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Вступ 

У Вас може виникнути питання: «Як я можу бути 

впевнений, що книга, якій я слідую, дійсно є Словом 

Божим? Як я можу знати, яка з численних "священних книг" є 

істинним Словом Бога? Чи є моя Священна книга однією із 

помилкових? 

Як я можу продовжувати вірити в релігію, якщо дізнаюся, 

що її книга не є Священною? 

Як віра може бути істинною, якщо брехня в цій книзі 

настільки зрозуміла, а сама книга сповнена помилок, 

суперечностей та історичних вигадок, внесених руками 

людей? 

Я маю лише прочитати її, щоб дізнатися, що це – не Слово 

Боже. 

Але як я можу судити вірно, якщо я упереджений і не 

бажаю чути жодної критики? 

Чи шукаю я істину або ж я її ворог?» 

Щоб відповісти на ці питання шукач істини має ясно 

бачити і справедливо мислити. Він також повинен володіти: 

 Інтелектуальним, науковим і уважним підходом. 

 Бажанням знайти правду, незалежно від того, якою 

вона виявиться. 

 Відкритим розумом, вільним від забобонів і фанатизму. 

Шукач істини має боятися брехні, підтримувати правду і 

мати до неї тверду прихильність. 

1 – Ми чесно і щиро звертаємося до Господа нашого і 

шукаємо Його керівництва, щоб знайти істину. 
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2 – Наскільки сильно ми потребуємо ясного бачення 

істини і стійкої прихильності до неї? Наскільки відчайдушною 

є наша потреба щиро звернутися до нашого Господа за 

керівництвом і допомогою у пошуках правди? 

Адже без Божої допомоги і керівництва ніхто не зможе 

відшукати істину. 

Немає жодних сумнівів, що релігію Бога знайти не 

важко. Справді, вона прямо перед нами. Якщо це не так, то 

люди стали б протестувати в День Суда, кажучи: "Господи, 

якби Ти зіслав Свою книгу, ми б увірували, і залишили б нашу 

неправильну релігію". 

Наш обов’язок зробити все можливе, щоб забезпечити 

своє спасіння в майбутньому житті. 

Але ми обганяємо одне одного в прагненні пізнати 

радощів цього життя, намагаючись насолоджуватися ним 

наповну. 

Чому ж тоді ми не маємо прагнути увійти до раю, де 

жодна людина не страждатиме й не помре – її не торкнуться 

жодні хвороби і втома? У раю є всі задоволення, яких людське 

око ніколи не бачило і жодне людське вухо не чуло, і жодне 

серце ніколи не уявляло. 

Що не так з людьми: чому вони не прагнуть до кращого 

майбутнього життя? 

Хіба це не правда, що люди будуть розділені в день 

Страшного Суду на дві групи: 

віруючі і невіруючі? 

Вони матимуть тільки два напрямки: 

один напрямок – до раю, інший – до пекла? 

Їх буде розвдено на два протилежні кінці: 
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щасливі й нещасні? 

То чому ж ми опираємося майбутньому життю, яке є 

вічним місцем перебування? Вічність буде або в раю, або ж у 

пеклі. 

Уявіть собі, що Ви – на порозі смерті, рахуєте свої останні 

подихи, прощаєтеся із любим життям, до якого було 

прив’язане ваше серце, знаючи напевно, що Ви – не на 

правильному шляху; що Ви, як і раніше, тримаєтеся 

неправильної релігії, яка не радує Вашого Господа. 

Подумайте про цей критичний і жахливий момент, коли 

Ви залишете це життя, забираючи із собою помилкову релігію 

і помилкову віру. 

І пам’ятайте, що для того, хто не дотримувався істинної 

релігії Бога, не буде жодного порятунку. 

Знайти цю істинну віру – найважливіше завдання, яке 

стоїть перед нами на землі. Вас випробовують, щоб побачити, 

чи будете Ви шукати правду, чи ні. А якщо Ви її знайшли, то 

випробовують, щоб побачити, чи звернетесь Ви до ней, чи 

практикуватимете її і чи підкорите себе їй, чи ні. 

Це єдина причина існування: шукати істину і присвятити 

себе їй. Але Вам не вдалося і Ви стоїте перед Богом з чимось 

іншим, але не з Його релігією. Ви прийшли з язичницькими 

віруваннями: з розумінням Бога як у багатобожників, або як у 

племінної релігії. 

Із сьогоднішнього дня ми маємо серйозно працювати для 

нашого спасіння, адже завтра може бути запізно. 

Щоб легко знайти істину ми маємо слідувати декільком 

простим правилам: 

1 – Ми маємо бути правдивими і щирими – шукати саму 

істину і нічого більше. 
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2 – Ми маємо постійно молитися Богу, щоб відкрити наші 

серця для істини, і не забувати, що наші серця – в Його Руках: 

Він може змінити їх, як забажає, і Він знає наші наміри ще до 

того, як наші руки піднімаються до Нього вгору. 

Бог знає, коли Ви щиро шукаєте істину, і Він освітить 

Ваше серце і відкриє його для істини. А якщо це не так, Він 

знає про це, і тоді Ви очорните своє серце, і, можливо, Він 

засліпить його. 

Сьогодні наша проблема полягає не в тому, що ми не 

читаємо, а в тому, що ми невиправдано впевнені у собі. Ми 

схильні ставати фанатиками і знаходити виправдання брехні. 

Деякі люди бачать чорне, а кажуть "біле". Дехто міцно 

тримається релігії лише тому, що вона є релігією їх батьків, і 

немає іншої причини для слідування. Саме тоді релігія стає 

тим, що люди успадковують – як ім’я, гроші, будинок або 

меблі. 

Іноді люди читають тільки для того, щоб знати, але без 

бажання отримати користь від знань. Вони знають, що мають 

просити Бога направити їх, але не просять. 

Коли Ви читаєте, то маєте шукати правду і змінювати себе 

відповідно до того, що знайдете. Тоді це читання буде 

корисним. 

Коли Ви вперше усвідомлюєте правду, вона може 

шокувати; може бути занадто важкою, або занадто гіркою, але 

це не змінює того факту, що це – правда, і що ми повинні 

прийняти її. 

Ми маємо ретельно подумати, перш ніж відкидати правду. 

Маємо знати: якщо ми не будемо терплячі сьогодні, то 

отримаємо покарання за цю відмову завтра. 



 

 

Book Title 
 6  

Подумайте над цим. Як сильно Ви шкодуватимете завтра – 

в День Суду – що прийняли невірне рішення; коли Бог 

судитиме Вас і Ви будете слабким. Якою буде Ваша реакція? 

Не дозволяйте ввести себе в оману солодкими словами 

інших людей, які сподіваються вплинути на Вас, говорячи: 

"Чекайте останнього дня; чекайте хмари, яка віднесе вас до 

раю тільки тому, що Ви вважали, що ця людина і є Бог". 

Фанатизм не зменьшується із віком знань 

У минулому ідеї були пов’язані з їхніми творцями. Якщо 

людина була добре відома як інтелектуал або філософ, то її 

ідеї сприймалися, в іншому ж випадку, нові ідеї відкидались 

як помилкові. Відома людина, як говорили, має великі ідеї, а 

звичайна людина, як говорили, має прості ідеї. 

Ми помилково вважаємо, що фанатизм минулого більше 

не існує в сьогоденні. 

Ми невірно вважаємо, що йому немає місця в сучасному 

світі, і що епоха знань зробила всіх людей розумними і 

відкритими. Двадцяте століття – століття аналізу та 

інтелектуальності, яке вирішило, що повернення до істини 

краще, ніж утопання у помилках. 

Насправді фанатизм, як і раніше, існує. І серед нас є люди, 

які охоче відкидають свій розум, закривають очі і вуха, 

заперечуючи будь-які знання. 

Коли вони чують – вони глухі, і коли вони бачать – вони 

сліпі. 

Ці люди не хочуть чути правду, і не можуть дозволити 

іншим почути її. 

Таким чином, тим, хто чує слово істини, щирим шукачам 

істини, я присвячую мою книгу про Писання: короткий опис 

мого дослідження Біблії. 
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Після прочитання Біблії 

Після ретельного і повного прочитання Біблії я виявив, що 

вона містить такі тексти: 

1. Помилкові тексти, які зводять наклеп на Бога. 

2. Помилкові тексти, які зводять наклеп на пророків, 

звинувачуючи їх у перелюбі та ідолопоклонстві. 

3. Непристойні казки, переповнені описами збочень. 

4. Дивні розповіді. Наприклад, про дерева, які закликали 

інші дерева до виборів свого керівника. 

Все ж таки, багато хто й досі нічого не знає про 

це. Причиною цього може бути: 

  Обсяг Біблії: більше 3000 сторінок. Для більшості 

людей це ускладнює читання. 

 Багато християн не читають Біблію. 

 Діяльність священиків, які читають людям одне, а 

роблять інше. 

 

Тому я пропоную, перш ніж перегорнути сторінку моєї 

книги, щоб Ви: 

 сприйняли текст смиренно, без фанатизму, адже це – 

камінь сатани між людьми та істиною; 

 звернулися до Вашого Господа, щоб Він відкрив Ваше 

серце для істини; 

 попрохали Господа, щоб Він завжди спрямовував як 

автора, так і читача, на шлях істинний. 

Амінь... 



 

 

Book Title 
 8  

Книги Біблії 

 

Книги Старого Завіту 

П’ятикнижжя Мойсея 

 Книга Буття 

 Книга Вихід 

 Книга Левіт 

 Книга Числа 

 Книга Второзаконня 

Історичні книги 

 Книга Ісуса Навина 

 Книга Суддів 

 Книга Рут 

 Перша книга Царств 

 Друга книга Царств 

 Третя книга Царств 

 Четверта книга Царств 

 Перша книга Хронік 

 Друга книга Хронік 

 Ездра 

 Неємія 

 Естер 

Повчальні книги 

 Іов 

 Псалтир 

 Притчі 

 Проповідник 

 Пісня над піснями 

Пророчі книги 

 Ісая 

Книги Нового Завіту 

Євангелія і Діяння 

 Св. Євангеліє від Матвія 

 Св. Євангеліє від Марка 

 Св. Євангеліє від Луки 

 Св. Євангеліє від Іоанна 

 Діяння св. Апостолів 

Соборні послання 

 Послання Іакова 

 Перше послання Петра 

 Друге послання Петра 

 Перше послання Іоанна 

 Друге послання Іоанна 

 Третє послання Іоанна 

 Послання Юди 

Послання св. Апостола Павла 

 Послання до Римлян 

 Перше послання до Коринтян 

 Друге послання до Коринтян 

 Послання до Галатів 

 Послання до Ефесян 

 Послання до Филип’ян 

 Послання до Колосян 

 Перше послання до Солунян 

 Друге послання до Солунян 

 Перше послання до Тимофія 

 Друге послання до Тимофія 

 Послання до Тита 

 Послання до Филимона 

https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=uk&u=http://www.bibleonline.ru/bible/rus/01/01/
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=uk&u=http://www.bibleonline.ru/bible/rus/02/01/
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=uk&u=http://www.bibleonline.ru/bible/rus/03/01/
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=uk&u=http://www.bibleonline.ru/bible/rus/04/01/
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=uk&u=http://www.bibleonline.ru/bible/rus/05/01/
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=uk&u=http://www.bibleonline.ru/bible/rus/06/01/
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=uk&u=http://www.bibleonline.ru/bible/rus/07/01/
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=uk&u=http://www.bibleonline.ru/bible/rus/08/01/
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=uk&u=http://www.bibleonline.ru/bible/rus/09/01/
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=uk&u=http://www.bibleonline.ru/bible/rus/10/01/
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=uk&u=http://www.bibleonline.ru/bible/rus/11/01/
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=uk&u=http://www.bibleonline.ru/bible/rus/12/01/
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=uk&u=http://www.bibleonline.ru/bible/rus/13/01/
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=uk&u=http://www.bibleonline.ru/bible/rus/14/01/
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=uk&u=http://www.bibleonline.ru/bible/rus/15/01/
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=uk&u=http://www.bibleonline.ru/bible/rus/16/01/
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=uk&u=http://www.bibleonline.ru/bible/rus/17/01/
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=uk&u=http://www.bibleonline.ru/bible/rus/18/01/
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=uk&u=http://www.bibleonline.ru/bible/rus/19/01/
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=uk&u=http://www.bibleonline.ru/bible/rus/20/01/
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=uk&u=http://www.bibleonline.ru/bible/rus/21/01/
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=uk&u=http://www.bibleonline.ru/bible/rus/22/01/
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=uk&u=http://www.bibleonline.ru/bible/rus/23/01/
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=uk&u=http://www.bibleonline.ru/bible/rus/40/01/
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=uk&u=http://www.bibleonline.ru/bible/rus/41/01/
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=uk&u=http://www.bibleonline.ru/bible/rus/42/01/
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=uk&u=http://www.bibleonline.ru/bible/rus/43/01/
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=uk&u=http://www.bibleonline.ru/bible/rus/44/01/
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=uk&u=http://www.bibleonline.ru/bible/rus/44/01/
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=uk&u=http://www.bibleonline.ru/bible/rus/45/01/
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=uk&u=http://www.bibleonline.ru/bible/rus/46/01/
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=uk&u=http://www.bibleonline.ru/bible/rus/47/01/
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=uk&u=http://www.bibleonline.ru/bible/rus/48/01/
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=uk&u=http://www.bibleonline.ru/bible/rus/49/01/
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=uk&u=http://www.bibleonline.ru/bible/rus/50/01/
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=uk&u=http://www.bibleonline.ru/bible/rus/51/01/
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=uk&u=http://www.bibleonline.ru/bible/rus/52/01/
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=uk&u=http://www.bibleonline.ru/bible/rus/53/01/
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=uk&u=http://www.bibleonline.ru/bible/rus/54/01/
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=uk&u=http://www.bibleonline.ru/bible/rus/55/01/
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=uk&u=http://www.bibleonline.ru/bible/rus/56/01/
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=uk&u=http://www.bibleonline.ru/bible/rus/57/01/
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=uk&u=http://www.bibleonline.ru/bible/rus/58/01/
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=uk&u=http://www.bibleonline.ru/bible/rus/59/01/
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=uk&u=http://www.bibleonline.ru/bible/rus/60/01/
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=uk&u=http://www.bibleonline.ru/bible/rus/61/01/
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=uk&u=http://www.bibleonline.ru/bible/rus/62/01/
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=uk&u=http://www.bibleonline.ru/bible/rus/63/01/
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=uk&u=http://www.bibleonline.ru/bible/rus/64/01/
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 Єремія 

 Плач Єремії 

 Єзекіїль 

 Данило 

 Осія 

 Йоіл 

 Амос 

 Овдій 

 Іона 

 Михей 

 Наум 

 Авакум 

 Софонія 

 Огій 

 Захарія 

 Малахія 

 Послання до Євреїв 

Одкровення св. Ап. Іоанна 

Богослова 

 Одкровення Іоанна Богослова 

 

https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=uk&u=http://www.bibleonline.ru/bible/rus/24/01/
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=uk&u=http://www.bibleonline.ru/bible/rus/25/01/
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=uk&u=http://www.bibleonline.ru/bible/rus/26/01/
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=uk&u=http://www.bibleonline.ru/bible/rus/27/01/
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=uk&u=http://www.bibleonline.ru/bible/rus/28/01/
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=uk&u=http://www.bibleonline.ru/bible/rus/29/01/
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=uk&u=http://www.bibleonline.ru/bible/rus/30/01/
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=uk&u=http://www.bibleonline.ru/bible/rus/31/01/
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=uk&u=http://www.bibleonline.ru/bible/rus/32/01/
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=uk&u=http://www.bibleonline.ru/bible/rus/33/01/
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=uk&u=http://www.bibleonline.ru/bible/rus/34/01/
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=uk&u=http://www.bibleonline.ru/bible/rus/35/01/
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=uk&u=http://www.bibleonline.ru/bible/rus/36/01/
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=uk&u=http://www.bibleonline.ru/bible/rus/37/01/
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=uk&u=http://www.bibleonline.ru/bible/rus/38/01/
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=uk&u=http://www.bibleonline.ru/bible/rus/39/01/
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=uk&u=http://www.bibleonline.ru/bible/rus/65/01/
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=uk&u=http://www.bibleonline.ru/bible/rus/66/01/
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Випадки інцесту 

Оголені пророки 

[Бут. 9: 21]  І випив він (Ной) вина, і сп’янів, і лежав 

оголеним у своєму наметі. І побачив Хам, батько Ханаана, 

наготу батька свого, та й розказав обом браттям своїм. 

[1 Сам. 19:24) Він зняв з себе одяг і поводився перед 

Самуїлом як пророк. Він лежав оголений весь той день і всю 

ніч. 

[2 Сам.6: 20] Я (Давид) буду веселитися перед Господом, 

принижуючись ще більше. 

[Вих. 15: 20] І взяла бубна пророчиця Маріям, сестра 

Ааронова, руку свою тимпан, і вийшли за нею всі жінки з 

бубнами й радістю. 

 

Розпусники 

[Суд. 14:19] І зійшов на нього Дух Господній, і пішов до 

Ашкелону, і, убивши там тридцять чоловік, зняв з них одяг, і 

віддали ті змінні сукні тим, що розгадали загадку. 

[Суд. l5: 5] І запалив смолоскипи, і пустив на жнива 

филистимські і випалив і копиці і нескошений хліб, і 

виноградні сади і олійні. 

[Суд.l6: 1] Пішов Самсон до Гази, і побачив 

там жінку блудницю, і ввійшов до неї. 

 

Дочки Лота здійснюють із ним інцест 

[Бит.19: 30] І вийшов Лот із Цоару, і осів на горі, й обидві 

дочки його з ним, бо боявся пробувати в Цоарі. І жив у печері, 
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він та обидві дочки його. І сказала старша молодшій: Наш 

батько старий, і немає чоловіка на землі, який увійшов до нас 

за звичаєм цілої землі; 

отже напоїмо батька вином, і покладімося з ним, і 

оживимо від нашого батька плем’я. І напоїли вином свого 

батька в ту ніч; і увійшла старша та й поклалася з батьком 

своїм: а він не знав, коли вона лягла й коли встала. 

На другий день старша сказала молодшій: Ось я спала 

вчора з батьком моїм; напоїмо його вином; і прийди ти спи з 

ним, і оживимо від нашого батька. І напоїли вином свого 

батька і в цю ніч; І встала молодша та й поклалася з ним; і 

він не знав, коли вона лягла й коли встала. І завагітніли 

обидві дочки Лотові від батька свого. 

 

Юда зі своєю невісткою 

Юда блудодіє з невісткою: Ta’-Мар. 

[Буття 38: 15] І побачив її Юда, і прийняв її за блудницю, 

бо закрила вона обличчя своє. Він повернув до неї і 

сказав: увійду я до тебе. Бо не знав, що це невістка його. Вона 

сказала: Що даси мені, коли прийдеш до мене? Він сказав: Я 

пошлю козеня з отари. Вона сказала: Якщо даси заставу, аж 

поки пришлешВін сказав: який дам я тобі? Вона сказала: 

Печатка твоя, і шнурок твій, і палиця твоя, що в руці твоїй. І 

дав він їй і увійшов до неї; і вона завагітніла від нього. 

Минуло близько трьох місяців, і сказали Юді, говорячи: 

Тамара, твоя невістка, впала в блуд, і ось, вона вагітна 

від блуду. 

 

Давид з дружиною свого сусіда 
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[2 Сам. 11: 1] Якось увечері Давид встав з ліжка і 

прогулювався по даху царського дому. З даху він побачив 

жінку, що миється, – ця жінка була дуже красива. Давид 

послав довідатися про неї, і йому сказали: «Це Вірсавія, дочка 

Еліама, дружина хеттеянина Урії». 

Давид відправив за нею посильних. Вона прийшла до 

нього, і він ліг з нею, в той час як вона очищалася від своєї 

нечистоти. Потім вона повернулася додому. 

Жінка завагітніла і відправила сповістити Давида: «Я 

вагітна». Давид покликав чоловіка, щоб він їв і пив з ним, і 

напоїв його. Вранці Давид написав Іоаву лист і передав його з 

Урією. У листі він написав: «Поставте Урію попереду, де буде 

найжорстокіший бій, і відступіть від нього, щоб його вразили і 

він помер» 

Дружина Урії почула про те, що її чоловік помер, і стала 

оплакувати його. Як тільки закінчилися дні скорботи, Давид 

послав за нею і взяв її до себе в будинок, і вона стала його 

дружиною. 

 

Бог карає Давида 

[2 Сам. 12: 9] Навіщо ж ти знехтував словом Єгови і 

зробив зло в його очах? Ти мечем хеттеянина вразив 

Урію. Його дружину ти взяв собі в дружини, а його вбив 

мечем синів Аммона. Тепер же меч навіки не відійде від твого 

будинку, за те що ти знехтував мною, взявши дружину 

хеттеянина Урії собі в дружини". Так говорить Господь: "Я 

наведу на тебе лихо з твого будинку. Я візьму твоїх дружин у 

тебе на очах і віддам їх твоєму ближньому, і він ляже з твоїми 

дружинами у всіх на виду. Ти зробив це таємно, а я зроблю це 

перед усім Ізраїлем та перед сонцем"». 
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Син Давида зі своєю сестрою 

[2 Сам. l3: 1] Після цього син Давида Амнон закохався в 

красуню Тамару, сестру Авесалома, сина Давида. Амнон так 

страждав по своїй сестрі Тамарі, що захворів. Вона була 

незайманою, і йому здавалося важким щось з нею зробити. 

У Амнона був друг на ім'я Йонадав, син Шім’ї, брата 

Давида. Йонадав сказав йому: «А ти лягай в ліжко і вдавай 

хворого. І коли твій батько прийде тебе провідати, скажи 

йому: "Нехай прийде моя сестра Тамара і дасть мені хліба, 

тому що я хворий. Вона приготує при мені хліб розради, щоб я 

бачив, і я з’їм з її рук"». Давид послав до Тамари, до дому, 

щоб їй сказали: «Піди, будь ласка, в будинок до твого брата 

Амнона і приготуй йому хліб розради». 

Тамара взяла коржі у формі серця, які вона зробила, і 

віднесла їх своєму братові Амнонові до кімнати. Коли вона 

підійшла до нього, щоб дати йому їх, він схопив її і сказав: 

«Іди до мене, моя сестра, лягай зі мною». Але вона сказала 

йому: «Ні, мій брат! Не збезчещуй мене». Але він не 

послухався її голосу і, взявши її силою, ліг з нею і збезчестив 

її. 

 

Візьміть собі блудницю 

[Осія l: 2] Початок слова Господнього до Осії. І сказав 

Господь до Осії: Іди, візьми собі жінку блудницю і дітей 

блуду, бо сильно блудодіє Край, відступивши від Господа. 

[Бут. 35: 22] Рувим пішов і переспав з Валле, наложницею 

батька свого. 

[Бут. 49: 4] Його батько звинуватив його і сказав: «... бо ти 

увійшов був на ложе свойого отця, і збезчестив постелю 

мою». 
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Пророки-язичники 

[3 Царств 11: 3] І було в нього сімсот дружин і триста 

наложниць; І знечестли жінки його серце його. 

 

Аарон створює теля 

[Вихід 32: 2] І сказав їм Аарон: вийміть золоті сережки, 

що в ушах ваших жінок, ваших синів та дочок ваших, і 

принесіть до мене. І весь народ вийняв золоті сережки з вух 

своїх і принесли до Аарона. Він взяв їх з рук їхніх, і зробив із 

нього лите теля, і вформував його в глині. І сказав: Оце бог 

твій, Ізраїлю, що вивів тебе з єгипетського краю! 
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Розповіді про секс в Біблії 

[Притчі. 7: 7]   

І побачив серед недосвідчених, помітив між молодими 

людьми нерозумного юнака, при розі його, і ступив по дорозі 

до дому її, увечорі дня, у темряві ночі та мороці. 

І ось – назустріч йому жінка в убранні блудниці, з 

підступним серцем, галаслива та неприборкана; ноги її не 

живуть у будинку її: то на вулиці, то на майданах, і при 

кожному розі вона кови. 

Вона схопила його, цілувала його, безсоромним зробила 

обличчя говорила йому: "мирна жертва у мене: сьогодні я 

обіти свої тому і вийшла назустріч тобі, пошукати тебе, і – 

знайшла тебе; килимами я прибрала своє ложе, тканинами 

єгипетськими; 

Спальню мою посипала миррою, алоем і 

цинамоном зайди, будемо упиватися ніжностями до ранку, 

насолодитись любов’ю, бо вдома нема чоловіка, пішов у 

далеку дорогу; вузлик срібла він узяв із собою; прийде додому 

до дня повного місяця ". Безліччю ласкавих слів вона захопила 

його, м’якістю вуст своїх оволоділа ним. він раптом за нею, як 

віл йде на забій 

 

Жіночі груди в Біблії 

[Пісні Пісень 1: 13] Миррового пучок – Мій коханий для 

мене, у грудей моїх перебуває. О, ти прекрасна, моя, ти 

прекрасна! Очі твої голубині..." 

[Пісні Пісень 3: 1]  На ложі своїм я шукала того, кого 

любить душа моя, шукала його і не знайшла його. Як знайшла 

того, кого любить душа моя, вхопилася за нього, і не 

відпустила його, доки не привела його в дім матері моєї і в 
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кімнату моєї. Заклинаю вас, дочки єрусалимські, газелями чи 

польовими оленями не будіть і не збудили кохання, аж доки 

йому завгодно. 

 

Пісні Соломона: книга флірту 

[Пісні Пісень 4: 1]  О, ти прекрасна, моя, ти 

прекрасна! Мов стрічка червона губи твої, і вуста твої 

люб’язні; як половинки гранатового яблука – скроня твоя за 

серпанком твоїм шия твоя – як стовп Давидів, споруджений 

для зброї яку, тисяча щитів висить на ньому – усе щити 

лицарів 

Перса твої – як двійня молодої сарни, що пасуться між 

лілеями.   

Вся ти прекрасна, моя, і плями нема на тобі! Зі мною з 

Лівану, моя наречена зі мною йди з Лівану! поспішай з 

вершини Амани, з вершини Сеніру і Гермону, з леговища 

левів, леопардових гір Забрала ти серце мені, сестра моя, 

наречена! Полонила ти серце моє одним поглядом очей твоїх, 

одним намистом на шиї твоїй. О, любе кохання твоє, сестра 

моя, наречена! о, як багато кохання твоє за вино, а запашність 

олив твоїх за всі пахощі! Стільниковий мед капає з вуст твоїх, 

наречена; мед і молоко під язиком твоїм, і пахощі одежі твоєї 

як ліванські ті пахощі! Замкнений сад – сестра моя, наречена, 

укладений криницю, джерело запечатане розсадники твої – 

сад гранатових яблук з плодом досконалим, кипри з нардами, 

нард і шафран, пахуча тростина й кориця з усіма деревами, 

мирра й алое зо всіма ароматами; садовий джерело – криниця 

живої води і потоки з Лівану 

[Пісні Пісень 8: 8] Якщо вона мур, то ми збудуємо на ній 

палати зі срібла; якщо вона двері, то ми обклали б її 

кедровими дошками. Я – стіна, мої ж перса як башти.  
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Радійте з ними!! 

[Притчі 5: 18] і радій жоні юнацтва твого, ланя і 

прекрасною сірчаним: її перса напоять тебе повсякчас. 

 

Сексуальні історіі у Єзекіїля 

[Єзекіїля 16: 1] І було мені слово Господнє: «Сину 

людський, Єрусалим» про його огиду. 

15 Але ти на красу свою, і славу свою, стала розпусною і 

виливала ти розпусту свою на кожного перехожого, його. 

І взяла з шат своїх, і робила собі різнокольорові пагірки, і 

чинила розпусту на них, як не бувало й не буде 

І розкидала ноги свої для кожного перехожого, і додала 

до розпусти твоєї. 

26 розпусту з синами Єгипту, з своїми сусідами 

великотелесими, і розпусту, щоб гнівити Мене. 

33 дають подарунки для всіх повій: а ти сама давала 

подарунки всім любителям і наймала їх, щоб вони могли 

прийти до тебе з усіх боків для вашої розпусти. 

за те, що ти виливалась і в розпустах твоїх відкривалась 

твоя нагота твоїми коханцями та зо всіма божками гидоти 

твоєї, і за кров синів твоїх, яких ти давала їм, – тому ось Я 

позбираю всіх коханців твоїх, якими ти любилася, і яких ти 

любила, з усіма тими, кого ти зненавиділа, і зберу їх звідусіль 

проти тебе, і відкрию їм наготу твою, і побачать увесь твій 

сором. Я буду судити тебе судом перелюбників і проливають 

кров, – і дам тебе на кров лютости та заздрости віддам тебе в 

руку, і вони зруйнують твоє місце розпусти, і порозвалюють 
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підвищення твої, і зірвуть з тебе шати твої, і позабирають 

пишні вбрання твої, і покладуть тебе зовсім нагою 

 

Розповідь про двох блудниць, Оголу та 

Оголиву 

[Єзекіїль 23: 2]  Були дві жінки, дочки однієї матері, і 

чинили вони в Єгипті, розпусту, у своїй молодості; там 

почавлені їхні груди, і там розбестили дівочі їх соски. 

Їхні імена: – Огола, а сестрі її – Оголива. І стали вони Мої, 

і породили синів та дочок; і іменувалися – Огола Самарією, а 

Оголива Єрусалимом. І стала Огола блудити від Мене і 

кохалася із своїми коханцями 

і розтліли дівочі її перса, і виливали на неї хіть свою. 

За це й дав її в руки її коханців, в руки синів Ассура, до 

яких вона пристрастилася. Вони відкрили наготу її. 

Сестра її Оголива бачила це, і розпусніша була в коханні 

своєму і розпуста її перевершило розпусту сестри її. Та вона 

ще додала до розпусти своєї, бо, побачивши вирізаних на стіні 

чоловіків, фарбами намальовані зображення. 

Вона закохалася в них через сам погляд очей своїх, і 

послала по них, до Халдеї. 

І прийшли до неї сини Вавилону на ложе любовне, і 

осквернили її своєю розпустою. Коли ж вона розпусту свою і 

наготу свою відкрила. І вона розпусту свою на згадку днів 

своєї молодости, коли чинила розпусту в єгипетській землі. І 

пристрастилася до коханців тих, що їхня плоть – плоть 

осляча, і похіть, як у жеребців. 

І згадала ти розпусту своєї молодости, коли єгиптяни 

стискали груди твої ради перс твоїх 
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І вчинять з тобою жорстоко, і візьмуть у тебе все, нажите 

працею, і покладуть тебе зовсім нагою, і буде відкрита нагота 

твоя, і розпуста твоя. 

Так говорить Господь Бог: ти будеш пити чашу сестри 

твоєї, глибоку і широку, і піддасися посміху і 

ганьбі. Сп’янінням і смутком буде наповнена чаша жаху і 

спустошення – чаша твоєї сестри Самарії! І вип’єш його, і 

витягнеш усе, а череп’я його оближеш, і груди твої 

порозриваєш: бо Я сказав це, говорить Господь Бог. 

 

Бог змушує людей блудити 

[Амос 7: 16] Тепер послухай Господа. Ти говориш: "Не 

будеш пророкувати для Ізраїля, і не говори слів на будинок 

Ісааків". 

За це, ось що говорить Господь: дружина твоя буде 

збезчещена у місті, сини і дочки твої падуть від меча". 

[Єремія 8: 9] Вони відкинули слово Господнє; в чому ж 

мудрість? За те їхніх жінок віддам іншим. 

[Ісая 3: 16] І сказав Господь: за те, що дочки Сіону 

гордовиті і ходять, піднявши шию і зваблюючи поглядами, і 

виступають величавою ходою і гримлять ланцюжками на 

ногах, – вчинить Господь Сіону і відкриє Господь сором їх. 

[Єремія 13:22] І якщо скажеш у серці своєму: "за що 

спіткало мене?" – За численні провини твої відкритий поділ у 

тебе, оголені п’яти твої. 

За подолки твої над обличчям твоїм, щоб відкрився 

сором твій". 
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[Наум 3: 4]  Це – за багато блудодійства розпусниці 

приємної зовнішності, майстерною в чари, яка блуд своїми 

продає народи і чарованіямі своїми – племена... 

І підійму на обличчя твоє краю одежі твоєї і покажу 

народам наготу твою, царствам срамоту твою. 

[Осія 2: 2] Судіться з вашою матір’ю, судіться; бо вона не 

жінка Моя, а Я не її чоловік нехай вона відкине блуд від імені 

свого і перелюбство від грудей своїх, щоб Я не роздягнув її 

догола і не поставив її... її Я не помилую, бо вони сини блуду". 
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Біблійна мова 

Жахливий наказ Єзекіїлю 

[Іезекііль.4: 12] Господь сказав Єзекіїлю:    

І їж, як ячмінного коржа, і печи їхніми очима на 

людському гноєві.   

І сказав Господь: так Ізраїлеві сини будуть їсти нечистий 

хліб серед тих народів, до яких вижену їх. 

Тоді сказав я: О Господи, Боже! душа моя не спаплюжена, 

і падла та пошматованого я не їв від молодости своєї аж 

дотепер і м’ясо нечисте не входило в мої уста. І сказав Він до 

мене: Ось Я дав тобі замість людського – коров’ячий послід, 

і на ньому свій хліб! І сказав мені: Сину людський! Ось Я 

зламаю підпору хліба в Єрусалимі, і будуть їсти хліб вагою та 

в страху, і воду будуть пити за мірою та в зневірі. 

 

Вони їдять гній і п’ють сечу 

[4 Царств 18:27]  І сказав їм великий чашник: Чи твого 

пана та до тебе послав мене пан мій говорити ці слова? Ні, 

також і до людей, які сидять на стіні, щоб їсти свій послід та 

пити свою сечу з вами. 

 

Слово "байстрюк" в Біблії 

[Повторення Закону 23: 2]  Син блудниці не ввійде на 

збори Господні, також десяте покоління його не ввійде на 

збори Господні. 

[До євреїв 12: 8] Якщо ви без кари, що спільна для всіх, то 

ви діти незаконні, а не сини. 
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Як врятувати чоловіка? 

[Повторення Закону 25: 11]  Коли чоловіки будуть 

сваритися, і підійде жінка одного, щоб оберегти свого 

чоловіка від руки, що б’є, і простягне руку свою, схопить за 

сором його, то відсічи руку її, не змилосердиться око твоє. 

 

Біблійна манера виcловлюватись 

[Проповідник 3: 1] Всьому свій час, і година своя кожній 

справі під небом: 

час народжуватися і час помирати; час садити і час 

виривати посаджене; 

час вбивати і час лікувати; час руйнувати і час будувати; 

час плакати й час реготати, час ридати і час танцювати, 

час розкидати каміння і час збирати каміння; час обіймати, 

і час ухилятися від обіймів; 

час шукати і час втрачати; час збирати і час кидати; 

час дерти і час зашивати. 

[Проповідник 7: 11]  Краще ходити до дому жалоби, ніж 

ходити до дому бенкету, бо то кінець кожній людині, і живий 

прикладе це до серця свого. Сум кращий од сміху; бо при 

печалі лиця серце робиться краще. 

[Іов 35: 10]  Але ніхто не каже: де Бог, Творець мій, Який 

дає співи, Який навчає нас над худобу земних, і картає нас 

більш птаство небесне? 

[1 Царств 2: 1]   
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І молилася Анна та й проказала: серце моє в Господі; мій 

ріг Богом моїм, Розкрилися уста мої на моїх ворогів, бо радію 

зі спасіння Твого. 
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Жінка в Біблії 

Місячні 

[Левіт 15:19]  Якщо жінка має закінчення крові, що тече з 

тіла її, то вона повинна сидіти сім днів під час очищення 

свого, 

І кожен, хто доторкнеться до неї, буде нечистий до 

вечора; і все, на чому вона лежатиме в очищення 

свого, нечисто; 

І все, на чому вона сяде, буде нечисте; і кожен, хто 

доторкнеться до місця лежання її, той випере одежу свою й 

омитися водою і нечистий буде до вечора; 

І кожен, хто доторкнеться до якої-небудь речі, на якій 

вона сидить, той випере одежу свою й омитися водою, і 

нечистий буде до вечора; 

І якщо хто доторкнеться до чого-небудь на ложі або на тій 

речі, на якій вона сиділа, нечистий буде до вечора; якщо ляже 

з нею, то нечистість її буде на ньому; він нечистий сім днів, і 

всяка постіль, на якій він ляже, буде нечиста. 

Якщо у жінки тече кров багато днів не в часі нечистости її, 

або якщо вона має течу довше звичайного очищення її, то всі 

дні течі нечистоти її, як за днів очищення свого, вона нечиста; 

Кожне ложе, на якому вона лежатиме весь 

час закінчення свого, буде нечиста, подібно як 

ложе очищення її; І кожна річ, на яку вона сяде, буде нечиста, 

як нечистість місячного очищення її; 

І кожен, хто доторкнеться до них, буде нечистий, і 

випере одежу свою й омиється водою, і нечистий буде до 

вечора. 
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А коли вона очиститься від течі своєї, то хай відрахує собі 

сім днів, а потому стане чиста; восьмого дня візьме собі дві 

горлиці або двоє голубенят і принесе їх до священика до входу 

скинії заповіту. 

 

Причина болю при пологах 

[Бут. 3: 16]  Дружині сказав: примножуючи помножу 

терпіння твої вагітності твоєї; Ти в муках народжувати дітей; і 

до мужа твого пожадання твоє, а він буде панувати над тобою. 

 

Післяпологовий період 

[Левіт 12: 2] Скажи синам Ізраїля: Коли жінка зачне, і 

породить дитя чоловічої статі, то буде нечиста сім днів; А 

якщо породить дитя жіночої статі, то під час очищення свого 

вона буде нечиста два тижні, і шістдесят шість днів сидіти 

вона на крові. 

 

Після статевого акту 

[Левит 15:16] Якщо у нього вийде насіння, то він повинен 

омити водою все тіло своє, і буде нечистий аж до вечора. 

А всяка одежа й всяка шкура, що на ній буде насіння 

повинна бути вимита водою, і нечиста буде аж до вечора; 

[Левит 22: 17] Коли зайде сонце, людина має бути 

чистою. 

[Левит 15:18] Якщо чоловік ляже з жінкою і буде нею, то 

вони повинні обмитися водою, і будуть нечисті аж до вечора. 
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Покриття голови жінок 

[1 Коринтян 11: 5] І кожна жінка, що молиться чи 

пророкує з головою, соромить свою голову, бо це те саме, як 

якщо б вона була виголена. Бо коли жінка не покривається, 

хай стрижеться; коли ж жінці сором стригтися чи голитися, 

нехай покривається. 

Судіть самі, чи дозволено жінці молитися Богові з 

непокритою головою? 

 

Жінка не славить Господа 

[1 Коринтян 11: 7] Отож, чоловік покривати голови не 

повинен, бо він образ і слава Бога, а жінка чоловікові слава. Бо 

чоловік не походить від жінки, але жінка від чоловіка. 

 

Жінка – зло 

[Захарія 5: 7] І ось, шматок свинцю піднявся, і там сиділа 

одна жінка посеред ефи. І він сказав: ця жінка – саме нечестя 

 

Сховайте жіночий голос 

[1 Коринтян 14: 34] Жінки ваші в церквах нехай мовчать, 

бо не дозволено їм говорити, а бути в підпорядкуванні, як і 

закон говорить. Якщо ж вони хочуть навчитись чогось, нехай 

запитують про те вдома у чоловіків своїх; непристойно бо 

жінці говорити в Церкві. 

[1 Тимофія 2: 9] Щоб також і дружини, в пристойному 

убранні, з соромливістю та невинністю, нехай прикрашають 

себе не плетінням волосся, не золотом, не перлами, не 

коштовними плащем. 
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Шлюб з примусу 

[Повторення Закону 25: 5] Якщо брати живуть разом і 

один із них помре, не маючи у себе сина, то дружина 

померлого не повинна виходити на сторону за чужого, але 

дівер її прийде до неї і взяти її собі за жінку, і жити з нею. 

 

Якщо він відмовить дружині брата?  

[Повторення Закону 25: 7]  Якщо ж він не захоче взяти 

невістку свою, то братова його вийде до брами до старших, і 

скаже: "Дівер мій відмовився відновити своєму братові ім’я в 

Ізраїлі, не хотів одружитися на мені"; тоді старші його міста 

закликати його і вмовляти його, і якщо він стане і скаже: "Не 

хочу взяти її", то підійде його братова до нього на очах 

старших, і здійме йому чобота з ноги його, і плюне в обличчя 

його, і скаже: "Так робиться чоловікові, що не будує дому 

свого брата". І назвуть ім’я його в Ізраїлі "будинок роззутого". 

 

Сумніви у настанні Останнього Дня 

[Іов 14:14] Як помре чоловік, то чи він оживе? 

[Проповідник 1l: 9] Тільки знай, що за все це Бог приведе 

тебе на суд. 
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Филистимляни в Біблії 

[Книга Суддів 3: 31] Після нього був Шамґар, син 

Анафема, филистимлян шістсот чоловіка побив волячим на 

худобу І він теж урятував Ізраїля. 

[Книга Суддів 5:15] І князі Іссахарові з Девора, і Іссахар, 

як Барак, кинувся в долину піший. У Рувимових велика 

розбіжність. Що сидиш ти між кошарами, щоб слухати 

мекання стад? У Рувимових велика розбіжність. 

 

200 обрізань як придане Давида 

[1 Царств 18:25]  І сказав Саул: Так скажете Давидові: Не 

бажає цар вена, крім ста крайніх плотей филистимських, в 

помсту ворогам царя. Бо Саул думав погубити Давида руками 

филистимлян. І його раби переказали ці слова, і сподобалося 

Давиду зробитися зятем царя. 

Ще не пройшли призначені дні, як Давид встав і пішов сам 

і люди його з ним, і вбив филистимлян двісті чоловік і приніс 

Давид їхні крайні плоті, і дав їх у повному числі цареві, щоб 

зробитися зятем царя. І Саул дав йому за Мелхолу дочку свою 

заміж. 

[1 Хроніки 11:20] А Авішай, брат Йоава, був головним з 

трьох: він убив списом своїм триста чоловік, і мав славу серед 

тих трьох. 

 

Земля обітована для обраного народу 

[Буття 26: 2]  Господь з’явився йому і сказав: Не ходи до 

Єгипту; живи в землі, про яку Я скажу тобі, Оселися в Краю, і 

Я буду з тобою, і тебе поблагословлю, бо тобі та нащадкам 
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твоїм дам усі оці землі і виконаю присягу, що нею поклявся 

Авраамові, батьку твоєму. 

[Буття 35: 9] І явився Бог до Якова, і поблагословив 

його,... і сказав йому: "Землю, яку Я дав Авраамові та Ісакові, 

дам його тобі, і нащадку твоєму по тобі дам землю цю". 

[Буття 28: 13] І ось, Господь став на ній і промовив: Я 

Господь, Бог Авраама, батька твого, і Бог Ісаака. Землю, на 

якій ти лежиш, Я дам тобі і нащадкам твоїм; І буде потомство 

твоє, немов порох землі і поширишся до моря і на схід, і на 

північ і до полудня; І благословляться в тобі та в нащадках 

твоїх всі племена землі; 

[Буття 13: 14]  І сказав Господь до Аврама, коли Лот 

розлучився із ним: Зведи свої очі й з місця, де ти, подивися на 

північ і на південь, і на схід і на захід; бо всю землю, яку 

бачиш, тобі дам Я і нащадкам твоїм навіки. Встань, 

пройди по землі цій у довготу і в широту її, бо тобі його 

дам. 

[Повторення Закону 32: 49] Подивись на землю 

Ханаанську, яку я даю у володіння синам Ізраїля. 
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Расизм в Біблії 

[2 Царств 5: 15] Немає Бога по всій землі, але тільки в 

Ізраїлі. 

[Повторення Закону 7: 6] Ви сини Ізраїлеві бо ти святий 

народ для Господа, Бога свого, тебе вибрав Господь, Бог 

твій, щоб ти був Йому вибраним народом зо всіх народів, що 

на землі. 

[Ісая 43: 4] Так наскільки ти дорогий в Моїх очах, і Я 

полюбив тебе, то віддам інших людей за тебе, і народи за 

душу твою. 

 

Ной започатковує расизм 

[Буття 9: 21] Ной випив вина, і сп’янів, і лежав 

оголеним у своєму наметі. 

І побачив Хам, батько Ханаана, наготу батька свого, та й 

розказав обом браттям своїм. Сим та Яфет взяли одяг і, 

поклавши її на плечі свої, і позадкували, та й прикрили наготу 

батька свого; обличчя свої назад, і вони не бачили наготи 

батька свого. 

Ной проспався від свого вина, і довідався, що зробив над 

ним менший син його, і сказав: Проклятий будь Ханаан рабом 

рабів буде він у братів своїх. Потім сказав: Благословенний 

Господь Бог Симов; Ханаан рабом буде йому; Нехай Бог 

розпросторить Яфета, і нехай вселиться в наметах він 

Симових; Ханаан рабом буде йому 

 

Павло і расизм 

[До Галатів 2: 15] Павло сказав: "Ми – юдеї, а не грішники 

з поган". 
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[До Галатів 4: 22] Бо написано: Авраам мав двох синів, 

одного від рабині, а другого від вільної. 

Але що говорить Писання? 

"Прожени раба і сина, бо син рабині не успадкує разом із 

сином вільної жінки" Так, брати, сини ми рабині, але вільної 

жінки". 

 

Язичники в Біблії 

[Ісая 49:22]  Так говорить Господь Бог: Ось Я підійму 

Свою руку до народів, і виставлю знамено Моє племенам, і 

принесуть синів твоїх на руках і дочок твоїх на плечах. І 

будуть царі твоїми, а їхні цариці за няньок твоїх; лицем до 

землі вони будуть вклонятись тобі і лизати пил твоїх ніг, і 

ти пізнаєш, що Я Господь, що надіються на Мене не 

посоромляться. 

[Ісая 60: 4] Здійми свої очі навколо й побач: усі вони 

зібрані, і до тебе ідуть; сини твої йдуть іздалека і дочок твоїх 

на руках несуть. Тоді побачиш, і зрадієш, і затремтить і 

розшириться серце твоє, бо звернеться морське багатство до 

тебе, надбання народів прийде до тебе.... Тоді сини іноземців 

будуть будувати стіни твої, і царі їх – служити тобі бо в 

запалі гніву Свого Я уразив тебе, а в ласці змилуюся до 

тебе. Ти будеш ссати молоко із народів, і груди царів будеш 

ссати. 

[Ісая 61: 5] І встануть чужинці та й пастимуть ваші; і сини 

чужинця будуть вам землеробами і вашими виноградарями. 

А ви будете називатися священиками Господа, слуги 

нашого Бога будуть казати на вас; будете користуватися 

надбанням народів і славитися їхньою славою. 

 



 

 

Book Title 
 32  

Візьміть від язичників тільки лихварство 

[Повторення Закону 23: 19] «Не будеш позичати братові 

своєму на відсоток срібла, на відсоток їжі та всякої речі, що 

позичається на відсоток.».  

[Повторення Закону 15: 1] Усілякий позикодавець, що 

позичає своєму ближньому, не буде натискати на свого 

ближнього та на брата свого, бо оголошено відпущення ради 

Господа. З чужинця будеш натискати, а що буде твоє в брата 

твого, прости. 

 

Хто собаки та свині? 

[Марка 7: 27] Але Ісус сказав їй: Дай спершу наїстися 

дітям, не годиться бо хліб у дітей забрати і кинути щенятам. 

[Матвія 7: 6] Не давайте святого псам, і не кидайте перлів 

перед свиньми, щоб вони не потоптали їх ногами своїми і, 

обернувшись, не роздерли вас. 

 

Тільки 144,000 сіоністів буде прощено і взято на 

небо 

[Ред 14: 1]  І я глянув, і ось Агнець стоїть на Сіонській 

горі, а з Ним – сто сорок чотири тисячі, у яких ім’я Отця Його 

написано на чолах... Вони співають нову пісню перед 

престолом і перед чотирьома тваринами й старцями і ніхто не 

міг навчитися пісні, окрім цих ста сорока чотирьох тисяч, 

викуплених від землі. Це ті, хто не осквернився з жінками, бо 

чисті вони це ті, які йдуть за Агнцем, куди Він пішов. Вони 

викуплені від людей, первістки Богові й Агнцеві 

 

Вбивство жінок, дітей і тварин 
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[Єзекіїль 9: 5] А тим сказав при мені: Ходіть за ним у 

місті, і вбивайте; нехай не шкодує око ваше, і не 

щадите; Старого, юнака і дівчину, і дітей та жінок бийте до 

смерті, але не чіпайте жодної людини, на якому знак, і почніть 

від Моєї святині. 

[Числа 31: 1]  І сказав Господь Мойсеєві, говорячи: Пімсти 

мідіянітам Ізраїлевих синів, потім будеш прилучений до своєї 

рідні. А дружин мідіянітянськими і дітей їх сини Ізраїлеві 

взяли в полон, і всю їхню худобу, і всі їхні стада та ввесь їх 

маєток у видобуток, і всі міста по їхніх осадах та всі їхні оселі 

попалили огнем. 

І сказав їм Мойсей: для чого ви залишили в живих всіх 

жінок? 

Отже убийте всіх дітей чоловічої статі, і всіх жінок, 

що пізнали чоловіка на чоловічому ложі, повбивайте а всіх 

дітей жіночої статі, котрі не пізнали мужеського ложа, 

залиште в живих для себе. 

[Ісус Навин 6: 16] Ісус віддав команду: "Тепер 

кричите! Господь віддає вам це місто!.. Все срібло, золото та 

речі, зроблені з бронзи і заліза, належать Господу. Їх 

потрібно зберегти для Нього. 

Вони зруйнували все і винищили все живе в місті. Вони 

вбили чоловіків і жінок, молодих і старих. Вони вбили 

худобу, овець і ослів. 

 

Вбивства, викрадення, рабство 

[Ісус Навин 16:10] Коліно Єфрема не змогло вигнати 

хананеев з міста Ґезера, тому вони і до цього дня живуть серед 

єфремлян. Вони стали рабами народу Єфрема. 
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[Суддів 21: 10] І послав народ Ізраїлю туди дванадцять 

тисяч солдатів, наказавши їм наступне: "Ідіть у Іавис 

галаадський і повбиваєте мечами кожного живе там, навіть 

жінок і дітей. І зробіть ось що: ви повинні вбити там усіх 

чоловіків і всіх жінок, які втратили цноту ". Але не вбивайте 

незайманих. Так солдати і зробили. 

І знайшли вони в Явеші галаадському чотириста дівчат, 

які не пізнали чоловіків, і привели їх до табору в Шіло, який 

знаходиться на Ханаанської землі. Сини Веніяминові 

повернулися до Ізраїлю, і їм дали жінок з ґілеадського, яких 

залишили в живих. Але виявилося, що було недостатньо жінок 

для всіх Веніямина. 

 

Викрадання жінок 

[Суддів 21: 20] Старійшини сказали Веніяминові про свій 

план: "Підіть і сховайтеся в виноградниках. Дивіться, коли 

дівчата з Шіло вийдуть танцювати, то ви вийдете з 

виноградників, схопите собі кожен по дівчині, ведіть їх на 

землю Веніяминову та одружітеся на них. 

 

Убийте їх і візьміть собі майно 

[Повторення Закону 20: 10] Коли підійдеш до міста, щоб 

захопити його, спочатку запропонуй жителям світ, і якщо 

вони приймуть твоє пропозицію і відкриють тобі ворота, то всі 

жителі міста стануть твоїми рабами і повинні будуть 

працювати на тебе. 

Якщо ж місто відмовиться укласти з тобою світ і стане з 

тобою воювати, оточи його, і коли Господь, Бог твій, дасть 

тобі захопити його, убий всіх місцевих чоловіків. Але жінок, 

дітей, худобу і все інше в місті можеш взяти собі і 
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користуватися всім цим, бо Господь, Бог твій, віддав все це 

тобі. 

 

Помста, меч, вогонь 

[До євреїв 12:29] Бо Бог наш – пломінь всепоглинаючий. 

[Псалтир 94: 1] Ходіть, заспіваймо Господеві, радісно 

скелі спасіння нашого. 

[Іов 7: 21] І навіщо б не пробачити мені гріха і не 

відкинеш провини моєї? 

[Єзекіїль l 1: 8] «Ви боїтеся меча, і Я наведу на вас меч», – 

говорить Господь Бог. 

[Амос 9: 1] Решту ж з них Я мечем не втече їм втікач і не 

врятується в них, хто бажає спастися. 

[Єремія 49: 37] І пошлю Я за ними меча, аж поки не 

зроблю їм. 

[Єзекіїль l2: 14] А все, що навколо нього, його помічники 

та всі війська його на всі вітри, і витягну за ними меча. 
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У Біблії спотворюється Боже Милосердя 

Матері годують власних дітей 

[Єремія 19: 9] І нагодую їх плоттю синів своїх й тілом 

дочок їх; і буде кожен їсти плоть свого ближнього, 

знаходячись в облозі і тісноті, тиснути їх вороги їхні та ті душі 

їх. 

[Левит 26: 14] Коли ж не послухаєте Мене і не виконувати 

всіх заповідей цих... і приведу на вас меча в помсту за заповіт.. 

І будете їсти тіло синів ваших, і тіло дочок своїх будете їсти. 

[Плач Єремії 2: 20] Споглянь, Господи, і подивися, кому 

Ти зробив отаке? Чи конечним було, щоб жінки їли плід 

свій, своїх немовлят, яких виплекали? 

[Плач Єремії 4: 10] Руки жінок милосердних варили своїх 

діточок, які стали поживою їм під час руйнування дочки мого 

люду…. 

Меч і вогонь в Новому Завіті 

[Матвія 10:34] "Не думайте, що Я прийшов з тим, щоб 

принести на землю мир. Я прийшов не зі світом, а з мечем. Бо 

Я прийшов, щоб син звернувся проти батька, дочка проти 

матері " [Ісус сказав ]! 

[Луки 12: 49] Я прийшов запалити вогонь на землі, і бажав 

би, щоб він уже запалав! Я повинен буду прийняти інше 

хрещення; і як мучуся Я, чекаючи, коли воно здійсниться! Ви 

думаєте, що Я прийшов принести спокій у цей світ? Ні, Я 

прийшов, щоб принести світу поділ. Відтепер в родині з 

п’ятьох людина все будуть один проти одного: троє будуть 

проти двох, двоє будуть проти трьох, батько і син розділяться: 

син проти батька і батько проти сина; мати і дочка 

розділяться: дочка проти матері і мати проти дочки [Ісус 

сказав]! 
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[Луки 19:27] Ворогів ж моїх, які не хотіли, щоб я царював 

над ними, приведіть сюди і вбийте переді мною. 

[Луки 14: 26] Якщо хто приходить до Мене, люблячи 

батька і матір, дружину і дітей, братів, сестер або навіть своє 

власне життя більше, ніж Мене, він не може бути Моїм учнем. 

Ісус з учнями 

[Матвія 14:31] Ісус зараз же простягнув руку і підхопив 

його. І сказав йому: "Маловірний, чому ти засумнівався?" 

[Матвія 16: 23] Тоді Він повернувся до Петра і сказав 

йому: "Іди геть, сатано! Ти тільки перешкоджаєш Мене, 

бо думаєш не про Боже, а про людське" 

Ісус з матір’ю 

[Від Івана 2: 4] Ісус відповів їй: "О жінка, чому ти Мені це 

говориш? Мій час ще не настав". 

[Матвія 12: 47] Хтось сказав Ісусові: "Подивися, Твоя 

Мати і брати стоять зовні і хочуть поговорити з Тобою". У 

відповідь Він сказав говорившему: "Хто Моя мати і хто Мої 

брати?" 
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Атрибути Бога в Біблії 

Яків бореться з Богом 

[Бут. 32: 22] І сказав тоді чоловік до Якова: "Відпусти 

Мене, бо сходить сонце", але Яків відповів: "Не відпущу, поки 

не благословиш мене". Чоловік сказав йому: "Як твоє ім’я?" 

"Яків," – відповів Яків. Тоді чоловік сказав: "Відтепер твоє 

ім’я буде не Яків, а Ізраїль. Я даю тобі це ім’я, бо ти боровся з 

Богом та з людьми і не був переможений ". Тоді Яків сказав 

Йому:" Прошу Тебе, скажи, як Твоє ім’я? " Але чоловік 

відповів: "Для чого ти питаєш, як Моє ім’я?" І там 

благословив Якова. Яків назвав це місце Пенуїл, і сказав: "У 

цьому місці я зустрівся з Богом лицем до лиця, але моє життя 

було збережено". 

 

Чи потрібно Богу відпочивати? 

[Вихід 31: 17] Господь трудився шість днів і створив небо 

і землю, на сьомий же день Він відпочивав і спочив. 

 

Прокинься, Боже! 

[Псалтир 44: 23] Повстань, що спиш, Господи! 

[Псалтир 4: 23] Тоді Господь прокинувся, наче від сну, і, 

як велетень, що кричить від вина. 

 

Чи забуває Він? 

[Псалтир 13: 1] Як довго Господи? Забудеш ти мене 

назавжди? 
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[Плач Єремії 5: 20] Для чого зовсім забуваєш навік, 

покидаєш на довгий час? 

 

Чи шкодує Він? 

[Бут. 6: 6] І розкаявся Господь, що створив людину на 

землі, і засмутився у серці своїм. 

[Бит.6: 7] І сказав Господь: Я розкаявся, що створив їх. 

 

Чи зловживає Він? 

[Єремія 10:18] Бо так говорить Господь: Ось Я кину 

мешканців цієї землі цього разу і зажену їх у тісне місце, щоб 

схопили їх. 

 

Чи наказує Він красти? 

[Вихід 12:36] Господь дав милість тому народові в очах 

Єгипту, і вони позичили і забрали здобич від Єгипту. 

 

Чи аплодує Він? 

[Єзекіїль 21: 17] І Я буду аплодувати і вгамую гнів Мій; Я, 

Господь, сказав. 

[Єзекіїль 22: 13] І ось сплеснув руками Своїми за твою 

кривду, яке виявляється у тебе, і про кровопролиття, яке були 

в тебе. 

 

Відмова від Його милості і правосуддя 
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[Захарія 1:12] Господи Саваоте, аж доки Ти не 

змилосердишся над Єрусалимом та над Юдиними містами, на 

які Ти гніваєшся оце сімдесят літ? 

[Псалтир 82: 2] Боже! Не мовчи, Господи Боже! 

[Іов 12:21] Покриває соромом знаменитих і силу могутніх 

ослаблює; відкриває глибокі із темряви і виводить на 

світло; Він робить народи і винищує їх; розсіває народи і 

збирає їх; віднімає розум у голів на землі та блукати їх у 

пустелі, де немає шляху: вони ходять навпомацки в темряві 

темній і хитаються, як п’яні. 

 

Чи є Суд? 

[Іов 19: 6] Те знайте, що Бог скривдив мене і обклав мене 

Своєю сіткою. Ось, я кричу: образа! і ніхто не слухає; волаю, і 

немає суду. Він дорогу мою, і не можу пройти, і на стежки мої 

поклав темряву. 

 

Матері їдять власних дітей 

[Плач Єремії 2: 20] Побач, Господи, і подивися, кому Ти 

зробив так, щоб жінки їли плід свій, немовлят, яких 

виплекали? 

[Плач Єремії 3: 18] І я сказав: загинула сила моя і надія 

моя на Господа. 

Ми відпали й неслухняними. Ти не пощадив.   

Ти гнівався і гнав нас, убивав, не помилував; закрив Себе 

хмарою, щоб молитва моя не дійшла. 

[Плач Єремії 4: 4] Мова грудного немовляти прилипає до 

гортані його від спраги; діти просять хліба, і ніхто не подає ім. 



 

 

Book Title 
 41  

А тепер темніше од сажі; не впізнають їх на 

вулицях; шкіра їх прилипла до кісток їх, стала суха, як дерево. 

Руки жінок милосердних варили своїх, щоб вони стали 

поживою їм під час руйнування дочки мого люду. 

 

Давид імітує божевілля 

[1 Царств 21: 12]  Давид ті слова в своєму серці, і сильно 

боявся Ахішем, царя ґатського. І змінив він своє перед ними, і 

прикинувся божевільним в їхніх очах, і креслив на дверях, і 

пускав слину свою бороду. 

 

Оголений Давид танцює перед Господом 

[2 Царств 6: 5] А Давид та ввесь Ізраїлів дім грали перед 

Господом на всяких музичних знаряддях з кипарисового 

дерева, і на арфах, і на бубнах, і на систр, і на цимбалах. 

14 Давид танцював з усієї сили перед 

Господом; одягнений же був Давид у лляний ефод. Так Давид 

та ввесь Ізраїлів дім несли Господнього ковчега з окриком та 

трубними звуками. Дочка Саула, дивилася у вікно і побачила 

царя Давида, що танцював та скакав перед Господом, і 

зневажила його в своєму серці... І сказав Давид Мелхолі: 

перед Господом, що вибрав мене над твоїм батьком та для 

дому його, затвердивши мене вождем народу Господнього, 

Ізраїлю; перед Господом грати і танцювати буду; і я ще 

більше погорджений, і буду низький у своїх очах, і перед 

служницями, про яких ти говориш, я буду славен. 

 

Лицемірство 



 

 

Book Title 
 42  

[2 Царств 22: 27] З чистим – чисто, а з лукавим – за 

лукавством його. 
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Справжність Біблії 

Свідоцтво Біблії про Писання 

[Єремія 8: 8] Ти продовжуєш стверджувати: "У нас є 

повчання Господні, і ми мудрі". Але це все не так, оскільки 

брехали пір’ям писарі. 

[Єремія 6: 10] Кому мені говорити, кого попереджати, хто 

буде слухати? Люди Ізраїлю закрили вуха і не чують: їм 

неприємно повчання Господа, звістка Його чути вони не 

хочуть. 

[Єремія 14:14] Тоді Господь сказав мені: "Єремія, ті 

пророки проповідували брехня імя моє, і Я їх посилав, що не 

Я велів їм говорити з народом – пророки ці молилися 

помилковим видінь і власним припущенням. 

[Єремія 23: 31] Я проти брехливих пророків, – говорить 

Господь, – вони віщають від себе і роблять вигляд, що це Моя 

звістку. 

[Єремія 23: 36] Але слів "Важкий тягар Господа" ніколи не 

кажи, бо звістка від Господа не повинна бути важким тягарем 

ні для кого, але ти змінив слова нашого Бога, Бога живого, 

Господа Всемогутнього. 

 

Обидва Завіти – тимчасові 

[Коринтян 13: 9] Бо наше знання недосконале, і пророцтва 

наші неповні. Коли ж настане досконалість, те, що 

недосконале, припинить своє існування. 
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Книги Апокрифів 

1 – Книга Товита 

2 – Книга Юдіф, або Юдиф 

3 – Книга Естер, або Есфір 

4 – Книга Премудрості Соломона. 

5 – Книга пророка Варуха (Баруха) 

6 – Перша книга Макавеїв 

7 – Друга книга Макавеїв 

 

Апокрифічні Книги (Сучасна англійська версія) 

1 – Sirach (Книга Премудрості Ісуса, сина Сираха) 

2 – The letter of Jeremiah (Послання Єремії) 

3 – The prayer of Azariah and the song of the three young men 

(Молитва Азарії) 

4 – Susana (Сусанна і старці) 

5 – Bel and the dragon (Бел і дракон) 

6 – 1st. Esdras (Перша книга Ездри) 

7 – 2nd. Esdras (Друга книга Ездри) 

8 – The prayer of Manasseh (Молитва Менасеха) 

 

Апокрифічні вірші в Біблії Короля Джеймса 

Від Матвія 17:21 

Біблія Короля Джеймса Цей же рід не виходить 
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інакше, як тільки молитвою й 

постом. 

Стандартна Версія пропущено 

Нова Міжнародна Версія пропущено 

Біблія Добрих звісток пропущено 

Версія «Жива Біблія» пропущено 

 

Від Марка 9:44 

Біблія Короля Джеймса 

Де черв’як їхній не вмирає 

і вогонь не вгасає. 

Стандартна Версія пропущено 

Нова Міжнародна Версія пропущено 

Біблія Добрих звісток пропущено 

Версія «Жива Біблія» пропущено 

 

Від Марка 9: 46 

Біблія Короля Джеймса 

Де черв’як їхній не вмирає 

і вогонь не вгасає. 

Стандартна Версія пропущено 

Нова Міжнародна Версія пропущено 

Біблія Добрих звісток пропущено 

Версія «Жива Біблія» пропущено 

 

Від Марка 16: 9-20 

Біблія Короля Джеймса Всі параграфи (9-20) 

Стандартна Версія 

пропущено в ред. 1952 і 

відновлено в наступних 

виданнях 

Нова Міжнародна Версія пропущено 

Біблія Добрих звісток пропущено 

Версія «Жива Біблія» пропущено 
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Луки 9:56 

Біблія Короля Джеймса 

Адже Син Людський 

прийшов не губити душі 

людські, а спасати. І пішли в 

інше селище. 

Стандартна Версія пропущено 

Нова Міжнародна Версія пропущено 

Біблія Добрих звісток пропущено 

Версія «Жива Біблія» пропущено 

 

Від Луки 17:36 

Біблія Короля Джеймса 

Двоє будуть на полі: один 

візьметься, а другий 

полишиться. 

Стандартна Версія пропущено 

Нова Міжнародна Версія пропущено 

Біблія Добрих звісток пропущено 

 

Від Івана 5: 4 

Біблія Короля Джеймса 

Адже Ангол Господній 

часами сходив у купальню і 

торкався води, і хто перший 

входив у неї, той зцілювався, 

хоч яку б мав хворобу. 

Стандартна Версія пропущено. 

Нова Міжнародна Версія пропущено 

Біблія Добрих звісток пропущено 

 

1 Івана 5: 7 

Біблія Короля Джеймса 

Бо троє свідчать на небі: 

Отець, Слово й Святий Дух; і 

ці Троє – Одно. 

Стандартна Версія пропущено 
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Нова Міжнародна Версія 

Є тому три свідки: Дух, 

вода і кров, і всі вони свідчать 

про одне й те ж. 

Біблія Добрих звісток 

Є тому три свідки: Дух, 

вода і кров, і всі вони свідчать 

про одне й те ж. 

Версія «Жива Біблія» 

Вірші 6, 7, 8 повністю 

пропущено. 

 

"Єдинородний" опущено в Івана 3: 16 

Біблія Короля Джеймса 

Бо Бог так полюбив цей 

світ, що пожертвував Своїм 

єдиним Сином. 

Стандартна Версія 

Бо Бог так полюбив цей 

світ, що пожертвував Своїм 

Сином. 

Нова Міжнародна Версія 

Бо Бог так полюбив цей 

світ, що пожертвував Своїм 

одним єдиним Сином. 

Біблія Добрих звісток 

Бо Бог так полюбив цей 

світ так сильно, що 

пожертвував Своїм єдиним 

Сином. 

Версія «Жива Біблія» 

Бо Бог любив цей світ так 

сильно, що пожертвував 

Своїм єдиним Сином. 

 

До Римлян 7:15 

Біблія Короля Джеймса пропущено 

Стандартна Версія Бо не розумію, що роблю. 

 

Марка l6: 19 і Луки 24: 15 і Іоанна 8: 1-10 

Біблія Короля Джеймса І так Ісус, по розмові із 
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ними, вознісся на небо і сів 

праворуч Бога. 

Стандартна Версія 

пропущено в ред. 1952 і 

відновлено в наступних 

публікаціях. 
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Зміни віршів 

Луки 22:70 

Біблія Короля Джеймса 

І сказали всі: «То Ти Син 

Божий?» Він відповів їм: «Ви 

говорите, що Я». 

Нова Міжнародна Версія 

І сказали всі: "Так Ти – 

Син Божий?" І Він відповів: 

"Ви кажете, що Я". 

Версія «Жива Біблія» 

«Так значить, Ти – Син 

Бога?», - сказали всі. «Це ви 

говорите, що Я», – відповів 

Ісус. 

 

Повторення Закону 23: 2 

Біблія Короля Джеймса 

Син блудниці не може 

увійти в общину Господню. 

Нова Міжнародна Версія 

Той, у кого батьки не 

перебувають у законному 

шлюбі, не може приєднатися 

до ізраїльського народу. 

Біблія Добрих звісток 

Ніхто, народжений поза 

шлюбом, не буде серед людей 

Господніх. 

 

До євреїв 12: 8 

Біблія Короля Джеймса ви діти, а не сини. 

Стандартна Версія то ви діти, а не сини. 

Біблія Добрих звісток 

то ви байстрюки, а не 

сини. 

Версія «Жива Біблія» то ви не Божі діти зовсім. 

 

Іов 13:15 
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Біблія Короля Джеймса 

Він вбиває мене, але я 

буду сподіватися. 

Стандартна Версія 

Я не втрачу віри в Бога, 

нехай навіть Він мене вб’є. 

Біблія Добрих звісток 

Не втрачу надії, навіть 

якщо не вб’є Він Мене. 

Версія «Жива Біблія» 

Бог може вбити мене за 

такі слова – але, я і так 

прийму Його. 

 

Псалтир 2: 7 

Біблія Короля Джеймса 

Я хочу звістити 

постанову: Промовив до Мене 

Господь: Ти – Мій Син, Я 

сьогодні Тебе породив. 

Нова Міжнародна Версія 

Я волю Господа всім 

звіщаю. Він мені сказав: «Ти – 

Син Мій, Я сьогодні став для 

тебе Отцем». 

 

До Римлян 7: 15 

Стандартна Версія 

Бо не розумію власних 

дій. 

Біблія Короля Джеймса Те, що мені не дозволено. 

Нова Міжнародна Версія Не розумію, що робити. 

Версія «Жива Біблія» Не розумію себе зовсім. 

 

Плач Єремії 3:18 

Біблія Короля Джеймса 

Загублена сила моя і надія 

моя на Господа. 

Нова Міжнародна Версія 

Пішла надія, що мені 

Господь допоможе. 

Біблія Добрих звісток Нічого не залишилося, 
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моя надія на Господа пішла. 

Пішли і слава і очікування від 

Бога. 

Версія «Жива Біблія» 

Вся надія втрачена, сила 

звернулася в брижі, бо 

Господь залишив мене. 

 

Єзекіїль 16:25 

Біблія Короля Джеймса 

І розкидала ноги свої для 

кожного перехожого. 

Стандартна Версія 

І відкривалася для 

кожного перехожого. 

Нова Міжнародна Версія 

І віддавала тіло своє для 

кожного перехожого. 

Біблія Добрих звісток 

Ти пропонувала красу 

твою для всякого, хто 

проходить повз. 

Версія «Жива Біблія» 

І розкривала красу твою 

для всякого, хто йшов повз. 

 

Ісая 49:23 

Біблія Короля Джеймса 

Лицем до землі вони 

будуть вклонятись тобі і 

лизати пил твоїх ніг. 

Біблія Добрих звісток 

Вони повинні 

засоромитися перед тобою і 

виказати повагу. 

 

Левит 15:20 

Біблія Короля Джеймса 

І все, на чому вона 

лежатиме в очищення своє, 

нечисто. 

Стандартна Версія І все, на чому вона 
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лежатиме в нечистоті своїй, 

буде нечисте. 

Версія «Жива Біблія» 

Все, на чому лежить або 

сидить жінка з місячними 

виділеннями крові, буде 

нечистим. 

 

Між Діяння 9: 3 і Діяння 22: 9 

Біблія Короля Джеймса 

І бачили вони світло, але 

не чули голоси. 

Нова Міжнародна Версія 

І бачили вони світло, але 

не розуміли голосу. 

 

Ще одне доповнення в Біблії Добрих звісток 

Біблія Добрих звісток 

Жінка пішла до Петра і 

розповіла коротко про все. 

Стандартна Версія Такого вірша немає 

Нова Міжнародна Версія Такого вірша немає 

Біблія Короля Джеймса Такого вірша немає 

 

 

Заміна червоного чорнила на чорне 

Іоанна 17:12 

Біблія Короля Джеймса 

Я зберіг, і ніхто з них не 

загинув, крім сина погибелі 

(червоне). 

Версія «Жива Біблія» 

Я зберіг, і ніхто з них не 

загинув, крім сина погибелі 

(червоне). 

 

Іоанна 18: 9 

Біблія Короля Джеймса Я зберіг, і ніхто з них не 
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загинув, крім сина погибелі 

(червоне). 

Версія «Жива Біблія» 

Я зберіг, і ніхто з них не 

загинув, крім сина погибелі 

(чорне). 

 

Одкровення Іоанна 

Майже 79 червоних позначень в Книзі Одкровення були 

замінені на чорні.  

 

Чому Лука написав своє Євангеліє? 

[Луки 1: 1] Як вже багато хто почав складати оповість про 

справи, які стались між нами, як нам ті, хто спочатку були 

очевидцями і служителями Слова: тому й я, по ретельному 

дослідженні за все спочатку, по порядку описати тобі, 

високоповажний Феофіл, щоб ти істоту вчення, якої 

навчився? 

 

Чи Мойсей написав Повторення Закону? 

[Повторення Закону 34: 5] І помер там Мойсей, Господній 

раб, у землі краї на приказ Господа і похований він у долині в 

землі краї навпроти Бет-Пеору, і ніхто не знає гробу його аж 

до цього дня. Мойсеєві було сто двадцять років, коли він 

помер. 

 

Чи Матвій написав своє Євангеліє? 

[Матвія 9: 9] Ісус звідти проходив, побачив чоловіка, що 

сидів на митниці, на ім’я Матвія, і каже йому: Іди за Мною. І 

він встав і пішов за Ним. 
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Чи Іоан написав своє Євангеліє? 

[Іоанна 21: 24] Це той учень, що свідчить про це, що й оце 

написав і знаємо, що правдиве свідоцтво його. 

 

Чи Бог промовляє в цих віршах? 

[Псалтир 10: 1] Надіюсь на Господа, як же ви говорите 

моїй душі: "Відлітай на гору вашу, як птах"? 

[Псалтир 89: 46] Як довго, Господи? Чи 

станеш приховувати себе вічно? Як довго буде гнів Твій 

палати, як вогонь? 

[Плач Єремії 3: 18] І сказав я: Загублена сила моя і надія 

моя на Господа. 

[Іов 30: 20] Я кличу до Тебе, а Ти не даєш мені, – стою, а 

Ти тільки дивишся на мене. 

 

Плащ, який залишив Павло  

Ця книга "Тимофія", насправді є листом від Павла своєму 

близькому другові Тимофію. Наприклад, він сказав йому: 

[2 Тимофія 4: 9] «Постарайся прийти до мене скоро. Коли 

підеш, то плаща принеси, що його я в Троаді в Карпа залишив, 

і книги, особливо шкіряні». 

 

Боже одкровення чи одкровення Павла? 

[Галатів 5: 2] Ось я, Павло, кажу вам: якщо ви обрізуєтесь, 

вам ніякої користі від Христа. 
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[1 Коринтян 7: 10] А що побрались, наказую не я, а 

Господь: Нехай не розлучається з чоловіком 

 

Павло відповідає 

[1 Коринтян 9: 19] Павло сказав: бувши вільний від усіх, я 

зробився рабом, щоб найбільше здобути; для юдеїв я був, як 

юдей, щоб юдеїв здобути; для підзаконних був як 

підзаконний, щоб здобути підзаконних; для чужих закону – як 

чужий закону, – не будучи далекий закону перед Богом, а 

законний Христові, – щоб здобути беззаконних. Для слабих, 

як слабий, щоб здобути слабих. Для всіх я був усим, щоб 

спасти бодай деяких. А це я роблю для Євангелія, щоб стати 

його спільником. 

 

Учні Ісуса звинувачують Павла 

[Діяння 21: 20] Вони ж, вислухавши, прославляли Бога і 

сказали йому: Бачиш, брате, скільки тисяч серед юдеїв 

увірувало, і всі вони ревнителі закону. Чули про тебе вони, 

ніби ти всіх юдеїв, що живуть між поганами, навчаєш 

відступлення від Мойсея, говорячи, щоб не обрізували дітей 

своїх і не звичаїв. 

Тому вони скаржилися Тимофію, що всі з них сумнівалися 

в ньому, і він відповів: 

[2 Тимофія 1:15] Ти знаєш, що всі залишили мене. 

[2 Тимофія 4: 14] Олександр заподіяв чимало мені 

зла. Нехай Господь йому віддасть за його 

вчинками! Стережись його й ти, бо він міцно противився 

нашим словам. При першій моїй обороні нікого не було зі 

мною, але всі покинули мене. Та не зарахується їм! 
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Павло назвав закон «старим» 

[Галатів 5: 4] Ви, що виправдовують себе законом, 

залишилися без Христа, відпали від благодаті. 

[Римлян 7: 6] Але нині, померлих для закону, яким були 

пов’язані, ми звільнились від нього, щоб служити нам 

обновленням духа, а не старістю букви. 

[Галатів 2: 16] Проте ж, дізнавшись, що людина 

виправдана ділами Закону, але тільки вірою в Ісуса Христа, і 

ми увірували в Христа Ісуса, щоб виправдатися вірою в 

Христа, а не ділами закону; бо ділами Закону не 

виправдається ніяка плоть. 

[Галатів 3: 10] А все, на діла Закону, знаходяться під 

клятвою. 

[2 Коринтян 3: 6] Він дав нам здатність бути служителями 

Нового Заповіту, не букви, а духа, бо буква вбиває, а дух 

оживляє. 

 

І врешті-решт скасував його 

[До євреїв 8: l3] Коли ж каже Новий Заповіт, то тим назвав 

перший старим. А що порохнявіє й старіє, те близьке до 

зотління. 

 

Чи поважав Павло Ісуса? 

[Галатів 3: 13] Христос відкупив нас від прокляття Закону, 

ставши прокляттям за нас – бо написано: Проклятий усякий, 

хто висить на дереві. 

 

Павло безгрішний чи грішник? 
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[Галатів 2: 15] Ми юдеї, а не грішники з поган. 

[Римлян 7: 15] Бо не розумію, що роблю: тому що не те 

роблю, що хочу, а що ненавиджу, те роблю. Якщо ж роблю те, 

чого не хочу, то згоджуюсь із Законом, що він добрий, а тому 

вже не я це виконую, але живе в мені гріх. 

Бо знаю, що не живе в мені, цебто в тілі моїм, добре; бо 

бажання лежить у мені, але щоб виконати добре, того не 

знаходжу. Доброго, якого хочу, не роблю, а зло, якого не хочу, 

роблю. Якщо ж роблю те, чого не хочу, вже не я це виконую, 

але живе в мені гріх. 

Тож знаходжу закона, коли хочу робити добро, лежить у 

мені злое.Ібо за внутрішнім чоловіком маю задоволення в 

Законі Божому, але в членах моїх бачу інший закон, проти 

закону мого розуму, і полонить мене законом гріховним, що 

знаходиться в членах моїх. 

Бідна я людина! Хто мене визволить від тіла цієї смерти? 
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Дивовижні Біблійні історії 

Суперечка між деревами 

[Книга Суддів 9: 8] Пішли були раз дерева, щоб помазати 

царя над собою і сказали оливки: царюй над нами. Оливка 

сказала їм: Чи я товщ, що вшановують богів і людей і піду над 

деревами? І сказали дерева до фіґи: Іди ти, царюй над 

нами. Смоковниця сказала їм: Чи я свої солодощі та свій 

добрий врожай, і сторожити піду над деревами? І сказали 

дерева винограду: Іди ти, царюй над нами. Виноградна лоза 

сказала їм: Чи я сока, що Бога й людей веселити, і сторожити 

піду над деревами? Нарешті всі дерева сказали тернині: Іди ти, 

царюй над нами. Тернина сказала деревам: якщо справді мене 

царем над собою, то йдіть, спочивайте в тіні моїй якщо ж ні, 

то вийде огонь із тернини і поїсть кедри Ліванські. 

 

Дивовижні видіння Іоанна 

[Одкровення 4: 5] А від престолу виходили блискавки і 

громи і голоси, і сім світильників вогненних горіли перед 

престолом, які є сім духів Божих; І перед престолом як море 

скляне, до кришталю подібне А серед престолу й навколо 

престолу четверо тварин, повні очей спереду і ззаду. І перша 

тварина подібна до лева, а друга тварина подібна до теляти, а 

третя тварина мала лице, як людина, а четверта тварина 

подібна до орла, що летить. 

[Одкровення 5: 6] І я глянув, і ось серед престолу й 

чотирьох тварин і серед старців стоїть Агнець, як заколений, 

що має сім рогів і сім очей, а це сім Божих духів, посланих на 

всю землю. І Він прийшов і взяв книгу з правиці Того, Хто 

сидить на престолі. І коли взяв книгу, то чотири тварині й 

двадцять чотири старці попадали перед Агнцем, а кожен мав 

гусла й золоті чаші, повні пахощів, а вони молитви святих. І 

нову пісню співають вони, промовляючи: Ти взяти книгу і 
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розкрити печатки, бо Ти був заколений, і кров’ю Своєю 

викупив людей Богові з усякого племени, і язика, і народу, і 

люду, і зробив нас царями, священиками Богові нашому; і ми 

будемо царювати на землі. І я бачив, і чув голос багатьох 

Анголів навколо престолу, і тварин, і старців, і число їх було 

десятки і тисячі тисяч, які говорили гучним голосом: 

Достойний Агнець заколений прийняти силу і багатство, і 

мудрість, і міць, і честь і славу. 

[Об’явлення 12: 3]  І з’явилася інша ознака на небі, ось, 

великий червоний дракон з сімома головами і десятьма 

рогами, і на головах його сім вінців. Хвіст його захопив з неба 

третю частину зірок і кинув їх на землю. Змій стояв перед 

жінкою, що мала вродити, щоб, коли вона народить, пожерти 

її немовля. І вродила вона чоловічої статі, якому належить 

пасти всі народи жезлом залізним; і дитина її була взята до 

Бога, і до престолу Його. А жінка втекла на пустиню, де було 

для неї місце від Бога, щоб годували її тисячу двісті шістдесят 

день. І сталась на небі війна: Михаїл та його Анголи воювали 

проти дракона, і дракон і ангели його воювали проти них, але 

не встояли, і не знайшлося їм місця на небі. І скинений був 

великий дракон, древній змій, званий дияволом і сатаною, що 

зводить усесвіт, скинутий на землю, і ангели його скинуті з 

ним. 

[Об’явлення 17: 14] Вони воюватимуть проти Агнця та 

Агнець переможе їх, бо Він Господь над панами та Цар царів, 

і ті, хто з Ним, покликані, і вибрані, і вірні. 
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Протиріччя 

Генеалогія Йосипа, а не Ісуса 

Матвія 1:18 Луки 3: 23 

1 – Давид 1 – Давид 29 – Матах 

2 – Соломон 2 – Натан 30 – Муадх 

3 – Ровоам 3 – Мататх 31 – Наггайя 

4 – Абійя 4 – Менна 32 – Еслій 

5 – Аса 5 – Мелейя 33 – Наум 

6 – Йосафат 6 – Елі аким 34 – Амос 

7 – Йорам 7 – Іона 35 – Мавей 

8 – Озія 8 – Йозеф 36 – Йозеф 

9 – Іоафам 9 – Іуда 37 – Йаннаі 

10 – Ахаз 10 – Симеон 38 – Мелкх 

11 – Єкам’я 11 – Леві 39 – Леві 

12 – Манасія 12 – Матвій 40 – Матвій 

13 – Амос 13 – Йорім 41 – Хелі 

14 – Осія I4 – Елізер 42 – Йосип 

15 – Енох 15 – Ісус Навин 43 – Ісус 

16 – Алтіл 16 – Ер 

 17 – Зоровавель 17 – Ельмадам 

 18 – Абуд 18 – Косам 

 19 – Елиаким 19 – Адді 

 

20 – Азор 

20 – сина 

Мелхіїного 

 21 – Задок 21 – Нері 

 22 – Ахім 22 – Шелті-ель 

 23 – Еліуд 23 – Зоровавель 

 24 – Ельказар 24 – Реза 

 25 – Мутіха 25 – Йонаан 
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26 – Яків 26 – Йода 

 27 – Йосип 27 – Іоанн 

 28 – Ісус 28 – Семен 

  

[Матвія 1:18] А всіх поколінь від Авраама до Давида 

чотирнадцять поколінь, і від Давида аж до вавилонського 

переселення чотирнадцять поколінь, і від вавилонського 

переселення до Христа поколінь чотирнадцять. 

[Луки 3: 23] Коли Ісус почав Своє служіння, Йому було 

близько тридцяти років. Він був, як думали люди, сином 

Йосипа, який був сином Елії. Решта – Його предки (40 

імен). 

 

Суперечливі імена учнів Ісуса 

[Матвія 10: 2] Ймення апостолів дванадцятьох отакі. 

[Луки 6:13] Коли ж настав день, покликав Своїх учнів і 

вибрав з них дванадцятьох, яких і апостолами. 

Матвія 10: 2 і Марка 3: 16 Луки 6:14 

1 – Симон Кананіт 

1 – Симона, називаний 

Петром 

2 – Симон, що названий 

Петром 2 – Андрій, брат його 

3 – Андрій 3 – Яків 

4 – Яків Зеведеїв 4 – Іоанн 

5 – Іоанн 5 – Філіп 

6 – Філіп 6 – Варфоломій 

7 – Варфоломій 7 – Матфей 

8 – Фома 8 – Фома 

9 – Матвій 9 – Яків Алфеїв 
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10 – Яків Алфеїв 

10 – Симон, на ймення 

Зилот 

11 – Леввей, прозваний 

Фаддеем 11 – Іуда, син Яковів 

12 – Іуда Іскаріот 12 – Іуда Іскаріот 

 

 

Інші протиріччя 

[Матвія 1:16] Яків породив Йосипа. 

[Луки 3:23] Йосип син Ілієв. 

[1 Коринтянам 15: 5]  Воскрес на третій день, за 

Писанням, і що з’явився Кифі, Потім дванадцяти. 

       

[Матвія 28: 16] 

Одинадцять же учнів пішли в Галілею на 

гору, куди звелів їм Ісус. 

[Матвія 19:28] 

Ісус же сказав їм: Істинно кажу вам, що 

ви, що за Мною, – в пакібитіе, коли сяде 

Син Людський на престолі слави Своєї, 

сядете і ви на дванадцяти престолах 

судити дванадцять колін Ізраїлевих. 

[Іоанна 6: 70] 

Ісус відповів їм: Чи не Дванадцятьох вас 

і зібрав Я? Та один із вас диявол. 

[Іоанна 8: 14] 

Якщо Я Сам про Себе свідчу – то 

свідчення Моє правдиве. 

[Івана 5: 31] 

Якщо Я свідчу Сам про Себе, то 

свідоцтво Моє неправдиве. 

[Іоанна 8: 29] Батько не залишив Мене одного. 
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[Матвія 27: 46] 

Боже Мій, Боже Мій! для чого Ти Мене 

покинув? 

 

[Луки 5: 1] Історія про рибалок відбулася на початку Місії 

Ісуса. (також див. Матвія 4:18) 

[Іоанна 21: 1] Історія про рибалок сталася після того, як 

Ісус воскрес з мертвих. 

[Матвія 21: 18] Ісус очистив храм від продавців, до того, 

як пройшов повз фігове дерево, яке прокляв. 

[Марка 11:12] Ісус очистив храм від продавців після того, 

як пройшов повз фігове дерево, яке прокляв. 

[2 Царств 24: 1] Бог настроїв Давида проти Ізраїлю, і 

сказав: «Йди і счіслі їх». 

[1 Хронік 2l: 1] І повстав сатана проти Ізраїля, і намовив 

Давида перелічити Ізраїля. 

[2 Царств 10: 18] Давид повбивав з Араму сім сотень 

колесниць. 

[1 Хронік 19:18] Давід винищив сім тисяч колісниць 

сирійців. 
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Суперечливі розповіді про розп’яття 

[Марк 15:25] Була ж третя година, як Його розп’яли. 

[Іоана 19:14] Тоді була п’ятниця перед Пасхою, і година 

шоста, і він ще не був розп’ятий. 

 

[Матвія 27: 32] А виходячи, стріли одного кірінеянина, 

Симон на ймення, його змусили нести для Нього 

хреста. (Дивіться також Луки 23:26 і Марка 15: 21) 

[Іоанна 19:17] Ісус ніс свій хрест сам. 

 

[Марк l5: 2L] Вони поклали Ісуса на хресті. 

[1 Петра 2: 24]. Вони поклали Ісуса на дереві ( Див. також 

Галатів 3: 13 ) 

 

[Марк 15:23] Вони дали йому вино, змішане з миром, щоб 

пити. 

[Матвія 27: 34] Вони дали Йому оцет, змішаний з жовчю. 

 

[Матвія 27: 44] Два злодії, які були розп’яті разом з ним, 

ображали його. 

[Лука 23: 39-43] А один із розп'ятих злочинників став 

зневажати Його й говорити: Чи Ти не Христос? То спаси Себе 

й нас! 

Обізвався ж той другий, і докоряв йому, кажучи: Чи не 

боїшся ти Бога, коли й сам на те саме засуджений? 
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Але ми справедливо засуджені, і належну заплату за 

вчинки свої беремо, Цей же жадного зла не вчинив. 

І сказав до Ісуса: Спогадай мене, Господи, коли прийдеш у 

Царство Своє! 

І промовив до нього Ісус: Поправді кажу тобі: ти будеш зо 

Мною сьогодні в раю! 

 

[Матвія 27: 5] І, кинувши в храм срібняки, він вийшов, 

пішов і повісився. 

[Діяння 1:18] Але придбав землю неправедною мздою, і, 

впавши, розсілися нутро його, і випали всі нутрощі його. 

 

[Івана 20: 1] У перший же день тижня Марія Магдалина до 

гробу рано, коли було ще темно, і бачить, що камінь від гробу 

відвалений. 

[Матвія 28: 1] Як минула ж субота, на світанку першого 

дня тижня, прийшла Марія Магдалина та інша Марія побачити 

гріб. 

 

[Луки 24: 10] То були: Марія Магдалина, і Іванна, і Марія, 

мати Якова, та інші з ними, які розповіли апостолам. 

[Марк 16: 1] Після суботи Марія Магдалина і Марія 

Яковова, і Саломія купили пахощів, щоб піти й намастити 

Його. 

 

[Івана 20: 12] І бачить два Анголи, що в білім сиділи, один 

у головах, а другий у ніг, де лежало тіло Ісуса. 
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[Матвія 28: 2] І ось ставсь землетрус, бо Ангел Господній, 

що зійшов з небес, приступивши, відвалив від гробу і сидів на 

ньому. 

 

[Луки 24: 3] Ввійшовши, побачили перед ними два мужі в 

одежах блискучих. 

[Марка 16: 5] І, ввійшовши до гробу, побачили юнака, що 

праворуч сидів, і був одягнений в білу одежу, і жахнулися. 

 

[Луки 24: 9] І, вернувшись від гробу, все те сповістили 

Одинадцятьох та всіх інших. 

[Марка 16: 8] І, вийшовши, побігли від гробу; їх трепет і 

жах, і нікому нічого не сказали, бо боялися. 
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Відмінності між Кораном та Біблією 

[Біблія] У шість днів створив Господь небо і землю, а дня 

сьомого перервав працю та спочив [Вихід 31: 17] 

[Коран] Iстинно, створили Ми небеса, землю й те, що мiж 

ними, за шiсть днiв; i не торкнулася Нас втома! [50:38] 

 

[Біблія] На початку створив Бог небо і землю, а потім 

створив світло і темряву ночі, а потім рослини, і, нарешті, він 

створив сонце і місяць [Бут. 1: 1-31] 

[Коран] Невже не бачать невiруючi, що небеса й земля 

були єдиним цiлим, а Ми роз’єднали їх, i що Ми створили все 

живе з води? Невже вони не увiрують? [21:30] 

 

[Біблія] І сказав Бог: Створімо людину за образом Нашим, 

за подобою Нашою. [Побут 1:26] 

[Коран] Немає нiчого, схожого на Нього! А Вiн – 

Всечуючий, Всевидячий. [42:11] 

[Коран] Не народив i не був народжений, i нiхто не був 

рiвним Йому. [112: 3-4] 

 

[Біблія] Чи надовго ти забув мене, Господи? [Псалтир 13: 

1] 

[Коран] Не помиляється Господь мiй і нiчого не 

забуває. [20:52] 

 

[Біблія] Прокинься, Господи, що ж ти спиш? [Псалтир 4: 

23] 
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[Біблія] Тоді Господь прокинувся, наче від сну, і, як 

велетень, що кричить від вина. [Псалтир 4: 23] 

[Коран] Аллах! Немає бога, крiм Нього — Живого, 

Сущого! Не торкається Його нi дрiмота, нi сон. [2: 255] 

 

[Біблія] Доки, Господи, кликати буду, а Ти не 

почуєш? [Аввакуум l: 2] 

[Коран] Воiстину, Господь мiй чує молитви. [14:39] 

[Коран] Чи промовлятимеш уголос, [чи нi] — воiстину, 

Вiн знає таємне й найбiльш приховане! [20: 7] 

 

[Біблія] Господи Вседержителю! Доки Ти не 

змилосердишся над Єрусалимом. [Захарія 1:12] 

[Біблія] Покладати надію свою на Бога і не забувати справ 

Божих, Його ж заповіді берегтимуть, і не бути подібними 

їхнім батькам, поколінням непокірливим та бунтівному, 

поколінням, що серця дух його Богу невірний. Сини Єфрема, 

озброєні лучники, повернулися взад у день бою [Псалтир 77: 

7-9] 

[Біблія] і сказав я: Загублена сила моя і надія моя на 

Господа. [Плач Єремії 3: 18]. 

[Коран] Скажи: «О раби Мої, якi порушили межi на шкоду 

собi! Не втрачайте надiї на милiсть Аллаха! Воiстину, Аллах 

прощає всi грiхи, адже Вiн – Прощаючий, Милоседний!». 

[39:53] 

 

[Біблія] Нахили, Господи, ухо Своє та й почуй! Відкрий, 

Господи, очі Свої та й побач, і почуй слова. [2 Царств 19: 16] 
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[Коран] Воiстину, Аллах знає потаємне небес i землi. I 

Аллах бачить те, що ви робите! [49:18] 

 

[Біблія] Я не знехтувавши їх і не погорджував ними до 

того, щоб винищити їх, щоб зламати заповіта Свого з 

ними. [Левит 26: 44]. 

[Біблія] Ти сказав, Господи: Мій Заповіту не 

заломлюючись. 

38 Але [нині] Ти покинув і обридив, розгнівався на 

помазаника Твого. 

43 Ти відвернув вістря меча його і не зміцнив його в бою 

46 Доки, Господи, будеш ховатись, палатиме гнів, як 

огонь? [Псалтир 89: 19] 

[Коран] Така обiцянка Аллаха. Аллах не порушує Своєї 

обiцянки, але ж бiльшiсть людей не знає. [30: 6] 

 

[Біблія] З чистим – чисто, а з лукавим – за лукавством 

його. [2 Царств 22: 27] 

[Коран] Тримайтесь справедливостi, коли будете ви 

свiдками перед Аллахом, навiть якщо це свiдчення буде проти 

вас самих, ваших батькiв чи родичiв. [4: 135] 

 

[Біблія] Бог сказав до Ісуса, "Ти Син Мій, Я нині породив 

Тебе". (До Євреїв 5: 5) 

[Біблія] Бог сказав Давиду, «Господь сказав Мені: Ти Син 

Мій; Я нині породив Тебе». [Псалтир 2: 7] 
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[Коран] Скажи: «Вiн — Аллах — Єдиний, Аллах — Той, 

до Кого прагнуть, не народив i не був народжений, i нiхто не 

був рiвним Йому!» [112: 1]. 

[Коран] Аллах не брав Собi дитини й немає, крiм Нього, 

iншого бога. Iнакше кожен бог забирав би те, що створив, а 

однi з них вивищилися би над iншими. Пречистий Аллах вiд 

того, що Йому приписують. [23:91] 

[Коран] I ще кажуть: «Милостивий узяв сина». Справдi, ви 

стверджуєте жахливу рiч! Вiд цього здатнi розколотися небо, 

розсипатися земля й зруйнуватися гори! Вiд того, що вони 

приписали Милостивому сина! Не годиться Милостивому 

мати сина! Воiстину, кожен iз тих, хто на небесах i на землi, 

постане перед Аллахом лише як раб. Вiн знає їхнє число й 

перелiчив їх. I кожен iз них постане перед Ним у День 

Воскресiння одинаком. [19:88] 

 

[Біблія] Марія ж сказала Ангелу: як буде це, коли мужа не 

знаю? Ангел сказав Їй у відповідь: Дух Святий найде на тебе й 

сила Всевишнього осінить Тебе;тому й Святе наречеться 

Сином Божим.. [Луки 1:34] 

[Коран] Вiн вiдповiв: «Воiстину, я тiльки посланець 

Господа твого й маю дарувати тобi пречистого хлопчика!» 

Вона сказала: «Як може бути в мене хлопчик, коли жоден 

чоловiк не торкався мене й не була я блудницею?» Вiн сказав: 

«Так станеться, бо сказав те Господь твiй. Це легко для 

Нього!» I Ми зробимо його знаменням для людей та милiстю 

вiд Нас. Цю справу вже вирiшено. [19: 19] 

 

[Біблія] Бог сказав синам Ізраїля, «позичить жінка від 

сусідки своєї і від мешканки дому свого посуд срібний і посуд 

золотий, і одеж, і ви нарядите синів ваших і дочок ваших, і 

заберете здобич від Єгипту». [Вихід 3: 22] 
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[Коран] Скажи: «Воiстину, Аллах не закликає до 

огидного! Невже ви будете говорити про Аллаха те, чого не 

знаєте?» [7:28] 

 

[Біблія] Я Господь, Бог твій, Бог заздрісний, що карає 

провину батьків дітей до третього і четвертого роду, що 

ненавидять Мене. [Повторення Закону 5: 9] 

[Біблія] Готуйте заклання синам його за беззаконня батька 

їх. [Ісайя 14:21] 

[Коран] Скажи: «Невже я шукатиму iншого господа крiм 

Аллаха, коли Вiн – Господь кожної речi? Що б не вчинила 

кожна душа, вiдповiдати за це їй самiй. Нiхто не понесе тягар 

iншого! Потiм повернетеся ви до Господа вашого, i Вiн 

сповiстить вас про те, про що ви сперечалися!» [6: 164] 

 

[Біблія] І Господь сказав: «А тим сказав при мені: Ходіть 

за ним у місті, і вбивайте; нехай не шкодує око ваше, і не 

щадите» [Єзекіїль 9: 5] 

[Біблія]  І сказав Господь Мойсеєві, говорячи: Пімсти 

мідіянітам Ізраїлевих синів, потім будеш прилучений до своєї 

рідні, і пішли війною на Мідіяна, як наказав був Мойсеєві, і 

позабивали кожного чоловічої статі, а дружин 

мідіянітянськими і дітей їх сини Ізраїлеві взяли в полон, і всю 

їхню худобу, і всі їхні стада та ввесь їх маєток у видобуток, і 

всі міста по їхніх осадах та всі їхні оселі попалили огнем. І 

сказав їм Мойсей: Чи ви позоставили живими всіх жінок? Ось 

вони, за радою Валаама були для Ізраїлевих синів приводом 

до відступлення від Господа через Пеора за що і поразка в 

Господній; отже убийте всіх дітей чоловічої статі, і всіх жінок, 

що пізнали чоловіка на чоловічому ложі, убийте; а всіх дітей 

жіночої статі, котрі не пізнали мужеського ложа, залиште в 

живих для себе. [Числа 31: 1] 
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[Хадіс] Пророк Мухаммад сказав своїй армії, перш ніж 

йти у бій: «Йдіть в ім’я Аллаха. Не вбивайте старих, дітей і 

жінок, а будьте тими, хто творить добро, адже Аллах любить 

тих, хто творить добро». 

 

[Біблія] Отож, ми визнаємо, що людина виправдується 

вірою, без діл закону. [Римлян 3: 28] 

[Коран] Невже люди думають, що їх залишать у спокої та 

не будуть випробовувати лише тому, що вони скажуть: «Ми 

увiрували»? Ми випробовували тих, якi жили ще ранiше. 

Аллах неодмiнно знатиме тих, якi говорять правду, й тих, якi 

брешуть! [29: 1] 

 

[Біблія] А Я кажу вам не противитись злому. Але хто 

вдарить тебе в праву щоку твою, підстав йому й другу. і хто 

захоче судитися з тобою і взяти в тебе сорочку, віддай йому і 

верхній одяг. (Матвія 5: 38] 

[Коран] Вiдплатою за зло є таке ж саме зло! Та якщо хто 

простить i встановить мир, винагорода його буде за Аллахом! 

Воiстину, Вiн не любить несправедливих! [42:40] 

[Коран] Невже ви не бажаєте, щоб Аллах простив вас? 

Аллах — Прощаючий, Милосердний! [24:22] 
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Звинувачення жінки в перелюбі без свідків: 

біблійне і коранічне рішення 

Коранічне рішення 

[Коран] А кожен iз тих, якi звинувачують своїх дружин, 

але не мають свiдкiв, окрiм самих себе, повинен поклястися 

чотири рази Аллахом про те, що вiн правдивий, а п’ятий раз 

— що прокляття Аллаха впаде на нього, якщо вiн бреше. 

Жiнка не зазнає покарання, якщо поклянеться чотири рази 

Аллахом про те, що чоловiк бреше, а п’ятий раз — що гнiв 

Аллаха впаде на неї, якщо чоловiк правдивий. Якби не ласка 

Аллаха до вас, Його милiсть i те, що Вiн — Приймаючий 

каяття i Мудрий! (24: 6). 

 

Біблійне рішення 

[Біблія] Промов до Ізраїлевих синів і скажи їм: коли жінка 

його зрадить і спроневірить до нього, і переспить хто з нею і 

ізліется насіння, і це буде приховано від очей її чоловіка, і 

вона занечиститься, і не буде на неї свідка, і не буде викрита, і 

знайде на нього дух ревнощів, і буде ревнувати дружину свою, 

коли він зневажений, або знайде на нього дух ревнощів, і він 

буде ревнувати дружину свою, коли вона не зневажений, – то 

приведе той чоловік свою жінку до священика і принесе за неї 

жертву десяту частину ефи ячної муки, але не лити на неї 

оливи й не ладану, бо це хлібна ревнощів, жертва спогади, 

пригадує провину І священик приведе її, і поставить перед 

лицем Господнім, і візьме священик святої води в глиняну 

посудину, і візьме священик долівці скинії і покладе у воду; І 

поставить священик ту жінку перед лицем Господнім, і 

відкриє голову дружини, і дасть на руки приношення спогади, 

– це жертву ревнощів, в руці священика буде гірка вода, що 

наводить прокляття. І закляне її священик та й скаже до жінки: 

Якщо ніхто не лежав із тобою, і ти не осквернилася і не 
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змінила чоловікові своєму, очисться від гіркої води, що 

наводить прокляття 

Але якщо ти змінила живши з чоловіком своїм, і якщо 

хтось лежав із тобою крім твого чоловіка, – закляне священик 

ту жінку клятвою прокляття, і скаже священик дружині: Нехай 

дасть тебе Господь на прокляття та клятву серед народу твого, 

і нехай зробить Господь лоно твоє опалим, а живіт твій 

опухлим; і ввійде ця вода, що наводить прокляття, до нутра 

твого, щоб зробити живіт твій і стегно опалим. І скаже: Амінь, 

амінь. І напише священик ті прокляття на звої, й обмиє гіркою 

воду; і напоїть ту жінку гіркою водою, що наводить 

прокляття, і ввійде в неї та вода, що наводить прокляття, і дає 

гіркий біль. І візьме священик із руки тієї жінки ту хлібну 

жертву ревнощів, і буде колихати ту хлібну жертву перед 

Господом, і віднесе його до жертовника; І візьме священик 

жменю з хлібної жертви частина в пам’ять, і спалить на 

жертовнику, і потім дасть дружині випити води; і напоїть 

водою, тоді, якщо вона нечиста і зробила злочин проти 

чоловіка свого, гірка вода, що наводить прокляття, увійде в 

неї, на шкоду їй, і опухне живіт її, і западе стегно її, і стане та 

жінка прокляттям серед народу свого; якщо жінка не була 

занечищена, і чиста, то буде очищена, і буде здатна родити.  
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ІОВ ПРОКЛИНАЄ ГОСПОДА 

Іов проклинає Господа, втративши терпіння 

( Іов 4: 18) 

Ось, Він і слугам Своїм не довіряє й у Своїх 

Анголів вбачає недоліки. 

(7:17) 

Що таке людина, що Ти стільки цінуєш її і 

звертаєш на неї увагу Твою, 

Відвідуєш її щоранку, кожну мить 

відчуваєш її? 

Доки ж Ти не залишиш, доки не відійдеш 

від мене, аж поки не даси мені проковтнути 

слину мою? 

Якщо я згрішив, то що я маю робити, 

страж чоловіків? Чому Ти поклав мене ціллю 

Собі, так що я став собі тягарем? 

І чому Ти не простиш мойого гріха, і не 

відкинеш провини моєї? Бо ось, я ляжу до 

пороху – Ти будеш шукати мене, і мене немає.. 

(9:24) 

Земля віддана в руки нечестивих... то боюся 

всіх страждань моїх, знаючи, що Ти не очистиш 

мене. 

Бо Він не людина, як я, щоб я міг 

відповідати Йому і йти разом з Ним на суд... Та 

Він від мене жезл Свій, і страх хай мене не 

жахає 

(10: 1) 

Обридло душі моїй життя моє; віддамся 

печалі моєї; буду говорить в гіркоті своєї душі. 

Скажу Богові: Не осуджуй мене подай мені, 

за що Ти зі мною на прю? 

(10: 8) 

Твої руки трудилися наді мною і утворили 

всього мене кругом, – і Ти губиш мене?... 
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що якщо я згрішу, Ти помітиш і не 

залишиш гріха мого без покарання. Якщо я 

винен, горе мені! якщо і прав, то не наважусь 

підняти голови моєї. Я пересичений 

приниженням; поглянь на горе моє: воно 

збільшується. Ти женешся за мною, як лев, і 

знову нападаєш на мене і чадним являєшся в 

мені.. 

(12: 6) 

Спокійні намети грабіжників, і безпечність 

у Бога гнівить, які як би Бога провадить рукою 

своєю. 

(12:21) 

Він робить народи і винищує їх; розсіває 

народи і збирає їх; віднімає розум у голів на 

землі та блукати їх у пустелі, де немає шляху. 

(13: 3) 

Але я до Всемогутнього хотів би говорити 

і бажав би змагатися з Богом. А ви раби брехні? 

(13:13) 

(13:21) 

Мовчіть передо мною, і я буду говорить, що 

б не спіткало мене, що буде. 

Віддали від мене руку Твою, і жах Твій 

мене не жахає!. 

(16:11 ) 

(19: 6) 

(21: 7) 

(21:19) 

(24: 2) 

(30:20) 

Бог злочинцеві видав мене і кинув у руки 

безбожних мене 

то знайте, що Бог скривдив мене і обклав 

мене Своїми тенетами. 

Ось, я кричу: образа! і ніхто не 

слухає; волаю, і немає суду. 

Він дорогу мою, і не можу пройти, і на 

стежки мої поклав темряву. 

Стягнув з мене славу мою і вінця зняв з 
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голови моєї. Він також запалив Свій гнів проти 

мене, і вважає мене до Нього, як один з його 

ворогів. Кругом ламає мене, і я йду і, як дерево, 

вивернув Він надію мою. Запалився на мене 

гнівом Своїм і вважає мене між ворогами 

Своїми. Полки Його разом і направили мене 

дорогу свою та розташувалися навколо намету 

мого. Братів моїх Він віддалив від мене, і 

знають мене, цураються мене. Покинули мене 

близькі мої, і знайомі мої забули мене. 

Чого несправедливі живуть, доживають до 

віку, та й зміцняються? Діти їх з ними перед 

них, і нащадки на їхніх очах їх. Доми їхні то 

спокій від страху, і немає бича Божого. 

Бог покладає Свою провину для Своїх 

дітей. 

Чому не заховані від Всемогутнього часи, 

що знають Його днів не побачать? 

Межи безбожні, стадо та пасуть. У сиріт 

займають осла, у вдови беруть в заставу 

вола; бідних з дороги, все мусять ховатися 

збіджені краю. Ось вони, як дикі осли в пустині, 

виходять на працю свою, встаючи рано на 

видобуток; степ дає хліб для них і для дітей їх; 

Я кличу до Тебе, а Ти не даєш мені, – стою, 

а Ти тільки дивишся на мене. 
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