти її повертаєш? — спитав 
той. — Вона більше тобі не потрібна?

— Ні, дуже потрібна! Ми кожного ве-
чора біля вогнища читали Божу книгу. З 
неї дізналися, як Ісус жив на землі, тво-
рив добро. А ще... — Василь запнувся — 
Ще не дозволяв красти. А я її вкрав... — 
Василь сором’язливо потупив очі, а у 
відповідь почув:

— Синку, ти правильно вчинив, що 
послухався Ісуса. Я дарую тобі цю Єван-
гелію. Хай Господь благословить Своє 
Слово в вашому таборі!

Назад Василько не біг, а летів! Шлях 
здався вдвічі коротшим. Так Євангелія 
повернулася знову до табору і продов-
жила свою чудову роботу. Поступово 
знайомлячись з вченням Ісуса Христа, 
цигани всім серцем навертались до Го-
спода і залишали погані звички. А пер-
шим серед тих, хто полюбив Бога від щи-
рого серця, був Василь.

Що читаєш?
В шістдесятих роках ХХ ст., відбу-

ваючи ув’язнення за віру в Бога, 
один християнин у вільний час сидів 
в тюремній бібліотеці й читав Досто-
євського. Поруч знаходилися й інші 
«зеки». Ввійшов підполковник і поці-
кавився: «Що читаєш?» Той відповів. 
Тоді офіцер підійшов до полиці з атеїс-
тичною літературою і дістав невелич-
ку брошуру.

— На, переглянь ось це!
Всі напружено чекали, що буде 

далі, адже читач був віруючим.
— Громадянине начальник, скіль-

ки коштує ця книжка? — запитав хри-
стиянин.

— Вісім копійок,— відповів той, 
поглянувши на зворотній бік.

— Я таких дешевих книжок не чи-
таю,— була відповідь.

Всі розсміялись, а осоромлений 
офіцер вимушений був залишити бі-
бліотеку.

У той час, коли стався цей випадок, 
щоб купити Біблію, бажаючі віддавали 
середню місячну зарплату.

***
За часів Радянського Союзу було 

багато показного, особливо для 
іноземців. Якось зарубіжний турист 
зайшов у книжковий магазин. Запи-
тав, чи є Біблія і скільки коштує. «П’ят-
десят карбованців»,— була відповідь 
продавця. Турист витяг гроші і купив. 
Поруч стояв інший чоловік, який теж 
захотів придбати цю книгу. Прода-
вець сердито поглянув на нього, але 
діватись нікуди, тому дістав ще одну. 
На вулиці щасливого радянського по-
купця догнав чоловік і показав посвід-
чення робітника КДБ. Забрав книгу, а 
гроші повернув.

Хочу бути 
«Вольтером»!
Один чоловік розказав, як від-

відав сім’ю знайомих інтелі-
гентних людей. Для них найбільшою 
радістю в житті був гарненький вось-
мирічний синок, якому дозволялося 
все.

«Коли я зайшов в дім, то мене зу-
стрів хлопчик, підперезаний мечем, з 
рушницею в руках, а на голові шолом. 
Його очі блистіли. Я посадив дитину на 
коліна й спитав: «Ким ти хочеш бути, 
коли виростеш?» «Вольтером!» — була 
відповідь. «Що це означає?» — зди-
вувався я. Хлопчик зіскочив з колін і 
побіг до шафи. Дістав звідти зелену з 
малюнками книжку і подав мені. На 
обкладинці був намальований отаман 
розбійників на ім’я Вольтер, і розпові-
далось про його подвиги. Я був шоко-
ваний. А мати стояла поруч і задово-
лено посміхалась.

Через тринадцять років я дізнався 
про цього, вже дорослого, «хлопчи-
ка», що він ледь не став «Вольтером» 
насправді. І мені стало цікаво — чи 
посміхається задоволено його мати 
зараз?»

«Грамотний» 
осел

Розповідають про одного чо-
ловіка, який зміг навчити осла 

«читати». Він насипав поміж сторінок 
великої книжки овес і ставив перед 
віслюком. Той згодом зрозумів, що 
треба робити, і почав язиком пере-
гортати сторінки, шукаючи їжу. При 
цьому задоволено вигукував: «Іа-Іа». 
Дивлячись на нього збоку, складало-
ся враження, що осел насправді щось 
розуміє.

На жаль сьогодні багато є таких лю-
дей, які в книжках шукають тільки те, 
що їм подобається.

Анатолій Романюк

Йшов 1943 рік. Україна була оку-
пована німецькими військами. І 

хоча розклад сил воюючих армій суттєво 
змінився, війська Вермахту, утримуючи 
завойовані території, вели відчайдушні 
сутички за кожний клаптик землі.

Бої тривали в центральних областях 
України, де мирні жителі зазнавали вели-
ких втрат: не тільки врожаю і маєтків, а й 
дорогоцінного життя. Для невіруючих в 
Бога людей роки війни були особистою 
трагедією, а для християн — періодом 
серйозного випробування віри.

Одне з невеликих селищ на Вінниччи-
ні було неподалік поля, де з обох боків 
розташувалися воюючі армії, які щодня 
обмінювалися тривалими артобстріла-
ми, руйнуючи крайню частину цього на-
селеного пункту.

В одній хатині жила бабця, яка увіру-
вала в Спасителя Христа ще молодою. 
Вона на початку 30-их років мала свою 
особисту Біблію, яку постійно читала з 
чоловіком. Вони всім серцем полюбили 
Добру вістку, послану людям з небес, і 
щиро вірили кожній обітниці, яку знахо-
дили на священних сторінках.

На початку війни Поліна (так звали 

бабусю) вже була вдовою. Її чоловіка 
ув’язнили за проповідь Євангелії, і до-
дому він не повернувся. Біблію та іншу 
духовну літературу конфіскували. Діти 
Поліни виросли, та не були зміцнені ві-
рою, як їх мати. Вона ж, не маючи тепер 
Біблії, часто згадувала її уривки і втішала 
себе обітницями, які добре пам’ятала. 
Одним з улюблених місць в Писанні був 
псалом 57, де сказано: «Помилуй мене, 
Боже, помилуй мене, бо до Тебе вдається 
душа моя, і в тіні Твоїх крил я сховаюсь, 
аж поки нещастя мине!..» (Пс. 57, 2–7).

Діти Поліни зі своїми сім’ями жили в 
сусідніх селах, але при пересуванні лінії 
фронту ближче до них, заради безпеки, 
перебралися до мами. Однак вогонь гар-
мат прийшов і сюди, а далі втікати вже 
нікуди.

Одного дня бойові позиції дещо змі-
нилися і снаряди вибухали прямо в сели-
щі, влучаючи в будинки. Коли починався 
обстріл, мешканці ховалися переважно 
в погребах або в пивницях під хатами. І 
на цей раз діти й онуки Поліни побігли 
в сховище, а вона взяла стільчик і сіла 
під грушкою. Вибухи лунали все ближче. 
Двоє з дітей вискочили за нею.

— Мамо, скоріше з нами! Що це Ви 
тут?

Але вона відмовилась іти:
— Не турбуйтесь за мене, я надійно 

захищена, краще й ви сідайте поряд.
— Але Ви, мамо, на відкритому про-

сторі! Вибухи поруч, тікаймо!
— Я під надійним захистом Божих 

крил, як і Давид казав: «...в тіні Твоїх крил 
я сховаюсь...»

— Мамо! Де ті крила?! Смерть вже 
близько!

— Повірте, діти, зі мною нічого не 
буде, я про вас більше непокоюсь.

Побачивши, що вибухи наближа-
ються, вони втекли в погріб. За лічені 
секунди снаряд влучив в покриття льо-
ху і вихід з нього завалило землею. Без 
сторонньої помочі всі загинули би в ньо-
му. Після обстрілу Поліна побігла в село, 
знайшла родичів, попросила допомоги, 
і вони, розгорнувши землю, врятували 
сім’ю.

— Мамо,— запитала старша дочка,— 
а доки Вас хоронитимуть крила Божі? А 
через Вас і нас?

Поліна знову процитувала з псалма:
— «...аж поки нещастя мине». Вір в 

Його обітниці, доню. Бід у житті багато, та 
вірність Божа завжди охоронятиме тих, 
хто на Нього надіється.

Влад Почивалін

Надiйна схованка

Вкрадена Біблія КОРОТКI IСТОРIЇ
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Багато років тому в далекому Уель-
сі, в селі жила дівчинка з мамою. 

Їхній будинок знаходився в зеленій до-
лині. Мері Джонс (так звали доньку) була 
ще дуже маленькою, коли раптово по-
мер батько.

Вона виконувала всю хатню роботу: 
годувала гусей, качок, курчат, готувала 
обід і допомагала утримувати будинок в 
чистоті.

А по неділях Мері одягала своє най-
краще плаття і відправлялася до малень-
кої каплички. Там священик відкривав 
велику, в шкіряній палітурці книгу й чи-
тав. Вона сиділа й слухала з захоплен-
ням, намагаючись запам’ятати все, що 
почула. На обкладинці книги золотом 
були надруковані лише два слова: «Свя-
та Біблія». «Як би мені самій хотілося 
почитати цю мудру книгу?!» — мріяла ді-
вчинка. Утім вона була неграмотною, як 
й інші діти цього села.

Але настав час, коли у них відкрили 
школу. Мері була на сьомому небі від 
щастя: «Тепер я навчуся читати і зможу 
зрозуміти ті дивні слова в святій Божій 
книзі». Вона встигала робити всю роботу 
і займатися в школі.

Одного разу їй запропонували про-
читати з Біблії на богослужінні. Це була 
хвилююча мить! Після зібрання Мері ки-
нулася до своєї матері: «Мамо, мамочко, 

у мене повинна бути така книга. Я від-
кладатиму гроші, і неважливо, скільки 
часу на це знадобиться. Буду працювати 
в інших людей і зроблю все, щоб купити 
Біблію»,— не вгамовувалася дівчинка.

Так вона й зробила. Минуло шість ро-
ків! У Мері набралася достатня сума. Але 
людина, яка займалася продажем Біблій, 
жила в місті Бала, в двадцяти п’яти милях 
від їхнього села. Мері було п’ятнадцять 
років, і вона вирішила відправитися в 
довгий шлях, щоб купити святу книгу.

Взявши молока, сиру, хліба і гроші, 
вирушила в дорогу, яка здавалася не-
скінченною. Дівчинка йшла стежками, 
долинами, переходила струмки й пагор-
би. Нарешті подорож скінчилася. Добрі 
люди підказали, де знайти дім продавця 
книг.

Познайомившись з господарем, 
від страху й хвилювання вона почала 
незв’язно говорити: «Я пройшла пішки 
двадцять п’ять миль, щоб дістатися до 
вас, містере... Цілих шість років я збира-
ла гроші, щоб купити Біблію. Ось... ось 
мої гроші. Якщо хочете, ви можете пе-
рерахувати — будь ласка, можна мені 
Біблію?»

Містер Чарльз був приголомшений 
цим і залишив її на вечерю. Ось тоді-то 
Мері все в подробицях розповіла гос-
тинному господареві. І він витягнув но-
вий екземпляр Біблії. Дівчина довго і 
пильно дивилася на неї, перш ніж взяти 
в руки.

Коли Мері повернулася, жителі села 
зустрічали її. Мама вибігла з натовпу і 
міцно обняла дочку. Вчитель і священик 
мило посміхалися й аплодували такому 

хороброму вчинку Мері. Всі раділи і хоті-
ли подивитися на Біблію. Коли вона діс-
тала її, то прошепотіла: «Дякую, Господи, 
дякую, містере Чарльз».

Пізніше продавець не раз думав про 
цю подію, він не міг зрозуміти – як мог-
ла юна дівчина пройти такий шлях одна, 
без супроводу, босоніж, і скільки ще та-
ких дітей, які мріють отримати Біблії, не 
тільки в Уельсі, а й в усіх куточках Англії, 
і навіть в інших країнах.

У 1804 році Томас Чарльз став за-
сновником Британського і Закордонно-
го Біблійного Товариства, яке продов-
жує свою діяльність до цих пір.

Вільний переказ Андрія Миронюка 
книги «Мері Джонс і Біблія».

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 апо-
столів 16, 30). Сталось це тоді, 
коли він побачив, що настав час 
міняти життя. 

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

Якщо хочеш справді бути з 
Богом тепер і в вічності, то по-
трібно стати  християнином, 
зробивши кілька кроків.

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

КРОК 2: признай себе грішни-
ком, що заслуговує на справед-
ливе 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 мо-
литві і попроси прощення за всі 
свої гріхи, а потім подякуй за 
дароване спасіння.

КРОК 5: уникай свідомого грі-
ха, молися, досліджуй Святе 
Письмо і виконуй те, що там на-
писане. Знайди справжніх хри-
стиян, які щиро навернулись до 
Бога.

Усе вищевикладене знайдеш 
у Новому Завіті, коли будеш чи-
тати і міркувати над ним.

*   *   * 

Кажуть, що в Бiблiї багато 
протирiч i помилок. Як тодi 

в неї вiрити?
Кожен повинен вибирати між тим, 

про що нам говорять: вірити — не віри-
ти, відкинути — прийняти.

У даному випадку теж є вибір: або 
довіритися Біблії, або тим, хто запевняє 
про помилки в ній. Знаючи, що це дуже 
серйозна книга,— яка претендує на Сло-
во від Самого Бога,— варто самому ре-
тельно перевірити і дослідити її. При-
наймні, вислухати тих, які стверджують, 
що протиріч у ній немає. Я, приміром, 
щоденно читаючи й досліджуючи її по-
над 20 років, суперечностей не знайшов. 
Утім знаю науковців, які пробували запе-
речити її назавжди — проте самі ставали 
переконаними християнами (як от Дж. 
Макдауелл).

Знайдіть віруючого, якому довіряєте, 

і задайте йому всі питання. Тільки тоді у 
вас буде можливість зробити свідомий 
висновок. Але винятково важливо під-
ходити до цього зі щирим серцем і без 
упереджень.

Якби це була якась людська книга, 
можна її облишити. Але з Біблією кожно-
му необхідно обов’язково розібратися: 
якщо вона — істина, тоді для людини 
мислячої повинна стати святинею.

Чому коли я починаю 
читати Бiблiю, то нiчого не 

розумiю?
Таке зустрічається нерідко і може 

ставатись через декілька причин:
1. Іноді людина недостатньо освіче-

на. Буває, не розуміє значень багатьох 
біблійних слів, не має елементарних пі-
знань з історії, географії тощо. Не спро-
можна вловити основну думку тексту.

2. Коли підходить до читання не го-

товою сприймати релігійні (іноді алего-
ричні) тексти. Біблія — не художній твір, 
не енциклопедія, не агітброшура. По-
трібно пам’ятати, що це особлива книга, 
відповідно і викладена по-особливому. 
(Почала писатися 3500 років тому!)

3. Коли починає читати Біблію з 
будь-якого місця, вирваного з контексту, 
або з середини якоїсь книги тощо. Коли 
читання має непослідовний і несистема-
тичний характер.

Біблія написана не для якоїсь 
касти, а для всіх людей. Щоб її розумі-
ти, не потрібно ніяких «кодів Да Він-
чі» і таємних знань.

КОРИСНА ПОРАДА
Помоліться, щоб Бог відкрив Вам 
Своє Слово. Почніть з Євангелії 

від Марка чи Луки — вони 
найпростіші.

НЕПОМIТНI ГЕРОЇ

1. Капітан ковчегу. 2. Одинадцятий син Якова та первісток від 
Рахілі (Бут. 30, 22–24). 3. Чоловік, який ще мав ім’я Савл і був 
уродженцем міста Тарс (Дії 9, 11; 21, 39). 4. Тварина, яка 
вважалася придатною для будь-яких жертвоприношень 
(Лев. 12, 6–8; 14, 10). 5. Третій син царя Давида, який 
заплутався волоссям у гілках дуба (2 Цар. 18, 9). 
6. Прийомний син дочки фараона (Євр. 11, 24). 
7. Головна річка Палестини. 8. Цар, який за свою 
зарозумілість був покараний Богом і втратив 
розум (Дан. 4, 28–31). 9. Дружина Ісака (Бут. 24). 
10. Гори, на яких зупинився ковчег Ноя (Бут. 8, 4). 
11. П’ятикнижжя Мойсея. 12. Перший чоловік, 
створений Богом. 13. Апостол, у минулому був 
збирачем податків. 14. Пророк, який побував 
у череві кита (Йон. 2, 1). 15. Людина, яка стала 
«вустами» Мойсея (Вих. 4, 16). 16. Головне місто 
та столиця Ассирії, сюди був посланий пророк Йона 
(Йон. 3, 2). 17. Місце, куди був покладений маленький 
Христос. 18. Батько усіх віруючих. 19. Сестра Марії та 
Лазаря. 20. Брат Каїна.

Її зустрічали всі жителі села, а мама вибігла з натовпу і 
міцно обняла дочку. Поруч стояли вчитель і священик, які мило 

посміхалися й аплодували такому хороброму вчинку Мері.

Біблія Мері Джонс. Зберігається в 
бібліотеці Кембриджського університету

Меморіал Мері Джонс в Уельсі


