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Побачити те, що знаходиться далі, ніж сир

Сир можна порівняти з запереченням Бога, яке сприймається як особиста свобода (ілюзія 
автономії). Рамка в мишоловці – це свого роду наслідок відсутності Бога в усій картині. На жаль,
вибираючи нібито «науковий» шлях, ми пішли за сиром, не подумавши про наслідки.

Зрештою, якщо «немає Бога», то ніщо не має значення. Якщо Бог не є частиною картини 
створення світу, то все, що ми маємо –

• не має сенсу;
• не має цінності;
• неважливо;
• не має мети;
• безнадійно;
(і т.д., ви можете продовжити список)
• не має обмежень для злих сил.

8 абсурдів, яким атеїсти повинні повірити перед сніданком

ПЕРШЕ: Все навколо було створено якоюсь силою
ДРУГЕ: Хаос створив порядок
ТРЕТЄ: Неживе створило життя
ЧЕТВЕРТА: Несвідоме створило усвідомлене
П'ЯТА: Безособове створило особистість
ШОСТА: Нераціональне створило раціональне
СЬОМЕ: Сліпе створило зрячих
ВОСЬМА: Глухота створила слухання
... СПИСОК МОЖНА ПРОДОВЖИТИ

2



8 абсурдів, яким атеїсти повинні повірити перед сніданком

Якщо вас переконували, що наука, еволюція, природний добір або Теорія Великого вибуху 
довели, що Бога просто не існує – вас просто обдурили. Від вас просто приховали правду.

Всі ці теорії – не більше, ніж спроба альтернативного пояснення речей без того, щоб 
визнати існування Бога. 

Які наукові факти можуть довести, що причиною чогось, що сталося в минулому, була 
невидима сила «А» (еволюція), а не невидима сила «Б» (Бог)?

З чого б ви почали? Могли б ви уявити собі, як подібне можна перевірити? Науковий метод 
ясний і простий: процес повинен бути видимим, повторюваним і піддаватися перевірці 
незалежною третьою стороною.

Однак може здатися, що більшість вчених, викладачів і високоосвічених людей хочуть 
вірити тому, що еволюція і природний відбір – це і є справжня наука і що ця наука зробила 
висновок, що Бога не існує. Всі ці люди живуть за правилом – Бога немає. І в своїй правоті вони 
намагаються переконати всіх нас (але навіть побіжного погляду на людську спільноту достатньо,
щоб зрозуміти, що така підстава не має під собою ніякого грунту).

Не існує осмисленого шляху довести або спростувати еволюцію, при цьому велика 
кількість інтелектуалів не хочуть з цим погоджуватися. Як ви думаєте, чому вони так 
тримаються за свою теорію?

Якщо хтось вірить, що новина про існування Бога не є доброю, то, можливо, для них не 
важливі ніякі докази, тому що нічого їх не переконає. Вони занадто багато поставили на карту. 
Якщо хтось уже все вирішив перед тим, як відправитися в лабораторію для проведення 
досліджень, то він буде з самого початку схильний (упереджений) до певного висновку. Якщо 
він хоче все пояснити інакше, він може, скажімо, щось сказати схоже на правду. Хто зважиться 
кинути йому виклик?
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Можливо, ви вважаєте, що це звинувачення в упередженості надто серйозне. Дійсно, 
можна спостерігати ознаки упередженості. Наприклад, будь-яка альтернативна теорія, подібна 
до Теорії Інтелектуального Дизайну, висувається авторитетними вченими. При цьому вони самі 
її рішуче і повністю відкидають і відхиляють. Чи не означає це, що Теорія Інтелектуального 
Дизайну не вважатиметься хорошою новиною для тих, хто не хотів би бачити в картині творення
світу Бога? Майте на увазі, що ті, хто відкидає Теорію Інтелектуального Дизайну, не мають 
ніяких наукових доказів, на які вони можуть послатися і довести, що їх думка базується на А, а 
не на Б. Але протилежність є єдиною і абсолютною і, безумовно, не містить в собі справжніх 
наукових доказів.

Ці ідеї прийняті в нашому суспільстві вже не одне десятиліття. Бог вигнаний зі шкіл, в 
результаті чого на входах в школи з'являються металеві детектори, а навколо шкіл – високі 
паркани. Бог вигнаний із судів, і в результаті в'язниці і колонії переповнені, і відсоток рецидиву в
місцях позбавлення волі зашкалює. Це всього лише ще один доказ на користь неспроможності їх
припущень, які призвели до катастрофічної політики в сфері абортів, одностатевих шлюбів і 
гендерних проблем в питанні громадських туалетів. Ціна цього занадто висока – з моральної і з 
фінансової точок зору і навіть з точки зору безпеки.

А що, якщо в картині творення світу з'являється Бог?
Поміркуйте, можливо, ви згодні з тим, що це все міняє! Відповіді на основні та 

фундаментальні питання ідентичності (хто я?), значущості (чи комусь є до мене справа?) і 
мети (який сенс у моєму житті?) радикально відрізняються і, дійсно, знаходяться по інший бік
дискусії, – в залежності від того, від чого ви відштовхуєтеся в своїх роздумах.

Невже ми – похідне випадку або випадкових подій? Чи є у нас якийсь неминуще значення 
або мета, крім далекосяжних особистих інтересів.

ЩО ЗА ВСІМ ЦИМ СТОЇТЬ?
Ось це вже цікавий підхід. Давайте подивимося, що ви про все це думаєте. Знайдіть 

хвилинку і вивчіть три рядки доказів, які демонструють, що Біблія не може бути творінням рук 
людських.
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ОСНОВНІ ДОКАЗИ
Біблія є збіркою 66 документів, які створювалися протягом 1.300 років приблизно 40 

авторами. Серед авторів цієї книги були пастухи, митар, лікар, рибалки та представники інших 
професій, які жили на трьох континентах – в Європі, в Азії і в Африці.

Чи можете ви назвати будь-яку іншу книгу, написану групою авторів, які здебільшого не 
знали один одного. Ці люди представляли різні культури і епохи, писали в різний час, але при 
цьому вони розуміли Бога однаково, і ідея розкриття Божого плану була послідовною і 
зрозумілою. Іншої книги, подібної Біблії, не існує. Це само по собі дивно. Більшість же книг 
застарівають дуже швидко з моменту їх написання.

ІСТОРИЧНІ ДОКАЗИ
Протягом сотень років археологи досліджували Святу Землю. У розкопки були вкладені 

мільйони доларів і мільйони робочих годин. Дослідники багато дізналися. Було встановлено 
безліч конкретних імен і географічних назв, що йдуть углиб століть. Всі ці відкриття не дали 
приводу засумніватися в достовірності біблійних істин.

ВИКОНАННЯ ПРОРОЦТВА
Можливо, що найбільш фундаментальним свідченням того, що Біблія має надприродне 

походження, є запис задокументованого. 
Пророцтва Даниїла про прийдешнього Месію і знищення Храму (виповнилося в 70 році 

н.е.) не раз критикувалися тими, хто вважає, що книга була написана після описаних подій.
Проте, книга пророка Даниїла та інші єврейські книги Біблії були перекладені з івриту та 

арамейської на грецький за 200 років до народження Христа. Цей факт ясно доводить, що ці 
пророцтва були написані за сотні років до того, як відбулася сама подія.

Багато інших єврейських писань, що пророкують народження і перше пришестя Христа,
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записані в Книзі Ісаї, глава 53, в 21-му Псалмі і в інших книгах Писання. Ви можете знайти в 
пошуковому сервері Google більше інформації на цю тему, ввівши в пошуковий рядок слова 
«месіанські пророцтва».

І інформація сама себе виправдає і, вочевидь, змінить світогляд скептика на походження 
світу і всього в ньому.

Деякі сумніваються в достовірності книг Нового Завіту, вважаючи, що більшість подій, 
описаних там, відбувалися не одночасно з тим, що було описано. Скептики говорять про те, що 
багато новозавітніх книг були написані пізніше, можливо, на 100 і навіть більше років після 
того, як відбулися описані події.

Світська історія зафіксувала зруйнування Єрусалима і Храму в 70 році н.е. Однак Новий 
Завіт про це не згадує. Храм грав набагато більше значення в житті євреїв тих днів, ніж, 
скажімо, сьогодні Всесвітній Торговий центр грає в житті американців. Всесвітній Торговий 
центр був такою великою одиницею, що навіть мав свій власний індекс і зупинку метро. Уявіть, 
що ви тримаєте брошуру мандрівника про Центр, яка повідомляє кількість відвідувачів в день і, 
напевно, кількість ресторанів і страв, які подавалися в Центрі кожен день.

Припустимо, що в брошурі ви не знайшли згадки про 9/11 – день, коли вежі впали. Чи не є 
цей факт найбільш логічним поясненням, що буклет був надрукований до того, як вежі були 
зруйновані?

Руйнування Храму стало виконанням пророцтва Ісуса. Ця подія підтвердила, що Він був 
справді пророком. І той факт, що в Новому Завіті ми не знаходимо згадок про руйнування Храму,
дає нам розуміння, що Завіт був написаний очевидцями до події 70 року н.е., як і записано в 
Біблії.

Як щодо інших релігій? Хіба «не всі дороги ведуть на вершину гори»? Це питання 
породжує інші питання –

6



8 абсурдів, яким атеїсти повинні повірити перед сніданком

«Хто / що знаходиться на вершині цієї гори?»
Індуси вірять в існування мільйонів богів. Буддисти не вірять в якогось конкретного Бога. 

Християни вірять в Бога Біблії.
Уявіть, що в епоху срібних доларів, злочинець вирішує зайнятися підробкою монет. 

Вибираючи варіанти підробки, він відкидає можливість виготовлення срібних доларів з дерева. 
Нікого, навіть маленьку дитину, не обдурити цим, – така підробка нічого спільного не буде мати 
з оригіналом.

Тоді він вирішує виготовляти срібні долари з металу. І деякі люди купуються на підробку. 
Проте, якщо він вирішить додати в металевий сплав трохи срібла, то зможе обдурити дуже 
багатьох людей. І чим більше срібла він додасть, тим більше монети будуть походити на 
справжні срібні монети і тим більше людей будуть обмануті.

Срібло в підробленій монеті уособлює істину в підробленій релігії. Чим більше правди, тим
більше людей вірять. Але вся правда – це Божа правда. Навіть диявол знає Писання і 
використовує його для своєї вигоди, як ми це бачимо під час спокуси Христа в пустелі.

Давайте будемо вартовими правди, а не напівправди. Підробка доводить існування 
оригіналу.

Сучасна наука – це «західна» наука, що сформувалася на основі християнського світогляду, 
і вона вірить, що розумний Бог створив розумний, зрозумілий і раціональний світ, який можна 
пояснити. Східні релігії ніколи не змогли б створити подібного світогляду.

Існування Бога доводить фундаментальні питання Ідентичності, Значущості і Мети.
Практичне застосування – це зміна життя. Як мені слід ставитися до інших? Чи є 

походження людства несподіваним результатом випадкових процесів? Яку вигоду я зможу 
отримати, використовуючи інших людей? Що, якщо вони піддаються експлуатації? Якщо я 
чимось спокусився, то чому б і ні?
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Якщо ми вирішимо, що всі ці питання не мають значення, і, якщо ми досить хитромудрі, 
щоб їх уникнути в моменти спокуси, то ми подумаємо: «А чому б і ні?».

А що, якщо інші люди так само ставляться до мене? Я знаю, що деякі – більш сильні і 
розумні. Кому я можу довіряти? Та й кримінальна статистика також не надихає.

Тепер ви розумієте, що вимивання Бога з картини створення світу має далекосяжні 
наслідки.

Що значить бути людиною? Твердження, що «Бога немає» означає, що ми є випадковими 
похідними природи. З огляду на це, ми не більше, ніж продукт випадкових подій.

Ви повинні прожити 83 роки і 4 місяці, щоб досягти всього 1.000 місяців життя. Місяці 
проходять досить швидко, залишаючи нам трохи часу для оплати рахунків, обліку витрат та 
інших побутових речей. Часто кажуть, що 90 відсотків життя потрібно на його адміністрування і
всього 10 відсотків – на саме життя.

Тоді як нам треба жити? Без Бога дуже важко знайти осмислену мету в житті. Як ми 
повинні сприймати інших? Якщо вони створені за образом і подобою, то ми повинні розуміти їх 
високу цінність і погодитися з їх основними правами.

Хто дав нам права? Якщо права дає уряд, то він може їх по праву і забрати. Це те, у що 
вірили Гітлер і Сталін. Історія говорить, що сто мільйонів людей були вбиті тоталітарним 
режимом в 20-му столітті частково і через атеїстичний світогляд.

Атеїстичний комунізм Сталіна і Мао полягав у тому, що їх громадяни не мали ніяких прав, 
крім тих, що дає держава. І оскільки життя їх підданих не мало постійних цінностей і прав, то 
величезна кількість людей була ліквідована, як непотрібні вороги народу.

Коли Бога немає в картині створення світу, то «чому б і ні»?
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Невже такий підхід до власних громадян можна назвати неправильним?
Вам потрібен міцний духовний фундамент, щоб ви мали сміливість сказати і Мао, і 

Сталіну, що це неправильно.
У Декларації Незалежності Томас Джефферсон і інші батьки-засновники США 

підтвердили, «... вони [ми] наділені Творцем певними невід'ємними правами».
Час від часу кожен з нас буває спокушуваний. Як ви справляєтеся зі спокусою? Якщо ми 

віримо в Бога, то розуміємо, що зрештою ми повинні будемо дати звіт за кожну мить, коли ми 
впадали в спокусу. Ми відповімо за те, що ми використовували інших людей, обманювали, 
обкрадали, порушували інші стандарти моралі. Будь-яка форма експлуатації та шахрайства 
постане перед справедливим судом Бога. Знання, що є Той, Кому ми підзвітні, дає нам рішучість 
сказати «Ні!» спокусі.

А що, якщо Бог – не Творець світу? Хіба це не те, у що багато хто вірить? Без Бога ми 
можемо скористатися будь-якими сумнівними можливостями.

Ми стаємо експертами в раціональній поведінці:
«Ну, це не так погано».
«Всі так роблять».
«Ніхто не дізнається».
«А хіба це проблема?».
Коли ми жертви, а не злочинці, то це вже зовсім інша історія. Коли будь-якій небезпеці 

піддаються наші чоловіки, діти або хоча б мобільний телефон, iPod, стерео – це не те, як ми 
хотіли б виглядати зі сторони.

І все ж питання може залишатися на порядку денному – «а чому б і ні»? На більшість з нас 
в різній мірі впливає поведінка оточуючих. І якщо інші переконані, що Бога немає,
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то ніхто ні за що не відповідає і, якщо ми розуміємо, що зможемо успішно з цим жити, то 
спокуса тільки посилюється.

У січні 2015 року газета The Denver Post опублікувала статтю «Холоднокровні вбивства в 
США з 1980 по 2014 роки». Нерозкриті вбивства на федеральному, штатному і місцевому рівнях 
за 35 років перевищили 211 тисяч. Проста математика показує, що, в середньому, починаючи з 
1980 року, в країні відбувалося 16 нерозкритих вбивств щодня. Статистика не говорить, скільки 
вбивств було розкрито або вбивць спіймано.

Ми відмовилися від стародавньої мудрості про те, як справедливість Бога карає вбивства і 
злочини, тому що порахували, що ми і самі краще з цим впораємося. 75 років тому тюрми не 
були так переповнені, як сьогодні. І вдома, і на вулиці люди відчували себе більш безпечно. 
Статистика, до речі, говорить про те, що ймовірність стати жертвами злочинів для молодого 
покоління в сотні разів вище сьогодні, ніж це було за часів молодості їх дідусів і бабусь.

Ці невпіймані вбивці не знайшли причин залишити живими своїх жертв. Питання: «Чому б
мені не вкрасти щось у цієї людини?» Плавно переповзає в інше питання: «А чому б мені не 
вбити цю людину?» На щастя, більшість ніколи не перейде цей Рубікон, але деякі все-таки 
наважувалися.

ХТО ВИРІШУЄ, ЩО ПРАВИЛЬНО, А ЩО НІ?
Іноді у вас складається враження, що кожен вирішує сам за себе. А чому б і ні? Якщо не 

існує невід'ємних стандартів правильного і неправильного (Бога), то, звичайно, кожен вирішує 
сам за себе.

«Це може бути правдою для вас, але не для мене. Хто зробив суддею вас?»
У суспільстві прийнято вірити в те, що істина відносна, що не існує встановленого, 

об'єктивного стандарту (Бога) істини. Чи відчуваєте ви себе комфортно, коли раптом з темної 
кімнати виходите в море світла?

Який вихід? Хіба це не змова вчених,
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які вважають, що Бога немає? На жаль, багато вчених і викладачів так думають.
З іншого боку, чимале число сучасних вчених і викладачів твердо вірять в Бога і їх змінені 

життя є доказом цього.

ЧОМУ МИ ВІРИМО ТАК, ЯК МИ ВІРИМО?
Ми приходимо до наших стандартів віри, незалежно, чи віримо ми в Бога чи ні, – під 

впливом різних авторитетів, які оточують нас на певному етапі життя. Швидше за все, ми 
погодимося з будь-якою думкою, яка панувала в батьківському домі, де ми виросли. Можливо, 
наші стандарти віри формувалися школою, соціальним середовищем і / або місцем роботи.

Часто, не довго думаючи, ми робимо висновки. І тоді відбувається диво. Це стає нашою 
позицією. Ми схильні її захищати, виправдовувати, жити відповідно до неї і триматися за неї, як 
ніби ми прийшли до цієї позиції в результаті ретельного і послідовного процесу міркувань.

Наша позиція нас, так би мовити, звільняє, чи не так? Ми стаємо для самих себе істиною в 
останній інстанції стосовно того, що нам потрібно робити і як нам варто жити. Ми інвестуємо в 
ці шаблони, ми їх підтримуємо, рідко замислюючись, до чого може привести життя за цими 
правилами.

Чим довше ми інвестуємо в ці шаблони, тим складніше відмовитися від них. Швидше за 
все, ми будемо діяти не раціонально, а рішуче. При такому стані речей, ми, можливо, будемо 
відчайдушно протистояти логіці існування Бога.

Отже, чи існує фактологічна основа віри в Бога? Ми кладемо свої життя на чашу терезів у 
цій суперечці. Ну, а поки давайте розглянемо кілька питань: 

Чи є раціональне зерно в атеїзмі? Чи існує якась фактологічна основа? У чому вона 
полягає? Чи існує взагалі якась логічна основа?
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Думаю, що в цьому квесті ви не знайдете відповідей, тому що неіснуюче довести просто 
неможливо. Всесвіт нескінченний. Як ви можете бути впевненим, що на всьому просторі 
Всесвіту Бога не існує?

«Зменшіть» квест. І, можливо, ви зможете довести, що в кімнаті немає павука. Ви можете 
ретельно і обережно прочісувати квадрат за квадратом. Але павуки бувають різних розмірів. І ви 
не можете напевно бути впевненим, що якийсь маленький павучок НЕ прошмигне повз вас у той
час, як ви шукаєте в іншому кутку кімнати.

Отже, чи розумно захищати твердження, що Бога не існує?
Ви скажете: «Добре, якщо навіть я повірю, що Бог, можливо, існує, то чому б нам не 

повірити в змію, що говорить?»
Чи вважається в середовищі добре освічених людей, що Едемський сад – це міф чи байка? 

Хіба це не загальновідомо? Ні. Насправді, для людей неупереджених існує три вагомі аргументи.
Докази свідчать на користь існування Едему.

Причинний зв'язок або причинно-наслідковий зв'язок доводить, що наслідки / результати 
знаходяться в частковій зв'язці з причинами. Наприклад, петарди виробляють певний шум, а ось 
ручна граната, фугасна авіабомба та термоядерна бомба справляють враження, відповідно до 
свого розміру, сили і потужності.

Таким чином, коли ми бачимо універсальний ефект, – це логічно випливає з того, що є і 
універсальна причина. Безперечною істиною є те, що всі і все вмирає. Чому? Все повертається 
до Едемському саду і до змія-спокусника – сатани і ворога життя.

Десятки мільйонів доларів або навіть сотні мільйонів доларів
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були витрачені на дослідження причин старості і пошук еліксиру молодості. А ми все одно 
вмираємо. Чому?

Писання каже, «бо в день, в який ви скуштуєте [від] нього, смертю ви помрете».
Змій відповів, що «ти не помреш». Всі ми знаємо, що це є неправдою.
Друге доказ ми також можемо знайти в Писанні, а його ефект – в нашому повсякденному 

житті. Перш, ніж людина проголосила свою незалежність від Бога, вона була «зосереджена» в 
Бозі. Світ тоді жив в гармонії. Але людина змістила центри, став егоїстом. І світ був «зламаний» 
відступом людини від Бога, і ми були «зломлені» разом з ним.

Ми опираємося Богу через егоїзм. Переконані у брехні, що «наш» шлях – найкращий, ми 
більше не довіряємо Божій доброті і відкидаємо Його шлях. Егоїзм подібний до гріха. Ми всі 
егоїстичні в тій чи іншій мірі.

Егоцентричність – це частина людини. Чи можете ви пригадати хоча б одну проблему, що 
стоїть перед людством сьогодні, яка не є результатом егоїзму? Ми живемо в світі зруйнованих 
сімей, в світі, де діти покинуті батьками, в світі криміналу, корупції в уряді, екологічних 
катастроф і війни – цей список можна продовжувати.

Третє вагоме підтвердження – це віра в брехню, яка дедалі більше розповсюджується.
«Яку брехню?» – запитав Змій (сатана). «Що ми хочемо для себе і те, що ми вибираємо – 

це краще і краще в порівнянні з тим, що Бог хоче для нас». Звинувачення проти Бога полягає в 
тому, що «Він не хороший».

Ми всі вірили або досі віримо брехні. Можливо, це і є пояснення того, чому ми опираємося
доказам існування Бога і дуже часто робимо це з величезною рішучістю.

Це і є найяскравіший прояв нашої незалежності від Бога, яке дає нам помилкове відчуття 
власного всесилля.

13



8 абсурдів, яким атеїсти повинні повірити перед сніданком

Насправді, ніякого контролю над тим, що відбувається у нас немає, як ми помилково 
думаємо, коли, наприклад, пристібається паском безпеки в літаку.

Насправді, не так-то й часто ми можемо виявляти свою незалежність. Наприклад, ви досить
обмежені в тому, де вам жити або працювати, якщо у вас недостатньо грошей.

Ви не можете вибрати сім'ю, в якій народилися, час народження і тим більше культуру, в 
яку були поміщені при народженні. Ви не можете вибрати стать, статуру, коефіцієнт інтелекту, 
темперамент, особистість або колір шкіри.

Найголовніший вибір, який ми можемо зробити, – це наше рішення вірити або не вірити 
брехні.

Більш того, у вас немає нічого такого, за що б ви могли вчепитися. Ви не впевнені, що у вас
завжди буде відмінний зір, слух, розумові здібності, здоров'я, робота, чоловік і мобільність.

Єдине, що залишається незмінним – це те, що знаходиться між вами і вашим життям, для 
якого ви були створені. Це ваша воля. І в ній ви суверенні. Ви можете продовжувати залишатися 
незалежними від Бога. Ви можете прожити все життя в стані заколоту, зробити останній видих і 
померти, не підкорившись Богу. 

Чому ви це робите? Хіба це не ірраціонально? Єдине, чим я можу це пояснити – це вашою 
вірою в брехню, адже ви хочете кращого для себе – Божої щедрості, ласки і здійснення 
нескінченно досконалого плану Бога для вашого життя. Але іноді ви вважаєте, що не можете в 
цьому довіряти Богу.

Це правда, що деякі речі, які Господь не схвалює, можуть бути дуже привабливими. Коли 
Бог сказав «Не роби», насправді, Він мав на увазі – «не чини собі шкоди». І хоча докази можуть 
бути незначними, моральні закони такі ж реальні, як і фізичні. Порушення законів гравітації 
може привести до миттєвих результатів. Порушення ж моральних законів не завжди призводить 
до видимих наслідків. Жолудю потрібно багато часу, щоб він виріс і став деревом.
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Деякі вірять, що це Змій привів нас у місце болю, в якому світ сьогодні існує.
То у що вірите ви? До появи Теорії Великого вибуху ті, хто не захотів визнати існування 

Бога, спробували знайти розраду у вірі, що будь-яка матерія – вічна. Вчені переконують нас у 
тому, що матерію не можна створити. Матерія може змінювати свої форми, скажімо, з рідини і 
твердої речовини в газоподібний стан, але вона не може бути «створена». Для того, щоб матерія 
могла існувати, повинен бути Творець, чиє буття перевершує фізичні закони.

Ми знаємо, що у Всесвіті має бути початок. Наука дискутує, як починався Всесвіт. Через 
тонкощі налаштування і при існуванні багатьох сил, таких як гравітація і швидкість, деякі 
припускають, що існує не один Всесвіт, а так звані «мультивсесвіти». Передбачається, що з 
достатньою кількістю всесвітів, тонка настройка – це даність, а не доказ того, що Всесвіт був 
створений.

Звичайно, гіпотези про «мультивсесвіт» потрібно довести. І вони не додають аргументів до 
дискусії про те, чи міг світ початися сам по собі, без втручання Бога.

Будь-яка людина з середнім інтелектом, без порад учених в білих халатах, може розглянути
очевидні факти існування Бога.

Можливо, ви пам'ятаєте конкретного вченого, який з кожною новою серією серіалу 
"Cosmos", починав стверджувати приблизно наступне: «Космос завжди був, є і буде». Наскільки 
я знаю, ніхто ніколи не питав Карла Сагана, «звідки ви це знаєте?» Відповідь була: «А він і не 
знав». Ствердження є недоказовим, тому що не існує можливих шляхів для його наукової 
перевірки. Це просто твердження, зроблене по вірі. Ось так!

Швидше за все, мільйони непідготовлених до критичного мислення людей, прийняли це 
повторюване твердження як «євангельську істину».

Велика частина того, що ми можемо знати, без того, щоб покладатися на твердження 
експертів, є такою ж простою, як ніс на вашому обличчі.
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Очевидно, що існування описує високу ступінь порядку. Земля високо організована, і 
багато хто вірить в крихкість і небезпеку руйнування екологічного балансу. Величезна 
різноманітність існує в усьому світі. Ще в 1970-х роках видання "Science Reader" повідомило, 
що, можливо, до половини рослинного життя Південної Америки ще не класифіковано.

Все існуюче – від живих клітин і ДНК до субатомной структури елементів – неймовірно 
складні по своїй будові.

Екологія заявляє про взаємозв'язки в природі.
Той факт, що вода закипає при температурі 100 градусів за Цельсієм, а також інші закони 

фізики і хімії показують, що Всесвіт живе за системою певних законів.
Світ – високораціональний, пізнаваний і зрозумілий. У науці ніхто не ставить задач і не 

проводить експериментів без того, щоб спиратися на струнку систему законів фізики, хімії та 
інших наук. І сучасні технології це підтверджують.

Теорія Великого вибуху цього пояснити не може. Натуралізм / атеїзм змушений вірити 
наступному:

• Все навколо було створено якоюсь силою;
• Хаос створив порядок;
• Неживе створило життя;
• Несвідоме створило усвідомлене;
• Безособове створило особистість;
• Нераціональне створило раціональне;
• Сліпе створило зрячих;
• Глухота створила слухання.
Цей список може продовжуватися.
Це нераціонально. Існування Бога доведено раціональною, логічною природою речей, які 

розуміються як є.
Бог є любов. І Він нас любить. Проте, ми проголошуємо свою незалежність
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від Бога, яка є проявом бунту або гріха. І гнів Божий з небес спрямований проти всіх гріхів.
Під час недавніх археологічних розкопок було виявлено вазу з написом «Річ коштує 

стільки, скільки за неї згодні заплатити».
А скільки коштуєте ви? Бог вас любить настільки сильно, що віддав Сина свого Ісуса 

Христа померти за те, що ви повстали проти нього (Івана 3:16). Він занадто багато заплатив, щоб
врятувати нас всіх від жахливої долі. Це досить висока ціна. Ми можемо противитися цьому 
знанню з рішучістю, яка перевершує будь-яку логіку і раціоналізм.

Але навіщо? Це тому, що на певному рівні ми віримо в брехню, яка почалася ще в Едемі. 
Яку брехню? Брехню про те, «що ми хочемо для себе кращої долі, ніж добрий Бог задумав для 
нас». Не вірте цьому. Багато мільйонів християн свідчать тисячі років, проголошуючи Божу 
правду. Бог є любов. І Він вас любить. 

Змій проголосив, що «Бог недобрий». Більш сучасне твердження – «Бог не існує». Будь-яка
теорія оцінює вас малозначущими, значущим і значним.

Вас просять всьому цьому вірити без будь-якої фактологічної основи.

ЗВІДКИ МИ ЗНАЄМО, ЩО БОГ ІСНУЄ?
Реалістична основа встановлення існування Бога – це ПОРЯДОК будови нашого світу і 

всього Всесвіту. І в малому, і у великому ми можемо розглянути вселенський порядок. Цей 
порядок також підтверджується законами фізики, хімії, математики, ботаніки, геології. Додайте 
до цього:

• різноманітність
• складнiсть
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• взаємопов'язаність
• інтелектуальність
Теорія Великого вибуху не дає цьому значних пояснень.
«О, так, ми пояснюємо! – вигукують атеїсти. – Теорія еволюції і природного відбору 

Дарвіна все це пояснює!»
Невже це правда? Природний відбір настільки богоподібний у своїй правоті, що сучасний 

еволюціоніст і атеїст Річард Докінз вважає, що теорію природного відбору потрібно пояснювати 
в деталях як «сліпу, безглузду і безцільну». Він не пояснює, звідки і як він це дізнався. 
Підозрюю, що це ще одне його твердження «віри», для якого не існує методу підтвердження, 
тому він нас і просить приймати його слова на віру.

Зрештою, хіба метою всієї цієї затії з природним відбором була спроба пояснити все без 
необхідності посилатися на надприродності або на Бога? Мене дивує, що так багато людей 
думає, що наші життя позбавлені будь-якого сенсу.

Багата уява не має меж. Можливо, це просто «так сталося» або «так завжди і було». Таким 
чином, сліпий, безглуздий і безцільний процес, маючи достатньо часу, скажімо, кілька мільярдів 
років, може створити складне, різноманітне і організоване життя, в якому ми живемо.

Важливо, що ми розглянули еволюцію Дарвіна і Теорію Великого вибуху. Вони є 
альтернативним поясненням, яке намагається відповісти на важливі питання, але безуспішно. 
Бог – це найкраще пояснення.

Ми бачили фотографії людських слідів на Місяці. Посадковий модуль був сконструйований
з урахуванням того, що пил з поверхні Місяця буде відповідати відомим часткам накопичень на 
Землі, заснованим на столітньому обліку (підтверджено місячною низькою гравітацією і 
відсутністю атмосфери).
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Пройшли мільярди років перш, ніж глибина місячного пилу була виміряна лінійкою. 
Фотографії показують, що висота пилу на поверхні Місяця відповідає 6-10 тисячам років 
накопичень.

Звичайно, Бог міг зробити це будь-яким шляхом, як хотів – чи створювати Всесвіт за 
мільярди років, чи за один день. Він міг створити Адама, як дорослого чоловіка, або, наприклад, 
створити зрілими дерева, каміння, галактики – абсолютно зрілими з ознаками віку.

Наші знання про вік Землі засновані і базуються на припущенні, що «час каменів» почався 
з нуля. Або у випадку з галактикою, що швидкість завжди залишалася незмінною. Вчені 
вважають, що можуть вирахувати вік Всесвіту, розрахувавши відстань галактик від 
передбачуваного центру. Але при цьому говорять, що не знають, де насправді знаходиться цей 
самий центр.

Це, звичайно, не тільки недоведене припущення, але й таке, що неможливо довести. Це 
неможливо перевірити. У будь-якому випадку, повинен бути Хтось, Хто все почав. І це починає 
бути схожим на казку для дорослих. Ви розумієте, це як кролик з капелюха, за винятком того, що
немає ні капелюха, ні самого фокусника.

Ми не знаємо, скільки всього нам ще невідомо. Таким чином, коли атеїсти-опозиціонери 
пропонують великі і обширні теорії в галузі астрономії, ботаніки, біології, хімії, фізики та інших
наук, ми відчуваємо, що не в змозі їх адекватно сприйняти або навіть спростувати.

Проте, цей колос на глиняних ногах зійшов на вершину нашого світу і править у школах, в 
уряді. У нас є спокуса опустити руки і сказати, що ми нічого з цим уже зробити не можемо, 
оскільки суспільство все швидше і швидше скочується до хаосу. Часто можна почути: «У 
лабораторних умовах ми можемо довести, що швидкість розпаду цієї породи або цього мінералу
– постійна. Також ми можемо довести, що будуть потрібні мільйони або навіть мільярди років, 
щоб порода прийшла в цей стан. З цього ми робимо висновок, що Всесвіт нараховує мільярди 
років».

Але чого ніхто не може довести, оскільки не існує наукового шляху для перевірки цього,
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так це того, що час існування породи або каменю почався з нуля. Не маючи можливості довести 
підставу, вони повинні це припустити. Фактично, вчені повинні в це повірити. Таким чином, вся 
доктрина колоса заснована на припущенні – вірі. Не існує доказів цієї теорії, але фактично вона 
прийнята, як стандарт.

Ці помилкові теорії правлять світом ТІЛЬКИ тому, що багато хто не знає, що 
фундаментальних доказів цих припущень не існує.

Відстань галактик ці «вчені» використовують як приклад. Вони кажуть: «Ми можемо в 
лабораторних умовах довести швидкість світла». Вони припускають, але довести не можуть, що 
швидкість світла – це максимальна швидкість будь-чого. Таким чином, променю світла, що 
подорожує з віддаленої галактики, будуть потрібні мільярди років, щоб досягти землі.

Але те, що вчені не можуть довести, як факт – що Бога не існує. Це і є та сама причина, по 
якій створюється величезна кількість альтернативних теорій творіння. Їх завдання довести, що 
людство може все пояснити і без «Божої гіпотези».

Як ми говорили раніше, Бог створив Адама дорослою людиною з усіма ознаками 
дорослості. Те саме Він зробив по відношенню до дерев, каміння і галактик. А вчені вважають 
інакше. Вони кажуть, що довели це, але самих доказів не існує.

Що ж нам з усім цим робити? Мертве море мертве тому, що в нього потрапляє вода, але 
нікуди не витікає. Давайте докладемо всіх зусиль, щоб не стати схожими на Мертве море, 
знаючи Істину, але не ділячись нею з іншими. Отже, розкажіть цю Істину іншим. Розкажіть усім.
Нехай весь світ дізнається!

Якщо ви починаєте свій день з думки, що «Бога немає», то вам потрібно мати пояснення 
про той світ, у якому ви живете. Але, якщо ви відмовитеся від брехні Змія, вам не знадобиться 
інша концепція Творіння Світу.

БОГ БІБЛІЇ:
• Суверенний
• Всюдисущий
• Вічний
• Святий
• Незмінний
• Праведний
• Він є Дух
• Справедливий
• Всемогутній
• Люблячий
• Всезнаючий
• ... Йому притаманні і інші характеристики.
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Писання підтверджує, що докази існування Бога – очевидні. Ми відмовляємося вірити 
доказам, бажаючи служити своїм власним помилковим інтересам. Ми приймаємо рішення 
повірити Змію. «Увіходьте тісними ворітьми, бо просторі ворота й широка дорога, що веде до 
погибелі, і нею багато-хто ходять...»

Знання, дійсно, має силу. З тими знаннями, які у вас є, ви будете діяти в своїх інтересах. І 
хіба це не чудово, що у вас є чудова можливість перевіряти Біблійне Послання в лабораторії 
власного життя?

Тепер ви можете запитати про те, кому ви можете довіряти. Деякі можуть повалити Бога з 
трону свого життя, але це не змінить того факту, що Він продовжує правити і царювати у 
вашому житті.

Ваш будинок хтось побудував. Вам не потрібно знати його імені, розуміючи, що 
будівельник там десь є. І факт існування будівлі це доводить. Жодну будівлю ніколи не було 
побудовано без причини. Тим не менш, є ті, хто заявляє, що це зробив Всесвіт. Без причини. 
Якось у вівторок.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ НА ЦІ ФЕНОМЕНАЛЬНИ ІСТИНИ
Матвія 7:13: “Увіходьте тісними ворітьми, бо просторі ворота й широка дорога, що веде

до погибелі, і нею багато-хто ходять”.

2 КОРИНФЯНАМ 5: 17-21: “Тому то, коли хто в Христі, той створіння нове, 
стародавнє минуло, ото сталось нове! Усе ж від Бога, що нас примирив із Собою Ісусом 
Христом і дав нам служіння примирення, бо Бог у Христі примирив світ із Собою Самим, не 
зважавши на їхні провини, і поклав у нас слово примирення. Оце ми як посли замість Христа, 
ніби Бог благає через нас, благаємо замість Христа: примиріться з Богом! Бо Того, Хто не 
відав гріха, Він учинив за нас гріхом, щоб стали ми Божою правдою в Нім!

(Якщо при читанні цих віршів, у вас виник імпульс заперечувати прочитане, вам не 
потрібно піддаватися цьому імпульсу. У вас є сила вибрати Бога)”.
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Хіба це не сама чудова новина, яку ми коли-небудь дізналися? Нове життя. Новий початок. 
Нарешті, це і є справжній сенс життя.

Не пропустіть. Попросіть Бога розкрити Його спасіння для вас. Що вам втрачати? Більше 
не вірте Змію. Деякі приділяють надмірну увагу тому, що від нас приховано в Біблії.

Цікаво, що найбільш загадковими рядками Біблії, насправді, виявилися перші чотири 
слова: НА ПОЧАТКУ БУВ БОГ.

Якщо вірити в Бога, то можна очікувати чудес.
Часто повторювана фраза Карла Маркса говорить про те, що «релігія – це опіум для 

народу». Шкільні «стрілки», після розстрілу своїх однокласників і вчителів, зазвичай закінчують
життя самогубством, сподіваючись уникнути звинувачень. 

Справжній же опіум – це навіювання людям думки про те, що після смерті нічого не існує.
Якщо вірити в Бога, то все йде інакше. Він дарує нам усвідомлення гріховності і являє Нам 

нашого особистого Спасителя. Незалежно від того, чи знаєте ви це чи ні, існує нескінченно 
могутнє і добре Буття – святе, праведне, справедливе, любляче нас з вами.

Крім нашої здатності осмислювати і, знаючи всі неправильні вчинки, які ми коли-небудь 
зробили, Бог хоче погодитися з нами. Хіба це не найголовніше, що може зайняти людський 
розум? Попросіть Бога, щоб Він показав вам, що це правда. І тоді, коли вас запитають, ви 
зможете відповісти: «Я вірю, що Сам Господь довів мені, що це є правда». Ви щось втрачаєте? 
Ви щось виграєте? Просіть. Шукайте. Знайдете. Відмовитися від Бога – це значить повірити, що 
кінцева дійсність – це «виживання найсильніших». Чи можемо ми жити у відчайдушній 
безнадійності цієї думки?

Християнська віра – це не філософський аргумент.
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Святе Письмо стверджує, що Христос воскрес із мертвих. Церква вважає, що Він і 
сьогодні живий. Кожна книга Нового Завіту стверджує авторитет не смерті, а життя. І це неважко
довести. Будьте певні, ви самі можете прийти до цього висновку. Все, що потрібно – це щира 
молитва.

Чи хочете ви, щоб це стало часом пізнання правди?

МОЛИТВА
Дорогий Господь!
До сьогоднішнього дня я думав, що Тебе не існує. Але тепер, коли я приймаю факт Твого 

існування, факт створення Тобою нашого світу, я розумію, що не дотримувався Твоїх 
стандартів і навіть не думав про них. Допоможи мені на цьому етапі. Будь ласка, прости мені 
мої гріхи. Я приймаю Твого Сина Ісуса Христа, який заплатив за мої гріхи, і відкрив шлях для 
спілкування з Тобою. Будь ласка, відкрий мені Твої Істини. Я приймаю Тебе в своє життя, як 
Учителя і Спасителя. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

ЯК ВЕЛИКА ТЕМРЯВА
Тепер ви знаєте, як мислять більше 99 відсотків ваших рідних, друзів і колег по роботі. Чи 

дозволите ви Богу через вас висвітлити їх темряву? Немає сумнівів, що ворог буде намагатися 
вас переконувати в іншому. Не дозволяйте більше іншим людям «називати зло – добром, а добро
– злом». Ваша основа – Бог, Який дасть вам розуміння, що добре, а що погано. Коли ви 
озирнетеся через рік, через десять років, ви будете раді з прийнятим сьогодні рішенням 
розповідати Істину всім, хто потребує Божому світлі.
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Дорогі читачі! У нас є велика кількість безкоштовних копій цього буклету. Ви можете 
використовувати його в домашніх групах, в програмах учнівства, в Біблійних школах при 
церквах. Просто замовте його!

Ми готові надати тисячі копій. МИ ОПЛАЧУЄМО пересилання і 50 ЕКЗЕМПЛЯРІВ. Якщо 
у вас є можливість допомогти, рекомендоване пожертвування для оплати пересилання і обробки 
замовлення – 20 доларів за 50 примірників або 38 доларів за 100 примірників. Ви також можете 
оплатити пересилку цілої коробки. Але, якщо у вас немає коштів, ми хочемо вам допомогти 
отримати і розповсюдити цей життєво важливий буклет серед вашого оточення. Цим буклетом 
ми хочемо вам відкрити знання. Подаруйте його вашим друзям і рідним, а також розповсюдьте в 
навчальному закладі, на вашій роботі і в церкві.

Шановні пастори, ми готові НАДРУКУВАТИ цей буклет безкоштовно для кожного члена 
вашої церкви.

Надішліть нам запит на e-mail: FreeCopy@ServeTheKing.org.

Розкажіть кожному – Розкажіть всім

І Нехай Весь Світ Дізнається

(501C3 неприбуткова організація)
PO Box 541149 • Orlando, Florida 32854
ServeTheKing.org

Отримайте безкоштовну копію, надіславши нам електронне повідомлення, і дайте знати 
про цю можливість іншим людям

www.ServeTheKing.org.
БЕЗКОШТОВНО І ПРОСТО!
© Don Cain 2015
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