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

ДВА БЕРЕГИ

Чи потрібна інструкція 
Якось, купуючи мікрохвильову піч, 

один чоловік легковажно поставився 
до попередження співробітника ма-
газину, який ввічливо попередив: «Ми 
дякуємо за покупку! Всередині ко-
робки лежить інструкція, обов’язково 
прочитайте її!»

Ст. 2

 Чи часто ти читаєш 
Біблію?

Біблію називають «королевою 
книг». Її вважають якщо не священною, 
то хоча б унікальною. Говорять про 
вплив на культуру та ментальність, на-
голошують про справедливість її істин, 
але… не читають. Однак слова...

Ст. 3

Борсетка
…Мелодійні звуки церковного спі-

ву якось віддалились і затихли в свідо-
мості Олега. Адже останнім часом його 
турбувало тільки одне: «Де взяти гро-
ші?» Всі інші проблеми відтіснялись на 
задній план. Набридло це «дотягуван-
ня» до кінця місяця і життя...

Ст. 4

На чому клянуться 
президенти

Майже у кожному народі практику-
ється клятва. А предметом її обираєть-
ся щось авторитетне, вагоме, цінне… 
Наприклад, серед кавказьких народів 
високою повагою користується мама. 
Тому й клянуться нею. І хто порушує...

Ст. 7

— Юрію Леонідовичу, цього року 
вийшов у світ переклад Нового Завіту 
українською мовою, автором якого Ви 
є. Ми маємо до Вас декілька запитань. 
Але спочатку давайте познайомимось. 
Які у Вас фах, освіта? Чому Ви обрали 
саме такий життєвий шлях?

— Я виріс в україномовній сім’ї і вчив-
ся в українській школі, але з дитинства 
читав російську Біблію і відвідував росій-
ськомовну церкву. Коли в дорослому віці 
розповідав людям про Бога, то побачив 
гостру потребу в сучасному українсько-
му перекладі Біблії. Невдовзі після цього 
я відчув поклик від Бога здійснити таку 
працю. Але для цього слід було опану-
вати мови, якими написана Біблія в ори-
гіналі — давньоєврейську, арамейську і 
давньогрецьку. З цією метою я закінчив 
два університети: Київський національ-
ний університет імені Тараса Шевченка 
за спеціальностями «класична та україн-
ська філологія» і Російський державний 
гуманітарний університет за спеціальніс-
тю «сходознавство». В університетах ви-
вчав понад 10 мов, маю ступінь магістра 
філології. Разом зі мною над перекладом 
працює група дипломованих філологів, 
серед яких кандидат філологічних наук 
Анна Ананченко.

— Два університети… роки над пе-
рекладом… Скільки ж Вам було років 
тоді, коли остаточно було прийняте рі-
шення, і скільки тепер?

— На момент остаточного рішення 
було 24 роки. Усього на навчання пішло 8 
років. А зараз мені 47.

— Тобто, цій справі присвячено 23 
роки! Чому Ви вважаєте Біблію такою 
важливою, що взялися її перекладати? 
Адже є безліч християнських книг: За-
кон Божий, твори отців Церкви, Поста-
нови соборів тощо?

— Від усіх інших книг Біблія відрізня-
ється тим, що вона є словами Самого Бога, 
тоді як інші книги — це твори людей. Це 

єдина книга, в якій Бог відкриває нам істи-
ну про походження світу, людини, життя, 
зла тощо. Біблія розповідає про головну 
проблему людей — гріховність, і про ви-
рішення цієї проблеми Ісусом Христом 
через Його смерть на хресті. Вона вчить 
не тільки, як жити на землі, а й як отрима-
ти прощення гріхів і вічне життя з Богом 
в раю. Оця обставина робить Біблію над-
звичайно важливою для кожного.

— Яка була потреба взятися за но-
вий переклад, адже існує декілька 
українських перекладів?

— На той момент, коли я вирішив взя-
тися за цю працю (1997 рік), поширеними 
існувало два повні переклади Біблії укра-
їнською мовою — Івана Огієнка та Івана 
Хоменка. Переклад Огієнка застарілий і 
важкозрозумілий для більшості сучасних 
читачів. Переклад Хоменка сучасніший, 
але це католицька Біблія, що найбільш 
очевидно з приміток. Крім того, в обох є 
деякі неточності, часто важливі для віро-
вчення. Ці два фактори й спонукали мене 
взятися за новий переклад.

— У чому особливість нового пере-
кладу? 

— У ньому є шість особливостей. 1. Він 
євангельський: його здійснювали єван-
гельські віруючі, і він уникає свідомих до-
гматичних перекручень біблійної істини. 
2. Перекладений із загальноприйнятого 
грецького тексту, яким Церква користу-
валась упродовж своєї історії. 3. Дослів-
ний: перекладає текст оригіналу, а не про-
сто смисл. 4. Точний: робить особливий 
акцент на максимально точній передачі 
оригіналу. 5. Зрозумілий: вживає сучасні 
слова, а для пояснення малозрозумілих 
слів використовуються пояснення. 6. Чи-
табельний і легкий у сприйнятті.

— Як Ви прокоментуєте те, що в 
деяких конфесіях Святе Письмо ще 
й досі читається тільки «священни-
ми» мовами?

(Продовження на стор. 2)

Духовний хліб для українського народу
Кожна людина намагається зрозуміти сенс свого життя. Хтось своє призначення побачив лише у тому, щоб «побудувати 

дім, народити сина та посадити дерево». Інші йдуть далі, витрачаючи всі свої сили, час, дарування на те, що має більшу 
цінність, що має значення не тільки для самого себе, а й для цілих поколінь. Наш сучасник Юрій Попченко присвятив життя 

перекладу Біблії українською мовою.



ДВА БЕРЕГИ2 ДУХОВНИЙ РОЗДIЛ

(Продовження, початок  на стор. 1)
— Упродовж століть католиць-

ка церква вважала священними три 
мови, якими був зроблений напис на 
хресті Ісуса: єврейську, грецьку й ла-
тинську. Через це вона забороняла пе-
реклади Біблії національними мовами. 
У 9 ст. н. е. Кирило й Мефодій перекла-
ли Біблію старослов’янською мовою, 
щоб донести її до слов’ян. Проте через 
століття деякі православні церкви ста-
ли вважати цю мову священною і не 
благословляти переклади сучасними 
мовами. Протестантська Реформація в 
Європі дала поштовх до перекладу Бі-
блії національними мовами, і це дало 
можливість простим людям читати її 
рідною мовою.

— Розкрийте хоч трошки, у чому 
труднощі й цікавість перекладу з 
давніх мов?

— Цікавість у тому, що є змога до-
торкнутися до Божого слова в оригіна-
лі, побачити всю його глибину. Трудно-
щі ж у тому, що давні мови складні для 
вивчення і з них непросто переклада-
ти. Наприклад, грецька має складну 
граматику і багатша за словниковим 
складом за українську, через що в на-
шій мові нерідко не вистачає слів для 
точної передачі грецьких.

— Що Ви як фахівець можете ска-
зати про збереження тексту Біблії, 
особливо Нового Завіту? Дехто сум-
нівається у їх точності.

— Старий Завіт переписувався з 
надзвичайною скрупульозністю, і в 
існуючих рукописах практично немає 
різночитань. У рукописах Нового За-
віту є більше різночитань через те, що 
в перші два століття єретики псували 
його текст. Але Церква впізнала ці псу-
вання, відкинула ті рукописи і донесла 
до нас непошкоджений текст Нового 
Завіту. Тому ми можемо мати повну 
впевненість у точності Біблії.

— Ви віруючий і науковець: як 
це поєднуєте? Хіба наука не супере-
чить вірі?

— Наука ніяк не суперечить вірі, 
тому що біблійний світогляд є най-
логічнішим поясненням світу. Наука 
стала переважно атеїстичною віднос-
но недавно, а раніше практично всі 
великі вчені були віруючими. Френсіс 
Бекон, Галілео Галілей, Блез Паскаль, 
Роберт Бойль, Ісаак Ньютон, Йоганн 
Кеплер, Михайло Ломоносов, Карл 
Лінней, Алессандро Вольта, Андре Ам-
пер, Майкл Фарадей, Джеймс Максвел, 
Лорд Кельвін, Генріх Герц, Луі Пастер і 
багато-багато інших. Саме вони зроби-
ли фундаментальні відкриття в різних 
галузях науки. Деякі з них були ще й 
богословами і пасторами церков! На 
жаль, в українських підручниках, як і в 
радянських, про це не згадується. До 
речі, не тільки колись, а й сьогодні ба-
гато хто з вчених є віруючими!

— Якщо я правильно Вас зрозу-

мів, без Біблії стати й бути христия-
нином неможливо. Чому?

— Лише Біблія відкриває основні 
істини, які людині необхідно зрозуміти 
для спасіння і християнського життя. 
Тому без неї не можна ніяк. 

— Дайте кілька порад тим, хто 
бажає читати й вивчати Біблію. З 
чого почати? Як це найкраще роби-
ти? 

— Я радив би спочатку прочитати 
перші три розділи книги Буття, а потім 
перейти до Нового Завіту. Основний 
метод читання — регулярність: по-
трібно щодня прочитувати декілька 
розділів. Дуже корисно відвідувати 
євангельську церкву, де Біблія пропо-
відується і пояснюється. Слід уникати 
вивчення Біблії зі свідками Єгови, бо 
вони не є християнами: вони не ви-
знають Трійці і божественності Ісуса 
Христа.

— Зараз Ви переклали лише Но-
вий Завіт. А коли чекати продовжен-
ня?

— Ми вже працюємо над Старим 
Завітом. Плануємо за рік-два опубліку-
вати Новий Завіт із додатком Псалмів і 
Приповістей Соломона, а років через 
5 — усю Біблію.

— Юрію Леонідовичу, дякуємо 
Вам за щирі відповіді. Бажаємо успі-
хів у такій важливій та непростій 
праці. Сподіваємось, що ця розмова 
буде корисною також і для наших 

читачів. Божих Вам благословінь!

Редакція газети ДВА БЕРЕГИ 
(інтерв’ю брав Михайло Бондар).

Духовний хліб для українського народу

ОСОБЛИВА КНИГА
В суспільстві так ведеться споконвіку:
У лабіринтах плутаних стежок
Життєвих друкувалося без ліку
Для випадку усякого книжок.

Цікаві, наукові, нудьгуваті,
Зачитані бувають до дірок.
Одні навчають розщепити атом,
А інші — як злетіти до зірок.

Тематика в них різна для людини,
Ту інформацію, як воду, п’ють.
Але, на жаль, вони в тяжку годину
Душі спокою й щастя не дають.

Однак є особлива Книга в світі —
Коштовна, що немає їй ціни.
На всі події проливає світло,
Виводить із гріховної імли.

Вона звільнить від страху і відчаю,
Направить серце на правдиву путь.
Слова і тексти в Книзі — незвичайні,
У дзвони совісті набатом б’ють.

У ній, як в дзеркалі, себе побачиш.
Без фальшу, а таким, який ти є.
Якщо ти без лукавства, то заплачеш,
І зміниться усе життя твоє.

М. Пістун

Я кось, купуючи мікрохвильову 
піч, один чоловік легковажно 
поставився до попереджен-

ня співробітника магазину, який ввічливо 
попередив: «Ми дякуємо за покупку! Всередині коробки лежить інструкція, 
обов’язково прочитайте її!»

 І ось будинок. «Навіщо витрачати час на читання? Я ж не маленька 
дитина!» — подумав покупець і викинув книжку у відро для сміття. 
Потім поставив у піч металеву тарілку і натиснув кнопку пуску... Що 
було далі, здогадатися не складно. Але ж інструкція попереджала: 
ні в якому разі не можна використовувати подібний посуд!

«І досвід, син помилок трудних...» — вигукує поет; і це точно так. 
Наступного разу чоловік, швидше за все, прислухається до порад 
продавця і інструкцій. А може, й ні... А можливо, наступного разу і 
не буде, адже життя швидкоплинне!

Ми багато знаємо, але мало думаємо. І виявляється, знаємо не так 
уже й багато... Інструкції пишуть не заради жартів. І тим більше не для 
сміттєвих відер. Їх складають для попередження і пояснення.

Люди часто говорять: «Мені не потрібне Євангеліє. Я і так усе знаю, а 

поради залиште собі...» Ні, ні, у відро 
для сміття Слово Боже не кидають, до цьо-
го, сподіваюся, не доходить. Але часом ця 
книга лежить у тумбочці або на полиці і 

припадає пилом. А життя протікає за звичним сценарієм. Це свідчить про пе-
реоцінку себе і недооцінку Божих настанов.

Чи можна порівняти цю чудову книгу з інструкцією для життя? Так! 
Більш того, через Євангеліє ми зберігаємо душу від багатьох помилок 

і знаходимо інформацію про спасіння душі. А життя — це не мікро-
хвильовка.

Божественну «інструкцію» пропонують нині на вулиці, в пішо-
хідному переході, автобусі і електричці. Через газету «Два береги» 
— теж. Це не нав'язлива реклама або буклет, який можна викинути 
в урну. Євангеліє — це радісна звістка про порятунок світу в Ісусі 

Христі! Від ознайомлення з його змістом і слухняності (або неслух-
няності) написаному залежатиме доля кожної людини у вічності!

Подумаймо про це, може, тоді ця інструкція все-таки стане 
потрібною?

Євген Бочаров

Чи потрiбна iнструкцiя

ХТО МАЄ ПРАВО ВСТАНОВЛЮВАТИ МОРАЛЬНІ СТАНДАРТИ?
А вторство даної цитати належить староза-

вітному пророку Ісаї. Досить сміливе твер-
дження — «повіки стоятиме!» Чи не так? 

Тобто те, що сказав Бог, не старіє, не містить в собі поми-
лок і не потребує поправок. А тому Його слово в будь-
який історичний момент, у будь-якій політичній системі, 
за будь-яких обставин актуальне і злободенне!

Цій заяві більше двох з половиною тисяч років, вона 
витримала неодноразову перевірку на істинність. За 
всю історію земного існування робилося безліч спроб 
її спростувати, заперечити і протиставити контраргу-
менти. Методи використовувалися різні: від грубого 
знищення християн разом з їхньою святою книгою Бі-
блією, як це зробив у 303 році Діоклетіан, до витонче-
ного, інтелектуального двобою, який програли змію в 
Едемському саду Адам і Єва. У більшому або в меншому 
прояві це протистояння не припиняється і нині.

Одна з таких спроб дискредитувати Слово Бога — 
це популяризація думки, що Біблія і прогрес не сумісні. 
Нібито духовні і моральні ідеали, викладені в ній, не ак-
туальні в цивілізованому суспільстві і не відповідають 
сучасним запитам. Мовляв, людині потрібні не архаїчні 
біблійні моралі, а доступ до матеріальних благ, які б за-
безпечили комфортне і безпечне існування.

Таке ставлення до священної для християнської 

спільноти книги виникло ще на початку епохи Від-
родження. Насамперед Ренесанс відмовився від фі-
лософських доказів існування надприродного на 
користь науки і повернувся до людини замість Бога. 
Відтак вона стала віссю, навколо якої розгортаються 
всі події життя.

Новітні технології дозволяють задовольнити потре-
би натисканням однієї кнопки. Суспільство змінилось і 
почало жити краще. Але чи стала кращою сама людина?

Ні, ми не принижуємо значимість науки і розвит-
ку різних технологій. Безумовно, набагато приємніше 
жити в розумному будинку і готувати їжу в мультивар-
ці, ніж тремтіти від холоду в печері біля багаття. Але 
питання стоїть надзвичайно гостро — ХТО ВСТАНОВ-
ЛЮЄ МОРАЛЬНІ СТАНДАРТИ? Чи безпечно довірити 
себе таким нормам? У що перетворять вони мою осо-
бистість?

За біблійними мірками, в нашому просунутому су-
спільстві спостерігається тенденція до втрати здатності 
розрізняти, що добре і що погано. Воно втрачає сенс і 
сутність понять, які століттями були зрозумілі навіть ди-

тині. Приклади? Будь ласка! Запитайте сучасних вчених 
психологів — що таке «чоловік» і що таке «жінка»? До-
рослі люди почнуть нести псевдонауковий абсурд про 
гендерну ідентичність, прикрашаючи цю нісенітницю 
розумними словами. Як наслідок, розмиття зазначених 
вище формулювань викликало сумні наслідки в сфері 
сімейного інституту.

У розумінні нинішнього покоління поняття «сім'я», 
«батьки», «шлюб» не завжди мають своє справжнє зна-
чення. Народження дитини перестає бути священним 
таїнством, трепетною подією, а перетворюється в хо-
лодний, розважливий бізнес-проект.

На жаль, перелік перетворень природного в по-
творне можна продовжувати. Проблема в тому, що в 
суспільстві зникають стійкі моральні стандарти. Вони 
змінюються під впливом конструкторів моди, артис-
тів, політиків, які свій світогляд та поняття вкладають в 
уми численних шанувальників і підлеглих. Змінюються 
люди, змінюється мораль. Найчастіше — не в кращий 
бік. Ось про що тривога істинних християн.

Постає надзвичайно важливе питання: навіщо екс-
периментувати з найбільшою цінністю — душею люди-
ни? Чи не краще будувати своє життя на надійній підста-
ві — незмінному Слові Святого Бога?

Павло Кригін

Трава засихає, а квітка зів'яне, 
Слово ж нашого Бога повіки стоятиме!

Книга пророка Ісаї 40: 8



ДВА БЕРЕГИ 3АКТУАЛЬНО

О тож, дослідивши схожі соцопи-
тування, виявив приблизно те 
саме, лише з меншими вихідни-

ми цифрами. 
Певен, нікого не здивують невеликі ко-

ливання графіку віри у те, що Біблія похо-
дить від Бога і є істиною. Це природньо. Але 
ось стрімке падіння! Цікаво й вражає: дуже 
схоже спостерігається у графіках багатьох 
країн. І що найбільш особливе — роки цьо-
го обвалу однакові — 2005-2007...

Що ж таке тоді відбулося? Яка подія сві-
тового масштабу прогриміла так, що спри-
чинила сумнів у мільйонів людей відносно 
Священного Писання?

Відповідь лежала на поверхні, як тільки 
комп’ютер висвітлив видатні моменти цих 
років. І, на мою думку, ось вони — вихід у 
світ бестселера — містичного детективу 
американського письменника Дена Брауна 
— «Код Да Вінчі» (2003 рік) з його стрімкою 
екранізацією (2006 рік).

За перший тиждень продажу «Код да 
Вінчі» посів перше місце у списку бестселе-
рів Нью-Йорка. Кількість проданих примір-
ників станом на вересень 2009 вже стано-
вила 81 мільйон. Книга була перекладена 
44 мовами світу. Багато письменників США 
і навіть Європи висловлювали захоплення 
нею. Тиражом обійшла навіть відомого «Гарі 
Потера».

Але...
«Всі мистецькі роботи, скульптури, доку-

менти… і таємні ритуали у романі є точни-
ми» — пише у вступі автор, чим вводить чи-
тача в оману і викликає страшенну критику 
істориків і мистецтвознавців. Вони переко-
нували Брауна, що перед публікацією такої 
амбітної книги потрібно було б отримати 
більше знань на цю тему. Фахівці вказували 
на численні фабрикування та використан-
ня недостовірних історичних фактів, які, за 
твердженням автора, на сторінках роману, є 
перевіреними. «Ми хотіли би нагадати про 

те, що „Код да Вінчі“ — історична фікція і не є 
надійним джерелом інформації у релігійних 
питаннях».

Наприклад: у книзі «Код да Вінчі» рим-
ський імператор Костянтин скликав Нікей-
ський собор, на якому Христа було «обра-
но» Сином Божим. 

Однак Ісуса вважали Богом із самого 
початку. Навіть тодішні світські письмен-
ники, такі як Пліній і Цельс, стверджували, 
що християни шанують Ісуса як Бога. Перші 
послідовники Христа були вбиті 
саме за переконання, що Ісус був 
Богом, і не відріклися цього навіть 
перед смертю.

Утім, до критики істориків при-
єдналися й деякі провідні англо-
мовні літератори, назвавши книгу 
незграбністю, піком бездарності, 
ганьбою англомовної літератури, 
стилістичним жахом, «цікавою», 
але халтурою, і навіть — абсолют-
ним сміттям задля заробітку.

Настав момент, коли й христи-
янські богослови, вчені і дослід-
ники релігії теж приєдналися до 
аналізу. Вони писали: «Проблема 
в тому, що читач навіть не підоз-
рює, що „Код да Вінчі“ уміло об-
дурює його як історичною, так і 
богословською неправдою. І наш обов’язок 
— пролити світло на відверту і навмисну 
фальш та неуцтво, якими переповнений 
сюжет. Найбільшою небезпекою „Коду да 
Вінчі“ є претензія на історичність».

Цікаво, що Ден Браун на своєму офіцій-
ному сайті спочатку попередив, що книга 
є фікцією, так само, як і всі персонажі: «Це 
лише роман. Я написав цю книгу, щоб біль-
ше дізнатися про деякі аспекти християн-
ства, які мене цікавлять. Більшість християн 
розуміють мою позицію і ставляться до кни-
ги як до розважальної історії, яка стимулює 
дискусію на релігійні теми». Проте через 

кілька місяців заявив протилежне: «Факти 
про християнство, наведені в книзі — чисті-
сінька правда».

Незважаючи на такі суперечливості, 
відомий режисер з не менш зірковими ак-
торами екранізували твір. Його заборони-
ли чимало країн, цензори певних держав 
видалили деякі частини. Фільм викликав 
протести великої кількісті християн, його 
бойкотували як такий, що зневажає Госпо-
да і віру. Але що то таке проти більш ніж 758 

мільйонів доларів прибутку?
Може здатися, що піднята тема — про 

бізнес і бажання наживи. Але зараз мова 
про інше. Про вплив поп-культури і мисте-
цтва на свідомість мільйонів, тобто нас із 
вами.

Історія показує, що неправда часто стає 
істиною багатьох. О, скільки таких помилко-
вих переконань в нашому житті! У здоров’ї, 
харчуванні, праці, родинних стосунках... 
Але коли ось так — художня небилиця з 
нечистим сюжетом змінює сердечні пере-
конання та віру, а звідти, безперечно, життя 
сотень тисяч люду — це вражає! Якщо не 

сказати — шокує: художня бувальщина змі-
нює життя цілих країн. Що це, як не мілина 
серця і порожність духовного життя?

Не раз і мені доводилося чути таке: «Та 
що там Біблія? Її євреї писали і переписува-
ли, як хотіли... і в середньовіччі змінювали 
сто разів...» Коли ж просив аргументів — 
жодного. Причому помітив таку особли-
вість, що цей вислів почав з’являтися при-
близно з 2006 року. Раніше таких закидів не 
зустрічалось.

Не сумніваймося — втрата 
довіри до Біблії вплине (і вже 
впливає) на теперішнє і майбутнє 
життя людей, які отримали вели-
ку кількість фактів і фальшивих 
знань. Пращурів важко було захи-
тати у їхніх віруваннях, нехай на-
віть і помилкових... А зараз — «на-
плети кошелів», але щоб цікаво й 
гостросюжетно — і люд повірить, 
сприйме як правдиву історію, і на-
віть почне змінювати світогляд... 
І це попри те, що сам автор нео-
дноразово зазначає: це вигадка. 
Людство ХОЧЕ вірити у те, що Тво-
рця немає, християнство — фік-
ція, релігія — опіум. Хоче...

Утім, таке бажання народу 
вже неодноразово було в історії. 

«Інтелектуальний підйом! Технічна рево-
люція!» — проголошували... ХОТІЛИ вірити 
у нові релігії. Як наслідок — дві світові вій-
ни... І постмодернізм у головах провідників 
людства, де лише «свобода» і жодних авто-
ритетів. Де незмінна лише одна «істина» — 
«я — сам собі бог!»

Але правда — інша: Він є, Він судить і 
милує! І Слово Його вічне та істинне!

Олекса Бурчак. 
У статті використані деякі матеріали 
з сайтів: https://life.pravda.com.ua, https://

razumkov.org.ua

Як сучасний роман змінив ставлення до Святого Письма
Мої роздуми почалися з однієї групи графіків, складених на основі польских соцопитувань. Польща — країна традиційно значно 

більш релігійна, ніж наша (зверніть увагу на відсотки). Тож, зрозуміло, захотілося щось подібне дізнатись про нас. А ще — спробувати 
відшукати причини, мотиви і хоч якось пояснити такі важливі для нашого майбутнього (і наших дітей) графіки.

Б іблію називають «королевою 
книг». Її вважають якщо не свя-
щенною, то хоча б унікальною. 

Говорять про вплив на культуру та менталь-
ність, наголошують про справедливість її 
істин, але… не читають. Однак слова Вели-
кого Вчителя ніколи не втратять своєї акту-
альності.

У січні 2019 року асоціація Life Way 
Researcher провела опитування серед 2500 
протестантів Америки на тему «Як часто ви 
читаєте Біблію?» Результати такі: «Христия-
ни кажуть, що Біблія є Словом Божим, але 
навіть серед віруючих лише третина читає 
її щодня. Серед тих, які кажуть, що читають 
кожен день, 51% відсоток стверджує, що 
вони думають про біблійні істини протягом 
дня». 

У зв’язку з цим у мене виникло запитан-
ня: чому християни чи то в Америці, чи в 
Україні визнають авторитет Слова Божого, 
але приділяють йому так мало уваги? Хочу 
поділитися деякими спостереженнями з 
цього приводу.

1. Неправильно розставлені пріори-
тети. Сім’я, гроші, робота… чи Бог? Зрозу-
міти, що для вас є важливим, дуже просто, 

адже на це ви будете витрачати час, причо-
му чим важливіша справа — тим більше. 

2. Сумніви у правдивості Біблії часто 
спонукають до того, щоб залишити читання, 
адже складно приділяти увагу тому, у що не 
віриш (або віриш не до кінця). 

3. Відсутність звички до читання. На 
жаль, сьогодні суспільство читає все менше 

і менше, віддаючи перевагу фото- та відео-
контенту. Тому концентруватися на чомусь 
стає складно, і мозок постійно вимагає змі-
ни картинки. 

4. «Це не для мене». Вивчення Біблії 
часто залишають іншим, хто «розумніший» 
і «освіченіший», вважаючи її занадто склад-

ною. Слова «я — проста людина, не бого-
слов, нащо мені морочитися?» зробилися 
нашим виправданням. 

5. Небажання змінюватися. Біблія — 
це не просто гарна чи мудра книжка, яку 
цікаво читати. Писання абсолютно спра-
ведливе, і нам не завжди приємно слухати 
те, що воно говорить про нас. Не хочеться 
приймати вірою і чинити те, чого бажає Бог. 
От і вкриваються пилом Біблії на полицях, 
а їхні власники чекають особливого «натх-
нення», щоб почати читати і дозволити Бо-
гові змінювати життя. 

 Заміна віри релігією — одна з ос-
новних проблем нашого часу. Для багатьох 
християн Біблія перестала бути живою — 

вони бачать у ній нагромадження правил 
та законів, закликів до дій і гасел, але не по-
мічають Бога.

Що ж робити, коли ви хочете, щоб дослі-
дження Слова Божого стало невід’ємною 
складовою вашого життя?

Почнемо з найголовнішого: шукайте 

стосунків з Автором. Бог хоче не тільки 
бути почутим, але й зрозумілим. Саме тому 
Христос і пояснював юдеям написане в За-
коні: «Коли б ви Мойсеєві вірили, то й Мені 
б ви повірили, бо про Мене писав він» (Івана, 
5:46). Стосунки з Автором починаються з 
особистого покаяння і віри в те, що Бог че-
рез Ісуса Христа хоче спасти людей. Тоді ми 
зможемо змінити своє ставлення до Біблії.

Друга порада: приділіть для читання 
певний час у своєму розкладі. І не ігноруй-
те його. Найкраще робити це зранку, коли 
ще не стомлені щоденними справами. До 
речі, якщо прочитали уривок і не можете 
згадати, про що там йшлося — не полінуй-
теся та ще раз перечитайте. Пам’ятайте: 
ваші цінності видно з того, як ви витрачаєте 
на них час. 

Третя порада: пишіть. Зробіть своєю 
звичкою під час читання Біблії занотовува-
ти думки, підкреслювати, виділяти, ставити 
запитання, малювати схеми. Це зробить чи-
тання цікавим та захоплюючим і допоможе 
краще запам’ятовувати. А потім — втілюва-
ти біблійні принципи в життя. 

Четверта порада: знайдіть собі того, 
з ким би могли спілкуватися відносно 
прочитаного. Не бійтеся самі ставити за-
питання, діліться думками та переживан-
нями. 

П’ята порада: довіряйте Біблії. В цій 
книзі не міститься жодних помилок, її свід-
чення — правдиве і вже змінило життя ба-
гатьох людей.

Даниїл Савченко

Чи часто ти читаєш Біблію?
Ісус неодноразово наголошував, що Його слова - не вигадка. Одного разу 

під час напруженого спілкування юдеї почули на свою адресу: «Навіть слова 
Його ви не маєте, щоб у вас перебувало, бо не вірите в Того, Кого Він послав. 
Дослідіть-но Писання, бо ви думаєте, що в них маєте вічне життя, — вони ж 

свідчать про Мене!» (Івана, 5:38-39).

Як часто ви читаєте Біблію? (переклад 
з картинки)
•  Щодня — 32 %
•  Декілька разів на тиждень — 27 %
•  Один раз на тиждень — 12 %
•  Декілька разів на місяць — 11 %
•  Один раз на місяць — 5 %
•  Дуже рідко/ніколи — 12 %



ДВА БЕРЕГИ4 ХУДОЖНЄ СЛОВО  

…М елодійні звуки 
церковного співу 
якось віддали-

лись і затихли в свідомості Олега. Адже 
останнім часом його турбувало тільки 
одне: «Де взяти гроші?» Всі інші проблеми 
відтіснялись на задній план. Набридло це 
«дотягування» до кінця місяця і життя від 
зарплати до зарплати. Постійний «мізер» 
дратував. А народження третьої дитини 
зробило і без того маленьку однокімнатну 
квартиру ще тіснішою. Та й витрати одразу 
виросли. Дружина не раз стурбовано про-
мовляла: «Як будемо далі?»

Спів закінчився, всі посідали, і це по-
вернуло Олега в реальність. Один за од-
ним проповідники виходили за кафедру, 
читали і роз’яснювали Святе Письмо. Між 
проповідями лунали вірші та пісні; слу-
хати було важко, та головний зміст все ж 
доходив до свідомості Олега — «Читай 
Слово Боже!» 

«Та я ж читаю! Можливо, не так часто, 
як раніше», — ніби у відповідь промайну-
ло в голові. Аж раптом його наповнила 
пронизлива думка, яка втішила і підба-
дьорила: «От би знайти гаманець, повний 
грошей! Бог же може послати! Недавно 
був у Василя. Той показував, як Господь 
його благословив. То чому ж мені не мож-
на? Чим я гірший?»

Від таких роздумів приємне тепло роз-
лилося тілом. Кращий вихід важко було й 
вигадати. Ідеї виникали легко й швидко і 
зовсім не вимагали напруження. Настрій 
поліпшився, а мрії понесли, понесли, по-

несли…
«Читай Слово Боже!» — вже зовсім 

недоречно, ніби відро холодної води на 
голову, знову пролунало всередині. Але 
Олег вкотре відмахнувся від цих слів, як 
від набридливої мухи. Бажан-
ня розслабитись узя-
ло гору і перейшло 
в солодке очіку-
вання: коли ж?

З церкви вий-
шов майже швидше 
за всіх, прискорюючи дру-
жину з дітьми, яка здивовано спостерігала 
за чоловіком. Та він нічого нікому не пояс-
нював, а тільки хотів скоріше залишитись 
наодинці та повністю віддатись приємним 
мріям-бажанням. А бажання, як ви знаєте, 
безмежні та безкінечні…

Понеділок знову напружував до краю. 
Робота від години до години: не виско-
чиш, не відкрутишся. Коли повертався 
додому, вже добре стемніло. Зустрічних 
перехожих було мало, в багатьох вікнах 
згасало світло. Щоправда, вуличні ліхтарі 
та сніг створювали приємну картину спо-
кою. Олег не поспішав, знову поринаючи 
у відрадні мрії…

Ідучи старовинними вулицями міста, 
ніби мандрував казковою країною. Рап-
том давно відпрацьований маршрут за-
хотілось змінити. Чогось потягло ліворуч. 
Підкорившись бажанню, пішов через не-
великий сквер. Безлюдно, тихо, самітно. 
Несподівано (чи не привиділось?) на лавці 
побачив борсетку. Від здивування зупи-

нився та протер очі: «Домріявся таки...» 
Однак, підійшовши ближче, зрозумів, 

що борсетка справжнісінька, і поруч ніко-
го. Олег довго озирався, вагаючись узяти 
знахідку. Серце стривожено калатало чи 

то від захвату, що Бог так швидко 
відповів, чи від переляку, 

що це марево швид-
ко закінчиться, коли 
прибіжить влас-

ник…
Та ніхто не з’являв-

ся. Рука невпевнено потяг-
нулась і торкнулась до сумочки. Далі 
все відбувалось, як уві сні. Ноги понесли 
швидко. Один квартал, другий. Напру-
ження почало втомлювати і заспокоюва-
ти розпалені думки: «Треба зупинитись і 
відчинити!» 

Переконавшись, що його ніхто не пе-
реслідує і немає випадкових свідків, став 
розглядати бажаний скарб. Борсетка 
була не нова, однак у гарному стані, і це 
було приємно, але більше хотілось того, 
що всередині. Замок піддався легко. 
Рука намацала щось тверде і також по-
дібне до шкіри. «Напевно гаманець, на-
битий грошима», — тремтів у солодкому 
передчутті: «Треба діставати». Наважив-
шись, врешті відкрив і завмер…

Вираз «грім серед ясного неба» най-
краще відповідав цій миті. Адже побачене 
на сто відсотків підтверджувало, що зна-
хідку послав Сам Господь. У борсетці, по-
руч з невеликою кількістю дрібних купюр, 
лежала… нова кишенькова Біблія у шкіря-

ному чохлі!
У пам’яті почали спливати важкі об-

ставини, в яких саме через Слово Боже 
приходила втіха для душі. Яка радість тоді 
наповнювала, коли після молитви про 
житло читав, що Господь знає нужду пра-
ведника, а невдовзі з’явилась можливість 
купити свою квартирку! Скільки чудових 
слів хвали возносив він у небеса, читаючи 
їх у Книзі псалмів!

Коли ж він втратив це? Напевно тоді, 
як допустив у серце недовіру та роздра-
тування, а погляд з небесного опустив на 
земне. Коли почав розмінювати ці дорого-
цінні хвилини читання святих сторінок на 
потуги заробити більше коштів, забувши, 
що саме за тих складних обставин най-
більше наближався до Господа...

Почуття змішались: сльози, радість, 
сором, покаяння — все нахлинуло одра-
зу. Кудись поділись незадоволення і 
роздратування, що останнім часом так 
тривожили його.

Олег дістав подарунок Всевишнього. 
«Читай Слово Боже!» — знову пролунало 
в голові. Але тепер ці слова наповнились 
новим змістом, і вже не хотілось утікати 
від них. Ноги самі несли додому, а дорога 
книга, міцно притиснута до грудей, нага-
дувала, скільки людей віддали своє життя 
за можливість тримати її в руках. Кольори 
змінились, і невимовна радість наповнила 
все єство. Залишалось одне: знайти влас-
ника борсетки та розгадати таємницю цієї 
знахідки…

Людмила Негода-Хорошун

Борсетка

М икола міг читати велику батьківську Біблію, 
яка завжди лежала на столі, але хотілося 
мати власну, яку можна було б носити з со-

бою. Навчаючись у вечірній школі, він уже працював, тож 
поступово став відкладати гроші на завітну книгу.

Одного разу продавець, який жив по сусідству, сказав 
йому, що в магазин надійшли два нових велосипеди, і один 
він випросив для себе. Але готовий уступити Миколі, якому 
потрібно було рано-вранці ходити на роботу пішки, а потім 
ще йти до школи. До того ж цей добрий чоловік віддавав 
його за ту ж ціну, яка була в магазині!

У ті роки навіть простий велосипед купити було важко. 
А тим більше імпортний!

Мама теж радила:
— Візьми його. А на Біблію ще заробиш!
— А якщо раптом з'явиться книга, а грошей не буде? — 

вагався Микола.
— Біблію тобі може послати тільки Бог. Він і гроші дасть, 

— умовляла мама.
Микола не міг не погодитися з останнім аргументом, і 

тому став володарем новенького закордонного велоси-
педа з фарою і ручним гальмом, та ще й з романтичною 
назвою «Діамант». Він весь виблискував на сонці свіжою 
фарбою. Микола його полюбив і поводився дуже дбайли-
во. Тепер стало набагато простіше і швидше добиратися на 
роботу. Він був вдячний Господу і сусідові за велосипед.

На роботі «Діамант» сподобався одному молодому чо-
ловікові, який дуже бажав його купити. Микола, звичайно, 
і чути про це не хотів. Але той наполягав і запропонував 
ціну в півтора рази більше початкової. Микола завагався, 
але продавати не наважився.

Одного разу вони розговорилися, і Микола зізнався, 
що збирає гроші на Святу книгу, але оскільки не знайшов 
її, погодився купити велосипед. Молодий чоловік сказав:

— Якщо я тобі дістану нову Біблію, віддаси за неї вело-
сипед?

— А яка вона? Велика чи маленька?
— А яку тобі треба?
— Мені б маленьку, щоб можна носити з собою.
Незважаючи на те, що дуже цінував свого залізного ко-

ника, він, не роздумуючи, погодився на такий обмін.
Через декілька днів молодий чоловік, відкликавши в 

сторону, показав нову кишенькову Біблію. Взявши її до рук 

і притиснувши до серця, Микола вже не хотів розлучатися 
з нею.

— Іди, бери велосипед, — радісно сказав він.
Всі велосипеди знаходилися під наглядом сторожа, 

і той не віддавав їх чужим людям. Тому Микола сам вивів 
«Діаманта» і віддав зі словами:

— Тепер він твій, бережи його!
Той радісно закинув на нього ногу і поїхав. Потім зупи-

нився й озирнувся. Микола помахав рукою. Але 
хлопець, наче не вірячи, знову перепи-
тав:

— Не передумав?
— Ми вже помінялися, — 

відповів Микола, — їдь спо-
кійно!

А сам, притискаючи до 
грудей Біблію, пішов додо-
му пішки. Мама, побачивши 
щиру радість сина, сказала, 
що Слово Боже найцінніше в 
світі і що він зробив правильний 
вибір.

З того часу Микола ніколи не розлу-
чався з власною Біблією. Вона стала його постійною 
супутницею. Читав її вдень та вночі і ні разу не пошкоду-
вав про обмін. Біблія супроводжувала його під час служби 
в армії, в навчальних, а пізніше і службових польотах, на-
давала сил не похитнутися перед лицем смертельної не-
безпеки. Допомогла відмовитися від високих військових 
звань, привабливих перспектив стати генералом. А через 
десятиліття — зберегла його земне життя.

Це сталося в передтравневий суботній вечір 1972 року. 
Микола, служитель гнаної церкви Божої, вийшов з автобу-
са і попрямував до молитовного дому на зібрання. Зайшов 
на кілька хвилин до телефонної будки подзвонити. Неспо-
дівано підійшли кілька хлопців, ніби чекаючи своєї черги. 
Та тільки-но Микола набрав номер, як відчув сильний удар 
по голові і знепритомнів.

Опритомнів, коли його кинули грудьми на залізничні 
рейки. Сильний удар привів до тями, але позбавив здатно-
сті рухатися. Лежачи обличчям до землі, краєм ока бачив 
туфлі людей, які ходили навколо. Він прислухався: десь 
недалеко заглушили мотор автомобіля, поруч пролунав 

голос:
— Тягніть швидше каністру з бензином!
Микола почув глухий стукіт каністри об землю. Зрозу-

мівши, що його хочуть спалити, став внутрішньо молити-
ся. Раптом десь зовсім поруч, гуркочучи, покотилася вниз 
якась бляшанка. Той, що стояв поруч, брудно вилаявся.

«Кілька хвилин, і мене спалять», — подумав Микола. І 
ще сердечніше став просити Господа зберегти йому життя 
заради малих дітей (їх у Миколи вже було четверо).

Ще не закінчив молитись, як почув страшні, тваринні 
крики і тупіт утікаючих людей. Микола відкрив очі і зомлів: 
вся земля навколо нього була біла, наче при спалаху бли-
скавки. Він подумав, що це світло прожектора паровоза. 
Спробував сповзти з рейок, але не зміг навіть і поворухну-
тися, не кажучи про те, щоб звестись на ноги. Прислухав-
ся: рейки мовчали. Де ж поїзд? Невже зупинився? За якусь 

мить усе знову занурилося в темряву...
Опритомнівши, знову звернувся до 

Бога, щоб дав сил встати і дійти додо-
му. Його молитва не залишилася 

без відповіді: з великими труд-
нощами піднявся. Накрапав 
дрібний дощ; плащ, костюм, 
руки — все було брудним. 
Озирнувся. Нікого не видно. 
Поруч — кілька залізничних 

колій, внизу — дорога, якою 
рухались машини. Не сподіваю-

чись благополучно спуститися на 
ногах, він ліг і боком скотився з наси-

пу вниз, до дороги. Тут же лежала двадця-
тилітрова каністра. Де він? Куди йти?

— Господи, я, як Агар у пустелі, не знаю, куди йти. По-
кажи дорогу!

Перехожі, почувши прохання про допомогу і погля-
нувши на потерпілого, втекли. Але один чоловік все ж зу-
пинився, пояснив, де вони знаходяться і як дійти додому. 
Виявилося, що знаходився недалеко від свого будинку, де 
невдовзі зустріла дружина. Він знову знепритомнів. Вранці 
вчорашні події здалися страшним сном. Однак біль і рани 
говорили, що це реальність.

Як потім з'ясувалося, у лівій верхній кишені піджака 
знаходилася кишенькова Біблія, якраз навпроти серця. 
Вона була наскрізь пробита вузьким лезом ножа! Вбивці 
подумали, що жертва мертва і повезли за місто, щоб спали-
ти. Але Біблія врятувала Миколі життя, точніше, Бог через 
неї! Це була та сама книга, яку він виміняв за новенький 
велосипед. Вона і зараз знаходиться в родині Миколи як 
пам'ятник всемогутності і заступництва Божого.

Маргарита Грудіна
За матеріалами книги Миколи Сизова «Один із сонму»

Моя перша Біблія
У повоєнні роки Біблій було дуже мало: в колишньому СРСР їх майже не друкували, а з-за 

кордону отримувати забороняли. Через те, що купити було важко, віруючі читали її 
ночами і за чергою переписували від руки окремі частини, а часом цілком всю.



ДВА БЕРЕГИ 5ЖИТТЄВІ СВІДЧЕННЯ

З раннього дитинства я чув чи-
мало історій про те, як Біблія 
впливає на поведінку людини, 

котра починає її читати. Та й моє життя 
змінилося під впливом Святого Письма. 
Зі шкільних років любив книги, завдяки 
яким дізнався про світогляд різних наро-
дів. Однак лише Біблія дала відповіді на 
всі мої внутрішні питання.

Звичайно, можна сказати, що моя світо-
глядна позиція сформована з дитинства у 
сім’ї, де читали Біблію, але я часто зустрічаю 
випадки, коли Писання змінює людей, які 
раніше ніколи не тримали його в руках.

Років п’ятнадцять тому трапилось їхати 
потягом із Воронежа до Києва. Зайшовши 
до купе, побачив жінку, яка розкладала 
речі, готуючись до мандрівки. Ми приві-
талися, і я теж почав викладати свої. Потім 
поклав на стіл Біблію. Побачивши її, жінка 
запитала:

— Ви — віруючий?
— Так, — відповів я, і у нас розпочалася 

розмова.
— Ви знаєте, у мене до вас буде кілька 

запитань. Справа у тому, що я теж віруюча, 
тільки православна. А моя мама — субот-
ниця. І у нас постійні суперечки, тому хочу 
у вас дещо дізнатися. Ви не проти?

Я захвилювався, оскільки ситуація тро-
хи кумедна: мама її — суботниця, вона — 
православна, а я, баптист, маю стати суддею 
між ними. Подумки попросив у Бога мудро-
сті, бо вкрай важко бути об’єктивним, та й 
складно пояснити щось людині, яка вже на-
лаштована на мій можливий суб’єктивізм.

— Звичайно, запитуйте, — сказав я.
— Як думаєте, чи можу із моїми пережи-

ваннями звертатись до батюшки, священи-

ка нашої церкви?
— Безумовно, якщо ваш священнослу-

житель відповідає вимогам Біблії, то будь 
ласка.

— Яким таким вимогам?
— Записаним у посланнях апостола 

Павла до свого учня Тимофія і до співпра-
цівника Тита, де розповідається, якими ма-
ють бути служителі Божі. А ось тут, у книзі 
Дії Апостолів, апостол попереджує, що мо-
жуть бути й такі, які недобре чинять.

Жінка захоплено прочитала те, що Біблія 
пише про пастирів, роблячи свої висновки. 
І почала ставити питання за питанням, а я 
лише відкривав Біблію і показував відпо-
відь. Вона захоплено читала, дедалі більше 
дивуючись прочитаному в Святому Письмі.

Минуло кілька годин. На черговій стан-
ції до купе зайшла ще одна жінка. Моя су-
путниця радо її зустріла, і після знайомства 
зразу ж почала розказувати, як Біблія відпо-
відає на її питання, а вона раніше навіть не 
знала, що їх тут потрібно шукати.

Потім звернулась до мене:
— Ви вже, мабуть, будете відпочивати. 

Можна я ще почитаю вночі, а коли буду ви-
ходити, залишу на столі?

 Коли я прокинувся, її вже не було, а в 
кутку столу охайно лежала моя Біблія… 
Більше ми не зустрічалися, але її захоплен-
ня Словом Божим і його могутня дія дають 
мені надію, що той вечір таки змінив життя 
тієї жінки.

Інший випадок трапився досить давно. 
Взимку далекого 1988 року я відбував пока-
рання за читання і проповідь Слова Божого 
у вигляді примусових робіт у м. Урюпінську 
Волгоградської області. Працював слюса-
рем. У майстерні тієї суворої зими було дуже 

тепло, і досить часто до мене заходили інші 
ув’язнені: погрітися, погомоніти. Ми мали 
право обмеженого пересування і працюва-
ли на різних роботах. Усі знали, що я вірую-
чий, бо пробув тут певний час. 

Одного разу до майстерні зайшов Ві-
ктор. Він отримав зарплатню і був напідпит-
ку. Чомусь одразу, з порога, почав лаятись. 
Ображав віруючих, використовуючи рито-
рику комуністичної партії, говорив, що бап-
тисти зводять людей з розуму і «затягують» 
у віру. Його груба лайка й незаслужені обви-
нувачення обурили. Тож зупинив його:

— Зупинись, друже! Невже ти дума-
єш, що я зараз із тобою розмовлятиму про 
Бога? Про Творця всесвіту, Всесильного і 
Всемогутнього? Ти жодного разу не читав 
Біблії, але береш і ображаєш те, із чим зов-
сім не знайомий. Вікторе, хоч раз прочитай 
Біблію, а потім поговоримо.

— А де я її візьму? — здивувався він.
— Я дам, лише читай.
За декілька днів я виконав обіцянку, і він 

отримав Святе Письмо. Два тижні ми не ба-
чились, аж якось зайшов до мене. Ще здаля 
вигукнув:

— Це, це… Людина не може так на-
писати…

Він продовжував досліджувати напи-
сане, час від часу заходячи обговорювати 
прочитане. Я з подивом спостерігав, як змі-
нювався Віктор. Його мова стала чистою, 
зникла лайка. Він став значно приємнішим 
у стосунках із колегами та начальством. 
Його життя кардинально змінилося. І я ще 
раз переконався у могутності сили Божої, 
що проявляється у житті людей, які чита-
ють Його Слово.

Петро Машницький

Книга, що впливає на людину

Д ев’ять років тому ми, група 
молодих проповідників, від-
відали одне село на півночі 

Київської області. Наша мета полягала 
в тому, щоб розказати мешканцям про 
любов Божу і всім бажаючим подарувати 
Святе Письмо (Новий Завіт).

Здійснивши заплановане, вирішили 
повернутись до місця ночівлі, як рап-
том зірвався сильний вітер, і за кілька 
хвилин розпочалась злива. Оскільки 
нашим транспортом були велосипеди, 
довелося сховатись у найближчій авто-
бусній зупинці.

Тільки-но розташувалися під навісом 
разом зі своїми «кіньми», аж біжить весь 
мокрий, невеликого зросту, дядечко і 
теж проситься до нашої «рукавички». 
Потіснилися і дали місце. Почекали, 
поки він трохи відхекався, познайоми-
лися й почали розмову.

Чоловік, дізнавшись, хто ми, пожваві-
шав, почав цікавитися, звідки і куди пря-
муємо, як сюди потрапили. Про себе ж 
сказав, що з сусіднього села, а дістається 

пішки додому, бо транспорт у його село 
не ходить, оскільки воно розташоване на 
території заповідника.

Дощ не вщухав, розмова продовжува-
лася. Наш новий знайомий розповів, що 
у нього була віруюча бабуся, яка читала 
Біблію і відвідувала зібрання християн. 
Любила вона Ісуса Христа і розповідала 
про нього йому, а при нагоді брала з со-
бою на богослужіння. Коли Павло виріс 
(саме так звали нашого співрозмовника), 
бабуся подарувала йому Євангеліє. Ціну-
вав хлопчина подарунок, не розлучався з 
книжкою, завжди при собі носив. 

Якось випадково опинився у відділен-
ні міліції — разом з якимись хуліганами 
затримали. Розібравшись у його непри-
четності до їхньої справи, хотіли відпу-
стити, та раптом знайшли в кишені «забо-
ронену літературу». Хуліганів відпустили, 
а його почали допитувати: звідки в нього 
ця книга? Як міг, доводив, що він не «штун-
да», а Євангеліє — бабусин подарунок. 
Щоб переконатися в його «невинності», 
«стражі порядку» запропонували стакан 

горілки. Випив юнак того гранчака. Відпу-
стили, але Євангеліє не повернули... Так і 
минуло життя бідолахи — із стаканом го-
рілки й без Святого Писання.

Але часто, на самоті, міркував Пав-
ло Антонович: чому невелика книжеч-
ка викликала таку реакцію у тих, хто 
тоді був при владі? А що було б, зали-
шися при ньому бабусин подарунок? 
Можливо, життя склалося б по-іншо-
му? Жалкував, що в молодості тільки 
носив її, а не читав...

 Дощ скінчився. Повітря стало свіжим. 
Але ми не поспішали вирушати в дорогу. 
Не хотілося прощатися з Павлом Антоно-
вичем. Та й він також стояв зворушений і 
не спішив іти далі. Імовірно, не лише при-
рода оновилася під час тієї грози, а й у 
змученій його душі воскресло щось, дав-
но забуте, але таке рідне і бажане. 

 Ми заспівали на прощання одну чудо-
ву християнську пісню про Божу любов 
до кожної людини, а наш несподіваний 
знайомий хвилюючись сказав:

— Якщо колись будете в наших краях, 
спитайте: «Де живе Дворецький Павло 
Антонович?»

Олексій Кузьменко

Цікава зустріч на зупинці

КОРОТКІ ІСТОРІЇ

Не гідний і царського 
додатку!

Це сталося на початку дев’ятнадця-
того століття. Цар Олександр І, проїжд-
жаючи Катеринославською губернією, 
зупинився на одній станції, щоб випити 
чаю. Поки ставили самовар, государ 
поспілкувався зі станційним догляда-
чем і, побачивши у нього на столі Бі-
блію, запитав:

— А чи часто ти читаєш цю книгу?
— Щодня читаю, Ваша Величносте.
— Добре! Читай, читай. Шукатимеш 

блага для душі, знайдеш і земне благопо-
луччя. А де ти зараз читаєш?

— Закінчив Старий Завіт, переходити-
му до Євангелія від Матвія.

Доглядач вийшов розпорядитися 
щодо коней, а цар розгорнув Біблію, 
знайшов 6-й розділ Євангелія від Мат-
вія, поклав туди гроші, закрив книгу і 
залишив її на столі.

Минуло кілька тижнів. Повертаючись 
назад тією ж дорогою, він наказав знову 
зупинитися на тій станції.

— Здрастуй, старий знайомий!
— Добрий день, государю!
— А читав ти без мене свою Біблію?
— Аякже, Ваша Величносте, щодня. 

До святого Луки дійшов.
— Подивимося, дай-но сюди книгу.
Цар відкрив і знайшов покладені гро-

ші на тому ж місці.
— Брехня — то великий гріх, — із 

докором сказав він доглядачеві. — Слу-
хай, що пише євангеліст Матвій: «Шукай-
те ж найперше Царства Божого і правди 
його, а все це вам додасться». Ти не шу-
кав Царства Божого, а тому не гідний і 
царського додатку.

 Монарх вийшов, віддав гроші бідним 
і поїхав.

Зміна статусу дороги
У невеликому селищі проходила 

головна дорога і другорядна. Світло-
фора не було, але й аварій майже не 
траплялось. Потім селище розросло-
ся, відбулися зміни: головну дорогу 
зробили другорядною, а другоряд-
ну — головною. Деякі водії цього не 
знали, інші ігнорували. Тому, швидко 
рухаючись, кожен був упевнений, що 
йому повинні поступитися. Стало дуже 
багато аварій.

У духовному житті, якщо головне 
роблять другорядним і навпаки, теж 
будуть подібні катастрофи.

Коли вчити?
Чоловік на роботі говорив співро-

бітникам: «Я техніку безпеки знаю, як 
свої чотири пальці! Та потрібно було її 
вивчити, коли мав п’ять пальців!»

Важливо чинити за заповідями Бо-
жими, не чекаючи, доки Господу дове-
деться діяти з нами суворо.

Любов Кіріченко

У США з повністю згорілої в ре-
зультаті ДТП машини дістали не-
ушкоджену Біблію, повідомляє 

Християнський Мегапортал invictory.com з 
посиланням на Christian Post.

На шосе неподалік від Мемфіса (штат 
Теннессі) джип потрапив у ДТП і почав горі-
ти. Водій виявився затиснутим між кермом 
та сидінням. Свідки аварії, що проїжджа-
ли повз, намагалися витягнути чоловіка з 
пастки, бо машина могла вибухнути у будь-
який момент. Поки шукали вогнегасник, 
хтось ломом розбив вікно і водія облили 
водою в надії хоч якось захистити від вог-

ню. В результаті відчайдушних дій водія 
встигли витягнути до того, як машина пов-
ністю згоріла.

В цей час ті, хто не брав безпосередньої 
участі в порятунку, стояли на узбіччі і, як 
виявилося, молилися. Аніта Ірбі виклала на 
своїй сторінці в Facebook відеозапис про-

цесу звільнення потерпілого, на якій добре 
чутно емоційну молитву.

Водія було доправлено до лікарні, він 
травмований, проте загрози для життя 
немає. Автомобіль вибухнув і повністю зго-
рів. Однак, на превеликий подив, з остан-
ків машини рятувальники витягли неушко-
джену вогнем Біблію, яка на момент аварії 
лежала на передньому сидінні праворуч. 
Свідки і рятувальники зізналися місцевому 
каналу WMC Action News, що вони відчу-
ли особливу силу, що виходить із уцілілої 
Біблії. Офіцер, який разом з цивільними 
витягав водія, потім, коли все було закінче-
но, молився з ними. А свідок події Юджин 
Макнил висловився: «Це Бог. Якщо ви не 
вірите, я не знаю, що сказати»!

Біблія вціліла у вщент згорілій машині



ДВА БЕРЕГИ6 СТОРІНКАМИ ІСТОРІЇ

З АРОДЖЕННЯ ПИСЕМНОСТІ
З розвитком цивілізації, торгі-

вельних та військових відносин, 
з’явилася потреба у письмі. І перші спро-
би були дуже простими, у вигляді ма-
люнків (піктограми, потім ієрогліфи), які 
означали якесь слово, словосполучення 
або навіть цілі речення. Однак це було 
дуже складне письмо: чим більше слів, 
тим більше малюнків слід було запам’я-
тати. Уявімо собі, деякі сучасні словники 
української мови містять понад 200 000 
слів, і якби ми сьогодні використовували 
ієрогліфи, то потрібно було б пам’ятати 
стільки ж доволі складних малюночків!

Отже, коли у стародавньому Єгипті 
дійшли до 7000 ієрогліфів, то почали за-
мислюватися: «Як же спростити писем-
ність?». Таким чином, спочатку з’явилася 
ієратика, а згодом на Синайському пів-
острові (територія сучасного Єгипту) у 
XV столітті до нашої ери було винайдено 
перше фонетичне письмо, яке складало-
ся всього з 22 літер-фонем, які ми звикли 
називати буквами. Цей алфавіт має назву 
протосинайське або синайське письмо.

Згодом цей фонетичний алфавіт був 
занесений в Ханаан (територія сучасно-
го Ізраїлю, Ливану та Йорданії), де став 
основою письма шести місцевих мов: фі-
нікійської, пунічної, івриту, моавітської, 
аммонітської та филистимської. Пізні-
ше моряки-фінікійці поширили його по 
всьому цивілізованому світі. Таким чи-
ном, від фінікійського алфавіту походять 
грецький і латинський, а також арамей-
ський та арабський, а з візантійського 
варіанта виникли кирилиця і наша укра-
їнська абетка.

НА ЧОМУ ПИСАЛИ КОЛИСЬ? 
Найдавнішим письмовим матеріалом 

був камінь, зазвичай 45х30 см величи-
ною. На таких скрижалях закарбовані 10 
заповідей Божих! Але на камені писати 
дуже важко. Люди були в пошуках. Більш 
зручним матеріалом виявилася добре ро-
зім’ята глина, на якій писали клинописом. 
Після сушіння або випалу в печі таблички 
кам'яніли. Наприклад, бібліотека Ашшур-
баніпала, найдавніша з відомих, заснова-
на у 668-627 до н. е., розташовувалася у 
місті Ніневія. У її фондах було від 5 000 
до 25 000 глиняних табличок з кли-
нописними текстами. Свого часу це 
була найбільша бібліотека Дав-
нього Сходу. Але і такі таблички 
теж згодом виявились незруч-
ними у використанні, важкими 
та об’ємними. 

Ще до епохи будівниц-
тва пірамід єгиптяни на-
вчилися виготовляти 
папірус з серцевини 
нільської тростини. Во-
логі товсті стебла укла-
дали рядами, один поверх 
іншого, і били калаталом, поки 
не виходив тонкий лист. Потім його ви-
сушували, і на ньому можна було писати. 
Чорнило робили з соку рослин, настоя-

ного на деяких видах комах. Але папірус 
мав суттєві недоліки: боявся вологи та 
ультрафіолетових променів сонця, від 
чого просто згнивав. Отже, сувої або ко-
декси (тогочасні книги) з папірусу довго 
не зберігалися, тому потрібен був довго-
тривалий та зручний матеріал. 

Ним виявився пергамент (від назви 
міста Пергам, в якому був винайдений). 
Це була шкіра тварин. Її розм'якшували 
у вапняному розчині, видаляли шерсть, 
потім скребли, мили, сушили, розтягува-
ли і надавали гнучкість. Написане мож-
на було змити, а матеріал використову-
вати ще раз.

Як правило, книги з пергаменту кош-
тували дуже дорого. Наприклад, щоб 
написати повну канонічну Біблію, знадо-
билося б 7 000 овечок або кіз. Тому ними 
дорожили (див. 2-е Тим., 4:13).

Що цікаво, більшість древніх ма-
нускриптів з пергаменту є саме текстами 
Біблії. Наприклад, Синайський кодекс 
(Codex Sinaiticus), найстаріший рукопис 
Септуаґінти і Нового Заповіту, датується 
початком IV століття. Також сувої Мер-
твого моря, або Кумранські знахідки. 
Манускрипти ІІ-І століття до нашої ери 
складаються на 29% з Біблійних текстів 
(всі інші — коментарі до них або інша ре-
лігійна література). Навіть найвідоміша 
пам’ятка української літератури — Пе-
ресопницьке Євангеліє з мініатюрами, 
виготовлене 1561 року в Пересопниць-
кому монастирі, — теж з пергаменту. Цей 
список можна продовжувати…

Починаючи з VII століття, на зміну па-
пірусу поступово приходить винайдений 
у ІІ столітті в Китаї папір.

СЛОВ’ЯНСЬКА ПИСЕМНІСТЬ
Коли ми поглянемо на наших пращурів 

приблизно в VІІІ-ІХ століття, то побачимо, 
що слов’янські племена були доволі «ди-
куваті». Їхні традиції та обряди (похорон-
ні, релігійні тощо) можуть жахливо вра-
зити сучасного українця. Крім того, вони 
практично не мали своєї писемності. У 
ІХ столітті всі слов’янські племена були 
під двома великими державами: Велика 
Моравія, до складу якої входили частина 

сучасних західноукраїнських земель, і 
Київська Русь. Князь Великої 

Моравії ІХ століття Ростис-

лав, розуміючи, що народ далі так жити не 
може, звернувся до візантійського імпе-
ратора Михаїла ІІІ з проханням прислати 

на слов’янські землі просвітителів. Той у 
відповідь відправив найосвіченішу люди-
ну — хартофілакса імператорської бібліо-
теки (найвища вчена посада всієї Візантій-
ської імперії) Костянтина Філософа разом 
із його старшим братом Михайлом. Ми 
знаємо їх під іменами Кирило та Мефодій. 
Брати до слов’янської місії звершили де-
кілька успішних місій до Хазарії та Персії. 
Влітку 863 року Кирило та Мефодій пере-
селились до Моравії, щоб проповідувати 
християнство.

Поширення євангельської істини не-
можливе без Священного Писання — це 
добре розуміли брати. Але як переклас-
ти його мовою слов’ян, якщо у них немає 
фонетичного письма? Тому першим ділом 
Кирило склав слов’янську абетку з 27 лі-
тер, запозичивши їх у греків. 19 з них — 
створив під фонетику слов’ян. Цей алфа-
віт отримав назву «Кирилиця», що стала 
основою для багатьох сучасних абеток, 
серед яких і українська.

Перше записане ним речення слов’ян-
ською мовою було: «Споконвіку було Сло-
во, а Слово в Бога було, і Бог було Слово» 
(Євангеліє від Iвана, 1:1). Потім Кирило 
присвятив своє коротке життя важ-
кій праці — перекладу Біблії 
слов’янською мовою, 
оскільки це треба було 
робити з витонченої 
високолітературної 
грецької на «вар-
варську». Через 
запровадження 
с л о в ' я н с ь к о ї 
мови в бого-
служінні брати 
навіть були зви-
нувачені в єресі.

У 866 вони 
поїхали на ви-
клик до Папи Рим-
ського Адріана II і 
отримали від нього 
спеціальне послання, 
в якому їм дозволялося 
розповсюджувати слов'ян-
ські церковні книги і проводити 
богослужіння цією мовою. Після приїзду 
до Риму Кирило помер. Мефодія висвя-
тили на архієпископа Моравії і Панонії, 
і в 870-му, повернувшись до Панонії, він 
завершив працю над перекладом Біблії, 
розпочату братом. 

Таким чином, результатом життя цих 
апостолів слов’ян стали слов’янська абет-
ка і переклад Біблії. 

Через півтора століття в Київській Русі 
правив князь, якого прозвали «Мудрим». 
Ярослав Мудрий був високоосвіченою 

людиною і дбав про освіту та куль-
туру свого народу. Тому заснував 

при Софійському соборі школу та 
бібліотеку. Подібні заклади були 

відкриті в інших містах Русі. В них 
на книгах, що були частинами 

Біблії або іншими релігійними 
книгами, навчалися хлопчи-

ки «з народу». Таким чином 
розмовна мова слов’ян 
почала збагачуватися лі-
тературною мовою Біблії. 
І як наслідок, ми маємо 

багато народних прика-
зок і прислів’їв, які походять 

саме звідти.

БІБЛІЯ — ПЕРША ДРУКОВАНА КНИГА
Не секрет, що відносно до недавньо-

го часу всі книги писалися вручну. На-
віть наш земляк — відомий філософ, му-
зикант, композитор, поет і проповідник 
Григорій Савич Сковорода — більшість 
своїх праць залишив написаними влас-
норуч. Сьогодні нам важко таке уявити. 
Але колись це було особливо великою 
проблемою, адже коштували книги 
дуже дорого. 

У ХV столітті німецький ювелір і ви-
нахідник Йоганн Ґутенберг створив 
європейський спосіб друкарства рух-
ливими літерами, який поширився усім 
світом і зробив величезний вплив на 
всесвітню культуру та історію. 30 верес-
ня 1452 року в його друкарні побачила 
світ перша в Європі справжня солідна 
книга — Біблія. Було надруковано 180 
примірників, з яких дотепер зберегло-
ся тільки 48. Беручи до уваги тодішній 
рівень освіти населення, тираж був не-
малий. Виникає справедливе питання: 
чому саме Біблія, а не якийсь інший ан-
тичний твір?

У Східній Європі першим друкарем 
був білорус Франциск Скорина, який 
працював у Вільні з 1525 р. Його «Псал-

тир», віддрукований у 1517 році у 
Празі, став посібником для 

шкільних потреб. Упро-
довж 1517—1519 рр. 

він переклав і видав 
23 книги Біблії (під 

назвою «Біблія 
руська, вило-
жена доктором 
Ф р а н ц и с к о м 
Скориною із 
славного града 
Полоцька, Богу 
ко чти і людем 
посполитим к 
доброму нау-

ченію»). Цікаво, 
що білоруський 

переклад, зробле-
ний Скориною, випе-

редив у часі німецький 
Мартина Лютера.

1564 року Іван Федоров, один 
із перших східнослов'янських друкарів, 
випустив у Москві свою першу книгу 
— «Апостол» (частина Нового Завіту). 
1566-го року, через переслідування з 
боку вищого російського духовенства 
та боярства, покинув Москву та пере-
їхав до Великого князівства Литовсько-
го. У вересні 1572 року перебрався до 
Львова, де в 1574-му уклав і надруку-
вав перший східнослов'янський посіб-
ник — «Буквар» з граматикою, і у цьому 
ж році здійснив друге видання «Апо-
стола». В 1578-му Іван Федоров пере-
брався в Острог, де заснував друкарню. 
1580-го видав Новий Завіт і Псалтир та 
окремо покажчик до останнього. 1580-
1581 — спільно з сином, палітурником 
Іваном Друкаревичем, видав першу 
повну слов'янську Біблію (Острозьку) 
з власною післямовою. Вийшли два на-
клади, у кожному — своя редакція тек-
сту післямови видавця.

Підготував Тимофій Кравченко

ІСТОРІЯ ПИСЕМНОСТІ ТА ДРУКУ ЗАРАДИ БІБЛІЇ
Нині важко знайти людину, котра б не вміла читати або писати. Але не завжди так було! Якщо ми поглянемо на історію 5-6 тисяч років 

тому, то побачимо людей, у яких не було письма. Це не значить, що вони були менше розвинені, навпаки, — усю потрібну інформацію люди 
зберігали в пам’яті і передавали в усній формі наступному поколінню. Таким чином збереглися та дійшли до нас цілі літературні твори.

Цікаво, що саме в XV сто-
літті до нашої ери ізраїльський 
народ вийшов з єгипетського 
полону, 40 років перебував у 
Синайській пустелі, де й були 
написані того часу перші 5 книг 
Біблії, і саме фонетичним пись-
мом. Отже, хто як не євреї за-
несли цю писемність у Ханаан…

Цікаво, що пергамент був ви-
найдений незадовго до появи та 
поширення християнства. А якщо 
пригадати, що воно було об’єктом 
постійного переслідування, тоді 
зрозуміло, чому так важливо, щоб 
священні сувої були з міцного ма-
теріалу.

Наведені факти свідчать, що 
куди б не крокувало друкарство, 
практично усюди першою книгою 
була Біблія або її частини. І знову 
виникає слушне запитання: «Чому 
саме вона?».

Пам'ятник першим слов'янським 
просвітителям

Такий вигляд мали древні Сувої



ДВА БЕРЕГИ 7СТОРІНКАМИ ІСТОРІЇ

В перше в історії США склав 
присягу на Біблії 30 квітня 
1789 року Джордж Вашинг-

тон. Він промовляв: «Неможливо пра-
вити світом без Бога та Біблії». З того 
часу всі президенти США, коли клянуть-
ся, тримають руку на Святому Письмі.

А от британські монархи при захо-
дженні на трон використовують старо-
винну традицію, якій майже 9 століть. 
Вона походить ще з часів Вільгельма 
Завойовника. Монархів під час корона-
ції у західних дверях Вестмінстерсько-
го абатства зустрічають співом 122-го 
псалма. Біблія разом з патеною (таріл-
ка, що символічно зображає Віфлеєм-

ські ясла та гріб, у якому було поховане 
тіло Ісуса), а також потірою (чаша в хри-
стиянському богослужінні, що вико-
ристовувалась при освяченні вина та 
Причасті) поміщались на вівтар.

Серед українських президентів теж 
стало традицією складати присягу з 
використанням Святого Письма як 
найвищого морального авторитету. 
Усі розуміють, що нам потрібне щось 
тверде і незмінне, своєрідний фун-
дамент, без якого не слід очікувати 
стабільності та благополуччя. Однак 
навіть клятва на Біблії не врятує, якщо 
порушувати моральні закони, що в ній 
викладені.

На чому клянуться президенти

Майже у кожному народі практикується клятва. А предметом 
її обирається щось авторитетне, вагоме, цінне… Наприклад, 
серед кавказьких народів високою повагою користується 
мама. Тому й клянуться нею. І хто порушує цю обітницю, 
зустрічає ганьбу та презирство. Але в історії людства 
з’явилось таке явище як президентська присяга. І цікаво, що 
найвищим, беззаперечним авторитетом у новообраних лідерів 

християнських держав стала Біблія.

І сильні світу цього знають,
Що Біблія навчить добра.
В ній мудрості небес — без міри,
Слова, що в ній — основа віри. 
Ті, хто у небо шлях обрав,
До неї погляд свій звертають.

Б ог наділив людину здатністю спілкуватись 
та мислити не хаотичним чином, а в чіткій 
вербальній системі. Це означає, що наші 

думки «одягнені» в форму слів. Тому Він побажав звер-
нутися до кожного представника людського роду саме 
за допомогою написаного слова. 

Перший Божий співробітник на ім’я Мойсей почав 
свою письмову працю приблизно 3500 років тому від 
теперішнього часу. Під керівництвом Святого Духа 
він написав першу частину Біблії під назвою «П’яти-
книжжя Мойсеєве». Постать цієї людини особлива 
в історії людства, тому що саме його обрав Го-
сподь удостоїтися великої честі побачити, який 
початок мав наш Всесвіт. Двічі за своє життя 
Мойсей був запрошений Богом на аудієн-
цію, яка тривала по 40 діб. Це, звичайно, 
була надприродна дія, тому що там не 
було навіть перерв для відпочинку і 
підкріплення їжею. А плодом зустрі-
чей стали скрижалі (дві кам’яні 
плити, на яких Бог власноруч за-
писав Заповіді) і монументаль-
ний твір про створення Всесвіту, 
планети Земля, рослин, тварин, лю-
дини, племен, народів і їхньої діяльності 
від початку. 

Через п’ять століть після Мойсея, під час правлін-
ня юдейського царя Давида, Біблія була доповнена 
ще декількома частинами. А в наступні шість століть 
численні пророки (люди, що були покликані Богом для 
запису Його Слова) створювали історичні, поетичні 
та есхатологічні (про майбутні події) книги, які також 
увійшли до складу Біблії.

У п’ятому столітті до народження Ісуса Христа 
юдейський священик Ездра сформував збірку всіх 
пророчих записів, які старанно зберігалися в середо-

вищі ізраїльтян. Саме цей народ Бог обрав бути носієм 
Його Слова. Збірка священика Ездри з часом отримала 
назву «Старий Заповіт» (Біблія складається з двох ча-
стин: дохристиянської, що має назву «Старий Заповіт», 
і книг християнського періоду, які звуться «Новим За-
повітом»). 

Таким чином створення Ста-
рого Заповіту від-

бувалося 

п р о т я -
гом п’ятнадцяти 
століть. А Новий виникнув 
набагато пізніше, але значно швидше. Ос- т а н н я 
книга, яка увійшла до Нового Заповіту, була написана 
наприкінці першого століття після народження Ісуса 
Христа. Хоча Спаситель не залишив жодного написа-
ного слова, не робили цього і апостоли протягом двох 
десятиліть після Його вознесіння, однак далі відбуло-
ся справжнє диво. Книги Нового Заповіту були напи-

сані Христовими учнями в той час, коли вони майже 
не мали між собою особистих зустрічей. І тим більше 
не мали можливості планувати спільну працю. Проте, 
коли були зібрані їхні твори, то в них виявили чудову 
єдність. 

Офіційне прийняття і затвердження Нового Запо-
віту в його сучасному вигляді відбулося на церковних 
соборах в містах Гиппо (393 р. після н. І. Х.) та Карфагені 
(397 р. після н. І. Х.) 

В підсумку ми можемо зазначити, що в створенні 
Біблії брали участь не менше сорока покли-

каних Богом людей, які в більшості не 
знали один одного і жили в різні 
історичні часи. Вони походили 
з різних культур та соціальних 

груп. Наприклад, Мойсей ви-
ховувався в палаці єгипетського 

фараона; Давид і Соломон були 
юдейськими царями; пророк Амос 

— звичайний пастух; апостол Петро 
— рибалка; Лука був лікарем; апостол 

Павло — рабином.
Протягом десятків поколінь Біблія по-

ступово ставала такою, якою ми знаємо 
її сьогодні — завершеною та дивовижно 

гармонійною Книгою, що не має внутрішніх 
протиріч. Кожний біблійний письменник став 

подібним до унікального музичного інстру-
менту, який Господь використав індивідуально 

для створення чудової гармонійної симфонії.
Дорогий друже! Навіть докладаючи всіх зусиль, ти 

не знайдеш письмового твору, який хоча б віддалено 
рівнявся з Біблією. Про це свідчить історія її походжен-
ня. Але існує безліч інших унікальних властивостей 
цієї величної Книги. Вона гідна твоєї уваги!

Олександр Лиман

Історія створення Великої Книги
Однією з ознак сучасності є те, що людство поступово втрачає необхідність і здатність читати. Звісно, воно ще продовжує 

знайомитися з новинами і невеликими за обсягами інформаційними повідомленнями повсякдення. Але все рідше можна зустріти читача, 
який опановує об’ємні письмові твори — так звані фоліанти. Однак саме зараз, на схилі книжкової ери, Біблія не втратила особливої 

яскравості. Її значення в житті людини і нині сягає апогею. Тому ця книга гідна того, щоб ми познайомилися з історією її створення.

Присяга Леоніда Кучми на Пересопницькому Євангелії 19 липня 1994 року 

Присяга Джорджа Вашингтона 30 квітня  1789 року

Фото Біблії в перекладі Пантелеймона Куліша; видання 1903 року.



ДВА БЕРЕГИ8 ЦІКАВО ЗНАТИ Що менi робити, 
щоб спастись?

Таке питання поставив один 
римський воїн, про що йдеться 

у Новому Завіті (Дії святих 
апостолів, 16: 30). Сталось це 

тоді, коли він побачив, що настав 
час міняти життя. 

Любий друже! Можливо, і в 
твоєму серці постали запитання, 
які хвилюють душу, і ти не знаєш, 

що робити.
Якщо хочеш справді бути 

з Богом тепер і у вічності, то 
потрібно стати  християнином, 

зробивши кілька кроків.
КРОК 1: познайомся із вченням 
Христа, з Його заповідями у 

Новому Завіті.
КРОК 2: визнай себе грішником, 

що заслуговує на справедливе 
покарання.

КРОК 3: повір, що Христос 
помер на хресті також і за тебе. 
Він воскрес і робить вільним від 

гріха в момент навернення до 
Нього.

КРОК 4: щиро покайся. Для цього 
схились перед Ним в молитві і 

попроси прощення за всі свої гріхи, 
а потім подякуй за дароване 

спасіння.
КРОК 5: уникай свідомого гріха, 

молися, досліджуй Святе Письмо 
і виконуй те, що там написане. 
Знайди справжніх християн, які 

щиро навернулись до Бога.
Усе вищевикладене знайдеш у 

Новому Завіті, коли будеш читати 
і міркувати над ним.

*   *   * 
Шановні читачі, якщо у вас 

виникли питання або з’явилось ба-
жання відвідати зібрання (богослу-

жіння), чи є потреба звернутися 
за духовною допомогою, то ви мо-
жете зателефонувати за зручним 
для вас регіональним телефоном:

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

Дніпропетровська та 
Запорізька  обл. —

+38(067) 140-47-48, Костянтин;
Донецька та Луганська обл. — 

+38(050) 855-60-89, Віталій; 
+38(097) 565-62-44, Олег;

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

Закарпаття —
+38(098) 622-78-90, Тимофій;

Західна Україна —
+38(098) 229-10-88, Віктор;

+38(066) 334-35-80, Тимофій;
Київська обл. —

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

+38(068)53-34567,
+38(099)953-67-27, Валентин;

Одеська, Херсонська та 
Миколаївська обл. —

+38(067) 161-17-38, Геннадій;
+38(096) 808-65-56, Сергій;

Харківська, Полтавська та 
Сумська обл. —

+38(050) 295-29-34, Тимофій;
Хмельницька обл. —

+38(068) 101-49-14, Сергій;
Черкаська обл. —

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

+38(067) 121-00-32, Андрій.

Видання віруючих Євангельських християн-баптистів МСЦ   •   м. Київ   •   контактний телефон: 097-081-58-39   •   www.dvaberehy.info  
Тексти цього видання містять імена Бога та цитати Святого Письма, тому прохання ставитися до газети з повагою і не використовувати в неналежних цілях.

Видається на пожертвування віруючих. Розповсюджується безкоштовно.

У Нідерландах знайшли оригі-
нальний, хоча і дещо наївний 
спосіб боротьби з нечистими 

на руку фінансистами.
У Голландії сподіваються, що ви-

найшли спосіб як убезпечити себе 
від фінансових криз, що стались у 
2008-2009 роках, в яких були, на за-
гальну думку, винні банкіри. Почина-
ючи з наступного року, всі 90 тисяч 
нідерландських фінансистів будуть 
клястися на Біблії.

«Я клянусь зміцнювати довіру до 
фінансового сектору, і хай допоможе 
мені Бог!» — йдеться на самому почат-
ку клятви.

«Довіру до банківського секто-

ру в суспільстві підірвано, — цитує 
International New York Times Кріса Буй-
жінка, президента Голландської асо-
ціації банкірів. — Ми вважаємо, що ця 
клятва покаже всім, що уроки кризи не 
минули марно. Ми починаємо працю-
вати по-новому, починаючи від самого 
низу і закінчуючи самим верхом».

Голландським досвідом зацікави-
лися в Лондоні і Нью-Йорку. У разі 
поліпшення морального обличчя 
банкірів і підвищення довіри до них 
голландців фінансистів можуть зму-
сити клястися перед Богом і в інших 
країнах.

Джерело: https://crimea.kp.ru/
daily/26320.5/3199594/, 14 грудня 2014 р.

Голландськi банкiри будуть клястися на Бiблiї
Така цікава замітка проскочила в новинах минулих років.

Перший космонавт на місяціі. 
www.svokrugsveta.ua

СУДОКУ З МАЛЮНКАМИ
 

Слово Боже має ряд символів. 
Воно порівнюється з хлібом, моло-
ком, мечем... У цьому судоку замість 
цифр використані такі символи. Не-
обхідно домалювати вільні клітинки 
так, щоб в кожному рядку, в кожному 
стовпці і в кожному малому квадра-
ті 3×3, кожен символ зустрічався 

лише один раз.

Двохсантиметровий шар космічного пилу Місяця вказує на те, що тео-
рія мільярдів років хибна, оскільки тоді супутник Землі мав би бути вкритий 
п'ятиметровим шаром пилу. У 1960-х це стало серйозним викликом науков-
цям, які вірили у теорію еволюції і величезні часові епохи. Адже для успіш-
ної посадки місячного модуля необхідно було забезпечити хорошу систему 
посадкового обладнання. Для цього сконструювали «довгоногий» апарат, 
щоб не загрузнути у товстому шарі космічної пилюки. Проте, на здивування 
вчених, її на Місяці було не більше 10 см.

Викопані метеорити майже 
завжди знаходяться тільки у верх-
ніх шарах Землі. Це вказує на те, 
що вони не могли перебувати від-
критими протягом мільярдів ро-
ків, як сьогодні подають у шкіль-
них підручниках.

Юпітер і Сатурн досить швидко 
охолоджуються. Вони втрачають 
тепло вдвічі швидше, ніж отриму-
ють. Якщо це так, то який їх вік?

Уповільнення швидкості обер-
тання Землі не нараховує «мільяр-
дів років», припущених теорією 
еволюції, оскільки б тоді час обер-
тання навколо осі займав не 24, а 
цілих 1200 годин, що становить 50 
діб.

На Місяці міститься чимало ура-
ну-236 і торію-230, короткочасних 
ізотопів, яких би вже давно не іс-
нувало, якби вік Місяця налічував 
хоча б мільйон років. Адже період 
напіврозпаду елементів близько 
75000 років.

Щороку Місяць віддаляється 
від Землі на кілька сантиметрів. 
Мільярди років тому він був би на-
стільки близько, що припливами 
розмило б усі континенти.

Магнітне поле Землі з кожним 
роком помітно слабшає, що об-
межує її вік. Тож він може станови-
ти не більше 10 000 років.

За матеріалами всесвітньо відомого 
вченого-креаціоніста Кента Ховінда 

підготував Богдан Михалюк.

Древні астрономи 2000 років 
тому описували Сіріус червоною 
зіркою, сьогодні вона — біла зо-
ря-карлик. Але в підручниках з 
астрономії написано, що для «ево-
люції» від червоного гіганта до 
білого карлика необхідно 100 000 
років. Очевидно, цю думку необ-
хідно переглянути і поставити під 
сумнів.

Що свідчить космос 
про вік Землі

Вже зі шкільної лави нас переконують, що вік Землі налічує 
мільярди років. Згідно з біблійною інформацією — їй не більше 
6000 літ. Навіть єврейський календар подає дату у 5781 рік 
від створення світу. То де ж правда? Розглянемо ряд важливих 

аргументів, що вказують на справжній вік Землі.

1. НАЙБІЛЬШ ВИДАВАНА КНИГА 
У СВІТІ

За даними Біблійних товариств, що-
денний тираж її (на 2012 рік) становив 
близько 33 000 примірників, тобто в се-
редньому кожні 2 секунди в світі друку-
ється 5 екземплярів Святого Письма.

Святе Письмо 
в книзі рекордів Гіннеса 

4. НАЙБІЛЬШ ПЕРЕСЛІДУВАНА КНИГА
Історія не знає подібних прикладів 

ставлення до інших книг, щоб протягом 
2000 років видавалося стільки законів 
про їх заборону і виносилось смертних 
вироків її прихильникам. 

Парадокс же гонінь полягає в тому, 
що забороняли її не тільки противники 
християнства, а й офіційна церква! На-
приклад, Тулузький собор 1229 року за-
бороняв під страхом смерті читати Біблію 
світським особам. А ще через 15 років, у 
1244 році, Терраконский собор заборо-
нив читати Біблію і священнослужителям!

3. НАЙКОМЕНТОВАНІША КНИГА 
У СВІТІ

Якщо якусь книгу багато коментують, 
це свідчить про те, що її поява виклика-
ла великий інтерес. Визначено, що нині 
Біблія має найбільше число коментарів. 
Тільки в Оксфордській бібліотеці зібра-
но на 1-е послання апостола Івана таку 
кількість робіт, які займають приміщен-
ня площею 20 кв. м.

2. УНІКАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ПЕРЕКЛАДІВ
У світі використовується приблизно 

7 тисяч мов. Весь текст Біблії перекла-
дено на 636 мов, Новий Завіт - на 1442 
мови. Біблія залишається книгою, яка 
має найбільшу кількість перекладів за 
всю історію людства, проте ще не мають 
доступу до повного тексту рідною мо-
вою приблизно 1,5 млрд людей.

Чи знаєте ви, що Біблія має декілька 
рекордів Гіннеса?

Тимофій Кравченко


