
Чому Бог  
дав нам книгу? 

Cерія «Основи віри»

Джин Едуард Вейт

www.kraynebo.com

Видавництво «Крайнебо»
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Як Бог спілкується з нами

Моя подруга розповідає про свою знайому – молоду жін-
ку, яка зневажливо ставилася до своїх батьків, відкинув-

ши їхню любов і викресливши їх зі свого життя. Пізніше вона 
стала віруючою. Але навіть після свого навернення вона не 
спромоглася помиритися з матір’ю й батьком. Моя подруга 
врешті вирішила запитати її про це. «Я помирюся з ними, – 
сказала молода жінка, – коли Господь скаже мені це зробити». 
Поки що, пояснювала вона, Господь не спонукав її помири-
тися з батьками. Вона була готова зробити це, але тільки тоді, 
коли Бог захоче, щоб вона це зробила. І якщо Бог захоче, вона 
очікувала, що Він чітко виявить їй Свою волю через Святого 
Духа.

«Хочеш знати, чого Бог прагне щодо тебе та твоїх бать-
ків? – запитала моя подруга. – Тобі не потрібно чекати 
на те, щоб Він виявив тобі Свою волю. Погляньмо, що 
Він говорить про неї». Вона відкрила Біблію на Книзі Ви-
ходу 20:12 і прочитала: «Шануй свого батька та матір», 
а потім пояснила: «Це те, що Бог говорить тобі робити. 
Бог виявляє тобі Свою чітку волю через Святого Духа».

Ця ситуація вказує на два абсолютно різні способи 
сприйняття Бога. Багато людей очікує, що Бог буде промовля-
ти до них безпосередньо. Вони формують собі таке уявлення 
Бога, Який дає їм правильні емоції, посилає ідеї в їхній розум 
і спілкується з ними якоюсь невербальною мовою.

Інші вважають, що Бог реально показав Себе – не через 
нечіткі почуття чи враження, а через людську мову. Їм не по-
трібно дослухатися до себе, щоб пізнавати Бога; натомість 
вони звертаються до Його Слова. Вони вірять, що Божа воля, 
те, що Він зробив для нас і Його особиста участь у нашому 
житті, виявлені в унікальній, натхненій, надприродній книзі, 
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яка лежить на полицях майже у кожного вдома і яка робить 
Бога доступним щоразу, коли хтось хоче полистати її сторін-
ки – книга, яку ми знаємо як Біблію.

Всі християни виявляють певну відданість Біблії. Але 
багато християн не до кінця погоджуються з реформатською 
думкою про Sola Scriptura – «тільки Писання», поняття про те, 
що Слова Божого для нас достатньо, що це – єдине одкровен-
ня, яке нам насправді потрібне. Відповідно багато хто намага-
ється доповнити Біблію людським розумом, наукою, соціоло-
гічними дослідженнями або висновками сучасної психології. 
А ще інші намагаються доповнити Біблію містичними пере-
живаннями, внутрішніми переконаннями й особистими од-
кровеннями. Сьогодні ми спостерігаємо багато такого в хрис-
тиянських колах.

Я можу це зрозуміти. Те, чого я не можу зрозуміти, – це 
християн, які стверджують, що суб’єктивні одкровення сприя-
ють особистішим і ближчим стосункам із Богом, ніж дає Біб-
лія. Я говорю це тому, що справжні особисті стосунки з Богом, 
тобто справжня міжособистісна взаємодія, є можливими тіль-
ки за допомогою засобів мови.

Мова є засобом, за допомогою якого люди як спілку-
ються, так і перебувають у спільності одне з одним. Стосунки 
з іншою людиною передбачають розмову з цією людиною і 
слухання того, що вона скаже. Особисті стосунки не можуть 
існувати без якогось виду спілкування. Простого перебування 
в присутності одне одного не достатньо. Просто сильного по-
чуття чи прихильності до іншої людини теж замало. Партне-
ри у парі повинні розмовляти між собою; мав би говорити не 
тільки хтось один із них, а спілкуватися повинні обидва парт-
нери, інакше стосунки загинуть.
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Знайомство з Богом через Біблію 

Пригадую собі час, коли я вперше почав серйозно читати 
Біблію. Я прочитав книги богословів – від Льюїса до Тіллі, 

але ніколи не читав Біблію, за винятком невеликих фрагмен-
тів. Я вирішив прочитати всю книгу від початку до кінця. Це 
була мандрівка, яка вела мене від самого початку Всесвіту до 
кінця часів – від Буття до Об’явлення. Я припускаю, що почав 
свій проект прочитання Біблії, щоб отримати знання, але як 
тільки я почав читати, то виявив, що знайомився з Богом.

Особиста розповідь

Я вже з самого початку був вражений величними розповідя-
ми з книги Буття і Виходу. Деякі з них – створення, гріхо-

падіння, розповідь про життя Йосипа, визволення ізраїльтян 
з рабства – були невимовно величними. Інші частини – Боже 
намагання вбити Мойсея, затверділість серця фараона, напо-
лягання на складних церемоніях і криваві жертвопринесен-
ня – були огорнуті таємницею.

До того як мені вдалося дійти до історії про прихід ді-
тей Ізраїлю до Обітованої Землі, я читав про цілий народ, 
який був засуджений і повністю знищений – чоловіки, жінки, 
діти, навіть тварини – всі були знищені з волі Божої. Це мене 
неймовірно вразило. Божий народ отримав Обіцяну Землю, 
але спочатку Ісус Навин повинен був взяти її силою і знищити 
тамтешніх жителів. Це виглядає несправедливо щодо ханаане-
ян, попри те, що вони, без сумніву, були поганими. Ті дії ви-
давалися такими варварськими, настільки радикальними. А я 
вважав, що Бог був… ну, добрим.

Ці бентежні уривки, однак, відповідали величі й таємни-
чості, яку я знаходив у Біблії. Я не міг ні відкинути, ні поясни-
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Непомильність Писання

Одним із чинників проти відкинення авторитету Біблії є 
впевненість у непомильності Писання, тобто що те, чого 

навчає Біблія, є об’єктивно правдивим. Як писав Лютер у сво-
їй книзі «Великий Катехизис» (спростовуючи думку, що це − 
нове вчення): «Мій сусід і я, словом, усі люди можуть помиля-
тися і обманювати, але Слово Боже не може помилятися»3. 

Як і всі законні богословські вчення, це вчення ґрунту-
ється на тому, що Біблія говорить про себе саму. Ісус, втілене 
Слово, Який Сам є «дорогою, правдою і життям» (Івана 14:6), 
визнає перед Отцем, що «слово Твоє є правдою» (Івана 17:17). 
Тобто Боже Слово не тільки правдиве, воно саме по собі є «іс-
тиною», критерієм для всіх інших тверджень, які претендують 
на істинність.

Це не означає, що Біблія − єдино правдива річ і що ро-
зум, наука і досвід не є засобами пізнання. Це також не озна-
чає, що Біблія дає вичерпне знання про об’єктивний Всесвіт 
чи навіть про Бога. Ми потребуємо Божого одкровення, через 
неспроможність людського розуму, який є водночас обмеже-
ним і грішним, особливо щодо духовних питань. У Писанні 
сказано: «Тепер розумію частинно». І лише згодом, після за-
кінчення цього земного життя, коли я буду прославлений і зу-
стрінуся віч-на-віч з Христом, я «пізнаю, як і пізнаний я» (1 Ко-
ринтян 13:12).

Нагромадження знань для всіх наших великих наукових 
відкриттів і досягнень ніколи не завершиться. Ніколи не при-
йде такий час, коли ми зможемо ствердити, що все знаємо і 
що можна закрити всі університети та науково-дослідні ін-
ститути. Те, що ми відкриваємо, може бути корисним. Але, 
як підтверджує історія науки й ідей, наші відкриття постійно 
будуть переглядатися і змінюватися. З відкриттям нової ін-
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формації та виникненням нових запитань виникатимуть нові 
парадигми, щоб пояснити їх. Людському розуму ніколи не 
бракуватиме завдань.

Ось чому вічні істини не повинні залежати від випад-
кових, постійно змінних проектів людського інтелекту. Якщо 
вони є залежними, тоді можуть тільки втратити свою вічну 
цінність, оскільки людські творіння, безсумнівно, не є вічни-
ми, як і ті, хто їх створив.

Наприклад, поміркуйте про теорію еволюції. Це не-
підтверджене відкриття сколихнуло весь християнський світ 
дев’ятнадцятого століття. У Біблії сказано, що Бог створив 
Всесвіт за шість днів. А Дарвін сказав, що всі види, у тому чис-
лі й люди, виникли завдяки випадковим процесам, що відбу-
валися протягом багатьох мільйонів років. Наука, здавалося б, 
спростувала те, про що говорить Біблія, і біблійний авторитет, 
здавалося б, зазнав смертельного удару. 

Конфлікт, звісно, є цілком реальним. Світогляд дарвініз-
му з його акцентом на випадкових мутаціях і звеличенні амо-
рального конфлікту, де виживають найсильніші, не сумісний з 
біблійним світоглядом, з Творцем і Його моральним Законом. 
Але відмовитися від Біблії на непереконливій підставі науко-
вої теорії означає діяти занадто квапливо. 

Відкладіть на мить аргументи наукового креаціонізму, 
хоча у них є багато доброго. Чи хто-небудь може собі уявити, 
що теорія еволюції буде існувати в її нинішньому авторитет-
ному вигляді через 700 років? Сімсот років тому модель Всес-
віту Птолемея з її планетарними сферами, що обертаються 
навколо нерухомої Землі, була парадигмою, яка виникла зав-
дяки тогочасним спостереженням за небом й об’єднала науку 
того часу. Галілей з його складнішими астрономічними спо-
стереженнями поставив усю цю парадигму під сумнів. Щоб 
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