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Відповіді на запитання 

Упорядкував Сергій Чепара 
 
Видання перше, пробне 
 
 
 
 
αγαπητοι, πασαν σπουδην ποιουµενος γραφειν υµιν περι 
της κοινηςηµων σωτηριας αναγ ην εσχον γραψαι υµιν  
παρακαλων επαγωνιζεσθαιτη απαξ παραδοθειση τοις  
αγιοις πιστι.  
 
Улюблені, всяке дбання чинивши писати до вас про наше 
спільне спасіння, я признав за потрібне писати до вас, 
благаючи боротись за віру, раз дану святим. 
Юди 1:3 
 
 
Висловлюю подяку за участь  
Анатолію Жилавому 
Людмилі Угрімовій 
Оксані Василенко 
Павлу Лозинському 
Роману Реваку 
 
 
 
 
 
Будь ласка, надсилайте Ваші зауваження, пропозиції та побажання на 
електронну скриню sergiy.chepara@gmail.com 
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Символ віри 
Питання: Що таке християнський символ віри? 
Відповідь: Символ віри – це зібрання основних положень 
християнського віровчення про Бога, Боже Слово, людину, гріх, 
спасіння, майбутнє людства і таке інше. Кожна церква або братство 
має свій символ віри, але всі вони, як правило, мають велику спільну 
частину. 
 

Апостольський символ віри 
 

Вірую в Бога Отця Всемогутнього, Творця неба і землі. 
І в Ісуса Христа, Сина Його Єдинородного, нашого Господа, зачатого 

від Святого Духа, народженого від Діви Марії; Котрий страждав за Понтія 
Пилата, був розп’ятий, помер і був похований, зійшов у пекло, третього дня 
воскрес із мертвих, вознісся на Небеса, і сидить праворуч Бога, Отця 
всемогутнього, звідки Він прийде судити живих і мертвих. 

Вірую в Духа Святого; святу Вселенську Церкву; в спільноту 
святих; прощення гріхів; воскресіння тіла та життя вічне. Амінь. 

 
Вчення апостольського символу віри підтримують всі християнські 
церкви. Його було остаточно сформовано в II столітті ранньою 
християнською церквою. 
В XIX-XX столітті у Європі «ліберальне християнство» та ряд 
псевдохристиянських культів поставили під сумнів ряд істин Божого 
Слова, тому істинне християнство покликане захищати віру (Юди 1:3). 
 
Повна богонатхненність та 
непомильність Біблії 

Біблія – це Слово Боже, яке має 
подвійне авторство людей та 
Бога. Біблія правдива в усіх 
питаннях, яких торкається – і 
духовних, і історичних. 
2 Тимофію 3:16-17, 2 Петра 1:19-
21, Івана 17:17, Псалом 118, 
Матвія 5:17-18, Луки 11:51, 24:27 
 

Бог створив світ за буквальні 6 
днів 

Бог створив світ за буквальні 6 
днів (по 24 години), світ не був 
створений в результаті Великого 
Вибуху чи еволюції 
Буття 1-2 

Народження Ісуса Христа від діви 
Марії 

Ісус Христос був зачатий Духом 
Святим та народився від жінки, 
яка не знала мужа. 
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Матвія 1:23, Луки 1:34-35 
Фізичне воскресіння Ісуса Христа Ісус Христос фізично воскрес в 

новому прославленому 
фізичному тілі. 
Луки 24:36-43, Матвія 28:6 

Ісус Христос – істинний Бог Івана 1:1, 10:30, 1 Івана 5:20, 
Колосянам 2:9 

Дух Святий – Особа, а не лише 
сила 

Дії 5:3-4, Ісаї 48:16 

Вічне життя буквально на Небесах 2 Коринтянам 5:1, Колосянам 1:5, 
Филип’янам 3:20 

Вічне прокляття буквально в пеклі Матвія 25:46, Луки 16:19-31, 
Одкровення 20:10, 14-15 

 

Трійця 
Питання: Що таке Трійця? 
Відповідь: Попри  те, що в Слові Божому нема слів «Трійця», 
«божественність», «іпостась», «суверенність», ці та інші слова 
використовують богослови щоб описати певні властивості Бога. 
Трійця – це спосіб описати одним словом вчення про існування 
єдиного Бога, в Якому вічно існують Три Особи – Отець, Син та Дух 
Святий. Вчення про Трійцю випливає, по-перше, з атрибутів кожної 
особи, по-друге, їхньої спільної роботи та служіння, по-третє, віршів, 
які прирівнюють Особи Одна до Одної. 
Бог єдиний – Повторення Закону 6:4, 4:35; Вихід 20:3, Ісаї 46:9, 45:14. 
Загальне слово івриту «Елогім» (Бог, Боги), яке використовується в 
Старому Завіті безліч разів, має закінчення «ім» що вказує на 
множину;  
В Бутті 1:26 Бог говорить про Себе «І сказав Бог: Створімо людину за 
образом Нашим, за подобою Нашою», використовуючи дієслово 
«створити» в множині.  
«Ось став чоловік, немов один із Нас» (Буття 3:22) 
«Тож зійдімо, і змішаймо там їхні мови» (Буття 11:7) 
«І почув я голос Господа, що говорив: Кого Я пошлю, і хто піде для 
Нас?» (Ісаї 6:8). 
Попри намагання ортодоксальних євреїв пояснити це так, ніби ангели 
або земля брали участь в акті творення, змішання мов, посиланні Ісаї 
до народу, нам таке пояснення здається малоймовірним. 
«Почуй Мене, Якове та Ізраїлю, Мій покликаний: Це Я, Я перший, 
також Я останній! Наблизьтесь до Мене, послухайте це: Споконвіку Я 
не говорив потаємно; від часу, як діялось це, Я був там. А тепер послав 
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Мене Господь Бог та Його Дух.» (Ісаї 48:12, 16) – Месія, називаючи 
Себе Першим та Останнім, говорить, що Його послав Господь Бог та 
Його Дух. Це найбільш виразне місце про Трійцю в Старому Завіті: 
Бог Отець та Бог Дух Святий посилають Месію, Який, схоже, також 
має божественні атрибути. Дух Святий є Особою, а не силою, тому що 
посилає Месію. 
 
Ісус Христос у Новому Завіті названий Богом і володіє атрибутами 
Бога. 
«А Хома відповів і сказав Йому: Господь мій і Бог мій!» (Івана 20:28) 
«Ми знаємо, що Син Божий прийшов, і розум нам дав, щоб пізнати 
Правдивого, і щоб бути в правдивому Сині Його, Ісусі Христі. Він Бог 
правдивий і вічне життя!» (1 Івана 5:20) 
«Безперечно, велика це таємниця благочестя: Бог в тілі явився»  
(Textus Receptus*, 1 Тимофію 3:16) 
Ісус Христос володіє всезнанням, всемогутністю, всюдиприсутністю – 
Матвія 9:2-7, 28:18, 20; відпускає гріхи – Марка 2:1-12, воскрешає 
мертвих – Марка 5:39-42, Івана 11:41-44, 12:9, Луки 7:12-16. 
Ісус Христос є причиною виникнення Всесвіту – Івана 1:3, Він 
підтримує Всесвіт – Колосянам 1:17, має всю владу судити – Івана 
5:27, Творець, відмінний від ангелів – Євреям 1:1-6. 
«в Ньому тілесно живе вся повнота Божества» – Колосянам 2:9. 
 

Назва книги Ким явлений в ній  
Ісус Христос 

Місце Писання 

Буття Насіння жінки Бт. 3:15, Луки 1:34-
35 

Вихід Пасхальний Агнець Вих.12, Івана 1:29, 36 
Левит Первосвященик Лев. 1-7, 1 Ів. 2:1-2, 

Євр. 2:17, 3:1, 4:14, 
5:5, 10, 6:20, 8:1, 9:11 

Числа Хмара, Вогонь, Вода зі 
Скелі 

Чис. 20, 1 Кор. 10:4 

Повторення 
Закону 

Пророк, як Мойсей Повт. 18:15-19, Івана 
6:14 

Ісус Навин Головний у нашому 
спасінні 

Іс. Нав. 5:13-15 

                                                 
* Textus Receptus - видання грецького тексту Нового Завіту, здійсненого в 1516-1535 
роках Еразмом Ротердамським, що входить в групу Majority Text, які опираються на 
Візантійські (східні) тексти. На основі Textus Receptus було здійснено переклади Нового 
Завіту Мартіном Лютером (1522), Вільямом Тиндайлем (1526), перекладачами, що 
працювали над Authorized Version / King James Version (1611), Пантелеймоном Кулішем, 
Іваном Пулюєм, Іваном Левицьким (1903). 
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Книга Суддів Суддя і Законодавець Суд. 2:16-18, Як. 4:12 
Рут Родич-Викупитель Рут 4:12-17, 2:1, 1 

Петра 1:18-20 
1 Самуїлова Господній Пророк 1 Сам. 2:10, Матв. 

28:18 
2 Сам. 7:12-16, Матв. 
1:1, Луки 13:33, 
25:19, Івана 4:19 

2 Самуїлова 

1 Царів Правлячий Цар Матв. 25:34, 27:11, 
37, Луки 19:38, 23:2, 
Івана 1:49, 12:13, 15, 
18:37, Дії 17:7 

2 Царів 

1 Хроніки Муж з коліна Юди 1 Хронік 5:2, Мих. 
5:2, Луки 3:23-32 2 Хроніки 

Ездра Відбудовувач стіни  
Неемія 
Естер Мордехай Естер 4:13-14 
Йов Воскресіння, Ранкова Зоря Йова 19:25-26 
Псалми Господь – наш Пастир Псалом 22 
Приповісті Божа Мудрість Пр. 8:22-23, Івана 

17:5, 
Пр. 30:4, Матв. 3:16-
17 

Екклезіяст 

Пісня над 
піснями 

Коханий і Наречений Матв. 9:15, 25:1-12, 
Івана 3:29, Одкров. 
21:2 

Ісая Слуга, Який страждає Ісаї 53, Фил. 2:5-12 
Єремія Пророк, Який плаче Єр. 23:6, Матв. 23:37, 

13:34, Івана 13:13 Плач Єремії 
Єзекіїль Син Людський Єз. 34:23-24, Матв. 

1:1, 8:20, 9:6, 9:23, 
11:19, 12:8, 18:11, 
Марка 2:10, 28, 8:38, 
9:31, Луки 5:24, 9:44, 
22:69, Ів. 5:27 

Даниїл Син Людський, Який 
гряде на хмарах з Небес 

Дан. 7:13-14, Луки 
1:31-34, 
Дан. 9:25, Ів. 12:12-
23, 
Дан. 9:26, Матв. 
27:35 

Осія Наречений Осія 3, Матв. 9:15, 
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25:1-12, Івана 3:29, 
Одкров. 21:2 

Йоіль Хреститель Духом Святим Йоіль 2:32, Римл. 
10:12-13 

Амос Навантажений Носій Ам. 8:9, Матв. 27:45-
46 

Овдій Могутній Спаситель Луки 2:11, Ів. 4:42, 
Еф. 5:23, 1 Тим. 4:10 

Йона Бог, що прощає Йона 1:17, Матв. 
12:40 

Михей Вістун з прекрасними 
ногами (благовісника) 

Мих. 5:2, Матв. 2:1-
2, Одкров. 1-8 

Наум Месник 1 Сол. 4:6, Римл. 
12:19 

Авакум Величний Євангелист Авв. 3:3 
Софонія Той, Хто відновлює решту  
Огій Фонтан, що очищає Ог. 2:6-9, Луки 2:27-

32 
Захарія Проколений Син (Божий) Зах. 6:12-13, Євр. 8:1, 

Зах. 9:9, Матв. 21:6-
9, 
Зах. 11:12-13, Ів. 
12:45, 
Зах. 12:10, Ів. 19:34-
37 

Малахії Син Праведності Мал. 3:1, Марка 
11:15-16, 
Мал. 4:5, Матв. 3:1-2 

Від Матвія Месія 1:1, 2:2, 15, 9:15 
Від Марка Чудовий Працівник/Слуга 1:24, 10:45, 15:32 
Від Луки Син Людський 1:69, 2:25 
Від Івана Син Божий 1:14, 18, 6:38, 8:1, 58, 

10:7, 9, 11, 11:25, 
14:6,  

Дії Апостолів Господь, що 
возноситься/Великий 
Місіонер 

3:15, 10:42, 7:52, 
28:20 

До Римлян Наша Праведність 9:33, 11:26, 14:9, 
15:12 

1 до Коринтян Другий/Останній Адам, 
Наша Основа, 
Наша Пасха 

1 Кор. 15:23, 45, 3:11, 
5:7 2 до Коринтян 
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До Галатів Той, Хто зробив нас 
вільними, 
Кінець Закону 

Гал. 1:3, 4:5, 7, 31, 
5:1, Івана 8:32, 36, 
3:24-25, Римл. 10:4 

До Ефесян Голова, Наріжний Камінь Еф. 1:22, 2:20 
До Филип'ян Найвище Ім’я, Наше 

Життя, 
Той, Хто дає все, чого 
потребуємо 

Фил. 1:21, 2:9, 4:6-7 

До Колоссян Повнота Божества 1:15, 18, 27, 2:9 
1 до Солунян Цар, що скоро прийде 2 Сол. 3:16 
2 до Солунян 
1 Тимофію Посередник між Богом і 

Людиною, 
Бог, Який в тілі явився 

1 Тим. 1:17, 2:5, 
1 Тим. 3:16 (MT) 2 Тимофію 

До Тита Благословенна Надія,  
Бог і Спаситель 

Титу 2:13 

До Филимона Друг, ближчий від брата, 
Платник нашого боргу 

Флмн. 1:3, 
1:18 

До Євреїв Кров, що очищає наш 
гріх, 
Начальник і Виконавець 
віри, Той Самий, Пастир 
вівцям 

Євр. 12:2, 9:12, 14, 
22-28, 13:8, 20 

Якова Великий Лікар, Господь 
Слави, Суддя в дверях 

Як. 2:1, 5:9 

1 Петра Архипастир 1 Петра 5:4, 2:4 
2 Петра 
1 Івана Вічна Істина і Любов 1 Івана 4:8 
2 Івана 
3 Івана 
Юда Бог наш Спаситель Юди 1:25 
Об'явлення Івана 
Богослова 

Цар над царями, Пан над 
панами, 
Альфа і Омега, Початок і 
Кінець 

19:16, 1:17, 22:13, 
5:5, 19:13, 22:16 

 
 
Дух Святий названий Богом і володіє атрибутами Бога – Дії 5:3-4, 1 
Коринтянам 2:10, 6:19. 
 
Матвія 28:19, 2 Коринтянам 13:13 – участь Осіб Трійці у водному 
хрещенні та благословеннях. 
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Визначення Трійці дати непросто. Ось одне з можливих: «Існує лише 
один істинний Бог, але в єдиності Божества є Три вічних і рівних 
Особи, що мають єдину сутність, але різні по іпостасях» (Джеймс Орр, 
Міжнародна Стандартна Біблійна Енциклопедія, 1930). Безперечно, 
обмежений людський розум може лише невеликою мірою пізнати 
таємницю природи Бога. 
 

Імена Бога 
Питання: Які імена Бога описуються в Біблії та що вони означають? 
Відповідь: Імена Бога характеризують Божі якості. 
 
Ель – Сильний (однина) 2 Самуїла 22:33 
Ель Еліон – Бог Всевишній Буття 14:18-22 
Ель Олам – Бог вічний Буття 21:33 
Ель Шаддай – Бог всемогутній Буття 17:1 
Елогім – Всесильний (множина) Буття 1:1 
Єгова, Ягве – Сущий, Існуючий, 
«Я Є» 

Вихід 3:14 

Єгова Елогім – Господь Бог 
Творець 

Буття 2:4 

Єгова Їре – Господь подбає Буття 22:13, 14 
Єгова Ніссі – Господь знамення 
моє 

Вихід 17:15 

Єгова Раах – Господь пастир мій Псалом 22:1 
Єгова Рафа – Господь цілитель Вихід 15:25-26 
Єгова Саваот – Господь сил Псалом 45:8 
Єгова Шалом – Господь мир Суддей 6:24 
Єгова Шамман – Господь там Єзекіїль 48:35 
Єгова Цід Кену – Господь 
оправдання наше 

Єремії 33:16 

 
Попри таку велику кількість імен, Новий Завіт говорить «під небом 
нема іншого Ймення, даного людям, що ним би спастися ми мали» про 
ім’я Ісуса Христа. (Дії 4:12). Ім’я Ісуса Христа є вищим за ім’я Єгови 
чи будь-яке інше в Старому Завіті. 
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«Правильна церква» 
Питання: Я – християнин і хочу відвідувати богослужіння в церкві. Як 
знайти правильну церкву? 
Відповідь: Відповідь на це питання має складатися з кількох частин. 
Варто чітко розуміти чим є і чим не є церква. Церква (грецьке 
«еклесіа») – це зібрання, спільнота, громада, група християн. В 
давнину грецьке слово «еклесіа» вживалося в широкому розумінні в 
значенні «збір», «громада», «віче» (Дії 19:32, 19:40). Автори Нового 
Завіту вживають це грецьке слово, щоб описати нову духовну 
спільноту – громаду християн, що регулярно збираються для 
прославлення Бога через вивчення Його Слова, спільну молитву, 
співання псалмів, братерського спілкування, вечері Господньої (Дії 
2:42-47, 1 Коринтянам 11:23-34, Ефесянам 5:19-20). Слово «еклесіа» 
також можна перекласти як «покликані, щоб бути разом». Новий Завіт 
вживає слово «церква» також щоб описати всіх віруючих в Ісуса 
Христа по всьому світу. Ці віруючі об’єднані в Тіло Христове – 
Вселенську Церкву (Колосянам 1:24) через хрещення Духом Святим в 
момент увірування кожного християнина (1 Коринтянам 12:13).  
 
Таким чином ми можемо говорити про помісну (місцеву) церкву та 
Вселенську, «планетарну». Часто можна почути що існує видима 
(помісна) та невидима (Вселенська) церкви, але насправді і помісна, і 
Вселенська церкви видимі. Воля Божа для кожного християнина – щоб 
він перебував у помісній церкві та служив Богу та іншим християнам 
своїми духовними дарами, які Бог дає йому/їй в момент увірування (1 
Петра 4:10).  
 
Тепер ми знаємо, що церква – це люди, а не будівля чи організація зі 
статутом. Окрім того, у церкві (та у Христі) не має значення 
національність, соціальний статус чи стать християнина – єврей та 
грек, багатий та бідний, чоловік та жінка є однаково цінні для Бога 
(Колосянам 3:11). Ісус Христос – єдиний Голова помісної та 
Вселенської церкви (Колосянам 1:18). Варто також розуміти, що 
церква – не продовження Ізраїлю. Ізраїль був, є і залишається Божим 
народом, а Церква була заснована Богом в день П’ятидесятниці в I 
столітті (Дії, 2) та буде забрана (підхоплена) Ісусом Христом в свій час 
на Небеса (1 Солунянам 4:13-18, 2 Солунянам 2:7). 
 
При виборі помісної церкви варто в першу чергу звернути увагу на її 
вчення – наскільки воно відповідає Святому Писанню (1 Тимофію 
3:15). Крім того треба з’ясувати чи зростають духовно християни, чи 
проявляють любов один до одного та чи помітна дія Духа Святого в 
їхньому житті (Ефесянам 1:15, Колосянам 1:4, 9-11, 1 Коринтянам 
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16:14). Звенути треба увагу на проповіді – чи торкаються вони і 
розуму, і почуттів християнина. Проповідь має з одного боку навчати 
Біблії, з іншого – докоряти за гріх. Грішник не повинен почуватися 
зручно в церкві.  
 
Ще один важливий фактор – пресвітер (старійшина) церкви. Це має 
бути побожний чоловік, який любить Бога, свою сім’ю та ближніх. 
Пресвітер повинен бути благочестивим та поміркованим чоловіком і 
своїм характером відповідати Божим вимогам, описаним в 1 Тимофію 
3:1-7 та Титу 1:5-9. Дуже важливо з’ясувати світогляд та стиль життя 
служителя, оскільки саме він задає тон всій церкві. В що вірить 
пресвітер? Як він розуміє духовне життя, благочестя? Чого навчає про 
пізнання волі Божої? Якими служіннями він прагне займатися? Як 
розподіляє свій час? Останнє, але також дуже важливо – звернути 
увагу на дружину пресвітера. Зрілість або незрілість дружини 
служителя багато говорить про самого служителя. 

Спасіння 
Питання: Спасіння лише через віру, чи через віру і діла? 
Відповідь: Спасіння дається людині через заступницьку жертву Ісуса 
Христа – це чітке вчення Нового Завіту і головна суть Євангелії. 
 
По-перше, важливо розуміти, що життя, смерть і воскресіння Ісуса 
Христа є Божим вирішенням людської проблеми гріха. Він 
добровільно прийняв покарання за гріхи всього світу. Ні наша віра, ні 
наші діла, ні любов, ні будь-що інше не є ціною нашого спасіння. 
По-друге, віра по своїй суті не є класичним «добрим ділом». Вона є 
«добрим ділом» лише в тому розумінні, що це акт послуху Богу, який 
наказує всім людям у всьому світі увірувати в Його Сина (Івана 6:29). 
Віру неможливо дадати до діл, як неможливо «червоне» додати до 
«круглого» чи «прозоре» до «гарячого» - це поняття різних категорій. 
По-третє, Апостол Павло дуже чітко і прямо навчає, що спасіння дане 
християнину без діл: «Бо спасені ви благодаттю через віру, а це не від 
вас, то дар Божий, не від діл, щоб ніхто не хвалився.» Ефесянам 2:8-9, 
«Він нас спас не з діл праведности, що ми їх учинили були, а з Своєї 
милости…» Титу 3:5. 
По-четверте, Апостол Павло навчає, що благодать і діла – 
взаємовиключні поняття. «А коли за благодаттю, то не з учинків, 
інакше благодать не була б благодаттю. А коли з учинків, то це більше 
не благодать, інакше вчинок не є вже вчинок.» Римлянам 11:6. 
По-п’яте, варто розуміти, що небіблійна форула «віра+діла» відводить 
нашу увагу від Ісуса Христа, Який насправді є центром і змістом нашої 
віри і виконавцем нашого спасіння. Християнин почне думати про 
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свою віру і про свої діла, і в результаті сприйматиме спасіння як свою 
справу, а не Божу. 
По-шосте, Апостол Павло піддав прокляттю кожного, хто навчає іншій 
Євангелії, окрім істинної (Галатам 1:8). Проблемою галатської церкви 
було те, що декі з них стверджували: щоб ствердити спасіння 
необхідно додати «трохи діл», наприклад, обрізання чи святкування 
днів (Галатам 3:2, 11, 4:9-11, 5:2-4). 
По-сьоме, діла необхідні для духовного росту християнина, прояву 
милості до ближнього і т.д. (Титу 2:7, 14, 3:1, 8, 14, Якова 2:14-17). 

Служителі церкви 
Питання: Що Біблія навчає про служителів церкви? 
Відповідь: Служителі церкви – це всі члени помісної церкви, які 
служать один одному своїми дарами (1 Петра 4:10). У вузькому 
розумінні можна говорити про категорію служителів, як пресвітерів-
єпископів та дияконів. Слова «пресвітер» (старійшина) та «єпископ» 
(наглядач) стосуються одного і того ж статусу в церкві (1 Тимофію 
3:1-7, Титу 1:5-9, Дії 20:17, 28) – особи, що керують церквою 
відповідно до Слова Божого та відповідають за всі служіння в цілому. 
Пресвітером церкви може бути чоловік, що відповідає вимогам Нового 
Завіту (1 Тимофію 3:1-7, Титу 1:5-9). Диякони – служителі, що 
здійснюють організацію служіння, як правило, не пов'язані 
безпосередньо з проповіддю слова (Дії 6:1-6, 1 Тимофію 3:8-10). В 
протестантському світі слово «пастор» вживається в значенні 
«пресвітер», проте Новий Завіт вживає слово «пастор» як правило 
щодо Ісуса Христа (Матвія 26:31, Івана 10:11, 14, 16, Євреям13:20, 1 
Петра 2:25, 5:4) і лише одного разу стосовно особливого дару в церкві 
– Ефесянам 4:11. Можливо, служіння пастора передбачає постійне 
навчання або душеопікунство. 
 

Водне хрещення 
Питання: Чи спасає водне хрещення? Якщо ні, то навіщо воно 
потрібне? 
Відповідь: Водне хрещення – це обряд церкви і заповідь нашого 
Господа. Водне хрещення – це свідчення Богу, церкві та світу про віру 
в Ісуса Христа. Новий Завіт навчає (Марка 16:16, Дії 2:38), що кожен, 
хто вірою прийняв Спасителя повинен прийняти водне хрещення 
шляхом занурення у воду так швидко (після увірування), як це 
можливо. Цей обряд, як і будь-який інший не спасає, та не додає 
чогось до спасіння, але є виявом нашого послуху Богові. 
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Чи можна хрестити немовлят? Очевидно, що ні, тому що зміст водного 
хрещення в тому, щоб новонавернений християнин засвідчив свою 
віру в Ісуса Христа. Немовля не може засвідчити свою віру в Ісуса 
Христа, оскільки увірувати в Нього можна тільки у свідомому віці. В 
Новому Завіті нема ні прямої вказівки, ні навіть натяку про водне 
хрещення немовлят. 

Десятина 
Питання: Чи повинен християнин давати десяту частину своїх доходів 
на церкву? 
Відповідь: По-перше, Бог дав цю заповідь Ізраїлю і ніколи не давав її 
Церкві. (Левит 27:30, 32, Числа 18:21-32, Повторення Закону 14:22, 28) 
По-друге, десятина була частиною Закону Мойсея, який не діє в епоху 
церкви. (Римлянам 10:4, Галатам 3:19, 24-25, Римлянам 6:14-15) 
По-третє, Новий Завіт навчає, що саме серце (внутрішні мотиви), а не 
сума грошей важливі для Бога. (Луки 21:1-4, 2 Коринтян 9, 1 Коринтян 
16:1-3, Галатам 6:6-10) 
По-четверте, церква має усвідомлювати свою відповідальність в міру 
можливого фінансово утримувати служителів. (1 Коринтянам 9:7-14). 

Інші релігії 
Питання: Чи всі релігії ведуть до Бога? 
Відповідь: Якщо ми розуміємо релігію як «набір добрих діл», 
культуру, традиції або систему свят – то в такому значенні жодна, 
включаючи християнство, не веде до Бога. Неможливо отримати 
спасіння просто приєднавшись до тої чи іншої релігії, навіть 
«правильної релігії». Неможливо отримати спасіння просто виконуючи 
певні «добрі діла» чи беручи участь в релігійних подіях. Бог безмежно 
святий, а людина грішна, тому вона не може мати стосунки з Богом і 
проводити вічність з Ним на Небесах. Релігії пропонують свої «набори 
добрих діл», але жодна не розв’язує проблему людського гріха. Ісус 
Христос, Син Бога Живого, є єдиним Божим вирішенням людської 
проблеми гріха (Івана 14:6, Дії 4:12, Ефесянам 4:5, 1 Тимофію 2:5). 
Шлях на спасіння – це вірою прийняти Його як свого Спасителя (Івана 
3:16-18, 36, 5:24) та перестати покладатися на свою релігію, добрі діла, 
моральність чи будь-що інше. В момент увірування Бог дарує людині 
життя вічне, прощення гріхів та гарантує блаженство на Небесах. 
Таким чином, людина може провести багато часу в християнському 
храмі, бути вчителем християнської етики чи викладачем в семінарії – 
але само по собі це нічого не говорить про її спасіння. В той же час 
розбійник, що розкаявся та вірою прийняв Ісуса як Спасителя, певно 
потрапив на Небеса (Луки 23:43). 
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«Промовляє до нього Ісус: Я дорога, і правда, і життя. До Отця не 
приходить ніхто, якщо не через Мене.» (Івана 14:6) 

Екуменізм 
Питання: Що таке екуменізм і як християнину до цього ставитися. 
Відповідь: Екуменізм – рух у християнстві в справі порозуміння та 
співпраці між Церквами, покликаний перебороти розколи і повернути 
втрачену єдність; започаткований на поч. XX ст. (визначення зі 
словника).  
Екуменізм підтримує римо-католицизм та ряд протестантських 
конфесій. На мою думку, Бог не є автором цього руху. Екуменізм, по 
суті, це політичне об’єднання церков, яке має на меті досягти 
видимого зовнішнього об’єднання церков. Оскільки між католицизмом 
і протестантизмом  існує ряд серйозних глибоких ідеологічних, 
богословських та практичних розбіжностей, то мені ця затія здається 
досить дивною. Католицизм багато століть навчав, що за межами 
Католицької церкви нема спасіння, а «кому церква [Католицька] не 
мати, тому Бог не Батько». Окрім того, основна ідея екуменізму в 
тому, що «в єдності сила», проте основна біблійна ідея в тому, що 
«Сила в Бозі». Християни не стануть сильніші просто від того, що 
вони об’єднаються. Зрештою, всі істинні християни вже об’єднані у 
Всесвітню Церкву – Тіло Христове (1 Коринтянам 12:13, Колосянам 
1:18). Ще одна проблема екуменізму – відсування істини вбік «заради 
любові та єдності». Проте з точки зору Слова Божога любов та істина 
взаємозв’язані та не можуть розглядатися окремо. Богу важливі і 
правильне вчення, і любов (Івана 4:24, 2 Івана 1:4-6, 3 Івана 1:3-6). 

Ізраїль 
Питання: Чому так багато людей ненавидять євреїв? 
Відповідь: Ізраїль – особлива, Богом вибрана нація. Бог, Творець 
Всесвіту, вибрав і покликав Авраама та пообіцяв йому, що 
благословить його насіння (нащадків) – Буття 15:5. Ізраїль був і є 
особливим народом (Римлянам 11:1), тому що а) через Ізраїль людство 
отримало записане Слово Боже – Біблію; б) Бог особливим чином вів і 
благословляв цих людей протягом всього Старого Завіту, як не робив 
це з жодним народом – Псалом 147:8-9, 1 Самуїла 12:22, Повторення 
Закону 7:6; в) лише одне місто назване «містом великого царя» – 
Єрусалим – Матвія 5:35, Псалом 135:21, 147:12; г) Месія народився від 
жінки-ізраїльтянки, в Ізраїлі, Він був (і є) нащадком ізраїльського царя 
Давида – Луки 3:31, а Його 12 Апостолів були ізраїльтянами (Матвія 
10:2-4, Марка 3:16-19, Луки 6:13-16); ґ) Рання християнська церква 
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була здебільшого ізраїльською, а лише згодом поганською – Дії 2:41, 
6:7, 7:51. Сатана ненавидить Божий народ і тому всіляко намагається 
знищити Ізраїль або нашкодити йому. Отож, Сатана впливає на 
мислення багатьох людей, в тому числі керівників держав. Цілком 
можливо, що Сатана підбурював нацистський уряд переслудувати та 
знищувати євреїв під час II Світової війни. Християнин, який любить 
Бога, повинен доброзичливо ставитися до ізраїльтян, благословляти їх, 
молитися за безпеку Ізраїлю – Буття 12:3, Псалом 122:6 

Чистилище 
Питання: Чи існує чистилище і що про це говорить Біблія? 
Відповідь: Чистилище – це вигадане римо-католицизмом місце, де 
після смерті очищаються грішні душі щоб увійти в Небеса. 
Безглуздість концепції існування чистилища очевидна як з історичної, 
так і богословської точки зору. Біблія не тільки ніде не говорить про це 
місце, а й навпаки – все християнське вчення повністю заперечує таку 
ідею. Людина отримує прощення всіх гріхів раз і назавжди в мить 
спасіння, тобто в мить увірування в Ісуса Христа. В Луки 16:19-31 
записана історія, яку розповів Ісус, про багача та бідного Лазаря. Ісус 
чітко говорить що не існує переходу від «місця багача» (пекла) до 
«місця Лазаря» (лона Авраама) – Луки 16:26. 
 
«За понтифікату Григорія I Великого [590-604] монах Юст приховав 
від братії кілька монет, зароблених чесною лікарською практикою. 
Вже після смерті Юста про це дізнався папа. Щоб монахи надалі не 
приховували від начальства свої доходи, розгніваний папа звелів 
поховати Юста без церковного обряду. Згодом, коли праведний гнів 
минув, понтифік повелів упродовж 30 днів читати за небіжчиком 
заупокійні молитви. На 30-ий день Юст з’явився уві сні рідному 
братові й повідомив, що вже звільнився від пекельних мук… Церква… 
обернула це на свою користь, вона проголосила себе здатною своїми 
молитвами замінити вічні пекельні муки тимчасовими, зрозуміло – за 
плату»1 
«Догмат про молитву за покійних увійшов у практику церкви при папі 
Іоані XVIII, в 978 році. Пов’язане з цим догматом свято померлих було 
встановлене в 1011 році. Приблизно через п’ятсот років Тридентський 
собор постановив зробити цей звичай обов’язковим для всіх церков 
заходу»2. 

                                                 
1 Крижановська О.О. Історія середніх віків: вступ до історії західноєвропейського 
Середньовіччя / Крижановська О.О., Крижановський О.П. - Київ: Либідь, 2006. – 368 с. 
2 Рогозин Павло. Звідки все це з’явилося? / Павло Рогозин. - Луцьк: Християнське життя, 
1999. – 126 с. 
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Біблія навчає нас, що християнам прощено всі гріхи – 1 Петра 2:24, 
Колосянам 1:14, що кожен віруючий має вічне життя – Івана 5:24, 
«людям призначено вмерти один раз, потім – суд» – Євреям 9:27. 
 

Хрещення Духом Святим 
Питання: Що Біблія навчає про хрещення Духом Святим (ХДС)? Як це 
пов’язано з даром інших мов? 
Відповідь: Попри те, що тема ХДС викликає безліч суперечок, вчення 
Нового Завіту щодо цього на мою думку достатньо просте. 
 
«Бо ми всі одним Духом охрещені в тіло одне» – всі християни 
охрещені в Одне Тіло Христове – Вселенську Церкву – 1 Коринтянам 
12:13; 
«…Дух Божий живе в вас. А коли хто не має Христового Духа, той не 
Його» Римлянам 8:9 
ХДС та «хрещення у Христа» тотожні, пов’язані з виправдовуючою 
вірою, синівством – Галатам 3:24-28. 
ХДС одне, так само як і Один Господь та одна віра – Ефесянам 4:5. 
ХДС тісно пов’язане з дарами на служіння – 1 Коринтянам 12:1, 4. 
 
«Чи ж мовами всі розмовляють?» – Дар інших мов даний лише деяким 
християнам, тому він не є ознакою ХДС – 1 Коринтянам 12:30. 
В 1 Коринтянам 12:28 Апостол Павло поставив дар мов на останнє, 8-е 
місце, у списку служінь та дарів. 
Крім того, мови, згадані в Діях 2-у розділі – це існуючі іноземні мови, 
якими  розмовляли євреї різних провінцій Римської імперії, а не 
безглуздий набір звуків, який неможливо перекласти. Бог використав 
мови, щоб завідчити євреям імперії, що Апостоли – Божі слуги, що 
звіщають правдиве Євангеліє, а потім, щоб євреї-християни зрозуміли, 
що благодать і спасіння доступні також поганам – Дії 10:44-48, 19:6, 1 
Коринтянам 14:21-22. 
Бог заборонив молитися мовами без перекладу: 1 Коринтянам 14:18-
19, 27-28, 33. 
 
В Новому Завіті жодного разу не написано  
а) просити хрещення Духом Святим; 
б) фізичні відчуття при хрещенні Духом Святим; 
в) дар мов – ознака хрещення (але, навпаки: 1 Коринтянам 12:13, 30). 
 
Вчення про те, що християни поділяються на дві групи «хрещені» та 
«не хрещені» дуже близьке по своєму змісту до гностицизму 
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(поганській філософії II-III ст., що проникла в християнство), яке 
також розділяло адептів на подібні дві групи – «духовні» та «душевні». 
Гностики навчали, що «духовні» пережили особливий містичний 
досвід отримання таємних знань, в той час як «душевні» «ще не 
пережили». 
 
Часто при захисті думки про те, що ХДС – це окрема подія, відмінна 
від спасіння, використовується «останній аргумент» – особистий 
досвід. Непомильне слово Боже, а не суб’єктивний досвід є останнім 
аргументом та джерелом істини. 

Кальвінізм 
Питання: Що таке кальвінізм? 
Відповідь: Кальвінізм – це богословське вчення значної частини 
християнського світу, яке сформували учні Жана Кальвіна. 
Кальвінізм можна коротко описати 5-ма загальновідомими пунктами: 

• Повна зіпсованість людини; 
• Безумовний вибір (на спасіння); 
• Обмежене викуплення; 
• Неухильна благодать; 
• Стійкість святих. 
 

Щоб краще зрозуміти кальвінізм не достатньо вивчити його пункти, 
варто також розуміти, що все вчення фактично основується на досить 
своєрідному тлумаченні Божої суверенності та заперечуванні волі 
людини. Віра (як вибір) розцінюється як заслуга, що на думку 
прихильників кальвінізму неможливо, тому віру вони розглядають як 
безумовний дар. Проте Юди 1:3, 2 Петра 1:1, до яких апелюють 
кальвіністи, «віру» слід розуміти в першу чергу як віровчення, тобто 
основний зміст християнства. 
Пункт кальвінізму Тлумачення Коментар 
Повна зіпсованість 
людини 
Total Depravity 

Людина настільки 
зіпсована, що не 
здатна увірувати, 
тому Бог дає деяким 
віру 

Зіпсованість не 
виключає здатність до 
увірування. Бог 
закликає 
увірувати/вірувати, 
значить це можливо: 
Марка 1:15, 5:36, Івана 
12:36, 14:1, Дії 16:31. 

Безумовний вибір 
Unconditional 
Election 

Бог безумовно 
вибрав одних на 
спасіння, інших на 

Таке розуміння 
базується на думці 
кальвіністів, що віра є 
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прокляття. Оскільки 
умовний вибір 
автоматично 
означає, що в людині 
є щось добре, за що 
її можна вибрати 

своєрідною заслугою 
людини, і тому не може 
бути причиною вибору. 
Прооте віра є реакцією 
на роботу Духа Святого 
на серце і розум 
людини. Повірити в 
завершену роботу Ісуса 
Христа означає 
прийняти вже зроблене 
Богом, а не отримати 
«заслугу на спасіння».  
 
Безумовний вибір з 
точки зору кальвінізму 
основується на 
розумінні суверенності 
Божої як незалежності 
рішень від будь-яких 
обставин. Проте 
значення суверенності 
значно простіше – Божа 
верховна влада над 
творивом 
 

Обмежене 
викуплення 
Limited Atonement 

Ісус Христос помер 
не за всіх, а лише за 
тих, кого Бог 
безумовно вибрав 

Вчення про обмежений 
вибір суперечить, на 
мій погляд, бажанню 
Бога спасти всіх – 
Матвія 18:14, 1 
Тимофію 2:4, 4:10, 2 
Петра 3:9. Дивно хотіти 
спасти всіх людей, але 
померти лише за 
деяких. 
Смерть Ісуса стосується 
всіх людей: 1 Івана 1:2. 
 

Неухильна 
благодать 
Irresistible Grace 

Передбачає те, що 
людина не може 
ухилитися від дії 
Духа Святого, який 
заохочує її прийняти 

Це питання найбільш 
складне, воно дуже 
залежить від нашого 
розуміння стосунків 
між Творцем та 
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Христа. творивом, способів 
впливу Творця на 
рішення творива. На 
мою думку Бог через 
провидіння, роботу в 
серці та обставини 
дійсно впливає на 
рішення людини, проте 
це також передбачає 
свободу вибору, 
принаймні деякий її 
ступінь 

Стійкість святих 
Perseverance of the 
Saints 

Істинний християнин 
не тільки потрапить 
на Небеса, а й 
зберігатиме віру і 
певний рівень 
благочестя все 
життя. 
Отже, відпадіння від 
віри чи аморальність 
показує, що людина 
не була 
християнином. 

Цей пункт є досить 
складний. За певних 
умов я готовий 
підтримати його, за 
інших – заперечувати. 
Все залежить від того, 
як ми все тлумачимо. 
Річ у тім, що по-перше, 
неможливо визначити 
«певний рівень 
благочестя», по-друге, 
відповідно до 
кальвінізму, жоден 
християнин не може 
мати впевненості у 
спасінні, оскільки він не 
знає чи все життя 
проведе у вірі та 
благочесті. 
1 Івана 5:11-13 навчає 
нас впевненості у 
спасінні. 
Часто помилково 
«стійкість святих» 
тлумачать як 
«спасенний один раз – 
спасенний назавжди». 
«Стійкість святих» є 
вужчим за визначеням, 
тому віруючи у вічну 
безпеку мені не 
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обов’язково вірити у 
«Стійкість святих» 

 
 

Вірші, що використовують на підтримку кальвінізму 
Посилання Зміст вірша Коментар 
Ефесянам 1:4-5 …так як вибрав у 

Ньому Він нас перше 
заложення світу, щоб 
були перед Ним ми 
святі й непорочні, у 
любові, призначивши 
наперед, щоб нас 
усиновити для Себе 
Ісусом Христом, за 
вподобанням волі 
Своєї… 

В даному випадку вірш 
нічого не говорить про 
вибрання на спасіння. 
Йде мова про ціль 
вибрання – святість, 
непорочність, 
усиновлення. 

Римлянам 9:15-16 Бо Він каже Мойсеєві: 
Помилую, кого хочу 
помилувати, і 
змилосерджуся, над 
ким хочу 
змилосердитись. 
Отож, не залежить це 
ні від того, хто хоче, 
ні від того, хто біжить, 
але від Бога, що 
милує. 

Стосується долі Якова, 
Ісава та єгипетського 
фараона, але в жодному 
разі не їхнього спасіння. 
Яків та Ісав були 
родоначальниками двох 
народів, Бог вибрав 
Якова як патріарха 
Ізраїлю;  

Івана 10:26 Та не вірите ви, не з 
Моїх бо овець ви. 

Неналежність до «овець 
Ісуса» спричинила 
невір’я юдеїв. 

Івана 6:44 Ніхто бо не може до 
Мене прийти, як 
Отець, що послав 
Мене, не притягне 
його, і того воскрешу 
Я останнього дня. 

Притягання Отця є 
причиною приходу до 
Христа. Проте не 
вказано, чи це 
притягання стосується 
всіх чи лише деяких. 
Тому зворотнє правило 
«причиною не приходу 
є не притягання» 
невірне. 

Римлянам 8:29-30 Бо кого Він 
передбачив, тих і 

Навчає про те, що Бог 
передбачив (християн), 
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призначив, щоб були 
подібні до образу 
Сина Його, щоб Він 
був перворідним 
поміж багатьма 
братами. А кого Він 
призначив, тих і 
покликав, а кого 
покликав, тих і 
виправдав, а кого 
виправдав, тих і 
прославив. 

призначив (на 
подібність образу 
Сина), покликав, 
виправдав, прославив. 
По-перше, 
«передбачив» може 
мати на увазі «побачив 
віру». 
По-друге, Бог довів 
«справу» до кінця – всі, 
хто передбачені та 
призначені прославлені. 
По-третє, покликав 
(християн) зовсім не 
означає не покликав 
всіх інших 

 

Шлюб з невіруючим 
Питання: Що навчає Біблія про можливість одруження християнина з 
нехристиянкою (чи християнки з нехристиянином)? 
Відповідь: Варто твердо знати і розуміти, що шлюб – це Божий, а не 
державний чи суспільний інститут. Бог створив першу сім’ю – Адама 
та Єву – задовго до першої держави, уряду, сімейного кодексу законів, 
відділу РАЦСу (Буття 2). «Шлюб – це дружба та партнерство на все 
життя»1, при чому дружба та партнерство одного чоловіка та однієї 
жінки. Шлюб – це найміцніший з існуючих союзів, це об’єднання 
чоловіка та дружини на духовному, душевному та тілесному рівнях. 
 
Чи розумним та правильним з точки зору Бога буде такий союз між 
віруючою та невіруючою людиною? Певно, що ні, оскільки між 
віруючою та невіруючою людиною існує глибока прірва. Віруюча 
людина є Божою дитиною, що отримала життя вічне, прощення гріхів 
та місце на Небесах. Віруюча людина має пізнання Бога, розуміння 
руйнівної дії гріха. Невіруюча людина знаходиться під впливом 
Сатани та світу, любить гріх, опирається Богу, ігнорує Його Слово. За 
якими принципами зможуть побудувати сім’ю двоє таких різних 
людей? За якими принципами вони прийматимуть рішення або 
виховуватимуть дітей? Як визначатимуться в сім’ ї ролі чоловіка та 
дружини? Звісно, серед невіруючих людей є багато моральних та 

                                                 
1 Байрон Ширер, пресвітер церкви, вчитель Біблії, місіонер, батько 4-ох дітей. 
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порядних чоловіків та жінок, але основна суть християнства не в 
моралі, а в можливості отримати прощення гріхів та стосунки з Богом 
через смерть Сина Божого Ісуса Христа. Якщо невіруючий відкинув 
Спасителя світу – чи має якесь значення його моральність? Окрім 
всього, віруючий є духовно живим, а невіруючий – мертвим. Хіба 
можливий шлюб живого з мертвим? 
 
Часто щодо цього питання використовують вірш «До чужого ярма не 
впрягайтесь з невірними; бо що спільного між праведністю та 
беззаконням, або яка спільність у світла з темрявою? Яка згода в 
Христа з белійяаром? Або яка частка вірного з невірним?» (2 
Коринтянам 6:14, 15). Контекст уривку не дозволяє нам сказати, що 
Апостол Павло навчав саме про шлюб. Швидше, йде мова про будь-
який союз чи спільність віруючого з невіруючим. Але шлюб – це 
найміцніший та найближчий союз і найтісніша спільність, тому якщо 
текст Писання говорить про неможливість мати хоча б якусь 
спільність світлу з темрявою, Христу з белійяаром, вірному з невірним 
– то певно що про шлюб не варто й думати. 
 

Участь християнина у громадському та 
політичному житті 

Питання: Чи може християн брати участь у виборах, громадському та 
політичному житті міст, країни? 
Відповідь: Бог використав Даниїла на посаді прем’єр-міністра 
Вавілонії та Персії, тому перебування на державних посадах само по 
собі не гріх. Ісус навчав «віддайте кесареве кесареві» (Матвія 22:21), 
маючи на увазі певні обов’язки перед державою. Проте Слово Боже 
навчає нас, що християнин не повинен прив’язуватися, занурюватися у 
справи світу (2 Тимофію 2:4), оскільки надмірне захоплення шкідливе 
для його служіння Богу. 
 

Християнин та зброя 
Питання: Чи може християнин служити в армії або працювати в 
державних організаціях, що використовують зброю? 
Відповідь: Користування зброєю в жодному сенсі не є гріхом, оскільки 
багато праведних мужів Біблії брали участь у війнах. Наприклад, 
Авраам (Буття 14), Саул (1 Самуїла 13:2; 24:2; 26:2, 17:17-19), Давид (2 
Самуїла 15:19-22). Ісус Христос не засуджував професії римського 
воєначальника (Матвія 8:5-13), а Іван Хреститель не наказав воїнам 
піти зі військової служби (Луки 3:14). Схоже, що Павло 
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використовував військові обладунки як позитивну ілюстрацію – 
Ефесянам 6:10-20. Давид, натхнений Духом Святим, промовив 
«Благословенний Господь, моя скеля, що руки мої Він навчає до бою, 
пальці мої до війни!» (Псалом 144:1). Але варто пам’ятати, що Слово 
Боже закликає нас до миру – Матвія 5:9, Марка 9:50, Римлянам 12:18, 
1 Солунянам 5:13, Євреям 12:14, а наш Бог – Бог миру – 2 Коринтянам 
13:11. 

Хабар 
Питання: Чи є хабар гріхом? 
Відповідь: Хабар – це плата або подарунок посадовій особі з метою 
обійти, викривити право та справедливість. 
Приповісті 17:23 – хабар викривляє правосуддя; Повторення Закону 
16:19, Амоса 5:12, Приповісті 29:4 – підкуп (дарунок, хабар) 
викривлює закони; Псалом 15:5 – благословення для того, хто не бере 
підкупу. 
 
Попри те, що в християнстві є великий плюралізм думок що таке 
хабар, і коли Бог називає хабар гріхом, а коли ні, варто звернути увагу 
на те, що Біблія у всіх випадках вживає слово «хабар» («підкуп») в 
контексті справедливості та правосуддя. Якщо за перевищення руху 
відповідно до правил дорожнього руху Ви повинні заплатити одну 
суму, а платите меншу «в кишеню» інспектору – це хабар, який Бог 
засуджує, оскільки Ви порушили закон і повинні нести стягнення, 
розмір якого передбачений законодавством.  
 
На мою думку, подарунок чи грошова винагорода для вчителя, який 
навчає Вашу дитину чи лікаря, який лікує Вашу дружину не є гріхом 
доти, доки не порушено принцип справедливості та правосуддя. Якщо 
вчитель не завищує оцінки Вашій дитині, а лікар не виділяє Вашу 
дружину, оглядаючи її та ігноруючи інших хворих – принцип 
справедливості та правосуддя не порушений.  

Телебачення, комп'ютер, Інтернет 
Питання: Як християнину ставитися до телебачення, комп’ютера, 
Інтернету? 
Відповідь: Коли на початку XX століття у Європі та США автомобілі 
набирали популярності деякі служителі Римо-католицизму вважали їх 
винаходом диявола. Проте ніяка техніка сама по собі не є злом, 
питання в тому, в який спосіб нею користуватися. Безперечно, Сатана 
сильно використовує телебачення та Інтернет для поширення та 
пропаганди своїх антихристиянських та антибіблійних поглядів, 
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підштовхує до гріховних думок через нескромні сцени у фільмах і т.ін. 
Телебачення, а не Біблія чи класичні твори літератури все більше і 
більше виховують людей. Через телебачення гріх може проникнути в 
життя християнина. Тому, на мій погляд, християнину варто звести до 
мінімуму перегляд телепрограм або уникати взагалі. «Не поставлю я 
перед очима своїми речі нікчемної» писав Давид в Псалмі 101:3. Проте 
і телевізор, і комп’ютер, і Інтернет можуть служити християнину та 
використовуватися на славу Божу. Наприклад, комп’ютерні програми 
значно спрощують роботу з біблійними текстами чи підготовку 
проповіді. 

Аборт 
Питання: Що Біблія навчає про аборт (штучне переривання 
вагітності)? 
Відповідь: Біблія ніде не говорить прямо про аборт, але вона досить 
чітко говорить про вбивство (Вихід 20:13, Повторення 5:17) та про 
зародок в лоні жінки, який вже є живою людиною (Луки 1:15). Часто 
запитують про аборт в «особливих випадках» – наприклад, якщо жінку 
зґвалтували. Як на мене, це не дає жодної причини вбити ненароджену 
дитину в лоні матері. Очевидно, що дитина не винна в тому, яким 
чином вона була зачата. В інших випадках кажуть, що деякі бідні сім’ ї 
не зможуть прогодувати ще одну дитину. Це теж неправильний підхід, 
оскільки Бог сильний забезпечити будь-яку сім’ю (Приповісті 10:3, 16, 
Псалом 33:10-11, 36:23-26, 28, 126:1-2, Євреям 13:5.). Окрім того, 
кількість дітей, що померли з голоду у десятки або сотні разів нижча, 
ніж дітей, які загинули від абортів. 
 
Варто також пам’ятати, що винними у аборті (вбивстві) є не лише 
матір зачатої дитини, а й лікарі-убивці та політики, що узаконили цей 
вид убивства. 

Азартні ігри 
Питання: Як Бог ставиться до азартних ігор? 
Відповідь: Мені важко уявити правильну мотивацію для азартних ігор. 
Як правило, гравцем керує пристрасть або бажання швидко 
розбагатіти. Як на мене, і те, і інше - погано, тому християнину не 
варто брати участь в цьому. 

Алкоголь та куріння 
Питання: Чи може християнин вживати алкоголь та курити? 
Відповідь: Треба бути чесним і визнати, що в Біблії нема категоричної 
заборони пити алкоголь. Бог створив багато речей – траву, хліб, 
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дерева, «і вино, що серце звеселяє» (Псалом 104:15). Бог не може бути 
автором гріха. Проте в Новому Завіті ми маємо досить серйозне 
попередження щодо надмірного споживання алкоголю, при якому 
людина втрачає контроль над собою (Ефесянам 5:18, 1 Коринтянам 
6:10, Приповісті 23:31-35). Окрім того, в цьому питанні варто 
користуватися в першу чергу не принципом свободи, а принципом 
любові. Часто вживання алкоголю одним братом спокушатиме іншого. 
Заради іншого брата треба обмежити свою свободу і не робити чогось 
такого, що шкодитиме твоєму брату (Римлянам 14:21). 
Куріння – це свідоме нищення свого організму ще й за власні гроші. 
Оскільки тіло дане Богом людині так само як і дух та душа, то варто 
бережливо ставитися до нього. (1 Коринтянам 6:19-20, див. 7:34, 1 
Солунянам 5:23) 

Бізнес та християнство  
Питання: Чи може християнин займатися підприємництвом? 
Відповідь: Бог не обмежує Своїх дітей вибором професії, якщо ця 
професія, заняття не заважають їм жити свято та зростати духовно. 
Вже на сторінках Нового Завіту ми зустрічаємо братів Симона-Петра 
та Андрія (Матвія 4:18), Якова та Івана (Матвія 4:21) рибалок, тобто 
підприємців, що заробляли на життя виловом риби. Власне, бути 
теслями як Йосиф та Ісус (Матвія 13:55, Марка 6:3), означає також 
бути приватним підприємцем. Проте Біблія навчає нас стерегтися 
грошолюбства – Приповісті 23:4-5, 30:7-9, 1 Тимофію 6:3-11, Луки 
8:14, Екклезіаста 2:10-11, Луки 12:16-21. Річ зовсім не в тім, що Бог не 
хоче, щоб Його діти були багаті, а в тім, що християни, які надмірно 
захоплені зароблянням грошей, втрачають інтерес до Бога, духовного 
світу, церкви, служіння. Ворог хоче будь-якою ціною відвернути увагу 
християнина від Бога та зробити його життя неплідним. В той же час 
Бог турбується і забезпечує своїх дітей: Приповісті 10:3, 16, Псалом 
33:10-11, 36:23-26, 28, 126:1-2, Євреям 13:5. 

Гомосексуалізм 
Питання: Як Бог ставиться до одностатевого кохання? 
Відповідь: Бог створив людину як чоловіка та жінку (Буття 1:26-27, 
2:7, 18-25), а шлюб – як партнерство одного чоловіка та однієї жінки 
на все життя. Біблія однозначно засуджує гомосексуалізм. Наприклад, 
у часи Авраама та Лота Бог знищив міста Содом та Гоморру через гріх 
гомосексуалізму їхніх жителів (Буття 19:1-30). Апостол Павло пише, 
що люди настільки знікчемніли та морально впали, що «жінки 
замінили природне єднання на протиприродне» а чоловіки 
«позоставивши природне єднання з жіночою статтю розпалилися один 
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до одного» (Римлянам 1:26-27). В 1 Коринтянам 6:9-10 читаємо, що 
«мужоложники… не вспадкують Царства Божого». 

Прикраси та одяг 
Питання: Що навчає Біблія про одяг та прикраси? 
Відповідь: Це питання одночасно знаходиться в кількох площинах.  
В Старому Завіті Бог ніде не забороняє носити прикраси чоловікам чи 
жінкам, а навіть алегорично прикрашає свою дружину Ізраїль гарним 
одягом, обручкою, намистом, каблучкою, сережками, вінком. (Єзекіїля 
16:9-14). Друзі Йова принесли йому в подарунок каблучку та золото 
(Йова 42:11). Ізраїльтяни приносили Богові в дар золоті «обручки, 
ланцюжки, перстені, сережки й намиста» (Числа 31:49). 
 
В Новому Завіті Бог через Апостолів Павла та Петра говорить жінкам-
християнкам вдягатися скромно, з соромливістю та невинністю, 
прикрашати себе не плетеним волоссям чи коштовними шатами, а 
добрими вчинками і гідною поведінкою в церкві (1 Тимофію 2:9-11), 
лагідністю, мовчазливістю, надією на Бога, покорою своєму чоловікові 
(1 Петра 3:3-6). 
 
Жінка-християнка також має розуміти, що її одяг жодним чином не 
повинен провокувати чоловіків до гріховних думок. Бог наказує 
чоловікам уникати пожадливостей (2 Тимофію 2:22, 1 Коринтян 6:18, 
Йова 31:1). Ісус Христос покладав відповідальність щодо 
спокушування і на того, хто спокушує, і на того, хто спокушується 
(Матвія 5:27-29, 18:7, 9). 
 
Якщо якийсь брат вважає, що одна з незаміжніх сестер в церкві 
одягається спокусливо, то йому варто поговорити з нею про це в дусі 
лагідності, любові та бажання послужити їй, а якщо сестра заміжня – з 
її чоловіком. Треба зрозуміти, що кожна сестра має як свободу 
приймати рішення, так і відповідальність перед Богом за ці рішення, 
тому найкраще передати результат розмови в Божі руки. 
 
Цікаво розглянути це питання у світлі книги пророка Єремії. 
Загальна тема книги пророка Єремії – покарання для Юди за 
відступництво.  Бог звинувачує Свій народ в тому, що вони покинули 
Його, та поклоняються поганським божкам. 
 
Бог порівнює Свій народ з диким паростком лози (2:21), молодою 
верблюдицею легконогою (2:23), ослицею дикою (2:24). Одна з 
центральних тем – сором (2:26, 2:36, 6:15, 7:19, 8:12, 14:3-4, 17:13, 
22:22, 23:40, ін.) 
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Бог хоче засоромити Ізраїль через такі причини: 

• Ізраїль відкинув Бога і Слово Боже (2:9, 8:9, 13) 
• Релігійна еліта поступає несправедливо (5:28, 31, 8:10) 
• Перелюби (5:8) 
• Фіктивний мир і безпека (6:14, 7:10, 8:11, 14:13, 23:17) 
• Лицемірство (9:7) 
• Масове ідолянство (1:16, 2:11, 28, 8:19, 10:14) 

 
Бог спеціально хоче покарати, засоромити Ізраїль за їхнє 
відступництво. 
«І коли скажеш у твоєму серці: За що мені таке [покарання] судилось? 
– за превелику твою беззаконність піднято тобі поли та оголено твої 
ноги.» 13:22. В KJV вживається «skirts discovered», в NASB «skirts have 
been removed». Нагота в Божих очах символізує сором. В наш час 
Ворог добився того, що багато жінок у світі самі вдягаються так, щоб 
засоромлювати себе. 
 
В деяких церквах, посилаючись на Повторення Закону 22:5, навчають, 
що жінка не може одягати штани. Це місце Старого Завіту слід 
розуміти таким чином: Бог створив чоловіка та жінку фізично, 
психологічно, соціально та духовно різними і Він має різні задуми 
щодо них. Богу не приємно, коли чоловік одягає жіночий одяг або 
коли жінка – чоловічий, оскільки це перекреслює ´ендерні відмінності, 
створені Богом. Проте не варто думати, нібито штани однозначно 
чоловічий одяг – це великою мірою залежить від культури країни, де 
живуть християни. Також в цьому питанні варто проявити послух та 
повагу до думки служителів церкви (Євреям 13:17) та не робити «бурю 
в склянці води». 
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 ימ -הלעי רהב-הוהי ימו -םוקי  םוקמב ושדק:
 יקנ םיפכ רבו-בבל רשא אל-אשנ אושל ישפנ

 אלו  עבשנ המרמל:
 
Õòî ç³éäå íà ãîðó Ãîñïîäíþ, ³ õòî áóäå ñòîÿòè íà 

ì³ñö³ ñâÿòîìó Éîãî? 
Ó êîãî ÷èñò³ ðóêè òà ùèðåº ñåðöå,  

³ õòî íå íàõèëÿâ íà ìàðíîòó ñâîº¿ äóø³,  
³ õòî íå ïðèñÿãàâ íà îáìàíó 

Псалом 24:3-4 
 


