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Символ віри 
Запитання: 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 проповідують всі християнські 
церкви. Його остаточно сформувала в II столітті рання християнська 
церква. 
В XIX-XX століттях у Європі «ліберальне християнство» та ряд 
псевдохристиянських культів поставили під сумнів багато істин Божого 
Слова, тому істинне християнство покликане захищати віру (Юди 1:3, 
Филип’янам 1:27). 
 
Повна богонатхненність та 
непомильність Біблії 

Біблія – це Слово Боже, яке має подвійне авторство 
людей та Бога. Біблія правдива в усіх питаннях, які 
порушує – духовних та 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 буквальних 6 днів Бог створив світ за буквальних 6 днів (по 24 години), 
світ не виник 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. 
Ісаї 7:14, Матвія 1:23, Луки 1:34-35 

Фізичне воскресіння Ісуса Христа Ісус Христос фізично воскрес в прославленому 
фізичному тілі з новими якостями. 
Луки 24:36-43, Матвія 28:6, 1 Коринтянам 15:4, 12-20 

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

Дух Святий – Особа, а не лише сила Дії 5:3-4, Ісаї 48:16, 2 Коринтянам 12:12, Матвія 12:31-
32 

Вічне життя буквально на Небесах 2 Коринтянам 5:1, Колосянам 1:5, Филип’янам 3:20 
Вічне1 прокляття буквально в пеклі Матвія 25:46, Луки 16:19-31, Одкровення 20:10, 14-15 

                                                
1  Слово вічне треба розуміти буквально – вічне, постійне, неперервне, без кінця, назавжди. Із 44 місць 
Нового Завіту, де вжите грецьке αιωνιον (вічне, назавжди) у 36-тьох автори навчають або про вічне життя, або 
про вічні муки. 1 Петра 5:10 – αιωνιον δοξαν вічна слава, 2 Петра 1:11 – αιωνιον βασιλειαν вічне царство,  
2 Коринтянам 4:17 – μη βλεπομενα αιωνια невидиме вічне, 5:1 – οικιαν αιωνιον εν τοις ουρανοις вічний дім на 
небі, 1 Тимофію 6:16 – κρατος αιωνιον влада вічна, Филимону 1:15 – ινα αιωνιον αυτον απχης щоб навіки прийняв 
його [Онисима], Одкровення 14:6 – ευαγγελιον αιωνιον вічна Євангелія. Твердження про те, що слово “вічне”  



4 
 

 

Трійця 
Запитання: Що таке Трійця? 
Відповідь: Попри те, що в Слові Божому нема слів Трійця, божественність, 
іпостась, суверенність, єство, втілення, ці та інші слова богослови 
використовують, щоб описати певні риси характеру Бога. 
 
«Трійця» – це спроба описати одним словом вчення про існування 
єдиного Бога, в Якому вічно існують Три Особи – Отець, Син та Дух 
Святий. Вперше слово Τρινιτας (гр. Трійця) у своїх працях вжили Тертуліан 
у 170 році та Феофіл Антіохійський. Цікаво, що в ранньому донікейському 
християнстві (до 325 р.) слово богослів’я вживали як вчення про Трійцю, 
тобто єдину природу та Три Особи Божества. Лише згодом слово 
богослів’я почали використовувати як комплексне вчення про Бога, 
твориво, духовний світ, гріх, спасіння і т.д.  
 
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 
«створімо» 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, змішанні мов, посиланні Ісаї до 
народу, нам (християнам) таке пояснення видається 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 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 також має божественні атрибути. Дух Святий є 
Особою, а не силою, тому що посилає Месію. 
 

                                                                                                                                                            
тут може означати на віка, на кілька століть, на скінченний період часу безпідставне, оскільки в такому разі 
Божа слава, царство і влада не назавжди, а на певний час, невидиме – довготривале, дім на небі не назавжди, 
Филимон повинен прийняти Онисима на проміжок часу, але не назавжди, Євангелія, яку звіщав ангел, не була 
вічною. Тлумачення слова “вічне” як щось дочасне, тимчасове — абсурдне. З Біблії розуміємо, що неспасенний 
перебуватиме так само вічно в озері огню, як і християнин у місці блаженства. 
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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 
Receptus2, 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. 
 
Ісус Христос діяв в Старому Завіті (до боговтілення) – 1 Коринтянам 10:4, 
Євреям 11:26. 
 
Ісус Христос володіє такими титулами та іменами, якими не володіє жодна 
особа у Всесвіті. 
 
Єдинородний Син Божий Бог-Отець «Мій улюблений Син» Матвія 17:5 

Ісус про Себе «Я Син Божий» Івана 10:36 
Дух Святий «Син Божий» Марка 1:1 
Гавриїл «Син Божий» Луки 1:35, 2:11 
Іван Хреститель «Це – Син Божий» Івана 1:34 
Апостол Іван «Христос, Син Божий» Івана 20:21 
Апостол Павло «Він  – Син Божий» Дії 9:20 
Учні «Ти – Син Божий» Матвія 14:33 
Нафанаїл «Равві, Ти Син Божий» Івана 1:49 
Марфа «Христос, Син Божий» Івана 11:27 
Муж Ефіопії, скопець, вельможа Кандакії  
«Ісус Христос є Син Божий» Дії 8:37 
Сотник «Син Божий» Марка 15:39 
Нечисті духи «Ти  – Син Божий» Марка 3:11 
Легіон духів «Син Всемогутнього Бога» Марка 
5:7 

Бог Івана 1:1, Матвія 1:23, Ісаї 9:6, 40:3, Євреїв 1:8, 1 
Івана 5:20, Івана 20:28, Римлянам 9:5, 1 Тимофію 
3:16 (MT) 

Господь 2 Петра 2:20 
«Я Є»  Вихід 3:14, Івана 8:58 
Син людський  
 
 

Матвія 8:20 

Корінь Давида  
 

Одкровення 5:5 

Лев з племені Юди  Одкровення 5:5 
Слово Івана 1:1-3 
Агнець (ягня) Божий  Івана 1:29 
Хліб життя  Івана 6:32-35 
Світло для світу  Івана 8:12 

                                                
2   Textus Receptus (лат. прийнятий текст) – група видань грецького тексту Нового Завіту, яку 
надруковали в 1516-1535 Дезідерій Еразм Ротердамський, в 1546-1551 Роберт Стефанус, в 1565-1604 Теодор 
Беза, в 1624-1641 брати Ельзевір; ці видання входять в групу Majority Text (анг. текст більшості), вони 
опираються на Візантійські (східні) тексти. На основі Textus Receptus Новий Завіт переклали Мартін Лютер 
(1522), Вільям Тиндайль (1526), перекладачі, які працювали над Authorized Version / King James Version (1611), 
Пантелеймон Куліш, Іван Пулюй, Іван Левицький (1903). 
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Двері вівцям  Івана 10:7 
Один Пастух  Івана 10:16 
Виноградина  Івана 15:1, 5 
Дорога, Правда, Життя  Івана 14:6 
Ранкова Зірка  Одкровення 2:28 
Скеля  Матвія 16:18, 1 Коринтянам 10:4 
Спаситель Івана 4:14 
Альфа і Омега Одкровення 1:8 
Голова Церкви Ефесянам 5:23 
Автор і Виконавець нашої віри Євреям 12:2 
Наречений Матвія 9:15 
Первосвященик  Євреям 2:17 
Надія слави Колосянам 1:27 
Останній/Другий Адам 1 Коринтянам 15:45 
Посередник Нового Завіту Євреям 9:15, 1 Тимофія 2:5 
Камінь, Який відкинули будівничі Дії 4:11 
Слово Боже Одкровення 19:13 
 
 
Дух Святий названий Богом і володіє атрибутами Бога – Дії 5:3-4, 1 
Коринтянам 2:10, 6:19, 12:12. 
 
Матвія 28:19, 2 Коринтянам 13:13 – участь Осіб Трійці у водному 
хрещенні та благословеннях. 
 
Визначення Трійці дати непросто. Все ж, пропоную таке: «Існує лише один 
істинний Бог, але в єдиності Божества є Три вічні і рівні Особи, які мають 
єдину сутність, однак різні за своїми іпостасями». (Джеймс Орр, 
Міжнародна Стандартна Біблійна Енциклопедія, 1930). Безперечно, 
обмежений людський розум може лише невеликою мірою пізнати 
таємницю природи Бога. 
 
Ортодоксальне вчення про Трійцю захищали Іустин Мученик (Філософ), 
Татіан, Афінагор, Іриней Ліонський, Климент Олександрійський, Діонісій 
Олександрійський, Фірміліан Каппадокійський та Григорій Чудотворець3. 
Такому вченню протистояло інше вчення – динамічне монархіанство та 
модалістичне монархіанство (або савеліанство); згідно з першим, Отець, 
Син і Дух Святий не Особи, а лише прояви, (божественні сили) єдиного 
Бога, згідно з другим, Отець і Син є Однією Особою, а на хресті страждав 
і Син, і Отець, (бо це Одна і Та ж Особа). 
 
Аріанство – лжевчення про народження (початок існування в часі) Сина 
від Отця. Відповідно до цього вчення Ісус Христос не істинний Бог, а лише 
обожнене творіння. Оскільки між Богом (духом) і матеріальним світом 
існує безмежна прірва, то Бог Отець творив весь світ не Сам, а через 
посередництво Сина, Якого створив першим. Аріанство набуло значного 
                                                
3  У протестантському середовищі, як правило, мало уваги приділяють отцям Церкви і їхнім працям. А 
даремно, бо ми не повинні думати, ніби християнство існує лише в межах євангельського руху; і східне, і 
західне богослів’я має цікавити кожного християнина. Зрозуміло, що богонатхненими є тільки 66 канонічних 
книг Старого і Нового Завітів, але сотні і тисячі християнських мислителів здійснили великий внесок у 
розвиток християнської думки впродовж віків, а багато їхніх праць заслуговують на увагу. Особливо цінними, 
на мій погляд, є пояснення східної Церкви щодо природи Бога, Його рис і характеру, стосунків між Особами 
Трійці, таємниці боговтілення, сутності смерті Христа, людські можливості пізнання Бога. Тому читати праці 
отців Церкви не просто можна, а треба: «Усе досліджуючи, тримайтеся доброго!» 1 Солунянам 5:21. 
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поширення в різних кутках тогочасного християнського світу, а саме 
аріанську модель християнства прийняли деякі народи-варвари. В 
ранньому християнстві велася боротьба між аріанськими та 
православними християнами, (в первинному ранньохристиянському 
значенні цього слова). Правильне християнське вчення захищали східні 
отці церкви: Василій Великий, Григорій Богослов, Григорій Нісський та 
західні богослови – Іларій Піктавійський, Євсевій Вергельський. 
 

Іпостасний союз 
Запитання: Що таке іпостасний союз? 
Відповідь: Іпостасний союз – це поєднання Божественної і людської 
сутностей в Одній Особі Ісуса Христа. 
 
Віровчення Халкідонського собору (451 р.), яке стосується Особи втіленого 
Христа, і яке прийняли всім ортодоксальні християни говорить: «… ми всі 
однодушно навчаємо сповідувати Одного і Того ж Сина, Господа нашого 
Ісуса Христа, досконалого в Божестві і Його ж Самого досконалого в 
людськості… Одного і Того ж Христа, Сина, Господа Єдинородного, що 
пізнається нами в двох сутностях незлито, незмінно, нероздільно, 
нерозлучно, при цьому різниця сутностей не зникає через з’єднання, але 
навпаки, властивості кожної природи зберігаються в Одній Особі, кожна з 
них містяться в Цій Особі у всій своїй повноті…». Чарльз Райрі дає більш 
стислий опис Особи Ісуса Христа у тілі: «В Ньому повне Божество і 
досконала людськість назавжди з’єднуються в Одну Особу без змішування, 
без змін, без розділення і без відділення». 
 
Кали говоримо про іпостасний союз варто зазначити про кожен елемент 
союзу окремо – божественність Христа та Його людськість, а також 
пояснити, наскільки це можливо, що мається на увазі під з’єднанням двох 
сутностей та яким чином відбувається це з’єднання. Генрі Кларенс Тіссен 
в «Лекціях з систематичної теології» детально розглядає людськість, 
оглядово божественність та робить цікаві спостереження стосовно 
питання іпостасного союзу. Чарльз Райрі в «Основах богослів’я» розглядає 
божественність, людськість та порушує питання єдності, а також подає 
огляд історичного вчення. Людську природу Христа ніколи не ставили під 
сумнів. Натомість  Його божественність постійно зеперечують 
представники нехристиянських течій. На мою думку, це може бути одним 
з аргументів чому ортодоксальним християнам варто приділяти увагу 
цьому питанню, адже якщо Христос не Бог у повному розумінні цього 
слова, то Його діло – служіння та завершена робота на римському 
Голгофському хресті, є неповною, бо не має найвищого, Божого статусу. 
Таким чином, понижуючи статус Ісуса Христа, ми автоматично понижуємо 
наше спасіння, яке здійснене Ним. Якщо Христос – Бог, то спасіння 
звершене Богом є повною мірою завершене, а тому вічне та досконале. 
Спасіння ж здійснене Пророком, Архангелом чи «богом другої категорії» 
повним, завершеним, вічним бути не може. 
 
Божественність Ісуса Христа 
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Найкращий аргумент того, що Ісус Христос є Богом, на мою думку, в 1 
Тимофію 3:16 «» (Бог явився в плоті). Попри те, що 
таке читання вірша присутнє лише у Візантійських текстах, я вважаю, що 
твердження Бог явився в плоті сильно захищає божественність Христа. 
 
Ісус Христос – воскресіння і життя 
У Старому Завіт йдеться про те, що Бог є джерелом життя і дає життя, як 
Творець – Буття 1, 1 Самуїла 2:6. Ісус Христос не лише мав владу над 
життям і смертю, а був і є джерелом життя. 
«Бо як мертвих Отець воскрешає й оживлює, так і Син, кого хоче, 
оживлює» Івана 5:21 – доводить, що Ісус має таку ж владу і силу 
воскрешати, яку має Бог Отець. Воля Ісуса Христа існує незалежно від 
волі Бога Отця, а тому згідно зі Своєю волею (бажанням), Він вирішує 
кого воскресити, а кого - ні. «Я воскресіння й життя. Хто вірує в Мене, 
хоч і вмре, буде жити». Івана 11:25 – Ісус у розмові з Марфою говорить 
їй, що він не просто може воскресити, а Він Сам є воскресінням і життям, 
відповідно, життя повністю у Його владі. «Я дорога, і правда, і життя». 
Івана 14:6 – підтверджує, що Ісус Христос має життя Сам в Собі. «Бо як 
має Отець життя Сам у Собі, так і Синові дав життя мати в Самому Собі». 
Івана 5:26, «Дослідіть но Писання, бо ви думаєте, що в них маєте вічне 
життя, вони ж свідчать про Мене!» Івана 5:39 – спілкуючись з фарисеями 
Ісус Христос говорить, що Писання, тобто Старий Завіт, дійсно має життя, 
але життя не у законі, як системі релігійних правил, а у всіх пророцтвах 
про Месію, Який є життям. Таким чином, Ісус закликає  дослідити і 
побачити, що Писання свідчать про справжнє життя, тобто про Нього, 
Христа. «Через те Отець любить Мене, що Я власне життя віддаю, щоб 
ізнову прийняти його.  Ніхто в Мене його не бере, але Я Сам від Себе 
кладу його. Маю владу віддати його, і маю владу прийняти його знову, Я 
цю заповідь взяв від Свого Отця». Івана 10:17-18 – Ісус Христос має владу 
і силу віддати своє життя, що не може зробити жодна інша людина. Вірші 
Івана 1:4, 3:15-18, 4:14, 5:24, 40, 6:27, 33, 35, 40, 47, 48, 54, 68, 8:12, 10:10, 28 
підтверджують, що Ісус Христос нерозривно пов'язаний з життям і тому 
може дати його будь-кому. Ісус Христос має ключі від смерті і пекла 
(Одкровення 1:18), а це унеможливлює випадкову смерть будь-якої людини 
та випадкове потрапляння в пекло. 
 
Рівний Богові-Отцю 
Біблія навчає, що Ісус Христос, тобто вічне Слово, є рівним Богові-Отцю. 
«Споконвіку було Слово, а Слово в Бога було, і Бог було Слово. Воно в 
Бога було споконвіку. Усе через Нього повстало, і ніщо, що повстало, не 
повстало без Нього». Івана 1:1-3 – Слово існувало вічно, автор використав 
таку ж фразу, як і в Септуагінті в Бутті 1:1 Міллард Еріксон в 
«Християнському богослів’ї» так коментує Івана 1:1 «» - 
«Значення цієї безартиклевої конструкції було предметом серйозних 
обговорень і суперечок. Хоча зазвичай безартиклева конструкція виділяє 
якість іменника, що вжитий без артиклю [, при зворотному порядку 
слів [] вона [конструкція] часто використовується, щоб 
відрізнити його [] від підмета []. Але зверніть увагу на те, що в 
реченнях Слово було Бог і Бог було Слово підмет і присудок співпадають по 
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змісту. А тому при зворотному порядку слів опускати означений артикль 
мало зміст лише у випадку, коли автор мав намір відмітити якість, а не 
висловити тотожність. Таке розуміння структури підтверджується також і 
попереднім реченням Слово було у Бога». Таким чином, Еріксон стверджує, 
що Слово було божественне по своїй якості, але ця конструкція не 
говорить того, що Бог і Слово – тотожні по своїй суті. У Івана 1:3 і 
Євреям 1:2 Ісус Христос є Творцем Всесвіту, і я вірю, що Бог створив 
Всесвіт через Сина або Сином. Можливо існує певна паралель між Буттям 
1:3, де Бог творить, промовляючи слово, та божественним Словом в Івана 
1:1-3. Проте, у вірші Буття 1:3 йдеться не про те, Якою саме Особою 
Божества було створено Всесвіт, а тому, що Боже слово є настільки 
могутнім, що після того, як Бог промовив те слово, Всесвіт повстав з 
нічого. У Бутті 1:26, 11:7, Йова 33:4 читаємо, що всі Три Особи Божества 
брали участь у творенні. «[Син]… тримав усе словом сили Своєї» Євреям 
1:3, «все Ним стоїть» Колосянам 1:17 — у цих віршах написано, що Ісус 
Христос підтримує Своїм словом та силою все, що існує. Варто подумати 
про те, що Ісус Христос підтримував серцебиття римських воїнів, коли ті 
розпинали Його, а також про те, що Він, як Бог, дає дихання атеїстам, 
філософам, агностикам та всім іншим, які не коряться Його правді: «І Він 
не вимагає служіння рук людських, ніби в чомусь Він мав би потребу, бо 
Сам дає всім і життя, і дихання, і все» Дії 17:25. 
 
«Він, бувши в Божій подобі, не вважав за захват бути Богові рівним» —  
Филип’янам 2:6 – очевидним є те, що Ісус Христос був Богові рівним до 
Свого втілення. У віршах Филип’янам 2:9-10 та Дії 4:12 написано, що ім’я 
Ісуса Христа є найвищим іменем у Всесвіті. Якщо Ісус Христос не 
тотожний Ягве, то це щонайменше дивно, адже Ягве не дозволив би 
жодній особі у Всесвіті мати ім’я, вище по статусу за Його ім’я – 1 Хронік 
29:11, «Владико наш, яке то величне на цілій землі Твоє Ймення, Слава 
Твоя понад небесами!» Псалом 8:2, «Голос Господній примушує лані 
тремтіти, й ліси обнажає, а в храмі Його все належне Йому виголошує: 
Слава!» Псалом 28:9, «Як ім'я Твоє, Боже, так слава Твоя аж по кінці землі, 
справедливости повна правиця Твоя!» Псалом 47:11, та багато інших. 
 
Всезнання 
Стосовно цього атрибуту різні богослови мають різне бачення. Наприклад 
Міллард Еріксон наводить місця про знання Христа, доводячи Його 
людськість. Проте, як на мене, вірші про знання Ісуса Христа швидше 
доводять Його божественність. «А Ісус, думку серця їх знавши…» Луки 
9:47, «А Він знав думки їхні, і сказав чоловікові… » Луки 6:8, в Івана 1:47-
48. Ісус говорить Нафанаїлу, що бачив його раніше, до їхньої зустрічі, і я 
думаю, що тут йдеться про всезнання Ісуса. «Але Сам Ісус їм не звірявся, 
бо Сам знав усіх, і потреби не мав, щоб хто свідчив Йому про людину, бо 
знав Сам, що в людині було» Івана 2:24-25 – найкращий доказ всезнання 
Ісуса Христа; Івана 4:18, 11:11-15, 18:4, Матвія 26:25 — також 
підтверджують вчення про всезнання. Марка 9:21 не можна вважати 
обмеженням знань Ісуса Христа, оскільки Сам Бог часто запитує людей, і 
це жодним чином не свідчить про Його незнання предмету питання – 
Буття 3:9, Йова 1:7, 8, 2:2, 3 або Ісус в Луки 24:19, Марка 6:38. Ці місця 



10 
 

говорять про питання в контексті розмови, ціль якого – привести слухачів 
до певного розвитку розмови, навести на думку, звернути на щось увагу. 
 
Інші атрибути 
З Виходу 20:8-11 ми знаємо, що субота, сьомий день встановлена Самим 
Господом для Нього. У Марка 2:27-28 і Луки 6:5 Ісус називає Себе 
Господом суботи, а в Матвія 12:6 Ісус говорить, що «тут Більший, як 
храм!», маючи на увазі, що храм призначений для поклоніння Творцеві, 
але система поклоніння не може бути важливіша, ніж Сам Творець, Який 
започаткував її, а тепер явився в тілі. 
 
В Луки 12:8-9 Ангели названі Божими, тобто такими, що належать Самому 
Богу, а в Матвія 13:41 читаємо: «Пошле Людський Син Своїх Ангелів», 
таким чином розуміємо, що Ангели не можуть водночас бути власністю 
двох господарів, але все стає на свої місця, якщо усвідомити, що Ісус 
Христос, Син Людський, і є Богом. Також варто звернути увагу, що у 
Матвія 13:41 царство назване царством Його [Сина Людського], а в Матвія 
12:28, 19:24, 21:31, 43, Марка 1:15, 4:26, 30, 9:47, 10:14, 23-25, Луки 4:43, 6:20, 
8:1, 9:2, 11, 60, Івана 3:5, Дії 1:3, 8:12, Римлянам 14:17, 1 Коринтянам 4:20 
воно назване Божим. В Івана 20:28 Фома називає Ісуса Христа Господом і 
Богом, при чому Сам Ісус прийняв це як належне. 
 
В Старому Завіті пророки, говорячи від імені Ягве, вживали вислів 
говорить Господь - Ісаї 1:2, 11, 3:15, 14:22, Єремії 1:8, 2:2, 3:1, 4:9 – всього 
більше 580 разів. Таким чином завданням пророка Старого Завіту полягало 
лише в тому, щоб точно передавати Божі слова Його народу. Сам же 
пророк не мав авторитету і ніколи не міг від свого імені пророкувати чи 
навчати. Ісус Христос в Новому Завіті не тільки говорив від Свого імені, а 
й тлумачив Закон, при чому з великою владою і авторитетом – Матвія 
5:22, 6:29, 12:6, Луки 11:9, Івана 4:35. «Небо й земля проминуться, але не 
минуться слова Мої!» Марка 13:31 – слова Ісуса мають особливий статус, 
такий самий, як статус слів Самого Ягве – Псалом 17:31, 32:4, 104:8, 118:89 
та інші. 
 
 
Людська сутність Ісуса Христа 
«Бог в тілі явився» 1 Тимофію 3:16, можна сміливо тлумачити як Бог 
явився в тілі звичайної людини. І це дійсно велика таємниця благочестя. 
В 2-му розділі Євангелії від Луки описано родовід Ісуса Христа, 
народженого від єврейської4 незайманої дівчини. Він свідчить про те, що 

                                                
4   Слова єврей, ізраїльтянин та іудей я вживаю взаємозамінно. Слово єврей походить від слова 
переходити, переправлятися. Воно вживається щодо Авраама (Буття 14:13), Йосипа (39:14, 17), «край 
єврейський» (слова Йосипа у Бутті 40:15), «єврейський юнак» (слова підчашого у Бутті 41:12), єгиптяни не їли 
«хліб з євреями» (Буття 34:32) та ін. – всього 22 рази у П’ятикнижжі. Слово єврей використовує Саул  
(1 Самуїла 13:3), Єремія (Єремії 34:9, 14), Йона назвав себе євреєм (Йони 1:9). Михайло Грушевський пише, що 
слово єврей вживалося самими євреями в Україні в XIX ст. як звичайне, необразливе слово. Слово ізраїльтянин 
походить від слова Ізраїль – Боже ім’я для Якова, що дослівно означає він буде боротися з Богом (Буття 32:28), 
яке перейшло на всіх його потомків, тому воно вживається в Старому Завіті 253 рази. Слово іудей походить від 
Іуди, одного з синів Якова, спочатку вживалося лише для нащадка Іуди, потім для всіх ізраїльтян. Іудея (Юдея) 
– назва Південного царства (931-586 р. до н.е.), Ізраїль – назва Північного царства (931-722 р. до н.е.) 
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Ісус Христос Назарянин був (і залишається) людиною – Луки 3. Ісус  
Христос ріс (Луки 2:52), відчував голод (Матвія 4:2), спрагу (Івана 19:28), 
втому та потребу сну (Івана 4:6, Матвія 8:24, Марка 4:38), також Він помер 
як людина (Івана 19:33-34), володів фізичною природою людини (1 Івана 
1:1), проявляв любов, симпатію до людей (Івана 11:3, 13:23), милосердя 
(Матвія 9:36, 14:14, 15:32, 20:34), сумував та був стривожений (Матвія 
26:37), радів (Івана 15:11, 17:13, Євреям 12:2), проявляв гнів, обурення, 
ревність (Марка 3:5, 10:14, Івана 2:17), дивувався (Луки 7:9, Марка 6:6), 
відчував душевні муки та переживання (Луки 12:50), тривогу (Івана 12:27), 
відчуття самотності (Марка 15:34), скорботу (Івана 11:33), плакав (Івана 
11:35). 
 
Ісус, як людина, брав участь у релігійних подіях Свого народу (Луки 4:16), 
Він, як людина, був під Законом (Галатам 4:4). Апостоли називали Ісуса 
Мужем (Дії 2:22), а апостол Павло в Першому посланні до Тимофія 2:3 
навчає «Один бо є Бог, і один Посередник між Богом та людьми, людина 
Христос Ісус». 
 
Заступницьке служіння Ісуса Христа пов’язане з його людською сутністю. 
Якщо він воістину був Одним з нас і переносив всі спокуси та 
випробування, пов’язані з людським існуванням, тоді Він може розуміти 
нас і співпереживати з нами, людськими істотами. З іншого боку, якщо 
Він не був би повною мірою людиною, то Він не міг би здійснювати таке 
заступництво за нас, яке повинен виконувати священик за тих, кого він 
представляє. 
 
Безгрішність Христа 
Два основні питання, на які нам варто дати відповідь – Чи грішив Ісус? та 
Чи міг Ісус грішити? В Писанні ми зустрічаємо три лінії аргументів, що 
Ісус Христос не грішив – Його свідчення про Себе Самого, свідчення 
Апостолів та свідчення зовні. «Хто з вас може Мені докорити за гріх? 
Коли ж правду кажу, чом Мені ви не вірите?» Івана 8:46, «…бо Я завжди 
чиню, що Йому [Отцеві] до вподоби» Івана 8:29, «… як і Я зберіг Заповіді 
Свого Отця, і перебуваю в любові Його» Івана 15:10. Про безгрішність 
Христа свідчили Апостол Петро: «Не вчинив Він гріха, і не знайшлося в 
устах Його підступу! Коли був лихословлений, Він не лихословив взаємно, 
а коли Він страждав, не погрожував, але передав Тому, Хто судить 
справедливо». 1 Петра 2:22-23, Апостол Павло – «Бо Того, Хто не відав 
гріха, Він учинив за нас гріхом…» 2 Коринтянам 5:21, автор послання 
Євреям – «Бо ми маємо не такого Первосвященика, що не міг би 
співчувати слабостям нашим, але випробуваного в усьому, подібно до нас, 
окрім гріха» (4:15), «… відлучений від грішників» (7:26), «непорочний» 
(9:14), Іван – «…а гріха в Нім нема» 1 Івана 3:5. Сучасники Христа, яких 
важко запідозрити в прихильному ставленні до Нього також говорили про 
його невинність – жінка Понтія Пилата, намісника Риму в Матвія 27:19 
називає Ісуса Назарянина праведником, сам Понтій Пилат в Луки 23:4, 14, 
Івана 19:4, 6  «…що провини ніякої в Нім не знаходжу», Ірод Антипа, 
четвертовласник Юдеї і Перії, в Луки 23:15 «…бо він [Ірод] відіслав Його 
нам», один з злочинців, що були розп’яті поруч з Ним в Луки 23:41 сказав 
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«… Цей же жадного зла не вчинив», сотник та солдати Риму в Матвія 
27:54, Марка 15:39 називає Ісуса Сином Божим, Юда Іскаріотський в 
Матвія 27:4 говорить «…Я згрішив, невинну кров видавши». 
 
Роберт Марк Массер дає таку відповідь на питання Чи міг Ісус згрішити?: 
«Ні. Особа Ісуса Христа не могла згрішити, хоча його людська природа 
могла згрішити. Нам варто розуміти що Ісус Христос Одна Особа, а 
богослови для кращого розуміння поділяють Христа на божественну і 
людську природи». Найбільш правильною відповіддю на це питання мені 
видається така: «Ісус Христос міг згрішити лише гіпотетично, але 
практично цього не могло статися, оскільки Він був Богом у всій повноті». 
Проте навіть таке формулювання має безліч проблем. В чому полягали 
спокуси Христа? Наскільки справжніми вони були? Біблія говорить: «… 
але випробуваного в усьому, подібно до нас, окрім гріха» (Євреям 4:15). 
«Бо Бог злом не спокушується, і нікого Він Сам не спокушує» (Якова 1:13). 
Що має на увазі автор послання Євреям, коли пише «випробуваного в 
усьому, подібно до нас, окрім гріха»? Якщо ми приймаємо те, що Ісус 
Христос був так само спокушуваний як і ми, тоді чи можна вважати, що 
Апостол Яків говорить про Бога Отця, Його характер до втілення, але це 
не можна застосувати до Христа? Проте і з таким розумінням є проблеми 
– у посланні Євреям 13:8 читаємо, що Ісус Христос незмінний, а Друга 
Особа Божества має мати всі ті ж якості, що й Перша, оскільки ми віримо, 
що Всі Три Особи Божества мають ті самі якості, бо Три Особи, Одна 
природа. Варто зазначити, що втілення Христа це така таємниця, як і 
Триєдність, або взаємозв’язок вибрання-передбачення-призначення. 
 
Ранні єресі щодо людської сутності Христа 
Однією з ранніх єресей було лжевчення докетизму. Докетизм 
сформувався під впливом грецької світської філософії Платона та 
Аристотеля. Докетизм є ще одним доказом того, що змішувати правдиве 
біблійне християнство і світські уявлення про істину вкрай небезпечно. 
Докетизм повністю заперечував людську сутність Ісуса Христа, оскільки, 
на їх думку, матерія – зло і тому дуже віддалена від дійсної духовності, 
добра. Ісус Христос, як Бог, не міг бути в тілі, а тому Його тіло було не 
справжнім, а примарним. Ісус – дух, привид, мара, на думку 
представників цієї ранньої християнської єресі.  
 
Дещо подібним був аполінаризм. Аполінаризм зародився як спроба 
відстояти правильні біблійні засади божественності Христа. Проте, як 
часто буває, хороша ідея була втілена погано. Аполлінарій вважав так: 
якщо Ісус Христос мав божественні і людські розум, волю та емоції, то в 
нього мали б бути дві душі і одне тіло, а тому Ісус Христос не міг бути 
людиною.  
 
Монофізитство – вчення про те, що божественна природа Ісуса Христа 
поглинула Його людську природу, тому Ісус не потребував їжі та напоїв, 
як людина на хресті не страждав. На сьогодні монофізитськими є 
Коптська та Вірменська церкви. Біблія заперечує такий погляд: Матвія 4:2, 
21:18, Івана 4:6, 19:28, ін. 
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Монофелітство – вчення про те, що у Ісуса Христа була лише одна воля - 
Божа. Біблія заперечує це: Луки 22:42. 
 
Підсумовуючи частину про людськість Христа, нагадаємо важливість цього 
питання для загальної христології. Ісус мав бути людиною у повному 
значенні цього слова, щоб представляти людей перед Богом Отцем, щоб 
розуміти їх і співчувати їм, щоб показати приклад людям, як людина, яка 
пройшла людський шлях. Також людськість Христа протистоїть крайньому 
трансцендентному розумінню далекого і байдужого Бога. 
 
Висновок 
Вчення Біблії щодо іпостасного союзу Ісуса Христа є одним з центральних 
вчень Нового Завіту. Його важливість пов'язана по-перше з тим, що Ісус 
Христос є основною темою Біблії та Спасителем всього світу, а по-друге, з 
тим, що природа та Особа Христа визначають Його діло спасіння. Біблія 
різносторонньо захищає божественність та людськість Ісуса Христа, а 
також порушує питання Його безгрішності. 
 

Імена Бога 
Запитання: Які імена Бога описані 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. 
 

«Правильна церква» 
Запитання: Я – християнин і хочу відвідувати богослужіння в церкві. Як 
знайти правильну церкву? 
Відповідь: Відповідь на це запитання має складатися з кількох частин. 
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Варто чітко розуміти чим є і чим не є церква. Церква5 (гр. εκκληςια) – це 
зібрання, спільнота, громада, група християн6. В давнину грецьке слово 
εκκληςια вживалося в широкому розумінні в значенні збір, громада, віче (Дії 
7:38, 19:32). 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 εκκληςια 
також можна перекласти як ті, що покликані бути разом. Новий Завіт 
вживає слово церква також щоб описати всіх віруючих в Ісуса Христа по 
всьому світу. «Церква – це зібрання святих з’єднаних разом правильною 
вірою і відмінним способом життя» Ісидор Пелусійський. 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 в момент увірування (Римлянам 12, 1 Коринтянам 
12, Ефесянам 4:11-12, 1 Петра 4:10) та може додавати протягом життя (1 
Тимофію 4:14, 2 Тимофію 1:6).  
 
Тепер ми знаємо, що церква – це люди, громада людей, а не будівля чи 
організація зі статутом. Окрім того, у церкві (та у Христі) не має значення 
національність, соціальний статус чи стать християнина – єврей чи грек, 
багатий чи бідний, чоловік чи жінка7 є однаково цінні для Бога (Колосянам 

                                                
5  Важливим місцем у розумінні природи церкви є уривок Матвія 16:13-16 – «Прийшовши ж Ісус до 
землі Кесарії Пилипової, питав Своїх учнів і казав: За кого народ уважає Мене, Сина Людського? Вони ж 
відповіли: Одні за Івана Христителя, одні за Іллю, інші ж за Єремію або за одного з пророків. Він каже до них: 
А ви за кого Мене маєте? А Симон Петро відповів і сказав: Ти Христос, Син Бога Живого! А Ісус відповів і до 
нього промовив: Блаженний ти, Симоне, сину Йонин, бо не тіло і кров тобі оце виявили, але Мій Небесний 
Отець. І кажу Я тобі, що ти скеля, і на скелі оцій побудую Я Церкву Свою, і сили адові не переможуть її. І 
ключі тобі дам від Царства Небесного, і що на землі ти зв'яжеш, те зв'язане буде на небі, а що на землі ти 
розв'яжеш, те розв'язане буде на небі!» Існує два прийнятні тлумачення цього уривку: згідно першого Апостол 
Петро представляв всіх Дванадцятьох, служіння яких стало основою для церкви. Згідно другого основою для 
церкви є факт, що Ісус Христос є Син Бога живого. 
6   Слово християнин зустрічається в Новому Завіті лише тричі. В Діях 11:7 читаємо, що в 
Антіохії вперше учнів названо християнами, в Діях 26:28 слова проконсула Агріппи «Ти малощо не намовляєш 
мене, щоб я став християнином...», в 1 Петра 4:16, що страждання віруючого як християнина (переслідування 
через переконання) приносить славу Богу. Слово християнин має соціальне, суспільне навантаження: сьогодні 
християнами вважають себе люди, які народилися в християнській країні, ходять до християнського храму, 
мають деяке уявлення про основи християнської моралі, виконують певні традиції. З Біблії ми знаємо, що 
християнином стає людина через віру й учнівство. 
7  Чоловік та жінка є однаково цінні для Бога. На практиці це означає, що чоловік та жінка мають рівний 
доступ до Бога, рівні можливості для духовного росту. Проте в контексті церкви та сім’ї ролі чоловіка та жінки 
(дружини) різняться. Бог створив чоловіка та жінку різними – фізіологічно, інтелектуально, емоційно, 
соціально – це Його прекрасний задум для них обох. Апостол Павло навчає, що перший і головний обов’язок 
одруженого чоловіка – любити свою дружину як Христос Церкву, дбати про неї, в той час як дружина має 
коритися у всьому своєму чоловікові і поважати його – 1 Коринтянам 11:3, Ефесянам 5:22-33, Колосянам 3:18-
19. Жінці також заборонено навчати церкву духовним істинам. Це пов’язано з взаємозв’язком лідерства та ролі 
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3:11), тому кожна помісна церква повинна бути якнайбільше відкрита до 
всіх категорій людей – чоловіків та жінок, молоді і людей похилого віку, 
науковців та звичайних робітників. Ісус Христос – Єдиний Голова 
помісної та Вселенської церкви (Колосянам 1:18), Архипастир, Якому 
дадуть відповідь всі служителі всіх церков (1 Петра 5:1-4). 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 1:5, 2:1-4) та буде забрана, підхоплена 
Ісусом Христом в свій час на Небеса (1 Солунянам 4:13-18, 2 Солунянам 
2:7). 
 
У Слові Божому маємо кілька образів церкви, які допомагають зрозуміти її 
сутність. Церква названа Тілом Христа (Ефесянам 1:22-23, Колосянам 1:18), 
нареченою Христа (Одкровення 19:7-9), будівлею (Ефесянам 2:21), 
священством (1 Петра 2:5), отарою (Івана 10:16), галузками (Івана 15:1-5). 

                                                                                                                                                            
духовного вчителя, обов’язок за які Бог поклав на чоловіків та з тим, що жінка більш піддатлива до оманливого 
вчення – 1 Тимофію 2:9-15. Панування жінки над чоловіками є не благословенням, а прокляттям: пророк Ісая в 
3-у розділі описує Божі кари, які прийдуть на Ізраїль за гріх: міжусобиці, керуватимуть нацією юнаки, діти та 
люди, що не здатні до цього, провідники народу заведуть його в блуд, стежки переплутають, старші та вожді 
грабуватимуть бідних, «жінки мають гору [правлять, панують] над ним» (3:12). У Филип’янам 4:2 згадано 
єдина проблема цієї церкви – неоднодумність, конфлікт Еводії та Синтихії; церква/пресвітери несуть 
відповідальність, щоб примирити їх. В Одкровенні 2:20 описано духовну проблему церкви в Пергамі – жінка 
Єзавель видає себе за пророкиню, навчає і зводить рабів Божих, а церква/пресвітери попускають їй це робити.  
 Захисники теорії про рівні можливості чоловіків і жінок навчати на зібранні апелюють до Марка 16:9-
10, де Марія Магдалина сповістила учнів про воскресіння Христа, до Филип’янам 4:3, де Павло згадує жінок-
помічниць у служінні, та до Римлянам 16:1, де Павло згадує дияконісу Фіву. Жодне з згаданих місць не 
підтверджує їхньої думки: Марія Магдалина сповістила Апостолів про воскресіння Христове, а не тлумачила їм 
значення воскресіння у світлі Писання; жінки, згадані Павлом, дійсно брали важливу участь у його служінні, 
але не сказано, що вони робили це, навчаючи церкву; Фіва була служителькою та помічницею у церкві у 
Кинхреях (опікункою – Огієнко, Турконяк, заступницею - Левицький), тобто виконувала певні служіння у 
помісній церкві; тут слово служитель вжито у широкому розумінні, а не у значенні офіційного статусу, який 
слідує з рукопокладення. Вчення про право жінок навчати церкву чи панувати над чоловіками у ній з’явилося 
не як результат вивчення і застосування Слова Божого, а під впливом світських лжевчень Ворога, ціль яких – 
зруйнувати інститут сім’ї, церкви, підірвати основи суспільства. Жінка, яка любить і боїться Бога ніколи не 
навчатиме церкву духовним істинам та не робитиме спроб панувати в духовних питаннях над своїм чоловіком 
чи іншими чоловіками в церкві.  
 Інше світське вчення Kinder, Küche, Kirche (нім. діти, кухня, церква) неприродно зводить життя жінки 
до трьох сфер: виховання дітей, приготування їжі, благочинність у церкві. Таке лжевчення, як і багато інших, 
має крихітне зерно істини: Бог поклав обов’язок ведення домашнього господарства та народження дітей на 
жінок  
(1 Тимофію 5:14), але це жодним чином не обмежує їх в праві здобувати вищу чи біблійну освіту, займатися 
науковою діяльністю, підприємництвом, благочинністю, працювати на світській роботі чи державній службі, 
проте такі заняття жодним чином не повинні перешкоджати її основному призначенню – бути помічницею 
своєму чоловікові, дбати про домашні справи, навчати дітей (Буття 2:18-25, Приповісті 31:10-31). Такому 
біблійному погляду Сатана протиставляє таке вчення: «Що повинна робити жінка у шлюбі? Що хоче. Жінка 
рівноправний партнер свого чоловіка. Кар’єра жінки, її інтереси, її гроші настільки ж важливі, як і чоловікові. 
Жінок так довго зневажали, що зараз вони мають бути пильними». В результаті активного впровадження в 
суспільство таких думок за останні 100 років кількість розлучень та дітей, вихованих без одного з батьків, 
зросла в десятки та сотні разів. Одна з сучасних російських жінок-політиків навчає: «Перед леді ХХІ століття 
стоїть супервиклик. Як стати жінкою великого стилю, яка може поєднати усе і стати незалежною та щасливою? 
На власному прикладі показую, що це можливо.», після чого «щаслива та незалежна» додає, що після 
четвертого розлучення зрозуміла, що проблема не в чоловіках, а в ній… 

 Ось прекрасний уривок з Біблії про ролі чоловіка та дружини у шлюбі: «Хочу ж я, щоб ви 
знали, що всякому чоловікові голова Христос, а жінці голова чоловік, голова ж Христові Бог… Бо чоловік не 
походить від жінки, але жінка від чоловіка, не створений бо чоловік ради жінки, але жінка ради чоловіка… 
Одначе в Господі ані чоловік без жінки, ані жінка без чоловіка. Бо як жінка від чоловіка, так і чоловік через 
жінку; а все від Бога» (1 Коринтянам 11:3, 8-9, 11-12). 
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Тільки Бог має монополію і на істину, і на спасіння, а це значить що 
спасіння дається через Особу Ісуса Христа, а не через певну церкву чи її 
обряди.8 Церква складається з людей, тому не може бути жодним чином 
досконалою – ні в організаційному, ні в догматичному сенсі. Вселенська 
Церква — сукупність всіх спасенних людей на планеті, є стовпом і 
підвалиною правди, євангельського вчення – 1 Тимофія 3:15, що означає 
що всі християни не можуть помилятися одночасно, тобто хоча б якась їх 
частина збереже здорове вчення. Апостоли також навчали, що в Христову 

                                                
8  Існує римо-католицьке вчення про те, що Ісус Христос передав всю духовну владу Апостолу Петру, 
який згодом жив у Римі, був першим єпископом римським, а отже, першим Папою римським. Тепер, 
відповідно, саме римо-католицька церква є «ковчегом спасіння», а Папа римський – намісником Бога на землі. 
В середньовіччі папа римський Боніфацій III видав указ «Одна свята», де було проголошено, що кожній 
людській істоті для її спасіння необхідно коритися папському престолу. 1870 року папа Пій IX скликав собор, 
на якому 631 з 750 єпископів проголосували за постанову, що будь-яке моральне чи догматичне вчення Папи 
римського є непомильним; постанова закінчувалася словами-прокляттям для кожного, хто насмілиться 
суперечити цьому рішенню. 
 Така концепція хибна як з біблійної, так і з історичної точки зору. З точки зору Біблії Петро не був 
особливим Апостолом, а лише одним із Дванадцятьох. Його служіння полягало у праці серед євреїв, а не поган 
– Галатам 2:7. Крім того, не існує жодних переконливих аргументів стосовно перебування Петра в Римі. З 
точки зору історії, Рим не має права на верховенство у християнському світі тому, що до V століття він був 
лише одним з центральних міст християнства поруч з Єрусалимом, Антіохією, Александрією, 
Константинополем. Авторитет єпископа римського зріс у IV столітті після того, як єпископ Дамасій (правив 
366-384) описав Рим, як апостольську столицю, а себе назвав найвищим понтифіком. Дамасій також 
започаткував традицію апелювати до тексту Матвія 16:18-19, який, як він стверджував, дає право саме єпископу 
римської церкви керувати вселенською. Наступник Дамасія, Сіріцій, використовував щодо себе титул папа. Але 
найбільше для утвердження римського престолу в той час зробив саме єпископ Лев I – він взяв на себе 
адміністративно-господарські обов’язки керівника міста та захистив населення Риму від варварів з півночі. На 
мій погляд служитель жодної церкви не є намісником Бога на землі і не має права верховенства над 
служителями інших церков – таке унікальне право мали лише Апостоли, служіння яких завершилося у I 
столітті.  

 Крім того, Апостол Петро був доволі особливим чоловіком – хотів поставити шатро для Ісуса, 
Мойсея, Іллі (Матвія 17:4); схиляв Христа уникнути страждань, на що у відповідь почув фразу «Відступися від 
Мене, сатано, ти спокуса Мені, бо думаєш не про Боже, а про людське!» (Матвія 16:22-23): він щонайменше 
тричі зрікся Спасителя (Матвія 26:69-73, Марка 14:66-71, Луки 22:56-60, Івана 18:17-27), а після воскресіння і 
вознесіння Господа визнавав, що послання Апостола Павла є дещо тяжко зрозумілі (2 Петра 3:16); соромився 
християн-поган перед християнами-євреями, за що був осуджений Апостолом Павлом (Галатам 2:11-12). 
Апостол Петро тонув через сумніви (Матвія 14:24-33), цікавився, скільки він отримає нагороди (Матвія 19:27-
30) і був одруженим (Марка 1:30, Луки 4:38-39). 
 Православний світ у свою чергу вважає Москву третім Римом, маючи на увазі, що Російська 
Православна Церква є правонаступницею ранньоапостольського християнства, а Москва – один з трьох 
всесвітніх центрів християнства, поруч з Римом та Константинополем. В цьому є деяка логіка. Римська Західна 
Церква офіційно відділилася від Східної Візантійської церкви у 1054 році, а фактично - кілька століть до того. 
1453 року турки захопили Константинополь (Царгород, зараз Стамбул), поклавши край Візантійській імперії та 
візантійському східному християнству. Роль духовного центру східного християнства в XV-XVI століттях 
перейшла до Москви – столиці Московського царства, згодом – Російської імперії. Проте чи саме Москва має 
право на лідерство у східному християнському світі? Хрещення Київської Русі відбулося ще в далекому 988 
році – з ініціативи князя київського Володимира Великого. Тертуліан (помер 212 р.) пише, що християни були 
серед скіфів та сарматів, а у Херсонесі було 75 церков і близько 2000 християн. З документів відомо, що ще до 
хрещення Русі серед воїнів князя Олега (IX ст.) були християни. Князь Юрій Довгорукий заснував поселення на 
північному сході Русі, яке у 1147 році вперше згадано в літописах як Москва. Руська церква була митрополією 
грецької з 988 по 1240 роки. 1453 року Русь стає автокефалією, практично незалежною церковною одиницею. 
1589 року патріарх Константинополя Єремія рукопоклав Йова на служіння патріарха Московського, хоча до 
того навіть митрополитів висвячували лише у Києві та Львові, але не у Москві, тобто «статус» Москви миттєво 
був «піднятий» на дві позиції вгору. Це було зроблено під впливом царя московського Івана IV Грозного, який 
прагнув зміцнити свою державу та підпорядкувати собі національну церкву. Звідси розуміємо, що причини 
релігійного росту Москви не так духовні, як політичні. Очевидно, що саме поняття «третього Риму» існує лише 
в історичній, а не у духовній площині – християнин не стає ближчим до Бога просто через те, що народився чи 
живе в певному місті. 
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церкву ввійдуть лжевчителі – Дії 20:29-30, 2 Петра 2:1, 1 Тимофію 4:1-3. 
Це означає, що багато або навіть більшість помісних церков час від часу 
ухилятимуться від правильної науки. До вибору християнської спільноти 
варто поставитися все ж таки відповідально. Обираючи помісну церкву 
варто в першу чергу звернути увагу на її вчення, на те наскільки воно 
відповідає Святому Писанню. 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 16:14). Звернути треба увагу на проповіді, на те, 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. 
 
Завданнями помісної церкви — проповідь Євангелії (Марка 16:15-16) та 
учнівство (Матвія 28:19-20). Церква також має здійснювати таїнства: 
хрещення (Матвія 28:19, Дії 2:38, 8:12, 8:38, 9:18, 10:48, 16:14-15, 32-33, 18:8) 
та Вечерю Господню (або причастя, євхаристію – Матвія 26:16-30, 1 
Коринтянам 11:23-34). Основний зміст хрещення – зовнішня видима 
ознака внутрішніх змін. Хрещення дається людині у свідомому віці після 
увірування нею в Ісуса Христа як особистого Спасителя. Хрещення 
жодним чином не є умовою на спасіння, а лише його зовнішнім 
засвідченням світу та церкві. Вечеря Господня (споживання хліба та вина) 
має меморіальне значення, тобто служить для нагадування християнам, 
якою дорогою ціною вони були викуплені. Кожна помісна церква може 
визначати порядок здійснення цих таїнств, але вносячи певні традиції в їх 
виконання, важливо сприймати їх лише як традиції, а не прямі вказівки зі 
Слова Божого. 
 
Важливо також, щоб церква підтримувала міжцерковне спілкування. Як 
правило, церкви, які не підтримують таке спілкування, зациклюються на 
кількох темах, навколо яких будується проповідь і життя, а ряд інших тем 
ігнорують. 
 
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 повністю 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? Чому 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. 
 
Церква – перш за все духовний інститут, а вже потім соціальний. Її 
головна роль – проповідувати Євангелію та навчати християн Слова 
Божого. Церква не повинна робити благочинність своєю основною 
діяльністю. Також церква та її служителі не повинні втручатися в 
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політичне чи громадське життя країни, і так само не дозволяти втручатися 
владі в церковні справи. Церква також не покликана змінити світ, 
оскільки цей світ йде до загибелі, і ніхто та ніщо не зупинить цього 
процесу. 
 
Церква також має відчувати і розуміти, в якому часі вона живе. Часто 
церкви, сформовані десятки років тому, зберігають культуру і світогляд 
того часу, а це унеможливлює прихід до Христа людей нового покоління. 
Звісно, Слово Боже закликає нас не уподібнюватися світу в цінностях, 
цілях та бажаннях (1 Івана 2:15-17, Римлянам 12:2), але зберігати певну 
форму служіння лише тому, що наші дідусі так робили, не варто. 
 

«Батьківська віра» 
Запитання: Чи можна міняти віру з батьківської на чужу? 
Відповідь: Залежно що вносити в поняття віра. Дев’ять із десяти українців 
кажучи віра мають на увазі традиції, обряди, передання, культуру і таке 
інше, але не саму віру чи віровчення.  
 
З точки зору Бога віра – це правильна реакція людини на Божу істину, 
прийняття цієї істини, довіра Богу. У вузькому розумінні, віра — це 
прийняття Ісуса Христа і Його замісницької жертви на хресті за гріх 
людини. Віра – справа дуже індивідуальна, а не колективна чи народна. 
Кожна людина сама за себе відповідає перед Богом за те, у що вона 
вірить, що та чому вона робить. Бог дуже зацікавлений, щоб кожна 
людина особисто пізнавала Його, росла духовно, була слухняна Йому, 
навіть якщо батьки чи родичі цієї людини неслухняні Богу, тому Слово 
Боже, Біблія, доступне для читання і вивчення у всьому світі. 
 
В I-III століттях християнство сприймали або як юдейську секту, або як 
забобонне марновір’я. Переважна більшість євреїв не увірували в Ісуса 
Христа як свого Спасителя, незважаючи на те, що і Сам Ісус, і Його перші 
учні були саме євреями. Тому ці невіруючі (в Христа) євреї чинили тиск і 
гоніння на віруючих. Були випадки, коли в єврейських сім’ях одні 
увірували та ставали християнами, а інші ставали їм ворогами. Римська 
політична еліта та грецькі філософи теж скептично сприймали християн та 
висміювали їхні погляди. Римлянам і грекам було важко прийняти 
християнського Бога, Який безмежно великий, але в той же час цікавиться 
дрібними побутовими справами людей. Серед поган (неєвреїв) багато хто 
також увірував і це створило поділи в сім’ях. Також уявімо собі ситуацію, 
коли християни приходили до персів, кельтів, германців, саксів, франків 
чи слов’ян, тоді, коли кожен народ мав «свою батьківську віру», а точніше, 
свої марновірства, свої божки-ідоли та свої релігійні уявлення і традиції. 
Існує лише один Бог – Бог Авраама, Ісаака і Якова, і Він Отець Господа 
Ісуса Христа, Творець Всесвіту. Не прийняти цього Бога, означає 
відкинути єдиного істинного Бога, який пропонує цим народам спасіння 
через Ісуса Христа. 
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«Не думайте, що Я [Ісус Христос] прийшов, щоб мир на землю принести, 
Я не мир принести прийшов, а меча. Я ж прийшов порізнити чоловіка з 
батьком його, дочку з її матір'ю, і невістку з свекрухою її. І: вороги 
чоловікові домашні його!» Матвія 10:34-36. 
 
В нашій країні нібито інша ситуація: ніхто не поклоняється божкам, а 
майже всі називають себе християнами. Проте більш уважне вивчення цієї 
справи показує, що дуже небагато людей насправді є християнами. 
Людина стає християнином не виконуючи певні обряди чи святкуючи 
певні свята, а з моменту увірування в Ісуса Христа, саме в те, що Він є 
Спаситель, Який Своїми стражданнями і смертю заплатив за всі гріхи всіх 
людей. Той, хто старанно виконував різні обряди, дотримувався традиції, 
але так і не пізнав Бога через Особу Ісуса Христа проводитиме вічність в 
місці прокляття, яке Біблія називає озеро вогню. 
 

Спасіння 
Запитання: 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 наша любов, 
ні наше покаяння, ні наша моральність, ні будь-що інше не є ціною 
нашого спасіння. Власне, наша віра є безвартісною сама по собі, а набуває 
вона змісту лише при правильному об’єкті віри – Ісусі Христі. Я вірю не 
у свою віру, а в Особу Ісуса Христа, Який мене полюбив і Себе видав за 
мене на смерть (див. Галатам 2:20). Коли ми говоримо, що спасіння через 
віру, ми не маємо на увазі, що Богу настільки подобається наша віра, що 
Він дає нам за неї спасіння. Наша віра не є еквівалентом спасіння, а лише 
умовою його отримати. Ціною спасіння є страждання і смерть Христа. 
Вірити – означає у справі спасіння покласти свою надію на Ісуса Христа, 
тобто відмовитися від спроб заробити життя вічне тими чи іншими ділами. 
Коли я увірував, я перестав намагатися заробляти спасіння, а прийняв 
його благодаттю безкоштовно, без діл від Бога. 
 
По-друге, віра по своїй суті не є класичним добрим ділом. Мається на 
увазі, що віра не є такою, яка задовольняє Бога сама по собі у питанні 
спасіння. Проте віра необхідна для будь-яких стосунків з Богом, а «без 
віри не можна догодити Богу» Євреям 11:6, «вірою ходимо, а не видінням» 
(2 Коринтянам 5:7), «праведний житиме вірою» (Авакума 2:4, Римлянам 
1:17, Галатам 3:11, Євреям 10:38). 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 додати до діл, як 
неможливо червоне додати до круглого чи прозоре до гарячого - це поняття 
різних категорій. 
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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, «Отож, 
ми визнаємо, що людина виправдується вірою, - без діл Закону… Як і 
Давид називає блаженною людину, якій Бог рахує праведність без діл» 
Римлянам 3:28, 4:6. «Він нас спас не з діл праведности, що ми їх учинили 
були, а з Своєї милости…» Титу 3:5, «[Бог] нас спас і покликав святим 
покликом, не за наші діла, але з волі Своєї та з благодаті, що нам дана в 
Христі Ісусі попереду вічних часів» 2 Тимофію 2:9. 
 
По-четверте, Апостол Павло навчає, що благодать і діла – 
взаємовиключені поняття в питанні спасіння. «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. 
Мова йде про те, що благодать – це спосіб отримати щось безкоштовно, а 
діла – спосіб отримати щось платно, за виконану роботу. Неможливо 
отримати щось водночас і безкоштовно, і платно. 
 
По-п’яте, варто розуміти, що небіблійна формула віра + діла відводить 
нашу увагу від Ісуса Христа, Який насправді є центром і змістом нашої 
віри, та виконавцем нашого спасіння. Християнин почне думати про свою 
віру і про свої діла, і в результаті сприйматиме спасіння як свою справу, а 
не Божу. Спасіння християнина в усіх сенсах є справою і заслугою Бога, і 
жодним чином не є заслугою людини. Жодна людина на землі не 
заслужила спасіння, тому що «добрі діла» жодним чином не покривають 
людських гріхів. Бога неможливо підкупити чи задобрити «добрими 
ділами». 
 
По-шосте, Ісус Христос на хресті вигукнув фразу τετελεσται, тобто 
звершилося, виконано (Івана 19:30). З цього моменту все необхідне для 
спасіння людей було раз і назавжди виконане та повністю завершене. 
Додавати свої діла до діла Христа – те саме, що говорити про 
незавершеність Його роботи, про недостатність Його страждань та смерті. 
Багато християн погоджуються, що додавати свої діла до жертви Христа 
безглуздо, але часто після того вони стверджують, що для спасіння все ж 
таки необхідні діла. 
 
По-сьоме, діла необхідні для духовного росту християнина, освячення, 
пізнання Бога, праведного життя, прояву милості до ближнього і т.д. (Титу 
2:7, 14, 3:1, 8, 14, Якова 2:14-17). В таких випадках діла є логічним 
продовженням віри, потрібним доповненням до неї. Бог діє на 
християнина благодаттю через Духа Святого, християнин реагує на цю 
дію, докладаючи зусиль, виконуючи певні діла, проявляє любов до Бога та 
ближніх, сприяє Божій роботі над своїм характером. 
 
По-восьме, кожен християнин, який навчає про спасіння через віру та 
діла має пам’ятати про слова Апостола Павла: «Але якби й ми або Ангол із 
неба зачав благовістити вам не те, що ми вам благовістили, нехай буде 
проклятий! Як ми перше казали, і тепер знов кажу: коли хто вам не те 
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благовістить, що ви прийняли, нехай буде проклятий!» (Галатам 1:8-9). 
Проблемою галатської церкви було те, що деякі галати-християни 
стверджували: щоб ствердити спасіння необхідно додати трохи діл, 
наприклад: обрізання чи святкування днів (Галатам 3:2, 11, 4:9-11, 5:2-4). 
 
По дев’яте, якщо людина отримує спасіння через діла (частково чи 
повністю), тоді вона, а не тільки Бог є своїм спасителем. Проте Біблія 
багато разів навчає, що лише Бог Спаситель: «Господь моя скеля й 
твердиня моя, і для мене Спаситель Він мій!» (2 Самуїла 22:2, Псалом 18:2), 
«Бо Я Господь, Бог твій, Святий Ізраїлів, твій Спаситель!» (Ісаї 43:3, див. 
45:15, 49:26, 60:16), Ісус Христос є Спаситель: «Бо сьогодні в Давидовім 
місті народився для вас Спаситель, Який є Христос Господь.» (Луки 2:11, 
див. Івана 4:42, Римлянам 11:26, Ефесянам 5:23, 1 Тимофію 4:10) 
 
По-десяте, вчення про спасіння через діла притаманне всім або майже 
всім релігіям світу. Зокрема, давні єгиптяни (XII-XIII ст. до н.е.) вірили, що 
бог Осіріс буде зважувати людське серце на шальках терезів, і якщо воно 
виявиться легшим за пташине перо (тобто добрим, необтяженим злими 
думками і ділами), то душа такого єгиптянина потрапить в рай. Проте 
єгиптяни не дуже переймалися своєю вічною долею, оскільки надіялися на 
заступництво за них перед Осірісом інших богів. Зороастризм, релігія 
давніх персів (VII ст. до н.е.), містить ідею про зважування добрих злих діл 
людини: якщо переважають добрі – душа йде вгору, до раю, якщо злі – 
вниз, до пекла, а якщо рівновага – у місце очищення. Вам це нічого не 
нагадує? 
 

Божа суверенність та вибір людини 
Запитання: Де межа між Божою суверенністю та вибором людини? 
Відповідь: Багато зрілих і побожних іудеїв та християн роздумували над 
цим запитанням та шукали на нього відповідь. 
 
Суверенність Божа – це повна і всеохоплююча влада Бога над Його 
творивом – ангелами, людьми, тваринами, рослинами і неживою 
матерією. Суверенність Божа означає, що Бог повністю охоплює та курує 
всіма процесами у всесвіті – від найбільших до найменших. Бог думає 
завжди і постійно про все, про всіх людей і навіть дрібних пташок. Але 
Бог не лише думає про них, а й бере активну участь у існуванні творива. 
«Погляньте на птахів небесних, що не сіють, не жнуть, не збирають у 
клуні, та проте ваш Небесний Отець їх годує. Чи ж ви не багато вартніші 
за них?... Погляньте на польові лілеї, як зростають вони, не працюють, ані 
не прядуть». (Матвія 6:26, 28) – Бог не просто створив умови для життя 
птахів, а й активно і постійно забезпечує їх їжею. Бог одягає рослини. Бог 
не самоусунувся від творива. Бог впливає на хід історії та на думки 
правителів: «Водні потоки цареве це серце в Господній руці: куди тільки 
захоче, його Він скеровує». (Приповісті 21:1), і не лише правителів, а й 
простих людей – «Всяка дорога людини пряма в її очах, та керує серцями 
Господь» (Приповісті 21:2). 
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Бог створив людину зі здатністю вибирати. Ця здатність стосується як 
вибору між добром і злом (або святістю і гріхом) та поміж кількома 
морально нейтральними альтернативами, наприклад, вибір роботи, 
навчального закладу, марки автомобіля і т.д. Звісно, люди живуть у світі 
під впливом обставин, в яких вони  народилися – культура, традиції, 
мораль, виховання, фізичні та розумові можливості. На кожну людину 
певною мірою впливає Сатана, якщо не прямо, то опосередковано – 
через демонів та світську філософію (антибіблійну систему цінностей та 
цілей). Деякі богослови вважають, що Бог, створивши людину вільною, 
обмежив Себе у власній суверенності, тобто добровільно обмежив Себе в 
чомусь. Така думка має підстави, оскільки, наприклад,  при боговтіленні 
Ісус Христос, Бог у всій повноті, добровільно підкорив Себе Богу Отцю 
для виконання спасіння людства. Ісус Христос, будучи Богом по статусу, 
не користувався всіма Своїми атрибутами божества під час Свого земного 
служіння людям.  
 
Як співвідноситься суверенність і вибір людини? Найкраще дати таку 
відповідь: ми краще розуміємо Бога і Його задум щодо людства, якщо 
віримо і приймаємо і те, й інше. Межі між суверенністю Бога та вибором 
людини не існує, оскільки ці поняття не протилежні, а взаємодоповнюючі. 
Бог настільки величний, що Його суверенність включає вибір людини. Ви 
ніколи і ніяк не зможете перешкодити Божим планам, але Бог ніколи не 
прийматиме рішення замість Вас. Наприклад, багато правителів в різні 
часи і епохи намагалися знищити Ізраїль (націю євреїв), Біблію (записане 
Слово Боже) та християн. Їм вдавалося знищити окремих євреїв, спалити 
окремі примірники Біблії чи убити окремих християн, але ні перше, ні 
друге, ні третє зробити повністю неможливо. Ніколи не народиться такий 
могутній правитель, який зможе повністю винищити те, що захищає Сам 
Бог. Див. Провидіння, Кальвінізм. 
 

Провидіння 
Запитання: Що таке Боже провидіння? 
Відповідь: Боже провидіння – неперервна дія всемогутності, премудрості 
та доброти Бога, якою Бог зберігає буття творива, направляє його до 
добрих цілей, а відхилення від добра чи зло зупиняє, або перетворює 
врешті-решт на добро. Боже провидіння торкається як націй в цілому, так 
і окремих людей. Боже провидіння – це певною мірою прояв Божої 
суверенності, але воно не виключає волю людини, а навпаки, проявляється 
яскравіше через її вибір. Синонімами до Божого провидіння є промисел, 
відповідниками слов’янське смотрение, латинське providencia та грецьке 
προνοία. Наш богословський світогляд повинен базуватися одночасно на 
Божій суверенності та на виборі людини. Якщо наше християнське 
богослів’я базується лише на Божій суверенності, воно зводить до абсурду 
сенс акту творення людини. Якщо ж лише на виборі людини – стає 
вузьким, бідним, людиноцентричним. В такому світогляді нема місця для 
турботливого Бога, все життя людини зводиться до вивчення Біблії та 
практики морального життя. Невір’я в Боже провидіння обкрадає 
християнина та створює в його голові образ далекого та відчуженого Бога. 
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Щонайменше три книги Старого Завіту порушують тему Божого 
провидіння – Буття (37-50), Руф, Естер. Книга Буття розповідає нам про 
дивовижні пригоди Йосифа, улюбленого сина Якова. Надприроднім чином 
Йосиф потрапив у Єгипет, став прем’єр-міністром імперії та посприяв 
переходу сім’ї свого батька до Єгипту. В книзі Руф Бог надприроднім 
чином скеровує події так, щоб моавитянка Руф стала прабабусею Давида, 
предка Месії. В книзі Естер Бог надприродно досягає визволення Ізраїлю 
від Гамана. Кожна з цих книг показує, що Бог дивним чином виконує свої 
плани щодо людей і народів, а людська воля не лише не перешкоджає 
цьому, а й сприяє, навіть якщо людина нічогісінько не знає про Його 
плани. 
 
Книга Приповістей також порушує цю тему. 
 
Надійся на Господа всім своїм серцем, а на розум свій не покладайся! 
Пізнавай ти Його на всіх дорогах своїх, і Він випростує твої стежки. 
(Приповісті 3:5, 6) 
Заміри серця належать людині, та від Господа відповідь язика. 
(Приповісті 16:1) 
Розум людини обдумує путь її, але кроки її наставляє Господь. 
(Приповісті 16:9) 
У серці людини багато думок, але виповниться тільки задум Господній. 
(Приповісті 19:21) 
Від Господа кроки людини, а людина як вона зрозуміє дорогу свою? 
(Приповісті 20:24) 
Всяка дорога людини пряма в її очах, та керує серцями Господь. 
(Приповісті 21:2) 
Приготовлений кінь на день бою, але перемога від Господа! 
(Приповісті 21:31) 
 
Про невідворотність Божих постанов писав Ісая в 14:24, 27: «Поправді, як 
мислив собі Я, так станеться, й як Я був врадив те сповниться… Бо врадив 
Господь Саваот, і хто Його раду відмінить? А рука Його витягнена, й хто 
відверне її?».  Єремія добре знав, «що не в волі людини дороги її, не в силі 
людини, коли вона ходить, кермувати своїм кроком» (10:23), Анна 
молилася про те, що «Господь побиває й оживлює, до шеолу знижає й 
підносить до неба, Господь зубожує та збагачує, понижує Він та звеличує. 
Підіймає нужденного з пороху, підносить убогого зо смітників, щоб 
посадити з вельможами й престол слави їм дасть на спадщину, бо Господні 
основи землі, і на них Він поставив вселенну. Він ноги святих Своїх 
стереже, нечестиві ж погинуть у темряві, бо сильним не з сили стає 
чоловік». У 1 Самуїла 2:6-9 апостол Яків написав, що самовпевнене 
планування свого життя є гріховним - 4:13-17. «І знаємо, що тим, хто 
любить Бога, хто покликаний Його постановою, усе допомагає на добре». 
Римлянам 8:28 – все обставини життя християнина, що любить Бога, Бог 
сильний скерувати на добро.  
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Апостол Павло також пов’язував тему Божого провидіння з 
передбаченням, призначенням та вибранням. Клубок цих тем вже сотні 
років викликає активні суперечки. У християнстві існує три школи 
розуміння цього питання – «вибрання у Христі» (Карл Барт), 
«індивідуальне вибрання на основі передбачення» (Генрі Кларенс Тіссен) 
та «індивідуальне безумовне вибрання» (Жан Кальвін, Чарльз Райрі). 
Перша школа навчає, що індивідуального вибрання до створення світу не 
існувало, а лише загальне, у Христі, друга – що Бог вибрав тих, про яких 
Він знав, що вони увірують, третя – що Бог безумовно вибрав деяких, і 
це жодним чином не пов’язано ні з їхньою вірою, ні з їхніми ділами. На 
основі вірша 8:30 із послання до Римлян можна впевнено сказати, що 
індивідуальне вибрання існує, (так само як і загальне у Христі - Ефесянам 
1:4). Питання умовним чи безумовним є таке вибрання — більш складне, 
ніж можна подумати на перший погляд. Бог суверенний, але його 
суверенність слід розуміти не як повну незалежність від Його творива, 
(хоча така незалежність має зміст в контексті Його самоіснування), а як 
верховну владу над Його творивом. Бог часто приймає рішення залежно 
від рішень людей. Чарльз Райрі стверджує, що передбачення не може бути 
пасивним, а є пов’язане з вибором так, ніби воно вже є частиною вибору, 
разом з тим, він пише, що «передбачити вибрання і вибрати – різні речі». 
На мій погляд, передбачення — це ніщо інше, як знання вибору творива, 
(до моменту вибору, звісно), а вибір Божий основується на його 
передбаченні. Призначення – це декрет спасти всіх і кожного, хто 
передбачений і тому вибраний. В той же час треба чесно відмітити - не всі 
вірші в Біблії можна вставити в цю лінійну схему: «вам дано пізнати 
таємниці Царства Небесного, їм же не дано» Матвія 13:11. Цей вірш треба 
розуміти у світлі верховного бажання Бога бути прославленим, а бажання 
спасти всіх людей (Матвія 18:14, 1 Тимофію 2:4, 4:10, 2 Петра 3:9) – 
підпорядкованим цьому бажанню. Бог хоче спасти людей, але дає 
можливість їм самим вирішувати потрібне їм це спасіння чи ні. Бог 
працює зі всіма людьми індивідуально, тобто на певному етапі Бог може 
не продовжувати працю в їхньому серці, якщо це серце надто довго 
відмовлялося прийняти Його. Зрештою, подібне можна сказати і про 
стосунки Бога зі Своїми дітьми. Див. також тему Кальвінізм. 
 

Момент спасіння 
Запитання: Що відбувається в житті християнина в момент спасіння? 
Відповідь: В момент спасіння, (увірування в Ісуса Христа як особистого 
Спасителя), відбувається ряд позиційних та фактичних змін, більшість 
яких незворотна. 
 
Подія Місце Святого Писання 
Виправдання –  
Ви оправдані в Божих очах 
 праведність 
 виправдані 
justification 

Титу 3:7, Римлянам 4, 5:16, 18 

Примирення з Богом –  
Ви стали другом Божим 
 

Колосянам 1:20-21, Римлянам 5:10, 2 Коринтянам 
5:18-19, Івана 15:13, Ефесянам 2:16 
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reconsiliation 
Викуплення –  
за Ваш гріх заплачено 
 
atonement, redemtion 

1 Петра 1:18, Римлянам 5:11 

Умилостивлення, ублагання –  
Ви отримали милість замість покарання 

propitiation 

1 Івана 2:2 

Прощення –  
Вам прощено гріхи 

forgiveness of sins 

Колосянам 1:14, Ефесянам 1:7 

Визволення –  
Ви визволені від гріха 


1 Петра 2:24 

Усиновлення –  
Ви – дитина Божа 
υιοθεσια 
adoption 

Галатам 3:26, 4:5, Римлянам 8:15, 23, Євреям 12:6, 
Ефесянам 1:5 

Союз з Христом 
Ви об’єднані з Христом духовно 

1 Коринтянам 6:15, 17, 12:12, 27, Івана 14:20, 
15:1-6, Ефесянам 1:22-23, 5:30, Колосянам 2:11-12, 
3:3-4, Галатам 2:20 

Маєте вічне життя 

eternal life 

Івана 3:15-16, 36, 5:24, 6:27, 40, 47, 10:28, 17:2, 
Римлянам 6:22, 23, 1 Тимофію 1:16, Титу 3:7, 1 
Івана 2:25, 5:11, 13 

Ваше індивідуальне вибрання до створення 
світу набуло змісту щодо Вас 

Римлянам 8:29-30, Ефесянам 1:4-5, 11, Івана 6:44, 
10:26, Дії 13:48, 1 Петра 2:9 

Ви більше не під законом, а під благодаттю Римлянам 6:14-15 
Ви стали царським священством, народом 
святим 

1 Петра 2:9 

Ви отримали доступ до Бога Ефесянам 2:18, Євреям 4:16 
Ви належите Богу 1 Коринтянам 6:19, Титу 2:14 
Ви – спадкоємець Божий 1 Петра 1:4 
Ви стали громадянином (жителем) Небес Филип’янам 3:20 
Ви отримали від Духа Святого відродження, 
хрещення, запечатання, наповнення, Дух 
Святий Сам поселився у Ваше тіло 

1 Коринтянам 12:13, Ефесянам 1:13, 4:30, 1 
Коринтянам 3:16, 12:7, 11 

Ви отримали повноту у Христі Колосянам 2:10 
Господь «тим більше» піклується про Вас Римлянам 5:9-10 
Ви померли для старого життя і народилися для 
нового 

Івана 3:3, 5, 7, Римлянам 6:4, 8, 2 Коринтянам 
5:17, Галатам 6:15 

 
Ви нічого з цього не отримали, якщо не увірували в Ісуса Христа як свого 
Особистого Спасителя. 
 

Вічна безпека 
Запитання: Чи може людина, що увірувала в Ісуса Христа, за певних умов 
таки потрапити в місце вічного прокляття? 
Відповідь: Одразу слід чесно визнати: Бог не може мати двоякої думки 
щодо цього. Тому що якщо Бог хоча б одного грішника спас через 
покаяння та віру в заступницьку жертву Ісуса Христа, а потім все ж таки 
вкинув у пекло (через гріхи, невір’я, хулу чи будь-що інше), то ніякої 
вічної безпеки для християн не існує. Таким чином питання поставлене 
досить гостро: або хоча б один християнин за 20 століть втратив своє 
спасіння, або жоден не втратив і втратити не може. 
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Є дві відомі християнські богословські школи, кожна з яких дає свою 
відповідь на це питання. Кальвінізм, богословська школа, заснована 
частково Кальвіном, а більшою мірою його наступниками, дають 
приблизно таку відповідь: “Істинно спасенна людина за жодних обставин 
не втратить своє спасіння, проте не кожна людина, яка має себе за 
спасенну є дійсно спасенною. Кінець життя найкраще показує - була 
спасенною людина чи ні. Якщо нібито спасенна людина в останні роки 
життя поводилася аморально, жила гріховно або заперечувала віру в 
Христа то, безсумнівно, вона ніколи не була спасенною, а лише 
обманювала себе чи інших”. Кальвінізм особливий тим, що в своєму 
богослів’ї робить великий наголос на суверенності Божій та Його 
провидінні. Частина кальвіністів навіть заперечує вільну волю людини, 
пояснюючи вчинки людини вибором сатани чи Бога замість неї. Не 
торкаючись цього вчення в цілому можна впевнено сказати кілька речей: 
внесок кальвіністських богословів та служителів в християнство дуже 
значний, а його богослів’я в цілому є ортодоксальним. Проте вкрай 
важливо розуміти, що вчення про вічну безпеку та кальвінізм не є 
тотожними. Вони можуть бути дещо пов’язані чи пояснені одне через 
інше, але віруючи у вічну безпеку я не повинен вірити у всі позиції 
кальвінізму, принаймні точно не повинен вірити у 4 з 5 пунктів. 
 
Армініанство дає таку відповідь на наше питання: “Так, віруюча людина 
може втратити спасіння через гріховну поведінку чи невір’я. Така людина 
була спасенною певний час, але відвернулася в подальшому від Бога і тому 
втратила своє спасіння”. Знову ми маємо бути чесними і сказати, що це те 
саме, що навчати недостатності крові чи жертви Христа для повного, 
завершеного викуплення. Якщо після увірування мені слід жити морально 
чи здійснювати релігійні події, це перекреслює достатньо чітке біблійне 
вчення про спасіння по вірі та благодаті. Спасіння не може бути дане 
трохи благодаттю, а трохи ділами, бо така формула це не що інше як 
“повністю ділами”. “Мішану систему спасіння” засуджує Апостол Павло: 
“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). Неможливо вірити у дві протилежні ідеї 
– спасіння через діла та спасіння через благодать. Якщо я на початку, 
(скажімо, у 2004 році), отримав спасіння благодаттю, безкоштовно, але 
потім маю додати трохи діл, то в кінцевому підсумку моє спасіння буде 
моєю власною справою і моїми заслугами. Я потраплю на Небо і скажу: 
“Це моя заслуга, що я тут, адже я не втратив спасіння, дане мені Богом, а 
зберіг, підкріпив ділами, витримав до кінця. А от Петренко – ні. Бог дав 
йому спасіння, але він швидко здався”. Це не що інше як релігія діл, в якій 
нема благодаті. 
 
З досвіду ми знаємо, що завжди, або майже завжди, вчення про втрату 
спасіння тісно пов’язане з відсутністю правильного розуміння природи 
Божої благодаті і її дії на людину. Багатьом відродженим християнам 
важко зрозуміти інший мотив жити свято, окрім страху Божого. Проте 
особливість Божої благодаті саме в тому, що після її приходу людина 
зовсім по-іншому усвідомлює Бога, себе, гріх, спасіння, святість. Віруючий 
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у втрату спасіння не знає, наскільки оновлює сила Божа життя 
християнина. Таке нерозуміння спонукає його думати, нібито кожен 
християнин, отримавши вічну безпеку, негайно почне якнайбільше 
грішити. Правда полягає в тому, що завжди або майже завжди 
усвідомлення Ким є Бог, ким є людина, що таке гріх і святість, та яку ціну 
Христос заплатив за спасіння людей, надприродно мотивує спасенного 
жити по-новому, пізнавати Бога, уникати гріха. 
 
«Що ж скажемо? Позостанемся в гріху, щоб благодать примножилась?» 
(Римлянам 6:1) – Апостол Павло ставить запитання, яке хвилює багатьох: 
«То що, тепер я можу продовжувати грішити і Бог все покриє 
благодаттю?». З людської точки зору існує дві відповіді на запитання: «Ні, 
бо якщо я грішитиму занадто багато Бог таки передумає і відправить 
мене в місце вічного прокляття, тому краще грішити помірно» та 
«Оскільки мені вже наперед все прощено то піду я і грішитиму скільки 
захочу». Обидві відповіді неправильні. «Зовсім ні! Ми, що вмерли для 
гріха, як ще будемо жити в нім?» (Римлянам 6:1-2). Всі наступні думки 
Апостола Павла такі: християнам нелогічно і неприродно жити у гріху, 
адже вони отримали свободу від гріха, то навіщо знову до нього 
повертатися? Ми з’єдналися з Христом через Його смерть, поховання, 
воскресіння. «Бо коли ми з’єдналися подобою смерти Його, то з’єднаємося 
подобою воскресення» (Римлянам 6:5) – оскільки ми вже з’єдналися 
подобою Його смерті в момент увірування, то з’єднаємося подобою 
воскресіння, тобто воскреснемо знову для вічного блаженства з Богом. 
Ісус Христос помер і звільнив нас від гріха – лізти знову в гріхи  дуже 
нерозумно. «А коли ми померли з Христом, то віруємо, що й жити з Ним 
будемо» (Римлянам 5:8) – оскільки всі християни померли з Христом, 
вони повинні вірити, що будуть з Ним жити вічно. «Що ж? Чи будемо 
грішити, бо ми не під Законом, а під благодаттю?» (Римлянам 6:15) – 
знову те саме важливе запитання, відповідь на яке – «Зовсім ні!.. а тепер, 
звільнившися від гріха й ставши рабами Богові, маєте плід Ваш на 
освячення, а кінець життя вічне» – християнин звільнений від влади 
гріха, тому тепер він повинен своє тіло віддати на служіння праведності. 
Кінець, результат – життя вічне. 
 
Дуже-дуже важливо розуміти чим є спасіння і чим воно не є. Власне, 
правильне розуміння спасіння автоматично вкаже нам чи коректно взагалі 
ставити питання про втрату спасіння. Спасіння людини не є сірниковою 
коробкою, дипломом, ключем чи іншою матеріальною річчю, яку Бог видає 
в момент увірування. Спасіння не можна загубити в тому сенсі, що Бог не 
видає Вам на руки спасіння, яке Вам слід зберігати, міцно тримаючи. 
Спасіння – це не предмет, не документ, і не шанс ввійти в Небо, який Ви 
можете і не використати. Сотеріологія Нового Завіту відкриває нам 
спасіння, з одного боку, як одномоментний акт, який відбувається в 
момент увірування, з іншого — як прогресуюче освячення, пізнання Бога 
та перетворення людини на образ Христа. Цей одномоментний акт – це 
Боже проголошення грішника праведним на основі життя, смерті та 
воскресіння Ісуса Христа. Неправедний грішник з точки зору Бога Отця 
стає праведним лише тому, що увірував в Його Сина, хоча забезпеченням 
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такого спасіння є дорогі Богу страждання і смерть Христа. Отож, спасіння, 
принаймні його перша фаза, — це проголошення грішника праведним, а 
окрім того, ще й “народження згори” (Івана 3:3-7), індивідуальне 
примирення (2 Коринтянам 5:18-20), реалізація відкуплення (Галатам 3:13, 
4:5, Титу 2:14, 1 Петра 1:18-19), усиновлення (Галатам 4:5, Ефесянам 1:5), 
зарахування праведності (Римлянам 3:24, 26, 28, 4:5, 5:9, 8:33, 1 Коринтянам 
6:11, Галатам 2:16), умилостивлення (1 Івана 2:2, 4:10, Євреям 2:17, 9:5, 
Римлянам 3:25). Тобто на підставі Біблії я, віруючи в те, що Син Божий 
Ісус Христос помер за мене, є народженим згори, примиреним з Богом, 
відкупленим з рабства, його дитиною, праведником за вірою. Я не тільки 
можу, а й повинен мати впевненість у спасінні: “А це свідчення, що Бог 
життя вічне нам дав, а життя це у Сині Його. Хто має Сина, той має 
життя; хто не має Сина Божого, той не має життя. Оце написав я до вас, 
що віруєте в Ім’я Божого Сина, щоб ви знали, що ви віруючи в Ім’я 
Божого Сина, маєте вічне життя” (1 Івана 5:11-13). Іван чітко пише, що 
віруючий має життя вічне, а вічне значить не що інше як вічне, постійне, 
неперервне, без кінця. Якщо вічне життя в якийсь момент припинилося, то 
вічним воно не було. Вічне життя не припиняється. 
 
Іншим аргументом вічної безпеки є те, що Ісус Христос помер за всі мої 
гріхи: минулі, теперішні та майбутні. Якщо Ви вірите, що тільки минулі, то 
отримуєте дуже серйозний клубок наслідків: значить Ісус не за всі гріхи 
всього світу помер, чи навіть не за всі гріхи Церкви помер, або отримавши 
прощення минулих гріхів, мені треба якось по-іншому отримати прощення 
майбутніх… Це все безглуздя. 
 
Праведник у Христі є новим духовним створінням (2 Коринтянам 5:17), в 
ньому живе Дух Святий (2 Коринтянам 1:22, 5:5, Римлянам 8:9, 11, 
Ефесянам 1:13, 4:30), який виконує роль гарантії збереження. Християнин 
отримує небесне громадянство (Ефесянам 2:4-7, Колосянам 1:5, 3:1-4, 
Филип’янам 3:20), переміщається з царства Сатани і темряви в Царство 
Сина (Колосянам 1:12-14). У ряді інших віршів написано, що наше 
позиційне спасіння цілком і повністю Божа справа і Божа робота – 
Филип’янам 1:6, Юди 1:24. Ніякі обставини не відлучать нас від Божої 
любові (Римлянам 8:34-38) і не вирвуть з руки Отця і Сина (Івана 10:27-30). 
Головний наслідок мого спасіння – вічне перебування з Богом Отцем та 
Богом Сином на Небесах, якого я маю чекати, як і всі християни. 
 
«… того, хто до мене приходить, я не вижену геть» (Івана 6:37) – ці слова 
Ісуса Христа прямим текстом навчають, що Він не прожене геть жодного 
християнина. Любителі спекулювати доктринами скажуть, що Ісус і не 
виганяє нікого, просто деякі самі відмовилися ввійти на Небеса. Такий 
підхід — це або дуже поверхневе розуміння природи спасіння, або 
відверта неправда. Якщо християнину відмовили ввійти на Небеса через 
якісь причини, то його таки прогнали, що згідно Івана 6:37 абсолютно 
неможливо. 
 
Багато віршів Нового Завіту підтверджують, що єдиною умовою 
отримання вічного життя є віра в Ісуса Христа, тобто в Його повну і 
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завершену роботу у справі спасіння людства, в Його замісницьку жертву: 
Івана 3:16-18, 36, 5:24, 6:40, 47. «Так бо Бог полюбив світ, що дав Сина 
Свого Однородженого, щоб кожен, хто вірує в Нього, не згинув, але мав 
життя вічне (Івана 3:16) – ці слова Ісуса Христа Никодиму навчають, що 
кожен, хто вірує, не загине, але матиме життя вічне. Якщо ми беремо на 
себе сміливість стверджувати, що для спасіння необхідні і віра, і діла 
(наприклад, бути порядним сім’янином, давати пожертвування на церкву, 
не палити цигарки та не красти з роботи канцтовари), то маємо чесно 
визнати, що це суттєво зменшує кількість спасенних з числа тих, хто 
вірує. А ще варто сказати, що християн, які б не грішили, не існує в 
природі. Тому маємо розробити нову теорію про те, що для спасіння 
необхідно вірити в Ісуса Христа та, скажімо, грішити «не часто» або не 
грішити «великими гріхами». Після цього нам необхідно скласти список 
«великих гріхів» або кількість допустимих гріхів на день/тиждень/місяць 
та пильнувати, щоб ми не перевищили межу, встановлену нами самими. 
Очевидно, що частина християн все ж таки порушить нами встановлені 
правила для отримання спасіння, тому нам треба чесно визнати, що не 
кожен, хто вірує, матиме життя вічне. Тепер зрозуміло, що заперечувати, 
що віри  достатньо для спасіння, це те саме, що переписати багато 
фрагментів Нового Завіту, замінивши неугодні нам слова «кожен» на 
«багато хто», «дехто», «деякі»… 
 

Умовна порівняльна таблиця позицій вічної безпеки і втрати спасіння 
 
 Вічна безпека Втрата спасіння 
Народження згори Духовне народження, 

людський дух та Святий Дух 
з’єднуються. 

Духовна смерть. Людський дух 
і Святий Дух роз’єдналися. 

Реалізація відкуплення Християнин належить Богу Бог «відчужив» Свою дитину 
Усиновлення Людина стає дитиною Божою. Людина втрачає свій статус 

дитини Божої. 
Зарахування праведності Людині зараховано 

праведність Христа. 
Праведність Христа скасовано, 
повернено гріховність людини. 

Умилостивлення Бог умилостивлений 
(задоволений у сенсі 
справедливості) завдяки 
жертві Христа. 

Бог знову не умилостивлений. 

Вічність життя Вічне життя – вічне 
буквально. 

Вічне життя не було вічним, 
вони виявилося тимчасовим або 
скінченним. 

Прощення всіх гріхів Людині прощено всі гріхи – 
минулі, теперішні та майбутні. 

Людині не прощені всі гріхи 
або прощення було відкликане. 

Дух Святий – поселився в 
тіло, хрестив, запечатав 

Дух Святий помістив людину у 
Вселенську церкву, Його 
запечатання дійсне до моменту 
повної реалізації спасіння. 

Дух Святий виключив людину з 
Вселенської церкви, дозволив 
зірвати запечатання до моменту 
повної реалізації спасіння. 

Небесне громадянство Людина стала громадянином 
Неба. 

Людина втратила небесне 
громадянство так і не 
потрапивши на Небо. 

Царство Сина Людина поміщена в царство 
Сина. 

Людина повернута в царство 
темряви, Сатани. 

Божа справа Спасіння – Божа справа. Або втрата спасіння теж Божа 
справа, або людина своїми 
діями нашкодила Божій справі. 

Божа любов Ніхто і ніщо не відлучить 
людину від Божої любові. 
Мова йде саме про отцівську 

Хтось (чи щось) таки відлучив 
людину від Божої любові або 
Бог продовжує любити людину 
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любов. навіть після втрати спасіння. 
Перебування в руках Отця і 
Сина 

Отець і Син міцно тримають 
людину у Своїх руках. 

Хтось (чи щось) вирвав людину 
з рук Отця і Сина або Вони 
самі випустили її. 

Спасіння благодаттю Благодать – незаслужена 
ласка, прихильність. Спасання 
благодаттю не вимагає діл. 

Спасіння було дане на початку 
благодаттю, але потім через 
брак діл було відкликане і 
скасоване. 

 
 
Тим не менше слід пам’ятати і розуміти, що спасіння не закінчується в 
день спасіння, а радше починається. Спасіння – це програма Божа для 
перетворення життя Його дитини. Бог втручається в життя своєї дитини, 
дисциплінує її – через обставини, хвороби і навіть смерть (1 Коринтянам 
5:1-5, 1 Івана 5:16-17, Якова 5:19-20, Дії 5:1-10, 1 Коринтянам 11:30-
32, Євреям 12:5-11). Наслідками непобожного життя є дисципліна, 
відсутність духовного росту, втрата спілкування з Богом, втрата нагород у 
вічності. Зі свого досвіду можу впевнено сказати, що непослух чи 
небажання виконувати Божу волю завжди веде до духовного застою і 
отупіння. 
 
В християнстві існує вчення про те, що після увірування людина може 
жити аморально, гріховно, все своє життя ігнорувати Бога. Мовляв, 
людина має волю, тому завжди може відкинути Бога. Такий спосіб 
мислення, на мою думку, можна описати фразою: “Як розумну ідею довели 
до нерозумної крайності”. Людина дійсно має волю, але в момент спасіння 
Дух Святий торкається і розуму, і волі, і емоцій людини. Не треба надто 
позиційно дивитися на спасіння, спасіння – це дійсність, яка змінює 
життя людини. Спасенна людина має нове розуміння Божої природи і 
людського гріха. Вона – «нове створіння у Христі» (2 Коринтянам 2:17),  
має «розум Христовий» (1 Коринтянам 2:16), «слухає Його голос, за 
Пастирем слідом йде» (Івана 10:27). Це не означає, що вона не грішить 
взагалі, або не грішить певним видом гріхів, але це означає, що типовою 
поведінкою віруючої людини є святість, нетиповою – гріх. Гріхи 
коринфської церкви не є аргументом у справі того, як низько може впасти 
віруюча людина, тому що ні Павло, ні тим більше ми з Вами не знаємо, 
хто конкретно в Коринфі знав Бога, а хто ні. Павло не видав свідоцтва 
про спасіння жодній людині, тому навряд чи можна стверджувати: може 
впасти віруючий в «коринтські гріхи» чи ні. Апостол Павло з впевненістю 
написав филип’янам, що «Той, Хто в вас розпочав добре діло, виконає 
його аж до дня Христа Ісуса» (1:6). Це означає, що якщо Бог почав з 
християнином працю, то не залишить його на півдорозі. У Одкровенні 21:8 
написано, що лякливі, невірні, душогуби, розпусники, чарівники, ідоляни, 
неправдомовці будуть вкинені в озеро вогню, а 21:27 читаємо, що пси, 
чарівники, розпусники, душогуби, ідоляни та ті, що люблять і чинять 
неправду будуть за межами Нового Єрусалиму, міста для спасенних. На 
мій погляд, ці місця з Писання підтверджують думку, що як правило, існує 
суттєва різниця між відродженими (віруючими) та невідродженими 
(невіруючими) людьми. 
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В той же час треба пам’ятати, що Бог діє індивідуально, а не за схемами. 
Бог – жива Особа, і вкладати Його у коробочку справа вельми хибна. Ми 
не можемо робити висновки про спасіння тих чи інших людей, тому що 
«Господь знає тих, хто Його», а справжнього християнина Бог закликає 
відступити від неправди (2 Тимофію 2:19). 
 

Покаяння 
Запитання: Що таке покаяння? Чи покаяння є умовою для отримання 
спасіння? 
Відповідь: Μετανοια (G3341) – грецьке слово, яке, як правило, 
перекладають як покаяння. 
У християнстві є три розуміння цього терміну: 

o Відвернутися від своїх гріхів і не робити їх знову (римо-католицизм, 
деякі протестанти); 

o Покаяння – частина увірування в Ісуса Христа або тотожне йому 
(Льюїс Сперрі Чейфер, Чарльз Райрі, Роберт Вілкін, деякі 
протестанти); 

o Зміна мислення і поведінки для уникнення покарання тут, в земному 
житті (Зейн Ходжес, деякі протестанти). 

 
Хоча такі підходи до розуміння значення слова μετανοια дещо різні, а 
другий і третій не взаємовиключні. 
 
В класичній грецькій мові μετανοια використовували в значенні зміна 
думки, поглядів, світогляду, шкодування про вчинене раніше. Фукідід 
використав це слово, коли описував реакцію афінської міської ради на 
повстання. Міська рада прийняла рішення, що всі жителі міста Мітелени 
мають бути страчені, незалежно від того, брали участь вони в повстанні чи 
ні. Але на наступний день їхнє серце змінилося. Ксенофонт використав це 
слово в такому тексті: 
 

Ми схилялися до думки, що, судячи з усього, так влаштована людина, що їй легше 
правити іншим творінням, ніж подібними собі людьми. Проте, згадавши про правління 
Кіра, царя перського, який добився покори від багатьох людей, міст і народів, ми були 

змушені змінити свою думку і прийти до висновку, що правління людьми не лише 
можливе, але навіть не важке, якщо правитель здійснює його з мудрістю. 

 
Полібій (208-126 до н.е.) використовує слово μετανοια, розповідаючи про 
дерданів, народ, який вирішив напасти на Македонію в час відсутності 
Філіпа і його армії. Проте, коли до Філіпа дійшли чутки про те, що дердани 
готують напад, він поспішив повернутися. Хоча нападники були вже 
близько до Македонії, дізнавшись про повернення Філіпа, вони 
передумали. Напад було зупинено ще до його початку. Плутарх описує 
події в кінці I – на початку II століття: 
 

Кіпсел, батько Періандра, ще будучи новонародженим немовлятком, усміхнувся тим, 
яких було послано вбити його, і вони, розвернувшись, пішли. Коли ж вони знову 

передумали, то шукали його і не могли знайти, тому що мама сховала його в скриню. 
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Завжди мова йде про людину чи гурт людей, які мали одну думку, 
позицію, але через певні обставини чи з плином часу змінили її. 
 
В канонічних книгах Септуагінти (грецькому перекладі Старого Завіту) 
μετανοια в різних формах зустрічається двадцять разів, в апокрифічних 
книгах – сім разів. «І також Ізраїлева Слава не скаже неправди та не буде 
каятися [передумувати], бо Він не людина, щоб каятись [передумувати]». 
(1 Самуїла 15:29). «Хто знає, може Бог обернеться й пожалує [передумає], і 
відвернеться з жару гніву Свого, і ми не погинемо! І побачив Бог їхні 
вчинки, що звернули зо своєї злої дороги, і пожалував [передумав] Бог 
щодо того лиха, про яке говорив, що їм учинить, і не вчинив». (Йона 3:9-
10). З людської точки зору рішення Бога знищити Ніневію змінилося, але з 
точки зору Бога його рішення незмінні. Бог пояснює в часових рамках свої 
вчинки і дії людям, тому що Сам Бог – незмінний і вічний, незмінні і 
вічні Його постанови. Зміна рішення Бога відбулася лише в сенсі 
людського сприйняття подій в часі. 
 
В Новому Завіті читаємо: «Бо знаєте ви, що й після, як схотів він 
успадкувати благословення, відкинутий був, не знайшов бо був 
можливости до покаяння [μετανοια], хоч його із слізьми шукав.» (Євреям 
12:17) – Ісав шукав переміни мислення свого батька Ісаака щодо 
первородства, але не знайшов його. Якщо μετανοια означає шкодувати за 
вчинене, то достатньо просто шкодувати, і в такому разі це залежить від 
того, хто шкодує, тому не можна не знайти покаяння в такому сенсі. Ісав 
хотів змінити думку батька щодо первородства.  
 
Іван Хреститель проповідував покаяння: «Покайтесь, бо наблизилось 
Царство Небесне!» Матвія 3:2, див. Марка 1:4, 14, 15, Луки 3:3. Цікаво, що 
сам Іван Хреститель назвав одну єдину умову для спасіння – віру в Ісуса 
Христа – Івана 3:36. Сказати про яке покаяння йде мова тут непросто. 
Можливо, покаяння, яке проповідував Іван Хреститель було попередньою 
підготовкою людини до Христа, а тому ще не було умовою на спасіння. З 
іншого боку, фраза «…Покайтеся і віруйте в Євангелію!» (Марка 1:15) 
може означати дві грані тієї ж події – покаяння і увірування.  
 
Покаяння блудного сина (Луки 15:11-32) – ще одне складне покаяння 
Нового Завіту. Швидше за все значення такої притчі в тім, що Бог радіє 
наверненню людини, але це навернення може означати як її спасіння, так і 
відновлення стосунків між Богом та Його дитиною, які були перервані в 
результаті тимчасової невірності Богу. 
 
В деяких уривках μετανοια пов’язана з вічним спасінням: «Не бариться 
Господь із обітницею, як деякі вважають це барінням, але вам 
довготерпить, бо не хоче, щоб хто загинув, але щоб усі навернулися до 
каяття» (2 Петра 3:9, див. 1 Тимофію 2:4). «Не прийшов Я, щоб праведних 
кликати до покаяння, а грішних.» Луки 5:32, див. Матвія 9:13, Марка 2:17. В 
обох випадках йде мова про покаяння (переміну мислення) щодо гріха і 
прийняття Божого шляху на спасіння – Ісуса Христа. В такому значенні 
μετανοια є тотожним увіруванню в Ісуса Христа. Колись я не вірив в Ісуса 
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Христа, а тепер увірував, змінив мислення щодо Нього. В такому ж 
значенні μετανοια вживається в Луки 24:47, Дії 2:38, 3:19, 5:31, 11:17-16. «… 
Що ж ми маємо робити, мужі-браття? А Петро до них каже: Покайтеся… » 
(Дії 2:37-38) – μετανοια вживається у значенні перемінити своє ставлення 
щодо Ісуса Христа. В такому сенсі μετανοια те ж сама, що і πιστις віра. «Не 
зважаючи ж Бог на часи невідомости, ось тепер усім людям наказує, щоб 
скрізь каялися» (Дії 17:30) – Апостол Павло пояснює жителям Афін, що 
Бог наказує всім змінити своє ставлення до ідолів і правдивого Бога. 
Афіняни повинні покинути служити ідолам і прийняти Бога, і посланого 
Ним Ісуса Христа. 
 
«Уважайте на себе! Коли провиниться твій брат, докори йому, а коли він 
покається, то вибач йому. І хоча б сім раз денно він провинивсь проти 
тебе, і сім раз звернувся до тебе, говорячи: Каюся, вибач йому!» Луки 17:3-
4. Тут μετανοια означає — шкодувати про гріховні вчинки.  
 
В Одкровенні 2:5, 16, 3:3, 19 Ісус докоряє церквам за гріхи та наказує 
покаятися. Під покаянням тут треба розуміти змінити своє ставлення до 
гріха – визнати гріх і залишити його. Якщо церкви не покаються, вони 
будуть покарані, можливо навіть зруйновані. 2 Коринтянам 7:9 
«засмутилися на покаяння» – тут смуток сам по собі не покаяння, а лише 
його передумова. 
 
В Новому Завіті слово μετανοια не вживається в Євангелії від Івана та 
посланні Галатам, і лише один раз вживається в посланні Римлянам (2:4). 
Це доволі дивно, якщо думати, що μετανοια необхідна для спасіння, адже 
Іоан написав своє Євангеліє саме для того, щоб привести невіруючих до 
спасіння через Христа: «Це ж написано, щоб ви ввірували, що Ісус є 
Христос, Божий Син, і щоб, віруючи, життя мали в Ім'я Його!» Івана 20:31. 
Послання Римлянам – це богословське обґрунтування спасіння через віру, 
благодаттю. В ньому Апостол Павло крок за кроком пояснює чому та як 
Бог хоче спасати людей. Римлянам 2:4 «Або погорджуєш багатством Його 
добрости, лагідности та довготерпіння, не знаючи, що Божа добрість 
провадить тебе до покаяння» не говорить про спасіння, а про переміну 
мислення. Павло вперше скаже про шлях на спасіння в 22-у вірші 3-го 
розділу. Доволі дивно опускати μετανοια, якщо воно має прямий стосунок 
до спасіння грішника. 
 
В Біблії читаємо про покаяння Юди Іскаріота (Матвія 27:3-5). Його 
покаяння було емоційним шкодуванням щодо одного конкретного вчинку 
– зради Ісуса. Таке покаяння не призвело до спасіння. Див. Юда Іскаріот. 
 
Тому коротка  відповідь на запитання така: покаяння – це переміна 
мислення людини, тому саме покаяння не веде до спасіння. Але якщо 
говорити покаяння в сенсі переміни мислення щодо себе та Христа – так, 
таке покаяння веде до спасіння. 
 



34 
 

Контекст 
Запитання: Чому деякі християни так наполегливо переконують у тому, що 
контекст під час розгляду уривків Біблії є важливим? 
Відповідь: Тому що контекст дійсно архиважливий. 
При вивченні будь-якого уривку основне питання, на яке нам треба дати 
відповідь – «Чому навчає цей уривок?». Але часто це неможливо зробити 
правильно, якщо ми не відповімо на інше питання – «Про що мова?». Для 
того, щоб правильно зрозуміти про що йде мова в уривку та що він 
означає, його варто розглядати в трьох контекстах: 

 Ближній контекст – вірші перед і після даного уривку; 
 Контекст розділу і книги – на яку тему написані розділ і книга; 
 Контекст всієї Біблії і відповідність всьому Божому задуму – 

вивчення вживання ключових слів уривку протягом всієї Біблії; 
 
Ось кілька прикладів важливості контексту для розуміння уривку. 
 
Уривок Поширене неправильне 

тлумачення 
Правильне 
контекстуальне 
тлумачення 

…відчини свої уста і Я їх 
наповню! (Псалом 80:11) 

Проповідник може не готувати 
проповіді, тому що Бог Сам 
наповнить його уста. 

Псалом 80 не говорить про 
проповідників. Бог нагадує 
Ізраїлю, які великі чуда Він 
робив для них. «Я жиром 
пшениці його годував би, і 
медом із скелі тебе б насищав!» 
(80:17) – мова йде про силу 
Бога, яка здатна забезпечити 
їжею Свій народ. 

Отож, будьте досконалі, як 
досконалий Отець ваш 
Небесний! (Матвія 5:48) 

Бог вимагає досконалості від 
недосконалих людей. 

Цей уривок говорить про 
досконалу любов, тобто 
неупереджену та нелицемірну. 
Бог проявляє однакову 
прихильність до всіх людей, і 
християни також повинні 
любити невибірково (Якова 2:1-
6). 

Бо де двоє чи троє в Ім'я Моє 
зібрані, там Я серед них. 
(Матвія 18:20) 

Ісус Христос перебуває 
завжди поруч зі своїми 
віруючими. 

Ісус Христос дійсно завжди 
перебуває зі своїми віруючими 
(Матвія 28:18-20), але цей 
уривок стосується дисципліни в 
церкві. Ісус Христос делегував 
право та обов’язок помісній 
церкві вирішувати 
дисциплінарні питання. 

Але, як написано: Чого око не 
бачило й вухо не чуло, і що на 
серце людині не впало, те Бог 
приготував був тим, хто 
любить Його! 
(1 Коринтянам 2:9) 

Бог приготував Своїм вірним 
прекрасну вічність на Небесах. 

Бог дійсно приготував Своїм 
вірним прекрасну вічність на 
Небесах (2 Коринтянам 5:1, 
Колосянам 1:5, Филип’янам 
3:20, Одкровення 21-22), але 
цей уривок стосується мудрості 
від Бога, яку він дає своїм 
вірним: «А ми говоримо про 
мудрість між досконалими» 
(2:6). 

До чужого ярма не 
впрягайтесь з невірними; бо 
що спільного між праведністю 
та беззаконням, або яка 

Бог заборонив Своїм вірним 
вступати в шлюб з 
невірюючими. 

Бог дійсно наполегливо не 
радить Своїм вірним вступати в 
шлюб з невіруючими, але цей 
вірш стосується не так шлюбу, 



35 
 

спільність у світла з 
темрявою? 
(2 Коринтянам 6:14) 

як спільності в цілому. 

Отож, мої любі, як ви завжди 
слухняні були не тільки в моїй 
присутності, але значно більше 
тепер, у моїй відсутності, зо 
страхом і тремтінням 
виконуйте своє спасіння. 
(Филип'янам 2:12) 

Спасіння – це не тільки Божа 
праця, але й людська. Тому 
треба додати «трохи діл», щоб 
бути остаточно спасенним. 

Апостол Павло в посланні до 
Ефесян 2:8-9 ясно дав 
зрозуміти, що спасіння 
(оправдання перед Богом) — це 
дар, який дається благодаттю 
через віру. Проте в цьому 
уривку він вживає слово 
«спасіння» в значенні 
«освячення», тобто святе життя, 
відповідно до Божого плану. 

Яка користь, брати мої, коли 
хто говорить, що має віру, але 
діл не має? Чи може спасти 
його віра? (Якова 2:14) 

Для спасіння необхідні і віра, і 
діла. 

Апостол Яків у другому розділі 
говорить не про спасіння, в 
значенні виправдання перед 
Богом, а про доброчинність, 
милосердя, практичну любов. 
Апостол пише «спасти» в тому 
значенні, що віра, яка не веде 
до любові до ближніх є 
некорисною, не допоможе їм. 

Ось Я стою під дверима та 
стукаю: коли хто почує Мій 
голос і двері відчинить, Я до 
нього ввійду, і буду вечеряти з 
ним, а він зо Мною. 
(Одкровення 3:20) 

Ісус Христос прийде в життя 
будь-якого грішника, якщо той 
захоче цього. 

Ісус Христос дійсно прийде в 
життя будь-якого грішника, 
якщо той захоче цього (Івана 
6:37), але цей уривок стосується 
християнської церкви, в якій є 
багато невірних Богу людей. 
Ісус Христос пропонує 
покаятися і виправитися, 
інакше церкві загрожують 
серйозні дисциплінарні заходи, 
можливо, руйнування. 

 

Духовний християнин 
Запитання: Хто такий духовний християнин? Як стати духовним? 
Відповідь: Я помітив, що в церквах часто використовують вислів “духовний 
християнин”, інколи жартома, інколи всерйоз. Як правило, духовним 
називають того, хто любить Бога, Його Слово, займається служінням чи, 
принаймні, багато про все це говорить. 
 
Проте Апостол Павло трохи по-іншому використав цей термін. 
«А ми прийняли духа не світу, але Духа, що з Бога, щоб знати про речі, від 
Бога даровані нам, що й говоримо не вивченими словами людської 
мудрости, але вивченими від Духа Святого, порівнюючи духовне до 
духовного. А людина тілесна не приймає речей, що від Божого Духа, бо їй 
це глупота, і вона зрозуміти їх не може, бо вони розуміються тільки 
духовно. Духовна ж людина судить усе, а її судити не може ніхто. Бо хто 
розум Господній пізнав, який би його міг навчати? А ми маємо розум 
Христів! І я, браття, не міг говорити до вас, як до духовних, але як до 
тілесних, як до немовлят у Христі. Я вас годував молоком, а не твердою 
їжею, бо ви не могли її їсти, та й тепер ще не можете…».  
(1 Коринтянам 2:12-3:2). 
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Звідси розуміємо, що «духовність» у першу чергу пов’язана з Духом 
Святим, даним кожній віруючій в Христа людині. Прийнявши Духа 
Святого (в момент увірування в Ісуса Христа) ми можемо: знати про речі, 
які Бог подарував нам (2:12), порівнювати духовне до духовного (2:13), 
розуміти духовно (2:14), судити, (об’єктивно оцінювати) все (2:15), 
користуватися розумом Христа (2:16). Невіруюча людина не може 
розуміти духовні істини, оскільки вона духовно мертва. Апостол Павло 
називає християн Коринту тілесними, немовлятами, оскільки ті мали дуже 
слабке розуміння духовних істин. Це слабке розуміння проявлялося у 
багатьох серйозних гріхах, які чинилися в церкві, і в тому, що на ці гріхи 
громада закривала очі. Зокрема, в церкві були поділи (1:10), чвари (4:7), 
перелюб (5:1), суд у невіруючих (6:1), розпуста (6:15), використовували 
волю для спотикання братів (8:9), ставили під сумнів апостольство Павла 
(9:2), приходили на Вечерю Господню, щоб поїсти та попити (11:20-21), не 
розуміли значення духовних дарів та порядок їх використання (12:1), 
заперечували воскресіння мертвих (15:10). Їхні гріхи та толерантність щодо 
таких гріхів у церкві виявляли їхнє слабке розуміння духовних істин. 
 
В Біблії прямо не вказано, як стати духовним. Ймовірно, щоб стати 
духовним, потрібно постійно пізнавати Бога через Його слово та 
застосовувати Божі біблійні принципи в житті. 
 

Законництво та лібералізм 
Запитання: Що таке законництво та лібералізм? 
Відповідь: Законництво та лібералізм (в християнстві) – це дві протилежні 
по своїй суті імітації духовності і благочестя. 
 
 

Законництво Лібералізм 
Нерозуміння природи і дії Божої благодаті. Благодать стає розпустою. 
Підміна понять форми і змісту,  неспроможність 
їх розпізнати. 

Постійно йде мова про незалежність «змісту» від 
«форми», перевага «змісту» над «формою». 

Обмеження свободи християнина. Свобода не від гріха, а для гріха 
Зведення всієї сутності християнства до 
морального вчення. 

Зведення всієї сутності християнства до релігійних 
почуттів, переживань, настроїв. 

Церква стає відділеною спільнотою, закритою для 
людей зі світу. 
Християнин не готовий розповісти Євангелію 
навіть сусіду, але завжди готовий осудити його за 
гріх. 

Церква стає соціальним клубом за інтересами. 
Надмірний наголос на соціальній ролі церкви. 
Церква хоче змінити весь світ, суспільство, 
державу. 

Відсутність наголосу на якісному зростанні 
церкви. Відсутність будь-яких бачень щодо 
проповіді Євангелії світу. Церква стає закритим 
клубом «для своїх». Нові люди потрапляють як 
правило через народження у сім’ях віруючих. 
Молодь зі світу не приходить до Христа. 

Наголос на кількісному зростанні церкви. 
Вимірювання успіху церкви через кількість її 
членів. Використання світських по свої суті 
методів для зростання церкви. Спасіння людей та 
їхній духовний ріст стає менш важливим, ніж 
наповнення церкви. Молодь зі світу приходить, але 
не так до Христа, як до спільноти. 

Євангеліє з домішками законництва: спасіння 
вірою і ділами. 

Соціальне Євангеліє – Добра Новина не як шлях 
духовного звільнення від гріха і його наслідків, а 
як покращення соціальних умов життя. Головний 
принцип: якщо всі люди стануть добрими, все 
стане добре. 

Дух Святий стає лише частиною загального 
богослів’я, а не Особою та Силою, яка реально 
діє. 

Приписування Духу Святому таких дій, які Він, 
згідно Святого Писання надхненого Ним, не 
виконує, або виконує в інший спосіб. 

Загальний принцип: якщо Біблія не дає нам Загальний принцип: якщо Біблія щось прямо не 
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правил (щодо певного питання) – їх треба 
придумати! 

забороняє, то вона це дозволяє! 

Єдиноправильність у всіх або майже всіх 
питаннях, аж до дріб’язкових. Нездоровий 
церковний сепаратизм. 

Християнський релятивізм – «істина десь в 
межах християнства і розмита». «Оскільки різні 
християни навчають по-різному, то нічого не 
можна стверджувати напевно». Небажання 
проголошувати Божі істини через лояльність до 
церков, які не вірні цим істинам. 

Перебільшення негативного впливу світу. Речі, 
світські за походженням, але не негативні самі в 
собі, проголошуються негативними9.  

Нерозуміння відмінності світу і церкви, 
секуляризація церкви. Богослужіння 
перетворюється на шоу. 

Надто широке розуміння гріха. Надто вузьке розуміння гріха. 
Гріх часто називається проблемою, недоліком, 
помилкою і т.д. 

Культ служителя або відсутність здорової поваги до нього. 
Відсутність знань, неосвіченість, небажання думати і вникати в суть речей. 

Небажання мислити категоріями і поняттями. 
Нерозрізнення законів та принципів. 

Небажання вивчати Біблію. 
«Заборонити все!» «Дозволити все!» 
«Чим більше обмежень – тим краще!» «Жодних обмежень! Роби, що хочеш!» 
Надмірна увага до другорядних дрібниць. Надто багато тем і речей потрапляють в розряд 

«другорядні», а тому їх не порушують взагалі. 
Робить християн рабами людей, як правило, 
рабами служителів. 

Християнин не усвідомлює, що він раб Христа. 
Ставлення до Бога фамільярне, «на рівних». 

Християнство з присмаком страху та контролю. Відсутність здорового, Божого страху. Відсутність 
дисципліни у церквах. 

Музика ділиться на «духовну» і «недуховну». Нема жодного значення, яку музику ти слухаєш. 
Встановлення межі скромності у одязі. Ігнорування скромності. 
Визначання межі між «дозволеним» та «не 
дозволеним» у стосунках до шлюбу. 

Ігнорування будь-яких розумних меж дозволеного 
у стосунках до шлюбу. 

«Положення тіла християнина під час молитви 
має неабияке значення, а молитися сидячи 
недуховно…» 

«Положення тіла християнина під час молитви не 
має жодного значення…»10 

 
В Біблії нема слів законництво та лібералізм, проте їхні концепції присутні 
в ній. На мій погляд, послання Галатам і Колосянам торкається теми 
законництва, а 2-е послання Петра та Юди – лібералізму. 
 
Інколи кажуть, що законництво – це навчити людей що і як робити, але 
не навчити чому. На мій погляд, це не саме законництво, а передумови для 
нього: якщо проповідник навчатиме що можна, а що ні, але не 
пояснюватиме чому, з часом це перетворить християнство на релігію зі 
списком наказів і заборон. 
 
Як правило законництво/лібералізм проявляються в таких «суперечливих» 
темах, як танці, світська музика, азартні ігри, алкоголь, телебачення, 
Інтернет, одяг жінки, прикраси, косметика і т. ін. Законницький підхід 
полягає в забороні форми без розбору суті11. Наприклад, доволі дивним у 

                                                
9   Наприклад, багато українських євангельських церков навчають, що християнин не повинен ані 
слухати, ані співати світські, (нехристиянські) пісні. Проте я знаю безліч хороших нехристиянських пісень, 
наприклад, «Червона рута», «Гуцулко Ксеню», «Марічка», «Пісня про вчительку», «З сиром пироги». Звісно, 
якщо текст пісні пропагує антихристиянські позиції чи цінності – її не варто ані слухати, ані співати. 
10   Молитва навколішки дійсно не робить християнина ні більш зрілим, ні більш побожним. Але 
ми маємо кілька прикладів молитви Павла на колінах (Дії 9:40, 20:36, 21:5, Ефесянам 3:14). Тому, на мій погляд, 
таке положення тіла часто виявляє благоговіння, повагу, страх перед Богом. Див. 2 Хронік 29:29, Матвія 17:14, 
Марка 1:40, 10:17, Луки 5:8, 22:41, Римлянам 14:11, Филип’янам 2:10. 
11  На мою думку це частково пов’язане з тим, що більшість церков у нашій країні була заснована та 
сформувалася в тоталітарно-комуністичній імперії Союз Радянських Соціалістичних Республік. На практиці в 
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світлі деяких місць Писання виглядає вчення деяких християн про 
гріховність будь-якого танцю - Вихід 15:20, Суддей 11:34, 21:21, 23, 1 
Самуїла 18:6, 2 Самуїла 6:14, Псалом 149:3, 150:4, Еклезіяста 3:4, Луки 15:25. 
В старозавітні часи ізраїльтяни практикували окремі танці для чоловіків та 
окремі танці для жінок, і такі танці, звісно, не були гріхом. 
 
Законник, наприклад, детально вказуватиме жінкам що і як одягати на 
богослужіннях, заборонить будь-які танці, визначить для всіх порядок і 
тривалість (у хвилинах) користування мережею Інтернет, розповість, чи 
можна дивитися телебачення, пояснить чому так жахливо користуватися 
косметикою і носити прикраси. Ліберал, навпаки, оголосить всі ці теми 
«недуховними» та відмовиться бачити і застосовувати духовні біблійні 
принципи щодо них. Ліберал скаже, що Бог дає абсолютну свободу у всіх 
цих питаннях і промовчить про те, що Бог закликає Своїх дітей 
використовувати свободу мудро, з любов’ю та на збудування одне одному 
– Приповісті 1:20-33, Івана 13:34, 1 Коринтянам 6:12, Римлянам 14:7-8, 19. 
Бог дав свободу не тому, щоб ми мали оправдання своїм незрілим 
вчинкам, а тому, щоб ми приймали богоугодні рішення. Власне, ознакою 
зрілості християнина є постійне прийняття ним рішень, мотивом яких є 
прославити Бога та послужити ближньому. 
 
Часто кажуть, що істина десь посередині. Проте, десь посередині між 
двома неправильними вченнями, часто знаходиться третє неправильне 
вчення. Істинне шанування Бога не залежить від хибного, а завжди має 
відповідати Слову Божому та керівництву Духа Святого. Християнин, що 
любить Бога, не повинен шукати розумну рівновагу між двома 
перекрученнями, а просто вивчати Святе Писання та слідувати 
принципам, що викладені там. «Бог є Дух, і ті, що Йому вклоняються, 
повинні в дусі та в правді вклонятись» Івана 4:24. 
 

Служителі церкви 
Запитання: 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 
дияконів12. Слова пресвітер (старійшина) та єпископ (наглядач) стосуються 

                                                                                                                                                            
СРСР діяли не принципи верховенства права та свободи, а «заборонено все, що не дозволено». Офіційна 
ідеологія та «дозволений світогляд» не могли не вплинути і на християн того часу. Невід’ємною частиною 
мислення радянської людини був страх: або перед самою владою, або перед придуманим нею ворогом. Іншою 
рисою радянського суспільства було планування партією життя рядових громадян замість них самих, що 
сприяло масовому небажанню людей думати. Інтереси держави та класу завжди переважали над інтересами 
індивідуума. Це частково вплинуло на християнський світогляд, як на питання богослів’я: розуміння святості та 
гріха, спасіння, природи церкви та порядку в ній, майбутніх подій, так і на питання практики. 
12  Бог є Богом порядку, і для правильної організації життя церкви необхідно побудувати ефективну 
структуру управління – Титу 1:5. Проте служитель кожного рангу має розуміти свою особисту відповідальність 
перед Богом та поважати право кожної громади на самовизначення. В цілому будь-яка громада з її служителями 
має право самостійно здійснювати керівництво своїми справами, визначати догматику церкви, порядок літургії, 
використання пожертвувань, стосунки з іншими церквами. Церква може бути як незалежною, так і об’єднана в 
братство, за умови, що інші церкви не втручатимуться у її внутрішні справи. Таке об’єднання може бути 
корисне для спільних служінь, місіонерства, організації нових церков, видавництва християнської літератури. 
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одного і того ж статусу в церкві (1 Тимофію 3:1-7, Титу 1:5-9, Дії 20:17, 28). 
Це особи, які керують церквою відповідно до Слова Божого та 
відповідають за всі служіння в цілому. Пресвітером церкви може бути 
чоловік, який відповідає вимогам Нового Завіту (1 Тимофію 3:1-7, Титу 1:5-
9). Диякони – служителі, що здійснюють організацію служіння, як 
правило, вони 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 у Новому Завіті слово пастор як правило щодо 
Ісуса Христа (Матвія 26:31, Івана 10:11, 14, 16, Євреям 13:20, 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 
Запитання: 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. У Новому Завіті написано (Марка 16:16, Дії 2:38), що кожен, хто 
вірою прийняв Спасителя, повинен прийняти водне хрещення шляхом 
занурення у воду якомога швидше після увірування. Цей обряд, як і будь-

                                                                                                                                                            
Серед протестантських церков, як правило, вирізняють три типи управління церквами: єпископальна, 
пресвітеріанська, конгрегаційна. При єпископальній деревоподібній системі існує кілька рівнів служителів, 
служитель найнижчого рівня керує громадою, вищого – керує служителями громад у певній територіальній 
одиниці, наприклад, області, найвищого – служителями вищих рівнів. Служителів нижчих рівнів призначають 
служителі вищих рівнів. При пресвітеріанській системі всю владу в церкві має один або кілька служителів, які 
не підзвітні іншим служителям зовні. При конгрегаційній системі громада має всю владу, вона обирає 
пресвітера, дияконів та вирішує найважливіші церковні справи. Нам треба розуміти, що будь-яка структура не 
може ні вирішити всіх проблем церкви, ні повністю попередити їх виникнення. На мій погляд, оптимальною 
може бути пресвітерсько-конгрегаційна система правління церквою, де права та обов’язки розподілені між 
пресвітером або кількома пресвітерами та громадою. Пресвітер церкви повинен бути рукопокладений іншими, 
пресвітерами (1 Тимофію 4:14, 5:22). Рукопокладення – це публічне відділення для служіння Богу, в Новому 
Завіті воно також практикувалося щодо місіонерів та дияконів – Дії 6:6, 13:3, а в Старому Завіті також означало 
благословення та посвяту на служіння – Числа 27:23, Буття 28:14, Левит 1:4. 
 
 В римо-католицизмі служитель церкви називається священиком, а служителі вищих рангів – 
єпископами, архиєпископами, кардиналами; керує Католицькою церквою папа, якого обирає конклав (рада 
кардиналів), і який час від часу може скликати собор. З 2013 року цей пост обіймає Франциск I. В православ’ї 
служитель називається священиком або пресвітером, він може бути ієреєм або протоієреєм. Старший священик 
в громаді називається настоятелем храму. Священикам допомагають диякони та архидиякони. Керує єпархією 
архиєрей, який може носити одне з чотирьох звань – єпископа, архиєпископа, митрополита, патріарха. 
Предстоятелем Російської Православної церкви з 2009 року є Кіріл, який управляє церквою з допомогою 
Синоду. В Синод постійно входять патріархи Київський, Петербурзький, Крутицький та Мінський. Окрім 
Російської Православної церкви існують Грецька, Болгарська, Румунська, Сербська Православні церкви, а 
також Вірменська Апостольська церква. У православному світі прийнято надавати великого значення тому, чи 
національна церква має патріархію чи лише митрополію. З точки зору Писання, такі питання не мають 
значення. 
 
 У Біблії написано про загальне священство всіх віруючих – 1 Петра 2:5, 9, це означає, що всі віруючі є 
священиками Бога в тому сенсі, що мають рівний і прямий доступ до Нього. Всі віруючі названі святими 
(відділеними від світу для Бога) – Римлянам 1:7, 15:25, 31, 16:2, 15, 1 Коринтянам 1:2, 6:2, 16:1, 2 Коринтянам 
1:1, 8:4, 9:1, 12, 13:13, Ефесянам 1:1, 15, 18, 3:8, 4:12, 5:3, 6:18, Филип’янам 1:1, 4:21-22, Колосянам 1:2, 4, 12, 
26, 3:12, 1 Солунянам 3:13, Євреям 3:1, 6:10, 13:24, 1 Петра 2:9, Юди 1:3, Одкровення 5:8, 8:3, 11:18, 13:10, 
14:10, 12, 16:6, 17:6, 18:24, 19:8, 20:6, 9, 22:11. Йде мова про позиційну святість у Христі, яка дана віруючим так 
само, як і праведність. Християнин повинен практикувати святе життя – Євреям 12:14, Якова 4:8, 1 Петра 1:15-
16. 



40 
 

який інший не спасає, та не додає чогось до спасіння, але є виявом нашого 
послуху Богові. 
 
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. 
 
В Чиє ім’я хрестити? Це запитання часто викликане текстами з Біблії, які, 
на перший погляд, суперечать одне одному. Ісус Христос наказав учням: 
«Тож ідіть, і навчіть всі народи, христячи їх в Ім'я Отця, і Сина, і Святого 
Духа…» (Матвія 28:19), а Апостоли часто хрестили в Ім’я Ісуса Христа, 
немов опускаючи Отця і Духа Святого: «…то христились вони в Ім'я 
Господа Ісуса» (Дії 19:5, див. 8:16). Як же правильно хрестити? І чому 
Апостоли не точно виконували наказ Господа? Пояснення просте і лежить 
на поверхні. Ісус Назарянин – це Месія, обіцяний в Старому Завіті, на 
Якого чекали релігійні євреї. Той, хто приймав водне хрещення, 
стверджував і засвідчував, що вірить, що Саме Ісус є Христос (Месія, 
Помазаник), посланий Богом-Отцем і помазаний Духом Святим. Важко 
сказати, яку саме фразу вимовляли Апостоли, але Лука, автор Дій, робить 
наголос на тому, що новонавернені прийняли саме Ісуса як Месію. Звісно, 
всі, хто стали християнами приймали правильне апостольське вчення про 
триєдину природу Бога. На мій погляд краще хрестити в «Ім'я Отця, і 
Сина, і Святого Духа» (Матвія 28:19), тому що саме таку заповідь дав нам 
Господь. Але не можна стверджувати, що сучасне водне хрещення «в Ім’я 
Ісуса Христа» недійсне. 
 

Субота 
Запитання: Чи повинні християни святкувати суботу? 
Відповідь: Бог ніколи не давав такої заповіді християнам. 
 
Бог вибрав одну особливу націю – Ізраїль,  фізичних нащадків Авраама, 
Ісаака та Якова. Бог мав особливі стосунки з цим народом (Псалом 147:8-9, 
1 Самуїла 12:22, Повторення Закону 7:6). Ізраїль був улюбленою дитиною 
Божою і Бог особливим чином працював з ним: довірив йому зберігати 
Своє Слово, посилав йому пророків (Єремії 1:1-10), призначав йому царів 
(1 Самуїла 9, 10). Весь закон Мойсея – 613 заповідей – є свідченням 
особливих стосунків між Богом Ягве та Ізраїлем. Частиною цього закону 
був наказ святкувати суботу (Вихід 20:8, 31:14, Левит 16:31, Повторення 
Закону 5:12, 14), тобто не працювати в сьомий (за календарем Ізраїля) день 
тижня, а згадувати, яку велику милість Господь учинив євреям, коли вивів 
їх з єгипетського полону. Проте сама обрядовість євреїв Бога цікавила 
мало. Бог говорить, що Він прагне благочестивого життя від Ізраїлю, а не 
формального виконання субот і свят нового місяця (Ісаї 1:13). Ісус Христос 
є Господь суботі, тому що Саме Він наказав її виконувати людям (Матвія 
12:8). Формальне виконання суботи не потрібне, якщо воно заважає 
зробити добро ближньому (Матвія 12:11-12, Івана 9:14). 
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Слово Боже чітко і ясно навчає нас, що Ізраїль і Церква – дві зовсім різні 
формації (Римлянам 11:1-2, 7-8, 1 Коринтянам 10:32). Ізраїль – це фізичні 
нащадки Якова, Церква – це духовні нащадки Авраама (Римлянам 4:16), 
дідуся Якова. Церква – універсальне вселенське Тіло Христове, в якому є 
юнаки і старші, чоловіки і жінки, євреї і погани, проте ні вік, ні стать, ні 
етнос вже не мають жодного значення, коли мова йде про спасенних у 
Христі (Галатам 3:28). 
 
Таким чином Біблія не дозволяє штучно ототожнювати Ізраїль з Церквою і 
перенести заповіді Закону Мойсея на християн, в тому числі, заповідь 
святкувати суботу. В протилежному випадку християнам слід розрізняти 
їжу, дні, виконувати обрізання. Але Апостол Павло активно і наполегливо 
навчає в своїх посланнях, що ми духовно обрізані у Христі (на противагу 
фізичному обрізанню тіла – Ефесянам 2:11, Колосянам 2:11), що “кінець 
закону Христос, на праведність кожному, хто вірує” (Римлянам 10:4). 
Колосянам 2:16 – Апостол пояснює християнам, що ніхто не може 
осудити їх через їжу, питво, свято, новомісяччя, суботи. Апостол показує 
духовну свободу для християн в цих питаннях Закону Мойсея. В посланні 
Галатам 4:10 Павло засуджує практику дотримування особливих днів. Річ 
не в тім, що Павло забороняє святкувати один день на тиждень, а в тім, 
що не варто робити таку звичку обов’язковою частиною християнства. 
Кожен християнин вільний від того, щоб святкувати або не святкувати дні 
для Господа. Субота, як і інші елементи старозавітного поклоніння, 
скасована Богом і не є обов’язковою заповіддю. 
 
Єрусалимський собор постановив: “Бо зволилось Духові Святому і нам, 
тягару вже ніякого не накладати на вас, окрім цього необхідного: 
стримуватися від ідольських жертов та крови, і задушенини, та від блуду. 
Оберігаючися від того, ви зробите добре. Бувайте здорові!… ” (Дії 15:28-
29). Безперечно, що Бог міг би згадати суботу, якщо Він цього хотів би. 
 
Один з псевдохристиянських культів проповідує несвяткування 
нехристиянських свят, днів народжень, урочистих подій, оскільки про такі 
святкування не написано в Біблії. Це і є чудовим прикладом поверхневого, 
законницького розуміння християнства. Християнство – це не 
фіксований набір правильних і неправильних вчинків, а система істинного 
поклоніння Богу на основі Його Слова. Звісно, Бог деякі речі наказує 
прямо, інші – забороняє, але християнство ніяк не слід зводити до списку 
цих наказів і заборон. Християнство дає нам свободу і радість, релігія дає 
нам закон і постійне відчуття провини. 
 

Десятина 
Запитання: Чи повинен християнин давати десяту частину, (десять 
відсотків) 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). 
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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 підтверджує, що саме серце (внутрішні мотиви), а 
не сума грошей важливі для Бога. (Луки 21:1-4, 2 Коринтянам 9, 1 
Коринтянам 16:1-3, Галатам 6:6-10). 
 
По-четверте, церква в цілому, і кожен християнин особисто, має 
усвідомлювати свою відповідальність забезпечувати різні потреби церкви, 
фінансово утримувати служителів. (1 Коринтянам 9:7-14). 
 
Матеріальне служіння (пожертвування) настільки ж важливе, як і будь-яке 
інше, і є обов’язком кожного християнина. Скільки саме давати на церкву, 
кожен має вирішувати особисто з Богом. 
 

Інші релігії 
Запитання: 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 не веде до Бога, 
включаючи і християнство. Неможливо отримати спасіння просто 
приєднавшись до тієї 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 стосунків 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 вічне блаженство 
на Небесах. Таким чином, людина може провести багато часу в 
християнському храмі, бути вчителем християнської етики чи викладачем 
в семінарії, але 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). 
 
«Промовляє до нього Ісус: Я дорога, і правда, і життя. До Отця не 
приходить ніхто, якщо не через Мене».  
(Івана 14:6) 
 

Екуменізм 
Запитання: 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).  



43 
 

 
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 ідея 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 Божого, любов та істина взаємозв’язані та про них не 
можна мислити окремо. Богу важливі і правильне вчення, і любов (Івана 
4:24, 2 Івана 1:4-6, 3 Івана 1:3-6, Ефесянам 4:15). Апостол Павло навчав, не 
мати жодної спільності з християнами, які практикують перелюб, 
корисливість, грабіж, ідолопоклонство, злоречивість (1 Коринтянам 5:9-13). 
Апостол Іван навчав, не приймати до дому та не вітати тих, хто заперечує, 
що Ісус Христос прийшов у тілі (2 Івана 1:7, 10). 
 
В християнстві зустрічається і протилежна крайність – 
«єдиноправильність» у всіх питаннях віри і життя та церковний 
сепаратизм, тобто повне відділення від решти християнського світу. Деякі 
церкви вважають себе «святішими серед святих» - або через своє 
історичне походження або через певне вчення. Такі церкви не 
підтримують братського спілкування з християнами інших церков. Часто 
за такою поведінкою стоїть не так бажання проповідувати і зберігати 
істину, а гріховне бажання штучно виділитися, відокремитися та 
підкреслити свою унікальність.  
 

Ізраїль 
Запитання: 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) Бог особливим чином вів і благословляв цих людей впродовж усього 
Старого Завіту, як не робив це з жодним народом – Псалом 147:8-9, 
1 Самуїла 12:22, Повторення Закону 7:6; Ізраїль – зіниця Божого ока 
– Повторення Закону 32:9-10. 
 
б) через Ізраїль людство отримало записане Слово Боже – Біблію – 
Римлянам 3:1-2; 
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в) лише одне місто назване містом Великого Царя – Єрусалим – 
Матвія 5:35, Псалом 134:21, 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 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, депутатів парламентів, чиновників 
різного рівня, політичних діячів. Цілком можливо, що Сатана підбурював 
німецький нацистський уряд переслідувати 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 
Запитання: Чи існує чистилище і що про це говорить Біблія? 
Відповідь: Чистилище (лат. purgatorium, англ. purgatory, нім. das Fegefeuer) 
– це вигадане римо-католицизмом місце, де нібито після смерті 
очищаються грішні душі, щоб увійти в Небеса. Безглуздість концепції 
існування чистилища очевидна як з історичної, так і богословської точки 
зору. У Біблії не лише нічого не написано 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»13. «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 
                                                
13  Крижановська О.О. Історія середніх віків: вступ до історії західноєвропейського Середньовіччя / 
Крижановська О.О., Крижановський О.П. - Київ: Либідь, 2006. – 368 с. 
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обов’язковим для всіх церков заходу»14. 1366 року Папа римський 
Бенедикт XII, (правив у 1334-1342), прокляв вчення про чистилище, тобто 
оголосив, що його не існує, а вже через 185 років, у 1551 році, папська 
влада знову повернулася до старого вчення. Відкритим є питання де, згідно 
католицького вчення, перебували всі душі, що потрапили до чистилища до 
його скасування, та куди потрапляли «нові душі», які покидали тіла між 
1366 і 1551 роками. 
 
В Біблії читаємо, що християнам прощено всі гріхи – 1 Петра 2:24, 
Колосянам 1:14, що кожен віруючий має вічне життя – Івана 5:24, тому 
нема змісту в місці очищення після смерті; «людям призначено вмерти 
один раз, потім – суд» Євреям 9:27. 
 

Хрещення Духом Святим 
Запитання: Чого Біблія навчає про хрещення Духом Святим? Як це 
пов’язано з даром інших мов? 
Відповідь: Попри те, що ця тема викликає багато суперечок у сучасному 
християнстві, вчення Біблії про хрещення Духом Святим достатньо просте. 
 
Перш за все нам треба згадати основні типи світоглядів – раціоналізм, 
емпіризм, містицизм та християнство. Раціоналізм – світогляд, який 
базується на можливостях розуму (природної здатності людини до 
мислення) пізнавати себе і світ. Емпіризм – світогляд, який базується на 
досвіді. Емпірик каже: «Я так роблю, тому що з досвіду знаю, що так 
правильно/добре/ефективно». Містик будує свій світогляд на особистому 
духовному переживанні та відчуттях. Містик скаже: «Я вірю і роблю так, 
тому що так мені відкрили духовні сили/Бог». Християнство – світогляд, 
який основується на вірі в єдиного Бога, в посланого Ним Ісуса Христа та 
в богонатхненні і непомильні книги Святого Письма. Християнин пізнає 
Бога і через природу, і через історію, і через власне сумління, але 
найбільш точним одкровенням для нього є Біблія – 66 книг Старого і 
Нового Завітів. Християнин не відкидає розум, а користується ним, щоб 
пізнавати Бога, себе і світ. Християнин користується досвідом та знає, що 
християнство має духовну природу, а духовні істини і Бога, Який є Духом, 
можна пізнати лише духовно. Проте найвищим і непомильним 
авторитетом для християнина є не розум, не досвід, не релігійні відчуття і 
переживання, навіть не церква або її служителі, а Сам Бог і Його записане 
одкровення – Святе Писання, Біблія. 
 
Багато проблем і лжевчень виникало і досі існує в церкві саме через 
недовіру людей до Біблії. Християни часто формально, на словах, 
визнають Біблію Словом Божим, але не будують своє життя на ній. Бог 
хоче, щоб ми щоденно читали і роздумували над словами з Біблії, щоб ми 
навчилися вірити Його Слову, Бог хоче, щоб наш світогляд був заснований 
на Його записаному одкровенні – Книзі Книг. 
 

                                                
14  Рогозин Павло. Звідки все це з’явилося? / Павло Рогозин. - Луцьк: Християнське життя, 1999. – 126 с. 
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Кожен християнин має вирішити, наскільки він цінує істину і хоче шукати 
її. Бог приймає лише істинне поклоніння, а не будь-яке. Кожен 
християнин має щодня ставити собі запитання: наскільки те, в що я вірю, 
засноване на Біблії? Наскільки я готовий приймати істини Святого 
Писання, незалежно від того, чи вірять і приймають їх інші християни – 
мої друзі, знайомі, родичі? 
 
В Новому Завіті є сім місць, які порушують тему хрещення Духом Святим. 
«Я хрищу вас водою на покаяння, але Той, Хто йде по мені, потужніший 
від мене: я недостойний понести взуття Йому! Він христитиме вас Святим 
Духом й огнем». Матвія 3:11, див. Марка 1:8, Луки 3:16, Івана 1:33 - Іван 
Хреститель говорить про Ісуса Христа, який хреститиме людей Духом 
Святий і вогнем. Вогонь у Біблії має різне значення:  

o буквальний вогонь (Буття 22:6, Вихід 32:24, Левит 6:13, Числа 11:1, 
Суддей 6:21, 2 Царів 1:12, 2 Хронік 7:1, Йова 1:16, Псалом 83:14, 
Приповісті 6:27, 26:20, Ісаї 44:16, Єремії 7:18, Даниїла 3:27-28);  

o суд, лють і гнів Божий (Повторення Закону 4:24, 32:22, 33:2, Йова 
15:34, 20:26, Псалом 11:6, 21:9, 78:21, 79:5, Ісаї 26:11, Єремії 15:14, 17:4, 
27, Плач Єремії 2:3, 4:11, Єзекіїля 15:7, 28:18, 30:8, 14, 16, 39:6, Осії 
8:14, Амоса 1:4, 7, 2:5, Наума 1:6),  

o сила Божа (Повторення Закону 9:3, 2 Самуїла 22:9, Псалом 97:3, Ісаї 
30:27, 33:11-13, 65:5, Єремії 4:4, 21:12),  

o внутрішні переживання (Псалом 39:3, Єремії 20:9),  
o лихі образливі слова (Приповісті 16:27),  
o слово Боже (Єремії 23:29),  
o біль (Плач Єремії 1:13),  
o яскраве світло (Єзекіїль 1:13, 27, 8:2, 10:6, Даниїла 7:9, Осії 7:6, Йоіла 

2:30),  
o очищення (Захарія 13:9, Малахії 3:2) 

 
Слова Івана Хрестителя найкраще розуміти так: Ісус Христос одних 
хреститиме Духом Святим, інших – вогнем. Перші – християни, які 
отримують Духа Святого, другі – невіруючі, які будуть засуджені і 
вкинені в озеро вогню. 
 
Ісус Христос нагадує про хрещення Духом Святим: «Іван бо водою 
христив, ви ж охрищені будете Духом Святим через кілька тих днів!» (Дії 
1:5). «Коли ж почався день П'ятдесятниці, всі вони однодушно знаходилися 
вкупі. І нагло зчинився шум із неба, ніби буря раптова зірвалася, і 
переповнила ввесь той дім, де сиділи вони. І з'явилися їм язики поділені, 
немов би огненні, та й на кожному з них по одному осів. Усі ж вони 
сповнились G4130] Духом Святим, і почали говорити іншими 
мовами, як їм Дух промовляти давав». (Дії 2:1-4) Виконання пророцтва 
Ісуса Христа на свято П’ятдесятниці. «Язики поділені, немов вогняні» – 
зовнішня яскрава ознака сходження Духа Святого, мова про «хрещення 
вогнем» не йде. 
 
«І ось три чоловіки, посланці з Кесарії до мене, перед домом, де був я, 
спинилися зараз. І сказав мені Дух іти з ними без жадного сумніву. Зо 
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мною ж пішли й оці шестеро браття, і ввійшли ми до дому того чоловіка. І 
він нам розповів, як у домі своїм бачив Ангола, який став і сказав: Пошли 
до Йоппії, та приклич того Симона, що зветься Петром, він слова тобі 
скаже, якими спасешся і ти, і ввесь дім твій. А як я промовляв, злинув на 
них Святий Дух, як спочатку й на нас. І я згадав слово Господнє, як Він 
говорив: Іван ось водою христив, ви ж охрищені будете Духом Святим» Дії 
11:11-16. Тут апостол Петро розповідає про пригоду, яка відбулася в домі 
сотника-поганина Корнилія: «Як Петро говорив ще слова ці, злинув 
Святий Дух на всіх, хто слухав слова. А обрізані віруючі, що з Петром 
прибули, здивувалися дивом, що дар Духа Святого пролився також на 
поган! Бо чули вони, що мовами різними ті розмовляли та Бога 
звеличували... Петро тоді відповів: Чи хто може заборонити христитись 
водою оцим, що одержали Духа Святого, як і ми? І звелів охриститися їм у 
Ймення Ісуса Христа. Тоді просили його позостатися в них кілька днів» 
(Дії 10:44-48). Зверніть увагу, що Лука, автор Дій, в 10-у розділі описує 
події «…Дар Духа Святого пролився», Петро каже «оцим, що Духа Святого 
одержали, як і ми…», а коли Петро розповідає про ці події іншим він від 
себе каже «Дух злинув» і цитує Івана Хрестителя «будете охрищені Духом 
Святим» (Дії 11:15-16, цитує Дії 1:5, див. Матвія 3:11, Марка 1:8). Звідси 
випливає, що отримання і хрещення Духом Святим відбулося одночасно і 
у Корнилія не було часу просити хрещення Духом Святим. Зрештою, 
найімовірніше, що Корнилій дуже мало знав про Духа Святого і Його 
служіння і дії. Про цю подію Апостол Петро ще раз розповів на 
єрусалимському соборі: «Яке велике ж змагання повстало, Петро встав і 
промовив до них: Мужі-браття, ви знаєте, що з давнішніх днів вибрав Бог 
поміж нами мене, щоб погани почули слово Євангелії через уста мої, та й 
увірували. І засвідчив їм Бог Серцезнавець, давши їм Духа Святого, як і 
нам, і між нами та ними різниці Він жадної не вчинив, очистивши вірою 
їхні серця» (Дії 15:7-9). 
 
Іван Хреститель говорить 
про Ісуса Христа, який 
βαπτισει εν πνευματι 
хреститиме Духом Святим 
– (G907, Матвія 3:11, 
Марка 1:8, Луки 3:16, Івана 
1:33) 
 
Ісус Христос нагадує, що 
найближчі дні після його 
вознесіння відбудеться 
хрещення Духом Святим 
 
охрищені будете Духом 
Святим (G907, Дії 1:5) 

Апостол Петро в сотника 
Корнилія: Лука пише 
επεπεσεν впав, злинув, напав, 
налетів (G1968, Дії 10:44) 
εκκεχυται злинув (G1632, Дії 
10:45), Петро говорить 
ελαβον прийняли, взяли, 
схопили (G2983, Дії 10:47) 

Апостол Петро розповідає 
двічі про події в Корнилія: 
επεπεσεν впав, злинув, напав, 
налетів (G1968, Дії 11:15); 
і згадує слова Ісуса 
 
охрищені будете Духом 
Святим в Діях 1:5 (G907, Дії 
11:16) 
 
δους дав, подав, віддав 
(G1325, Дії 15:8) 
 

 
Апостол Павло пише  
і отож в Одному Дусі ми всі15 в Одне Тіло охрищені (1 Коринтянам 12:13). 

                                                
15  , всі, всякий, кожен, слово зустрічається у Новому Завіті 1242 рази у 1081 вірші.  «…і 
вздоровлюючи всяку недугу, і всяку неміч» (4:23), «доки небо й земля не минеться, ані йота єдина, ані жаден 
значок із Закону не минеться, аж поки не збудеться все» (5:18), «кожен, хто гнівається на брата свого, підпадає 
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Контекст цього уривку такий: в 13-у розділі послання до Коринтян Павло 
розповідає християнам про духовні дари. 
 
«Є різниця між дарами милости, Дух же той Самий. Є й різниця між 
служіннями, та Господь той же Самий. Є різниця й між діями, але Бог той 
же Самий, що в усіх робить усе» (12:4-6). Один і Той Самих Святий Дух 
дає різні дари християнам, Той Самий Господь Ісус Христос виконує через 
нас різні служіння, Бог Отець діє через усіх нас. 
«І кожному дається виявлення Духа на користь» (13:7) – кожен 
християнин отримує виявлення Духа Святого на користь всієї церкви. 
«Одному бо Духом дається слово мудрости, а другому слово знання тим же 
Духом, а іншому віра тим же Духом, а іншому дари вздоровлення тим же 
Духом, а іншому роблення чуд, а іншому пророкування, а іншому 
розпізнавання духів, а тому різні мови, а іншому вияснення мов. А все оце 
чинить один і той Самий Дух, уділяючи кожному осібно, як Він хоче» 
(13:8-11). Дух Святий деяким християнам дає мудрість, іншим – знання, 
віру, дар зцілювати, робити чуда, пророкувати, розпізнавати духів, різні 
мови, вияснення мов. Дух Святий дає дари як Він хоче. 
«Бо як тіло одне, але має членів багато, усі ж члени тіла, хоч їх багато, то 
тіло одне, так і Христос» (12:12). В Тілі Христовому (Вселенській Церкві) є 
багато членів (різних християн). Тіло Одне, але воно складається з різних 
членів. Всі члени разом – Одне Тіло. 
«Бо ми всі одним Духом охрищені в тіло одне, чи то юдеї, чи геллени, чи 
раби, чи то вільні, і всі ми напоєні Духом одним» (12:13). Всі християни 
охрищені Одним і Тим Самим Духом в Одне і Те Саме Тіло. 

                                                                                                                                                            
вже судові» (5:22), «простяться людським синам усі прогріхи та богозневаги» (Марка 3:28), «І всі їли й 
наїлися!» (6:42), «Світлом правдивим був Той, Хто просвічує кожну людину, що приходить на світ.» (Івана 
1:9), «Так бо Бог полюбив світ, що дав Сина Свого Однородженого, щоб кожен, хто вірує в Нього, не згинув, 
але мав життя вічне.» (3:16), «Бо Отець і не судить нікого, а ввесь суд віддав Синові» (5:22), «І станеться, що 
кожен, хто покличе Господнє Ім'я, той спасеться» (Дії 2:21), «А Божа правда через віру в Ісуса Христа в усіх і 
на всіх, хто вірує, бо різниці немає» (Римлянам 3:22), «І знаємо, що тим, хто любить Бога, хто покликаний Його 
постановою, усе допомагає на добре» (8:28), «А нам Бог відкрив це Своїм Духом, усе бо досліджує Дух, навіть 
Божі глибини» (1 Коринтянам 2:10), «…Бо жадна людина ділами Закону не буде виправдана!» (Галатам 2:16),  
«А якщо кому з вас не стачає мудрости, нехай просить від Бога, що всім дає просто…» (Якова 1:5), «відкладіть 
усяку злобу, і всякий підступ, і лицемірство, і заздрість, і всякі обмови» (1 Петра 2:1), «бо ви знаєте перше про 
те, що жодне пророцтво в Писанні від власного вияснення не залежить» (2 Петра 1:20), «Коли ж ходимо в 
світлі, як Сам Він у світлі, то маємо спільність один із одним, і кров Ісуса Христа, Його Сина, очищує нас від 
усякого гріха.» (1 Івана 1:7), «щоб суд учинити над усіма, і винуватити всіх безбожних за всі вчинки 
безбожности їхньої, що безбожно накоїли, та за всі жорстокі слова, що їх говорили на Нього безбожні 
грішники.» (Юди 1:15). 
 Як часто можна зустріти християн, які проповідують, що Ісус не всі хвороби і недуги зцілював, а лише 
деякі, частину від усіх? Яка частина пророцтв має збутися? Третина, дві третини чи всі 100%? Чи чули ви 
колись, що Ісус нагодував хлібом не всіх присутніх, а деяку частину, обраних? Що Ісус просвічує не кожну 
людину, а, скажімо, тільки римлян і греків? Що Отець не весь суд віддав Сину, а лише половину чи третину? 
Якщо Писання говорить, що Дух досліджує все, то чи не означає це, що Дух досліджує все, а не частину 
всього? Всі люди ділами Закону не будуть виправдані, чи деякі все ж таки виправдаються? Кому Бог дає 
мудрість – всім чи деяким? Яку злобу, підступ і обмови мають відкласти християни – всяку чи лише деякого 
виду? Чи є таке пророцтво, яке залежить від тлумачення людини, чи всі вони  не залежать? Від якого гріха 
очищує нас кров Ісуса Христа? Від всіх гріхів чи від деяких, скажімо «маленьких»? Бог буде судити усіх за всі 
безбожні вчинки чи деяких і за деякі? 
 Чому ж, коли деякі християни читають 1 Коринтянам 12:13, слово всі стає словом деякі? Чи не тому, 
що Біблія не є достатнім авторитетом для них? Чи не тому, що церква, служителі і релігійні відчуття стають 
важливішими? 
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В наступних віршах Апостол пояснює, що тіло не може бути одним членом 
(12:14), всі християни не можуть бути одним членом, тобто мати ті самі 
діри чи виконувати те саме служіння (12:19-20). Ми, християни, - Тіло 
Христове (12:27). 
 
Повернімося до Першого послання Коринтянам, 12:13: «Бо ми всі одним 
Духом охрищені в тіло одне, чи то юдеї, чи геллени, чи раби, чи то вільні, і 
всі ми напоєні Духом одним». І євреї (Божий народ), і геллени (греки, 
тобто погани), і раби, і вільні охрищені Духом Святим в Тіло Одне. 
Володіння різними дарами – Божий задум для християн. Всі християни не 
можуть володіти однаковим даром і не можуть виконувати однакове 
служіння. 
 
Якщо ми на мить припустимо, що βαπτισμα εν πνευματι (хрещення Духом / в 
Духа) відбувається після увірування/спасіння і його треба випрошувати в 
Бога, тоді чому Корнилій не просив його в Бога, а отримав це хрещення 
миттєво? Якщо хрещення Духом / в Духа відбулося в життя лише деяких 
християн, то лише деякі поміщені в Тіло Христове і лише вони мають дари. 
Християни цього «елітного кола» матимуть різні дари, а не якийсь 
однаковий. Таке вчення, як бачимо, неправильне – хрещення Духом 
Святим відбувається в момент увірування/спасіння, воно не завжди 
супроводжується даром мов. Хрещення Духом святим – це духовне 
об’єднання всіх християн з Ісусом Христом. 
 
В книзі Дії Апостолів є два випадки, коли отримання Духа Святого, 
(зазначу, терміну хрещення в текстах нема), відбувається не в мить 
увірування – Дії 8:9-17, 11:1-6. «Та коли йняли віри Пилипові, що 
благовістив про Боже Царство й Ім'я Ісуса Христа, чоловіки й жінки 
охристилися… А вони, як прийшли, помолились за них, щоб Духа Святого 
вони прийняли, бо ще ні на одного з них Він не сходив, а були вони тільки 
охрищені в Ім'я Господа Ісуса. Тоді на них руки поклали, і прийняли вони 
Духа Святого!» (Дії 8:12, 15-17), «І сталося, що коли Аполлос перебував у 
Коринті, то Павло, перейшовши горішні країни, прибув до Ефесу, і деяких 
учнів знайшов… А коли Павло руки на них поклав, то зійшов [, 
G2064 приходити, прибувати, йти, досягати, відвідувати] на них 
Дух Святий, і різними мовами стали вони промовляти та пророкувати!» 
(Дії 19:1, 6). Перший випадок більш складний і цікавий – християни 
Самарії увірували в Ісуса Христа, але не отримали Духа Святого. Апостоли 
з Єрусалиму посилають Петра та Івана, щоб ті поклали руки на 
новонавернених християн-самарян, після чого ті отримують Святого Духа. 
Це окремий і специфічний випадок в історії Церкви. «…А коли хто не має 
Христового Духа, той не Його» (Римлянам 8:9). В епоху Церкви бути 
християнином означає мати Святого Духа, не мати Святого Духа – не 
бути християнином. Не можна однозначно сказати, чи були відродженими 
християни-самаряни до отримання Духа Святого, тому що вони жили в 
перехідний період, а ми з Вами живемо в епоху Церкви. У 19-у розділі Дій 
згадано учнів Івана Хрестителя в Ефесі, які покаялися на його проповідь, 
прийняли його, Іванове, водне хрищення. Павло пояснює цим християнам, 
що служіння Івана Хрестителя було підготовчим до більш важливої події – 
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життя і смерті Месії Ісуса Христа. Павло говорить: «Таж Іван христив 
хрищенням на покаяння, говорячи людям, щоб вірили в Того, Хто прийде 
по ньому, цебто в Ісуса» (Дії 9:4). Звісно, Павло сказав не лише це, а більш 
повно пояснив Євангелію благодаті. Після увірування ефесяни прийняли 
водне хрещення, Павло поклав на них руки і на них зійшов Дух Святий. 
«… і різними мовами стали вони промовляти та пророкувати». Хоча тут не 
згадано хрещення, дар інших мов та пророцтва засвідчив євреям-
християнам, що ефесяни також отримали те саме спасіння, що й вони. 
 
Автори Нового Завіту не навчають християн просити/прагнути хрещення 
Духом Святим. Навпаки, Апостол Павло пояснює, що всі отримали 
хрещення Духом Святим. Автори Нового Завіту не згадують фізичні 
відчуття при хрещенні Духом Святим і не вважають його додатковим 
духовним благословенням. 
 
Вчення про те, що християни поділяються на дві групи - хрещені та 
нехрещені дуже близьке по своєму змісту до гностицизму, (поганської 
філософії II-III ст., котра проникла в християнство), представники якого 
також розділяли адептів на подібні дві групи: духовні та душевні. Гностики 
навчали, що духовні люди пережили особливий містичний досвід 
отримання таємних знань, тоді як душевні — ще не пережили. 
 
«Хрещені Духом Святим» часто стверджують, що Біблія є найбільшим 
авторитетом у їхньому житті, але будучи нездатними захистити свою 
позицію Писанням, часто апелюють до особистого досвіду, який на 
практиці для них стає важливішим за Слово Боже. 
 
«…бо в Ньому тілесно живе вся повнота Божества. І ви маєте в Нім 
повноту» Колосянам 2:9-10 - кожен християнин має повноту у Христі, 
тобто нема недостачі. Просити додаткове благословення означає не мати 
повноти, мати повноту – означає не шукати додаткового благословення. 
 
Часом посилаються на тексти Матвія 7:7-11, Луки 11:9-13, які нібито 
підтверджують хрещення Духом. Тема цих уривків – Божа доброта. Ісус 
наводить приклад з Духом Святим, не згадуючи саме хрещення, що може 
означати наповнення Духом, яке відбувається багаторазово в житті 
християнина і залежить від його поведінки та стосунків з Богом. Ісус 
каже, що Отець Небесний дасть тільки добрі дари Своїм дітям, зокрема, як 
приклад – наповнення Духом Святим. 
 
Серед християн, які стверджують, що отримали хрещення Духом Святим 
після увірування, є доволі багато зрілих, побожних дітей Божих, які 
здійснюють важливі служіння у своїх помісних церквах. Кожному 
християнину слід однаково добре ставитися до всіх братів та сестер у 
Христі, проте також важливо підтримувати, захищати та поширювати 
здорове біблійне вчення16. Бог дав вичерпний перелік тих, з ким я не можу 

                                                
16  Як знайти  рівновагу між любов’ю до всіх братів у Ісусі Христі та любов’ю до Бога і Його істин? Це 
дуже непросте запитання. Важливими для Бога є і те, й інше. Християнин не повинен відгороджуватися 
залізобетонною стіною від братів, які з причин, відомих Богу, помиляються в певних питаннях. Я маю глибокі 
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мати спільності — у Першому посланні Коринтянам (5:9-11), і тут не 
йдеться про духовне хрещення чи духовні дари. 
 
Хрещення Духом Святим в I столітті об’єднало їх в Одне Тіло Христове, 
дало силу і наснагу сміливо свідчити про Господа; тема хрещення Духом 
Святим у XX столітті фактично розділила християн на два великі табори. 
Історично вчення про інші мови, як обов’язкову ознаку хрещення Духом 
Святим, виникло після деяких подій у 1896 році в Нью-Йорку (США). 
Останні кілька десятків років активно розвивається вчення, представники 
якого переконують, що існує два види хрещення: хрещення Духом Святим 
і відмінне від нього хрещення в Духа Святого; на мій погляд такий 
розподіл необґрунтований: «Один Господь, одна віра, одне хрищення» 
Ефесянам 4:5. 
 

Дар інших мов 
Запитання: Чого Біблія навчає про дар інших мов? 
Відповідь: Читаючи книгу Дії Апостолів ми бачимо, що це особлива книга 
про особливих людей. Вже через 100 років після її написання не був 
живим жоден Апостол чи взагалі будь-хто, хто власними очима бачив 
Господа. Уявляєте, в час написання книги Дій учні ходили по всій імперії 
та розповідали про великі чуда, про зцілення, нагодування тисяч, смерть, 
поховання, воскресіння, вознесіння. Це були чудові дні! Якби я увірував в 
Господа через Апостола Петра, то потім довго ходив би за ним і питав: А 
яким був Ісус? А чому Він навчав? А що робив у такій ситуації? 
 
Друга особливість того часу полягає в тому, що стався великий перелом – 
Бог розвернув вектор уваги з Ізраїлю на поган. Таке трапилося поки що 
лише один раз – в I столітті, і ні до того, ні після того не відбувалося. 
Понад 1000 років євреї народжувалися, жили і помирали з думкою, що 
вони щасливі обранці, що тільки Ізраїль – Божий народ, що існує 
велетенська стіна між «ними» і «всіма іншими». Так було, і це було 
правильно, бо ні з ким Бог не працював так терпляче як з Ізраїлем. Але 
дещо сталося: благодать стала доступною поганам. Те, що не могло 
приснитися не лише ортодоксальним євреям, а й месіанським, тобто 
віруючим в Ісуса. Напевно, якби Ісус вибрав собі серед 12-и учнів 6 греків 
чи римлян – інші шість євреїв були б шоковані. Про успіх служіння не 
варто говорити.  
 
І ось перехідний період триває, Бог хоче відкритися тисячам поган, для 
яких він приготував чудове спасіння у Христі Ісусі. Але це не було просто, 
бо ж усі християни були євреями, і їм навіть на думку не спадало, що 
погани мають право на Ісуса. Тому Бог використав особливо переконливі 
засоби: мови, а згодом видіння для Петра. Євреї з усіх куточків Римської 
імперії зібралися на свято в Єрусалимі, а там учні Христа проповідують… 

                                                                                                                                                            
сумніви, що за останні кілька століть на землі жив хоча б один муж Божий, який не помилявся ні в чому. Бог 
знає серця людські, і Він знає наскільки свідомим чи несвідомим є рішення деяких християн приймати/не 
приймати певне вчення. Бог дасть оцінку всім і кожному з християн на судилищі Христовому. 
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Ці євреї-християни з Палестини проповідували на дванадцятьох мовах17, 
які вивчити ніяк не могли. Це так, ніби в глухому селі в Карпатах, куди ні 
поїзд, ні автобус не заїжджає, люди заговорили на якісній німецькій, 
французькій, іспанській, італійській, португальській, гінді, урду, фарсі, 
китайській, новогрецькій мовах, пушту і дарі… Думаю, село б затоптала 
армія журналістів і цікавих туристів. Але в той час для євреїв діаспори це 
було ще більше чудо – чути мову, в якій вони народилися, від людей, які 
ніколи її не вивчали – телебачення, радіо, аудіокасет та мережі Інтернет 
тоді ще не було, як Ви розумієте. 
 
Така історія виникнення дару мов – Дії Апостолів, розділ другий. Потім 
дар мов ще згадується двічі – Петро став свідком вияву цього дару у домі 
поганина сотника Корнилія (Дії 10:46) та в Ефесі, де Павло зустрів учнів 
Івана Хрестителя (Дії 19:1, 6). У Новому Завіті нема жодної іншої згадки 
про мови, окрім 1-го послання до коринтян: ні Іван, ні Яків, ні Петро, ні 
Юда, ні автор послання Євреям, ні сам Павло про це ніколи не писали. Не 
вважали за необхідне. 
 
Апостол Павло навчав коринтян про дар мов. Ось основні його 
міркування: 

 Існують різні дари, служіння та дії Божі, але всі вони від Того Самого 
Бога (1 Коринтянам 12:4-7) 

 Дух Святий Сам вирішує, кому який дар давати (12:11, 18). 
 Ми, християни, немов члени одного тіла. Нас багато, тіло одне 

(12:12). 
 Ми всі Одним Духом охрещені в тіло одне,… і напоєні духом одним 

(12:13). 
 Всі члени тіла важливі і потрібні (12:14-27). 

                                                
17  Мова – сукупність довільновідтворюваних загальноприйнятих у межах даного суспільства звукових 
знаків для об’єктивно існуючих явищ і понять, а також загальноприйнятих правил їх комбінування у процесі 
вираження думок. Мові властиві граматика, синтаксис, семантика, лексика. Синтаксис – будова слів, 
словоформ, речень і словосполучень. Лексика – сукупність лексем, тобто слів з усім набором форм і значень. 
Семантика – значення мовних одиниць. Мова не лише не набір хаотичних звуків та складів, це навіть не набір 
існуючих слів, оскільки слова мають бути в правильних формах і розташовані у правильному порядку. Мові 
властива інтонація, яка залежить від типу речення – розповідне, питальне, заперечне, питально-заперечне. 
Наприклад, в українській мові існує певна свобода щодо порядку розташування слів: Я люблю тебе, Я тебе 
люблю, Люблю тебе я, Люблю я тебе – чотири варіанти із шести можливих, кожен з яких граматично 
правильний. Проте форма слова важлива: Я люблю ти чи Ти люблю я – граматично неправильні речення. У 
англійській та німецькій мовах існує більш строгий порядок слів: I love you правильно, You love I неправильно, 
Ich liebe dich правильно, Dich liebe Ich неправильно. Сонечко всміхнулось і проснувся я має певний зміст, а Я 
всміхнулось і проснувся сонечко не має змісту. Таким чином мовою є набір існуючих лексем в правильних 
формах і в правильному порядку. 
 «Парфяни та мідяни та еламіти, також мешканці Месопотамії, Юдеї та Каппадокії, Понту та Азії, і 
Фріґії та Памфілії, Єгипту й лівійських земель край Кірени, і захожі римляни, юдеї й нововірці, крітяни й 
араби… усі чуємо ми, що говорять вони про великі діла Божі мовами нашими!» (Дії 2:9-11) – євреї 18-и регіонів 
Римської імперії почули та розпізнали існуючі мови різних етнічних груп, серед яких проживала єврейська 
діаспора, і які стали рідними для тих євреїв, які народилися за межами Палестини. Євреї не лише розпізнали 
мову, а й зрозуміли, що мовці говорять про великі Божі діла. Тому, безперечно, Апостоли промовляли на мовах, 
які тоді існували  – будували правильні речення зі слів у правильних формах. 
 Інколи у деяких церквах можна почути словосполучення «Алілуя, Ісус». Слово алілуя походить від 
двох слів – дієслова галелу (інфінітивна форма прославляти) та іменника Ягве (одне з імен Бога в Старому 
Завіті). Алілуя означає не що інше як прославте Ягве. Таким чином словосполучення Алілуя, Ісус безглузде, 
оскільки мовець немов закликає Ісуса прославити Ягве, при чому звертається до Нього в множині, а ім’я Ісус 
вживає не у кличному, а у називному відмінку. 
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 У тогочасній церкві Бог поставив Апостолів, пророків, вчителів, дав 
сили, дари зцілення, допомоги, управління, різні мови (12:28). 

 «Чи ж усі мовами розмовляють?»18 – ставить Павло запитання, на 
яке логічно і правильно відповісти: «Ні, не всі, так само як і не всі 
Апостоли, не всі пророки, не всі вчителі, не всі мають чудодійні сили, 
не всі зцілюють, не всі тлумачать мови». (12:29-30). 

 
Як ретельно ми б не читали текст, там неможливо знайти думку, що дар 
мов а) особливий з поміж інших; б) є ознакою хрещення Духом; в) всім 
треба прагнути хрещення Духом Святим і говоріння мовами.  
 
Досить дивно прочитати послання Апостола Павла і після цього прагнути 
хрещення, адже Апостол написав, що ти вже хрещений. 
 
У наступному розділі Павло пише, що любов є найціннішою, найкращою і 
вічною, а все інше, включаючи мови – припиниться і скасується. У 14-му 
розділі Павло пояснює як саме повинно відбуватися використання мов у 
церкві. 

 Лише Бог розуміє, сказане на мові (14:2). 
 Говоріння мовою будує християнина, а пророцтво будує всю церкву 

(14:4). 
 Якщо б Павло прийшов і говорив чужою мовою, то користі б це не 

принесло, якщо б не було пояснено (14:6). 
 Говоріння без тлумачення – марне, на вітер (14:9). 
 Дари мають збудовувати церкву, тобто інших християн (14:12). 
 Коли християнин молиться мовою, то задіяний лише дух, а не розум, 

тому краще молитися і духом, і розумом (14:14-15). 
 Проста людина не може сказати «амінь» (вірно, справді так) після 

молитви на мовах, тому що вона не розуміє, про що ця молитва 
(14:16). 

 Апостол Павло мав дар говоріння мовами (14:18). 
 Павло вважав за значно корисніше сказати 5 зрозумілих слів, ніж 

десять тисяч незрозумілих (14:19). 
 Павло цитує Ісаю 28:11, де Бог в якості покарання навчатиме Ізраїль 

іншими мовами (не на івриті) (14:20). 
 Мови існують як знак не для віруючих, а для невіруючих. (14:21). 

Просто сполучивши 20-ий та 21-ий вірші розуміємо, що мови існують 
як знак для Ізраїлю. Це природно, бо перші використання дару мов 
завжди були пов’язані з Ізраїлем – Дії 2, 10, 19. 

 Якщо вся церква сходиться і всі починають говорити мовами, це 
створює враження, що християни біснуються (14:23). Такий спосіб 
використання мов неправильний, шкідливий. 

                                                
18  Деякі люди заходять так далеко, що стверджують, що людина неспасенна, якщо не молиться іншими 
мовами. З такого погляду випливає, що ні реформатори XVI століття Мартін Лютер та Жан Кальвін, ні 
мільйони інших протестантів, ні один католик чи православний протягом століть не були спасенними. Не 
спасенний, звісно, і я, автор цієї брошури. Такий погляд не тільки заперечує пряме і чітке вчення Нового Завіту 
про спасіння через віру в Ісуса Христа, а насправді є лжеєвангелієм, оскільки стверджує, по суті, спасіння через 
один-єдиний дар. Можна помилятися у певних християнських вченнях, наприклад, служіння та дари Духа 
Святого, але навчати, що спасіння доступне лише тим, хто має дар мов – серйозна і глибока єресь. 
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 Кожну річ, дану Богом, можна і треба використовувати для 
збудування – псалом, наука, мова, тлумачення (14:24). 

 Під час зібрання можуть говорити мовами двоє або троє християн, 
але по черзі і з перекладом (14:27). 

 Якщо нема перекладача, християнин з даром мов не може молитися, 
оскільки така молитва не буде зрозумілою іншим, і не приведе до 
збудування (14:28). 

 Не можна забороняти молитися мовами, але така молитва має 
відбуватися в порядку, який описав Павло в Новому Завіті (14:39-40). 

 
Ми можемо по-різному думати про дар мов – існує він зараз чи ні, але 
очевидним є те, що 

 цей дар не є ознакою хрещення Духом Святим, хоча б тому, що 
хрещення отримали всі, а дар не всі; 

 християни не діляться на хрещених і не хрещених, тому що хрещені 
всі; 

 дар мов був тісно пов’язаний із свідченням для Ізраїлю; 
 дар мов є одним з багатьох різних дарів; 
 дар мов не є тим, про що часто згадують автори Нового Завіту. 

 
Варто зазначити, Іоан Златоуст та Августин Блаженний вважали, що дар 
мов існував лише в апостольські часи, від апостольських часів майже до 
XX століття ні католицька, ні православна, ні жодна протестантська 
церква не заявляли про існування такого дару19. 
 
Інколи можна почути, що таке вчення про дар мов обмежує характер Бога 
і це нібито суперечить незмінності Бога. Бог дійсно незмінний (Малахія 
3:6, Євреям 13:8), проте Його незмінність стосується Його природи і 
характеру, а не способів Його дії. Бог незмінний у своїй любові до Ізраїлю, 
у своїй справедливості до всіх людей, у своїй премудрості, проте це не є 
підтвердженням незмінності того, як Він діє в різних епохах.  

                                                
19  Проте явище глосалії (швидке вигукування складів і звуків) зустрічалося протягом історії людства 
серед прихильників різних культів. Наприклад, у донікейському християнстві виник монтанізм. Монтан, 
засновник цього культу, разом з жінками-пророчицями Максиміллою і Прискіллою проповідували близький 
прихід Ісуса Христа, який, як вони гадали, мав відбутися саме у Фригії. З історії відомо, що Монтан закликав 
послідовників не одружуватися, а також практикував говоріння мовами. У Росії у XVII-XVIII століттях існував 
культ хлистів. Приблизно в 1630-их роках Бог Отець Саваот «воплотився» в Даниїла Філопповича, який після 
того багато проповідував в різних губерніях Російської імперії. Його послідовник і «духовний син» Іван Суслов 
вважав себе Христом. Іван вибрав собі 12 апостолів і з ними вів проповідницьку діяльність. Хлисти, 
послідовники цього культу, вірили, що Філіппович вознісся на Небо у 1700 р., а Суслов у 1716. Хлисти 
практикували говоріння на мовах. 1820-го року Йосиф Сміт отримав перші видіння. Так розпочалася історія 
мормонів – американського культу обожнення людини. Мормони вірять не лише в Біблію, як Слово Боже, а й 
«Книгу Мормона», «Вчення і завіти», «Дорогоцінну перлина». З точки зору мормонів Ісус Христос і Сатана – 
духовні брати, Адам не згрішив, коли з’їв заборонений плід, призначення людини – стати богом. Мормони 
практикують хрещення ради мертвих та носіння спеціальної спідньої білизни, яка нібито захищає їх від злих 
духів. Вчення мормонів кілька разів змінювалося і підредаговувалося, але цікаво, що у 1836 році при освяченні 
мормонського храму в Кіркленді мормони говорили на різних мовах і пророкували. У 1950-их роках у США 
розпочав свою проповідницьку діяльність Віктор Уірвілл. Уірвілл заперечував вчення про Трійцю, 
божественність Христа, він написав книгу «Ісус Христос не Бог». Уірвілл наполягав на необхідності говоріння 
на мовах. У 1970 році Давид Берг, засновник «Дітей Божих», одружився на другій дружині Марії, продовжуючи 
жити з першою. Однієї ночі, коли він з своїми двома дружинами лежав в постелі, його відвідав «дух-
провідник», після чого Берг отримав особливі духовні переживання і почав молитися незнайомими мовами. 
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Дружина Лота стала соляним стовпом – Буття 19:26. Згідно 21-31 віршів 
14 розділу Виходу, води Червоного моря розступилися перед Ізраїлем, а 
єгиптян потопили. Бог 40 років давав манну з неба – 16:13-31. Згідно 17:6 
віршів Бог дав воду зі скелі. В Числах 16:24-32 читаємо, що земля 
поглинула Корея, Датана, Авірона за їхній непослух. В Старому Завіті 
навіть ослиця розмовляла – Числа 22:21-31. В 1 Самуїла 3:1 написано: «А 
Господнє слово було рідке за тих днів, видіння не було часте». Господь не 
змінився в час Ілії, але незмінний Господь не посилав слова і не посилав 
видіння. Круки приносили двічі на день хліб та м'ясо пророку Іллі, а з 
потоку він пив воду (1 Царів 17:1-6). 400 років - від пророка Малахії до 
Івана Хрестителя не було пророка, а коли Христос вигнав демона з німого 
та зцілив паралізованого, очевидці сказали: «Ніколи таке не траплялося 
серед Ізраїля!» (Матвія 9:33, Марка 2:12), коли навчав – «Чоловік ще 
ніколи так не промовляв, як Оцей Чоловік..» Івана 7:46. Бог особисто 
спілкувався з багатьма людьми (з Авраамом – Буття 15:1, з Яковом – 
Буття 46:2-3, з Мойсеєм – Числа 21:34, з Ісусом Навином – Ісуса Навина 
1:9, 8:1, з Гедеоном – Суддей 6:22-23, з Павлом - Дії 18:9), і може робити 
це зараз. Бог посилав вогонь з неба в часи Іллі (2 Царів 1) і зробить це в 
майбутньому (Одкровення 20:9). Ісус Христос зцілював хворих та проганяв 
демонів, утихомирював бурю, воскрешав людей, нагодовував п’ять тисяч 
людей п’ятьма хлібами та двома рибами. Чи може Бог робити ці великі 
діла сьогодні так само, як робив їх у давні часи? Чи може Бог розвести 
море, дати воду зі скелі, давати слово і видіння? Чи може Бог давати 
манну з неба або наказати крукам носити комусь їжу? Чи може ослиця 
зараз заговорити? Згідно Буття 5:24 та 2 Царів 2:11 Бог забрав до себе 
живими двох мужів – Еноха та Іллю. Чи може Бог зробити щось таке в 
наші дні? У книзі Ісуса Навина 10:12-14 читаємо, як у відповідь на молитву 
Ісуса Навина Бог затримав рух Сонця та Місяця, і не на кілька хвилин, а 
на «майже цілий день». В часи Ісаї та царя Єзекії тінь повернулася на 10 
сходинок назад, так, немов час повернувся назад – 2 Царів 20:9-11. Чи 
може Бог робити такі великі дива сьогодні? Авжеж, Бог може все і завжди. 
Питання в тому, чи робить Бог ці речі зараз, тобто чи є це частиною Його 
задуму і Його плану20. Зрештою, непорочне зачаття в історії людства 
відбулося один-єдиний раз – при боговтіленні Месії.  
 
Я не маю жодного сумніву в тому, що Дух Святий, який злинув на Марію і 
Всевишній, сила Якого огорнула її, не змінилися – Луки 1:35. Ми не 
маємо в Біблії жодного вірша, про те, що таке чудо ніколи не повториться, 
але кожен християнин в серці добре знає, що такі надзвичайні обставини 
можливі лише один раз, при народженні Боголюдини — Ісуса Христа. 
Таємниця боговтілення вже відбулася, Ісус Христос вже завершив справу 
нашого спасіння, Він вознісся і сидить праворуч Отця, заступаючись за 
дітей Божих. Немає жодної причини думати, що щось подібне може 
трапитися знову. Ісус Христос, як людина, один раз народився, прожив, 

                                                
20  Великі, подиву гідні речі, часто можуть не відбуватися в нашому житті не так через невідповідність 
Божим планам, а більше через нашу невіру або недостатньо наполегливі молитви – Матвія 13:58, 17:20, Луки 
11:5-10, 18:1-8. Молитва є засобом, даним нам Богом, щоб змінювати дійсність: ми просимо Бога – Він змінює 
дійсність в нашому житті. «Все можливо тому, хто вірує» (Марка 9:23, Хоменко) 
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страждав та помер – це унікальні біблійні події, і вони ніколи не 
повторяться знову – такий Божий задум. 
 
Ісус Христос у Марка 16:15-18 сказав, що новонавернених християн 
супроводжуватимуть такі ознаки: а) в Ім’я Христа виганятимуть демонів; б) 
говоритимуть мовами новими; в) братимуть змій; г) смертоносна отрута не 
шкодитиме їм; ґ) зцілюватимуть хворих, поклавши на них руки. Час від 
часу можна почути про християн, які виганяють демонів, говорять мовами 
та зцілюють, але я особисто ще ніколи не зустрічав християн, які можуть 
при мені взяти в руки отруйних змій та випити смертоносну отруту. Яким 
чином правильно розуміти слова нашого Господа? На мій погляд, мова йде 
про те, що християн в цілому, протягом історії людства, 
супроводжуватимуть такі ознаки, і я вірю, що протягом двадцяти століть 
були віруючі, яких супроводжували такі ознаки. Чи може Бог зараз дати 
комусь з людей владу виганяти демонів, здатність говорити мовою, яку він 
не вивчав до того, брати змій у руки, пити смертоносну отруту, зцілювати? 
Авжеж, бо ми вже з’ясували що Бог може все і завжди. Чи робить Бог це 
завжди для всіх християн? Очевидно, що ні. Ці ознаки є свідоцтвом 
істинності християнства в цілому, а не кожного християнина зокрема. Див. 
Івана 14:12. 
 
Ось ще кілька важливих міркувань: 

 всі християни є братами і сестрами один одному незалежно від того, 
що вони думають стосовно дару мов; 

 знання правильної доктрини не завжди веде до святості; це означає, 
що християнин може помилятися в питанні щодо мов, але мати 
тверезе і зріле бачення інших аспектів християнства; 

 кожен християнин особисто дасть Богу відповідь, за те, у що він 
вірив, що проповідував, як жив, і т.д.; навіть благочестиве життя не 
виправдовує сповідування лжевчення; 

 
Серед деяких церков, які не практикують говоріння іншими мовами 
поширене вчення про те, що таке явище однозначно від Сатани. Для того, 
щоб дати біблійну оцінку цьому, нам необхідно розуміти, що більшість 
явищ у християнстві зумовлені не тільки духовними причинами, а 
великою мірою соціально-психологічними. Християнство є соціумом, так 
само як і будь-яка помісна церква чи братство (об’єднання) церков. Будь-
який соціум має здатність впливати на свідомість його членів, а часто і 
повністю її формувати. Християнин, що духовно чи фізично народжується 
у християнській сім’ї, лише частково має вибір у що вірити, а у що ні. 
Велика частина його світогляду сформована його батьками, друзями, 
церквою, оточенням. Таким чином християнин здебільшого вірить у щось 
або практикує щось не тому, що особисто досліджував Писання на цю 
тему та багато молився і розмірковував, а тому, що так вірять/роблять усі 
навколо21. Сатана є батьком будь-якої неправди (Івана 8:44), це включає і 
                                                
21  Те саме можна сказати про римо-католицизм. Серед римо-католиків, звісно, є відроджені християни. 
Чому ж вони всупереч Святому Письму вірять у заступництво Марії і святих, чистилище, цілують зображення і 
скульптури? Чому захищають право священиків прощати гріхи? Причини цього полягають і в духовній, і 
соціально-психологічній площинах. Римо-католику важко визнати хибність такого віровчення і практики, 
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будь-яку неправду у будь-якій сфері всіх християн – у побуті, на роботі, в 
служінні, у викладанні Слова Божого. Тому, у найширшому сенсі імітація 
християнином дару, яким він не володіє, походить від Сатани, але не 
тому, що Сатана особисто впливає на християнина, а тому, що Сатана в 
цілому є батьком всякої неправди. Кожен християнин відповідає перед 
Богом за будь-яку неправду, сказану ним; це стосується всіх християн. 
 

Диспенсаціоналізм 
Запитання: Що таке диспенсаціоналізм? 
Відповідь: Диспенсаціоналізм — школа християнського богослів’я, 
богословське вчення, яке полягає у розділенні всієї історії людства на 
кілька епох, диспенсацій. Англійське слово dispensation (розподілення, 
період) походить від давньогрецького οικονομια (управління, 
господарювання, доморядження) і означає певний Божий метод, яким Він 
управляє людством. Слово диспенсація також вживали у значенні епоха, 
вік, період часу, коли Бог здійснює таке управління. Диспенсаціоналізм 
протилежний теорії завітів або ковенантній теорії, згідно з якою Бог 
уклав договір з Адамом, як представником людства. 
 
Основні тези диспенсаціоналізму: 
Ізраїль і Церква — дві різні формації. Обітниці щодо Ізраїлю слід 
виконувати буквально в майбутньому. Ізраїль є дружиною Бога-Отця 
(Ягве), Церква — нареченою Ісуса Христа. Буквальне (неалегоричне) 
культурно-історичне лексико-граматичне тлумачення Біблії. Біблію треба 
тлумачити буквально, окрім окремих випадків, де розумним є алегоричне 
тлумачення. Спасіння у всі епохи (диспенсації) було і є по благодаті, через 
віру, без діл. На думку деяких богословів-диспенсаціоналістів об'єкт віри 
змінювався, але таким об'єктом завжди були обітниці Божі. В епоху 
Церкви спасіння дається через віру в Ісуса Христа, його заступницькій 
смерті за гріхи людства. 
 
Як правило диспенсаціоналісти премілеаністи та претрибуліціаністи, тобто 
вірять, що Христос прийде по Церкву і до Тисячолітнього Царства, і до 
Великої Скорботи. Більшість диспесаціоналістів визначають сім 
диспенсацій (епох): 

 Від створення світу до гріхопадіння; 
 Від вигнання Адама та Єви з Едену до всесвітнього потопу; 
 Від Ноя до Авраама; 
 Від патріархів до Мойсея; 
 Від  Мойсея до розп’яття/воскресіння Ісуса Христа; 

                                                                                                                                                            
оскільки він ототожнює себе з тією релігією, яку практикує: визнати ваду своєї релігії означає визнати свою 
ваду. Якщо римо-католик визнає деякі лжевчення Ватикану, це поставить перед ним вибір: або піти з системи, 
або змінювати її. Ні перше, ні друге більшість католиків робити не хочуть. 
 Євангельське християнство багато в чому повторює римо-католицький шлях: авторитет церкви і 
служителя поступово стає більшим за авторитет Божого Слова. В багатьох євангельських церквах християни 
дотримуються певної позиції лише тому, що так вірять і думають всі навколо. Відповідальність служителів у 
церкві – постійно підкреслювати непомильність Біблії та заохочувати церкв’ян якнайбільше самостійно читати 
і роздумувати над Писанням, відповідальність християн – будувати свою віру і життя на правильній основі 
(Матвія 7:24-27). 
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 Від Ісуса Христа до Його другого приходу – початку Тисячолітнього 
Царства; 

 Тисячолітнє Царство. 
 
Інколи час від Адама до Авраама вважають однією епохою, а Велику 
Скорботу виділяють окремо. 
 
В цілому диспенсаціоналізм є ортодоксальним вченням, але на практиці він 
інколи тяжіє до легкого деїзму22, надмірно підкреслює трансцендентність 
Бога і мало навчає Його іманентності23. Деякі диспенсаціоналісти не 
вірять, що Бог дає свої думки людині і недооцінюють Боже провидіння. 
Деякі диспенсаціоналісти применшують роль молитви в житті 
християнина. 
 
Диспенсаціоналізм почав розвиватися в XIX столітті, його засновниками і 
основоположниками є Джон Нельсон Дарбі, Кір Інгерсон Скоуфілд, Льюїс 
Сперрі Чейфер. Цікаво, що православні християни також послуговуються 
терміном доморядження, використовуючи його так само як і 
протестантський диспенсаціоналізм. В Україні диспенсаціоналізм 
представлений кількома церквами та одним біблійним коледжем. 
 

 Кальвінізм 
Запитання: 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 базується на досить своєрідному 
                                                
22  Деїзм – ідейно-філософська концепція про те, що Бог створив світ і покинув його розвиватися 
природними законами, які Він заклав. Зараз Бог не втручається у природні процеси. Таке вчення заперечує 
Боже провидіння. 
23  Трансцендентність та іманентність Бога – дві Його важливі якості. Трансцендентність, кажучи 
простими словами, це повна незалежність Бога від Його творива, тобто всього духовного і матеріального світу. 
Бог існував до створення світу, і існуватиме, навіть якщо світ перестане існувати. Бог є за межами 
матеріального світу, навіть якщо всесвіт просторово безмежний - 1 Царів 8:27, 2 Хронік 2:6, 18, Ісаї 40:12. Якби 
Бог був лише трансцендентний, Він був би абсолютно непізнаний, бо перебував би і за межами людського 
пізнання. Але Бог відкрився людям, показав свій характер і волю - Івана 1:18, 14:9. Іманентність – Божа 
присутність в кожній точці матеріального світу і Його постійна дія в ньому. Бог в усьому – це твердження 
правильне в іманентному смислі, але не у пантеїстичному - Псалом 138:5-12, Колосянам 1:17, Дії 17:25. 
Трансцендентність та іманентність також можна розуміти і в іншому ключі – можливостей пізнання Бога. 
Оскільки людина твориво Боже, істота духовна і фізична, вона не може пізнавати Бога, який за межами і 
духовного, і фізичного світу (Бог трансцендентний, непізнаний у всій повноті). Бог іманентний, пізнаний, тому 
що відкрився людині і дав їй можливість частково пізнати Себе. 
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тлумаченні Божої суверенності та заперечуванні волі людини. Віра, як 
вибір, а не заслуга, кальвіністи вважають віру безумовним даром. Проте в 
Посланнях Юди 1:3, 2 та Петра 1:1, до яких апелюють кальвіністи, віру слід 
розуміти в першу чергу як віровчення, тобто основний зміст християнства.  
 
У Посланні до Филип’ян 1:29 читаємо: «Тому що Вам було даровано через 
Христа не лише в Нього вірити, а й за Нього страждати». Неправильно 
побудувати таке серйозне вчення про природу віри на одному вірші, але й 
неправильно проігнорувати його. На мій погляд, сказано про те, що задум 
Божий для християн не лише віра, що веде до спасіння, а й вірність Богу, 
яка проявляється у стражданнях заради Нього. Павло не має на увазі, що 
віра просто безумовно дана і безумовно прийнята, тому що в такому разі 
страждання також безумовно прийняті, але ми знаємо, що християнин 
може (але не повинен) уникати страждань, якщо буде невірним Богу. Воля 
Божа для християн – це і вірити, і страждати. «… Віруйте в Бога, і в Мене 
віруйте!» - закликав Ісус Своїх учнів у Івана 14:1; проте якщо віра 
безумовний дар, тоді Ісусу варто було просто дати віру, а не закликати 
вірувати. Отож, віра дійсно у певному сенсі є даром – адже віра, як 
чеснота, є доброю рисою, адже здатністю вірити (в широкому розумінні) 
Бог наділив кожну людину, тому християнин, який повірив, немов би 
використав цей Божий дар. 
 
Я також вірю, що Бог в певному сенсі обмежив прояви Своєї 
суверенності, наділивши людину волею. Річ у тім, що при створенні 
людини Бог вже не міг діяти абсолютно вільно, оскільки взяв на себе певні 
зобов’язання щодо засудження людини за гріх та її спасіння через віру. 
Такі зобов’язання не те що обмежують Бога, а швидше повною мірою 
виявляють Його сутність, зокрема святість, праведність, любов, істинність. 
Тому суверенність не варто абсолютизувати, а розглядати її лише в такому 
значенні – всезагального Божого ведення історії, Його керівництва 
націями та окремими особами. Про волю, як здатність, свобідно робити 
вибір з кількох альтернатив відповідно до свого бажання написано в 
Повторенні Закону 30:19 (Бог дає вибір Ізраїлю), 2 Самуїла 24:12 (Бог дає 
вибір Давиду), Даниїла 11:36 (цар поступатиме за своїм уподобанням), 1 
Коринтянам 7:39 (вдова може виходити заміж за кого вона хоче), 8:9 
(християнин має свободу в тому, яку їжу він споживає). Людські бажання 
чи небажання  також свідчать про волю людей: Повторення Закону 1:26, 
Суддей 19:25, 1 Самуїла 15:9, 1 Хронік 19:19, Приповісті 1:25, Ісаї 30:50, 
Єремії 11:10, Осії 11:5, Захарії 7:11. Проте Біблія також вчить, що 
невіруюча людина є під значним впливом Сатани, часто виконує його 
бажання: «…щоб визволитися від сітки диявола, що він уловив їх для 
роблення волі своєї» (2 Тимофію 2:26), «Коли ж наша Євангелія й закрита, 
то закрита для тих, хто гине, для невіруючих, яким бог цього віку засліпив 
розум, щоб для них не засяяло світло Євангелії слави Христа» (2 
Коринтянам 4:3-4). Ми також розуміємо, що вибір людини завжди або 
майже завжди зумовлений кількома чинниками – її вихованням, освітою, 
уявленнями про добро і зло, оточенням, обставинами, фізичним станом  
т.д. Людина не є абсолютно вільна. 
 



60 
 

Деякі кальвіністи проповідують, що у невіруючій людині нема нічого 
доброго, тобто всі її вчинки так чи інакше спричинені її гріховністю; навіть 
«добрі вчинки» завжди мотивовані гріхом, наприклад, егоїзмом, 
марнослав’ям і т.д. На мій погляд таке вчення неправильне, адже Бог діє і 
через віруючих і через невіруючих. Бог часто спонукує людей бути 
милосердним і терплячим. Багато невіруючих людей чинять багато добрих 
діл – пишуть шедеври літератури, малюють чудові картини, складають 
композиції, конструюють надійні будинки та мости, лікують хворих, 
рятують з вогню, дають гроші бідним. Швидше за все такі дії невіруючих 
людей є результатом дії Бога в їхньому житті, навіть якщо вони не вірять в 
Нього. Чи здатна невіруюча людина любити? Я гадаю, що так. Проте 
заради справедливості треба сказати, що часто за «добрими» ділами стоять 
дуже недобрі мотиви. Наприклад, невіруюча людина, даючи гроші бідному, 
гадає, що її милостиня ближньому задовольняє справедливого Бога і купує 
їй квиток на Небо. З точки зору Біблії доброта невіруючої людини жодним 
чином не задовольняє Бога і не покриває її гріхів. Ісус Христос сказав, що 
«ніхто не є добрим, крім Бога Самого» (Матвія 19:17, Марка 10:18, Луки 
18:19); «Тож як ви, бувши злі, потрапите добрі дари своїм дітям давати…» 
(Матвія 7:11, Луки 11:13); ці слова варто розуміти таким чином: Бог є 
абсолютно добрий і Він є джерело доброти. Всі люди є злі в тій чи інші 
мірі, адже вони зіпсовані гріхом – Римлянам 3:10-18, 23, Луки 11:13, 1 
Царів 8:46, Еклезіяста 7:20, «людське серце найлукавіше та невигойне» 
(Єремії 17:9).  Ісус в Матвія 7:11, Луки 11:13 навчає, що людина, будучи 
злою, все ж таки може давати добрі дари, тобто чинити правильно, добре. 
Наприклад, багато невіруючих людей дбають про своїх рідних, 
забезпечують батьків на старості, виховують своїх дітей та оплачують їхнє 
навчання. Чи ці вчинки є добрими? Так, але навіть ці добрі вчинки не 
задовольняють Бога у справі спасіння. 
 
Пункт кальвінізму Тлумачення Коментар 
Повна зіпсованість людини 
Total Depravity 

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

Зіпсованість не виключає 
здатності 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 
прокляття. Оскільки умовний 
вибір автоматично означає, що 
в людині є щось добре, за що 
її можна вибрати. 

Таке розуміння базується на 
думці кальвіністів, що віра (як 
вибір) є своєрідною заслугою 
людини, і тому не може бути 
причиною вибору. Проте 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 заснований на 
розумінні суверенності Божої 
як незалежності рішень від 
будь-яких обставин. Проте 
значення суверенності значно 
простіше – Божа верховна 
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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, Євреям 2:9, 1 
Тимофію 2:6, 4:10. 
 

Неухильна благодать 
Irresistible Grace 

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

Це запитання найбільш 
складне, воно дуже залежить 
від нашого розуміння стосунків 
між Творцем та 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 в певній мірі. 

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 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. 
У 1 Івана 5:11-13 написано про  
впевненость у спасінні. 
Часто помилково стійкість 
святих тлумачать так: 
спасенний один раз – 
спасенний назавжди. Стійкість 
святих — вужча за 
визначенням, тому віруючи у 
вічну безпеку мені не 
обов’язково вірити у стійкість 
святих. 

 
Вірші, які 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 автор вірша 
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 

Стосується долі Якова, Ісава та 
єгипетського фараона, але в 
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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. 

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 зворотне правило 
«причиною не приходу є не 
притягання» невірне. 

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

Написано про те, що Бог 
передбачив (християн), 
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, які передбачені та 
призначені — прославлені. 
По-третє, покликав (християн) 
зовсім не означає не покликав 
всіх інших. 

Дії 13:48 А погани, почувши таке, 
раділи та Слово Господнє 
хвалили. І всі ті, хто 
призначений був в життя 
вічне, увірували. 

Говориться про призначення, 
але не говориться про підставу 
або її відсутність. 

2 Солунянам 2:13-14 А ми завжди повинні дякувати 
Богові за вас, улюблені 
Господом браття, що Бог 
вибрав вас спочатку на 
спасіння освяченням Духа та 
вірою в правду, до чого 
покликав Він вас через нашу 
Євангелію, щоб отримати 
славу Господа нашого Ісуса 
Христа. 

Йде мова про вибрання, але не 
вказано умовне воно чи 
безумовне. 

 

Чи може невіруюча людина шукати Бога? 
Запитання: Чи може невіруюча людина шукати Бога? 
Відповідь: Бог закликає всіх людей – віруючих та невіруючих — шукати 
Його, а значить така можливість існує. Якщо б такої можливості не було, 
то Його заклики були б доволі дивними. 
 
«… щоб шукали Господа люди зосталі та всі народи» Дії 15:17, «Догодити ж 
без віри не можна. І той, хто до Бога приходить, мусить вірувати, що Він є, 
а тим, хто шукає Його, Він дає нагороду.» Євреям 11:6, «Шукайте Господа, 
всі покірні землі, хто виконує право Його! Шукайте правди, шукайте 
смирення…» Софонії 2:3, «що кожному віддасть за його вчинками: тим, хто 
витривалістю в добрім ділі шукає слави, і чести, і нетління, життя вічне» 
Римлянам 2:6-7, «І ось муж етіопський, скопець, вельможа Кандаки, цариці 
етіопської, що був над усіма її скарбами, що до Єрусалиму прибув 
поклонитись, вертався, і, сидячи на повозі своїм, читав пророка Ісаю». Дії 
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8:27-28, сотник Корнилій шукав Бога - Дії 10, а верійці досліджували 
Писання, щоб перевірити, чи правильно навчають Павло та Сила - Дії 
17:10-12. Фарисей Никодим прийшов до Ісуса вночі, щоб поставити Йому 
запитання – Івана 3:1-21. Повторення Закону 4:29, 1 Хронік 16:11, 28:9, 2 
Хронік 15:2, Псалом 104:3-4, Ісаї 55:6-7, Осії 5:15, Амоса 5:4, 6, Івана 1:38 
наводять на думку, що люди не тільки можуть шукати Бога, а й деякі з них 
інколи так роблять. Шукати Бога – означає роздумувати про Нього, 
маючи щире бажання пізнати Його, зрозуміти Його характер, вимоги, 
хотіти мати стосунки з Богом. 
 
Як правильно розуміти «…Нема праведного ані одного; нема, хто розумів 
би; немає, хто Бога шукав би» Римлянам 3:10-11? Апостол Павло у 
посланні Римлянам процитував Псалом 13:2 пояснюючи, що всі люди винні 
перед Богом, тому що тою чи іншою мірою грішники. «Немає, хто Бога 
шукав би…» означає, що нема жодної людини, яка постійно і повністю 
шукала Бога своїми думками, словами і ділами, тобто нема жодного 
праведника, якому не потрібне спасіння. В тому ж посланні трохи раніше 
(2:7) написано, що Бог готовий дати вічне життя кожному, хто завжди і 
постійно шукає «слави, честі і нетління», тобто живе абсолютно 
безгрішним життям. Навіть Ной, Даниїл та Йов, які названі відносно 
найправеднішими мужами, не були праведні абсолютно, і могли фізично 
врятувати лише свої життя, але не грішний Ізраїль в часи пророка – 
Єзекіїля 14:14.  
 
Звісно, це не означає, що люди самі по собі шукають Бога, швидше за все 
вони відгукуються на роботу в їхніх серцях, яку здійснює Дух Святий. 
Див. Кальвінізм. 
 

Спасіння немовлят 
Запитання: Яка доля душі немовляти, яке померло? 
Відповідь: В християнстві існують різні розуміння цього питання. Але наше 
завдання шукати Божі відповіді, а не людські. Відповідь залежить від того, 
як ми розуміємо власне теологію (вчення про характер Бога), сотеріологію 
(вчення про спасіння) та хамартіологію (вчення про гріх). Особисто я вірю 
в те, що немовля до першого свідомого гріха не мають «гріха 
зарахованого». Гріх Адама24 вплинув на їхню природу, але не на їхній 

                                                
24  Римо-католицизм та більшість протестантських церков навчають про те, що гріх Адама був юридично 
зарахований всім людям. Тепер, згідно цієї теорії, кожна людина, народжуючись у цей світ, несе 
відповідальність за вчинок Адама. Римлянам 5:12 – єдине місце, яке можна використати для захисту такої 
думки. В грецькому тексті в кінці 12-го вірша міститься фраза εφ ω παντες ημαρτον, від розуміння якої і 
залежить наше розуміння впливу гріха Адама на стан людства. Існує три можливі переклади/тлумачення: а) в 
якому всі згрішили – всі люди згрішили в Адамі ще до свого народження (Августин Блаженний), б) тому що всі 
згрішили – всі люди помирають, тому що всі люди особисто грішать, в) тому що через неї [смерть] всі 
згрішили – (Іоан Златоуст).  На мій погляд третя точка зору є найбільш правильною. По-перше, Апостол Павло 
ще в третьому розділі проголосив гріховність всіх людей (3:10-20), а лише в п’ятому він згадав про вчинок 
Адама. Якщо саме гріх Адама є юридичною причиною гріховності людства, то про це варто було б написати 
значно раніше. По-друге, в 5:14 читаємо, що смерть панувала над тими, хто жив від Адама до Мойсея, але не 
грішив, як Адам. Що точно має на увазі Апостол Павло сказати важко, але очевидним є те, що факт панування 
смерті над людьми є логічним продовженням 5:12 – наслідком гріха Адама є смертність всіх людей. Таку точку 
зору підтримували більшість отців східної церкви та офіційно підтримує Православна церква. Святий Григорій 
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статус в питанні святості, тому душі всіх немовлят прямують у вічне 
блаженство. Часто для захисту такої думки використовують 2 Самуїла 
12:23 «Я піду до нього, а воно не вернеться до мене...», де Давид говорить 
про своє немовля, в якого Бог забрав життя через гріх Давида (перелюб з 
Версавією). Хоча цей вірш підтверджує мою точку зору, все ж таки не 
правильно будувати богослів’я на одному-єдиному вірші. 
 
Інша група християн дає таку відповідь на це запитання: вибрані на 
спасіння спасуться, а вибрані на прокляття – ні. Тут йдеться про питання 
передбачення, вибрання, призначення. Ще одна група християн навчає, що 
всі немовлята ще матимуть шанс вибрати або відкинути Христа – в 
Тисячолітньому Царстві. Тому зараз доля їхніх душ не вирішена. Див. 
Кальвінізм. 
 

«Спадкове спасіння» та «спасіння через дітонародження» 
Запитання: Чому вчить автор Першого послання до Коринтянам 7:14 та 
Першого послання Тимофію 2:15? 
Відповідь: «Чоловік бо невіруючий освячується в дружині, а дружина 
невіруюча освячується в чоловікові. А інакше нечисті були б ваші діти, 
тепер же святі». (1 Коринтянам 7:14). Апостол Павло навчає християн як 
їм чинити, коли одне з подружжя увірувало в Ісуса Христа, а інше ні. 
Апостол пише, що віруючий має продовжувати бути чоловіком/дружиною 
для свого невіруючого супутника життя, якщо той хоче і далі жити з 
ним/нею. «Чоловік освячується у дружині» означає, що через віруючу 
спасенну дружину Божа благодать потрапляє і в життя невіруючого 
чоловіка, він освячується, але його спасіння досі індивідуальне: «Звідки 
знаєш ти, дружино, чи не спасеш чоловіка?» (7:16). Так само дружина 
невіруюча освячується в віруючому чоловікові, але це ще нічого не 
говорить про її спасіння. Їхні діти виховуються під християнським впливом 
одного з батьків, тому вони не нечисті, а святі – в певному сенсі відділені 
для Бога від світу і гріха. 
 
«Та спасеться вона [жінка] дітородженням, якщо пробуватиме25 в вірі й 
любові, та в посвяті з розвагою» 1 Тимофію 2:15. Апостол Павло порушує 
кілька тем у другому розділі послання – молитви, спасіння у Христі, різні 
Божі задуми щодо чоловіка і жінки. Апостол благає молитися за всіх 
людей і за владу (2:1-2), тому що воля Божа – спасіння всіх людей через 
Ісуса Христа, єдиного Посередника від Бога (2:3-7). Чоловіки мають бути 
лідерами у молитві (2:8), а жінки повинні вдягатися скромно з 
                                                                                                                                                            
Нісський, святий Григорій Богослов, Дмитро Ростовський та Феофан Затворник вважали, що «немовлята через 
свою чистоту також стають спадкоємцями вічних благ». Ортодоксальний іудаїзм також заперечує 
відповідальність кожної людини за гріх Адама. 
 
 Окремо треба розглядати питання гріховної природи. Гріховна природа – це вроджена схильність 
людини грішити (Ефесянам 2:1-3). Гріховна природа є лише чинником, що сприяє гріху, але не причиною для 
Бога звинуватити нас у гріху, так само як і не способом для нас виправдатися перед Богом. Крім того, людина 
народжується духовно мертвою – 1 Коринтянам 15:21-22, Івана 3:3-7. 
25  Слово «залишиться» в грецькому тексті вжите в множині – «залишаться». Деякі богослови вважають, 
що мова йде про її дітей – вони мають залишатися, перебувати у вірі, любові, посвяті, розвазі. Інші вважають, 
що множина вжита лише тому, що йде мова про жінок в цілому. 
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соромливістю та невинністю, прикрашати себе добрими вчинками. 
Можливо, Бог хоче наголосити на тому, що молитва (і як елемент 
церковної літургії, і як частина життя християнської сім’ї) – 
відповідальність саме чоловіка, він повинен брати на себе роль духовного 
лідера і в церкві, і в сім’ї. Відповідальність жінки, як говорить Бог, через 
Апостола, - її скромний одяг. Жінка має навчатися духовним істинам 
мовчки в повній покорі, і вона не може навчати чоловіків духовних істин26 
(2:11-14). «Спасеться вона дітородженням» можна розуміти таким чином: 
дружина освячується, народжуючи та виховуючи дітей, це її роль і 
відповідальність перед Богом. Інше можливе тлумачення таке: жінка 
прагне панувати над чоловіком, і таке бажання є гріховним і наслідком 
гріха Адама та Єви – «…Ти в муках родитимеш діти, і до мужа твого 
пожадання твоє, а він буде панувати над тобою» (Буття 3:16, див. 4:7), тому 
дітонародження є Божим шляхом спасіння для жінки від бажання 
панувати над чоловіком. 
 

Імена на Небесах 
Запитання: Що означає фраза «імена записані на Небесах»? Чиї імена там 
записані? 
Відповідь: Біблійне вчення про це достатньо складне. Можна точно 
сказати, що якщо чиєсь ім’я записане на Небесах, це рівнозначне 
спасінню цієї людини, адже в Новий Небесний Єрусалим ввійдуть лише ті, 
чиє ім’я буде записане в книзі життя Агнця (Одкровення 21:27). В 
Одкровенні 3:5 читаємо, що Ісус Христос не змиє з книги життя ім’я 
переможця, а визнає його ім’я, перед Отцем Своїм. В Одкровенні 13:8 
читаємо, що звірині з моря з десятьма рогами та сімома головами, 
союзниці Сатани, поклоняться всі, чиє ім’я не записане в книзі житті 
Агнця. Таким чином розуміємо, що записані в книгу не поклоняються 
звірині/Сатані, зберігаючи вірність Богу. В Одкровенні 17:8 читаємо, що 
мешканці землі, імена яких не записані в книгу життя, будуть дивуватися, 
коли побачать, «що звірина була і нема, і з’явиться». Дуже ймовірно, що 
запис у книгу життя відбувся до створення світу. Згідно Одкровення  
20:12, 15 відсутність імені в книзі життя Агнця означає вічність в озері 
огняному, а наявність, відповідно, вічність з Богом, блаженство. Згідно слів 
Ісуса Христа імена Сімдесятьох були записані на Небі, і це справжня 
причина для радості – Луки 10:17-20. Ідолопоклонство призвело до того, 

                                                
26  Серед сучасних християн поширене вчення про те, що ці слова стосуються лише того часу. Мовляв, 
тоді жінки були неосвічені і своїми запитаннями створювали гармидер на богослужінні. Зараз жінка є 
повноцінним партнером чоловіка у всіх відношеннях, тому може навчати церкву так само, як і чоловік. Таке 
вчення не витримує навіть найслабшої критики. По-перше, текст Біблії відкриває нам задум на всі часи для всіх 
народів і культур, а послання Апостола Павла стосуються всіх церков у всіх країнах. По-друге, з контексту 
бачимо аргументацію Павла – «Адам створений перший, а Єва потому» (2:13), «жінка, будучи обманутою, 
попала в переступ» (2:13). Адам і Єва не були представниками жодної культури, а їхні дії спричинили духовні 
наслідки на все людство, включаючи цивілізовані Рим і Грецію і нецивілізованих індіанців та папуасів. По-
третє, християнин, який має глибоке пізнання Бога, має і розуміння методів Сатани – перекрутити, 
переінакшити Слово Боже. Бог цінує і любить і своїх синів, і дочок, і хоче, щоб всі його діти були щасливі. 
Сатана ненавидить і тих, і інших, і намагається хитрими вигадками послабити церкву і християнську сім’ю. 
Сатана імітує захист прав жінок, хоча насправді чудово знає наслідки людського непослуху Богу, чого і хоче 
досягти. По-четверте, поганин Цельс, який нещадно критикував Ісуса Христа і раннє християнство, писав, що в 
християнстві нема нічого доброго, «але які в них [хороші] дружини». 
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що Бог витер імена ідолопоклонників зі Своєї книги – Вихід 32:33. Господь 
обіцяє витерти ім’я ідолопоклонника з-під Неба – Повторення Закону 
29:17-19. 
 
Відкритими для мене залишаються такі запитання: 

- Чиї імена вносяться в книгу життя – всіх людей чи лише 
передбачених/призначених на спасіння? 

- Коли та за яких обставин Бог стирає ім’я з книги життя? 
- Чи може Бог стерти з книги життя ім’я християнина? Чи може 

християнин стати/бути ідолопоклонником? Наявність імені в 
книзі життя є наслідком чи причиною непоклоніння 
ідолам/звірині/Сатані? 

- Що можна вважати ідолопоклонством? Чи є ідолопоклонством 
шанування ікон, цілування статуеток, релігійної символіки? 

 

Книги пророків 
Запитання: Я читаю книги пророків Старого Завіту, але важко зрозуміти 
– про що пише пророк і в якій епосі він жив. Особливо це стосується 
«малих пророків»… 
Відповідь: 16 пророцьких книг це 1/4 всієї Біблії. Не знаючи їхнього змісту 
християнин втрачає 1/4 Слова Божого. Основна тема пророків Старого 
Завіту – атрибути Бога та Тисячолітнє Царство. 14 із 16 пророків 
говорили про Тисячолітнє царство, окрім Наума і Йони. Протягом 
існування Ізраїлю на Сході існували імперії Ассирія, Вавілон, Мідіє-Персія, 
Греція, Рим, які почергово змінювали одна одну, та Єгипет, який існував 
паралельно на північному сході Африки. Ортодоксальні євреї зараховують 
книгу Даниїла не до Пророків, а до Писання (в контексті поділу Старого 
Завіту). Інших 15 пророків вони називають пізніми, на противагу книгам 
Ісуса Навина, Суддей, Самуїла, Царів, які вважаються ранніми пророчими 
книгами. В Старому Завіті згадується про пророків, які не написали окремі 
книги – Ілля, Єлисей та Давид, який написав 73 псалми, деякі з них 
пророчі. Існує думка, що пророки і провидці - це два різні служіння в 
період Старого Завіту – Ісаї 29:10. Деякі пророки служили все життя 
(Ісая), деякі лише певний час (Амос). Єлисей мав власну пророчу школу. 
Повторення Закону 18:15-22 – Божий пророк завжди має говорити від 
імені Ягве і його пророцтва мають завжди виконуватися точно і повністю. 
Християни називають пророків великими і малими залежно від розміру 
їхніх книг. Ісая, Єремія, Єзекіїль та Даниїл вважаються великими. 
 

Книги написані на тлі історичних подій (роки вказано до н.е.):  
Попередні події: 
 1446 – вихід Ізраїлю з Єгипту 
 1406 – початок завоювання Палестини 
 1399 – завершення завоювання Палестини 
 1050 – цар Саул 
 1040 – народився Давид 
 1010 – Юдея під правлінням Давида 
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 1003 – весь Ізраїль під правлінням Давида 
 991 – народився Соломон 
 970 – Соломон почав правити Ізраїлем 
 959 – завершення будівництва першого храму 
 930 – розкол царства 
 

Поточні події: 
 722/721 – Ассирія захопила Північне Царство 
 701  – спроба Ассирії захопити Єрусалим (Південне Царство): ангел 

вбиває 185000 воїнів. 
 612 – Вавилон захоплює Ассирію 
 605 – перший етап полону Єрусалиму 
 597 – другий етап полону Єрусалиму 
 588-586 – третій етап полону Єрусалиму 

 
Майбутні події 
 538 – указ Кіра, царя перського, про відновлення храму 
 535 – початок відновлення храму 
 515 – завершення відновлення храму 
 333 – Олександр III Великий Македонський завоював Мідіє-Персію 
 164 – Юда Макавей править Єрусалимом 
 63 – Рим захопив Єрусалим 

 
Пророцькі послання містять 4 основні теми: 

 докір за гріх народу; 
 заклик народу повернутися до Закону Божого; 
 попередження народу про майбутній суд Божий; 
 передбачення майбутніх подій. 

 
Три книги адресовані поганам: Овдій – Едому, Йона і Наум – Ніневії 
(Ассирія). 
Дві книги написані до Північного Царства (Ізраїль) – Амос, Осія. 
Шість книг написані до Південного Царства (Юда) – Іоіль, Михей, Ісая, 
Софонія, Аввакум, Єремія. 
Дві книги стосуються періоду вигнання – Даниїл, Єзекіїль. (+  Плач 
Єремії, 586 р. до н.е.) 
Три книги стосуються періоду після полону – Огій, Захарія, Малахій. 
 

Книга Що означає ім’я 
пророка 

Тема Підтеми Дата написання 
(р. до н.е.) 

Примітка 

Овдій Слуга Ягве, або 
той, хто 
поклоняється Ягве 

Суд над Едомом вірність, суд, день 
Господній, 
спасіння Ізраїлю, 
Божий контроль 
над народами, 
суверенність Божа 

До 
вавилонського 
полону (586) 

 

Йоіль Ягве є Бог День Ягве День Господній, 
Дух Святий, Новий 
Завіт, Тисячолітнє 
Царство, 
Армагедон, суд над 
народами, суд над 

535 Розбиття на розділи 
в українській Біблії 
відмінне від 
російської та 
англійської: укр. 3:1-
5 відповідає 
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Юдою рос/англ. 2:28-32 
Йона Голуб Божа милість і 

благодать щодо 
Йони та 
ассирійців 

милосердя Боже, 
доброта Божа, 
неслухняний слуга, 
спасіння – Боже 
діло, прощення, 
Боже провидіння 

790-753, 
правління 
Єровоама II 

Вся проповідь Йони 
– 5 івритських слів 
в 3:4-5. 

Амос Нести важку ношу Божий суд над 
людьми, які не 
відкриті до Його 
праведності і 
справедливості. 

День Господній, 
суд Божий, 
відродження 
Ізраїлю, Божа 
мораль, Божа 
справедливість 

760 146 віршів, з них 
лише 5 про 
благословення 

Осія Спасіння 
(таке саме ім’я мав 
останній цар 
Ізраїлю) 

Вічна Божа 
любов до Ізраїлю 

Божа любов, 
Тисячолітнє 
Царство, 
покарання за 
непослух, 
благословення за 
послух 

715-710, 
царі Узія, 
Йотам, Ахаз, 
Єзекія 

 

ІСАЯ Ягве - Спаситель Спаситель і Цар 
гряде 

пророцтва про 
Месію, скорбота, 
Тисячолітнє 
Царство, імена 
Христа, суди, 
спасіння Ізраїлю, 
Бог відкупитель, 
підбадьорення від 
Бога, перше 
пришестя Христа, 
друге пришестя 
Христа, Ягве-
Пастух, гріх, 
поклоніння, піст 

VIII-VII 44:28-45:1 – згадує 
перського царя Кіра 

Михей «Хто, як Ягве?» Суд і майбутнє 
царство 

День Господній, 
справедливість і 
милосердя, 
пророцтва про 
Христа, любов до 
Ізраїлю, прощення, 
лжепророки 

  

Наум Потіха Суд над Асирією, 
зруйнування 
Ассирії 

Божий гнів, 
характер Бога, 
милосердя Боже, 
всезнання Бога, 
суд над Ассирією 

663-612 100 років після Йони 

Софонія Ягве захищає, 
Ягве ховає 

День Господній 
(«День 
Господній» 
вживається 23 
рази) 

Тисячолітнє 
Царство, День 
Господній, 
скорбота, 
благословення для 
євреїв і поган 

625 
цар Йосія 

 

ЄРЕМІЯ Ягве посилає, 
Ягве кидає 

Боже 
попередження 
для Юди 

Новий Завіт, 
благословення для 
Ізраїлю, вірність 
Божа, Давидів 
Завіт, прокляття 
Єхонії, Завіт про 
землю 

585, 
царі Йосія, 
Єгоахаз, 
Єгояким, 
Єхоная, 
Маттанія-
Седекія 

14:14 – Ной, 
Даниїл, Йов – 
найправедніші мужі. 
31:31, 32:40 – Новий 
Завіт.  
25:11-12, 29:10 – 
пророцтво про 70 
років у 
вавилонському 
полоні27. Дуже 
непослідовний 
виклад тексту, 
постійні стрибки в 
часі. 52-ий розділ – 
переписаний 2 
Царів 25. 

Аввакум Обняти руками Чому 
безбожники 
живуть щасливо? 

День Господній, 
вірність Божа, суд 
над народами, 
всемогутність 
Божа, суверенність 
Божа 

609-605 Унікальність книги: 
Авакум сам 
звертається до Бога, 
і Бог відповідає 
йому. 

ДАНИЇЛ Бог – мій Суддя Період поган Божа вірність, 
Христос, седмиці, 

536 Паральльні тексти: 
Матвія 24, 25, Марка 

                                                
27  Можливі два способи підрахунку цих 70-и років: 1) перший етап полону (605) – повернення євреїв 
(535); 2) зруйнування храму (586) – завершення будівництва храму (516). 
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скорбота, 
антихрист, ангели, 
молитва, 
ідолянство, істинне 
поклоніння 

13, Луки 21. 
Вважається, що 
Даниїл точно 
напророчив в’їзд 
Ісуса Христа в 
Єрусалим на ослі – 
вказав проміжок 
часу між 444 роком 
до н.е. та 30 роком. 
9:2 – Даниїл 
прочитав про 
тривалість полону в 
Єремії 25:11-12, 
29:10 

ЄЗЕКІЇЛЬ Бог укріпляє, 
Бог зміцнює 

Теперішній 
Божий суд і 
майбутні 
благословення 
для Ізраїлю 

Тисячолітнє 
Царство, битва 
Гога і Магога, 
об’єднання 
Ізраїлю, Сатана, 
Новий Завіт, 
особиста 
відповідальність, 
храм в 
Тисячолітньому 
Царстві, шехіна 
(Божа слава) 

570 11:17-21 - Новий 
Завіт 

Огій свято, фестиваль Завершіть 
побудову храму 

День Господній, 
відбудова храму, 
Божі пріоритети 

520, 
Кір, Дарій I, 
Артаксеркс I 

25 разів «так сказав 
Господь», «прийшло 
слово Господнє» 

Захарій Ягве пам’ятає Закінчення 
будівництва 
храму, пришестя 
Христа 

покаяння, 
Тисячолітнє 
Царство, Ангел 
Господній, 1-е та 2-
е пришестя 
Христа, імена Божі 
і Христа, піст, 
Сатана, ангели, 
Дух Святий 

  

Малахій Мій посланець Поверніться до 
Господа 

 450-420  

 
століття ПОГАНИ ІЗРАЇЛЬ,  

Північне царство 
(930-722) 

ЮДА,  
Південне царство 
(930-605) 

ПОЛОН 

IX Овдій - Едому Іоіль   
VIII Йона – Ассирії Ісая, Михей Амос, Осія  
VII Наум - Ассирії Ісая  Даниїл, Єзекіїль 
 

Іван Хреститель 
Запитання: Як Іван Хреститель може бути найбільшим серед народжених від 
жінок, але найменший у Царстві Небеснім є більшим від нього? 
Відповідь: Іван Хреститель дійсно є найбільшим серед усіх людей, народжених до 
часу, коли були сказані ці слова, а можливо, і найбільшим з-посеред всіх людей 
– Матвія 11:11. Ісус Христос має на увазі, що власна праведність (благочестя) 
цього Божого мужа найвища з поміж праведностей всіх інших мужів, 
включаючи Ноя, Авраама, Йова чи будь-кого іншого. Цікаво відмітити, що Іван 
Хреститель не робив жодних чудес, не зрушував гори з місця, не написав книги 
Святого Писання. Чому ж найменший у Царстві Небеснім більший за нього? 
Хіба Іван Хреститель не ввійде в Царство Небесне? Звісно, що ввійде. Мова йде 
про те, що всі «жителі» Царства Небесного увійдуть туди не власною 
праведністю чи благочестям, а завдяки праведності Ісуса Христа, яку їм 
зараховано в момент увірування в Нього. Хоч якою високою є власна 
праведність Івана Хрестителя, її недостатньо, щоб спастися від гріха і його 
наслідків, хоч яким грішним є християнин, він отримає прощення своїх гріхів 
завдяки жертві Ісуса Христа. 
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Хула Духа Святого 
Запитання: Що таке хула Духа Святого? Чи може християнин похулити 
Духа Святого? 
Відповідь: Хула (образа, зневага) Духа Святого – це особливий унікальний 
гріх, який, відповідно до науки Ісуса Христа, Бог не прощає. 
 
«Тому то кажу вам: усякий гріх, навіть богозневага, проститься людям, але 
богозневага на Духа не проститься! І як скаже хто слово на Людського 
Сина, то йому проститься те; а коли скаже проти Духа Святого, не 
проститься того йому ані в цім віці, ані в майбутнім!» Матвія 12:31-32, див. 
Марка 3:29, Луки 12:10. Дуже важливо розглянути ці вірші в найближчому 
контексті. В Матвія 12:24 фарисеї заявили, що «Він демонів не виганяє 
інакше, тільки як Вельзевулом, князем демонів», таким чином приписавши 
явну дію Духа Святого – вигнання демонів — Сатані. Дух Святий є 
всемогутнім Богом, який має унікальні дії, відмінні від дій Бога Отця та 
Бога Сина. В час земного служіння Ісуса Христа Дух Святий діяв через 
Христа, зцілюючи людей, воскрешаючи та виганяючи демонів. Фарисеї 
образили Духа Святого тим, що назвали його Сатаною. Це найбільш 
безглузда і безбожна заява, яку можна уявити.  
 
Іншим можливим тлумаченням цього уривку є таке: фарисеї не прийняли 
Ісуса Христа, і тому цей гріх Бог їм не простив, оскільки вони відмовилися 
від самого шляху прощення всіх гріхів – віри в Христа. Їхнє відкидання 
Христа є фатальним для них. Якщо ми приймаємо перше тлумачення, то 
на мою думку, хула Духа Святого зараз неможлива, оскільки Ісус Христос 
не чинить таких масових і неймовірних чудес, як чинив в час Свого 
першого приходу – Івана 3:34. Жоден християнин не може чинити зараз 
діла «Духом без міри», тобто Духом Святим у всій повноті. Якщо ми 
приймаємо друге тлумачення, то хула Духа Святого зараз можлива в тому 
значенні, що невір’я в Євангеліє є фатальним для будь-якої людини. Тоді 
християн це не стосується, оскільки вони, за визначенням, вірять в Ісуса 
Христа. 
 

Великі і малі гріхи 
Запитання: Чи ділить Бог гріхи на великі і малі? 
Відповідь: З досвіду знаємо, що люди точно ділять. 
 
В одній країні провели експеримент – опитування, з проханням оцінити 
свою праведність за 10-бальною шкалою, де «0» - жахливий грішник, «10» 
- сама праведність. Більшість людей поставили собі «6», «7», «8». Людям 
завжди приємно думати, що вони «відносно праведні», і «не дуже грішні». 
Коли люди думають про свою праведність, вони намагаються порівняти 
себе з «більш грішними» людьми, щоб на їхньому тлі мати відносно 
непоганий вигляд. Бог у Своєму Слові поставив всім людям «0» (Римлянам 
3:10-20), а «10+» заслужив Ісус Христос, який прожив абсолютно 
праведне життя, не грішив ні думкою, ні словом, ні ділом. 
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Проте не правильно думати, що Бог ставиться до всіх гріхів повністю 
однаково. Ісус сказав Понтію Питату, наміснику імператора: «тому 
більший гріх має той, хто Мене тобі видав...» (Івана 19:11). «…Стережіться 
тих книжників, що люблять у довгих одежах проходжуватись, і привіти на 
ринках, і перші лавки в синагогах, і перші місця на прийняттях, що 
вдовині хати поїдають, і моляться довго напоказ, вони тяжче осудження 
приймуть!» (Марка 12:38-40, див. Луки 20:47), «А ти, Капернауме, що до 
неба піднісся, аж до аду ти зійдеш. Бо коли б у Содомі були відбулися ті 
чуда, що в тобі вони стались, то лишився б він був по сьогоднішній день. 
Але кажу вам, що содомській землі буде легше дня судного, аніж тобі!...» 
(Матвія 11:23-24). Юда Іскаріот має більший гріх, ніж Понтій Пилат, 
фарисеї-лицеміри отримають важчий осуд, ніж якби вони не імітували 
благочестя, Капернауму буде важче, ніж Содому, оскільки він не покаявся 
навіть при великих чудах. 
 
Словосполучення «великий гріх» зустрічаємо кілька разів в Старому Завіті 
– ідолопоклонство Ізраїлю (Вихід 32:31), негідна поведінка синів Ілія з 
жертвою Господу (1 Самуїла 2:17), жертвування дітей поганським божкам, 
чари, ворожіння, (2 Царів 17:17-21). «Бо Я знаю про ваші численні провини 
і про ваші великі гріхи: тиснете ви справедливого, берете ви підкупа та 
викривляєте право убогих у брамі» Амоса 5:12 - Бог називає великими 
гріхами тиск на справедливих людей, хабарі, порушення верховенства 
права у справі бідних. 
 
В Новому Завіті написано: «Я писав вам у листі не єднатися з 
перелюбниками, але не взагалі з цьогосвітніми перелюбниками, чи з 
користолюбцями, чи з хижаками, чи з ідолянами, бо ви мусіли були б 
відійти від світу. А тепер я писав вам не єднатися з тим, хто зветься 
братом, та є перелюбник, чи користолюбець, чи ідолянин, чи злоріка, чи 
п'яниця, чи хижак, із такими навіть не їсти!» (1 Коринтянам 5:9-11). Бог 
через Апостола Павла заборонив мати будь-які стосунки чи спілкування з 
людьми, які називають себе християнами, але: 

o Перелюбник –  розпусник, той хто практикує інтимні стосунки 
до або за межами шлюбу; 

o Користолюбець -зажерливий; 
o Ідолянин -  ідолянин, той, хто вклоняється зображенню 

чи фігурі; 
o Злоріка -  той, хто зневажає, хулить; 
o П’яниця -той, хто зловживає алкоголем; 
o Хижак -  грабіжник; 

 
В іншому місці виділені такі 8 гріхів: «А лякливим, і невірним, і мерзким, і 
душогубам, і розпусникам, і чарівникам, і ідолянам, і всім неправдомовцям, 
їхня частина в озері, що горить огнем та сіркою, а це друга смерть!» 
(Одкровення 21:8). 
 
Християнин повинен розуміти, що будь-який гріх псує стосунки з Богом 
та вимагає визнання перед Ним (1 Івана 1:5-2:1). Так само правильно 
сказати, що за будь-який гріх заплатив Ісус Христос на римському 
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голгофському хресті і Його смерть є підставою для спасіння будь-якого 
грішника: «Прийдіть, і будемо правуватися, говорить Господь: коли ваші 
гріхи будуть як кармазин, стануть білі, мов сніг; якщо будуть червоні, 
немов багряниця, то стануть мов вовна вони!» Ісаї 1:18. 
 

Юда Іскаріот 
Запитання: Чому навчає Біблія про спасіння Юди Іскаріота? Як це впливає 
на вчення про спасіння в цілому? 
Відповідь: Юда Іскаріот – один з дванадцяти учнів Ісуса Христа, який 
видав, зрадивши Його (Матвія 26:25, 47, Марка 14:10, 43, Івана 12:4, 21-30, 
18:2-5, Дії 1:25). Юда Іскаріот ніколи не був віруючим, спасенним 
чоловіком. Ісус Христос назвав його «призначеним на загибель» (Івана 
17:12). В Луки 10:20 читаємо, що імена Сімдесятьох учнів записані на Небі, 
з чого дехто неправильно робить висновок, що ім’я Юди спочатку було на 
небі, але потім він «втратив своє спасіння». Навряд чи мова йшла про Юду 
– він належав до Дванадцяти найближчих Ісусу учнів, в той час як 
Сімдесят були учнями, умовно кажучи, наступного рівня. В Матвія 27:3-5 
читаємо: «Тоді Юда, що видав Його, як побачив, що Його засудили, 
розкаявся [] (G3340), і вернув тридцять срібняків 
первосвященикам і старшим, та й сказав: Я згрішив, невинну кров 
видавши. … І, кинувши в храм срібняки, відійшов, а потому пішов, та й 
повісився...» Це доволі складне місце для тих, хто говорить про спасіння 
через покаяння/розкаяння. Юда дійсно розкаявся, але це, безсумнівно, не 
призвело до його спасіння. Покаяння Юди – це його переміна мислення 
стосовно одного конкретного гріха. Юда шкодував, що вчинив так, але 
навіть в той момент він не навернувся до Ісуса Христа як до свого 
Спасителя. Це навчає нас, що шкодування за гріхи саме по собі не веде до 
спасіння людини, а для спасіння необхідно вірою прийняти Спасителя, 
який помер за гріхи. 
 
В Новому Завіті згадані інші Юди – Юда, син Якова, спільний предок 
Марії і Йосипа (Матвія 1:2-3, Луки 3:33), Юда, рідний брат Ісуса Христа 
(Матвія 13:55), Юда Яковів, учень Ісуса Христа (Івана 14:22, Дії 1:13), 
бунтівник Юда Галілеянин (Дії 5:37), Юда Варсавва, пророк в ранній 
церкві (Дії 15:32-34).  
 

Кого не знав Господь 
Запитання: Про кого йде мова в Матвія 7:21-23? Кого ніколи не знав 
Господь? 
Відповідь: Багато різних цікавих тлумачень існує про цей уривок. 
На мій погляд, при вивченні цього уривку важливо розглянути контекст, а 
також звертати увагу на те, які слова ким сказані. В Матвія 7:12-13 Ісус 
навчає йти вузькою стежиною і входити тісними ворітьми на життя, а не 
широкою дорогою і широкими ворітьми до погибелі, якими ходять багато 
хто. Часто ці слова тлумачать як різницю між християнами і 
нехристиянами. Але це вчення слід розуміти ще ширше: більшість людей 
обирає шлях на загибель, меншість – на життя. В контексті спасіння це 
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справедливо – дуже небагато тих людей, які отримали вічне життя через 
жертву Ісуса Христа, а більшість задовольняється релігійними традиціями, 
виконанням правил, людською мораллю або заперечують існування Бога 
взагалі. Але й серед християн далеко не всі вірні Богу: часто християнин 
приймає такі рішення, які приймають інші християни, навіть якщо вони 
невірні. Кінець життя вірного християнина – благословення й життя у 
всій повноті, кінець життя невірного, того хто йде за більшістю – 
погибель, руйнування, втрата благословень. Це подібно тому, як будувати 
свій дім на піску або на скелі (Матвія 7:24-27) – цей принцип можна 
застосувати і до віруючих, і до невіруючих. Не кожен християнин будує 
свій дім на скелі (Слові Божому) – 1 Коринтянам 3:10-15. «Стережіться 
фальшивих пророків…» - говорить Господь в 7:15-20, навчаючи, що плоди 
життя пророка (вчителя) – найкращий показник його істинності. 
Проведімо спостереження над текстом 7:21-23: 

o Багато-хто кажуть до Ісуса «Господи, Господи», але не кожен з них 
увійде в Царство Небесне (буде спасенний); 

o В день суду деякі скажуть Ісусу: «Господи, Господи, хіба ми не Ім'ям 
Твоїм пророкували, хіба не Ім'ям Твоїм демонів ми виганяли, або не 
Ім'ям Твоїм чуда великі творили?» 

o Ісус відповість їм: «Я ніколи не знав вас... Відійдіть від Мене, хто 
чинить беззаконня!» 

 
Щоб зрозуміти ці слова треба відштовхуватися від слів Ісуса, які є 
правдивими і переходити до слів тих деяких, які можуть бути 
неправдивими. Ісус скаже останнього дня деяким “претендентам” на 
спасіння, що ніколи не знав їх. Це означає, що ці люди ніколи не 
отримали спасіння від Господа і ніколи не були Його дітьми. Ці люди 
чинили беззаконня. Як же розуміти їхні слова про великі діла – 
пророцтва, вигнання демонів та інші великі чуда? На мій погляд, ці люди 
ніколи не робили нічого іменем Господа Ісуса Христа, тобто ніколи не 
користувалися Божою силою. Можливо, вони були обмануті демонськими 
силами, які переконали їх, що вони мають стосунки з Богом і роблять діла 
Божі. Ісус Христос має на увазі, що навіть у християнстві, тобто 
середовищі, де Ісуса називають Господом, є невідроджені люди, і ті люди, 
які навіть свідомо або несвідомо імітують пророцтва, вигнання демонів, 
чуда великі. Це вкотре доводить, що чудеса не можуть бути надійною 
ознакою належності людини істинному Богу. Завершує свої пояснення 
Ісус Христос ілюстрацією про вчення Ісусове – той чоловік є мудрим, 
який за основу свого життя вибрав Слово Боже. Слово Боже – найкраще, 
на що може і повинен опиратися християнин. 
 

Переклад Біблії 
Запитання: Чому так багато перекладів Біблії і якому перекладу можна 
довіряти? 
Відповідь: Біблія, тобто Святе Письмо, в оригіналі написане трьома мовами 
– весь Новий Завіт на койне – посткласичній грецькій мові, Старий Завіт 
здебільшого (99%) на івриті, деякі фрагменти (1%) на арамейській – 
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Даниїла 2:4-7:28, Ездри 4:8-6:18, 7:12-26, Буття 31:47, Єремії 10:1128. Бог 
хоче, щоб Добра Новина про спасіння благодаттю через Христа 
проповідувалася всім людям по всьому світу, а віра походить від слухання 
Слова Божого (Матвія 28:19-20, Римлянам 10:17). Історія перекладів 
Святого Писання починається ще задовго до народження Ісуса Христа – в 
III-II століттях до н.е. 70 (або 72) євреїв переклали Писання (Старий Завіт) 
з мов оригіналу — івриту та арамейської на грецьку. Цей переклад 
назвали Септуагінтою і його використовували в основному ті євреї, які 
проживали в різних куточках Римської імперії і розмовляли грецькою 
мовою. Після заснування Христом Церкви блаженний Ієронім здійснив 
переклад всієї Біблії на латинську мову, офіційну у Римській імперії. 
Переклад Ієроніма (Вульгата) не був єдиним на латинській мові, але з 
часом став найпопулярнішим, а в 1546 році – офіційною Біблією римо-
католицизму. 
 
Зараз існує сотні перекладів і на популярні, і на маловідомі мови світу29. 
Всі переклади Біблії можна розділити на чотири групи: підрядкові, 
буквальні, динамічного еквіваленту та парафраз. Підрядковий переклад 
містить переклад слів у тій самій послідовності, що й у тексті оригіналу, 
тому багато речень звучатимуть дуже неприродно. Буквальний переклад 
близький до підрядкового, але слова в реченні розставлені більш звично 
для мови, на яку здійснено переклад. Проте при буквальному перекладі 
буквально перекладають все, в тому числі фразеологізми, які втрачають 
значення для читача. Парафраз — це свого роду переказ тексту із деякою 
підміною слів та перебудовою речення. Парафраз дає нам загальне 
уявлення про що йде мова, але викидає важливі деталі з тексту. 
Динамічний еквівалент – це спроба знайти «золоту середину» між 
буквальним та парафразом. В динамічному еквіваленті слова перекладають 
якнайточніше, але речення будують так, щоб воно звучало звично для 
читача, а фразеологізми замінюють на їхні відповідниками. 
 
Один з прикладів парафразу – Новий Завіт WBTC. Його можна читати 
для попереднього ознайомлення зі змістом Біблії, але для ретельного 
вивчення Слова Божого ця праця непридатна. 
 
В Україні найпопулярнішим перекладом є праця професора Івана Огієнка 
(1962). Попри те, що він теж не ідеальний, а містить ряд помилок 
текстуального, мовного та перекладацького типу, в цілому він придатний 
для вивчення Слова Божого30. Можна також користуватися канонічними 

                                                
28  Грецька мова Нового Завіту також неоднорідна: наприклад, послання Апостола Павла, послання 
Євреям та Євангеліє від Луки написані і граматично, і лексично на вищому рівні, Євангеліє і послання 
Апостола Івана – на нижчому. Іврит П’ятикнижжя та Йова лексично помітно бідніший, ніж іврит книги пророка 
Ісаї. 
29   Згідно деякої інформації існує 6913 мов на планеті, з них Біблія повністю перекладена на 425, а 
Новий Завіт – на 1068. Окремі частини Біблії перекладені на 873 мови, на 2644 мови не перекладено нічого. 
30   В перекладі Івана Огієнка є русизми (границя, уші, хворост, вселенна, холм, привикла, стадо, 
обіти, лжа, моргати, пробуджуватися, невіжа) та діалектизми (нагла згуба, позабивані, останок, верхівець, 
вбивники, поука, спонукувати, відсупство). Івана 5:4, Ісаї 28:2, 34:2, Приповісті 2:18, 3:29, 5:10, 6:19, Луки 
20:33, 23:34 перекладені неправильно. «Але Адамові помочі Він не знайшов… » (Буття 2:20) правильно 
перекласти «Але Адамові помочі не було знайдено» . 1 Тимофія 2:15 краще перекласти «[діти] пробуватимуть у 
вірі й любові». 
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книгами Святого Письма — так званою «Римською Біблією» Івана 
Хоменка (1963), Новим Заповітом Рафаїла Турконяка чи Біблією П. 
Куліша, І. Пулюя, І. Левицького (1903). Російськомовні українці можуть 
сміливо читати Російську Синодальну Біблію (1876), над якою в XIX 
столітті працювали професори Петербурзької, Московської, Київської та 
Казанської семінарій Російської Православної церкви, і яка була офіційно 
схвалена Синодом. Хоча в тексті можна знайти багато архаїзмів, все ж 
таки переклад в цілому заслуговує на повагу31. 
 
Для якісного, глибокого та всебічного вивчення Біблії варто вивчати її 
текст і європейськими мовами – наприклад, англійською та німецькою. 
Найпопулярнішими серед них є англійські Authorized Version / King James 
Version (1611), New American Standart Bible (1995), німецька Luther Bibel 
(1522), а ще краще знайомитися з текстом мовами оригіналу – на івриті, 
арамейській та грецькій. 
 
В США багато церков є учасниками доволі цікавого руху King James Only. 
Деякі представники цього руху переконані, що британський переклад 1611 
року King James Version (т.зв. Біблія короля Якова) є абсолютно точним 
перекладом єврейських та грецьких текстів. Інші представники  руху 
говорять, що цей англійський переклад Біблії ще точніший, ніж 
оригінальні грецькі тексти, та що іврит і грецька були мовами тимчасового 
утримання Слова Божого, а англійська – мова вічного зберігання Божих 
слів. Вони апелюють до того, що оригінальні манускрипти Нового Завіту 
не збережені, а їхніх копій існує не менше 5600, при чому у трьох різних 
групах, які частково суперечать одні одним. Англійська мова, на думку 
прихильників цієї теорії, поступово завойовує весь світ, тому Бог вирішив 
зберегти Своє Слово саме англійською мовою, і саме як книгу одного 
видання, що значно спрощує доступ до неї будь-якій людині. 
 
У мене нема сумнівів, що серед християн, які підтримують позицію King 
James Only є дуже щирі, побожні та зрілі християни. Проте у мене є ряд 
суттєвих заперечень проти такого вчення. Я категорично не вірю в те, що 
будь-який переклад може претендувати на богонатхненість. 
Богонатхненими є лише оригінальні тексти написані івритом, арамейською 
та грецькою мовами. На мій погляд, коли Апостол Іоан Богослов написав 
останнє «амінь» в книзі Одкровення, унікальний процес богонатхнення 
назавжди припинився. Бог особливим чином попіклувався про збереження 
Свого Слова в інформаційному сенсі: оригінали дійсно були втрачені, але 
зміст багаторазово переписано і в такий спосіб збережено. Бог 
потурбувався, щоб Його Слово було доступне Його Церкві через 
манускрипти грецькою, згодом через переклади на східні мови, латину, 
англійську, німецьку, старослов’янську. Я також вірю в те, що Сатана 
активно втручається в процес перекладів Біблії, тому на сьогоднішній день 
є переклади, які «загубили» важливі слова, які прямо стосуються суттєвих 
християнських вчень. Рух King James Only з одного боку виник як спроба 

                                                
31   До найцікавіших недоліків російської синодальної Біблії належать такі: в Бутті 4:8 додано 
фразу «пошли в поле», якої нема в оригіналі, в Малахія 2:16 «Если ты ненавидишь ее, отпусти…», в ориганілі 
«Я ненавиджу розлучення». 
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захистити Біблію від нападів ліберального християнства, з іншого – він є 
проявом гегемонії країн англосаксонської культури. Зараз важко сказати, 
якою мовою розмовлятимуть на планеті через сто років і які позиції 
матиме англійська мова. На початку XX століття французька мала значно 
більший вплив на Європу, ніж англійська, а Сполучені Штати Америки і 
політично і військо були значно слабші, ніж зараз. Крім того в ці дні 
багато сотень мільйонів землян щасливо спілкуються іспанською, 
діалектами китайської, гінді, арабською, португальською, російською та 
японською взагалі не знаючи англійської. Я також вважаю, що абсолютно 
точно перекласти таку об’ємну книгу, як Біблію, неможливо з технічної 
точки зору, оскільки між івритом, грецькою та сучасними європейськими 
мовами існують лексичні та граматичні відмінності. 
 

Бідність та хвороби 
Запитання: Чи хвороби та бідність християнина завжди викликані гріхом? 
Чи духовно успішний християнин завжди має бути багатим та здоровим? 
Відповідь: Хвороби та бідність не завжди викликані гріхом, а здоров’я та 
багатство не завжди є показником богоугодного життя. 
 
В Біблії дійсно можна зустріти приклади того, як Бог карав Своїх людей 
хворобами чи смертю – Міріам (Числа 12:10), царя Озія (2 Хронік 26:19), 
Ґехазія, слугу Єремії (2 Царів 5:27), царя Ровоама (1 Царів 13:4), царя Ірода 
(Дії 12:13), Ананія та Сапфіру (Дії 5:5-10), ворожбита Еліму (Дії 13:11), 
християн Коринфу (1 Коринтянам 11:30). З іншого боку, в Біблії згадані 
випадки, коли хвороба не була пов’язана з гріхом – Апостол Павло, 
ймовірно, мав проблему з хворими очима (2 Коринтянам 12:1-9, Галатам 
4:15, 1 Коринтянам 16:21, Галатам 6:11, 2 Солунянам 3:17, Филимону 1:19), 
тому, як правило, його листи були написані не ним особисто, а його 
співпрацівником. В Колосянам 4:14 читаємо, що з Павлом трудився Лука, 
«улюблений лікар», що може означати, що християни час від часу хворіли. 
Епафродит хворів (Филип’янам 2:26-27), але нічого не сказано про духовні 
причини цієї хвороби, а Тимофій, учень Павла, мав хворий шлунок (1 
Тимофію 5:23). Зрештою, одне з кращих доведень – пророцтво про 
Месію, Христа – «Він погорджений був, Його люди покинули, страдник, 
знайомий з хоробами» (Ісаї 53:3). Івана 9:1-7 розповідає про випадок 
зцілення сліпого від народження. Учні Ісуса Христа, побачивши сліпого з 
народження, запитують Господа: «він згрішив, чи його батьки?», на що 
отримують несподівану відповідь: «Не згрішив ані він, ні батьки його, а 
щоб діла Божі з'явились на ньому». Таким чином розуміємо, що Бог може 
бажати прославитися через хворобу людини, і це жодним чином не 
пов’язано з чиїмись гріхами. Те ж саме навчає нас книга Йова – її герой, 
Йов, не згрішив, але отримав жахливі болячки на своє тіло. Друзі Йова 
переконували його, що болячки, як і всі інші негаразди в його житті – 
наслідок Йовових гріхів. Проте Сам Господь заперечує таке розуміння в 
останніх розділах книги. Причини страждання Йова – суперечка між 
Сатаною та Богом і як наслідок – випробування для Йова. 
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Багатство та бідність – глибока біблійна тема, але коротко можна сказати 
наступне: фінансовий стан людини не завжди є показником богоугодного 
життя людини. В Біблії зустрічаємо неправедного багача (Луки 16:19-31), і 
там же – праведного бідняка Лазара. Агур написав наступне: «Двох речей 
я від Тебе просив, не відмов мені, поки помру: віддали Ти від мене 
марноту та слово брехливе, убозтва й багатства мені не давай! Годуй мене 
хлібом, для мене призначеним, щоб я не переситився та й не відрікся, і не 
сказав: Хто Господь? І щоб я не збіднів і не крав, і не зневажив Ім'я мого 
Бога». (Приповісті 30:7-9), а Ісус Христос приголомшив слухачів, коли 
сказав, що «Верблюдові легше пройти через голчине вушко, ніж багатому 
в Боже Царство ввійти!» (Матвія 19:24, Марка 10:25, Луки 18:25). Це зовсім 
не означає, що християнин не повинен бути багатим, а означає, що в серці 
багатої людини часто виникає бажання надіятися на багатства земні і не 
шукати праведності від Бога. Звісно, Бог може дисциплінувати 
християнина через фінансові труднощі, але вчення «Бог хоче, щоб Ви були 
багаті» не зовсім правильне. 
 

Шлюб з невіруючою людиною 
Запитання: Що читаємо у Біблії 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 одного 
чоловіка та однієї жінки на все життя. Шлюб – це найміцніший із 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?  
 
Ось короткий список, що описує невіруючого таким, який він є: 
 

 Він вважає вічні цінності не дуже важливими.  
 Неслухняний: бунтує проти Бога і внутрішньо не здатний коритися 

Йому. 
 Пливучи з іншими невіруючими за однією течією, він має спільність 

із тими, хто приймає його/її бунт і підбадьорює його/її дурість. 
 Його життя перебуває в полоні опору й заздрості, тому що в ньому 

не живе Христос, Який дає силу істинно любити.  
 Раб багатьох злих задоволень і бажань. Це стосується не лише 

статевого життя; це включає будь-яке бажання «відключити» Бога 
або йти проти Його шляхів. Наприклад, від надмірно турбується про: 

  Популярність. 
  Гроші. 
  Статус. 
  Матеріальні речі (комп’ютер, техніка, прикраси, одяг і т.д.). 
  Зосередження на самому собі. 
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  Витрата часу на те, що не вічне. 
  Секс. 
  Алкоголь / наркотики. 

Біблія навчає нас, що ворог — людських душ має значний вплив на 
мислення і життя невіруючого. Бог не хоче, щоб християнин наслідував 
характер невіруючого. Він хоче, щоб християнин відвернувся від гріха і 
спілкувався з тими, хто шукає Його і хто може підбадьорити тебе чинити 
так само. Одружитися з невіруючою людиною означає згрішити і завдати 
сильного удару своєму духовному життю. 
 
Віруючий і невіруючий: 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 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 — духовно живий, невіруючий – мертвим. Хіба можливий 
шлюб живого з мертвим? 
 
Часто щодо цього запитання 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 мав на увазі 
саме 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 світла з темрявою – то певно, 
що про шлюб не варто й думати. 
 

Ангели-охоронці 
Запитання: Чи є в людей ангели-охоронці? 
Відповідь: Біблія не дає нам однозначної відповіді. «Чи не всі вони духи 
служебні, що їх посилають на службу для тих, хто має спасіння 
вспадкувати?» Євреям 1:14, «Ангол Господній32 табором стає кругом тих, 
хто боїться його, і визволює їх» Псалом 34:8. Автор послання Євреям 
витрачає багато часу, щоб розтлумачити читачам, що Христос набагато 
величніший, ніж ангели. У 14-у вірші він пише, що ангели, це службові 
духи, яких Бог посилає служити спасенним. Звідси випливає, що ангели 
дійсно беруть участь у житті людей, але ми не можемо точно знати ні яка 
кількість ангелів «займаються цим», ні кількості людей, в житті яких вони 
задіяні. Також варто розуміти, що Бог може втручатися в життя людей і 
без ангелів. 
 
                                                
32  На думку багатьох протестантських богословів, Ангел Господній у Старому Завіті, це, як правило, Сам 
Ісус Христос до Свого боговтілення. 
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Християнин і суспільство 
Запитання: Як християнин повинен ставитися до держави, влади та 
податків? Чи може християнин брати участь у політичному, громадському 
життя міста, країни?  
Відповідь: Держава – це Божий інститут, а державна влада — Божий 
задум утримання порядку. Біблія навчає нас, що «немає влади, як не від 
Бога, і влади, які існують встановлені Богом. Тому той, хто противиться 
владі, противиться Божій постанові; а ті, хто противиться, самі візьмуть 
осуд на себе. Бо володарі пострах не на добрі діла, а на злі. Хочеш не 
боятися влади? Роби добро, і матимеш похвалу від неї, бо володар Божий 
слуга, тобі на добро. А як чиниш ти зле, то бійся, бо недармо він носить 
меча, він бо Божий слуга, месник у гніві злочинцеві! Тому треба коритися 
не тільки ради страху кари, але й ради сумління. Через це ви й податки 
даєте, бо вони служителі Божі, саме тим завжди зайняті. Тож віддайте 
належне усім: кому податок податок, кому мито мито, кому страх страх, 
кому честь честь» (Римлянам 13:1-7). Це не означає, що кожен глава 
держави, міністр чи місцевий начальник належить Богу, як Його дитина, 
але означає, що кожен службовець отримав він Бога право і обов’язок 
керувати державою чи містом. Бог уповноважив державну владу карати 
людей за непослух, саме тому деякі державні служби використовують 
зброю.  
 
Християнин не повинен думати, що лише якась певна форма правління 
(монархія чи республіка), якийсь конкретний політичний режим 
(демократичний чи недемократичний), якийсь територіальний устрій 
(унітарний чи федеративний) угодні Богу. Бог може використовувати всі 
форми правління, політичні режими та устрої Собі на славу, з іншого 
боку, при будь-якій формі держави її лідери можуть бути безбожними та 
аморальними людьми. Точно можна сказати, що християнин не повинен 
брати участь в переворотах та революціях, підтримувати антидержавні чи 
антиконституційні дії. В деяких країнах для народу існує можливість 
обирати владу, в інших – владу узурпували певні диктатори та їх 
оточення. Не можна точно сказати, що у XIX столітті Бог був 
незадоволений тим, що український народ не мав власної держави або що 
у громадянській війні у США (Південь проти Півночі) Він підтримував 
лише якусь одну сторону.  
 
Податки – важливий компонент функціонування будь-якої держави. 
Сплачувати мито і податки означає підтримувати чинну (Божу) владу, 
порядок, чинні закони, не сплачувати – бунтувати проти влади, порядку, 
порушувати закони, сіяти безлад. Ісус Христос навчав: «Покажіть Мені 
гріш податковий. І принесли динарія Йому. А Він каже до них: Чий це 
образ і напис? Ті відказують: Кесарів. Тоді каже Він їм: Тож віддайте 
кесареве кесареві, а Богові Боже.» (Матвія 22:19-21). Людина – Боже 
творіння, наділене духом, душею та тілом, але окрім того ще й істота 
соціальна, тобто має певні зобов’язання перед державою та соціумом, в 
якому живе. Платити податки – означає сприяти розвитку держави, 
ремонту доріг, купівлі нового обладнання в лікарні та школи. Бог не 
уповноважив нас вирішувати наскільки чесною та моральною є державна і 
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місцева влада, оскільки будь-яка влада будь-якої країни у підсумку 
поставлена від Нього – Даниїла 2:21, 4:34, 5:18-19, див. 1 Самуїла 2:7. Бог 
керує думками керівника держави – Приповісті 21:1, див. Луки 2:1. 
Апостол Петро навчав поважати царя – 1 Петра 2:17. Звісно, якщо закони 
держави суперечать християнським принципам ми повинні «Бога 
слухатися більше, ніж людей» (Дії 5:29). 
 
Серед євангельських християн існує думка, що не варто брати участь у 
виборах, оскільки це, мовляв, недовіра Богу. Такий підхід хибний. Біблія 
дійсно говорить про всю надію на Бога – Приповісті 3:5, Псалом 26:14, 
37:3, 7, 34, але це не означає, що не варто використовувати інструмент, 
даний нам Богом. Якщо я, лягаючи ввечері спати, замикаю двері на ключ 
або, вилазячи на скалу, користуюся мотузками страхування, це не означає, 
що я не довіряю Богу, а навпаки, чиню мудро. Довіряти людям та 
приймати їхні послуги — правильно, а робити людину останнім об’єктом 
довіри та покласти всю надію на неї – неправильно і непобожно – 
Єремії 17:5-6, Приповісті 29:25. 
 
Бог використав Даниїла на посаді прем’єр-міністра найбільших імперій  
того часу – Вавилонії та Персії (Даниїла 2:48), тому перебування на 
державних посадах саме по собі не гріх. Проте Слово Боже навчає нас, що 
християнин не повинен прив’язуватися, занурюватися у справи світу (2 
Тимофію 2:4), оскільки надмірне захоплення приведе до зміни цілей і 
цінностей християнина, а тому шкідливе. 
 

Патріотизм 
Запитання: Чи повинен християнин бути патріотом? 
Відповідь: Патріотизм – це любов до своєї держави, народу, культури, 
мови, літератури, пісні. Істинна любов не є гріхом, тому що походить від 
Бога, Який і спонукує нас любити. Християнин повинен пам’ятати, що він 
у першу чергу громадянин Неба, а вже потім – громадянин світської 
держави. Я маю на увазі, що кожен християнин повинен перш за все 
любити Бога і ближнього, турбуватися про свою сім’ю, старанно 
працювати на роботі, брати участь у служінні церкви. Багато мільйонів 
християн жили в часи, коли нації не мали змоги створити свою державу. 
Більшість часу свого існування українці провели під правлінням інших 
держав – Литви, Польщі, Австрії, Румунії, Чехословаччини та Росії. Чи 
повинен християнин брати участь у національних рухах, метою яких є 
повалення чинної імперії та створення вільних національних республік? 
Бог не закликає жодну людину до повстань і революцій, але якщо 
Конституція і закони держави дозволяють брати участь у виборах чи 
мирних демонстраціях, то християнин може самостійно вирішувати – 
варто йому це робити чи ні. Християнин ніколи не повинен намагатися 
насильницьким шляхом змінити політичний режим або скинути правителя. 
Такий шлях Бог не благословляє, а ненависть породжує лише ненависть. 
Християнин не повинен говорити зневажливі слова на владу і керівників 
країни, оскільки вся влада, як інструмент, інститут, поставлена Богом. 
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Отож, любити свою державу і народ можна і потрібно, а боротися з 
владою в країні не варто. 
 

Християнин та зброя 
Запитання: Чи може християнин служити в армії або працювати в 
державних організаціях, що використовують зброю? 
Відповідь: Різні християни по-різному бачать це питання. Як правило, 
церкви на пострадянському просторі навчають, що християнин не може 
служити в армії, тому що за жодних обставин не може вбивати людей. Як 
правило, церви в західних країнах проповідують, що християнин може 
служити в армії та поліції, застосовувати зброю.  
 
Застосування зброї в жодному випадку 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 з військової служби 
(Луки 3:14). Схоже, що Павло 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 143:1). 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. 
 

Перфекціонізм 
Запитання: Що таке перфекціонізм? Чи повинен християнин бути 
перфекціоністом? 
Відповідь: Перфекціонізм – риса характеру і світогляду деяких людей, яка 
полягає в намаганні робити всі справи якнайкраще, завершено, досконало. 
Перфекціонізм може бути для християнина як рисою благочестя так і 
вадою – залежить від того, якою мотивацією він керується. Наприклад, в 
Старому Завіті читаємо: «Проклятий, хто робить роботу Господню 
недбало» (Єремії 48:10). Звідси розуміємо, що Бог заохочує нас робити 
будь-яку справу старанно, відповідально, ретельно. В цілому кажучи, це 
стосується будь-якої діяльності людини – роботи чи служіння. 
Християнин повинен працювати так, щоб його керівництво, партнери та 
клієнти були задоволені. «Не працюйте тільки про людське око, немов 
чоловіковгодники, а як раби Христові, чиніть від душі волю Божу, служіть 
із зичливістю, немов Господеві, а не людям!» (Ефесянам 6:6-7, див. 
Колосянам 3:22) – Апостол Павло навчає християн працювати так, ніби 
ми виконуємо роботу для Христа особисто. Наприклад, на роботі Вам 
доручили помити підлогу. Помийте її так, ніби Сам Ісус Христос 
прийматиме зроблене Вами. Ви готуєте проповідь? Підготуйте/напишіть її 
якнайкраще, докладіть якнайбільше зусиль. Не лінуйтеся глибоко 
дослідити потрібні місця з Писання чи прочитати потрібну кількість 
літератури, щоб подати Вашим слухачам старанно підготоване слово. 
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Але не завжди такий підхід є правильно вмотивований. Часто християнин 
робить щось добре, щоб задовольнити свої амбіції чи продемонструвати 
свою кращість іншим. Інколи учні і студенти навчаються на відмінно лише 
тому, щоб довести батькам, друзям чи коханій людині, що вони варті 
кращого ставлення. Інколи працівник чи службовець старається 
працювати добре для того, щоб задовольнити свої бажання до марної 
слави. Богу непотрібний такий перфекціонізм. Тому завжди правильно 
дивитися на мотиви таких прагнень: «Над усе, що лише стережеться, 
серце своє стережи, бо з нього походить життя». Приповісті 4:23. 
 

Компроміс 
Запитання: Що Біблія навчає про компроміс? 
Відповідь: Компроміс – це «приблизна середина» між двома різними 
позиціями або третій варіант, який більш-менш влаштовує обидві сторони. 
Ось приклад компромісу: батько хоче назвати сина Михайлом, а мама – 
Тарасом; тоді мама пропонує компроміс – ім’я  Сергій. В цілому кажучи, 
здатність знаходити компроміси в людських стосунках є ознакою мудрості, 
зрілості та поміркованості.  
 
Але якщо питання стосується святості і гріха компроміси недопустимі. В 1 
Самуїла читаємо історію одного компромісу. Господь Бог через пророка 
Самуїла наказав царю ізраїльському Саулу винищити амаликитян, вбивши 
всіх чоловіків, жінок, немовлят, волів, верблюдів та ослів (1 Самуїла 15:3). 
Амаликетяни були безбожним народом, який практикував жертвувати 
немовлят божкам, тому такий наказ був покаранням для них від Бога за 
їхні численні гріхи. Цар Саул вибив всіх людей, а царя амаликетян  Ґаґа і 
найкраще з великої і дрібної худоби залишив в живих. (15:7-9). Саул 
намагався виправдатися перед пророком Саулом, мовляв, тварин залишили 
живими, щоб потім принести їх в жертву Господу. Тоді Самуїл сказав 
слова до царя, які варто пам’ятати всім християнам: «Послух кращий від 
жертви, а покірність краща, від баранячого лою. Бо непокірність як гріх 
ворожбитства, а свавільство як провина та служба бовванам» (15:22-23). 
Наслідком гріха Саула було те, що Бог відкинув його з царювання, а 
настановив нового – Давида. Бог хоче, щоб його діти точно виконували 
Його накази. Бога не можна купити жертвами чи служінням, якщо мова 
йде про непослух. Богу не потрібне часткове виконання Його закону, бо 
коли ми виконуємо частково ми немов самі вирішуємо, що нам 
виконувати, а що ні. Тоді ми ставимо себе на місце Бога, і вирішуємо що 
правильно робити, а що ні. Тому компроміс щодо гріха і святості 
недопустимий.  
 

Хабар 
Запитання: 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, 
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Амоса 5:12, Приповісті 29:4 – підкуп (дарунок, хабар) викривлює закони; 
Псалом 14:5 – благословення для того, хто не бере підкупу. 
 
Попри те, що в християнстві є великий плюралізм думок про те, що таке 
хабар, і коли Бог називає хабар гріхом, а коли ні, варто зазначити, 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 вчить 
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 з поміж 
інших жінок, оглядаючи її та ігноруючи інших хворих – принцип 
справедливості та правосуддя не порушений.  
 

Невіруючі в хорі 
Запитання: Чи можна допускати невіруючих до співу в церковному хорі? 
Чи можна наймати на роботу диригентом церковного хору невіруючу 
людину? Чи можна брати від неспасенної людини гроші на служіння 
(наприклад, побудову дому молитви)? 
Відповідь: Хоча різні протестанти поступають по-різному, я вважаю, що 
існує лише одна правильна відповідь на ці запитання: ні. 
 
Прославлення – це виключне право відродженої людини хвалити свого 
Творця. Ми, християни, дякуємо Богу за Його любов і милість, за Його 
ласку, турботу, щедрість, за хліб на столі, за мир. Ми дякуємо Богу за 
спасіння у Ісусі Христі, яке отримали через віру благодаттю. Невіруюча 
людина не може дякувати Тому, Кого не пізнала, з Ким не зустрілася, 
Кого не полюбила. Церква не може допускати, щоб невіруючий думав, що 
він має стосунки з Богом. До миті прощення людина не може дякувати 
Богу, оскільки ще не примирена з Ним. Спів у церкві – це не концерт, не 
шоу, а радісне пісенне прославляння Спасителя. Якщо церква не має 
віруючого диригента, то нехай або співає без диригента, або не співає 
ніяк. Спів хору – це не його сценічна діяльність, робота хору – це не 
звичайна робота, подібна до роботи програміста, кочегара, охоронця чи 
сторожа. Прославлення – прерогатива християн, а не звичайна 
оплачувана робота. 
 
Ми не повинні брати гроші на служіння Богу від невіруючих, оскільки 
згідно Біблії, невіруючі — вороги Божі, а примирення можливе лише через 
Христа. Беручи гроші від невіруючих, ми даємо їм надію отримати 
спасіння через гроші. Це може мати не такий явний вигляд, але 
невіруючий, роблячи добро, сподівається, що Бог «матиме це на увазі», 
коли вирішуватиме його вічну долю. Невіруюча людина не повинна мати 
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ілюзій – спасіння Бог дає лише через віру в Христа, ніякими 
пожертвуваннями Бога не задобрити. 
 
Крім того, Апостол Павло навчає, що нема ніякої спільності між світлом 
(християнами) і темрявою (тими, які не увірували Ісуса Христа як свого 
Спасителя) – 2 Коринтянам 6:14. Оскільки нема жодної спільності, тим 
більше не можна спільно славити Бога чи спільно приносити жертву. 
 

Телебачення, комп'ютер, Інтернет 
Запитання: Як християнину ставитися до телебачення, комп’ютера, 
Інтернету? 
Відповідь: З 30-их років минулого століття телебачення стало невід'ємною 
частиною життя майже кожної сучасної людини. Як християнину варто 
ставитися до телебачення? Відмовитися повністю? Переглядати лише 
новини? Дивитися окремі художні фільми? Різні християни дають різні 
відповіді на ці запитання. 
 
Ніякий винахід науки чи техніки не є моральним злом, але є благом, яке 
Бог дає людству. Проте люди часто зловживають наукою і технікою, щоб 
заподіяти шкоду один одному. Телебачення - один з найсильніших 
інструментів впливу на масову свідомість. Не існує такого каналу, який 
розповідав би своїм глядачам новини абсолютно чесно та неупереджено. 
За останні пів століття кіномистецтво перетворилося на кіноіндустрію з 
мільярдними доходами та на прекрасне пропагандистське знаряддя у руках 
не дуже моральних людей. Телефільми, як правило, ставлять під сумнів 
християнські істини і цінності, пропонуючи глядачеві власне, спотворене,  
розуміння Бога, людини, свободи, правди, любові. Негатив телебачення не 
лише в тому, що воно відверто демонструє сцени інтимного життя, 
жорстокість і насильство, а й в тому, що нав'язує стиль і спосіб мислення 
та життя для людей. Підлітки та молодь починають вірити не батькам, 
вчителям чи шкільним підручникам, а героям кінострічок. Телевізор стає 
вихователем і для дітей, і для дорослих. Власне, надивившись фільмів, 
можна повірити не лише у зелених чоловічків чи жінок-відьом, а й у те, 
що аборт це не вбивство, а розлучення - не трагедія, а "початок чогось 
нового". Телебачення переконує, що гроші і влада - ключ до людського 
успіху. Телевізор навчить Вас свого розуміння ролей чоловіка та дружини 
у сім'ї. Один з керманичів нацистської Німеччини сказав, що якщо повну 
брехню повторити людям тисячу разів, вони врешті-решт сприймуть її за 
правду. Гадаю, що телебачення успішно засвоїло і практикує цей принцип.  
 
"Викрадач часу" - так називають телевізор американські християни. Це 
частково правильно, тому що часто християни замість проведення часу з 
Богом, Біблією, в молитві або в спілкуванні з братами і сестрами марнують 
його, вдивляючись в сцени на блакитному екрані. Окрім того, ми дивимося 
по телевізору не те, що ми хочемо, а те, що власники каналів хочуть нам 
показати. Наприклад, в нашій країні переважна більшість кінопродукції 
американського або російського виробництва, в той час як хороше 
німецьке, французьке, польське або азіатське кіно можна побачити дуже 
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рідко. Телебачення - це інструмент політиків впливати на свій електорат та 
заставляти його вибирати щось одне з двох явно поганих варіантів. 
Телебачення є творцем сучасної псевдокультури. 
 
Отож, чи варто християнину дивитися телевізор? Я даю таку відповідь: 
якщо так, то якнайменше, і треба мати велику мудрість що саме там 
дивитися і чому саме довіряти. 
 
Проте і телевізор, і комп’ютер, і Інтернет можуть служити християнину, їх 
можна застосовувати для прославлення Бога. Наприклад, комп’ютерні 
програми значно спрощують роботу з біблійними текстами чи підготовку 
проповіді. 
 

Аборт 
Запитання: Що в Біблії написано про аборт (штучне переривання 
вагітності)? 
Відповідь: В Біблії ніде не написано прямо про аборт, але вона досить чітко 
говорить про вбивство (Вихід 20:13, Повторення Закону 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). Окрім того, кількість дітей, які 
померли з голоду у десятки або сотні разів нижча, ніж дітей, які загинули 
від абортів. Ще інші говорять, що ненароджене дитя – це частина тіла 
матері, а вона, матір, може робити зі своїм тілом що хоче. Такий підхід в 
корені неправильний. Бог є Творцем малятка з моменту його зачаття – 
Псалом 138:16, Йова 33:4, тому зробити аборт це те саме, що вбити 
людину. 
 
Варто також пам’ятати, що винними у аборті (вбивстві) є не лише матір 
зачатої дитини, а й лікарі-убивці та політики, які узаконили цей вид 
убивства. З іншого боку, всі вони можуть отримати прощення своїх гріхів, 
якщо вірою приймуть Ісуса Христа як свого Спасителя. 

Азартні ігри 
Запитання: 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. «Не любіть світу, ані того, що в світі. Коли любить хто світ, у тім 
немає любови Отцівської, бо все, що в світі: пожадливість тілесна, і 
пожадливість очам, і пиха життєва, це не від Отця, а від світу.» - 1 Івана 
2:15-16, «Не мордуйся, щоб мати багатство, відступися від думки своєї про 
це» - Приповісті 23:4. 
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Алкоголь та куріння 
Запитання: 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, дерева, «і 
вино, що серце звеселяє» (Псалом 103:15). 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, див. 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  
Запитання: 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, Еклезіяста 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 
Запитання: Як Бог ставиться до одностатевого кохання? 
Відповідь: Інтимні стосунки – це Божий задум для кожного подружжя. 
Однією (але не єдиною) з цілей таких стосунків є народження дітей. 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 життя33. З точки 
                                                
33   Бог дивиться на шлюб як договір чоловіка та жінки бути вірними один одному все життя, але 
договір цей укладається в першу чергу перед Богом, а в другу чергу перед державою і церквою. Таким чином 
чоловік і жінка беручи шлюб обіцяють Богу любити один одного та виконувати свої ролі у шлюбі, визначені їм 
Богом. Бог заборонив розлучення – Малахія 2:16, Матвія 19:6, Марка 10:9, 1 Коринтянам 7:10-12. Часто 
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зору Біблії інтимні стосунки можливі лише у шлюбі, а шлюбне поєднання 
можливе лише між чоловіком та жінкою. Біблія однозначно засуджує 
гомосексуалізм – Левит 18:22. 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 до одного» (Римлянам 1:26-27). В 1 Коринтянам 
6:9-10 читаємо, що «мужоложники… не вспадкують Царства Божого». 
Таким чином Бог засуджує гомосексуальні статеві стосунки та 
гомосексуальні подружжя в цілому. 
 

Кого треба боятися 
Запитання: Кого треба боятися? 
Відповідь: «І не лякайтеся тих, хто тіло вбиває, а душі вбити не може; але 
бійтеся більше того, хто може й душу, і тіло вам занапастити в геєнні.» 
(Ісус Христос, Матвія 10:28). Ісус Христос навчає нас, що не варто боятися 
людей чи Сатану, які можуть убити людину фізично, а варто боятися Бога, 
Який може і душу, і тіло вкинути в геєну вогняну. Інколи деякі християни 
кажуть, що «добрий Бог нікого не посилає в пекло», а люди самі себе туди 
посилають. Це суперечить і наведеним вище віршам, і сказаним в Матвія 
25:41 «Ідіть ви від Мене, прокляті, у вічний огонь, що дияволові та його 
посланцям приготований». Наше розуміння Божої доброти не повинне 
заважати нам приймати Божі справедливість і суд. 
 
Страх – одна з важливих тем Біблії. Святе Писання багато разів закликає 
Божих дітей боятися Бога, тобто проявляти повагу, пошану – Повторення 
Закону 6:13, Еклезіяста 5:7, 12:13, Йова 28:28, Псалом 111:10, Приповісті 1:7, 
2:5, 8:13, 9:10, 10:27, 14:27, 15:33, 16:6, 2 Коринтянам 5:11, «Страх Господа 
чистий, він навіки стоїть. Присуди Господа правда, вони справедливі всі 
разом» Псалом 19:9, «Нехай поблагословить Він тих, хто має до Господа 
страх, малих та великих!» Псалом 115:13, «… я знаю, що тим буде добре, 
хто Бога боїться, хто перед обличчям Його має страх» Еклезіяста 8:12. Ті, 
хто бояться Бога, отримують благословення від Нього – «Бійтеся Господа, 
всі святії Його, бо ті, що бояться Його, недостатку не мають! Левчуки бідні 
й голодні, а ті, хто пошукує Господа, недостатку не чують в усьому добрі. 
Ходіть, діти, послухайте мене, страху Господнього я вас навчу!» Псалом 
34:9-11. 
 
Страх Господній мав навіть Ісус Христос, в тому сенсі, що Він виявляв 
повагу до Бога Отця, перебуваючи у звичайному людському тілі – Ісаї 
11:2-3.  
 
                                                                                                                                                            
люди сприймають як підставу для розлучення важкий характер супутника життя, матеріальну скруту, проблеми 
в інтимній сфері чи інші обставини, але Бог сильний благословити будь-які людські стосунки, якщо люди самі 
цього шукатимуть. Розлучення або саме є гріхом або викликане гріхом, а єдиною дійсною причиною для 
розлучення є гріх перелюбу, тобто інтимні стосунки одного з подружжя за межами шлюбу. У всіх інших 
випадках розлучення є небажанням принаймні однієї або обох сторін шукати розв’язання конфлікту та 
примирення. 
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Християнин не повинен боятися людей, обставин, війн чи голоду, тому що 
Бог сильний захистити Своїх дітей від будь-якої небезпеки. Страх перед 
людьми – це недовіра і неповага до Бога – «Страх перед людиною пастку 
дає, хто ж надію складає на Господа, буде безпечний» Приповісті 29:25. 
Вислови «не бійся» і «не лякайся» в Писанні вживається кілька десятків 
разів – Буття 15:1, 46:3, Повторення Закону 1:21, Ісуса Навина 1:9, 2 Царів 
1:15, 1 Хронік 28:20, Ісаї 7:4, 37:6, 41:13-14, 43:1, 5, 44:2, Єзекіїля 2:6, Даниїла 
10:12, Йоіла 2:21, Софонії 3:16, Матвія 1:20, Луки 1:13, 30, Івана 12:15, Дії 
18:9, 27:24, Одкровення 2:10 та інші. 
 
Проте в Новому Завіті Апостол Павло говорить про два богоугодні страхи 
перед людьми – страх перед державною владою або керівництвом 
(Римлянам 13:7, Ефесянам 6:5), страх дружини перед своїм чоловіком 
(Ефесянам 5:33). В усіх трьох випадках вжите грецьке слово  страх, 
благоговіння, це означає, що громадянин держави повинен проявляти 
повагу до державної і місцевої влади, поважати свого керівника на роботі, 
а дружина має проявляти повагу до свого чоловіка, боятися його в 
правильному сенсі цього слова. 
 

Прикраси та одяг 
Запитання: Що навчає Біблія про одяг та прикраси? 
Відповідь: Відповідь на це запитання 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, див. Приповісті 1:9). Бог каже, 
що панна не забуває про свої оздоби (прикраси), а наречена про свої 
стрічки, а Ізраїль забув про Бога (Єремії 2:32), з чого робимо висновок, що 
Ізраїль має цінувати Бога подібно тому, як дівчина цінує свої прикраси, що 
природно для неї. В Ісаї 61:10 читаємо, що Бог прикрасив автора спасінням 
і праведністю, немов молоду прикрасами. 
 
В Новому Завіті Бог через Апостолів Павла та Петра говорить жінкам-
християнкам вдягатися скромно34, 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). Такий новозавітній погляд не суперечить написаному раніше, 

                                                
34   Я більш ніж впевнений, що всі або майже всі сестри мають правильне розуміння слова 
скромність. Проблема часто не у розумінні/нерозумінні, а у покорі/непокорі Богу. Один мій знайомий 
християнин віку моїх батьків виховав трьох дочок мого віку. Всі троє дівчат християнки, і я жодного разу не 
бачив, щоб вони були одягнені у відвертий провокуючий одяг, хоча мав змогу бачити їх протягом довгого часу 
і у різних життєвих ситуаціях. Благочестя – це покора, послух Богу, а не розуміння/нерозуміння істин, хоча, 
звісно, благочестя будується на правильному розумінні Слова.  
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а навпаки, показує інші грані цього питання: прикраси для жінки є 
природними, але більш важливим та вартим її уваги є християнські 
чесноти. Справжньою прикрасою для жінки є її побожність (Приповісті 
31:30), «Золотая сережка в свині на ніздрі це жінка гарна, позбавлена 
розуму» (Приповісті 11:22). 
 
Жінка-християнка також має розуміти, що її тіло жодним чином не 
повинне провокувати чоловіків до гріховних думок. Бог наказує чоловікам 
уникати пожадливостей (2 Тимофію 2:22, 1 Коринтянам 6:18, Йова 31:1). 
Ісус Христос покладав відповідальність щодо спокуси і на того, хто 
спокушує, і на того, хто спокушується (Матвія 5:27-29, 18:6-7, 9)35. Отож, 
оскільки Бог створив чоловіків іншими, ніж жінки, кожна благочестива 
жінка-християнка має старатися вдягатися скромно, щоб захистити себе і 
братів від гріха. Незаміжня дівчина має ставитися до свого тіла так, немов 
воно належить її майбутньому чоловіку і лише йому. Таким чином гарно і 
скромно – різні, але не взаємовиключні прислівники. 
 
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 розуміти, 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 запитання 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.) 
 
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. 

                                                
35  «Хто ж спокусить одне з цих малих, що вірують в Мене, то краще б такому було, коли б жорно 
млинове на шию йому почепити, і його потопити в морській глибині...» Матвія 18:6, див. Марка 9:42, Луки 
17:2. Ці слова треба розуміти у найширшому контексті, тобто мова йде про будь-які спокуси для християнина. 
Будь-хто (навіть інший християнин), хто спокушує християнина, тобто підштовхує своїми діями або 
бездіяльністю до гріха, буде суворо засуджений Богом. Ісус каже, що набагато краще втопитися в морі з 
млиновим жорном на шиї, аніж спокушати дітей Божих. 
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«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 (див. Наума 3:5). В наш 
час Ворог добився того, що багато жінок у світі самі вдягаються так, щоб 
засоромлювати себе. 
 
В деяких церквах, посилаючись на «Не буде чоловіча річ на жінці, а 
мужчина не зодягне жіночої одежі, бо кожен, хто чинить це, огида він для 
Господа, Бога свого» (Повторення Закону 22:5), навчають, що жінка не 
може одягати штани. Технічно християнин не під Законом (Римлянам 10:4, 
6:14, Галатам 4:21, 5:18), а якщо якийсь християнин прагне виконувати 
Закон Мойсея, тоді нехай виконує весь Закон: не одягає одежі з вовни і 
льону (Повторення Закону 22:11), не їсть верблюдину, зайчатину та 
свинину (14:7), дотримується суботи (5:12-15), віддає частину майна 
священикам-левитам (18:1-8) та багато іншого. Бог створив чоловіка та 
жінку духовно, фізично, психологічно та соціально різними і Він має різні 
задуми щодо них. Богу не приємно, коли такі відмінності стираються в 
будь-який спосіб, в тому числі, коли чоловік одягає жіночий одяг або коли 
жінка – чоловічий, оскільки це перекреслює гендерні відмінності, 
створені Богом. Проте варто розуміти, що різні країни мають різні 
культури, і відповідно, різні форми чоловічого та жіночого одягу. Але 
Біблія поза культурами, тобто Бог не називає конкретні елементи ні 
чоловічого ні жіночого одягу, а лише говорить про існування принципу 
розділення одягу на чоловічий і жіночий, щоб в усі часи і в різних 
культурах представники чоловічої і жіночої статі одягалися так, як 
прийнято їм. 
 
На сьогодні різні церкви дивляться на це по-різному. Тому в цьому 
питанні варто проявити послух та повагу до думки служителів церкви (1 
Солунянам 5:12-13, Євреям 13:17) та не робити «бурю в склянці води». 
 

Радість на Небесах 
Запитання: Як християнин зможе радіти на Небесах, якщо багато його 
друзів та родичів страждатимуть у пеклі, оскільки вірою не прийняли Ісуса 
Христа як свого Спасителя (Матвія 25:46, Івана 3:36, Одкровення 21:4, 8)? 
Відповідь: У мене є припущення, що потрапивши на Небеса ми отримаємо 
дуже глибоке усвідомлення та розуміння Божої святості, любові та 
справедливості. Тому Його рішення нам здаватимуться бездоганно 
правильними, справедливими, логічними. Можливо, пізнавши Бога 
глибоко, ми зрозуміємо, чому так важливо, щоб грішник, який за земного 
життя не прийняв Спасителя, вічно терпів страждання за свої гріхи. 

Щока 
Запитання: Чи потрібно підставляти щоку під удар (Матвія 5:39)? 
Відповідь: «А Я вам кажу не противитись злому. І коли вдарить тебе хто у 
праву щоку твою, підстав йому й другу» (Матвія 5:39). В цьому уривку Ісус 
навчає не про те, як вести себе, коли тебе б’ють, а про те, що християнин 
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повинен любити всіх людей – добрих і лихих, не мститися, не ображати 
взаємно. Любов до ближніх, а не бійка, основна тема цього уривку. 
 

Відповідь нерозумному 
Запитання: В Приповістях 26:4-5 містяться дві нібито протилежні ідеї – 
відповідати і не відповідати безумному. То чого ж насправді навчає Біблія? 
Відповідь: «Нерозумному відповіді не давай за нерозум його, щоб і ти не 
став рівний йому. Нерозумному відповідь дай за безумством його, щоб він 
в очах своїх не став мудрим.» Приповісті 26:4-5. Тут пояснено дві різні 
ситуації: в першій мудрій людині не варто підтримувати глупу розмову, бо 
в такому випадку вона сама поводитиметься глупо; в другій – коли 
ситуація вимагає відповіді від мудрої людини, бо інакше це матиме такий 
вигляд, нібито безумний правий, а мудрий не має що відказати йому. 
Таким чином відповідати чи ні – залежить від конкретних обставин. 
 

Скільки разів відрікався Апостол Петро? 
Запитання: Скільки разів відрікався від Христа Апостол Петро? 
Відповідь: У християнстві традиційно вважають, що тричі. Більш уважне 
вивчення тексту показує, що щонайменше чотири рази, а ймовірніше, 
п’ять або шість. 
 
Пророцтва Ісуса про відречення Петра 
 

Матвій Марко Лука Іван 
26:34 14:30 22:34 16:32 (непрямо) 

 
Здійснення пророчого слова 
 

Матвій Марко Лука Іван 
служниця  
26:69-70 

служниця  
14:66-68 

служниця  
22:56-57 

воротарка-
служниця 18:17 

інша 26:71-72 служниця знову 
14:69-70а 

другий… чоловік 
22:58 

сказали 18:25 

присутні 26:73 приявні 14:70б-71 інший 22:59-60 родич раба Малха 
18:26-27 

 
1. Служниця – Матвія 26:69-70, Марка 14:66-68, Луки 22:56-57, Івана 

18:17. 
2. Та сама служниця вдруге – Марка 14:69-70а. 
3. Інша служниця – Матвія 26:71-72. 
4. Присутні – Матвія 26:73, Марка 14:70б-71, Івана 18:25, можливо 

включає Луки 22:58, 59-60. 
5. Родич раба Малха, слуга первосвященика – Івана 18:26-27, можливо 

один з чоловіків у Луки 22:58 або 22:59-60, але малоймовірно. 
6. Один з чоловіків – Луки 22:58 або 22:59-60. 
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Можливо, Ісус Христос двічі сказав пророцтво про триразове відречення 
Петра, тому відречень було шість. Можливо, слова «тричі відречешся» 
треба розуміти «щонайменше тричі», оскільки будь-яке число, більше 
трьох, включає в себе три. 
 

«Кінець світу» 
Запитання: Чого навчає Біблія про «кінець світу»? Коли буде «кінець 
світу»? 
Відповідь: Одного разу я купив у сільському магазині вісім упаковок 
сірників (вісімдесят коробок). Продавщиця знала, що я віруючий, і 
серйозно запитала: «Купуєте, тому що щось знаєте?» «Що Ви маєте на 
увазі?» - запитав я, вже здогадуючись про що мова. «Ну, кінець світу…» 
 
«Кінець світу» - це одна з найбільш спекулятивних тем сучасності. Мабуть, 
якщо вивчати все, що будь-хто будь-коли говорив про кінець світу, то в 
найкращому разі правди там буде 1%. «Кінець світу» неодноразово 
«призначався» і «переносився». Можливо, люди найближчим часом дуже 
розчаруються в цій темі і не виявлятимуть до неї особливого інтересу. 
 
Есхатологія – біблійна наука про майбутнє. Бог існує і в часі, і поза 
часом. Він створив час як спосіб існування духовного і матеріального світу. 
Бог діє в часі – скеровує долі цілих народів і окремих осіб в потрібному 
Йому напрямі. Бог не лише знає, що відбудеться в майбутньому – Він вже 
там. Проте вчення Біблії про майбутнє дійсно складне. Ні невеликий об’єм 
цієї брошури, ні мої скромні знання на цю тему не дозволять мені глибоко 
і всебічно висвітлити це питання. 
 
Ось що я вірю про майбутнє. 
Найближча подія, яка нас очікує – перший етап другого приходу Ісуса 
Христа. В одну мить всі істинні християни, тобто вся Вселенська Церква, 
буде забрана на атмосферне небо, де і зустрінеться зі своїм Спасителем. 
На атмосферному небі відбудеться судилище Христове – процес, на 
якому будуть нагороджені вірні християни за благочестиві діла і служіння 
Господу. Питання спасіння там не вирішуватиметься, оскільки всі присутні 
«підсудні» будуть спасенні (1 Коринтянам 3:11-15). В момент підхоплення 
(забирання зі світу) Церкви на землі залишаться тільки невіруючі і для них 
почнуться сім років Великої Скорботи (1 Солунянам 4:13-18). Велика 
Скорбота – особливий період в житті людства, оскільки в той час 
відбуватимуться події, аналогів яких в історії не було: владу над людською 
цивілізацією отримає антихрист – політик, ставленик Сатани, який 
хитрощами зуміє укласти мир з найбільшими державами світу, в тому 
числі Ізраїлем та арабськими країнами (Даниїла 9:26-27). Посередині 
Великої Скорботи антихрист виявить всім свою справжню суть – 
вимагатиме поклоніння собі, як Богу, після чого Ізраїль зрозуміє ким є 
насправді антихрист. Маючи величезну військово-політичну міць, 
антихрист організує наймасовіші та найсильніші гоніння євреїв по всьому 
світі, яких ніколи не було до того. Друга половина Великої Скорботи (3,5 
роки) буде особлива ще й тим, що Бог посилатиме неймовірно жахливі 
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кари на безбожне людство – всесвітні війни, голод, епідемії, ціни на 
продукти харчування зростуть у 20-50 разів, але переважна більшість 
людей буде байдужою до Бога і не навернеться до праведного життя 
(Одкровення 4-19). Антихрист буде союзником Сатани і автором 
ідолопоклонства та використовуватиме число звіра, щоб контролювати всіх 
жителів землі. Ті, які навернуться до Бога, прихильно ставитимуться до 
євреїв, допомагатимуть їм уникнути фізичного знищення. Вони своїми 
ділами покажуть свою любов до правдивого Бога Ізраїлю. В кінці цього 
періоду Ісус Христос зі своєю Церквою, тобто християнами в нових 
прославлених тілах, прийде на землю (другий етап другого приходу), 
відбудеться «суд над козлами і овечками», після якого «овечки» отримають 
спасіння (право війти в Тисячолітнє Царство), а «козли» підуть на вічну 
муку (Матвія 25:31-46). Наступною епохою буде Тисячолітнє Царство – 
буквальне фізичне правління Ісуса Христа на землі. Тисячолітнє Царство 
триватиме саме 1000 років, в ньому житимуть християни епохи Церкви (у 
нових прославлених тілах без гріховної природи та без можливості 
розмножуватися) та віруючі епохи Великої Скорботи (у звичайних 
людських смертних гріхах, але тривалість життя суттєво зросте). Сатана на 
весь період буде скований, ув’язнений і не матиме впливу на жителів 
планети. Вірні християни управлятимуть всіма землями, окрім Палестини, 
а вірні єврейські християни – Палестиною. В кінці періоду буде 
випущений Сатана, який організує гігантську армію (200 мільйонів осіб) 
смертних людей проти правління Христа. Як тільки армія наблизиться до 
Єрусалиму, де сидітиме Ісус Христос, з Неба зійде вогонь та миттєво 
пожере їх усіх. В кінці Тисячолітнього Царства відбудеться суд Великого 
Білого Престолу, на якому всі підсудні будуть невіруючі, а тому засуджені 
навіки на страждання в озері огню (1 Коринтянам 6:2, Одкровення 20:11-
15). Там буде багато людей, які жили відносно моральним життям, 
народжували та виховували дітей, жертвували гроші на благочинність, але 
відкинули Ісуса Христа як свого особистого Спасителя. Після суду 
почнеться вічність – блаженство всіх спасенних Старого і Нового Завітів 
та страждання нечестивих (Одкровення 21-22). 
 
«А про день той й годину не знає ніхто: ані Анголи небесні, [ані Син,]36 
лише Сам Отець… так буде і прихід Сина Людського» (Матвія 24:36, 39, 
див. Марка 13:32, Луки 10:22) – ніхто з людей не знає і знати не може час 
приходу Ісуса Христа. 
 
Тому нема жодного змісту закуповувати сухарі чи сірники: якщо Ви не 
християнин, ці речі навряд чи допоможуть Вам пережити жахливі часи, а 
якщо християнин – очікуйте з Неба славного приходу нашого Господа і 
Спасителя. 
 

                                                
36  Вставка ані Син присутня лише в унціальних кодексах – Синайському та Ватиканському (IV ст.), і 
відсутня у всіх ранніх папірусах (II-III ст.), Олександрійському кодексі та кодексі Єфрема (V ст.) 
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Богословський словник 
 
Амілеанізм Есхатологічний погляд, згідно якого 

Тисячолітнє Царство буквально не настане 
Апропріація Термін, що стосується вчення про Трійцю; 

означає, що хоча Всі Три Особи Трійці активні 
у Своїх зовнішніх діях, більш правильно 
вважати, що кожна з дій належить Певній 
Особі. Наприклад, Отець – Автор задуму про 
спасіння людства, Син – Виконавець спасіння, 
Дух Святий – надихає і дає силу християнину 
на благочестиве життя і служіння 

Аріанство Велика рання христологічна єресь; вчення про 
те, що Ісус Христос перше і найважливіше 
творіння Бога Отця 

Втілення Факт набуття безмежним Богом Творцем 
обмеженого людського тіла в Особі Ісуса 
Христа 

Вульгата Латинський переклад Біблії, здійснений під 
керівництвом Ієроніма; офіційна Біблія римо-
католицизму 

Герменевтика Загальні принципи тлумачення тексту, що 
включають в себе екзегетику 

Гностицизм Рух у християнстві у II-III століттях, що робив 
великий наголос на різницю між духовним і 
матеріальним світами; послідовники цього руху 
поділяли всіх людей на три категорії – тілесні 
(невіруючі), душевні (віруючі), духовні (віруючі, 
що пережили особливий містичний досвід 
отримання таємничих знань) 

Гомоусія Фундаментальне християнське вчення про 
єдиносущість Сина Отцеві; протистояло 
вченню гомоіоусії, подобосущності, яке 
відстоювало аріанство 

Дві природи Фундаментальне християнське вчення про дві 
природи в Одній Особі Ісуса Христа – 
божественну і людську 

Деїзм Філософсько-ідейна концепція про те, що Бог 
після створення світу не підтримує його 
існування, а світ існує і розвивається 
самостійно в наслідок дії законів, закладених 
Богом на початку його існування; має значний 
вплив на християнство 

Диспенсаціоналізм Протестантське богослів’я Північної Америки, 
яке робить великий наголос на буквальну 
герменевтику, розрізнення Ізраїлю і Церкви, 
майбутнє Ізраїлю 

Докетизм Рання христологічна єресь; вчення про те, що 
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Ісус Христос був Богом, який мав вигляд 
людини, але не був людиною 

Екзегетика Наука про тлумачення тексту, тісно пов’язана з 
герменевтикою 

Екземпляризм Поверхневе розуміння місії Христа, яка 
зводить її до того, що Ісус Христос був лише 
вчителем і прикладом для наслідування 

Есхатологія Християнське вчення про останні (майбутні) 
події 

Євангельський 1. той, що має відношення до 
реформаторського руху в 1517-1529 рр., 
синонім протестантський; 
2. рух у християнстві, основним вченням якого 
є оправдання через віру без діл, на противагу 
вченню католицизму і православ’ю про 
спасіння через діла; 
3. рух у Північній Америці, що займає середні 
позиції між фундаменталізмом і ліберальним 
християнством 
4. в країнах пострадянського простору той, що 
стосується баптизму, п’ятдесятництва або 
харизматичного руху 
5. в країнах пострадянського простору такий, 
який стосується баптизму в сенсі богослів’я, 
але відрізняється від нього формою 

Євхаристія Слово, яким східне християнство описує 
таїнство Вечері Господньої, Спомину Смерті 
або Святого Причастя 

Єресь Неправильне вчення, що протистоїть 
ортодоксії; наприклад, заперечування 
божественності Христа або спасіння ділами 

Інфралапсаріанство Сотеріологічне вчення, відповідно до якого 
Боже рішення вибрати одних на спасіння, а 
інших на осудження є відповіддю на 
гріхопадіння людини 

Історичний Ісус Термін, який використовує ліберальне 
європейське християнство для протиставлення 
його Тому Ісусу, образ Якого сформований 
ранньою християнською церквою 

Кальвінізм Християнське вчення, яке робить великий 
наголос на зіпсованості людини та 
безумовному виборі Бога на спасіння людини 

Катехізис Популярний підручник з основ християнського 
вчення 

Католицизм Одна з трьох історичних течій у християнстві, 
поруч з протестантизмом та православ’ям; 
найбільше послідовників у Італії, Франції та 
Польщі 

Кенотицизм Христологічне вчення про те, що Ісус Христос 
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при втіленні тимчасово відмовився від частини 
Своїх божественних атрибутів, опустошив себе 

Ліберальне 
християнство 

Рух у європейському протестантизмі XIX 
століття, який піддав сумніву основи 
християнського віровчення; виник внаслідок 
змішування філософії та богослів’я 

Літургія Набір елементів християнського богослужіння 
та їх порядок 

Мідтрибуляціонізм Есхатологічний погляд, згідно якого друге 
пришестя Христа відбудеться в середині 
Великої Скорботи, тобто Церква буде присутня 
на землі першу половину Скроботи 

Наддуховність Пошуки християнином благочестя небіблійним 
шляхом; зміщення акцентів у християнстві; 
проявляється в надто сильній увазі до 
другорядних речей – одягу, косметики, 
музики, телебачення, інколи надмірно 
підкреслює Божу суверенність та гріховність 
людини; поняття близьке до самоправедності, 
тобто проголошенні себе праведним на основі 
власних критеріїв 

Неоортодоксія Сукупність поглядів Карла Барта та його 
послідовників; зокрема, віра в те, що Біблія 
стає Словом Божим в процесі особистого 
досвіду християнина; серединна позиція між 
фундаментальним християнство та 
європейським лібералізмом 

Оправдання через 
віру 

Найважливіша фундаментальна істина 
християнства; особливо велику роль зіграла у 
часи ранньої реформації (XVI ст.); протистоїть 
вченню про спасіння ділами 

Ортодоксальність Правильність віровчення в широкому 
розумінні; допускає певне незначне 
різноманіття бачення; протистоїть єресі 

Парусія Пришестя, як правило вживається в значення 
другого приходу Христа 

Первородний гріх Концепція, згідно якої гріх Адама мав наслідок 
і на природу його нащадків і зумовив 
юридичну відповідальність кожної людини за 
цей гріх перед Богом 

Пієтизм Рух у християнстві в XVII ст., що наголошував 
на важливості особистої святості християнина 

Пневматологія Християнське вчення про Духа Святого 
Постмодернізм Загальна культурна тенденція, виражена 

найбільше у Північній Америці та Європі; 
заперечування існування однієї однозначної 
істини; має значний вплив на християнство 

Посттрибуляціонізм Есхатологічний погляд, згідно якого друге 
пришестя Христа відбудеться після Великої 
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Скорботи, тобто Церква ввійде в Велику 
Скорботу 

Православ’я Одна з трьох історичних течій у християнстві, 
поруч з католицизмом та протестантизмом; 
найбільше послідовників у східній Європі та 
Росії 

Премілеанізм Есхатологічний погляд, згідно якого прихід 
Христа відбудеться до періоду буквального 
Тисячолітнього Царства 

Претрибуляціонізм Есхатологічний погляд, згідно якого друге 
пришестя Христа і підхоплення Церкви 
відбудеться перед Великою Скорботою 

Проблема Q Так звана синоптична проблема; намагання 
пояснити яким чином синоптичні Євангелії 
дуже близькі по змісту; Quelle (нім. джерело) 
– текст, з якого нібито було переписано дві 
або три синоптичні Євангелії 

Протестантизм Одна з трьох історичних течій у християнстві, 
поруч з католицизмом та православ’ям; 
найбільше послідовників у Північній Америці 
та деяких країнах Європи 

Септуагінта Грецький переклад Старого Завіту (включаючи 
неканонічні книги), зазвичай позначається 
LXX; згідно передань його здійснили 70 (або 
72) вчених євреїв у III ст. до н.е. 

Символ Віри Основні вчення християнської віри 
Сотеріологія Християнське вчення про спасіння людини 
Супралапсаріанство Сотеріологічне вчення, відповідно до якого 

Божа постанова про вибрання була до 
гріхопадіння людства, а саме гріхопадіння є 
засобом для реалізації цієї постанови 

Схизма Розкол; як правило вживається в контексті 
розколу між католицизмом і православ’ям у 
1054 р.; інколи в значенні миттєвий розкол 
(розділення) між Богом Отцем і Богом Сином 
через те, що Бог Син взяв на себе гріхи всього 
світу 

Трійця Слово, яке пояснює сутність Бога як єдиного 
по природі та існуючого в Трьох Іпостасях 

Універсалізм Ідейно-філософська концепція про те, що всі 
люди, незалежно від віри та діл отримають 
спасіння 

Фемінізм Значний культурний рух, що полягає у 
намаганні жінок відстояти права, рівні правам 
чоловіка; по своєму духу антибіблійний та 
антихристиянський 

Фундаменталізм 1. позиція консервативного протестантизму, 
що робить великий наголос на 
богонатхненості, точності та непомильності 
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Біблії  
2. рух у північноамериканському 
протестантизмі, реакція на європейське 
ліберальне християнство, що проникло у 
Північну Америку; відстоювання 
фундаментальних (в першому значенні) 
християнських істин 

Хамартіологія Християнське вчення про гріх (його природу 
та наслідки) 

Харизматичний рух Явище в сучасному протестантизмі (з 1960-их 
рр.), яке полягає у великому наголосі на дарах, 
присутності і відчутті Духа Святого, наголос на 
дарі говоріння іншими мовами, зціленні та 
фінансовому процвітанню 

Христологія Християнське вчення про Особу, природу та 
діла Христа 
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Головні теми Біблії 
 
КАТЕГОРІЯ ОСНОВНІ ТЕКСТИ ТЕМИ 
Загальне 
одкровення 

Псалом 18:1-6, Римлянам 1:18-
21 

Природа свідчить про 
Творця 

 Дії 14:17, Матвія 5:45 Божа турбота про всіх 
людей 

 Дії 17:26-28 Бог доступний для 
пізнання 

   
Природа і 
характер Бога 

Левит 11:44, Ісуса Навина 24:19, 
Псалом 21:4, 72:22, 99:5, Ісаї 
5:16, 12:6, 40:25, Єзекіїля 39:7, 
Осія 11:9, Авакума 1:12, 3:3 

Бог святий 

 Вихід 9:27, 2 Хронік 12:6, 
Неємії 9:33, Псалом 87:15, 116:5, 
145:17, Єремії 11:20 

Бог справедливий 

 1 Івана 4:8-16, Єремії 31:3, Івана 
3:16, Римлянам 5:8, 8:38-39, 2 
Коринтянам 13:11,  

Бог є любов 

 1 Івана 1:7 Бог є світло 
 Псалом 89:2, Ісаї 40:28, Буття 

21:33, Повторення Закону 33:27, 
1 Тимофію 1:17 

Бог вічний 

 Буття 1:1, 2 Царів 19:15, Неємії 
9:6, Йова 38:4, Псалом 32:6, 
Євреям 1:1-2, Ефесянам 3:9, 
Одкровення 4:11 

Бог –Творець 

 Малахія 3:6, Якова 1:17, Псалом 
32:11, Євреям 6:17 

Бог незмінний 

 Івана 4:24, 2 Коринтянам 3:17 Бог є дух 
 1 Царів 8:39, Псалом 138:1-16, 

Єремії 16:17, Приповісті 15:3, 
Луки 16:15 

Бог всезнаючий 

 Псалом 138:7-12, Єремії 23:23-
24, Амоса 9:2-4, 6, Дії 17:24-28 

Бог всюдиприсутній 

 Буття 17:1, 1 Самуїла 14:6, 2 
Хронік 20:6, Єремії 32:17, 
Марка 10:27 

Бог всемогутній 

 Псалом 103:24, Римлянам 11:33-
34, Юди 1:25 

Бог премудрий 

 Вихід 34:6, Єремії 3:12, Плач 
Єремії 3:21-23, Ефесянам 2:4,  

Бог милосердний 

 Числа 23:19, Ісуса Навина 
21:43-45, Ісаї 47:7, 2 Тимофію 
2:13 

Бог вірний 

 Буття 18:25, Псалом 49:4, 6, Ісаї 
2:4, Євреям 12:23, 1 Петра 1:17, 
Івана 5:22, Одкровення 20:11-13 

Бог – Суддя 
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 Псалом 19:2, Ісаї 6:3, 1 
Коринтянам 6:20, 10:31, Івана 
13:31, 2 Солунянам 1:10, 
Приповісті 16:4, Римлянам 
11:36, 1 Коринтянам 15:28 

Божа слава – головна 
ціль у Всесвіті 

 Івана 1:18, 1 Івана 4:12, Вихід 
33:20 

Бога ніколи ніхто не 
бачив 

   
Біблія, Слово 
Боже 

2 Тимофію 3:16 Писання надхнене Богом 

 2 Петра 1:21 Автори Писання були 
керовані Духом Святим 

 1 Тимофію 5:18, 2 Петра 3:16 Новий Завіт названо 
Писанням 

 Псалом 118 Атрибути Слова Божого 
 Ісуса Навина 1:8 Необхідне кожній 

людині 
 Матвія 5:17-18 Кожна рисочка важлива 
   
Ісус Христос Івана 1:1-3 Предвічне існування 
 Матвія 1:23, Луки 1:35 Народження від діви 
 1 Тимофія 3:16 «Бог в тілі явився» 
 Колосянам 2:9 Вся повнота Божества 
 Филип’янам 2:5-9 Умалення Христа 
 Івана 10:30 Рівність Богу-Отцеві 
 Луки 24:6, Дії 1:9-11 Воскресіння та 

вознесіння 
   
Людина Буття 1:26-27 Створення людини 
 1 Солунянам 5:23, Євреям 4:12, 

Якова 2:26 
Дух, душа, тіло 

   
Гріх 1 Івана 3:4 Беззаконня 
 1 Івана 5:17 Всяка неправедність 

(неправда - Огієнко) 
 Римлянам 14:23 Все, що не з віри 
 Якова 4:17 Знати, як чинити добро і 

не чинити 
 Приповісті 24:9 Замір глупоти 
 Римлянам 3:10-21 Всі люди згрішили 
 Римлянам 5:12 Зв'язок гріха Адама з 

гріховним станом 
людства 

 Ісаї 64:6 «Праведність наша 
немов поплямована 
місячним одіж» 

 1 Царів 8:46, 2 Хронік 6:36 «…немає людини, щоб 
вона не згрішила…» 

 Еклезіяста 7:20 «Немає людини 
праведної на землі, що 



101 
 

робила б добро й не 
грішила» 

 Євреям 9:26 Ісус знищив гріх 
 Еклезіяста 8:11-12, Одкровення 

22:11, Приповісті 16:4, 
Римлянам 2:5, 1 Солунянам 2:16 

Бог не карає грішника 
одразу 

 Єзекіїля 18  Син не відповідає за 
батька 

   
Спасіння Ефесянам 2:8-9, 2 Тимофію 2:9, 

Титу 3:5 
Без діл 

 Івана 3:15, 16, 18, 36, 5:24, 6:35, 
40, 47, 7:38, 8:24, 11:25-26, Дії 
8:37, 10:43, Римлянам 1:16, 3:22, 
4:5, 24, 9:33, 10:4, 10, 1 
Солунянам 4:14, 1 Петра 2:6, 1 
Івана 5:1, 11-13 

Через віру 

   
Дух Святий 1 Коринтянам 2:10-11 Досліджує глибини і все 

знає 
 Дії 5:3-4 Особа 
 Матвія 12:31 Богозневага Духа 

Святого 
 Йова 33:4 Творець 
 Римлянам 8:1, 1 Коринтянам 6:9 Живе у віруючих 
 Ефесянам 1:13, 4:30 Запечатує віруючого 
 1 Коринтянам 12:13 Хрещення в момент 

увірування 
 1 Коринтянам 12:7-11, 

Римлянам 12:4-8, Ефесянам 
4:11-12, 1 Петра 4:10-11 

Дари Духа на служіння 

   
Новий Завіт 2 Коринтянам 3:6, Євреям 8:8, 

Єремії 31:31, Єзекіїля 26:26, Ісаї 
55:3 

Новий Завіт 

   
Сатана, демони Єзекіїля 28:11-19 Створення і падіння 

Сатани 
 Ісаї 14:12-17 Повстання проти Бога 
 Матвія 25:41, Одкровення 20:10 Вічний вогонь для 

Сатани і демонів 
 2 Коринтянам 4:4 Сатана засліплює розум 

невіруючих 
   
Церква Ефесянам 1:22-23 Тіло Христове 
 Дії 2:42-47 Елементи богослужіння 

(літургії) 
 1 Тимофію 3:1-13, Титу 1:7-9 Вимоги до пресвітера 
 Матвія 18:15-20 Дисципліна в церкві 
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Любов Івана 3:16, Римлянам 5:5, 8, 
8:35-39, 2 Коринтянам 2:14, 
Ефесянам 2:4, 3:19, 1 Івана 3:1, 
4:8-10, 16 

Божа любов 

 Івана 13:34-35, 1 Петра 4:8, 
Луки 11:42, Римлянам 12:9-10, 
13:10, 14:15, 1 Коринтянам 
16:14, 2 Коринтянам 6:6, 
Галатам 5:13, Ефесянам 1:15, 
4:2, 15, Филип’янам 1:9, 2:2, 
Колосянам 1:4, 8, 3:14, 1 
Солунянам 3:6, 12, 1 Тимофію 
1:5, 1 Тимофію 6:11, 2 Тимофію 
1:7, 2:22, 3:10, Филимону 1:5, 
Євреям 10:24, 1 Петра 1:22, 4:8, 
2 Петра 1:7, Юди 1:2, 21, 
Одкровення 2:19 

Любов до всіх святих 
(віруючих) 

 Галатам 5:22-23 Плід Духа 
 Ефесянам 5:25, Колосянам 3:19, 

Титу 2:4, 1 Коринтянам 7:3 
Стосунки у шлюбі 

 1 Коринтянам 13 «Гімн любові» 
 Приповісті 5:15-18 Інтимні стосунки 
   
Духовний ріст 1 Коринтянам 3:1-5 «немовлята у Христі» 
 Євреям 5:12 Духовний ріст і молоко 
 1 Петра 2:2 Духовне молоко на 

спасіння 
 1 Солунянам 4:1 Ріст 
 Якова 3:2 Муж досконалий 
   
Молитва Матвія 6:9-13, Луки 11:2-4 «Отче наш» 
 Матвія 7:7, Луки 11:9 «Просіть – і буде дано 

Вам» 
 Івана 15:7 «…просіть, чого хочете, і 

станеться вам» 
 Івана 16:23-24 «Просіть і отримаєте, 

щоб повна була ваша 
радість» 

 Івана 14:13-14,  В ім’я Ісуса Христа 
 Римлянам 8:28, 1 Коринтянам 

14:15, Юди 1:20 
В Дусі 

 Якова 5:17 Молитва Іллі 
 Псалом 18, 55, 62, 87, 103, 144 Псалми-молитви 
 Даниїла 9:4-19 Молитва-сповідь Даниїла 
   
Мудрість та 
розум 

Йова 12:13,  Божі мудрість та розум 

 Йова 28:28, Приповісті 9:10 Страх Господній 
 Псалом 37:30, 49:3, Приповісті 

2:11, 3:13, 21, 5:1, 7:4, 10:13, 31, 
В житті праведника 
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11:2, 13:10, 14:8, 28, 16:22, 17:24, 
23:23, 24:14 

 Приповісті 8:1, 5 Мудрість доступна всім 
 Приповісті 3:5-7, 28:26 Розум – не підстава для 

надії 
   
Жінка Приповісті 18:22, 31:10-31,  

1 Петра 3:1-6 
Благочестива жінка 

 Приповісті 19:13, 21:9, 19, 25:24, 
27:15, 11:22 

Неблагочестива жінка 

   
Суди Божі 1 Коринтянам 3:10-15 Судилище Христове – 

над спасенними для 
нагороди 

 Матвія 25:31-46 Суд над козлами і 
овечками – над 
поганами періоду 
Великої Скорботи 

 Одкровення 20:11-15 Суд великого білого 
престолу – над 
неспасенними 
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Римські імператори та правителі Іудеї 
 
Деякі імператори Риму 
 
Октавіан Август  
(27 до н.е. – 14 н.е.) 
Тіберій Клавдій (14-37) 
Калігула (37-41) 
Клавдій (41-54) 
Нерон (54-68) 
Гальба (68-69) 
Отон (69) 
Вітеллій (69) 
Тит Флавій Веспасіан (69-79) 
Тит (79-81) 
Доміціан (81-96) 
Марк Кокцій Нерва (96-98) 
Траян (97-117) 
Адріан (117-138) 
Антонін Пій (138-161) 
Луцій Вер (161-168) 
Марк Аврелій (161-168) 
Коммод (180-192) 
Песценій Нігер (193-194) 
Клодій Альбін (196-197) 
Сиптимій Север (193-211) 
Олександр Север (222-235) 
Максимін Фракієць (235-238) 
Філіп Араб (244-249) 
Децій Траян (249-251) 
Валеріан I (253-260) 
 

Римські управителі Іудеї 
 
Копоній, легат в Сирії (6-66) 
 
Марк Амбівій (6-9) 
Анній Руф (12-15) 
Валерій Ґрат (15-26) 
Понтій Пилат (26-36) 
Марцелл/Марулл (36-41) 
Ірод Агріпа I (41-44) 
Куспій Фад (44-46) 
Тиберій Юрій Александер (46-48) 
Вентидій Куман (48-52) 
Антоній Фелікс (52-60) 
Порцій Фест (60-62) 
Луцій Альбін (62-64) 
Ґессій Флор (64-66) 
66-70 – іудейське повстання 
70 – зруйнування єрусалимського храму 
римлянами 

 

Іроди в Новому Завіті 
 
Ірод Великий, цар Юдейський (37-4 до н.е.) – наказав винищити немовлят - Луки 1:5, 
Матвія 2:1-17. 
Ірод Філіпп I (4 до н.е. - 37 н.е.) – син Ірода Великого, одружився на своїй племінниці 
Іродіаді – Матвія 14:3, Марка 6:17. 
Ірод Антипа (4 до н.е. – 39 н.е.) – син Ірода Великого, правитель Галілеї і Переї, убив 
Івана Хрестителя (Марка 6:14-29); Ісус Христос назвав його лисицею (Луки 13:31-33). 
Ісуса приводили до нього на суд (Луки 23:7-12). 
Ірод Архелай (4 до н.е. – 6 н.е.) – син Ірода Великого, правитель Іудеї, Самарії та 
Ідумеї (Матвія 2:22). 
Ірод Філіпп II (4 до н.е. – 36 н.е.) – син Ірода Великого, четвертовласник Ітуреї та 
Трахонітської області, одружився на Саломії, дочці Іродіяди (Луки 3:1, Марка 6:14-29). 
Ірод Ігріппа I (37-44), онук Ірода Великого, син Ірода Арістовула, правитель Палестини. 
Убив Апостола Якова (Дії 12:1-2), помістив у в’язницю Апостола Петра (Дії 12:3-11). 
Іродіяда, дочка Ірода Аристовула, спочатку дружина свого дядька Ірода Філіппа I 
(Матвія 14:3), потім дружина свого іншого дядька Ірода Агріпи (Марка 6:17). 
Ірод Ігріппа II, син Ірода Ігріппи I, правитель Халкіса і північних територій (50-70), 
досліджував справу Павла (Дії 25:13-26:32). 
Друзілла, дочка Ірода Ігріппи I, дружина Фелікса, прокуратора Іудеї. 



105 
 

Огляд книг Нового Завіту 
 
НАЗВА КНИГИ ТЕМА ДАТА, МІСЦЕ НАПИСАННЯ 
Євангеліє від Матвія37 
(релігійним євреям) 

Ісус – Цар 
 

58-68, Антіохія Сирійська або 
Палестина 

Євангеліє від Марка 
(прагматичним римлянам) 

Ісус – Слуга 55-65, Рим 

Євангеліє від Луки 
(ідеалістичним грекам) 

Ісус – Син Людський 
 

60-68, Рим або Греція 

Євангеліє від Івана 
(всім) 

Ісус – Бог 
 

80-90, Ефес 

   
Дії апостолів Дія Духа Святого /  

Дія Церкви 
 

   
Галатам Закон і благодать, 

діла і віра, 
плоть і Дух 

45, Антіохія Сирійська 

1 Солунянам Повернення Христа за Своєю 
Церквою 

51, Коринф 

2 Солунянам Як жити праведно очікуючи 
Христа 

51, Коринф 

1 Коринтянам Як, згідно задуму Христового, 
має діяти церква 

56, Ефес 

2 Коринтянам Підбадьорення християн і 
оборона апостольство 

56, Македонія 

Римлянам Оправдання через віру 56/57, Коринф 
Ефесянам Церква – Тіло Христове 60-62, Рим 
Филип’янам Життя у Христі дає радість 60-62, Рим 
Колосянам Христос – Голова Тіла, Церкви 60-62, Рим 
Филимону Прийняття і прощення 60-62, Рим 
1 Тимофію Як пресвітер має поводити себе 

в церкві 
63-66, на волі 

Титу Як пресвітер має поводити себе 
в церкві 

63-66, на волі 

2 Тимофію «А що чув ти від мене при 
багатьох свідках, те передай 
вірним людям, що будуть 
спроможні й інших навчити.» 

67, Рим, тюрма 

   
Євреям Ісус Христос – наш 

Первосвященик 
до 70 

   
Якова Поведінка християнина у 

щоденному житті 
45-49 

1 Петра Божа благодать у стражданнях Вавилон/Рим 
2 Петра Як зростати у благодаті і 

пізнанні Христа 
67-68, перед смертю 

1 Івана Радість через спілкування  
2 Івана Важливість послуху Божим 

заповідям 
 

3 Івана Ставлення до мандруючих 
вчителів 

 

Юди Попередження щодо лжевчителі 67-68 
 

                                                
37  Євангелії від Матвія, Марка та Луки називаються синоптичними, тому що багато в чому описують ті самі події. У 
Євангелії від Івана 92% оригінального матеріалу, якого нема у синоптичних Євангеліях. У синоптичних Євангеліях 
згадується лише одна Пасха, у Івана – три або чотири, синоптичні більш історичні, Івана – теологічна, синоптичні більше 
описують галілейське служіння Христа, Івана – юдейське. Синоптичні Євангелії більш публічні, Івана – приватне, у 
синоптичних описано безліч притч, у Івана багато символів. Євангеліє від Матвія містить 53 строгі цитати Старого Завіту, 
Марка – 36, Луки – 25, Івана – 20, Матвія згадує або натякає на Старий Завіт 76 разів, Марко – 27, Лука – 42, Іван – 105. 
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Хронологія від Адама до Йосифа 
 

Біблійний 
персонаж 

Вік батька в 
день 
народження 
персонажа 

Дата 
народження 
від 
створення 
Адама 

Тривалість 
життя 

Дата смерті 
від 
створення 
Адама 

Дата 
народження 
до н.е. 

Адам, створення  038 930 930 382139 
Сиф 130 130 912 1042 3691 
Енош 105 235 905 1140 3586 
Кенан 90 325 910 1235 3496 
Магалал’їл 70 395 895 1290 3426 
Яред 65 460 962 1422 3361 
Енох 162 622 36540 987 3199 
Метушалах 65 687 969 1656 3134 
Ламех 187 874 777 1651 2947 
Ной41 182 1056 950 2006 2765 
Сим42 500 1556 600 2156 2265 
Арпахшад 100 1656 438 2094 2165 
Шелах 35 1691 433 2124 2130 
Евер 30 1721 464 2185 2100 
Пелеґ 34 1755 239 1994 2066 
Реу 30 1785 230 2015 2036 
Серуг 32 1817 148 1965 2004 
Нахор 30 1847 208 2055 1974 
Терах 29 1876 205 2081 1945 
Авраам 70 1946 175 2121 1875 
Ісаак 100 2046 180 2226 1775 
Яків 60 2106 147 2253 1715 
Йосиф43 86 2197 110 2307 1624 

                                                
38   Нульового року не існує, тому що «час 0» - це історична мить, тому правильно сказати, що Адам був 
створений 1-го року. Це також варто брати до уваги, коли робимо обчислення між подіями до нашої ери та нашої ери. 
Наприклад, якщо хтось народився 1 лютого 30 року до н.е. і помер 1 лютого 10 року н.е., то він прожив 39 років: ми 
віднімаємо один неіснуючий «нульовий» рік, який існує арифметично, але не історично. 
39   Я не претендую на абсолютну точність своїх обрахунків. За відправну точку обчислення взято 
народження Авраама, яке згідно біблійної хронології відбулося 1975 року до н.е. і 1846 р. від створення Адама. Таким 
чином, в моїх розрахунках Бог створив світ 3821-го року до н.е. У 359 р. за ініціативою голови синедріону Гіллеля II в 
іудейській релігії було запроваджено літочислення «від створення світу», що сталося, згідно з його підрахунками за текстом 
Біблії, у 7 жовтня 3761 р. до н. е. Імператор Юстиніан І (482-565) запровадив у Візантії християнське літочислення від 
створення світу, що, за підрахунками Православної церкви, сталося 1 вересня 5508 р. до н. е. Саме так почали датувати всі 
події, у тому числі й у наших староруських літописах. Цього літочислення донині дотримується Православна церква. На 
Русі новий рік розпочинався не з 1 січня, як було в юліанському календарі, і не з 1 березня, як у більшості народів 
помірного географічного поясу, а з вересня. Ірландський архиєпископ Джеймс Ушер вирахував, а його сучасник 
англійський богослов Джон Ляйтфут уточнив, що Бог закінчив творити світ о 9 годині ранку 23 жовтня 4004 р. до Різдва 
Христового. Відомий астроном Кеплер, посилаючись на біблійні тексти та свої наукові знання, доводив, що світ було 
створено в 4977 р. до н. е. 
40   Енох не помер, Бог забрав його до Себе на Небо – Буття 5:24. 
41   Ной (956-1906) не знав особисто Адама, який прожив 930 років, але знав Сифа (130-1042), свого предка, 
який помер, коли Ною виповнилося 86 років. На час потопу Ною виповнилося 600 років, тобто потоп почався у 1656 році – 
тоді ж, коли помер дідусь Ноя Метушалах і 5 років після смерті батька Ноя Ламеха. Евер прожив довше, ніж його син Пелеґ, 
Реу прожив довше, ніж його син Серуг. 
42   Наше датування щодо Сима базується на Бутті 5:32 «І був Ной віку п'ять сотень літ, та й породив Ной 
Сима, Хама та Яфета», проте сини Ноя, найімовірніше, народилися не трійнею, а один за одним. В такому випадку Симові 
могло бути вже кілька років, коли народився наймолодший Хам (Буття 9:24) і всі наступні роки треба змістити. 
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Біблійна хронологія 
 
Ранній бронзовий вік (3200 - 2200 до н.е.) 
3100 до н.е. — шумерське письмо 
3000 до н.е. — Нармер/Мінес об’єднує Верхній та Нижній Єгипет 
3000 до н.е. — єгипетське ієрогліфічне письмо 
2560 до н.е. — Велика піраміда Хуфу в Гізі 
 
Середній бронзовий вік (2200/2000 - 1550 до н.е.) / Середнє царство і 
Перший середній період (2150 – 1570 до н.е.) 
1975 до н.е. — Авраам народився в Урі 
1950 до н.е. — еламіти підкорили і зруйнували Ур 
1900 до н.е. — міноанці заснували традиційні колонії в східному 
середземномор’ї; 
1876 до н.е. — Обітниця дана Аврааму 
1875 до н.е. — Ісаак народився 
1815 до н.е. — Яків народився 
1800 до н.е. — Перше алфавітне письмо в Сінаї і Східному Єгипті; 
1740 до н.е. — Вавілонський кодекс Хамурапі 
1707 до н.е. — Йосип ввійшов у Єгипет 
1685 до н.е. — Яків з синами переселився до Єгипту 
1680 до н.е. — Гіксоси здобули контроль над Нижнім Єгиптом 
1614 до н.е. — Йосип помер 
 
Пізній бронзовий вік (1550 - 1200 до н.е.) / Нове Єгипетське царство 
(1570-1069 до н.е.) 
1570 до н.е. — Ахмос I прогнав гіксосів з Єгипту 
1570 до н.е. — Новий цар в Єгипті, ймовірно, початок поневолення 
Ізраїлю; 
1526 до н.е. — Мойсей народився 
1504 до н.е. — Тутмос III почав своє правління 
1450 до н.е. — Аменхотеп II почав своє правління 
1446 до н.е. — Ізраїль вийшов з Єгипту 
1446 до н.е. — Закон даний Мойсею та Ізраїлю 
1404 до н.е. — (або 1406 до н.е.) Ізраїльтяни прийшли в Ханаан, початок 
завоювання під правлінням Ісуса Навина 
1380 до н.е. — Ахенатен править 
1370 до н.е. — Ісус Навин помер, почався період суддей 
 
Залізний вік (1200 – 587 до н.е.) 
Перший період залізного віку (1200 – 1000 до н.е.) 
1190 до н.е. — Трою зруйнували міхейці (греки) 
1050 до н.е. — Саул став царем 
1010 до н.е. — Давид став царем 
 

                                                                                                                                                            
43   Відомо, що Йосиф у віці 17 років був забраний у єгипетський полон, а у віці 30 років став перед 
фараоном. Якщо пройшло 7 ситих і 2 голодні роки до зустрічі Якова з фараоном, то датування правильне (Буття 37:2, 41:46, 
53-54, 45:6, 47:9). 
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Другий період залізного віку (1000 – 587 до н.е.) / Період царів в Ізраїлі 
971 до н.е. — Соломон став царем 
967 до н.е. — Побудова єрусалимського храму 
931 до н.е. — Царство розділилось на Ізраїль (Північне) і Юду (Південне) 
926 до н.е. — Шошенк I44 вторгнувся в Ізраїль та Юду 
884 до н.е. — Омрі став царем Ізраїлю 
873 до н.е. — Ахав, син Омрі, став царем Ізраїлю 
852 до н.е. — Єгу став царем Ізраїлю 
850 до н.е. — Меша з Моаву45 повстав проти Ізраїлю та Юди 
776 до н.е. — Перші Олімпійські Ігри 
745 до н.е. — Тіґлат-Пілесер III став царем Ассирії 
722 до н.е. — Ассирія завоювала Ізраїль 
716 до н.е. — Єзекія став царем Юди 
664 до н.е. — Ассирія завоювала Єгипет 
 
Вавилонський період  (587 - 539 до н.е.) 
587 – Вавилонський цар Навуходоносор II зруйнував Єрусалим 
 
Перський період (539 - 332 до н.е.) 
539 до н.е. — Перси захопили Вавилон 
517 до н.е. — Храм відбудовано під керівництвом Зоровавеля 
480 до н.е. — Битва Ксеркса I при Саламісі; перси зазнали поразки від 
греків. 
479 до н.е. — Естер стала царицею 
444 до н.е. — Указ Артаксеркса I про відновлення єрусалимських стін  
386 до н.е. — Платон заснував Академію 
 
Елліністичний період (332 - 63 до н.е.) 
331 до н.е. — Олександр Великий Македонський переміг Дарія, царя мідіє-
перського 
 
Римський період(63 до н.е. - 395 н.е.) 
63 до н.е. — Помпей завоював Єрусалим 
6 до н.е.46 — Ісус Назарянин народився у Віфлиємі 
4 до н.е. — Ірод Великий Помер 
14 н.е. — Август помер, Тіберій став імператором 
                                                
44  Шошенк I (Шушак – Огієнко, Шішак – Хоменко, Сусаким – Куліш) – цар єгипетський, згадується в 1 
Царів 14:25, 2 Хронік 12:2-3. 
45  Меша (Меса – Хоменко, Куліш) цар Моаву, згадується в 2 Царів 3. 
46  Ісус Христос народився в період, коли греко-римський світ вів літочислення від заснування Риму (753 
р. до н.е.). До християнської ери також існував грецький календар, який відраховував роки від перших 
олімпійських ігор (776 р. до н.е.). У VI столітті католицький монах слов’янського походження Діонісій Малий 
на замовлення папи римського Іоана I підрахував і встановив літочислення від Різдва Христового. Зіставляючи 
євангельські повідомлення з історичними документами, він дійшов висновку, що Христос народився 525 років 
тому — в 754 р. від заснування Рима, і запропонував вважати цей рік першим роком християнської ери. Сучасні 
науковці вважають, що Діонісій трішки помилився – Ісус народився десь між 6 та 4 роками до н.е., між 
правлінням Квірінія у Сирії (Луки 2:1-5) та смертю Ірода Великого (Матвія 2:1, Луки 1:5). Служіння Ісуса 
Христа розпочалося у п’ятнадцятий рік правління імператора Тиберія – між 19 вересням 28 р. н.е. і 31 грудням 
29 року н.е. і тривало, ймовірно, три з половиною роки. Пасха і Воскресіння Ісуса Христа, ймовірно, відбулися 
14 квітня 33 р. н.е. 
 Християни східного обряду святкуватимуть Пасху/Воскресіння у 2013 році 5 травня, у 2014 разом з 
латинянами – 20 квітня, у 2015 – 12 квітня, християни західного обряду у 2013 – 31 березня, у 2015 – 5 квітня. 
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33 н.е. — Римські солдати розіп’яли Ісуса Назарянина 
37 н.е. — Навернення Павла 
40-і н.е. — Перші книги Нового Завіту написано  
70 н.е. — Римляни захопили Єрусалим і зруйнували храм 
90-і н.е. — Одкровення написано. 
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