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Для тебе 
    особисто

Ти тримаєш у своїх руках незвичайного листа, який 
адресований тобі.

Ти можеш подумати: «Хіба листи, написані на 
папері, не вийшли з моди?». Це правда. Листи все 
частіше замінюють короткими повідомленнями або 
електронною поштою.

>> Але спеціальні листи і в епоху 
цифрових технологій пишуть 
переважно на папері. Це відпові-
дає їх цінності і їх значенню.

Королева Англії звичайно не пише на свій день 
народження через електронну пошту.
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B Y  A I R  M A I L
 Deutsch/German

«Цей лист до тебе»
Будь ласка, знайди час для цього незвичайного 
листа, якого ти тримаєш в руках. Він дуже важливий. 
Тому уважно прочитай його. Ти не будеш шкодувати.

Ти зможеш знайти в ньому дивовижну інформацію 
про:

> інший, ще більш цінний лист

> найбільш важливий документ

> найкраще повідомлення і його 
вражаючу надійність і актуальність

“Цей найцінніший лист  
           є особистою звісткою  
   для тебе безпосередньо  
                        від Бога„

>>> Ти отримаєш велику користь,  
                    якщо відкриєш цього листа  
             і прочитаєш його.

Він, як і «листи авіапоштою», вказує на походження 
від небес.

  Біблія, лист з неба, приходить  
                    безпосередньо від Бога!

Бог є великий Творець Всесвіту. 

Він також дав тобі життя і знає тебе досконало. Ти 
створений не випадково!

Він шукає контакту з тобою і спрямовує до тебе 
особисту звістку любові.

Ти ще не знаєш листа від Бога? Можливо, він дійсно 
знаходиться непрочитаний десь у твоєму домі.

Особистого листа ти не відсунеш недбало в бік. Ти 
його зразу прочитаєш з зацікавленням. Тому відкрий 
лист від Бога до тебе – читай Біблію!

У тебе до сих пір не має Біблії? Із 
задоволенням ми пришлемо  тобі 
Біблію безкоштовно:

В кінці брошури ти знайдеш адресу.
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Бог використав їх талант, освіту, культурний 
фон, їхнє походження із різних соціальних 
класів і навіть їх стиль написання. >>> Вони 
писали точно слово в слово те, що хотів 
написати Бог. Це називається «натхнення».

     Унікальний лист
Ти не помилився, тобто це є Біблія, Слово 
Боже, до якого дуже добре підходить назва 
«Цей лист до тебе». Цей унікальний лист ще й 
тому такий важливий, бо Автором його є сам 
Бог .

Ти можеш заперечити: «Але Біблію написали 
приблизно 40 різних людей впродовж кількох 
століть. Часто навіть і не згадуються їхні 
імена».

Так, це правильно. Але Бог 
безпосередньо продиктував 
своє послання окремим 
людям:

«Бо пророцтва (слова з Біблії)  
            ніколи не було з волі  
    людської, а звіщали його святі  
        Божі мужі, проваджені  
                 Духом Святим».
                                                                     Біблія – 2 Петра 1,21

Біблія, Книга Книг

> Вона складається з двох частин:

> Старий Заповіт (39 книг)
> Новий Заповіт (27 книг)

> Новий Заповіт містить:

> Чотири Євангелії
> Дії святих апостолів
> 21 Послання
> Об’явлення

Біблія дає відповідь на запитання, 
які стосуються твого життя.

Особливо ти дізнаєшся про те, які 
позитивні зміни може зробити 
Божа любов у твоєму житті.

БУТТЯ
ВИХІД
ЛЕВИТ
ЧИСЛА
ПОВТОРЕННЯ ЗАКОНУ
ІСУС НАВИН

КНИГА СУДДІВ
РУТ
1 САМУЇЛОВА
2 САМУЇЛОВА
1 ЦАРІВ
2 ЦАРІВ
1 ХРОНІКИ
2 ХРОНІКИ
ЕЗДРА
НЕЕМІЯ
ЕСТЕР
ЙОВ
ПСАЛМИ
ПРИПОВІСТІ
ЕККЛЕЗІЯСТ
ПІСНЯ НАД  
     ПІСНЯМИ
ІСАЯ
ЄРЕМІЯ
ПЛАЧ ЄРЕМІЇ
ЄЗЕКІЇЛЬ
ДАНИЇЛ
ОСІЯ
ЙОЇЛ
АМОС
ОВДІЙ
ЙОНА
МИХЕЙ
НАУМ
АВАКУМ
СОФОНІЯ
ОГІЙ

ЗАХАРІЯ
МАЛАХІЇ

ВІД МАТВІЯ
ВІД МАРКА
ВІД ЛУКИ
ВІД ІВАНА
ДІЇ
ДО РИМЛЯН
1 ДО КОРИНТЯН
2 ДО КОРИНТЯН
ДО ГАЛАТІВ
ДО ЕФЕСЯН
ДО ФИЛИП’ЯН
ДО КОЛОССЯН
1 ДО СОЛУНЯН
2 ДО СОЛУНЯН
1 ТИМОФІЮ
2 ТИМОФІЮ
ДО ТИТА
ДО ФИЛИМОНА
ДО ЄВРЕЇВ
ЯКОВА
1 ПЕТРА
2 ПЕТРА
1 ІВАНА
2 ІВАНА
3 ІВАНА
ЮДА

ОБ’ЯВЛЕННЯ
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Чи є Біблія, як і раніше,  
         актуальна?

       Покоління «з опуще- 
          ною головою»

Ти теж належиш до цього 
покоління? Може й ти постійно в 
дорозі з «опущеною головою», і 
твоя увага спрямована тільки на 
твій смартфон або планшет?

Коли ти постійно і всюди 
перебуваєш в онлайні, тоді ти стаєш 

перевантажений інформаційним вибухом 
в Інтернеті. А може є ще щось інше, чим би можна 
було зайнятися, аніж шукати в інтернеті, спілкуватися 
чи писати е-маіл? Непомітно проходить година за 
годиною, а твої почуття надмірно стимулюються і 
часто забруднюють душу. Це все тобі відомо, але ...?

Порада: Якщо ти хочеш знати Бога особисто, не 
проходь мимо Біблії. Для читання тобі 

потрібен спокій. Тому вимкни все, що може тобі 
заважати. Ти будеш здивований тим, наскільки 
добре ти будеш себе почувати. Тоді твої думки 
будуть знаходитися під позитивним, чистим 
впливом, можливо невідомим дотепер. В Біблії 
ти зустрінеш істину і познайомишся з кимось, 
хто дійсно зацікавлений в тобі, любить тебе і 
хоче дати твоєму життю глибокий сенс і мету, 
яка гідна нагороди.

На сторінках 62 і 63 ти знайдеш рекомендації про те, 
як можна читати Біблію. Будь ласка, зроби спробу!

Багато людей думають, що це 
наївно – мати справу із застарілою 
«Книгою стародавніх часів “. Вони 
вважають, що сучасна людина вже 
більше не може повірити Біблії.

Ця думка активно підтримується 
засобами масової інформації , і ї ї 
приймають, навіть не перевіривши. 

Але це широко розповсюджена 
помилкова думка про те, що розум 
і розуміння повинні відкинути 
Біблію.

На наступних сторінках ти знайдеш 
багато фактів, які підтверджують 
актуальність і важливість Біблії.

     Блаженні ж і ті,  
хто слухає Божого Слова  
             і його береже!
                                                                 Біблія – Луки 11,28
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Гармонійне диво
Один мій знайомий музикант вміє 
грати на різних інструментах. Для 
запису звуку він використовує 
комп’ютер та створює дуже цікаві 
музикальні твори.

Він пояснив: «За перший інстру-
мент я беру гобой і граю сопрано. 
Це відображає перші тони.

Щоб зіграти другим тоном, я беру тромбон, 
причому не видаляю перший тон. Далі 
я додаю ще шість інструментів і, таким 
чином, переходжу до басів.

І так зливаються вісім різних тонів. – Хочеш 
почути результати»?

Тепер я почув чудову симфонію. Майже не віриться, 
що лише один музикант може грати це!

Така ж сама ситуація й у відношенні до Біблії. Її 
писали більше, ніж 40 різних людей.

Всі вони були керовані незрівнянним Митцем: Бог, 
Дух Святий, який керує грою цих 40 «інструментів».

Кожна Книга Біблії має свій власний характер, але 
всі вони відповідають божественному дизайну і 
створюють чудову гармонію як єдине ціле.

Це одне із дивних чудес Біблії!

>>> Читай Біблію, щоб відкрити її  
                                 унікальну гармонію!

Даремно  
очікувати ...

Один невіруючий чоловік хотів переконати 
молодого християнина в тому, що Біблія заста-
ріла і суперечить сучасним відкриттям. У зв’язку 
з цим він хотів прислати молодому християнину 
деякі вибрані статті у галузі науки і філософії.

Та віра молодого чоловіка не похитнулася. Він 
відповів: «Якщо Ви хочете знати щось краще, 
ніж Проповідь на горі (Матвія 5-7), щось гарніше, 
ніж розповідь про милосердного самарянина, 
про блудного сина або про жінку біля криниці 
Сіхар (Луки 10 і 15, Івана 4), якщо Ви хочете почути 
щось більш втішне, ніж Псалом 23 (22) чи пока-
зати мені те, що любов Бога являє щось більше, 
ніж Дар Свого Сина Ісуса Христа, якщо Ви хочете 
щось знати, що описує майбутню вічність більш 
ясніше, ніж Біблія – тоді надішліть мені це, будь 
ласка, якомога швидше!»

Він марно чекав відповіді.

Немає книги, яку можна порівняти з Біблією. 
Причина досить проста: Біблія – це Божа Книга.
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Для письма використовували не тільки 
глину, камінь чи дерево. В наступних 
століттях писали також на папірусі, 
який виготовляли з серцевини 
папірусового дерева. А пізніше 
почали писати на пергаменті (це були 
спеціально оброблені шкури тварин, 
скручені в сувої).

Як Біблія прийшла до нас
Як і на чому писали?
Якщо хтось схотів написати «листа» 5000 років тому, 
то він не міг це зробити на папері за допомогою 
чорнила. На той час використовували так званий 
клинопис: на глиняних табличках гравіювали знаки 
або символи, а потім їх сушили або обпалювали.

Під час розкопок в древніх містах сучасної Сирії і 
Іраку були знайдені тисячі глиняних табличок і колон 
з таким шрифтом.

Єгиптяни приблизно в той же час розробили інші 
графічні та символьні шрифти (ієрогліфи), які також 
можна знайти в пірамідах. Проходили століття, 
поки лінгвісти змогли розшифрувати шрифти цих 
найдавніших мов людства.

Всі ці роботи мали великий недолік: вони складалися 
з сотень знаків. Лише приблизно 1500 років перед 
народженням Христа виник алфавіт.

З деякими змінами алфавіт швидко поширювався за 
1000 років до народження Христа. Він є основою для 
нашого сьогоднішнього латинського алфавіту.

Так Бог чудесним способом піклується 
про те, щоб до того часу, коли Біблія 
була завершена, уже був створений 
простий, але унікальний шрифт.

Писати, збирати і добре зберігати 
Мойсей був одним із перших писців Біблії. Ми 
читаємо декілька раз про те, що Бог давав йому 
доручення, щоб ті події, які відбувалися, записувати 
в книгу.
Вибраний Богом народ Ізраїлю збирав різні книги 
Старого Заповіту і дбайливо їх зберігав.
Близько 400 років до народження Христа був завер-
шений СТАРИЙ ЗАПОВІТ. Він був написаний на івриті, а 
деякі короткі уривки арамейською мовою.
Тільки після смерті і вознесіння Ісуса Христа і потім 
до кінця 1-го століття нашої ери Книги і Послання 
НОВОГО ЗАПОВІТУ писали на грецькій мові, яка була в 
той час надзвичайно популярна. 
Мойсей помер близько 1400 років до народження 
Христа, і тому можна сказати, що Біблію писали на 
протязі близько 1500 років.
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Від Нового Заповіту 
збереглися понад 5000 
рукописів і фрагментів 
грецькою мовою. 8. 
Найвідомішим рукописом 
є Синайський Кодекс 
– майже повністю укомп-
лектована повна грецька 
Біблія з 3-го століття, яка 
була знайдена в 1859 році 
вченим Констянтином Тішендорфом у монастирі 
Святої Катерини на Синайському півострові. В 
цьому безцінному біблійному скарбі містилися не 
тільки частини Старого Заповіту, але й завершений 
Новий Заповіт з 27 книг.

Поряд з різноманітністю рукописів Нового Заповіту 
і фрагментів було близько 9000 старих перекладів 
із вихідних текстів першоджерел. Разом з 36000 
цитатами Біблії отців церкви вони були майже на 
сто відсотків реконструйовані завдяки інтенсив-
ному дослідженню, і вони повністю відповідали 
оригінальному тексту.

Жоден варіант тексту не ставить під сумнів істину 
щодо Послання Бога в Новому Заповіті.

Повністю і завершено
Вже перші християни знали завдяки провадженню 
Духом Святим, які книжки належать Біблії, а які 
ні. У них були ясні стандарти для того, щоб вони 
могли добре розрізнити, які книги були справжніми 
(канонічними), а які помилкові (недостовірні).

Недостовірні книги осуджував вже Мартін Лютер, який стверджував, 
що вони «не відображають зміст Святого Писання». При читанні таких 
книг було виявлено, що тексти частково містять кричущі суперечності 
щодо Книг Біблії. 

Було виявлено вигадані історії про Господа Ісуса і апостолів, підроблені 
листи біблійних персонажів, а також історичні та географічні помилки. 
Вперше ці книги були затверджені в 1545 році на раді Трієнту, де було 
проголошено, що вони рівноцінні у порівнянні з іншими Книгами Біблії. 
Таким чином, вони підтримали вчення, відхилене від текстів Біблії. 
Все це чітко показує на те, що недостовірні книги (апокрифи) не мають 
божественного походження. Таким чином, слід віддати перевагу 
виданням Біблії, які не містять недостовірні книги.

Слово Бога укладалося під час вибору і обсягу 
книг, чітко керуючись провадженням Духом 
Божим, і на даний час воно вже завершене.

Біблію справедливо називають Святим Писанням, бо 
вона від Бога. Сьогодні вона є найвищим авторитетом 
для нашої віри і нашого життя.. Це повноваження дав 
їй живий Бог , а не якась людська влада.

Монастир Святої Катерини на Синайському 
півострові. Там в середині 19 століття 
Тішендорф знайшов Синайський Кодекс.

Точність передачі біблійного тексту  
протягом тисячоліть є унікальною.

     Надійні  
       рукописи

         Небо й земля проминеться,  
                    але не минуться слова Мої!
                                                                      Біблія - Матвія 24,35
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ִמי ֶהֱאִמין ִלְשֻמָעֵתנּו ּוְזֹרוַע 

ְיהָוה ַעל־ִמי ִנְגָלָתה׃ ַוַיַעל 

ַכיוֵנק ְלָפָניו ְוַכֹשֶֹרש ֵמֶאֶֹרץ 

ִצָיה לֹא־ֹתַאֹר לו ְולֹא ָהָדֹר 

ְוִנְֹרֵאהּו ְולֹא־ַמְֹרֶאה 

ְוֶנְחְמֵדהּו׃ ִנְבֶזה ַוֲחַדל 

ִאיִשים ִאיש ַמְכֹאבות 

ִוידּוַע ֹחִלי ּוְכַמְסֵתֹר ָפִנים 

ִמֶמּנּו ִנְבֶזה ְולֹא ֲחַשְבֻנהּו׃ 

ָאֵכן ֳחָלֵינּו הּוא ָנָשא 

ּוַמְכֹאֵבינּו ְסָבָלם ַוֲאַנְחנּו 

ֲחַשְבֻנהּו ָנגּוַע ֻמֵכה ֱאֹלִהים 

ּוְמֻעֶּנה׃ ְוהּוא ְמֹחָלל 

ִמְפָשֵענּו ְמֻדָכא ֵמֲעוֹנֵתינּו 

מּוַסֹר ְשלוֵמנּו ָעָליו 

ּוַבֲחֻבָֹרתו ִנְֹרָפא־ָלנּו׃ ֻכָלנּו 

ַכצֹאן ָתִעינּו ִאיש ְלַדְֹרכו 

ָפִנינּו ַויהָוה ִהְפִגיַע ֹּבו ֵאת 

ֲעון ֻכָלנּו׃ ִנַגש ְוהּוא ַנֲעֶנה 

ְולֹא ִיְפַתח־ִפיו ַכֶשה ַלֶטַבח 

יּוָבל ּוְכָֹרֵחל ִלְפֵני ֹגְזֶזיָה 

ֶנֱאָלָמה ְולֹא ִיְפַתח ִפיו׃ 

ֵמֹעֶצֹר ּוִמִמְשָפט ֻלָקח 

ְוֶאת־ֹּדוֹרו ִמי ְישוֵחַח ִכי 

ִנְגַזֹר ֵמֶאֶֹרץ ַחִיים ִמֶפַשע 
ַעִמי 

ֶנַגע ָלמו׃ ַוִיֵתן ֶאת־ְֹרָשִעים 

ִקְבֹרו ְוֶאת־ָעִשיֹר ְֹּבמָֹתיו ַעל 

לֹא־ָחָמס ָעָשה ְולֹא ִמְֹרָמה 

ְֹּבִפיו׃  ַויהָוה ָחֵפץ ַֹּדְכאו 

ֶהֱחִלי ִאם־ָתִשים ָאָשם 

ַנְפשו ִיְֹרֶאה ֶזַֹרע ַיֲאִֹריְך 

ָיִמים ְוֵחֶפץ ְיהָוה ְֹּבָידו 

ִיְצָלח׃ ֵמֲעַמל ַנְפשו ִיְֹרֶאה 

ִיְשָֹּבע ְֹּבַדְעתו ַיְצִֹּדיק ַצִֹּדיק 

ַעְבִֹּדי ָלַֹרִֹּבים ַוֲעוֹנָתם הּוא 

ִיְסֹֹּבל׃ ָלֵכן ֲאַחֶלק־לו ָבַֹרִֹּבים 

ְוֶאת־ֲעצּוִמים ְיַחֵלק ָשָלל 

ַתַחת ֲאֶשֹר ֶהֱעָֹרה ַלָמֶות 

ַנְפשו ְוֶאת־ֹפְשִעים ִנְמָנה 

ְוהּוא ֵחְטא־ַֹרִֹּבים ָנָשא 

ְוַלֹפְשִעים ַיְפִגיַע׃ ִנְבֶזה 

ַוֲחַדל ִאיִשים ִאיש 

ַמְכֹאבות ִוידּוַע ֹחִלי 

ּוְכַמְסֵתֹר ָפִנים ִמֶמּנּו ִנְבֶז

нашої ери. Коли цей рукопис Книги Ісаї порівняли 
з Масоретським текстом (єврейський текст 
Книги Біблії на івриті), який був на 1000 років (!) 
молодшим, то вчені здивовано встановили: Там 
немає практично ніякої різниці! Тексти збігаються з 
вражаючою точністю!

Завдяки безперервному тексту цього свитку 
були відкинуті твердження всіх критиків Біблії, 
які думали, що рукописи Книги Ісаї писалися на 
протязі століть і що вона є помилковою.

Серед численних знахідок печер Кумран було 
близько 250 рулонів з текстами Біблії Старого 
Заповіту, які є доказом того, що Тексти Біблії пере-
давалися з надзвичайно винятковою надійністю.

Печери Кумран
Навесні 1947 року хлопчик бедуїн начебто 
розшукуючи заблудлу козу, знайшов в порізаних 
схилах гір Кумран на західному березі Мертвого 
моря отвір в приховану печеру.

Він кинув камінь в маленький отвір. На свій подив 
він почув звук розбитих глечиків. Що це було?

З цікавістю він пробрався в цю таємничу печеру 
і знайшов кілька глиняних глечиків, в яких були 
загорнуті в полотно шкіряні сувої. Це були старі, 
дуже цінні рукописи, які після 1900 року зберег-
лися у дивовижно хорошому стані.

Хлопчик-пастушок забрав з собою сувій і був дуже 
здивований, що ним зацікавилися археологи. І тут 
почалося хиже полювання жадібних авантюристів і 
вчених за цими рідкісними рукописами.

Ціни на ці рукописи підвищились до мільйонів. 
Сенсаційна знахідка в Кумранських печерах 
викликала живий інтерес у вчених світу.

Для нас найбільш важливим являється рукопис 
книги Ісаї, бо саме вона є найстарішим рукописом, 
який повністю зберігся.

Не існує навіть найменших сумнівів щодо 
правильності рукопису, який 
був написаний в 
другому столітті до 

Бог пильнував над тим, щоб Його Слово, яке ми 
тепер тримаємо в своїх руках, було найчисті-
шим. Слово Боже, як скеля, є непорушне.

           А Слово Господнє 
                  повік пробуває!
                                                       Біблія – 1.Петра 1,25
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виникли майже за 3500 років до того, у такому 
ж вигляді дійшли  до наших часів.

Як це було можливо? З благоговінням  перед 
святим Божим Словом євреї дотримувалися 
численних правил під час переписування. Так, 
наприклад, вони підраховували окремі букви 
або слова і їх неодноразово перевіряли.

Сьогодні за допомогою най-
сучасніших методів можна в 
найкоротший час надрукувати 
велику кількість тиражів Біблії.

Багато тиражів Біблії безко-
штовно стають доступними 
завдяки інтернету.

Виготовлення Біблії
<< тоді і зараз >>

Мистецтво друку змінило світ 500 
років тому. Якщо в колишні часи 
комусь потрібна була Біблія, ї ї 
необхідно було переписувати на 
протязі довгого періоду, і тому це 
коштувало дуже дорого.

Щоб отримати початковий текст, 
необхідно було знати найдавніші 
рукописи, оскільки в процесі 
переписування була небезпека 
відхилень від нього.

Текстові відкриття доводять дивовижне: понад 
3000 відомих стародавніх рукописів єврейської 
Біблії чудово співпадають і підтверджують добре 
відомий текст. Найстаріші частини Біблії, які 

Слово ж Боже росло 
          та помножувалось.
                                Біблія – Дії апостолів 12,24
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Таким чином, наука після багатьох років досліджень 
змушена була визнати, що твердження Біблії є 
істинними. Також біблійні твердження не суперечать 
сучасним науково і археологічно аргументованим 
фактам.

Як може книга з описами про природу та історію, яка 
так давно була написана, бути настільки правдопо-
дібною? Чому науковці не можуть заперечити Біблію?

Є цілий ряд прикладів, коли сучасна наука значно 
«відстає» в своїх відкриттях, про які вже раніше 
було написано в Біблії. Ось два приклади:

Біблія і наука

Чи є Земля кругла?
Бо Бог, наприклад, ніколи не ствер-
джував, що земля пласка і що Сонце 
обертається навколо Землі, в що вірили 
багато вчених протягом тривалого часу.

Навпаки, Він говорить в одній з найстаріших 
книг в Біблії в Іова 26,7: «Він над порожнечею північ 
простяг, на нічому Він землю повісив.»

Чи відноситься заєць до жуйних тварин?
В Книзі Левит 11,4.6 написано: «Тільки цього 
не будете їсти з тих, що жують жуйку... 
і зайця, бо він жує жуйку…» Впродовж 
багатьох століть твердження про те, що заєць 
відноситься до жуйних тварин, вважалося 
хибним.
Але в 19-м столітті учені встановили, що, окрім 
звичайного, твердого посліду, у зайців утво-
рюється особливий, м’який послід, який вони 
поїдають, щоб засвоювати поживні речовини.

  Чи могло бути інакше?
         Якщо Бог створив Всесвіт і дав нам  
своє Слово (Біблію), то хіба Він може суперечити собі?  
              Ні, ці два одкровення Бога, ТВОРІННЯ і СЛОВО,  
                              підтверджують один одного.
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Звістка Біблії
> Бог створив тебе
Бог на Свій образ людину створив, на образ Божий ї ї 
Він створив, як чоловіка та жінку створив їх.  
                                                                                               Біблія - Буття 1,27

Ти – творіння Боже. Ти існуєш тільки один раз на 
землі. Твоє тіло, функції твого організму, твого мозку, 
створені Богом дійсно дивовижно. Від часу і випадку 
– як стверджує недоведена теорія еволюції – немає 
ніяких слідів! Бог створив людину «за образом 
Своїм», тобто: сенс людського життя в тому, щоб бути 
щасливому у спілкуванні з Богом!

Але людина впала в гріх і  
                      відвернулася від Бога.

> Бог називає і тебе «грішником»
Бо різниці немає, бо всі згрішили, і позбавлені Божої 
слави. Біблія – Римлян 3,22.23

Грішити – значить діяти проти добрих заповідей 
Божих. При цьому не має значення, чи гріх прояв-
ляється як факт, чи він вимовляється або, можливо, 
здійснюється тільки подумки. Господь Ісус одного 
разу сказав, що ненависть до людини є таким же 
поганим гріхом, як вбивство!

> Бог буде твоїм суддею
І як людям призначено вмерти один раз,  
потім же суд ... Біблія - Євреїв 9,27

Бог абсолютно святий і праведний. Тому прийде час, 
коли Він буде судити все, що не відповідає Йому. 
У Біблії ясно говориться, що кожну людину, яка 
помирає без прощення своїх гріхів, очікує вічне відді-
лення від Бога. На відміну від неба, де будуть всі, які 
мають живий зв’язок з Господом Ісусом, існує місце, 
яке Біблія називає «пекло» або «озеро вогняне». Там 
не буде Бога, і, таким чином, не буде більше шансів 
вступити з Ним в контакт.

І все ж надія є!

> Бог дуже зацікавлений в тобі
Любов Божа до нас з’явилася тим, що Бог Сина Свого 
Однородженого послав у світ, щоб ми через Нього 
жили. Біблія – 1 Івана 4,9

Подивися на хрест на Голгофі, де Ісус Христос в 
страшних муках поніс покарання Бога за гріх. Він 
був покинутий Богом на хресті, тому що Він був там 
обтяжений нашими гріхами. Ми не можемо собі 
уявити, що це могло означати для Господа Ісуса, який 
був абсолютно без гріха.

Чи розумієш ти, 
      наскільки Бог любить тебе?
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Ісус Христос живий! Він воскрес із мертвих і 
повернувся на небо.

Впродовж майже 2000 років проголошується 
ця Блага Звістка. Всім людям пропонується 
таке спасіння: кожен, хто вірує в Ісуса Христа – 
єдиного Спасителя – той визволений від вічного 
Божого суду. Кожна людина буде виправдана 
перед Богом, яка приймає у вірі діло відку-
плення Ісуса Христа.

Божа допомога + 
засоби для порятунку

Через гріх ми відділені від Бога. Будь-які  
спроби, щоб поліпшити себе, Бог не може 
визнати. Бог в Його святості і чистоті мусить 
судити зло. Існує тільки один вихід: ми повинні 
прийняти засоби порятунку, які виходять від 
Бога.

   Так-бо Бог полюбив світ, що дав Сина Свого  
Однородженого, щоб кожен, хто вірує в Нього, 
                 не згинув, але мав життя вічне.
                                                                                       Біблія - Івана 3,16

Для того, щоб ти вступив у зв’язок з Богом, твоїм 
Творцем, Син Божий, Ісус Христос, став людиною 
і прийшов до нас на землю.

Ісус Христос показав нам любов до Бога. Він 
виразно продемонстрував цю любов в тому, що 
помер за тебе на хресті Голгофи. Як Замісник, 
Він поніс покарання за твої гріхи.

Якщо ти приймеш це в вірі і визнаєш свої гріхи 
перед Богом, тоді Він дасть тобі прощення і 
вічне життя.

Коли ми свої гріхи визнаємо, то Він вірний  
             та праведний, щоб гріхи нам простити та  
      очистити нас від неправди всілякої.
                                                                                     Біблія - 1 Івана 1,9

     … дарма виправдуються Його благодаттю, 
                        через відкуплення, що в Ісусі Христі.
                                                                       Біблія – Римлян 3,24
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Божественні обітниці

Таким чином, божественний Лист, Біблія, говорить:

Бог святий. >  Він повинен судити і 
карати гріхи!

Бог є любов. > Він хоче простити усі 
твої гріхи.

Бог може простити твої гріхи, бо Його Син Ісус Христос 
був покараний замість тебе за твої гріхи і заплатив за 
твою вину.

Але для цього тобі потрібно із щирим визнанням 
твоїх гріхів, про які ти пам’ятаєш, прийти до Бога і 
вірити, що Ісус Христос, як «Спаситель» і «Рятівник 
світу», і за тебе помер на хресті.

Тоді Бог тримає напоготові у Своєму Слові,  

Біблії, понад 1000 божественних обітниць,  

які Він ніколи не забере.

     Деякі обітниці можна знайти тут >>>

  Хто вірує в Сина, той має вічне життя;

                   а хто в Сина не вірує,

                              той життя не побачить –

                  а гнів Божий на ньому перебуває.

 Біблія – Івана 3,36

    Хто слухає слова Мого, і вірує в Того,

     Хто послав Мене, – життя вічне той має,

  і на суд не приходить, але перейшов він

                        від смерти в життя.

 Біблія – Івана 5,24

          А всім, що Його прийняли,

їм владу дало дітьми Божими стати,

                          тим, що вірять у Ймення Його.

 Біблія – Івана 1,12

        Не бійся, бо Я тебе викупив,

                      Я покликав ім’я твоє, Мій ти!

 Біблія - Ісаї 43,1
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А батько рабам своїм 
каже: «Принесіть 
негайно одежу 
найкращу, і його 
зодягніть, і персня 
дайте на руку, а сандалі 
на ноги. Приведіть 
теля відгодоване та 
заколіть, – будемо 
їсти й радіти, бо цей 
син мій був мертвий 
– і ожив, був пропав – і 
знайшовся!» І почали 
веселитись вони. 
А син старший його був 
на полі. І коли він ішов 
і наближався до дому, 
почув музики та танці. 
І покликав одного із 
слуг, та й спитав: «Що 
це таке?» А той каже 
йому: «То вернувся 
твій брат, і твій батько 
звелів заколоти теля 
відгодоване, – бо ж 
здоровим його він 
прийняв. І розгнівався 

той, – і ввійти не хотів. 
Тоді вийшов батько 
його й став просити 
його. А той відповів і 
до батька сказав: «Ото, 
стільки років служу я 
тобі, і ніколи наказу 
твого не порушив, 
– Ти ж ніколи мені й 
козеняти не дав, щоб 
із приятелями своїми 
потішився я… Коли ж 
твій син вернувся оцей, 
що проїв твій маєток із 
блудницями, – ти для 
нього звелів заколоти 
теля відгодоване»… 
І сказав він йому: 
«Ти завжди зо мною, 
дитино, і все моє – то 
твоє! 
Веселитись та тішитись 
треба було, бо цей 
брат твій був мертвий 
– і ожив, був пропав – і 
знайшовся!»

Біблія - Луки 15,11- 32

                        Притча з Біблії
Блудний син

У одного чоловіка було 
два сини. І молодший 
із них сказав батькові: 
«Дай мені, батьку, 
належну частину 
маєтку!» І той поділив 
поміж ними маєток. 
А по небагатьох днях 
зібрав син молодший 
усе, та й подавсь до 
далекого краю, і роз-
тратив маєток свій там, 
живучи марнотратно. 
А як він усе прожив, 
настав голод великий 
у тім краї, – і став він 
бідувати. І пішов він 
тоді і пристав до одного 
з мешканців тієї землі, 
а той вислав його на 
поля свої пасти свиней. 
І бажав він наповнити 
шлунка свого, хоч 
стручками, що їли 
їх свині, та ніхто не 
давав їх йому. Тоді він 
спам’ятався й сказав: 

«Скільки в батька 
мого наймитів мають 
хліба аж надмір, а я 
отут з голоду гину! 
Устану, і піду я до 
батька свого, та й скажу 
йому: «Прогрішився я, 
отче, против неба та 
супротив тебе… Недо-
стойний я вже зватись 
сином твоїм; Прийми 
ж мене як одного з 
своїх наймитів»… І, 
вставши, пішов він до 
батька свого. А коли він 
далеко ще був, його 
батько вгледів його, – і 
переповнився жалем: 
і побіг він, і кинувсь 
на шию йому, і зачав 
цілувати його! І озвався 
до нього той син: 
«Прогрішився я, отче, 
против неба та супро-
тив тебе, і недостойний 
вже зватися сином 
твоїм»… 
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Багато релігій –
Бог все той же?

В останні роки ти зустрічаєш в християнському світі 
все більше і більше тверджень, що всі релігії ведуть 
до того ж самого Бога, тільки різними шляхами.

Це повністю суперечить головному вислову у Біблії 
з вуст Ісуса Христа: «Я – дорога, і правда, і життя. До 
Отця не приходить ніхто, якщо не через Мене» (Івана 
14,6). Ця істина сьогодні цілком заперечується.

Наприклад, якщо порівнювати коран і Біблію, то 
видно, що «Аллах Ісламу» не може бути Богом Біблії.

КО
РА

Н Воістину, Месія Ісус, син Марії, є тільки Посланник 
Аллаха ... Віруйте в Аллаха і його Посланників, і не 
говоріть: «Три» ... Аллах тільки один єдиний Бог. І не 
приносить йому слави, щоб приписувати йому дитину». 
Коран - із Сури 4

БІ
БЛ

ІЯ Так-бо Бог полюбив світ, що дав Сина Свого 
Однородженого, щоб кожен, хто вірує в Нього, не 
згинув, але мав життя вічне. Біблія – Івана 3,16

КО
РА

Н І тому, що вони сказали: «Ось ми вбили Месію, 
Ісуса, Сина Марії, Посланника Аллаха». Але вони 
не вбивали його і не розп’яли його, але подібного 
йому. Коран - із Сури 4

БІ
БЛ

ІЯ Бо ж слово про хреста тим, що гинуть, – то глупота, 
а для нас, що спасаємось, – Сила Божа !.. А ми 
проповідуємо Христа розп’ятого, – для юдеїв 
згіршення, а для греків – безумство.  
Біблія – 1 Коринтян 1,18.23

Коран однозначно заперечує те, що “Аллах” має сина, 
заперечує триєдність Бога, а також той факт, що Ісус 
Христос помер на хресті! Але Бог Біблії є живий Бог. 
Він із-за любові до тебе і до мене віддав Свого Сина 
як Замісника за наші гріхи на хрест на смерть і на суд. 
Таким чином, “Аллах” не може бути біблійним Богом 
і Отцем Господа Ісуса Христа.

До речі: біблійне християнство - це не релігія!

В різних релігіях цього світу людина намага-
ється власними зусиллями знайти Бога.

Але Біблія показує нам святого Бога, який 
прийшов до нас у Своєму Сині Ісусі Христі, щоб 
кожен, хто вірує в Нього і визнає перед Ним свої 
гріхи, був врятований.

А тому, хто не виконує, але вірує в Того, Хто 
виправдовує нечестивого, віра його пораху-
ється в праведність. Біблія - Римлянам 4,5
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Погляди в  
  майбутнє
Біблія дає нам надійні висловлю-
вання про майбутнє.

Сьогодні скрізь оточують нас 
неспокій і турботи, джерелом 
яких є смерть, аморальність, 
насильство, голод, війни, стихійні 
лиха, фінансові кризи, аварії, тероризм ..!

Але Ісус Христос знову скоро прийде! Бог ясно 
говорить нам в Біблії, що дні перед Його приходом 
якраз характеризуються саме такими подіями. Читач 
Біблії також знає, якими будуть дальші події:

Бог буде судити світ, який відвернувся від Нього 
і тоне в гріхах. Проте, «ось тепер усім людям 
наказує, щоб скрізь каялися, бо Він визначив день, 
коли хоче судити поправді весь світ ...»  
(Дії 17,30.31).

Це буде здійснено через Його Сина Ісуса Христа, 
який скоро повернеться з небес, щоб судити. 
Той, хто був зневажений і розп’ятий, повернеться 
переможцем з повноваженням найвищого судді: 
Він «є призначений Богом Суддя для живих і для 
мертвих» (Дії 10,42).

Суд неминучий – але в тебе є ще надія!

Біблія передбачувала в деталях багато століть 
наперед про народження Ісуса Христа і Його смерть 
на хресті, а також Його воскресіння. Оскільки Ісус 
Христос віддав життя за тебе, Бог пропонує тобі ще 
зараз свою милість і своє прощення.

Прийди сьогодні, говорить Бог, – завтра може бути 
запізно:

Ось тепер час приємний, ось тепер день спасіння!  
                                               Біблія – 2-e Коринтян 6,2

Не зволікай, і тоді ти отримаєш вічне спасіння від 
цього божественного суду. Для цього ти повинен 
прийти до Нього, визнаючи свої гріхи.

Всезнаючий Бог все абсолютно правильно 
передбачає, – жодна людина не зможе цього. Сотні 
висловлювань, які були проречені в Біблії, здійсни-
лися. Багато століть назад у Біблії було передбачено 
про світові царства, про народження Ісуса Христа, 
про зруйнування Єрусалима в 70 р н.е., про розсіяння 
євреїв по всій землі, і т.д.

Все це унікальним способом доводить, 
що Біблія є Слово Боже.

Наприклад, Біблія говорить про єврейський народ 
(Ізраїль) в Повтор. Закону 28,64,65: «І розпорошить 
тебе Господь серед усіх народів від кінця землі й аж 
до кінця землі... І поміж цими народами не будеш ти 
спокійний, і не буде місця спочинку для стопи твоїх 
ніг”.

>> Тепер ти повинен сам вирішувати, чи є 
Біблія істиною!
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Життя коротке!
– і пробігає дуже швидко, як фільм.

Сьогодні ти повинен підготувати себе до зустрічі з Богом.

    Чи ти хочеш, щоб час пройшов, а ти не навернувся до Бога?

Бо прийде той день, коли для тебе це буде занадто пізно! занадто молодийзанадто молодий
занадто  занадто  
    безтурботний    безтурботний

занадто самовпевненийзанадто самовпевнений занадто щасливийзанадто щасливий занадто зайнятийзанадто зайнятий
занадто  занадто  
 стурбований стурбований

занадто старийзанадто старий занадто пізнозанадто пізно

Тому: Прими-
ріться з Богом!
                          Біблія – 2 Коринтян 5,20
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  Вражаючі висловлю- 
          вання про Біблію

«На протязі 40 років я вивчав Святе Письмо, і моя 
віра сьогодні ще сильніша, ніж 40 років тому. Всі 
обіцянки правдиві та вірні».

Хадсон Тейлор (1832-1905), Китайський місіонер

«Я читав це Святе Письмо регулярно і зосереджено, і 
я думаю, що ця Книга ... містить більшу велич і красу 
мови, ніж всі інші книги, написані в різний період і 
різними мовами»

Сер Вільям Джонс (1746-1794), один з найбільших 
лінгвістів (28 мов) і знавців Сходу

«Якими жалюгідними, якими незначними є слова 
наших філософів з усіма їх суперечностямиу у 
порівнянні з Біблією. Хіба це можливо, щоб така 
дивовижна і разом з тим така проста книга була 
справою рук людських?»

Жан-Жак Руссо (1712-1778), філософ

«Біблія являється унікальним історичним 
документом і надійним історичним джерелом. Вона 
має тисячі археологічних знахідок і дає початок 
величезній літературі про стародавню культуру. Ця 
Біблія підтвердилася як істина, де б ї ї не перевіряли, 
як в описах дрібних деталей, так і в описі великих 
подій.”

Дейв Балзінгер, Чарльз E Сельер, американські археологи

«У Біблії ми знаходимо великі істини, які виходять 
за межі нашого розуміння і показують нам, яким 
неглибоким і обмеженим є розум. Але головні і фун-
даментальні твердження Біблії не важко зрозуміти. “

Чарльз Г. Сперджен (1834-1892), проповідник епохи Відродження

«Біблія є єдиним інформаційним документом про 
Бога, який представлений нам письмовою, людською 
мовою. Ця Книга є унікальна і, отже, в сукупності всіх 
тверджень, абсолютно надійна.

Не наука, філософія чи ідеологія здатні виправити 
Біблію, але навпаки, Слово Боже в змозі очистити 
нашу систему мислення “.

Проф. Доктор Вернер Джітт, колишній Директор департаменту 
Інформаційних технологій PTB Брауншвайг

Легко звинувачувати Біблію в неточності,  
але зовсім інше – довести це.
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Переклад з  
   оригінального тексту
Переклад Біблії – це важка робота. Єврейський текст 
Старого Заповіту, як і грецький текст Нового Завіту, 
мають тільки великі літери, які знаходяться близько 
одна біля одної, а крапки і коми відсутні. Таким 
чином, це трудомістке завдання для лінгвістів, щоб 
визначити, де починається нове речення.

Також і в івриті немає голосних, як наприклад: а, е, я, 
о, і, але тільки приголосні (б, к, т, і т.д.).

Голосні потрібно було вставляти самому.  
Буття 1.1 на івриті має у нас такий вигляд:

НПЧТКБГСТВРВНБЗМЛ
Чи зміг би ти із цього прочитати наступне речення: 
«На початку Бог створив небо і землю»? Таким чином, 
ми повинні бути дуже вдячні лінгвістам, які шукали 
древні рукописи, знайшли їх і переклали.

Також великий реформатор Мартін Лютер 
зробив важливий внесок близько 500 років 
тому, переклавши Біблію на німецьку мову. 

З тих пір багато вчених продовжують цю 
роботу, щоб перевести Біблію більш 

точно і щоб ї ї було легко розуміти.

В німецькій мові є 
численні переклади 
Біблії. Вони відрізняються 
в основному тим, наскільки 
точно відтворюється 
оригінальний текст Біблії. На жаль, деякі сучасні 
переклади Біблії настільки відхиляються від 
оригіналу, що, наприклад, таке слово, як «гріх» 
перекладається тільки як «помилка», і тому може 
легко втратити свою серйозність.
Якщо ти хочеш бути впевнений в перекладі і також 
читати саме те, що Бог велів написати в Біблії, тоді 
ми радимо тобі читати переклад Біблії, близький до 
оригіналу.
В наш час Біблії або частини Біблії доступні на більш 
ніж 2900 мовах. Приблизно 97% населення світу має 
можливість читати частини Слова Божого.
Проте перекладачі часто самовіддано працюють у 
віддалених місцях нашої землі, займаючись пере-
кладом Біблії на різні мови. Часто спочатку ретельно 
розробляється писемність цих народів.

Біблія стала найвідомішою і найбільш широко 
популярною книгою в світовій літературі.

У 1800 році частини Біблії були перекладені на 75 мовах.
У 1900 році їх було вже перекладено на 567 мов.
В 1953 році їх налічувалося на 1167 мовах.
В 1978 році їх вже було на 1660 мовах.
У 2017 році їх перекладено вже близько на 3000 мов!
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Книга для всіх людей

> Написана 40 авторами
> переведена сотнями,
> надрукована тисячами,
> прочитана мільйонами людей.

Жодна інша книга не є настільки поширеною 
серед народів і переведена на так багато  
мов як Біблія. Це найбільш читана у світі 
Книга.

На наступних трьох сторінках переклад 
вірша із Біблії Івана 3,16 відтворено на різних 
мовах.

  Так-бо Бог полюбив світ, що дав  
                Сина Свого Однородженого,  
     щоб кожен, хто вірує в Нього,  
   не згинув, але мав життя вічне.

Цей вірш вважається також «серцем Біблії». Він 
об’єднує Благу звістку Бога із нами, людьми:

> Бог любить тебе так сильно, що 
Він віддав за тебе Свого Сина.

> Через віру в Нього ти врятуєшся.

На бенгальській    Індія

На англійській Великобританія

На угорській Угорщина

На бірманській   М’янма

На івриті  Ізраїль

На турецькій    Туреччина
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На японській Японія

На польській Польща

На португальській Португалія

На російській   Росія

На телузькій   Індія

На амхарській  Ефіопія

На французькій Франція

На арабській    Єгипет і  Ближній Схід

На грецькій  Греція

            

На китайській Китай
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Ти можеш читати Біблію 
різними способами:

Це
 ц

ік
ав

о Найменша надрукована Біблія
                                                                > Повна Біблія

Найменша відома нам надрукована Біблія лише 
трохи більша, ніж монета 2 євро. Її 
довжина – 2,8 см, а ширина – 3,4 см. 
Товщина ї ї 1 см, має 1514 сторінок. Її 
можна читати, озброївшись лупою.

Найменша Біблія
             > Цифрова на мікро-чіпі

У 2008 році ізраїльськими вченими технологічного 
Інституту в Гайфі вдалося записати Старий Завіт на 
половині квадратного міліметру. Вчені записали понад 
300 000 слів Старого Заповіту на івриті на силіконо-
вому чіпі, що має розмір крупинки цукру. Тільки за 
допомогою нанотехнологій можна було виготовити 
такий міні-диск. Для того, щоб прочитати текст, 
потрібно збільшити його більш ніж в 10000 разів.

А може є ще менші?
                          > Збереження ДНК у майбутньому

Бог, Творець, заклав геніального носія інформації в кожну 
клітину нашого тіла. ЇЇ обсяг пам’яті перевершує все, що 
відомо на сьогоднішній день. Це ланцюг ДНК, який має  
діаметр двох мільйонних часток міліметра. Він містить незлі-
ченну інформацію про генетичну структуру кожної людини.

Якби у нас був ДНК- матеріал розміром в крупинку цукру, 
і ми б мали техніку для запису і читання, то ми змогли б 
на цьому матеріалі «записати» близько одного трильйона 
повних Біблій. Вчені припускають, що через декілька років 
буде доступним цифрове збереження ДНК.

Ти можеш її читати як 
античну літературу, 
щоб задовольнити свою зацікавленість.

Ти можеш її читати як 
історичну книгу, щоб отримати 
інформацію про минулі часи.

Ти можеш її читати  
цілком раціонально, щоб аналізу-
вати ї ї твердження і їх критично оцінювати.

Але ти можеш також читати Біблію 
з вірою – як звістку, яку 
Бог сьогодні посилає до тебе.

 Якщо ти читаєш Біблію як Боже Послання, 
тоді любов Бога, яку ти пізнаєш в Ісусі 
Христі, зможе звернутися до твого серця. 
Тоді і твоя совість буде представлена в 
божественному світлі, яке Ісус випромінює 
в своїх діях і в своїх словах.
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І яке щастя, що Він не залишився в смерті. Він 
воскрес з могили. Він живе! Він знаходиться 
на небесах. Він бачить нас. Він знає тебе. Він 
завжди співчуває нам. Він хоче простити тобі і 
зараз всі провини, якщо ти будеш сумувати з 
приводу того, що ти у гріхах, і сповідаєш їх Йому, 
як це зробила жінка, про яку згадано раніше.

«Так,» – скаже Він, «тепер Я можу простити тобі 
гріхи, бо за це Я поніс покарання на хресті.»

Найкращий друг!
 
 
Всі діти дуже любили Його. Малень-
ких Він брав на руки.

Він був сильний! Шторм підіймав 
високо хвилі і корабель, на якому Він 
плив, був у небезпеці. Він приборкав 
вітер і море затихло.

Він зціляв хворих і мав співчуття до всіх людей, 
до бідних і багатих. Він побачив гріх в наших 
серцях, джерело всіх бід.

Але жінка з поганою репутацією не боялася 
Його. З плачем, визнаючи свої злі діла, вона 
прийшла до Нього, і Він простив їй всі гріхи.

Та одного дня вони взяли Його в полон! Він 
змушений був піти. Він був такий добрий і такий 
чистий – тому не співпадав з нашим гріховним 
станом. Тому Його вирішили вбити.

Вони прибили Його до хреста. Там Він повинен 
був померти.

А вони взагалі не розуміли, що Він про все це 
знав заздалегідь! Він, Син Божий, зійшов з небес, 
щоб померти. Він захотів врятувати від смерті, від 
вічної смерті всіх нас, хто повинен був померти.

І тоді починається нова історія – історія твого 
зміненого, нового життя. Тоді все буде відрізня-
тися від того, що було до цих пір. Він стане твоїм 
найкращим другом. З Ним ти зможеш про все 
поговорити (це називається «молитися»). Тоді ти 
будеш мати бажання читати Біблію, щоб краще 
пізнати Його.

Біблія тоді стане захоплюючою книгою для тебе. 
Кожного дня ти захочеш щось прочитати про 
Господа Ісуса.

ВІН хоче 
стати твоїм 
найкращим 
другом!



48 4949

Генеральне прибирання
Який вигляд мали стіни у його спальні! Всюди висіли 
потворні клаптики, неякісні фотографії та плакати. 
Одного разу його відвідав дядько, який був художни-
ком. Він засмутився, коли побачив стан кімнати, але 
нічого не сказав.

Через кілька днів племінник отримав від свого 
дядька незвичайно красиві і цінні картини.

Ці картини племінник повісив на почесному місці на 
стіні у спальні, але деякі фотографії для цього він 
забрав.

Здавалося, що тепер в цій кімнаті переважає інша, 
чистіша атмосфера, бо плакати зникали один за 
одним. Вони більше не підходили тут.

Коли ти почнеш читати Біблію, то може статися, що й 
із твоєї стіни, твоєї книжкової шафи чи із CD- стелажів 
будуть зникати ті чи інші речі. Ти видалиш багато 
файлів, ігор або записів у твоєму персональному 
комп’ютері чи смартфоні. Хто знає, може тоді зникне 
також багато чого із темних кутків твого серця.

Тому-то, коли хто в Христі, той створення нове, – ста-
родавнє минуло, ото сталось нове! Або яка спільність 
у світла з темрявою? Біблія – 2 Коринтян 5,17; 6,14

Найцікавіша і найбільш  
     читаюча книга в світі

«Мамо, не зупиняйся, читай ще далі! Історія 
захоплююча, будь ласка, прочитай ї ї до кінця!» Так, 
історія дійсно цікава:

Йосипа ненавиділи брати і кинули його 
в рів, а потім витягнули його і продали 
в рабство в Єгипет. Там його зовсім 
невинного кинули до в’язниці. І все ж 
він стає в кінці першим замісником 
фараона Єгипту і рятує від голоду всю 
свою родину і всю країну.

У Біблії ти знайдеш багато цікавих історій і чудес, які 
Бог здійснив в той час.

Подумай про трьох друзів Даниїла, 
які не захотіли поклонитися перед 
ідолом царя і за це були вкинуті до 
вогненної печі, з якої знову вийшли 
неушкодженими.

      Біблія є захоплюючою Книгою і 
                                    для молодих людей!
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Цей псалом звернений до кожної людини. 
Що може бути кращим, ніж те, що ти можеш 
сказати: «Господь – то мій Пастир»?

У важкі часи, навіть перед лицем смерті, можна 
знайти в цьому псалмі справжню розраду: 
«Коли я піду хоча б навіть долиною смертної 
темряви…Ти при мені.»

Навіть не приноси ї ї додому! Уникай всього, що не 
узгоджується з Божими думками. За допомогою 
читання Біблії Бог хоче уберегти нас від цих гріховних 
впливів і від злих шляхів. Слово Боже є чисте та 
правдиве, воно є живе і вічне. Воно показує тобі шлях 
до істинного щастя і справжнього миру.

Ти коли-небудь  
       їв беладону?
                                      (Atropa belladonna)

Отрута беладони надзвичайно небезпечна. «Але ї ї 
потрібно їсти, щоб знати, як діє отрута.”

Якщо б хтось так говорив, то тоді виник би сумнів щодо 
здорового глузду такої людини. Та хіба ми не часто 
стаємо схожими на неї? Ми заходимо дедалі глибше 
в світ засобів масової інформації, де божественні 
принципи про шлюб та сім’ю поставлені з ніг на голову. 
Ми читаємо романи, в яких описана окультна практика, 
де на порядку денному брехня та інтриги. Ми хочемо 
спочатку «їсти» ці погані речі, щоб переконатися  у 
тому, що вони дійсно погані і нам наносять шкоди.

Біблія говорить, щоб ми «затикали вуха» наші і 
«зажмурювали очі», щоб не чути і не бачити зла (Ісая 
33:15). Тому хорошою є порада:

>>> Не Їж беладону!

Для моєї ноги Твоє слово – світильник, то 
світло для стежки моєї.     Біблія – Псалтир 118(119),105

Псалом 22 (23)
                   >> Відомий біблійний текст <<

Господь – то мій Пастир, тому в 
недостатку не буду, –
на пасовиськах зелених оселить мене, 
на тихую воду мене запровадить!
Він душу мою відживляє, провадить 
мене ради Ймення Свого по стежках 
справедливости.
Коли я піду хоча б навіть долиною 
смертної темряви, то не буду боятися 
злого, бо Ти при мені, – Твоє жезло і Твій 
посох – вони мене втішать!
Ти передо мною трапезу зготовив при 
моїх ворогах, мою голову Ти намастив 
був оливою, моя чаша – то надмір пиття!
Тільки добро й милосердя мене супро-
водити будуть по всі дні мого життя, а я 
пробуватиму в домі Господньому довгі 
часи!  ПСАЛОМ ДАВИДІВ
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На ринковій площі сиділа продавщиця фруктів. Коли 
не було покупців, тоді ї ї часто бачили там з Біблією 
в руках. Із задоволенням вона читала в Біблії те, що 
було для неї особливо цінним.

«Яку книгу Ви постійно читаєте?» – запитав ї ї 
постійний клієнт. «Мою Біблію, Слово Боже». «А 
звідки Ви знаєте, що Біблія є Божим Словом? Хто Вам 
це сказав?» «Сам Бог!» «О, хіба сам Бог говорив з 
Вами?» – запитав чоловік дещо з насмішкою.

Продавщиця на мить збентежилася. Вона хотіла 
довести, що Біблія є Божим Словом. І тут вона 
вказала на яскраве сонце і відповіла своєму клієнту: 
«Ви можете довести мені, що це сонце?» « «Вам 
довести це?», – запитав він: «Це досить просто. 
Найкращим доказом є те, що воно дає мені світло і 
тепло».

«Правильно, так воно і є!» – жваво відповіла 
продавщиця. «Доказом того, що ця Книга – дійсно 
Боже Слово є якраз те, що вона дає мені внутрішнє 
світло і тепло».

Найкращий доказ

Спечена Біблія
Яна Гуса в повній мірі можна назвати реформатором, а також 
мучеником Богема. Завдяки його живому свідченню тисячам 
людей відкрилися очі на звершене Ісусом Христом діло спасіння.

Та недовго проповідувалася Євангелія в цій країні. Ян Гус був 
спалений на вогнищі, кров інших християн лилася потоком, 
скрізь розшукували Біблії, щоб їх знищити.

Господи, Боже мій, – я до Тебе вдаюся: спаси Ти мене 
від усіх моїх напасників, і визволь мене. Біблія – Псалом 7,2

У той час жінка, для якої Боже Слово 
було найбільшим скарбом, щойно 
стояла перед піччю, щоб спекти хліб. 
Раптом вона почула, що інквізитори 
обшукували село і всіх схоплювали, у 
кого знайшли Біблію.

Не задумуючись, жінка взяла Біблію і загорнула ї ї у 
великий кусок тіста. Вона швидко поклала ї ї у піч, а 
за нею і інші хліби.

Незабаром обшукали і ї ї будинок. Все було перевер-
нуто від підвалу до горища, але марно.

Переслідувачі покинули будинок, а хліб був вийнятий 
із гарячої печі. І ось, Біблія не була пошкоджена під 
час випічки так само, як і не постраждали три мужі: 
Шадрах, Мешах та Авед-Него, яких кинув цар Наву-
ходоносор до вогняної печі. Біблія розповідає про 
те, як Бог врятував їх непошкодженими із вогняного 
полум’я. Біблія – Даниїла 3



54 55

Пряме влучення?
«Біблія не для мене», – сказав Петер своєму 
другові, «бо в ній так багато, чого я не можу 
зрозуміти».

Клаус задумався на мить. Він добре знав, що 
Петер хотів виправдатися. Петер якраз вчора 
дещо вкрав у сусіда.

Ось чому Клаус відповів: «У Біблії написано про 
одну річ, яку ти в будь-якому випадку можеш 
збагнути». «Ну, про що?» «Ти не повинен красти!»

Це було схоже на стрілу, що проколола серце 
Петера. Він роздумував про минулий день, 
мовчав і зник.

   Людина лукавого серця
        не знайде добра,
хто ж лукавить своїм язиком,
                упаде в зло. Біблія – Притчі 17,20

Викинута Біблія
Коли солдати знаходяться разом, серед них часом 
панує напруження. На жаль, вони часто поводяться 
дуже грубо і непристойно. 

Один молодий солдат їхав на вихідні додому. Він 
сидів у кутку поїзда й читав кишенькову Біблію. 
Раптом інший солдат підскочив до нього зі словами: 
«Зараз ми дозволимо собі жарти з побожним 
хлопчиком». Сказавши це, він вирвав Біблію з його 
руки і викинув ї ї через вікно.

За одну секунду Біблія лежала між рейками. Чи 
підхопився розлючено молодий солдат? Ні, він згадав 
слова Господа Ісуса: «Я тихий і серцем покірливий» 
(Матвія 11,29). Йому було сумно, але він мовчав.

Через декілька тижнів цей молодий солдат 
отримав посилку зі своєю Біблією. В ній також 
був цікавий лист. Залізничний працівник, який 
працював на цьому маршруті, знайшов Біблію. Коли 
він ї ї відкрив і почав читати, тоді він відчув, що Бог 
говорить до його серця. До цього часу він відчував 
великий страх через усвідомлення своїх гріхів. Але, 
прочитавши Біблію, він знайшов прощення своїх 
гріхів, вірячи в діло спасіння Господа Ісуса. Тоді 
солдат зрозумів, чому він кілька тижнів змушений 
був обійтися без своєї Біблії. У Бога є чудові способи 
щоб досягти людського серця, і диявол, великий 
супротивник Бога, знову зазнав поразки.

Ви задумували були на мене зло, та Бог 
    задумав те на добре…  Біблія – Книга Буття 50,20
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В одному маленькому містечку продавали на аук-
ціоні старі речі. Серед них була велика стара Біблія, 
якою ніхто не цікавився. Нарешті один торговець 
купив ї ї за декілька пфенігів і взяв ї ї додому.

Переслідуючи практичні цілі, купець хотів вико-
ристати великі сторінки 
Біблії для обгортання 
свого товару. Звичайно, 
він не думав над тим, яке 
велике значення мають 

листки цієї книги, навіть і тоді, коли вони вирвані 
або забруднені. Адже сам Бог сказав так: «Слово 
Моє… порожнім до Мене воно не вертається» 
(Ісая 55,11).

У цьому містечку також жив один чоловік, якого 
постійно мучили думки про те, що він винний в 
смерті однієї людини. Він не мав спокою ні вдень, 
ні вночі. Слово «вбивця» у вигляді палаючих букв 
завжди стояло перед його очима. Одного разу він 
послав сина за покупками до магазину. Хлопець 
повернувся з покупками, які були загорнуті в 
аркуш старої Біблії. Батько вмить звернув увагу на 
вірш із Біблії від Євреїв 9,22: «Без пролиття крови 
немає відпущення».

Розірвана Біблія

Ці слова були спочатку незрозумілі для нього. 
Безумовно, він дуже хотів прощення і тому прагнув 
більше дізнатися про це. Тут він знову посилає 
свого сина в магазин. На цей раз хлопець приніс 
вирваний листок Біблії 1.Івана. Коли чоловік, 
який мучився із-за гріха, прочитав і цей листок, 
в нього ніби спав важкий тягар з душі: там було 
прощення, там було очищення від усіх гріхів, бо 
там було написано: «Кров Ісуса Христа, Його Сина, 
очищує нас від усякого гріха», і: «Коли ми свої 
гріхи визнаємо, то Він вірний та праведний, щоб 
гріхи нам простити, та очистити нас від неправди 
всілякої» (1 Івана 1,7.9).

Ці слова немов освітили ясним світлом його душу. 
Цей чоловік також дізнався, що кров Господа Ісуса 
Христа, яку Він пролив на хресті, здатна змити всі 
гріхи. Всі, хто сповідує свою провину перед Богом, 
знайдуть повний спокій для серця та совісті.

Для мільйонів людей Боже Слово вже стало 
благословенням. Часто це може бути лише один 
вірш чи лист з Біблії. «Бо Боже Слово живе та 
діяльне ... проходить воно аж до поділу душі 
й духа» (Євреїв 4,12). Багато жорстоких, а також 
розчарованих сердець повністю «переверну-
лися» під впливом Бога.

Навіть розірвана Біблія може вказати людям 
шлях до справжнього щастя…
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Боже Слово – це істина
Боже Слово – це істина, яка глибоко діє на 
совість людини і не залишає її в спокої.

Ось чому багато людей намагаються позбутися 
Біблії, подібно тому, як безпритульний чоловік 
розтрощив дзеркало, бо воно показало йому, 
наскільки він є брудним.

Боже Слово вічне
Бог пильнує за Його словами, і тому Біблія не 
потребує захисників.

         А Слово Господнє 
                    повік пробуває!

Біблія - 1 Петра 1,25

Навіки, о Господи, слово Твоє 
        в небесах пробуває.

Біблія - Псалом 118(119),89

    Правда – підвалина  
              слова Твого,  
    а присуди правди Твоєї –  
                 навічно.

Біблія - Псалом 118(119),160

Склади всі книги 
одну на другу, які 
були написані проти 
Біблії. Ця купа книг 
буде вища, ніж 
піраміди Гізи. А поряд 
поклади  Біблію. 
Вона є неушкоджена. 
Вона є переможцем і 
пережила усі ці книги, 
автори яких нападали 
на неї.
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Мед

Біблія є як ...Біблія є як ...
ХлібХліб

То є хліб, Який сходить із неба, – щоб 
не вмер, хто Його споживає. Івана 6,50

ВогоньВогонь
Хіба слово Моє не таке, як огонь, 
– говорить Господь. Єремія 23:29

СвітлоСвітло
Для моєї ноги Твоє слово – світиль-
ник, то світло для стежки моєї.  
                                                    Псалом 118(119),105

МолокоМолоко
І, немов новонароджені немов-
лята, жадайте щирого духовного 
молока, щоб ним вирости вам на 
спасіння. 1. Петра 2,2

МедМед
... і солодші за мед і за сік щільнико-
вий. Псалом 18(19),11

ЗолотоЗолото
Дорожчі вони понад золото і понад 
безліч щирого золота. Псалом 18(19),11

СріблоСрібло
Господні слова - слова чисті, як 
срібло, очищене в глинянім горні, 
сім раз перетоплене! Псалом 11(12),7

ДзеркалоДзеркало
Бо Боже Слово ... спосібне судити думки 
та наміри серця. І немає створіння, щоб 
сховалось перед Ним. Євреїв. 4,12.13

МолотМолот
Хіба слово Моє не таке,.. як молот, 
що скелю розлупує? Єремія 23,29

МечМеч
... меча духовного, Боже Слово.  
                                           Ефесян 6,17 і Євреїв 4,12

НасінняНасіння
З нетлінного насіння ... Словом 
Божим живим та тривалим.  
                                                                 1 Петра 1,23
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Поради щодо читання Біблії
Читай Біблію, щоб мати прямий контакт з Богом. 
Ти можеш почати читати, наприклад, з Єван-
гелія від Луки в Новому Заповіті. Це розповідь 
про життя Ісуса Христа. До речі, Новий Заповіт є 
ключем для розуміння Старого Заповіту.

Якщо ти бажаєш читати Біблію з 
радістю та отримати користь, тоді 
тобі допоможуть наступні 7 пунктів:

1. Користуйся хорошим перекладом
> Користуйся Біблією, яка правильно передає зміст оригіналу.

(На превеликий жаль, є біблійні видання, в яких є відхилення під час 
перекладу Біблії з оригіналу.)

2. Виділи час для читання
> Візьми собі за тверде правило, щоб кожен день на протязі доброї 

чверті години виділити «тиху годину» для зустрічі з Богом.
Одна доба має 15 хвилин 96 разів. Виділи ці хвилини для Бога. Він хоче 
поговорити з тобою.

3. Тобі потрібен спокій
> Читай Біблію в тихому місці.

Ти можеш також читати Біблію по інтернету чи завантажити 
безкоштовно Біблію за програмою Біблія-Арр. Але, читаючи Біблію 
в книжковій формі, ти зможеш краще зосередитися і не відволікати 
свою увагу на інше.

4. Молися Богу
> Проси Бога, щоб Він дав тобі розуміння прочитаного.

Ніхто не зможе тобі пояснити прочитане в Біблії краще, ніж Той, Хто ї ї 
написав.

> Запитуй у Бога: «Про що це мені говорить? Як мені це зробити?»
Він дивиться на твоє серце, і знає твої потреби та твою ситуацію.

> Віддай Богу подяку за Його дорогоцінне Слово.
Читання Біблії – це благословення та величезне надбання.  
Див. Псалом 118(119),162

5. Розмірковуй
> Розмірковуй над тим, про що читаєш.

Читай Біблію, не пробігаючи ї ї швидко, обдумай прочитане. 
Псалом 118(119),15.27.48

> Під час читання підкреслюй важливі тексти та роби примітки 
щодо паралельних місць.
Пізніше ти їх легше знайдеш і зможеш їх краще запам’ятати.

6. Вчи напам’ять
> Вивчай напам’ять ті вірші із Біблії, які стали для тебе 

особливо важливими.
Ти зможеш їх завжди відновити в пам’яті. Вони допоможуть тобі у 
багатьох життєвих ситуаціях. Псалом 118(119,11); Колосян 3,16

7. Виконуй
> Виконуй те, що Бог показує і говорить тобі в Біблії.

Коли ми стаємо Йому слухняними, тоді це робить нас щасливими 
і поглиблює відносини з Богом. Див. Якова 1,22

Блаженні ж і ті, хто слухає Божого  
          Слова i його береже!   Біблія - Луки 11,28
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Не відкладай своє рішення!
У тебе є багато допоміжних вказівок та 
інформації про Біблію, «лист» Бога до тебе. Будь 
ласка, дай тепер Богу відповідь. Не відкладай 
своє рішення! Ти знаєш, як це важливо слухати 
Бога. Може бути, що ти не будеш мати більше 
можливості.

Бог зустріне тебе у доброті і благодаті, а не 
як суддя. Він закликає тебе, щоб ти покаявся. 
Але якщо ти і далі будеш байдужий і відкинеш 
послання Бога, тоді твій шлях поведе тебе до 
вічного відокремлення від Бога, у пекло.

Але Бог дає тобі чудову пропозицію у Ісусі Христі, 
Його Сині: 

Простими, чесними словами ти зможеш звільни-
тися від своїх гріхів у молитві до Бога. Він охоче 
пробачить тобі, якщо ти сповідуватимеш їх Йому. 
Скажи Йому, що ти жив без Нього і грішив проти 
Нього. Якщо ти це зробиш щиро, тоді ти можеш 
з впевненістю повірити, що Ісус Христос також 
заплатив і за твої гріхи, коли йшов на хрест на 
смерть.

Якщо ти приймеш цю чудову пропозицію у вірі, 
тоді для тебе відкриється дорога до неба, до 
вічної щасливої спільності з Богом. Твоє життя 
тоді має мету і призначення.

Бог має великий інтерес до тебе. Ось чому Він 
говорить через свій лист, Біблію, також і до тебе. Він 
хоче, щоб ти врятувався і отримав справжній мир. 
Він дійсно щиро тебе любить і турбується про тебе.

Будь ласка, читай Біблію без якогось обмеження 
із відкритим серцем. Дай відповідь Богові! Дякуй 
Йому в молитві, що Його добре Слово прийшло 
до тебе, і ти прийняв Його. Це було б найбільшою 
радістю для Бога!

Так само на небі радітимуть більш 
         за одного грішника, що кається.
                                                                      Біблія - Луки 15,7
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Ти будеш мати найбільшу радість, якщо ти 
скажеш до Бога:

Я відкрив Тобі гріх свій, і не сховав був 
провини своєї. Я сказав був: «Признаюся 
в проступках своїх перед Господом!» – і 
провину мого гріха Ти простив.  
                                              Біблія - Псалом 31(32),5

Тоді вічні обітниці Бога будуть відноситися і 
до тебе:

І Я життя вічне даю їм, і вони 
не загинуть повік, і ніхто їх не 
вихопить із Моєї руки.
                                                                       Біблія - Івана 10,28

І ото, Я перебуватиму з вами 
повсякденно аж до кінця віку!
                                         Біблія - Матвія 28,20

Тут ти знайдеш
«Цей лист до тебе»

– та багато іншої літератури –
на різних мовах:
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