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Я часто ставлю собі запитан-
ня, що було б зі мною, якби в 25 
років Біблія не прийшла в моє жит-
тя? – Велике розчарування в собі, 
у людях та сенсі життя на землі. 
Це сталося з мільйонами людей, 
які не поставили своє життя під 
вплив Слова Божого.

Так сталося, що шляхетний 
чоловік після жахливого нещасного 
випадку втратив обидві руки й зір. 
Вибух стався на заводі хімічної про-
мисловості. У тій аварії загинуло 
багато людей, але наш герой вижив 
усупереч жахливим обставинам, 
проте його обличчя, руки й тіло об-
горіли до невпізнання. Після цього 
Мак Персон глибоко зневірився й 
хотів лише одного: померти. Сірі й 
страшні будні тяглися занадто дов-
го й мучили бідолаху. Мак не знав, 
для чого йому потрібне це життя, 
для нього воно було суцільним 
жахіттям. Та великий Бог, якого він 
прийняв своїм Спасителем, знай-

шов ключ до його серця й осяяв 
його душу світлом.

Персон розповідав: «Мені хо-
тілося мати спілкування з Богом 
через читання Святого Письма, 
але як? Книга для сліпих мені не 
допоможе, бо в мене майже немає 
рук». Але Господь сказав йому в 
дусі: «Маку Персоне, учися читати 
Біблію язиком». Із великим завзят-
тям він узявся за вивчення мови 
для сліпих. Коли є мета, головне 
не ослабнути на шляху до неї. Він 
осягнув шрифт Брайля і швидко 
вчився читати не руками, як всі 
сліпі, а язиком. Багато праці доклав 
він, поки, нарешті, навчився цього.

Одного разу, вже в глибокій 
старості, його запитали, скільки 
розділів Біблії він прочитав за все 
життя. «Розділів? – перепитав він, 
сміючись. – Я багато разів прочи-
тав усе Святе Письмо».

Один чоловік сказав: «Хто 
навчився читати й не прочитав 

Біблії, той даремно навчився чи-
тати». Складаючи залік із христи-
янської етики в інституті, я не зміг 
відповісти на запитання: скільки в 
Біблії є Євангелій, хто їхні автори 
і що вони описують? На той час я 
вважав себе побожною людиною, 
а однокурсники називали мене 
святим. І я зрозумів, що цей вислів 
про мене, тому вирішив почати 
читати Слово Боже.

Привела до спасіння
«Поправді, поправді кажу вам: 

Хто слухає слова Мого, і вірує в 
Того, Хто послав Мене, життя 
вічне той має, і на суд не прихо-
дить, але перейшов він від смер-
ті в життя» (Ів. 5:24).

Унікальність Слова Божого по-
лягає в тому, що воно змінює життя 
людей. Кажуть, що всі книги дають 
знання, а Біблія змінює життя. І це 
цілковита правда, бо про це у свій 
час писав апостол Іван (Ів. 5:24).

За чотири місяці я прочитав 

усю Біблію. Зрозумів, що я дуже 
грішна людина й мені потрібно 
повірити у викупну жертву Ісуса 
Христа. У те, що Він народився 
на землю заради мого спасіння. 
Пішов на хрест Голгофський, щоб 
викупити мене від сили гріха. 
Був у пеклі замість мене. Коли я 
повірив у це, до мене прийшла 
впевненість, що тепер я спасенний 
і моє ім’я записано на небі у Вічній 
Книзі. Гріхи, які мене мучили й не 
давали спокійно жити, залишили 
мою свідомість назавжди. Совість 
стала чистою, а життя розпочало-
ся з нової сторінки.

У моєму житті були деякі речі, 
які мені не подобалися, але я не 
міг від них звільнитися. Усе, що 
мені пропонували, перепробував, 
і ніщо не допомогло. Писання, яке 
ввійшло в моє життя, зробило мене 
вільним від цих залежностей в одну 
мить і по цей час, уже понад 20 
років. Також я звільнився від стра-
ху перед смертю. Раніше похорон 
був для мене великим страхом, 
тепер це місце плачу, де очища-
ється душа. Також є розуміння, що 
смерть – це перехід у вічність.

Зміцнює віру
«Тож віра від слухання, а слу-

хання через Слово Христове» 
(Рим. 10:17).

Українці часто стверджують 
недостовірний факт, у який свого 
часу вірив і я: «У якій вірі наро-
дився, в такій і помру». Насправді 
ж людина народжується не у вірі, 
а в гріхах: «Отож я в беззаконні 
народжений, і в гріху зачала мене 
мати моя» (Пс. 50:7). Так Слово 
Боже відкрило мої очі на правду 
про віру. Читаючи кожного дня 
Писання, я почав розуміти, що 
вірив у існування Бога, але не до-
віряв Йому свого життя та рішення 
ситуацій, у яких опинявся. Моя 
віра почала зростати згідно з тим, 

як про неї писав апостол Павло: 
«Правда-бо Божа з’являється 
в ній з віри в віру, як написано: 
«А праведний житиме вірою» 
(Рим. 1:17). Тепер у кожній ситу-
ації, яка траплялася, я намагався 
чинити згідно з тим, як написано в 
Біблії. Життя почало ставати мені 
в радість і задоволення, хоча були 
й випробування.

Після одруження я півроку не міг 
влаштуватися на роботу. Дружина 
завагітніла й теж не працювала. Ми 
винаймали квартиру, за яку кожного 
місяця потрібно було платити. Збе-
реження закінчились, і я в повному 
відчаї ходив від фірми до фірми, 
шукаючи роботу за своєю спеціаль-
ністю. Одна жінка-директор таки 
погодилася взяти мене, але вису-
нула умову, що потрібно працювати 
без вихідних. Я відмовився, бо згідно 
з Біблією людина не повинна працю-
вати сім днів: «І поблагословив Бог 
день сьомий, і його освятив, бо в 
нім відпочив Він від усієї праці Своєї, 
яку, чинячи, Бог був створив» (Бут. 
2:3). Мені було дуже важко відмови-
тися від цієї роботи, але я вирішив 
жити по вірі (згідно з Писанням). 
Через тиждень влаштувався на іншу 
роботу, де потрібно було працювати 
п’ять днів на тиждень, і з Божої ласки 
в перший же місяць мені видали таку 
зарплату, яку пропонували на попе-
редній роботі.

Дозволяє спілкуватися 
з Богом

«Багато разів і багатьма 
способами в давнину промовляв 
був Бог до отців через проро-
ків, а в останні ці дні промовляв 
Він до нас через Сина, що Його 
настановив за Наслідника всьо-
го, що Ним і віки Він створив» 
(Євр. 1:1-2).

Бог створив людину як вінець 
Свого творіння, щоб мати з нею 

Закінчення на сторінці 3

Як отримати користь від читання Біблії
1. Перш за все, 

почніть читати Біблію 
прямо сьогодні

Єдиний спосіб що-не-
будь зробити полягає у 
тому, щоби просто зробити. 
Те саме стосується і читан-
ня Біблії – її дійсно потрібно 
читати! Це означає, що 
потрібно поставити мету, 
бажати, прийняти рішення, 
думати про це – і це про-
суне вас на один крок. Тут 

немає якогось легкого шляху, так само як і в молитві. Якщо не можете читати Біблію самі, то 
попросіть кого-небудь почитати вам. 

2. Читайте Біблію зі щирим бажанням зрозуміти її
Не думайте, що головне завдання – це перегорнути певну кількість друкованих листів, 

що не так важливо, чи розумієте ви прочитане. Деякі невігласи вважають справу зробле-
ною, якщо вони здолали певну кількість розділів у день, хоча, можливо, у них навіть ро-

Продовження на сторінці 2

П’ять причин, чому обираємо Біблію
Біблія – єдина найваж-

ливіша Книга зі всіх будь-ко-
ли написаних книг. Вона є 
хронікою очевидців істо-
ричних подій такого вели-
чезного масштабу, що вона 
буквально сформувала світ, 
у якому ми живемо. Без цієї 
Книги західний світ і велика 
частина сходу сьогодні були 
б абсолютно іншими, якби 
події цієї Книги ніколи не 
відбулися.

Не буде перебільшенням, якщо сказати, що викладені в цій Книзі події величезний від-
соток людей, які будь-коли жили на землі, вважають найважливішими з тих, що записані в 
історії людства. Завдяки цій Книзі були втілені великі проекти, побудовані лікарні, були наго-
довані і одягнуті сотні тисяч людей, засновані дитячі притулки.

Причина №1: Біблія змінила світ
В сучасному світі неможливо назвати себе освіченою людиною, якщо ти не знайомий 
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зуміння нема, про що там йдеться, та вони 
думають про те, як перегорнути закладку 
на кілька сторінок вперед. Таке відношення 
перетворює читання Біблії у формальний 
ритуал. Добре запам’ятайте головний прин-
цип: незрозуміла Біблія не приносить жодної 
користі! Під час читання постійно ставте 
собі запитання: «Про що тут говориться?» 
Докопуйтеся до змісту прочитаного так, як 
золотошукач.

3. Читайте Біблію з дитячою вірою 
і покорою

Твердо прийміть рішення повністю віри-
ти усьому, що у ній знайдете, не дивлячись 
на те, що багато чого з того може суперечи-
ти вашим бажанням і упередженням. Твер-
до вирішіть охоче приймати кожну істину, 
подобається вона вам, чи ні. Стережіться 
поганої звички, яка характерна деяким чита-
чам Біблії, – деякі доктрини приймати і від-
кидати ті, які докоряють або їм самим, або 
родичам чи друзям. З таким відношенням 
читання Біблії буде просто марним. Чи нам 
вирішувати що має бути в Божому Слові? 
Чи знаємо краще за Бога? 

4. Читайте Біблію з готовністю кори-
тися їй і застосовувати її до себе

Щоденно сідайте за читання і вивчен-
ня Біблії з рішенням, що будете жити за її 
правилами, покладатися на її твердження і 

поступати згідно її повелінь. 
Читаючи черговий розділ, роздумуйте 

над тим, як його зміст впливає на ваше мис-
лення та вчинки і чому він вас учить. Непро-
дуктивно читати Біблію з простої цікавості 
або академічного інтересу, щоб наповнити 
свою голову теоретичними ідеями, не доз-
воляючи цій книзі впливати на своє серце 
і життя. Читання Біблії тоді приносить най-
більшу користь, коли Біблія відображається 
на практиці. 

5. Читайте Біблію щодня
Візьміть собі за правило щоденно чи-

тати якийсь розділ Божого Слова і роздуму-
вати над прочитаним. Наша душа щоденно 
має потребу в Божому Слові, як тіло – в 
одязі чи їжі. Обід, з’їджений вчора, не на-
годує робітника сьогодні, а сьогоднішня 
трапеза не нагодує на завтра. Виокреміть 
для цього час. Не читайте поверхнево і з 
поспіхом. Віддайте Біблії кращу, а не гіршу 
частину свого часу! Якими б не були ваші 
плани, візьміть собі за правило приступати 
до престолу благодаті і Божого Слова кож-
ного дня.

6. Читайте Біблію цілком і по порядку
Боюся, що деякі люди ніколи не читали 

багатьох розділів Слова Божого. Це, щонай-
менше, самовпевненість. «Все Писання … 
корисне» (2 Тим. 3:16). Саме через цю пога-
ну звичку недостача збалансованого пізнан-

ня істини стала у наш час звичним явищем. 
У декого читання Біблії нагадує підбирання 
об’їдків. 

Це серйозна помилка – читати Біблію 
уривками. Звичайно, під час хвороби допус-
кається читати відповідні місця з Писання. 
Але це може бути винятком, вважаю най-
кращим підходом почати читати Новий Завіт 
і відразу Старий, одночасно – прочитати 
кожен із них від початку до кінця, а потім 
читати знову. 

7. Читайте Біблію, сприймаючи її бу-
квально і чесно

Прийміть рішення розуміти все прямо, 
а до всіх фантастичних тлумачень від-
носьтесь обережно. За правило візьміть 
наступне: що цей вірш Біблії означає у най-
простішому значенні, те саме він означає і в 
глибокому.

8. Зрештою, читайте Біблію, постійно 
дивлячись на Ісуса Христа

Головне і найбільше завдання всього 
Святого Письма полягає у свідченні про Ісу-
са. Старозавітні обряди – це тінь, яка вказу-
вала на Ісуса. Старозавітні визволителі – це 
прообрази Христа. Старозавітні пророцтва 
говорять про страждання Христа і про Його 
Славу, Його перше і друге пришестя, прини-
ження Господа і Його прославлене царство, 
Його хрест і царський вінець – це скрізь у 
Біблії. Тримайтеся цієї ниточки, щоб читати і 
розуміти Біблію правильно. 

 propovedi.ru

Як отримати користь від читання Біблії

Іван Хоменко народився на 

Вінниччині 115 років тому, у ро-
дині греко-католиків. Навчався у 
Київському університеті, пізніше 
викладав у гімназії та в універ-
ситетах Відня і Риму. В 1918-20 
роках працював у міністерстві 
закордонних справ Української 
Народної Республіки, головним 
чином у складі посольства у 
Відні. За кордоном він познайо-
мився з митрополитом Андре-
єм Шептицьким, під впливом 
якого почав вивчати теологію 
і отримав у 1925 роцi ступінь 
доктора філософії. А у 1940-му 
Іван Хоменко прийняв чернечий 

постриг, і саме того року взяв на 
себе надзвичайно складну і дов-
готривалу працю – почав роботу 
над перекладом Біблії, яка три-
вала до кінця його життя.

Після Другої світової війни 
Хоменко емігрував до Італії і 
надовго поселився, у зв’язку з 
поганим станом здоров’я, на 
островi Капрі, де продовжив 
перекладати Святе Письмо 
українською мовою. За основу 
перекладу було взято не якийсь 
один список Біблії, а оригінальні 
арамейські (семітська мова іуде-
їв Палестини часів Ісуса), дав-

ньоєврейські та давньогрецькі 
тексти.

Що стосується Нового За-
повіту, то тут о. Іван Хоменко 
користувався так званими кри-
тичними текстами, реконстру-
йованими на основі зіставлень 
з існуючими найдавнішими 
Євангеліями та іншими книгами 
Нового Завіту. 

Іван Хоменко працював над 
перекладом 23 роки і закінчив 
його в п’ятдесятих роках мину-
лого століття. 

 Клара Гудзик

Іван Хоменко – людина, яка все життя перекладала Біблію

Біблія стала для мене 
живою

Біблія – це унікальна книга. Її унікаль-
ність полягає в тому, що тільки тоді, коли 
людина повірить у Бога, Дух Святий дає 
розуміння тих глибоких речей, які там за-
писані. Так сталось і в моєму житті. Колись 
я шукала відповідь на запитання: «Що 
буде після смерті?», бо категорично від-
мовлялася повірити, що після смерті ніяко-
го життя немає. Саме тоді мені подарува-
ли Новий Завіт і я почала шукати відповідь 
на своє запитання там. Але прочитане все 
більше і більше лякало мене… Народжен-
ня Малюка, Його праведне життя, а тоді 
смерть. Для чого це? Замість відповіді 
на одне запитання у мене виникло безліч 
інших запитань. Я була в розпачі. П очала 
розуміти свою гріховність і безпорадність, 
але не знала, що з цим робити. Тоді Бог 
послав мені назустріч людину, яка допомо-
гла розібратись і пояснила, що мене чекає 
після смерті жахливий вогонь і пекло, і 
тільки Ісус, Який помер за мене, може дати 
мені спасіння. Для цього потрібно повірити 
в Нього й прийняти Його жертву.

Однієї весняної ночі, після довгих роз-
думів і читання Біблії, я прийняла Ісуса 
Христа у своє серце й своє життя і назвала 
Його своїм Спасом. З того часу мені від-
крились очі серця і кожне слово, речення, 
розділ, я всмоктувала в себе, наче губка. 
Біблія стала для мене живою.

Вона жива й зараз. Біблія – поводир 
у моєму християнському житті. Без неї я 
слабну духом. Без неї не знаю, як догоди-
ти Творцеві, як Його прославити та возве-
личити. Без неї не знаю, як поводитися з 
ближнім. Чим більше я читаю Біблію, тим 
більше змінюється моє серце і стає схо-
жим на Христове серце.

Дякую Тобі, Отче, що залишив Своє 
Святе Слово Своїм дітям!

Ірина Полонська

Не очікував побачити на 
першому місці серед речей, 
які змінили світ, відповідно 
до документального фільму, 
який був показаний на National 
Geographic – Біблію.

Чому не очікував? Ну, ду-
мав, віруючі точно скажуть, що 
Біблія – №1 зі зміни світу, а от 
щоб так сказали люди, які від-
далені від віри – оце, дійсно, 
визнання.

І вони праві, бо:
1. Саме завдяки Біблії за-

початкували не тільки книгодру-
кування, але і загальну систему 
освіти;

2. Біблія на сьогодні є голов-
ною книгою більшості людей, що 
вірять;

3. Саме Біблія перекладена 
на найбільшу кількість мов – по-

над 2000!!! І понад 90% людей 
планети можуть читати цю книгу 
своєю рідною мовою!

4. Біблія і на сьогодні є най-
більш друкована книга, щоденно 
 видають понад 33 000 примір-
ників, тобто кожних дві секунди 
з’являється Біблія!

5. Біблія і на сьогодні є кни-
гою, яку найбільше читають;

6. Біблія закріпляла основні 
права людини ще задовго до 
виникнення конституцій чи зако-
нів держав;

7. Біблія сумістила в собі не 
тільки релігійну складову, але 
й історичну, правову, культурну, 
літературну, економічну, полі-
тичну, філософську...

Дивно, якщо ви ще досі не 
читаєте Біблію!

Сергій Гула

Дивно, якщо ви ще досі 
не читаєте Біблію!

Нещодавно мій зять пояс-
нював моїй онучці Меггі, що ми 
можемо розмовляти з Богом і 
мати з Ним спілкування. Коли 
Евінг сказав Меггі, що інколи Бог 
промовляє до нас через Біблію, 
маленька категорично заявила: 
«Так, але Він ніколи нічого мені 
не говорив. Я ніколи не чула 
голос Бога».

Більшість з нас погодились 
би з Меггі, що ми не чуємо Бога, 
якщо мати на увазі чутний голос 
з неба – наприклад: «Продай 
свій будинок, поїдь у далеку 
країну і піклуйся про сиріт». Але 
коли ми говоримо, що Бог може 
«промовляти» до нас, то йдеть-
ся, зазвичай, про дещо інше.

Ми «чуємо» Бога через 
читання Писання. Біблія являє 
нам Ісуса і стверджує, що Бог 

промовляв до нас через Сина, 
Хто є «сяєвом слави та обра-
зом істоти Його»(Євр. 1:1-2). 
Святе Письмо вказує нам як 
знайти спасіння в Ісусі Христі й 
жити так, щоб Йому догоджати 
(2 Тим. 3:14-17). Крім Писання 
ми також маємо Святого Духа. 
В першому Посланні апостола 
Павла до коринтян написано, 
що ми прийняли Духа, «щоб 
знати про речі, від Бога дарова-
ні нам» (1 Кор. 2:12).

Ви вже давненько не чули 
Бога? Зверніться до Нього в мо-
литві і прислухайтесь до голосу 
Духа, Який являє Ісуса через 
Боже Слово. Налаштуйте своє 
серце, щоб зрозуміти ті чудові 
речі, що Бог хоче вам явити.

Девід Бренон

Читання Біблії – розмова 
з Богом

1 Блаженні непорочні в дорозі, що ходять 
Законом Господнім! 
2 Блаженні, хто держить свідоцтва Його, 
хто шукає Його всім серцем, 
3 і хто кривди не робить, хто ходить 
путями Його! 
4 Ти видав накази Свої, щоб виконувати 
пильно. 
5 Коли б же дороги мої були певні, щоб 
держатись Твоїх постанов, 
6 не буду тоді засоромлений я, як буду 
дивитись на всі Твої заповіді! 
7 Щирим серцем я буду Тебе прославля-
ти, як навчуся законів Твоїх справедливих. 
8 Я буду держатись Твоїх постанов, не 
кидай же зовсім мене! 
9 Чим додержить юнак у чистоті свою 
стежку? Як держатиметься Твоїх слів! 
10 Цілим серцем своїм я шукаю Тебе, не 
дай же мені заблудитися від Твоїх запові-
дей! 
11 Я в серці своїм заховав Твоє слово, щоб 
мені не грішити проти Тебе. 
12 Благословен єси, Господи, навчи мене 
постанов Своїх! 
13 Устами своїми я розповідаю про всі 
присуди уст Твоїх. 
14 З дороги свідоцтв Твоїх радію я, як 
маєтком великим. 
15 Про накази Твої розмовлятиму я, і на 
стежки Твої буду дивитись. 
16 Я буду радіти Твоїми постановами, 
слова Твого не забуду! 
17 Своєму рабові пощасти, щоб я жив, і я 
буду держатися слова Твого! 
18 Відкрий мої очі, і хай чуда Закону Твого 
я побачу! 

Пс.118:1-18
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У ВР підтримують скасування 
перереєстрації релігійних організацій

Комітет з питань подат-
кової та митної політики 
підтримав законопроект 
№ 6696, спрямований на 
скасування перереєстрації 
релігійних організацій та 
автоматичне внесення їх 
до Реєстру неприбуткових 

установ і організацій.
Комітет рекомендував Верховній Раді прийняти цей 

проект у першому читанні за основу.
На підтримку цієї ініціативи виступили як співавтори 

законопроекту з різних фракцій – народні депутати Оксана 
Продан, Олег Кришин, Максим Курячий, Олег Лаврик, так і 
присутні представники Всеукраїнської Ради Церков і релі-
гійних організацій та експерти Інституту релігійної свободи.

Інститут релігійної свободи, Київ

Викрито масштабне шахрайство з сувоя-
ми Мертвого моря

Десятки сувоїв Мертво-
го моря, які продаються на 
чорному ринку, виявилися 
підробками. Жертвою 
шахрайства став Музей 
Біблії, який мав відкритися 
в листопаді у Вашингтоні, 
США. Музей заплатив за 
фальшивки кілька мільйо-

нів доларів.
Вчені заявили, що велика частина фрагментів, що зна-

ходяться в приватних колекціях, є підробками, – заявив 
палеограф Кіпп Девіс. За його словами, щонайменше 6 із 
13 фрагментів, придбаних Музеєм Біблії, – фальшивки.

Сувої Мертвого моря, або Кумранські сувої є най-
давнішими збереженими записами Єврейського Танаху, 
2000-річної давнини. Сувої написані на арамейській і дав-
ньоєврейській мовах. Вперше їх було знайдено в печерах 
Юдейської пустелі. Археологами було знайдено біля 900 
манускриптів і 50 тис. фрагментів в 11 печерах. Велика 
частина з них зберігається у Храмі Книги в Єрусалимі.

Слово про Слово

Що нового принесе Закон про освіту для 
релігійних учбових закладів

Президентом України 
підписано новий Закон 
про освіту, який принесе 
позитивні результати у 
розвитку релігійної освіти. 
Зокрема запроваджено 
принцип «гроші за учнем».

Закон надає право 
релігійним організаціям за-

сновувати школи, дошкільні заклади, вищі навчальні уста-
нови. Також це право отримує будь-яка фізична особа, яка 
має необхідну матеріально-технічну та науково-методичну 
базу, педагогічних та інших працівників.

Державні заклади освіти відділені від церкви, і надава-
тимуть світську освіту. Але приватні заклади мають право 
визначати своє релігійне спрямування на власний розсуд.

Новим у Законі про освіту є запровадження принципу 
«гроші за учнем». Мається на увазі державне фінансуван-
ня шкільного навчання навіть для тих учнів, які навчаються 
у приватних закладах освіти, в тому числі заснованих релі-
гійними організаціями.

Закон запроваджує класифікацію закладів освіти на 
прибуткові і неприбуткові. Це дозволяє приватним закладам 
освіти бути звільненими від сплати податку на прибуток.

Закон також регулює питання визнання документів про 
вищу освіту, виданих закладами вищої духовної освіти. 
Тепер вчена рада вищого навчального закладу отримує 
право приймати остаточне рішення про визнання дипло-
мів, виданих вищими релігійними закладами освіти. 

Слово про Слово
Президент України доручив готуватися 

до ювілею хрещення Русі
Президент України 

Петро Порошенко доручив 
уряду створити організа-
ційний комітет з підготовки 
та святкування 1030-річ-
чя хрещення Київської 
Русі-України і розробити 
план заходів.

«З метою підготовки 
та відзначення у 2018 році 1030-річчя хрещення Київської 
Русі-України постановляю: Кабінету Міністрів України утво-
рити організаційний комітет з підготовки та відзначення 
1030-річчя хрещення Київської Русі - України; розробити 
за участю релігійних організацій та громадських об’єднань 
і затвердити план заходів з підготовки та відзначення 
1030-річчя хрещення Київської Русі-України», – йдеться в 
указі президента від 8 серпня.

Інтерфакс Україна

Початок на сторінці 1
спілкування. Людина згрішила та 
втратила спільність із Творцем. Вла-
дика пропонував різні шляхи віднов-
лення цієї єдності з людиною. Він 
вибирав пророків, через яких говорив 
до людей, і так тривало до Івана 
Хрестителя. А далі Біблія говорить, 
що Бог почав спілкуватися з людьми 
через Ісуса Христа. Ісус вознісся, а 
що далі? Небесний Батько спілкуєть-
ся з людьми через Слово Боже, яке і є 
Сином Божим.

Щоранку починаю день із читання 
Слова Божого. У мене щодня є запи-
тання до Бога. Читаю Біблію розділ 
за розділом, і Бог промовляє до мене 
через тексти Писання. 

Веде по життю
«Усе Писання Богом надхнене, 

і корисне до навчання, до докору, до 
направи, до виховання в праведності, 
щоб Божа людина була досконала, 
до всякого доброго діла готова» 
(2 Тим. 3:16-17).

Що визначає вашу поведінку в су-
спільстві, подружньому житті, сім’ї, на 
роботі? Хто є вашим головним порад-
ником? Чому ви живете так, як живе-

те? Зупиніться на мить, візьміть аркуш 
паперу та ручку й напишіть відповіді на 
ці запитання.

Як не дивно, моє багатогранне 
життя (здоровий юнак, успішний сту-
дент, хороший спортсмен, ерудована 
людина, побожний християнин тощо) 
без Слова Божого заводило мене в 
глухий кут. Для чого жити далі? Як чи-
нити так, щоб потім не жалкувати? З 
якою дівчиною одружитися? Відповіді, 
які пропонував мені світ, мене мало 
задовольняли.

І дуже вчасно в моє життя прийшло 
Слово Боже, яке почало мене навчати, 
докоряти, направляти та виховувати в 
праведності. Іншими словами, стало 
світильником для мого життя. 

Мені дуже потрібні були поради, як 
вибрати супутницю життя. Біблія дала 
мені повну характеристику дівчини, яку 
потрібно вибрати: богобоязливу, благо-
честиву, яка шанує батьків.

Запальний за характером, я важко 
зживався з людьми. Велике бажання 
змінитися мені не допомагало. Лишень 
Біблія почала давати поради, як ста-
вати кращим. Слухаючи цих порад і 
практикуючи їх у житті, я побачив зміни 

у своєму характері. У мене з’явилося 
багато друзів. Мені захотілося допома-
гати людям безкорисливо, роблячи їх 
щасливими. Так Небесний Батько по-
чав навчати мене й удосконалювати.

Захищає від гріха
«Я в серці своїм заховав Твоє сло-

во, щоб мені не грішити проти Тебе» 
(Пс. 118:11).

Хтось кожного понеділка, хтось 
кожного першого числа місяця, хтось 
із нового року приймає рішення жити 
по-новому. У більшості людей так ні-
чого й не виходить, і вони приходять 
до ще більшого розчарування. Скільки 
разів я приймав правильні рішення, та 
більшість із них через певний проміжок 
часу ставали пустими.

Коли ж моє серце почало наповню-
ватися Словом Божим, я позбувся гріха 
й усяких нечистот, які мене пересліду-
вали. Кожного тижня намагався вивчити 
напам’ять одну обітницю з Біблії, або 
текст, який допомагав мені справлятися 
з гріхом чи робити правильний вибір. 
Так почала приходити в моє життя сво-
бода. Або Слово Боже збереже тебе від 
гріха, або гріх збереже тебе від Слова. 
Ми вибираємо, кому надати перевагу. 
Якщо вибираємо кожного дня багато 
Слова, то автоматично вибираємо кож-
ного дня «ні» гріху. Лише серце, пе-
реповнене Словом Божим, може бути 
вільним від гріха.

Від усього серця хочу запросити 
тебе, любий читачу, впустити Слово 
Боже у своє життя. Розпочинай день 
із читання Біблії. Читай один Псалом, 
одну Приповість Соломонову і хоча б 
1-4 розділи Біблії за порядком. Це буде 
не втрачений час, а надбаний. Біблія – 
єдина Книга, яка змінює життя людей 
на краще й веде до вічності з Богом.

Любомир Турчак

Біблія у моєму житті

17 січня: мене тільки-що віддру-
кували і, не давши насолодитися світ-
лом, відразу запхали в коробку, де я 
опинилася в тісному товаристві собі 
подібних.

20 січня: нарешті – якийсь рух.
Нашу коробку підняли і кудись понес-
ли. Потім я почула гул і відчула, що 
підіймаюся в повітря.

22 січня: нашу коробку розпакува-
ли і мене витягли, нарешті, на світло. 
Якийсь усміхнений чоловік взяв мене 
в руки і передав іншому, похмурому, зі 
словами: «Тримай, друже, привіз, як 
обіцяв, читай її щодня, щоб зростати 
у вірі».

23 січня: мене принесли в доволі 
затишну квартиру і поставили на поли- 
цю, поруч із збірником фантастики.

27 січня: мене переклали на ніч-
ний столик. 

7 лютого: з мене витерли пил.
8 лютого: господар взяв мене в 

руки, почухав потилицю і бережно по-
клав на місце.

11 лютого: знову протерли пил.
14 лютого: нарешті господар знай-

шов для мене застосування: в однієї 
з його тумбочок відломилася ніжка, і 
мене разом з іншими книгами підклали 
під неї.

16 лютого: господар купив нову 
ніжку, і я знову зайняла поважне місце 
на нічному столику.

5 березня: господар відкрив мене, 
намагаючись відшукати місце, яке під- 
твердить, що його дружина не права, 
але так і не знайшов.

16 березня: господар чомусь від- 
крив мене і поклав на тумбочку, повер-

нув у бік свого ліжка. Я не зрозуміла, 
навіщо це, поки не дізналася з розмо-
ви господаря з дружиною, що сьогодні 
до них мав прийти священнослужи-
тель. Пастор прийшов, і коли подивися 
на мене, став розпитувати у господаря, 
що він знайшов корисного у першому 
розділі першої книги Хронік, на якій 
власник випадково мене відкрив.

17 березня: після випадку з пасто-
ром мене знову помістили на книжкову 
полицю.

12 червня: господар їде на море. 
Мене зняли з полиці і запхали в валізу.

1 липня: господар повернувся, не 
перестаючи повторювати, як йому спо-
добалася відпустка. Не можу вислови-
ти свою думку, бо весь час пролежала 
у валізі.

2 липня: господар вийняв мене 
з валізи і поставив на полицю, потім 

передумав і знову поклав на нічний 
столик, біля свого ліжка.

5. липня: в господаря сталась 
якась біда, від мене не відводять очей. 
Читають довго і все підряд.

12 липня: я впевнена, що все 
скінчилося добре, бо мене вже не чи-
тають.

23 липня: господар вперше бере 
мене з собою в церкву, але після кіль-
кох невдалих спроб відшукати потріб-
не місце, відкладає в бік. Потім після 
закінчення богослужіння я залишилась 
лежати на стільці, правда не одна, на 
кількох інших стільцях теж осиротіло 
лежали забуті Біблії.

24 липня: господар забрав мене 
додому.

1 серпня: з мене знову витерли 
пил…

liveinternet.ru

 З щоденника Біблії
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Початок на сторінці 1
бодай трохи з подіями, які опи-
сані в цій Книзі. Направду, всі 
події, згадані у Ній, мають бути 
відомі усім.

Велика кількість людей по 
всьому світу щоденно читають 
уривки з цієї Книги. Вона є од-
нією з найбільш видаваних і 
друкованих книг у світовій істо-
рії. Вона друкується практично 
всіма відомими нам мовами 
(включаючи мову Брайля), рік за 
роком з моменту її написання є 
найбільшим бестселером. Час 
йде, а її друкують знову і знову 
ще більшою кількістю мов. Зби-
рачі рідкісних книг цінують цю 
Книгу в будь-якій її формі.

Біблія була першою книгою, 
що вийшла з-під друкарського 
верстата. Людина, що вперше 
надрукувала її – Йоганн Гутен-
берг – недавно був відзначений 
як найважливіша людина зі всіх, 
які будь-коли жили за останні 
1000 років!

Біблія доступна в кожному 
куточку земної кулі, навіть там, 
де мають або читають її неле-
гально. Вона також є в електро-
нному форматі або на дисках. 
Її безкоштовно можна знайти в 
Інтернеті. Вона часто цитується 
відомими акторами і персона-
жами. Її багато разів цитував 
Вільям Шекспір   у своїх творах.

Причина №2: 
За цю Книгу люди готові 

померти
Люди   вмирали жахливою 

смертю тільки заради того, щоб 
отримати доступ до цієї книги. 
Навіть зараз ви можете опи-
нитися в країні, де цю книгу не 
рекомендують читати, або де 
вона повністю заборонена. У 
багатьох країнах поширення цієї 
книги або просто володіння нею 
є злочином.

Цю Книгу звеличували, про-
клинали, обмежували, заборо-

няли, оскверняли, спалювали і 
відвойовували. На ній або поруч 
з нею клянуться або здійснюють 
присягу.

Неможливо залишатися 
байдужим, одного разу прочи-
тавши її, бо вимоги її монумен-
тальні і їх неможливо перебіль-
шити. Вона викликає сильний 
відгук, як позитивний, так і не-
гативний; її або полюбите, або 
зненавидите. Найважливіше – 
життя людей значно змінюється 
на краще завдяки цій Книзі.

Причина №3: 
Вона найточніша Книга 

древності
Біблія –   це стародавня кни-

га, з якої було знято найбільшу 
кількість копій. Вона писалася 
протягом близько 1500 років і 
була завершена приблизно 2000 
років тому. Проте за всі минулі 
століття в її змісті не було вияв-
лено неточностей.

Вона була передана в тій 
формі, в якій існує сьогодні, 
відразу з мов оригіналу з ве-
личезного числа стародавніх 
манускриптів, які пройшли відбір 
кращими умами і найкомпетент-
нішими філологами наших днів 
і багатьох попередніх поколінь. 
Вона перекладена на кожну з 
відомих існуючих мов.

Вона точна в найдрібніших 
деталях. Її переклад настільки 
близький до слів оригіналу, на-
скільки це по-людськи можливо. 
Лише декілька слів з усієї цієї 
Книги (крихітний, незначний від-
соток) піддані сумніву стосовно 
слів оригіналу, і жоден зі спірних 
текстів не впливає на її послан-
ня. Крім того, нові відкриття 
раніше невідомих манускриптів 
продовжують демонструвати ще 
більшу точність змісту цієї Книги.

Її ретельно аналізують, ви-
вчають, коментують і розбирають 
більше, ніж будь-яку іншу книгу 
в історії. Про неї пишуться томи 

книг, і якщо скласти їх всі у вели-
кий стос, то він досягне небес.

Причина №4: 
У Ній міститься послання 

свободи, яке змінює життя
Біблія звільнила багатьох 

від утисків своїм доступним для 
розуміння вченням. Вона дозво-
ляє будь-кому з народжених лю-
дей усвідомити власну гідність 
і права. Це справді дивовижний 
і чудовий твір. Він містить чітке 
вчення про значення і цінність 
кожної людини. Він вразить, 
буде дивувати вас і ймовірно 
доведе до сліз.

Біблія впродовж всієї історії 
звільняє розум і серця. Події, 
записані в цій Книзі, породили 
більше великих (і не зовсім 
великих) творів мистецтв, аніж 
будь-який інший сюжет у світо-
вій історії. Всі музеї світу, разом 
узяті, не зможуть вмістити всі 
твори мистецтва, надхненні 
подіями цієї Книги.

Сама ця Книга являє собою 
справжню свободу. Вона ніколи 
не була власністю якоїсь єди-
ної групи людей і не була під їх 
контролем, на відміну від інших 
важливих книг. Вона належить 
кожному, її має кожен, з кожної 
культури і кожного племені, і 
людської раси. Читання цієї Кни-
ги вразить вас прямо в серце. 

Якщо вважаєте, що багато 
знаєте про Бога, після прочитан-
ня цієї Книги дізнаєтеся ще біль-
ше про Нього. Можливо, навіть 
зробите переоцінку знання про 
Бога, прочитавши її.

Причина №5: Вона приведе 
вас до спілкування з 

Найважливішою Особою в 
історії

Можливо, ви чули про Ісуса 
з Назарету, званого Христос. Ви 
можете навіть думати, що зна-
єте Його. Але якщо не читали з 
цієї Книги свідчення очевидців, 
ви, по суті, не будете знати про 

Нього нічого конкретного. Весь 
Старий Завіт вказує на Його 
пришестя, а весь Новий Завіт 
надає докази Його навчань і 
діянь.

Його Ім’ям благословляють 
людей. В Ім’я Його зцілюються і 
звільняються люди. Одне відбу-
вається напевно: коли ви зустрі-
нете Ісуса Христа на сторінках 
цієї Книги і зрозумієте, ким Він є, 
то не зможете залишитися бай-
дужим до Нього.

Ця історія – або найбільший 
обман, з усіх, які бачило люд-
ство, або ж вона описує Ісуса в 
точності Тим, ким Він називає 
себе: Всевишнім Господом і 
Владикою всього людства, Са-
мим Творцем, Богом Всесвіту. 
Якщо ви думаєте, що вже зна-
єте Бога, візьміть до уваги це 
джерело пізнання і перевірте: 
можливо, ця Книга насправді є 
найкращим джерелом істинного 
знання про істинного Бога-Твор-
ця, що створив тебе і все інше, 
відоме і невідоме в цьому Всес-
віті.

Люди вільні в тому, щоб 
відкинути цю Книгу і те, про що 
в ній йдеться. Бог створив нас 
«вільними людьми, які відпо-
відають за свої вчинки», щоб 
нам робити вибір за бажанням. 
Однак, люди нехтують навчан-
ням і мудрістю цієї Книги на свій 
страх і ризик.

Завдяки важливої Особи-
стості з цієї Книги, Ісуса з Наза-
рету, час розділився на дві ос-
новні епохи (до Р.Х. – до Різдва 
Христового, та після Р.Х. – після 
Різдва Христового, завдяки на-
родженню Спасителя).

Щороку понад мільярд лю-
дей відзначає Його народження, 
смерть і тілесне воскресіння з 
мертвих.

Ісус – єдиний духовний 
лідер і з тих, Хто коли-небудь 
претендував на воскресіння з 
мертвих. Всі інші померли і по-
ховані. Авраам помер. Мойсей 
помер. Мохаммед помер і зараз 
мертвий, Будда мертвий, Ганді 
мертвий. Тільки Ісус живий. 
Навіть мусульмани шанують 
Ісуса як святу Людину і великого 
Пророка. Сьогодні близько по-
ловини земної кулі погоджується 
з тим, що Ісус був великою і 
дивовижною Особистістю.

Продовжуйте гортати сто-
рінки цієї дивовижної Книги. 
Читайте її з відкритим розумом і 
відкритим серцем. Вона містить 
чисту правду про Бога, про жит-
тя, про природу людства і наші 
власні серця як людських істот. 

Знайте: прочитавши цю Кни-
гу, ви не залишитеся колишніми.

Дэн Баттафуоко

П’ять причин, чому обираємо Біблію

Могутнє Слово
– Хто народив тебе, могутнє Слово? –
Багато хто міркує і питає.
Ти не з’явилося на світ цей випадково,
Хоч і Отця твого не пам’ятають.

Могутнє Слово, ти тоді зродилось,
Коли безмежні вкрили землю води,
І ти над ними птахою носилось
Й не мало ні у чому перешкоди.

Твоя предивна сила за шість днів
Великий і красивий світ створила –
У небі спів пташиний задзвенів,
Лілея ніжні пелюстки розкрила.

Усе зродилось через Боже Слово,
Воно звільнило людство все від сну
І увійшло в серця не випадково –
Щоб дарувати вічную весну.

Воно – чарівне, бо серця лікує,
Воно – прекрасне, бо дає надію,
Воно – могутнє, царство зла руйнує
І втілює в життя велику мрію.

Наталія Марценюк

Шукаю в Слові
Шукаю  Слові слово про земне,
Про гріх, що душу так мені обплутав.
Бо час вогню нікого не мине –
Він близько вже, і подих його чути.

Ледь не за горло кожного бере,
По світу ходить, лихом хороводить...
Ховаюсь я у затінку дерев,
Та тільки жах мене і там знаходить.

Куди втечу, де спокій віднайду?
У Слові слово знов шукаю нині,
Аби мене Святий наповнив Дух,
Бо вже життя моє – на волосині...

Сергій Рачинець

Притча про сіяння Слова Божого
Пішов сівач на поле й сім’я сіяв,
Та вітер сім’я десь-кудись розвіяв:
Одно попадало на биті шляхи,
І се небесні поклювали птахи;
Друге упало на тверде каміння,
І нікуди йому було пустить коріння;
А третє в мокре місце всіменило,
Там, не принявшися, воно зогнило.
Найбільша ж часть на грунт плідний упала
І труд багатим плодом увінчала.
Сей образ – перша притча то Христова,
Вона була пророцька щодо слова.
Сам він був сівачем у своїм краю,
Та, мов на камінь, у жидівську зграю
Слова його неслися і щезали;
Жиди в них правди скритої не взнали.
А що по світовому роздорожжю
Розсипалось тих слів, то птицю божу,
Усяку єресь тільки годувало,
Та плоду ніякого не давало.
А що по мокрім місці гниль пожерла –
Се ті, в яких душа в живих умерла,
Пихою вбита, лінощами й глумом, –
Таких і пам’ять пропадає з шумом.
Лиш ті, що тихі серцем і душею,
Всіх годували працею своєю,
Самі собі похвал не голосили,
Та в своїм серці духу не гасили,
Не боячись ненависті обуха,
Христові спадкоємці в царстві духа.

Іван Франко


